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Dyskusja un 
Na odbytej niedawno w Pińsku 

3-ej Konferencji Unijnej wygłosił ks. 

bp. Przeździecki przemówienie, któ- 

rego treść nadesłała nam przed paru 

dniami Katolicka Agencja Prasowa. 

Znajdujemy tam ciekawe stwierdze- 

nia w sprawie obrządku bizantyjsko- 

słowiańskiego, pochodzące od Pa* 

pieża, i wypowiedziane podczas au- 

djencji bp. Przeździeckiego w Waty- 

kanie. 

W rozmowie tej Papież zwrócił u- 

wagę na kilka błędów w liście paster 

skim bp. Przeździeckiego „O pracy 

Unijnej w Polsce*, wydanym na po 

czątku r. b., oraz oświadczył że 

1) dyskusje przeciwko Komisji 

Pro Russia są prowadzone jedynie w 

Polsce, gdzieindziej ich niema, 

2) występujący przeciwko akcji 

unijnej nie są katolikami, jakkolwiek 

niestety, w szeregach tych ostatnich 

są również. duchowni. 

W pierwszem stwierdzeniu Ojca 

Świętego mieści się delikatnie wyra- 
żony wyrzut, że katolicy w Polsce up 
rawiają opozycję przeciwko zasadni- 

czym posunięciom Głowy Kościoła, są 

więc mniej posłuszni od innych. Nie 

będziemy oczywiście, wchodzili w ro- 

zważanie formalnej strony tej kwe- 

stji, jednak wydaje się, że fakt prowa 

dzenia dyskusji na temat Unji w Pol 

sce a nie gdzieindziej jest zupełnie zro 

zumiały. W żadnem innem państwie 

akcja unijna nie pociąga za sobą sku- 

tków politycznych. Tylko państwo 

polskie posiada na swojem terytorjum 

zwartą ludność prawosławną, zamie- 

szkałą wzdłuż granicy z Sowietami i 

dotychczas jeszcze mocno przeniknię 

ta duchem i kulturą rosyjską, chociaż 

'nie należącą do narodowości rosyj: 

skiej, 

Nie doktryna, lecz obrządek reli 

gijny nadaje kierunek rozwoju psy- 

chiki i kultury tej ludności. Dzisiej- 

szy obrządek prawósławny i jego for 

my organizacyjne są tworem polityki 

rusyfikacyjnej i bynajmniej nie są 

identyczne z Cerkwią Prawosławną z 

czasów jej samodzielności w dawnej 

Rzeczypospolitej. 

Akcja unijna, przejmując 

zmian te narzucone formy idzie po li 

nji najmniejszego oporu celem pozys 

kiwania wiernych j konserwuje wszy 

stko co zbliża, identyfikuje z prawos- 

ławjem rosyjskiem. Daje jej to lat- 

wiejszy dostęp do psychiki rosyjskiej, 

ale i odwrotnie — ułatwia przenika- 

nie specyficznych cech tej psychiki 

do duszy białoruskej i ukraińskiej. 

W: dalszym procesie prowadzi to do 

rcztopienia się odrębnych historycz- 

nie elementów białoruskich i ukraiń 

skich w masie rosyjskiej. W rezulta 

cie — Rosja, jako potęga kulturalna 

i duchowa robi duży krok w kierunku 

na Zachód. 

Ze stanawiska ściśle kościelnego 
może być obojętnem, czy nowopozys- 
kani katolicy na wschodzie Rzeczypo 

spolitej będą psychicznie i politycznie 

dalsi lub bliżsi narodowi rosyjskiemu. 

Być może nawet, że pod kątem dal- 

szej ekspansji katolicyzmu na wschód 

to zbliżenie jest pożądane. Inaczej 

natomiast rzecz się przedstawia ze 

stanowiska interesów państwa pols- 

kiego. : 

Nie jesteśmy bynajmniej zwolen- 

nikami jakiejś wiecznej walki świata 

i kultury zachodniej że wschodnią. 

Przeciwnie, emulacja tych dwóch 

światów stworzyła w historji naszej 

wielkie wartości, dała Rzeczypospoli- 

tej najtęższych mężów. Ale zależeć 

nam musi na tem, aby do ruchu na- 

rodowego ukraińskiego i białoruskie 

go weszło jak najwięcej pierwiastków 

z nami wspólnych, bliskich, aby te 

narody nie stały się pastwą naporu 

Rosji jak to już raz było w historji. 

Nie mamy przekonania, aby akcja u- 

bez 

  

nijna, zasugestjonowana  perspekty 

wą na wielką Rosję, ten interes pań- 

stwa należycie brała pod uwagę. Tu 

są przyczyny dyskusji i krytyki, któ 

rą wytknął bp. Przeździeckiemu Pa- 

pież, nie dość widocznie poinformo- 

wany o jej charakterze. 

Drugie stwierdzenie Ojca Święte- 

jest wyjątkowo  kategoryczne. 

„Występujący przeciwko akcji unij- 
nej nie są katolikami*. Dotyczy to 

znacznej części duchowieństwa, są 

go 

bowiem księża otwarcie i zasadniczo 

występujący przeciwko Unji. Sytua- 

cja ich staje się więc dość kłopotliwa. 

Takie kategoryczne postawienie 

sprawy zmusza oczywiście liczyć się 

z niem i czynniki państwowe i polity 

czne. Kościół posiada w Polsce wielką 

swobodę ruchów, a nikt nie ma zamia 

ru toczyć z nim walki. Poza obozem 

nacjonalistycznym  (mianującym się 

najbardziej katolickim) niema zasa- 

dniezych przeciwników połączenia 

Kościołów. Krytyka dotyczy form i 

metod i to o tyle, o ile wywołują one 

skutki polityczne. Nie rozpatrujemy 

tej sprawy z punktu widzenia Kościo 
ła, bo to nie jest naszem publicystycz 

nem zadaniem. W podejściu do rze- 

czy i argumentacji różnimy się zasa 

dniczo z p. Jeśmanem, lub „Tow. O- 

pieki nad Kresami“ (kto go o tę opie 

kę prosił?) Ale stoimy na stanowisku, 

że akcja Kościoła, mająca bezpośredni 

i znaczny wpływ na kształtowanie się 

stosunków politycznych w kraju, po 

winna być uzgodniona z rządem i w 

pewnej mierze z opinją społeczną. 

Nie można uważać za normalne, 

aby obywatel—katolik, pragnący być 

posłusznym  wskazaniom' Kościoła, 

miał przekonanie, że wykonując te 

wskazania, przynosi szkodę Państwu. 

Być może, bp. Przeździecki ma ra 

cję, dowodząc, że akcja unijna jest w 

zgodzie z przepisami konkordatu. Ale 

pozatem powinna ona być w zgodzie 

z sumieniem obywatelskiem. Bardzo 

cenne są wyjaśnienia ks. Piątkiewi- 

cza („Prawda o Albertynie“), stwier 

dzają bowiem, że w akcji unijnej mo 

żna przy dobrej woli wprowadzić 
zmiany mogące usunąć dotychczaso 
we obawy. Mimo niewielkich rezulta 

tów, osiągniętych wogóle przez neo- 

unję, nie przestaje ona być sprawą, 
która powinna wejść na tory zbieżne 
z interesem państwa. Testis. 

Z pobytu gen. Mac Arthura 
i w Warszawie. 

WARSZAWA, 10. IX. (Pat). Gene- 
rał Mac Arthur, szef sztabu armji а- 
merykańskiej, który dziś rano powró 
cił z manewrów na Wołyniu, udał się 
przed południem w towarzystwie za 
stępcy dyrektora protokółu dyploma 
tycznego na Zamek, gdzie został przy 
jęty na audjencji przez Pana Prezy 
denta Rzeczypospolitej. 

WARSZAWA. 19. IX. (Pat). W dn. 
10 bm. o godz. 13 szef sztabu armji 
Stanów Zjednoczonych A. P. gim. Mae 
Arthur był przyjęty na dłuższej au- 
djencji przez Pana Marszałka Piłsuds 
kiego. Generałowi Mac Arthurowi to- 
warzyszyli szef sztabu głównego gen. 
Gąsiorowski, oraz kilku wyższych 
oficerów. 

WARSZAWA, 10. IX. (Pati. W dn. 
10 bm. szef sztabu głównego gen. Gą- 
siorowski udekorował szefa sztabu 
armji Stanów Zjednoczonycii gen. 
Mac Arthura wielką wstęgą orderu 
Polonja Restituta, a jega adjutanta 

kpt. Davisa krzyżem komandorskim 
tegoż orderu. 

—O— 

Kto wygrał? 

WARSZAWA, 10. IX. (Pat), W 
trzecim dniu ciągnienia 5 klasy 25 lo- 
terji państwowej główniejsze wygra 
ne padły na numery następujące: 

25.000 zł. wygrał numer 2828, 
15.000 — 63242, 10.000 — 87973, po 
5 tysięcy — 55597, 137318, 139333, 
139681 į 152602, po 3 tysiące — 
14963, 58235 i 151393. 

  

Odpowiedž francuska na note niemiecką. 
PARYŻ, 10. IX. (Pat). Po wczoraj 

szej rozmowie z prezydentem Lebru- 
nem premjer Herriot postanowił zwo 
łać radę ministrów dziś rano o godz. 
16 do pałacu Elizejskiego celem osta- 
tecznego sformułowania odpowiedzi 
na memorandum niemieckie. 

Jak informują półurzędowo, do 
tekstu ułożonego przez Herriota i za- 
aprobowanego na šrodowem posiedze 
niu rady ministrów nie zostaną wnie 
sione žadne zmiany. Poniewaž zaapro 
bowanie tekstu odpowiedzi na dzisiej 
szem posiedzenu rady ministrów nie 
ulega już wątpliwości, pozostałaby je- 
szeze do ustalenia data oraz tormal- 
ności, wśród jakich nota ma być wrę 
czona przedstawicielowi Rzeszy Nie- 
mieckiej. 

Według tėgož Źródła, przesłanie 
noty odbędzie się jeszeze dziś w ten 
sam sposób, w jaki przekazano me- 
morandum niemieckie, to zn. wręczo 
ne ono zostanie ambasadorowi Rze 
szy w Paryżu von Hoeschowi, który 
przekaże ją swemu rządowi. Przy ro- 
zmowie z ambasadorem niemieckim 
obeeny będzie minister wejny Paul 
Boneour, podobnie jak przy wręcza* 
niu memorandum niemieekiego, któ 
re było dokonane przez niemieckiego 
ministra spraw zagranicznych w Ber 
linie, obecny był gen. von Schleicher. 

Opublikowanie noty franeuskiej 
nastąpi dopiero po zaznajomieniu się 
z jej tekstem w Berlinie, najwcześniej 
w poniedziałek. 

Ambasador francuski Laroche 
u min. Zaleskiego. 

WARSZAWA, 10. IX. (Pat). Amba 
sador francuski p. Laroche został w 
dniu 10 bm. przyjęty przez p. ministra , 
spraw zagranicznych Zaleskiego. 

Jak się dowiadujemy, celem wizy   

Konferencja 
Plan niemiecki wyłączający 

STRESA, 10. IX. (Pat). Komisje 

konferencji dla odbudowy gospodar- 
czej Europy środkowej i wschoqniej 
kontynuowały wczoraj swe prace. 

Posiedzenie komisji gospodarczo” 
rolniczej poprzedziło zebranie bloku 
państw rolniczych, na którem ustalo 
no stanowisko bloku wobec zgłoszo 
nych wczoraj projektów rewaloryza 
cji cen zboża francuskiego i włoskie- 
go. Stanowisko to daje się streścić w 
ten sposób, že blok nie wypowiedział 
się specjalnie za którymś z tych pro- 
jektów, lecz że zgodzi się na każdą 
metodę, o ile tylko będzie ona możli- 
wa do zrealizowania. 

Do projektów francuskiego i wło- 
skiego dołączył się dziś jeszcze pro 
jekt niemiecki. Projekt ten przewidu 
je, że Francja, Niemcy, Włochy, Au- 
strja i Czechosłowacja udzielą Rumu 
nji, Jugosławj, Węgrom i Bułgarji 
preferencji na pszenicę, jęczmień i ku 
kurydzę w formie zniżek celnych, 
bądź też drogą zwrotu części opłat cel 
nych. W tym celu państwa importują 

  

xy ambasadora było poiaformiowanie 
rządu polskiego o odpowiedzi, jaką 
rząd francuski zamierza przesłać rzą 
dowi niemieckiemu ha jego i6eraoran 
dum w sprawie zbrojeń. 

     

w Stresie. 
Polskę z korzyści rolnych. 

ce zawrą z państwami eksportujące- 
mi dwustronne układy, przewidujące 
preferencje dla pewnych kontyngen- 
tów wymienionych zbóż. 

Komisja gospodarczo-rolnicza wy 
łoniła komitet dla praktycznego zba 
dania problemu umieszczenia nadwy- 
żek zbożowych. W skład komitetu op 
rócz wymienionych w niemieckim 
projekcie państw, wchodzi Polska, ja 
ko eksporter i Szwajcarja, jako im- 
porter. 

Wewnątrz tego komitetu utworzy 
ły się dwie grupy: państw importują 
cych i państw eksportujących. Ta 
druga grupa jest identyczna z blo- 
kiem państw rolniczych. 

PARYŻ, 10. IX. (Pat). Dzienniki, 
komentujące konferencję w Stresie, 
wyrażają lekkie zdziwienie z powodu 
niespodzianki, jaką sprawiło nieocze 
kiwane złożenie planu niemieckiego i 
podkreślają, że wyłączenie Polski z 
korzyści rolnych w planie niemieckim 
wskazuje wyraźnie na cel polityczny. 

We wtorek wszystko się wyjaśni. 
BERLIN, 10, IX. (Pat). Prezydent 

Hindenburg zawiadomił prezydjum 
Reichstagu, że we wtorek w południe 
przyjmie w obecności kanclerza Ра- 
pena przedstawicieli trakcji hitlerow 
skiej, centrowej i bawarskiej partji 
ludowej. Prezydent zamierza wysłu- 
chač przedstawiiceli tych stronnietw 
celem poinformowania się o ich stano 

Na Dalekim 

  

wisku wobee sytuacji politycznej. 
W przyjęciu nie wezmą udziału 

niemiecko'narodowi, którzy otwarcie 
wypowiedzieli się przeciwko jakim- 
kolwiek zmianom w gabin. Papena. 
Tem samem oczekiwana dziś decyzja 
w sprawie rozwiązania Reichstagu 0d 
roczona została do wtorku. 

Wschodzie. 
Traktat o uznaniu nowego państwa mandżurskiego. 

TOKJO. 10. 9. (Pat). — Premjer i mini- 
ster spraw zagranicznych złożyli cesarzowi _ 
traktat o uznaniu nowego państwa mandżur 

skiego. Rada prywatna prowadzi na ten te 
mat rozmowy. Decyzja oczekiwana jest z po 

czątkiem przyszłego tygodnia. 

Na wielką skalę. 
PARYŻ, 10. 9. (Pat) — Donoszą z Dale- 

kiego Wschodu: Według informacyj, party 
zanci chińscy w liczbie kilkudziesięciu tysię- 
sy osób rozwinęli w Mandżurji ofenzywę na 

  

wielką skalę. atakując jednocześnie Mukden, 
Czang—Czo i Kiryn. Komunikacja kolejowa 

między Kiryn a Hoi—Czeng została przerwa 
na. 

Jeźdźcy nasi poprawiają się. 
RYGA, 10. 9. (Pat). — W drugim dniu 

miedzynarodowych zawodów konnych roze 
grano ciężki konkurs hippieczny o nagrodę 
ministra spraw wojskowych. Do zawodów 
stanęło 44 zawodników. Konkurs składał się 
z 2 zajazdów. J 

W pierwszych ježdžey mieli do przebycia 
15 przeszkód wysokości do 1 m. 30 cm., sze 
rokošei do 1,80 m. w czasie 400 metrów na 

minutę, w drugim zajeździe — 7 przeszkód 
szerokości do 2 metrów i wysokości 1,40 m. 
w czasie 350 metrów na minutę. 

Wi konkursie tym polska drużyna odnio 
sła całkowite zwycięstwo, obsadzając pierw 
szych 6 miejsce. Pierwszem, drugiem trzeciem 
i czwartem miejscem podzielili się por. Rej 
cewicz na „The Hoop*, rotmistrz Szosland 

na .Donessie*, kpt. Sałęga na „Maroku“ i 
per. Ruciński na „Roksanie*, przechodząc 
parccurs bez błędu. Piąte miejsce zajął kpt. 
Sałęga na „Nelly*, mając 3 punkty karne. 
Por. Ruciński na „Reszce* i rtm. Szoslanu 
na „Sterlingu* podzielili między sobą 6-te 
miejsce mając po 4 punkty karne. 

Lesy Gorgułowa się ważą. 
PARYŻ, 10 9. (Pat). — Komisja admini- 

stracyjna ministerstwa sprawiedliwości zeh 
rała się w piątek ną tajne posiedzenie ce- 
lem rozpatrzenia spruwy Gorgułowa. Konii- 
sja cdrzucila prošbę o ułaskawienie i prze- 
słała podanie ministrowi sprawiedliwości, 
który ze swej strony. po przestudjowaniu. 

przedłożył je prezydentowi Republiki Francu 
skiej. Prezydent Lebrun zwołał na przyszły 
poniedziałek do Ram/pullett, letniej rezy- 
dceneji, obrońców Gorgułowa, którzy bronić 
hędą oskarżonego przed nim po raz ostatni, 
poczem prezydent wyda ostateczną decyzję. 

4. Sprawa zbrojeń niemieckich. 
Francuskie informacje uzu- 
pełniające dó komunikatu 

angielskiego. 
PARYŻ, 10. 9 .(Patj, — Do lakonieznego 

komunikatu angielskiege,  cpublikowanege 
wczoraj po południu przez Foreign Office. 
frzneuskie ministerstwo spraw  zagraniez- 
nych dodaje pewne informacje uzupełniają 
te 

W| zamiarze rządu francuskiego nie leża 
łe przedstawianie de aprobaty rządowi Wiel 
kiej Brytanji prejektu odpowiedzi na me- 
morandum niemieckie. Gabinet francuski po 
stancwil na swem Średowem posiedzeniu za 
komunikować przez kurtuazję tekst odpowie 
dzi szetowi Wielkiej Brytanji. W tym eż. 
jedynie celu eraz by zyskać na czasie prem 
jer Herriot polecił szeiowi swego gabinetu 
udać się de Londynu celem wręczenia doku 

mentu ambasadorowi franeuskiemu z pole 
ceniem zakomunikowania ge sir Johnowi Si- 
monówi. Ta demarche dekonana  zestala 
wczoraj. Natychmiast też nastąpiło ogłosze 
nie komunikatu rządu angielskiego © znanej 
treści. 

Go do różniey, jaką Foreign Office usta- 
liło między słewami „informacja* a „kon- 
sultacja*. była ona konieczna ze względu 
na pewne komentarze w prasie, lecz odpo- 
wiada w zupełności duchowi, w jakim rząd 
iraneuski zakcmunikował rządowi Wielkiej 
Brytanji © zaszłych wypadkach. 

KLINIKA 

OTOLARYNGOLOGICZNA 
U. Ss. B. 

(Antoko! — Szpita! Wojskowy) 

Zi diet 5;b. ms: iozposzynawpreri: 
mowanie chorych stacjonowanych i 
ambulatoryjnych. Przychodnia kliniki 
czynna dla chorych na nos, gardło, 
krtań 1 ucho od |0—12, dia wad mo- 
wy i głosu — od g. 13 do 14 prócz 

niedziel i świąt. 

NZESZTTOŃIRIOSI STN I i T 

116 skrzyń aktów wraca. 

WARSZAWA, 10. IX. (Pat). Dele- 
gacja polska w Mieszanej Komisji Re 
ewakuacyjnej i Specjalnej w Lenin 
gradzie nadesłała 116 skrzyń aktów, - 
rewindykowanych z Rosji na podsta 
wie art. 11 traktatu ryskiego. Obecny 
transport obejmuje materjały archi 
walne, odebrane z ministerstwa kolei, 
ministerstwa rolnictwa i dóbr państ 
wowych, ministerstwa spraw wewnę 
trznych oraz akty rosyjsko-polskiej 
komisji regulacji granic państwo- 
wych. 

Samoloty sowieckie na linji 
Królewiec—Moskwa. 

KRÓLEWIEC, 10. 9. (Pat): — Na lotni. 

sko w Królewcu przybyły 2 aeropłany sowie 
ckie. które będą kursowały na linji Króle- 
wiec — Moskwa. Są to wielkie samoloty 3 
motorowe konstrukcji sowieckiej. wyposażo 
ne w ameryk. motory Wfight—Whirtwind. 

  

SYTUACJA W NIEMCZECH. 
Schleicher nie chce sprzenie- 
wierzyć się Hindenburgowi. 

BERLIN, 10. IX. (Pat). W związku 

z powtarzającemi się w ostatnich dn. 

pogłoskami że minister Schleicher go 

tów byłby objąć stanovżsko kancle- 

rza w razie utworzenia nowego gabi 

netu, biuro Wolffa podaje następują 

ce wyjaśnienie: 

Wbrew obiegającym pogłoskom 

minister Reichswehry Schleicher о$- 
wiadcza, że bynajmniej nie zamierza 

przyczynić się do wypaczenia idei nie 

zależnego gabinetu  prezydjalnego 

przez powołanie gabinetu utworzone 

go de racto przez stron. polityczne. 

Minister Schleicher podkreśla, że 

uważałby za sprzeniewierzenie się 

Prezydentowi Rzeszy, gdyby cokol- 

wiek przedsięwziął, coby mogło zasz- 

kodzić istnieniu obecnego gabinetu. 

Uchwała międżynarodowej 
konferencji drzewnej. 

WIEDEŃ, 10 9. (Pat). — Migdzynarodo 
wą konferencja drzewna uchwaliła po dwu 
dniowych obradach projekt utworzenia mię 
dzynarodowego stałego komitetu, którego za 
daniem będzie obrona interesów drzewnych 
państw, które podpisały umowę z 11 czerw 
ca r. b. Tak państwom eksportującym jak i 
importującym dana będzie możność przystą 
pienia do tej stałej organizacji. Wszystkie 
delegacje położyły — jak zaznacza oficjal 
ny komunikat — nacisk na to. by stała, ich 
współpraca opierała się na zasadzie zupełne 
go równouprawnienia przy  równoczesnem 
zawarowaniu interesów wszystkich państw. 

Siedzibą stałego komitetu będzie Wiedeń. W: 
skład komitetu wchodzi po 2 delegatów z 

Austrji, Czechosłowacji, Jugosławji, Łotwy, 
Rumunji i Polski. Z Polski w skład konkite 
tu wchodzą pp. Krystyn Ostrowski i Dr. 
Wiitold Bacicki. 

Dr. Krzemiański 
Choroby wewnętrzne, spec. żołądka i jelit 

przyjmuje od 12—2 i 4—6 
Kwiatowa 7, tel. 14-25 

Dr. med, EM. CHOLEM 
Urolog. 

Choroby nerek, pęcherza i dróg moczowych 
Jagieliońska 8, tel. 10-63. 

Przyjmuje 12—2 i 5—7 

    

    

Bezrobotni i zrednk, urzędeicy 
mogą sobie zapewnić Stały zarobek 
przy sprzedaży artykułów pierwszej po- 

trzeby. Rutynowanvym pensia. 
Zgłaszać się: Wilno, Jagiellońska 5, m. 36 

  

Odłot polskich lotników 
na meeting do Pragi. 

W dniu 10 b. m. wystartuje z lot- 
niska mokotowskiego w Warszawie 
5 samolotów, polskich, które udają 
się na międzynarodowy meeting lot- 
niczy do Pragi. 

W „zlocie gwiaździstym weźmie 
udział oficjalna ekipa Aeroklubu 
Warszawskiego, w skład której wcho 
dzą 3 załogi: kpt. Tadeusz Halewski 
i red. Jerzy Osiński na aparacie 
R. W. D. 4, p. Jerzy Widawski i p. 
Rydzewski na P, Z. L. 19, oraz inż. 
Stefan Czyżewski na aparacie RWD 2. 

Ponadto udają się do Pragi, ce- 
tem złożenie wizyty Aeroklubowi Cze 
skosłowackiemu (poza konkursem), 
uczestnicy tegorocznego Challenge'u: 
zwycięzca por. Franciszek Żwirko z 
inż. Stanisławem Wigurą na aparacie 
RWD 6, (ta sama maszyna, „która 
brała udział w raidzie), oraz kpt. 
Ignacy Giedgowd z mjr. Adamem 
Wojtygą na samolocie PZL 19. 

W drodze powrotnej lotnicy pol- 
scy odwiedzą aerokluby w Pilźnie i 
Brnie, z któremi lotnictwo nasze łą* 
czą węzły serdecznej przyjaźni. 

RR 

Lakoniczny dziennik 
ekonomisty. 

Eksporterzy japońscy gorączkowo szuka- 
ją nowych rynków. 

Świeżo otrzymane dane wykazują, żę za 
ostatnie 8 miesięcy roku bieżącego wartość 
japońskiego eksportu osiągnęła sumę 797 
miljonów jen, wobec 788 miljonów jen za 
tenże czas roku ubiegłego. 

Natomiast import Japonji osiągnął w cza 
sie 8 miesięcy r. b. sumę 958 miłj. jen wobec 
871 milj. jen za ;teńże okres roku. 1931. 

W) rezultacie pasywne saldo za pierwsze 
8 miesięcy r b. wyniosło 161 milj. jen wobec 
83 milj. jen w roku ubiegłym. Sytuacja jest 
tem trudniejsza, że wobec bojkotu antyja- 
pońskiego — rynek chiński kurczy się coraz 
bardziej dła towarów japońskich. Pewne na 

dzieje na eksport daje Ameryka — a to wo 
bec obniżenia się kursu jena japońskiego 
Ostatnio zawarto sensacyjną umowę w spra 
wie eksportu rudy żelaznej do Niemiec i He 
landji. 

  

* * * 

Przez świat przesuwa się fala strajków. 
W okręgu włókienniczym angielskim Lanca 
shine strajk objął około 200 tysięcy włók- 
niarzy angielskich. Strajk w Belgji już «ię 
zakończył. W) Polsce trwa strajk w przemyś 
łe naftowym (na 13 tysięcy robotników pra 
<uje zaledwie 50Q ludzi). Strajk w Gdyni zu 
stał zlikwidowany. Natomiast trwa w dał. 
szych ciągu strajk w. przemyśle włókienńi- 
czym w Łodzi i przemyśle piekarskim w Kra 
kowie Również w Ameryce mnożą się straj- 
ki w przemyśle węglowym. W Holandji za 
strajkowali robotnicy okrętowi. Ostatnio do 
wiadujemy się o przygotowywanym strajku 
załogi 13 okrętów niemieckich stojących w 
Hamburgu. Zanosi się również na strajk w 
przemyśle węglowym Zagłębia Ruhry (Niem- 
cy). Czang. 

Konferencja w sprawie 
eksportu raków. 

W: dniu 12 bm. o godz. 18 odbędzie się 
w Izbie PH. w Wilnie konferencja, p ECO 
na sprawie uregulowania eksportu raków za 
granicę; wezmą w niej udział przedstawicele: 
Państwowego Instytutu Eksportowego, Izby 
Przemysłowo- Handlowej w dgnszczy i w 
Wilnie oraz eksporterzy raków z terenu Izb 
P. H. Bydgoskiej i Wileńskiej. Na konfe- 
rencji między innemi omówiona będzie spra 
wa selekcji eksportowanych raków oraz pro 
jekt rozporządzenia Min. Rolnictwa o ochro 
nie połowu raków., 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
PIENIĘŻNA. 

DEWIZY: — Londyn 31.13 — 30.98, — 
Nowy York 8,92 — 8,90. Paryż 34,95 — 34.86 
Szwajcarja 172.30 — 171,87. Berlin 211,95. 
Tendencja utrzymana,, 

AKCJE: — Bank Polski 89 — 85 — 85 
i pot Częstocice 25. Cukier 21 i pół — 21, 
Tendencja słabsza. 

ZBOŻOWA. 

WWARSZAWA, 10. 9. — Na. dzisiej. 
szem zebraniu giełdy zbożowo—towarowej 
w Whrszawie notowano za 100 kig. parytet 
wagon Warszawa w handlu hurtowym. w 
ładunkach wagonowych: żyto 16,75 — 17. 
pszenica jednolita 2850 — 29, pszenica zbie 
rana 28 — 28,50, owies jednolity 16,50 — 17. 

owies zbierany 15.25 — 15,75. jęczmień na 
kaszę 16 — 16.50, jęczmień browarny t7.50 

18,50, groch polny jadalny 27 — 30, sie 
mie lniane bazis 31 — 33. 
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Pieć godzin z Żwirką i Wigurą. 
WYCIECZKA PO WILNIE. 

W miarę, jak zbliża się ter 
min odlotu Żwirki i Wigury do War 
szawy coraz dotkliwiej odczuwam iż 
moja roła cicerone i jedynego asysten 
ta maleje. Nie mogę jakoś pogodzić 
się z myślą iż niebawem znowuż wyt 
worzy się koło nich otoczenie, któ 
re utrudniać zacznie mi pracę. 

W westibulu hotelu zastajemy o 
czekującego na nas inż. Wigurę w a 
syście kilku panów.. Najwięcej niepo 
koi mnie pan z aparatem fotogarficz 
nym, który z racji swych funkcyj dy 
rektora LOPP., ma zacząć z urzędu 
niejako czynić drogim gościom hono 
ry. Obiad właściwie już gotów, lecz 
kogoś tam jeszcze brak — obija mi 
się o uszy. — To wspaniale, myślę so 
bie i proponuję energicznie: kilkumi 
nutowy wypad samochodem na mia 
sto. Jakże to moi panowie nie zwie 
dziś choćby w przebiegu Wilna? 

Ktoś z nowego otoczenia odradza, 
że późno, lecz moja propozycja zwy 
cięża. 

Za chwilę, znów w trójkę, zajmu 
jemy miejsca w aucie i mkniemy peł 
nym gazem na Antokol. Auto nasze 
przybrane kwiatami (od pań z woje 
wództwa) tamuje, jakby tu powiedzieć 
ruch pieszy, po obu stronach jezdni 
tu i ówdzie dotarł nas okrzyk: Żwir 
ko j Wigura niech żyją! Auto magist 

rackie, jak nigdy stało się popularne 
„Gazu, gazu, panie mechaniku* 
waka śmiejąc się do szofera, bo uli 
ca nas zatrzyma j goście nasi spóźnią 
odlot. — Kochane drogie Wilno, — 
szepce Żwirko. Stachu, a przyjrzyj się 
dobrze kościołowi świętego Piotra i 
Pawła, czy ty wiesz, że to jedna z naj 
piękniejszych budowli w Polsce? 

— Słyszałem coś o tem, ale może 
byś tak wykombinował co czasu na 
zwiedzenie wnętrza. 

A otóż stajemy przed kościołem. 
Zachwyt nasz podziałał znać na Wigu 
rę. bo obowiązkowo chce obejrzeć 
wnętrze. Teraz opiera się Żwirko. 
Nie, nie sposób, zabawimy tu kilka 
minut, jedźmy dalej, pokażemy ci ko 
ściół świętej Anny. 

Zawracamy. Szofer klaruje coś 
siedzącemu obok niego konstruktoro 
wi RWD 6. „P. inžynierze, słyszę — 
Napoleon ongiś powiedział że gdybym 
mógł, tobym ten kościół przeniósł na 
ręku do Paryża*. Oklepany to kom 
plement o świątyni. lecz jakże brzmi 
w tej chwili przemile. 

— Istotnie piękny. — odpiera Wi 
gura, wprawnem inżynierskiem okiem 
obrzuciwszy kościół w trakcie przeja 
zdu auta. 

— Tak, to kiedyś, gdy na dłużej 
do Wilna przylecę, będę musiał wszy 
stko dokładnie obejrzeć, — mówi sta 
nowczym głosem Wigura. 

— A tu widzę odnawia się jezdnia 
— zauważa Żwirko, gdy mijamy róg 
Królewskiej, zawalony stosami klin 
kieru. 

— „Nowy Świat* Pana zato się ma 
ło zmienił, a nić ma porucznik ochoty 
wpaść tam na moment? 

+— Mam ale nie mogę, nie da rady, 
innym razem uczynię to napewno. 

Zatem wracamy do hotelu. Wycie 

  

ezka zajęła nam niespełna kwadrans | 
czasu. 

„STRZEMIENNY“, 

Obiadów i pijaństw, choćby w naj 
mniejszej skali oficjalnych z zasady 
nie opisuję. Tu jednak muszę zrobić 
wyjątek. To pożegnalne „papu* zaa 
ranżowane przez dyrektora Wileńskie 
go Oddziału LOPP. p. R. miało niez 
nane u nas tempo Naprawdę było sym 

(Dokończenie). 

patyczne. Jest nas zaledwie 7 osób i 
nikt nie zaczął _ wznosić — Ю0а 
stów i klepać stereotypowych fraze 
sów. Obiad, ten, gdyby nie był u Ge 
orges'a, nazwałbym „strzemiennym“. 

Punktualnie o pierwszej zrywamy 
się od stołu. Na Boga dopiero teraz 
skonstatowałem, jak ten inż. Wigura 
naprawdę mało je. Żwirko to choć wy 
pił kieliszek wódki i kuper kurczaka 
ogryzł przyzwoicie, a ten nic, nawet 
wody sodowej nie wypił do dna. .In 
żynierze, pan w stu procentach odży- 
wia się powietrzem”. Powiedziałem to 
jakby do siebie, gdyż bohaterzy nasi 
przyjmują właśnie gratulacje od go 
szczących u nas dziennikarzy włos 
kich pp. Dario Lischi i Egisto de An 
dreis, których sprezentował asystują 
cy im poeta. p. Tadeusz Łopalewski. 

Włosi, jakby czekali na moment 
powstania przy naszym stoliku. Pier 
wsi z objawami żywej sympatji przy 
stąpili do zwycięskich lotników. Tacy 
to już są zawsze rasowi dziennikarze. 

POLECĘ, CZY NIE POLECĘ? 

Ludność Wilna, znać doskonale za 

pamiętała sobie termin odjazdu lotni 
ków na Porubanek. Przez całe miasto 
aż do skrawka szczerego pola za Ko- 
minami jedziemy wzdłuż żywego szpa 
leru. 

Niestety nie mogę czytać wrażeń 
z twarzy lotników, gdyż jadą tym ra- 
zem w aucie p. Włodzimierza Kureca 
pod pieczą dyrektora LOPP. 

Na lotnisku, gdzie jeszcze peł 
na godzina pozostała do startu RWD 
6. oczekiwało już lotników parę setek 
osób. Gros publiki zwracającej na się 
bie uwagę stanowią młodzi adepci kun 
sztu latania, zgrupowani w Aeroklu 
bie. Prym oczywiście wiodą panie z 
milutką przyszłą gwiazdą Porubanka 
p. Hanką P. na czele. Na coś się tam 
w tej barwnej. szczebiocącej grupce 
zanosi, lecz na co, nie zdaję sobie je 
szcze sprawy. 

— Zobaczysz, — mówi, do swego 
podtatusiałego towarzysza jakiś czter 
dziestoletni chyba podlotek, — że ona 
się nie ulęknie i i napewno chyba pole 
ci. Żwirko jej to obiecał i napewno 
słowa dotrzyma. 

— Nie zawracajcie głowy, kobiety 
rezonuje w pobliskiej gromadce su 
chy, jak badyl, student: — oni nie 
mają czasy, zresztą bez pasportu niko 
go do Rygi nie puszczą. 

— Ależ ona nie poleci do Rygi, tyl 
ko „oblata* RWD 6. 

W tym momencie, paru podofice 
rów pilotów wytacza z hangarów 
RWD 6. 

Mam uczucie, że żółć zazdrości 
mnie zaleje. Do samolotu zwinnie ła 
duje się „różowa panienka*. Obok 
niej siada Żwirko. 

— Patrzecie! patrzcie! Anka siad 
ła przy sterze. 

Istotnie. Lecz RWD 6 ma dwa ste 
ry — prostuje ktoś inny. lepiej znać 
obeznany z tego typu maszyną. 

— Panie poruczniku — wołam do 
Żwirki — z mego lotu to chyba dziś 
nici? 

— Niestety, pani wczoraj jeszcze 
przyrzekłem, Drugi raz, jak przylecę 
z odczytem, bez Wigury, to niech re 
daktor się zgłosi. 

Jestem uradowany i już nie czuję 
żalu do „różowej panienki*. Dla niej 
toć przecie lekcja, niebawem sama za 
cznie latać, a dla mnie tylko temat do 
feljetonu, wykorzystam go kiedyin 
dziej. 

Lot „dżentelmeński* Żwirki z 
przyszłą gwiazdą Porubanka jest za 
chwycający, „świeca za świecą”, pró 
bne lądowanie oraz parokrotne wzię 

cie wiraży, wreszcie triumfalne spla- 
nowanie, jakby na mecie „Challen- 
gei, 

„Spółbohaterka* tego dziesięciomi 
nutowego. propagandowego lotu Żwir 

ki nad Porubankiem pani H. P. jest 
przedmiotem owacji wszystkich. 

POŻEGNANIE, 

Tak jakoś zżyliśmy się w tej jed- 
nej niespełna dobie z najsławniejszy- 
mi obecnie reprezentantami naszej 
awjacji. Swem .epokowem zwycięst- 
wem Żwirko i Wigura sprawili cud 
zespolenia się uczuć radości i dumy 
całego narodu. Wilno „rozkręciło się** 
na dobre. Na lotnisku w Porubanku, 
mimo iż oblepiły je przy powitaniu 
bohaterów wielotysięczne rzesze nie 

było polityków i napewno nikogo 
czującego inaczej, jak wszyscy. 
Cześć dla Zwycięzców! 

Przy pożegnaniu drobna cząstecz 
ka zaledwie tej wczorajszej masy, 
lecz nastrój w równej mierze niezwy 
kle podniosły. 

A otóż R. W. D. 6. gotowy do drogi, 
obejrzał go, opukał nikiej najtroskli- 
wszy lekarz konstruktor, ba nie spuś 
cił nawet zeń oka przy nalewaniu 
benzyny i wytaczaniu z hangaru. 

— Franek gotowe, pokwituj ben- 
zynę — rozlega się po dłuższem mil 
czeniu jego miękki głos. 

Zbliża się ostatni akt wizyty. 
Pożegnanie. Ci, co oblegają awio- 

netkę, toć to już wszystko zażyli przy 
jaciele I:iników Atmosfera iście ro- 
dzinna. Żwirko i Wigura dochodzą, 
jakby tu powiedzieć, do głosu po- 
cząwszy od ściskającego ich dłonie 
p. wicewojewody Jankowskiego i p. 
wiceprezydenta miasta Czyża dla 
wszystkich mają ciepłe słowa podzię: 
ki, temu i owemu, coś specjalnego, 

jakby na pamiątkę — do powiedzenia 
Z tym i owym, szczególnie Żwirko, 
który odzyskał w tej dobie z dziesią- 
tek chyba dawnych przyjaciół wileń 
skich, zamieniają siarczyste poca- 
łunki. 

Wśród żegnających niema „oficjo- 
zów*, wszystko to są przyjaciele i 
wielbicielki. 

— Widzieliście mówi mi jeden ze 
znajomych, jak się Żwirko całował z 
Czyżem? 

— Nawet dwukrotnie, bo to samo 
było na przyjęciu w Magistracie. 

A gdzież oni już zdążyli wypić 
bruderszaft? 

— (Czyż to koniecznie zawarcie 
przyjaźni oblewać trzeba — odparłem 
niechętnie. 

— Redaktorze — zwraca mi uwa- 
gę inny znajomy. Ale po tych całowa 
niach to może być deszcz? 

Furda! 
Patrzcie lepiej, jaką Żwirko „dał 

świecę*, 
W pozłocie słonecznej malała nad 

  

   
  

nami epokowa awionetka R. W. D. 6.. 

Jakież uczucia łopotały w sercach 
Żwirki i Wigury, którzy musieli jesz- 
cze słyszeć tam w górze okrzyki: 
Niech żyją! 

Na starcie pozostała garść kwiecia 
Dziś, gdy ten feljeton będzie do 

twego użytku drogi czytelniku, Żwir- 
ce i Wigurze hołd oddawać bedą osa- 
dy lotnicze na konkursie międzynaro 
dowym w Pradze. 

Gdyby nie to, że w sobotę czekał 
Žwirkę i Wigurę odlot do Pragi zaba- 
wiliby jeszcze drugą dobę u nas. 

Po wizycie w Pradze pojadą nie- 
długo do Budapesztu ji Sofji, a kto 
wie czy w kolejności nie przyjdzie im 
zadoščuczynič zaprosinom i innych 
jeszcze zagranicznych aeroklubów. 

W międzyczasie tych triumfal- 
nych zagranicznych wizyt kontynuo 
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PIANIŚCI 

BACKHAUS Wilhelm 
BRAIŁOWSKI Aleksander 

у CASADESUS Robert 
CORTOT Alfred 
GIESEKING Walter 
HOEHN Alfred 
HOROWITZ Włodzimierz 
LANDOWSKA Wanda 
MOISEWICZ Benno 
NEY Elly 
ORŁOW Mikołaj 
PETRY Egon 
PROKOFIEW Sergjusz 
RUBINSTEIN Artur 
TADLEWSKI Wojciech 
TANSMAN Aleksander 
UNIŃSKI Aleksantler 
ZECCHI Carlo   

SE ZO NN 
POLSKIEGO RADJA 

NA ROK 1932/3 

obejmuje występy następujących artystów europejskiej sławy: 

WIOLONCZELIŚCI 

CASSADO Gaspar 

FEUERMAN Emanuel 

PIATIGORSKI Grzegorz 

SKRZYPKOWIE 

BENEDETTI Rene 

ELMAN Misza 

ENESCU Georges 

FLESCH Karol 

  

GOLDBERG Szymon ŚPIEWACY 
NSEN Cecylja MANOVARDA Józef 

HINDEMITH Paweł SARI Ada 
KUBELIK Jan 
KULENKAMPFF Georg KAPELMISTRZE 
MARTEAU Henri ABENDROTH Herman 
MILSTEIN Natan BATON Rene 

MOODIE Alma 

PRIHODA Vasa 

SZENASSY Edward 

SZIGETTI Józet 

VECSEY Franz 

FRECCIA Massimo 

GEORGESCU Georges 

HONEGGER Artur 

MALKO Mikołaj 

SCHEINPFLUG Paweł 

Daty poszczególnych występów podawane będą osobno. 

Wszystkie koncerty zostaną nadane bądź z FILHARMONJI WARSZAWSKIEJ 
bądź ze Studja POLS KI EGO RADJA na wszystkie rozgłośnie polskie. 

wać będą zapoczęte od rodzinnego 
miasta Żwirki j loty propagandowe 
po Polsce. Najdalej za dziesięć dni 
Żwirko będzie miał w Wilnie odczyt 
na rzecz rozwoju naszej awjacji. 

Najbliž „Challenge“ w r. 1934 
winien potw ierdzić osiągniętą w tym 
roku przez pilotów i instruktorów na 
szych wysoką klasę polskiego lotni- 
ctwa. B. W. Święcicki. 

eg. 

Fair play... 
W. ubiegłym tygodniu donosiliśmy, że naj- 

większa ilustracja niemiecka, wydawana 
przez koncern Ullsteina w Berlinie — „Ber- 
liner Illustrierte Zeitung* — podając foto- 
gratję zwycięzcy europejskiego raidu lotni- 
czego, por. Franciszka Żwirki, opatrzyła ją 
podpisem, głoszącym. że był on w swoim 
czasie podoficerem  lotnietya wojskowego 
austrjackiego. 

Podając do wiacomeści ten tekst podpisu 
pod fctograiją per. Żwirki w wielkiem' piš- 
mie niemieckiem, wyraziliśmy przekonanie. 
że warszawski kerespondent wydawnictw U!- 
Isteina, bardzo dobrze zorjentowany w spra 
wach polskich, zawiadomi swoich wydaw- 
ców © popełnicnym przez nich — świadomie 
czy mieświadomie — błędzie. 

  

Dziś otrzymaliśmy nowy Nr. „Berliner Ii. 
Zeitung* z bieżącego tygodnia i z przyjem- 
ncścią możemy stwierdzić, że na skutek in- 

terwencji warszawskiego korespondenta swo- 
ich wydawnietw koncern Ullsteina omyłkę 

sprostcewał, Na widocznem miejscu ostątnie 
go numeru wielkiej ilustracji znajdujemy 
sprostcwanie, głoszące. że por. Żwirko nigdy 
podoficerem austrjackim nie b/ł, a podpis 
pod jego fotografją w poprzednim numerze 
był błędny. # 

Obyż wszystkie nieprawdziwe wiadomości 
prasy niemieckiej o Pclsce doczekały się tak 
rychłego i dokładnego sprostowania. (Iskra). 

Ll i A 

Koncesjonowane przez Kur. О. 5. W. 
ROCZNE KOEDUKACYJNE 

KURSY HANDLOWE 
Juijana Sternberga 

w Wilnie, ulica Jagiellońska 3—2, 

z dniem 20 września r. b. rozpoczyna 
się nauka na nowoczesnych kursach 
naadfowyck:: WaŁSEhst GMA. WISÓEE 
handlowa „KANTOR WZOROWY". 
Szkolenie w samodzielności, przyspo- 
sobienie do stanowisk kierowniczych. 
Pierwszorzędne siły nauczycielskie. 
Wpisy iinform«cje eo dziennie od 4—6 

w Sekretąrjacie kursów. 
& 
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ZAKOPANE - BRISTOL mam 
OŚRODEK ŻYCIA TOWARZYSKIEGO i SPORTOWEGO. 

Idealne warunki wypoczynkowe. —  Dancingi i five o'clocki w ogrodzie lub na sali, 
CHORYCH BEZWZGLĘDNIE NIE PRZYJMUJEMY. 

  

   
PRZESYŁKI o ROSJI 
bezpośrednio z Polski wysyła jedynie koncesjionowana firma 

„PRESTO“ 
Warszawa, Fredry 10. Tel. 707-10. P. K. O. 5470. 

Agentura na Wilno i woj.: B-cla Strakun, Niemiecka 22, tel 293 

Lahoratorjym PERFECTIOI w Warszawie 
podaje do wiadomości Szanownej Klijenteli,, 

że znany od lat 40-tu 

PUDER ABARID 
został obecnie ulepszony i zaletami swemi 
nie tylko nie ustępuje pudrom zagranicznym, 

   
NOWE OPAKOWANIE. 

  

LEGJONIŚCI VI BAONU 

na Zjazdl 
W dniach 18 i 19 bm. odbędzie się 

w Rzeszowie I jazd b. żołnierzy VI 
baonu I Brygady Legjonów Polskich 

Zjazd ten zaszczyci swoją obecno- 
ścią Marszałek Piłsudski, który doko 
na dekoracji grobu śp. płk. Lisa-Kuli 
orderem „Virtuti Militari“. 

Jednocześnie odbędzie się uroczy 

  

stość odsłonięcia pomnika $. p. płk. 
Lisa-Kuli. 

Okręg Wileński Zw. Leg. Pol. 
wzywa wszystkich kolegów z b. VI 
baonu do wzięcia udziału w wspom- 
nianych uroczystościach. 

Wyjazd z Wilna nastąpi w piątek 
dnia 16 bm. wieczorem. 

Zgoszenia kierować należy niezwło 
cznie — pisemnie lub telefonicznie— 
najpóźniej do dnia 15 bm. do ob. Eug. 

ale wiele z nich przewyższa. 
Prosimy żądać ulepszon. pudru ABARID 

w srebrzystych pudełkach z bialą lilją, 

Cena dużego pudełka 250 gr., 
małego 5. 1.59 gr. 

    
OTWARCIE SEZONU!!! 

Arcydzieło dźwiękowe 

ŻONA NA JEDNĄ OG 
z Mary Glory w roli głównej 

Muzyka słynnego Paula Abrahama. 

Jutro « «--- Helios 
REC ZRDPOTTC, ROZETA PERO TTK 

| zd WORWO NARODZIE LA TR Da 

Kozłowskiego — Dyrektora P. i T. 
w Wilnie, Sadowa 25 lub do Zarządu 
Okręgu Wileńskiego Zw. Leg. Pol. 
zauł. Bernardyński 10 m. 1, gdzie u- 
dzielane będą szczegółowe informa- 
cje. 

Powrót z Rzeszowa do miejsc za- 
mieszkania bezpłatnie. 

Okręg. Wil. Zw. Leg. Poł. 

LEON WOŁŁEJKO. 

Pogaduszki mejszagolskie. 
„Kuracia“. 

Władziukowa miała kłopot nie aby 
jaki. Już czwarty dzień jak dziaduk 
jej leżał na łóżku zawiązawszy głowa 
i stękał. Nicht nie mog zgadnąć co je 
mu jest — bo i jad okuratnie i łajał 
sie paszkudnie — ale, musi, słabość 
jakości wlazła jemu do strzodka bo 
haniebna zakręcenia w głowie miał i 
naczysto chodzić nie mog. Co już ona 
nie robiła. I bohunem *) kurzyła i ta 
ka kuma sprowadziła co na trzy cuk 
ry okuratnie zamamwiać potrafi — 
ale nic nie pomogło. Jeden cukier 
spad na ziemia i zjad jego pies a dwa 
drugie z pod puduszki wyciągneli dzie 
ci jak Władziuk był zasnewszy. 

Znakim tego Władziukowa przy* 
wiozła starego Dominika, co w całej 
okolicy był sławny i wszystkie cho 
roby atramentem leczył. Jak poczni, 
bywało, brzuch i gęba różnymi pisul 
kami malować tak i nie obejrzy sie 
chory jak zrobi sie jemu łechczej i 
lechczej i — abo na wieki zaśni, abo, 
pozdrowiawszy, po wiosce z czar- 
no gębo tłuczy sie i ludzi a koni 
straszy.  Śmieli sie z Dominika 
dizewczęta i parobki i taka po- 
głoska puszczali co ten Dominik — 
łgarz okuratny i nawet kapeczka żu- 
likowaty — ale stare Piotry i Wincu- 
ki tłumaczyli, co teraz na Świecie 
żyjo same niedowiarki i nijakim spo 
sobem nie wbjisz im do głowy — co 

*) trawa, , 

stary Dominik — chitrzejszy od 
zystkich dochtorow a jego pisulki 

lepiej pomagajo jak wszystkie maści 
i kropli. Taka sama pomyszlenia 
miała i Władziukowa. Przywiozszy 
Dominika do chaty — poszła prosić 

coby jakikolwiek ratunek dla dziadu 
ka dał, bo Władziuk osłab naczysto 
i nawet łajać sie już nie moży, tyko 
woda haniebnie piji i ze złości czym 
popadło w swoja baba puszcza. Do- 
minik okurat był kapecka wypiwszy 
i wesołość wielka miał — ale, siądszy 
na ława. poczoł gadać co ta choroba 
moży być ważna i nawet śmiertelna 
—bo Władziuk już wszystkie strzod- 
ki zgniwszy ma i cała szczęścia co 
Dominika tu przywieźli — bo on nie 
tyko strzodki Władziuku  zreperuji 
ale i na nogi jego postawi. Posły- 
szawszy to — Władziukowa z rado 
Ści chciała aż w ręka pocałować ale 
Dominik ręcy na tył schował i 
tak prawić poczoł: „Ty, baba, mówi, 
w ręka mnie nie całuj ale syra i 
pėlkopy jajkow przygotow; — a jak 
Wladziuk pozdrowieji — niechąj lat 
no poro na odroboiek do mnie przyj 
dzi bo ja od biednego narodu pinię 
dzy nie biora — a już jeśli chto chce 
długo żyć i w dobrym zdrowiu prze 
bywać — niechaj mnie baraniuka na 
jesieni przyniesi i niechaj sobie sto 
lat żyji!* Dziwowała sie Władziuko 
wa co taki dochtor piniędzy od jej 
nie chce a tymczasem Dominik, pokrę 

    

  

  

ciwszy sie po chacie, kazał okny tran 
tami pozawieszać żeb w stancji było 
ciemno i poczoł przybierać sie do 
leczenia. Kwacz i kałamarz postawił 
na stole,.wybrał z zanadry Świca i 
siarczyki i kazał Władziukowej z 
chaty wyjść. Posłuchała Władziuko- 
wa i, zebrawszy dzieci, poszła na 
słoma do stodoły a Dominik, obszed 
szy wszystkie kąty, zapalił świeczka, 
podszed do chorego, zamachnoł sie 

kułakami i z całej siły wderzył jemu 
w brzuch. Władziuk podskoczył w 
góra. jęknął i siąd na brzegu łóżki. 
Dominik aż zadziwił sie: „o ho ho, 
mówi, nie taki ty i chory kiedy sie- 
dzieć możysz. Ot — wczoraj — u 
Maciejki w  Kiemieliszkach — jak 
stuknoł ja tak i umar Maciejka na 
miejscu, — a ty jeszcze mocny i siły 
w tobie dość. Wylecza ja ciebie na 
czysto — tyko ty, patrzaj! ni gwałtu 
nie krzycz ni ludziom nie gadaj co 
ja z tobo robić będa. Bo jeśli pocznisz 
językim lapać — to moja lekarstwa 
nic tobie nie pomoży*. „Boli* stęknoł 
Władziuk i tyko co nie powalił sie 
na zemia ale Dominik chwycił jego 
wpół, położył na łóżka i poczoł bur 
czeć: „Boli, boli* mamrotał. „Wiem 
—eo boli. Żeb tobie nie bolało — nie 
byłby ja kole ciebie i zginołby 
ty na wieki.  Zakopaliby ciebie 
pod sosgko i  patrzałby ty z 
tamtego Świata jak cudze chłopcy 
twoja baba całujo i gospodarka tobie 
głumio a tak — będzisz ty zdrów jak 
ryba tyko teraz koszulka zdym, bo 
ja twoje pierści chore obaczyć chcem. 
Posłuchał Władziuk Dominika i od 
tej pory poczeła sie jego reperacja. 
Dominik ucha do pierści przyłożył, 
głowo pokiwał i, nachiliwszy za- 

  

palona świczka nad Władziukim, go 
rącym łojem na brzuch jemu kapać 
poczoł, Za kużdo kapnięcio — Wła 
dziuk stękał i podskakiwał a Domi 
nik co minuta żegnał sie i jakby 
modlitwy rózne odmiżwiat: Słychacia 
było tyko te słowy: „jeśli pochowaw 
szy gdzie dolary masz (kap!) to wstań 
z łóżki swojo siło (kap!) i mnie do 

ręki ich podaj (kap!). Jeśli złotówki 

w kufereczku trzymasz (kap!) to 
choć rakiem z łóżki zleź (kap!) i 

mnie tutaj ich przynieś (kap!)* 

Władziuku oczy na wierzch wy- 

szli, już i duchu chwycić nie mog— 

a kropli gorącego łoju smalili i łasko 
tali coraz więcej. 

Krzyknoł gwałtu Władziuk, zwa* 

lił sie z łóżki i poczoł pełznąć na 
czworakach do podpieczka, gdzie w 

szczelinie była zasunięta malusienka 

czyrwona chusteniutka. Dominik ze 

świeczko szed za im w ślad'i oba- 
czywszy węzełek na rogu chusteniut 

ki, chwycił jo czymprędzej i zanadra 

sobie pochował, Władziuk nie miał 
siły nazad powrócić i leżał rozpłataw 

szy sie na ziemi jak deska ale Domi 
nik znów kapnoł łojem a Wiadziuk 
skoczył na nogi i poleciał jak szalony 
do łóżka. Dominik ręcy z dziwu roz- 
stawił: „nu, widzisz*, mówił, „jaka 

siłka u ciebie nalazła sie! Latasz ty 
po chacie jak ptaszuk i ledwo ja za 
tobo pośpiać moga. Oj, plucy u ciebie 
popsuwszy sie i poruszenia wielka 
w brzuchu masz. Byłby ty bezemnie 

palcem nie poruchał a teraz jak mo- 

tyłka po kwiatuszkach latasz*! Wła 
dziuk leżał zamknewszy oczy i nic 
nie odpowiadał a Dominik postawił 
świeczka na stoł, wyciągnął z zana: 

dry czyrwona chusteniutka, odwiązał 
węzełek i piniędzy liczyć poczoł.. 

Р 

Wladziukowa juž kilko razy braz 
gała sie do okny i wielka obojętność 
miała co jakości leczenia w chacie 
nadto długo idzi ale nicht na jo nie 
poturał bo Dominik był haniebnie 
zajewszy sie i rózne pisulki na gębie 
Władziuka  wypisywał.  Wziewszy 
kwacz i kałamarz, postawił nasam- 
pierw na brodzie jakieści karakuły 
a pośle dawaj penzlować nos i oczy, 
łeb i uszy, ręcy i nogi — aż lechczej 
zróbiło” sie Władziuku bo zimny i 
mokry kwacz chłodził jemu ciała i 
kapeczka trzezwości dodawał. „Oj, 
dobrze!* szepnoł Władziuk i poczoł 
ręcomi zakrywać oczy, coby atramen 

tu do ich nie popadło a Dominik 
zejrzał jak Władziuk poruchał sie i 
dawaj nastawleni rózne jemu czytać: 
„Ty, Władziuk, nie myśli co ja dziś 
twoja leczenia skoncza. Strzodki tyko 
tobie zreperuja i plecy zabezpecza—- 
ale ty jeszcze długo swoja gęba kozi- 
nym łojem szmarować będzisz i aż 

na młodziku te pisulki święcono wo- 
do zmyjisz a, późniejszo poro, oba- 
czym ci nie przyjdzi sie jeszcze ciebie 
kapeczka po ziemi pokaczać — bo to 
lekarstwa okuratna i nadto dobry 
skutek ma. Tymczasem leż, Wła- 
dziuk, i nie ruchaj sie a tyko jeszcze 
od poruszenia banka tobie postawia 
i już nic więcej robić nie będa““. 

Władziuku aż w oczach pojaśnia 
ło co konczy sie jego męka — ale 
wielka on miał obmyłka bo do konca 
było jeszcze daleko. Dominik kręcił 
sie po chacie i jakby czegości szukał, 
nareście chwycił garnek z przypiecz 
ka i przysunoł sie do chorego. Przy- 

łożywszy garnek kantem do pierści, 
Dominik wstawił świeczka do strzod 
ka, kapeczka pogrzał, i, wyrzuciwszy 
łojówka na ziemia, z całej siły nacis 
noł garnek do brzucha. W chacie 
zrobiło sie ciemno i tyko słychacia 
było jak Dominik wielka zamowa 
odprawuji i szepczy: „W kamieni- 
stym polu stoi kamień biały, a na 
tym kamieniu had zielony leży. Słon 
ca jego grzeji, wiatr na jego wieji 
a on patrzy w nieba i zdrowy jak 
trzeba. Na jeziornej wodzie — wielka 
ryba płyni. Cała głowa biała — tyko 
'brzuch ma sini. Ryba osłabiawszy— 
ogonem nie rucha, bo jej poruszenia 
popadła do brzucha. Had odmróżył 
oczy i choroba widzi — zwalił sie 
z kamienia i do ryby idzi. Prosi ryba 
hada na jego sumlenia coby on wy- 
kąsił u jej poruszenia. Chwycił had 
zębomi i odgryz brzuch sini — tak 
nicehaj i w tobie poruszenia zgini. 
Amen, amen, amen, amen...“, 

Władziuk czuł co cały jego brzuch 
pomalusinku wsuwa sie do garka, 
skóra na bokach napieła sie jak na 
bębenku, w głowie poczeła sie zakrę 
cenia j widział on, biedulka, jak przez 
sen co na łóżku, pod kożuchim, leży 
ogromniasty, gliniany garnek a 
w tym garku pełlniusienko takich 
samych Władziukow jak i on. Póź- 
niejszo poro oczy zaszli jemu mliko, 
westchnoł Władziuczek raz i drugi 
i zasnoł. 

Na to tyko i czekał Dominik. 
Zdjewszy z okien tranty, poszed do 
śpiżarni, schował za pazucha dwa 
selcesony i kawał słoniny, ukrad no- 
we chodaki i byłby moży wszystkie 
policy oczyściwszy, ale okurat w ta 
pora Wladziukowa  zabrazgala do 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
"._ Poświęcenie kościoła 

zrobionego z parowozowni. 
W niedzielę 11 bm. odbędzie się 

*'w Brześciu n. B. uroczyste poświęce- 
nie nowego kościoła przez J. E. Ks. 
biskupa pińskiego Kazimierza Bukra 
bę. 

Historja powstania tego kościoła 
jest niezwykłą. Wobec palącej potrze 
by wiernych przemieniono na kościół 
nieczynną parowozownię, odstąpioną 
czasowo przez wileńską Dyrekcję Ko: 
dei Państwowych. Budynek o bardzo 
wysokich stropach i wysokich oknach 
nadał się na ten zbożny cel doskonale 
Dokonano stosownych przeróbek, zbu 
dowano ołtarze, i wnętrze parowozow 
ni przybrało wygląd pięknej świątyni 

Zasługa to w znacznej mierze naszych 
kolejarzy, którzy nie szczędzili pracy 
i kosztów. 

Kościół ten będzie ośrodkiem no- 

wej parafjij grajewskiej, której probo 
szczem będzie ks. Moniuszko. Korzy- 
stać z kościoła będą zarówno koleja 
rze jak wojsko, mieszczące się w po- 
bliskich budnkach koszarowych. 

Na uroczystość przybędą z Wilna 
dyrektor PKP inż. Falkowski oraz 
inż. Peczke, dr. Królewski i in. 

W dniu uroczystości odbędzie się 
wieczorem w Ognisku kolejowem 
przedstawienie, na którem obecny bę 
dzie ks. biskup Bukraba. 

Sprytni oszuści w roli agentów urojonej 
firmy „Pol-Bei“. 

Do połieji śledczej wpłynęło szereg skarg 
«w Sprawie sprytnych Gszustów podających 
się za przedstawicieli egzystującego jedynie 
w ich wycbraźni demu handlowego „Pol— 

Bel* w Warszawie. sprzedającego po cenach 
niewiarcgodnie niskich wyroby wzłniane, su 
%ienre, jadwabie, manufakturę i inne towa- 
ry. Oszuści cbjeżdżają wsie we własnych au- 
tach i proponują poczynić u nich zamówie 
mia na towary, przyczem pobierają od naiw 
mych zaliczki 20, 30 złotowe. 
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Druskieniki. 
Nieszczęśliwy wypadek. 

  

Na stacji Druskieniki parowóz pociagu 
Nr. 7714 uderzył przechodzącą przez tor ko 
Mejowy mieszkankę Druskienik Reginę Stan 
kiewiczcwą, lat 50. Doznala ona lekkich 
«obražen, 

Stankiewiczcwą umieszczono w szpiiału w 

ADruskienikach. 

Z pogranicza. 
Walka z przemytnictwem na pograni 

czu. 

Nocy ubiegłej patrole KOP. na jeziorze 
*Gawje w rejonie Łoździej zatrzymali trzech 
przemytników, którzy w łodzi przeprawiali 
się na teren polski. W; łodzi znaleziono 17 
klg. tytaniu litewskiego i 2 woreczki sacha 
iryny kryształkowej. 

Na odcinku Kołtyniany zatrzymano 2 
„przemytników. którzy z przemytem tytoniu 
i sacharyny przeprawiali się na teren pol- 

„ski. Na odcinku Niemerczyn zatrzymano ko 
bietę. która w dzbanie z mlekiem ukryty 
miała gumowy worek z sacharyną. 

Na odcinku granicznym Troki, Orany, 
Olkieniki w ostatnich dwóch dniach zatrzy 

mano 7 przemytników z towarem wartości 

8 tys. złotych. Hr 
Na granicy łotewskiej w rejonie Dukszt, 

Turmont, Brasławia zatrzymano 9 przemyt 

mików z tytoniem łotewskim i eukrem pol 
«skim. (z! 

  

"Uciekinierzy z Warszawy w pułapee. 

W nocy z 7 na 8 bm. w pobliżu wsi gra 
«nicznej Bolesławowo w rejonie odcinka Koz 
drowicze patrol KOP. zauważył trzech podej 
rzanych osobników i jakąś kobietę, którzy 
pod osłoną nocy zamierzali przedostać się 

„nielegalnie przez granicę. 
Na wezwanie patrolu osobnicy poczęli 

mciekać. Oddano za uciekającymi kilka strza 
łów. Jedna z kul zraniła kobietę jak się 
„okazało Włronikę Szkudrarkową, zawodową 
.przewodniczkę różnych zbiegów na teren so 
wiecki. 

Zatrzymanymi uciekinierami okazali się 
mieszkańcy m. Włarszawy: Frydman Rach 
miel. Grzywacz Adam i Jan Kreczun którzy 
zamierzali dostać się do Rosji sowieckiej. 
„ponieważ nie chciało im się odbywać służby 
wojskowej. (z) 

  

Ki Di iai dźwięk. AA znan. 
16407 George Malforda p.t. 

100 # 850 #6 bart 4 George Renavant. 
towała przeszło dwa miljonv dolarów i trwała rok czasu. Wiel- 
ka ekspedycja złożona z 660 ludzi spędziła pół roku na pół- 

wyspie Malajskim i w niezgłębionych dżunglach Sumstry, fil- 
mując tło tego wspan. arcydzieła. 
kanu oraz groźne grzmoty podziemne z wrącego krateru po 
raz pierwszy ujęte przez kamerę. 

zwierząt i ludzi, Walka ze zgłodaiałami krokodylami. 

W. ten sposób sprytni oszuści potrafili 
cszukać szereg Gsób szczególnie na prowin- 

ji. Oszukani widzące, że zamówione towary 
nie nadchodzą wysłali listy do firmy „Pol— 

Bel* w Warszawie skąd otrzymali odpowiedź 
że takiej firmy w Warszawie wogóle niema. 
Dopiero wówcz/5 cszukani zrozumieli. że pa 
dli cłiarą oszukańczego tricku i powiadomi- 
li o item władze Śledcze, które wszezęły w 
tej sprawie dochodzenie. Narazie sprytnych 
Gszustów nie zdcłano ująć. (e). 

    

arcydzieła filmowego doby obecnej potężnego 
W rol. gł.: Charles 
Bicford, Rose Ho- 

Wspaniała realizacja, która kosz- 
MARAD 

Prawdziwe wybuchy wul- 

Konflrkt uczuć, żywiołów, 

  

Balon sowiecki nad Radoszkowiczami 

Węyzoraj rano nad Radoszkowiczami mie 
szkańcy tego miasteczka zauważyli dużych 
rozmiarów balon należący do sowieckiej ob. 
serwacji lądowej. 

Balon odleciał po pewnym czasie w kie- 
runku Zasławia. (Z) 

: 
АР 

  

Wielki pokaz gazowy. 

Zarząd Komitetu Wojewódzkiego 
LOPP. przy współudziale Wojska or 
ganizuje dziś w niedzielę o godzinie 
18 w Ogrodzie Bernardńskim wielki 
pokaz gazowy polegający na zademon 
strowaniu nalotu nieprzyjacielskiego 
i obrony. 

Nie wątpimy, że wszysc ytłumnie 
pośpieszą ujrzeć to, co w przyszłości 
grozić nam może i naocznie się prze 
konać jak z tem niebezpieczeństwem 
walczyć i przed niem się bronić. 

Celem udostępnienia jak najszer- 
szym warstwom publiczności obejrze 
nia pokazu wstęp do Ogrodu Bernar 
dyńskiego bezpłatny. 

Zawieszenie ceł wywozo- 

wych na drzewo okrągłe. 
Izba P. H. w Wiilnie podaje do wiado 

mości sfer drzewnych, że na mocy rozporzą 
dzenia Ministrów: Skarbu Przemysłu i Hand 
lu oraz Rolnictwa i Reform Rolaych z dn. 
9 sierpnia rb. ogłoszonego w Dzienniku 
Ustaw Nr. 74 zostało zawieszone о1 1 paź. 
dziernika br. na przeciąg roku, pob. B, 
ceł wywozowych od drzewa okrągłego i 
stego i li ciastego wszelkich gatunków prócz 
olszowego 

  

   

sieni i wielka przeszkoda jemu zro 
biła. Dominik nie markocił sie nadto 
z tej przeszkody i tak sobie medyto 
wał: co jak na ten raz — to dość 
będzi tego co Pan Bóg dał, — znakim 
tego poszed pomalusińku do sieni i 
„odczynił drzwi. Władziukowa, naczy 
sto zmarzszy i straciwszy cierpliwość, 
chwyciła dzieci pod pacha j jak kot- 
ka skoczyła do chaty ale Dominik 
palcem jej pogroził i taka mowa mó- 
wił: „Uspokoj sie, baba, bo cały inte 
res popsujisz! Zamowa ja okuratna 
zrobił i gęba jemu krzyżykami wypi 
sał a teraz niechaj on śpi aż póki cała 
poruszenia z jego nie wyjdzi. Tym- 
'czasem syra i jajkow dawaj — bo już 
słonca zachodzi i do chaty przybie 
rać sie pora!* Dała Władziukowa 
zapłata Dominiku a, późniejszo poro, 
popatrzyła na swojego dziaduka i 
"widzi — co leży on, biedulka, jak 
pralnik i nie rucha sie. Dzieci przy- 
tulili sie do matki — patrzajo co u 
ojea całą gęba czarna zrobiwszy sie 
i trzęso sie ze strachu jak osina. W ca 
łej chacie żałość poszła okuratna tyko 
jeden Dominik był spokojny i pilnio 
"wał swego interesu... Odliczywszy jaj 
ki w kobiałce, wyszed ze stancji, siąd 
do drabinki i pojechał sobie do cha- 
Sy, 

7 A Władziukowa, zosławszy sie, 
"popatrzyła jeszcze raz na męża, sią 
-dła na brzeżutku łóżki i poczeła od- 
mawiać antyfony. 

* Na drugi dzień już cała okolica 
wiedziała co Władziuk umar. Ludzi 
szeptali sie iniędzy sobo co musi sma 
gła jego chwyciła choroba jeśli nawet 
*taki dochtor jak Dominik — nie mog 
„jo zwojować. 

Tymczasem do chaty Władziuko 
wej poczoł zbierać sie narod. Baby, 
zasiadszy kole stołu, Śpiewal rózne 
kantyczki — a pod wieczor przyszed 
stolarz, coby na truna miarka zdjąć. 
Dzieci odała Władziukowa sąsiadom 
a sama siedziała w kąteczku ni żywa 
ni umarszy i płakała... н 

Stolarz, wziewszy arszyn mierzył 
Władziuka siak i tak i dziwował sie 
haniebnie co nieboszczyk zrobił sie 
taki krótki. Zdjewszy kożuch, zejrzał 
co Władziuk leży skręciwszy sie jak 
obarzanka a na brzuchu ma przysta 
wiony ogromniasty, gliniany garnek. 
Strach wzioł stolarza i chciał on ten 
garnek ręcomi oderwać ale i z miej 
scy poruchać nie mog tyko poczuł 
co i garnek j Władziuk jeszcze ciep 
leńkie i, znakim tego, niedawno umar 
szy. „Ot, żonka — żeby jo piorun 
spalił*, pomyślał stolarz, „jeszcze 
dziad nie ostyg — a ona już truna 
jemu robil* į wziewszy młotek do 
garści tak stuknoł im po garku aż 
czerepy posypali sie. 

I tutaj stał sie cud! 
Władziuk odemknął oczy i opar 

sie na łokciach. W chacie poczeła sie 
zawierucha. Stolarz wypuścił z rąk 
arszyn i młotek baby porzucali kan 
tyczki i poczeli uciekać, narod dał 
sie w tył na dziedziniec a Władziuk 
siedział na łóżku powiesiwszy nogi 
i krzyczał: „Dawaj, baba, śmietany— 
bo jeść chcem! 

Sława Dominika poszła po całej 
okolicy jeszcze większa i chwalili je- 
go haniebnie ludzi. Tyko jedna Wła 
dziukowa pocicheńku szeptała sąsia- 
dom co Dominik dobry dochtor ale 
kapeczka złodziejowaty... 

K.U>RZJGECR;y S W414L4 Es NS AK I 

Z działalności B.B.W.R. 
Posiedzenie Prezydjum Rady Grodzkiej w Wilnie. 

W piątek dnia 9 bm. odbyło się w 
lokalu Sekretarjatu Wojewódzkiego 
BBWR w Wilnie przy ul. Św. Anny 2 
pierwsze powakacyjne posiedzenie 
Prezydjum Rady Grodzkiej BBWR. 
Na posiedzeniu tem reprezentowana 
była Grupa Regjonalna Posłów i Se- 
natorów przez pp. posłów dr. Stefana 
Brokowskiego i Stanisława Dobosza. 

W wyniku parogodzinnych obrad 

Prezydjum postanowiło wszcząć w 
bieżącym sezonie intensywną akcję 
organizacyjną na terenie miejskich 
kół dzielnicowych BBWR. Tak jak 
we wszystkich dotychczasowych sezo 
nach zimowych ma być: niebawem 
wszczęta akcja odczytowa. 

Obradom przewodniczył Prezes 
Rady Grodzkiej p. inż. Henryk Jensz 

Ukonstytuowanie się Rady Powiatowej B.B.WR. w Wilejce. 
W dniu 7 września rb. w lokalu 

Sekretarjatu Powiatowego BBWR. w. 
Wilejce odbyło się posiedzenie prezy 
djum tamt. Rady Powiatowej. 

W wyniku obrad przeprowadzo- 
nych pod przewodnictwem p. Ludwi 
ka Butarewicza nastąpił podział fun- 
kcyj w Prezydjum Rady. Prezesem po 

został p. Ludwik Butarewicz, sekreta 
rzem p. Ludwik Żołądkiewicz, skarb- 
nikiem p. Fabicki. Między innemi o- 
mówiona została szeroko sprawa zre 
organizowania Koła Miejskiego BB 
WR w Wilejce. Kierownictwo pracy 
reorganizacyjnej powierzone zostało 
p. Piotrowi Fabiekiemu. 

Stan zdrowotny w Wileńszczyźnie. 
Mimo t. zw. niebezpiecznego okre 

su stan chorób na terenie Wilna į Wi 
lenszczyzny przedstawia się zadawal 
niająco. Dzięki dość częstym lustrac 
jom sanitarno lekarskim i przeprowa 
dzanym badaniom st. zdrowotny Wi- 
leńszczyzny przedstawia się niemal 
dobrze. Epidemji tyfusu plamistego 
ani brzusznego w masowych wypad 
kach nie notowano. Zdarzają się wpra 
wdzie sporadyczne wypadki zachoro 
wań na tę chorobę, lecz dzięki szyb 

kiej pomocy lekarskiej epidemja ta 
nigdzie nie rozszerza się, Z chorób za 
kaźnych na terenie Wileńszczyzny za 
notowano: 
7 wypadków zasłabnięć na tyfus brzu 
szny, 6 plamisty, 19 gruźlicy (2 zgony) 
156 jaglicy, 47 błonicy, 8 róży, 4 odry 
86 różnych. 

Kolumny przeciw jagliczne działa 
ją na terenie województwa niosąc sy 
stematyczną, doraźną i skuteczną po 
moc mieszkańcom wsi i miasteczek. 

Oryginalny sposób wyeksmitowania 
18 osób. 

Mieszkańcy dcmu Nr. 16 przy ulicy Soko 
iej znajdują się pod wrażeniem oryginalnego 
trieku zgetowanego im przez właścicielkę te 
goż demu która, jak twierdzą lokatorzy w 

sposób oszukańczy chciała wyeksmitować 
wszystkie zamieszkałe w tym domu rodziny. 

Szczegóły tej sprawy w świetle zeznań ła 
katerów wyglądają następująco: 

W domu zamieszkuje kilka rodzin w ogól 
nej liczbie 18 osób. Są to za małemi wyjąt- 
kami rodziny bezrobotnych ewentualnie do 
rywezo zarabiających robotników. którzy nie 
zawsze mogą w czas uregulowa!ć należne 
właścieielee domu komorne. Otóż w pierw, 
szych dniach maja b. r. właścicielka powia 

domiła mieszkańców domu, że Aom został 
sprzedany niejakiemu Janowi Klukowski 
mu, tegeż dnia przedstawiła wspomnia- 
nego Klukowskiego jako właściciela domu i 
cšwiadezyla, že odtąd wszelkie sprawy zwią 
zane z komornem i t. d. mają lokatorowie 

  

załatwiać z p. Kłukowskim. 
Od tego dnia minęły dwa miesiące. pod- 

czas których p. Klukowski udawał że jest 
istotnym właścicielem domu. 

Obeenie zupełnie niespodziewanie lokato 
rzy wspomnianego domu otrzymali wezwa- 

nia 6d sądu grodzkiego w sprawie wytoczo 
nych przeciwko nim procesów o eksmisję. 

Przyczem okazało się. jak twierdzą lokata 
rzy, że właścicielka domaga się wyeksmito 
wania Ickctorów na tej rzekomo podstawie, 
iz Ickatorowie nie uznają ją za właścicielkę 
domu i nie opłacają komornego. 

W| związku z tem, jak się dowiadujemy. 
Iskaiorowie wnieśli skargę do władz śled- 
czych cskarżając właścicielkę tego domu 0- 
raz Klukowskiego o popełnienie oszukańcze 
go czynu, celem wyeksmitowania ich. 

W: sprawie tej wszezęto dochodzenie, któ- 
re niewąpliwie wyjaśni całą pomysłową spra 
wę. (e). 

SPORT 
Z Wilna. 

ZAWODY STRZELECKIE O ODZNAKĘ 
STRZELCA WYBOROWEGO 

W| drugiej połowie października br. Ko 
menda Podokręgu Zw. Strzeleckiego zorga 

nizuje w Wiilnie zawody Strzeleckie o odzna 
kę rzelca wyborowego dla zawodników, 
posiadających klasę I lub wyborową, którzy 
nie mogli brać udziału w VII Narodowych 
Zawodach Strzeleckich w Poznaniu. 

Ćwierćfinały rozgrywek o puhar 

Wil. O. Z. P, N-u. 
OGNISKO — Ż. A. K. S. 2:1 

Pierwszą bramkę uzyskuje Żaks. Ognisko 
przeprowadza kilka ataków i rewanżuje się, 
zdobywając gola również z przeboju. Po 
przerwie gra wyrównana. Na 2 min. przed 
końcem strzał Godlewskiego przynosi zwy- 
cięstwo Ognisku. 

6 P. P. LEG. — MAKABI 7:0 (!!). 

Wynik ma posmak sensacji. Już począt- 
kowe 5 min. przynoszą 6 p. p. Leg. 2 bram- 
ki. Po 12 min. pada trzecia, Po przerwie 
atakuje Makabi i zanosi się na zdobycie 
bramki wojsk.. lecz w 18 min. niespodzie 
wany przebój prawoskrzydłąwego przynosi 
6 p. p. Leg. czwartą bramkę. Makabi traci 
głowę a wojskowi grają coraz lepiej i strze 
lają jeszcze trzy bramki. Dwie ostatnie z kar 
nych rzutów. 

Wiobec powyższych wyników dziś w pół 
finałowych spotkaniach walczą: o godz. 10: 
1 p. p. Leg. — 6 p. p. Leg, i o godzinie 11 
minut 15 Drukarz — Ognisko. 

Finał o godzinie 15. ' 

Z Polski. 
ZŁOTE KRZYŻE ZASŁUGI — 

OLIMPIJCZYKOM. 

Rozwój sportu jest nierozerwalnie zwią- 
zany z podniesieniem sprawności fizycznej 
szerokich mas, a zdrowie cielesne narodu 
jest podstawą potęgi państwowej. Zasada ta 
znajduje całkowite uznanie u sfer rządzą. 
cych, czego wyrazem jest zainteresowanie 
się najwyższych dostojników państwa spra 
wami wychowania fizycznego. 

Obecnie Pan Prezydent Rzeczypospolitej 
nadał złote krzyże zasługi Stanisławie Wa- 
lasiewiczównie i Januszowi Kusocińskiemu 
za wspaniałe reprezentowanie Polski na X 
Igrzyskach Olimpijskich. 

Fakt ten jeszcze raz stwierdza doniosłą 
rolę sportu w życiu narodu i państwa i jest 
najdobitniejszą oceną zasług, jakie oddali 
Polsce „ambasadorowie sportu”. 

   

wpi- 

w. p. 
TURNIEJ PIŁKARSKI PAŃSTW ` 

BAŁTYCKICH. 

Powyższy turniej, z państw bałtyckich 
obejmuje jedynie: Estonję, Łotwę i Litwę i 
trwa przez trzy dni, W; razie nierozegranej 
odbywa się 30 minutowa dogrywka. 

Zwycięstwo może osiągnąć tylko jedna 
reprezentacja. gdyż w wypadku uzyskania 
jednakowej ilości punktów przez dwie druży 
ny, następuje decydujący mecz, w którym 
— po niewyzyskaniu ewentualnem dogrywki 
a reprezentacje walczą do najbliższego go- 
a. 

W! roku ub. w Tallinie zwyciężyła Eston- 
ja. Obecnie w Rydze, zwycięstwo osiągneła 
Łotwa bijąc Litwę 4:1 i Estonję 2:1; Litwa 
również pokonała Estonję 2:1, , 

Sędzia turnieju był Szwed — Sven Klang 
Ostatnie spotkanie Łotwy z Litwą było zko. 
lei 14 tem. Łotwa wygrała 10 spotkań,1 prze 
grała a 3 razy wynik był remisowy; stosu 
nek bramek 40:20 dla Łotwy. 

Estonja i Łotwa walczyły z sobą 18 ra 
zy. Spotkania te przyniosły: 6 nierozegranych 
6 zwycięstw Łotwie, a 6 Estonji. й 

Stosunek bramek 29:24 dla Estonji. 
Następny turniej odbędzie się w Kow 

nie. į 
Z Polską gra Łotwa 9 października w 

Warszawie. Dotychczas mieliśmy tylko dwa 
spotkania z Łołyszami, oba zakończone ich 
klęską: 0:6 i 1:5. 

W. p. j. 

    

Wyjaśnienie korespondenta P, А. Т. 
w Sprawie próby mostu ko- 

lejowego na Niemnie. 

W; numerze 46 Kurjera Lidzkiego  oraz 
Kurjera i Dziennika Wkleńskiego z dnia 9 
września b. r. — Wileńska Dyrekcja Kole 
jowa prostuje a raczej zaprzecza — jakoby 
wiadomość o „dokonaniu próby wytrzymało 
ści nowozbudowanego mostu kolejowego na 
rzece Niemnie na szlaku Lida Baranowi 
cze w powiecie lidzkim, podana przez PAT. 
w pismach wileńskich nie odpowiadała pra 
wadzie. 

  

Jako autor wymienionej wiadomości, bo 
korespondent PAT a zmuszony jestem spro 

  

stować sprostowanie Wileńskiej Dyrekcji 
Kolei Państwowych. 

Wiadomość powyższą podałem na podsta 
wie wiarogodnego źródła — bo zaczerpnię 
tego od miejscowych władz kolejowych, któ 
re nawet mię poinformowały telefonicznie. 

aka próba się odbędzie i podały dane    
Nie podałem. że odbyło się poświęcenie 

wzgłędnie oddanie do użytku wymienionegu 
mostu — ale tylko próba wytrzymałości, bo 
faktycznie tak było — gdyż tilary wymienio 
nego mostu podlegają jeszcze odbudowie a 
stary móst rozbiórce. 

Przez iowy most przeszedł wówczas naj 
p:'erw parowóz. zatrzymał się, odpoczął sw 
bie na moście, popatrzył na Niemen, wrócił 
na stare miejsce, zabrał obciążone wagony. 
znów wioczył się cały pociąg na most b 
sobie odpo: * a nakoniec zaczął „bryk: 
całą siłą w jednym i drugim kierunku — i 

czy tego nie można nazwać próbą wytrzy 
małości nowego mostu? 

Obecność p. starosty H. Bcęjatkowskiege 

oraz p. inž. Orleckiego była ožiejalna. albo 
wiem byli cbaj proszeni — a na dowód tego 
mogę przytoczyć że specjalna drezyna na 
nich oczekiwała na dwotcu kołejowym w L. 
dzie, którą odjechali w godzinach popołud 
niowych i wieczorem tąż drezyną powróciii 
do Lidy. 

Że obecność p. sta 
w owym dniu prz 
prywatna świadczy 

       
   

     

    
  

  

    

Bogatkowskiega 
próbie mostu nie była 
szcze i to. że p. staro 

sta na miejscu przeprowadzał badania i od 
nośne rozmowy w celu pozostawienia sl 
rych filarów, aby móc na nich zbudować 
most dla ruchu kołowego przez Niemien. 

Tyle mego wyjaśnienia na sprostowanie 
Dyr. K. P. 

  

    

   

J. Bożek. 

RADJO 
NIEDZIELA, dnia 11 września 1932 roku. 

10,00: Transmisja nabożeństwa. 11.58: 
Sygnał czasu. 12.10: Kom. meteorologiczny 

: Poranek muzyczny. 12,55: „Co i jak 
nuje pracownik w razie wypadku przy 
— odczyt. 13.10: D. C. koncertu. — 
Co kryją w sobie kopce Krakusa i 
? 14.15: Muzyka ludowa. 14,30: Kom 

rolniczy 14,55: Koniec miodobrania — to nie 

    

   

  

koniec pracy w pasiece* — odczyt. 14,55: 
D. c. muzyki ludowej. 15.0: „Zbiór i prze- 
chowywanie owoców* — odczyt. 15,25 D. 
c. muzyki ludowej. 15.40: Audycja dla dzie- 
ci. 16,05: Audycja popularna. 17.00: Koncert 
18,00: .,Białe miasta czarne katedry i złote 
ołtarze” — odczyt. 18,20: Muzyka taneczna. 

  

      

19.10: „Swobodit czy przymus”? — odczyt. 
19.30: Program na poniedziałek. 19.35: 
Skrzynka techniczna. 20,00: Koncert. 21,30: 
Komunikaty sportowe z prowincji. 21.35: 
Wiileński komunikat sportowy. 21.50: Kom 
sportowe. 22,00: Muzyka taneczna. W przer 
wie komunikaty. 

PONIEDZIAŁEK, dnia 12 września 1932 r. 

ygnał czasu. 12.10: Program dzien 
Wielcy śpiewacy na płytach. —- 

Kom. meteo 5,40: Audycja dla dzie 
ci. 16,10: Utwory Jana Brakuna (płyty). — 
16,40: Pogadanka francuską. 17,00: Koncert. 
18,00: .Pamiątki po Janie Sobieskim* — od 
czyt, 18.20: Muzyka taneczna. 19,15: Z zagad 
nień gospodarczych. 19,30: Program na wło 
rek. 19,35: Prasowy dziennik radjowy. 19,45: 
Wil. kom. sportowy 20,00: „.Gondoljerzy* — 
opera komiczna w 4 aktach A. Sullivana, -— 
22.10: „Miłość w Sowietach* — felj. 22,25: 
Kimunikaty. 22,50: Muzyka taneczna . 

NOWINKI RADJOWE. 
DLA WSI I MIASTA 

WI dzisiejszej audycji popularnej rozgło- 
śnia wileńska nada program urozmaicony i 
ciekawy Na wstępie kilka melodyj ludowych 
z Wileńszczyzny odegra na cymbałach p. A. 
Matusewicz, poczem wygłeszony zostanie 

krótki referat, nawołujący do otaczania opie 
ką drzew przydrożnych. często lekkomyślnie 
niszczonych przez ludność. a: posiadających 
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wiele uroku w całokształcie krajobrazu wiej 

skiego. Następnie p. M. Szabsaj wykona ua 
skrzypcach parę utworów Moniuszki. Zakoń 
czy audycję popularną pogadanka p. Jana 
Hopki: „Z życia naszej prowincji”, 

Z DZIEDZINY PEDAGOGIKI. 

O godz. 19,10 wizytator szkół p. Jerzy 
Ostrowski wygłosi odczyt z zagadnień wy 
chowania młodzieży, analizując celowość pe 
wnych nowych metod wychowawczych. Pre 
lekcja nosi tytuł: „Swoboda czy przymus*? 

POPOŁUDNIÓWKA SYMFONICZNA. 

O godz. 20 ze studja warszawskiego tran 
smitowany będzie popularny koncert. w kto 
rym weźmie udzi orkiestra Filharmonji 
Włarszawskiej pod dyrekcją Józefa Ozimiń 
skiego. Program koncertu zawiera uwertusę 
Moniuszki do opery „Verbum nobile* oraz 
muzykę baletową Moniuszki na tematy z ope 

  

    

« ry Nicołaiego „„Wkesołe kumoszki z Winsoru* 
Solistą koncertu będzie bas p. Gabrje Knia 
ginin, który odśpiewa arje z oper Czajkow - 
skiego i szereg pieśni polskich. 

NA SMUTNO I NA WESOŁO. 

Poniedziałkowa audycja dla dzieci (godz. 
15.40), opracowana w studjo wileńskiem. za 
wiera nastrojowe słuchowisko p. W. Klu- 
czyńskiej, którego tematem będzie miłość 
macierzyńska. Następnie ciocia Hala odezy 
la swe opowiadanie p. t. „Wesoła przygoda” 

  

FORTEPIAN I OPERA. 

Program radjowy na poniedziałek dnia 
12 września zawiera dwa interesujące kon- 
certy z płyt gramofonowych. Mianowicie o 
godz. 16,10 usłyszymy <twa utwory fortepia 
nowe Brahmsa: Sonatę f—mol oraz Wale 
Nr. 15. Wieczorem tegoż dnia o godz. 20 na 
dana zostanie opera komiczna w 2 aktach 
Sullivana p. t. „Gondoljerzy“. 

Z dniem 1 listopada nastąpi 
wstrzymanie eksmisyį. 

Ostatnio na terenie m. Wilna za 
notowano istną falę eksmisyj nieza 
możnych mieszkańców, którygh właś 
ciciele domów powyrzucali z miesz- 
kań. Właściciele domów, którzy posia 
dają już wyroki sądowe starają się 
szybko rozprawić z  lokatorami, 
gdyż wkrótce ma wejść w życie nowa 
ustawa, wstrzymująca eksmisję na ok 
res zimowych miesięcy. 

— W] razie przeziębienia. kataru. zapaie 
nia gardzieli przy bólach nerwowych i łama 
niu w kościach, należy dbać o codzienne re- 
gularne wypróżnienie i w tym celu używać 
pół szklanki naturalnej wody gorzkiej Fran 
ciszka-Józefa. Żądać w aptekach i droger 
jach. ё 

amięć === NA SEZON ZIMOWY! 
WZMACNIA i UDOSKONALA 

profesor mnemoniki D. FAJNSZTEJN, Wilno, Zawalna 15—11 
Dzięki mojej metodzie mnemoniki, opartej na prawach PSYCHOLOGII, 

FIZJOLOGJI, LOGIKI I PEDAGOGIKI, PAMIĘĆ PRZYWRÓCONA zostaje 
tym którzy ją utracili, POLEPSZĄ SIĘ u mających złą i UDOSKONALA SIĘ 
u obdarzonzych dobrą, przyczem USUWA SIĘ ROZTARGNIENIE I LENI- 
STWO, WZMACNIA SIĘ WOLA I POLEPSZAJĄ SIĘ WSZYSTKIE ZDOL- 
NOŚCI UMYSŁOWE (wpływając korzystnie na CHARAKTER I SYSTEM 
NERWOWY) u osób KAŻDEGO WIEKU, 
WEJ STAROŚCI. 

Moje lekcje mnemoniczne, zawierające ŁATWE I PRZYJEMNE ćwicze- 
nia umysłowe o tyle SWOBODNIE dają się przyswoić, że zupełnie NIKO- 
MU nie przeszkadzają w kontynuowaniu FIZYCZNYCH I UMYSŁOWYCH 
zajęć, przy których ćwiczenia mnemoniczne są ODPOCZYNKIEM po zwy- 
kiej uciążliwej pracy, i, poświęcając na nie 20—30 minut dziennie, KAŻDY, 
po ukończeniu mego PEŁNEGO KURSU mnemoniki, ROZWIJA I WZMAC- 
NIA siłę i działalność swej PAMIĘCI do takiego stopnia, że po przeczytaniu 

jest w stanie nietylko powtórzyć 
NATYCHMIAST przeczytane w 'porządku PROSTYM I ODWROTNYM — 
NA PAMIĘĆ, lecz także, co jest najważniejsze — WSZYSTKO przyswojone 

czegokolwiek JEDEN lub dwa razy, 

zatrzymać w pamięci NA ZAWSZE. 
jednocześnie Z OGÓLNEM WIZMOCNIENIEM PAMIĘCI moje lekcje 

sprzyjają ŁATWEMU, SZYBKIEMU 
WSZELKIEGO MATERJAŁU NAUKOWEGO. 

Moje lekcje korespondencyjne dla zamiejscowych w zupełności zastę- 
pują ustne wykładanie. 

Prospekty—broszury (16 str.) wysyłam bezpłatnie. 
Informacje osobiste 4—7 po południu codziennie. 

  

MOPAR 

Otrzymano na sezon jesienny 

najmodniejsze materjały sukienne 
SKŁAD SUKNA 

Golber Bengen 
Zaopatrzeni jesteśmy w wielkie tran-- 
sporty towarów, zakupionych wyłącz- 
nie za gotówkę, na skutek czego ma- 

my możność sprzedaży 

A Prosimy przekonać się. 

poczynając od 8 lat DO SĘDZI- 

   

  
   

po wyjątkowo niskich cenach! 

  

6.33, 
wszystkich samochodowych rekordów światowych 

osiągnięto na oponach 

„DUNLOP“ 
Opony „DUNLOP“ są gwarancją bezpieczeństwa. 

Generalne przedstawicielstwo: WILNO, GDAŃSKA 6 

Firma nasza ulegając prośbom licznej naszej 
P. T. Klijenteli zaprowadziła dział wysyłkowy dla 
klijentów prowincjonalnych, г 
Aby dać możność każdemu zaopatrzenia się za tanie 
pieniądze w pierwszorzędne materjały, firma nasza 
wysyła rekklamowe komplety pierwszorzędnych ma. 
terjałów. 

Przeczytajcie uważnie 

tylko za 15 zł. 50 gr. 
a mianowicie: 3 mtr. najmodniejszego wełnianego ma- 
terjału w desenie najnowsze obecnego sezonu zimo- 
wego, 

niądze. 

TRWAŁEMU  zapamiętywan:u 

1 pullower sportowy z amerykańskim zam- 
kiem przy szyi, 3 pary grubych skarpetek zimowych, 
6 ręczników waflowych. 3 chusteczki białe do nosa 
oraz 1 krawat jedwabny. Opłatę pocztową 2 zł. 75 gr. 
płaci odbiorca. Towary powyższe wysyłamy każdemu 
za zaliczeniem pocztowem po otrzymaniu listownego 
zamówienia. 
ryzyka, jeżeli towar nie podoba się, zwracamy pie 

Płaci się przy odbiorze towaru. Bez 

Zamówienia adresować prosimy: 

Firma „Łódzko-Bielski Przemysł Wiłókienniczy* 
ŁÓDŹ, skrzynka pocztowa 551. 

UWIAGA: Do każdego kompletu dołączamy 1 
kupon premjowy. Kto nadeśle 5 takich kuponów ot- 
rzymuje 1 pulower deseniowy zupełnie bezpłatnie. 

P. S. 
ze swej solidności w całym kraju. 

Zaznaczamy, że firma nasza znana jest 

  

Niemiecka 25 

2.50 gr. 

     
      

  

Niebywała reklama. 
Ciężkie czasy wymagają niskich cen. — Biorąc 

powyższe pod uwagę. dostosowaliśmy się do tego i 
przynosimy ofertę, którą każdy podziwiać musi, bo 

tylko za zł. 10.50 gr. 
wysyłamy: 1 pullower męski o najnowszym wyrobie 
z błyskawicznym zamkiem w dobrym gatunku 1 ko- 
szulę męską z zimowego trykotu miękką i puszystą. 
1 parę kalesonów z zimowego trykotu w wybor. gat. 
znanej marki .„Hirszberg i Wilczyński”, 1 parę ręka- 
wiczek męsk. wełn. zimowych, podwójnych, 1 krawat 
jedw. o najmodniejszych wzorach. 1 parę skarpetek 
gat. „Mouline* bardzo mocnych i 3 chusteczki białe 
z kol. obwódkami, 

Tyiko za 24. 14.50 gr. 
wysyłamy: 1 kostjam swetrowy damski (t. j. spód. 
niczka i pullower) przybrany pięknym haftem wed- 
ług ostatnich wzorów w najmodniejszych kolorach 
w dobrym gat.. 1 kombinację dams. wstawienie z ręcz 
nego „toledo*, 1 parę reform damsk. trykot, z jedwa- 
biem w wyborowym gat., 1 biustonosz z popeliny jed 
wabnej. 1 parę rękawiczek damsk. wełnianych pod- 
wójnych, 1 parę pończoch ,.Macco* w dobrym gat. 
i 8 chusteczki damsk. batystowe białe lub kolorowe 
(kolory danego kompletu wysyłamy według żądania). 
Do każdego kompletu doliczamy koszta przesyłki zł. 

Powyższe komplety wysyłamy za zalicz. poczta 
wem po otrzymaniu listownego zamówienia. W) razie 
niespodobania się towaru przyjmujemy z powrotem 
i pieniądze natychmiast zwrącamy. — Zamówienia 
prosimy adresować: 

Firma „POLSKI TOWAR* — Łódź 
Skrzynka pocztowa 208, 

UWIAGA: Do każdego kompletu dodajemy miłą 
niespodziankę i kupon premjowy. Kto nadeśle 5 ku- 
ponów otrzyma całkiem darmo dwie kapy na łóżka 
w pięknych wzorach, lub parę spodni wizytowych. 

Na żądanie wysyłamy bezpłatne cenniki z og- 
romną zniżką cen.



  

  

Fal === || Dziś: Jacka. 

| Niedziela | ro: Gwidona. 

ОЙ 
| || Wschód słońca — g. 4 m. 44 
ZE Zachód | „ — g.5m.49     

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologji U.S.B. 
w Wilnie z dnia 10-1X— 1932 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 761 

Temperatura średnia: -|- 24 C. 

5 EOS 
‚ “2 GG 

Opad: — 

Wiatr: poludn 

Tendencja: stan stały, potem spadek 

Uwagi: pogodnie. 

MIEJSKA. 

— Alarm przeciwlotniczo-gazowy. 
Dzisiaj w niedzielę o godz. 19 m. 55 
elektrownia miejska zaalarmuje mia- 
sto przerywanym sygnałem syreny. 
W pięć minut później, o godz. 20 po- 
gasną uliczne lampy elektryczne na 
terenie całego miasta. Równocześnie 
rzucone zostaną na miasto snopy 
światła elektrycznego z reflektorów 
umieszczonych na górze Zamkowej. 
O godz. 20 m. 3 da się słyszeć przecią 
gły sygnał syreny na znak zakończe- 
nia alarmu, a minutę później o godz. 
20 m. 4 zajaśnieje na ulicach normal 
ne światło, 

— Posiedzenie Magistratu, Na wczoraj: 
szem posiedzeniu Magistratu omawiana była 
sprawa znalezienia przytułku dla rodzin wy 
eksmitowanych, a znajdujących się dotych- 
czas bez żadnej opieki pod gołem niebem. 
Ponadto debatowano nad sprawą układania 
jezdni przy ulicy Zamkowej klinkierem, roz 
patrzono kosztorysy, plany robół i t. d. Rów 
nież rozpatrzono memorjały wniesione przeź 
związki strąaganiarskie domagające się zniżki 
komornego i rewizji dotychczasowych sta- 
wek komornego na lokale i stragany. 

Sprawy te po zaakceptowaniu zostaną 
przedłożone najbliższemu posiedzeniu Rady 
Miejskiej do zatwierdzenia, (Z). 

— Działalność pogotowia ratunkowego. 
Działalność pogotowia ratunkowego w m. 
sierpniu na terenie m. Wólna przedstawia się 
następująco: udzielono ogólnej pomocy w 
668 wypadkach, z tego 288 osób otrzymało 
pomoc lekarską na miejscu. 

W, miesiącu lipcu Pogotowie Ratunkowe 
udzieliło pomocy w 660 wypadkach, z tego 
280 na miejscu, zaś w 380 na mieście. 

— Przygotowania do niesienia pomocy 
bezrobotnym. W związku z nowym dekre. 
tem P. Prezydenta Rzeczypospolitej w spra 
wie niesienia pomocy bezrobotnym Komitet 
do niesienia pomocy bezrobotnym w Wilnie 
przystąpił już do wstępnych prac związa- 
nych z niesieniem pomocy bezrobotnym w 
związku ze zbliżającą się zimą. W, drugiej 
połowie bm. z Wilna wyjedzie kilku dele. 
gatów Komitetu na zjazd do Warszawy, któ 
ry omówi zagadnienia bezrobocia i kwestje 
niesienia pomocy bezrobotnym. 

Komitet mieścić się będzie przy ul. Za 
walnej 1. (z) 

SPRAWY SZKOLNE. 
—Egzaminy dla eksternów z kursu 6-ciu 

klas gimnazjalnych odbędą się przy Gim- 
nazjum im, Kr. Zygmunta Augusta w Wil. 
nie w terminie od 25 wrześnią do 4 paździer 
nika r. b. 

  

Już dziś nieodwołalnie ostatni dzień superszlag. dźwięko- 
wego, cieszącego się w Wilnie największem powodzeniem 

W rołach głównych: nieziemsko piękna Joan GraWfórd i stuproceńtowy amant Clark Gable. 

Człowiek który zabił 
Fascynujący dramat miłosny w-g popularnej powieści słynnego romansopisarza Claude Ferrere'a 

Marie Bell, «> Joan Angelo Vi” "Nea 

Dźwięk. Kino-Teatr 

PAN 
ulica Wielka 42. 

dźwięk. 

W rol. gł. najpiękn. 
Francji aktorka 

00 JUTRA wspaniały 

film francuski 

produkcji 1932/33 roku 

Podania są przyjmowane do dnia 24 
września. Załączniki do podania: 1) metryka 
urodzenia, 2) świadectwo szkolne, 3) świa- 
dectwo moralności (lub świad. władzy prze- 
łożonej), 4) życiorys, 5) 2 fotografje, 6) tak- 
sa egzaminacyjna 20 zł. 

  

Z POCZTY. 
— Dyrekcja Poczt i Telegrafów podaje 

do wiadomości, że w związku z uruchomie 
niem nowowybudowanej sieci kablowej, zo 
staną wyłączone telefony 12 bm. od godz. 
19. zainstalowane przy ulicach: Archaniel 
ska, Bazyljańska, Bankowa, Beliny, Bosacz - 
kowa. Gościnna, Kijowska, Kurlandzka, Kru 
pnicza, Kwaszelna, Kowalska, Kwiatowa, Ko- 
lejowa, Końska, Makowa, Nikodema. 
gródzka Ostrobramska, Piwna, Pon: 
Piłsudskiego, Rudnicka. II Raduńska, Szero. 
ka, Szopena, Sadowa, Stefańska, Słowackiego 
Tyzenhauzowska, Węglowa, WIW. Świętych. 
Zawalna. 

: 
Ponowne włączenie telefonów do sieci RI stopniowo w ciągu następnych 3-xh 

i, 

  

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Bacznošė Peowiacy! Sekretarjat Okrę gu POW, podaje do Si 1 ód 2 8 MORSE? br. urzęduje stale we wtorki i czwartki od g. 16—17 przy ul. Mickiewi 44 m. 20 (Dr. Bukiewicz). a ле — Posiedzenie Zarządu ZPOK. Zarząd Zrzeszenia Wbjewódzkiego Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet w Wilnie nini iszeni podaje do wiadomości swych Członkiń iż w niedzielę, dnia 11 bm. o godz. 10 rano w lokalu Związku, Jagiellońska Nr 8 m. $ 

   

* rozpocznie się posiedzenie Pełnego Zarządu Zrzeszenia Wojewódzkie riązk M go Związku Obywatelskiej Kobiet, na któ : 
zaprasza Członkinie Związku. 

Pracy 
re uprzejmie 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. 
„— Izba Rzemieślnicza w Wilnie przypo mina wszystkim rzemieślnikom którzy zło żyli egzamin mistrzowski przy tut. Izbię, iż termin wykupienia dyplomów mistrzowskich upływa z dniem 15 września rb. 
Należność za dyplomy w kwocie zł. 10 — przyjmuje Kasa Izby Rzemieślniczej w Wil SCEN? 23) codziennie od godz. 

— z Izby Rzemieślniczej. WI poniedzia- łek dnia 12 b. m. odbędą się w Izbie Rzemie ślniczej „posiedzenia w sprawie konkursów piekarskiego i fryzjerskiego oraz wystawy cechów rzemieślniczych. 
— W| dniu tym odbędą się również zeb- 

rania Związków kupieckich w sprawie orga- 
nizacji konkursu wystaw sklepowych oraz 
współdziałania w całej akcji propagandowej na rzecz krajowej wytwórczości przez ude 
korowanie okien sklepowych towarami wy 
robu krajowego. 

— Wiileńskie szkolnictwo zawodowe przy gotowuje swój udział na wystawie, który uzupełniany prelekcjami stanowić będzie zna 
komitą tego szkolnictwa propagandę wśród 
szerokich mas młodzieży i starszego społe. 
czeństwa. 

— Urządzanie wystawy w gmachu Stowa 
rzyszenia przemysłowo—handlowego przy 
ulicy Mickiewicza 33—a (róg Montwiłłow 
skiej) rozpocznie się od wtorku dnia 13 
września. > 

— Błaro Wystęwy (w Izbie Rzemieślni 
czej, ulica Mickiewicza 23 tel. 359) przyjmu 
je zgłoszenie uczestnictwa w Wystawie i 
udzielą wszelkich informacyj co do całej 
akcji propagandowej jaka w cząsie od 15 
do 25 września na rzecz krajowej wytwór. 
czości ma być przeprowadzona 

— Wystawa Przemysłu Krajowego. Po. 
siedzenie Komietetu Wystawy odbędzie się 

KU R"J"E'R 

we wtorek dnia 13 września b. r. o godz 18 
w sali posiedzeń lzby Rzemieślniczej (ulica 
Mickiewicza 29 I p.) 

RÓŻNE. 
— Studjum Baletu L Sawinej-Dolskiej. 

Studja artystki baletu p Sawinej . Dolskiej 
otwarte w dawnym lokalu (ul. Mickiewicza 
Nr. 22 m 45), w sali „Domu Rosyjskiego”. 

Przyjęcia uczenie w poniedziałki, środy i 
piątki od godz. 5 do 7 wiecz. . 

TEATR I MUZYKA 
— Lutnia — ostatnie występy p. J. Bo- 

neckiego w ,„Handłarzach stawyć. Dziś w 
niedzielę dnia 11 września o godz. 8 minut 
15 (ceny zniżone) odbędzie się przedostatni 
występ artysty i reżysera teatrów warszaw 
skich. p. Jana Boneckiego w fenomenalnej 
komedjo—satyrze p. t. „Handlarze sławy”. 

— Teatr Letni — „Przez dziurkę od kla 
cza* gościnne występy Janiny Sokołowskiej. 
Dziś w niedzielę dnia 11 września o godz. 
8 m. 15 doskonała, pełna humoru i śmiechu 
rewja p. t. „Przez dziurkę od klucza” z goś 
cinnym występem Janiny Sokołowskiej, któ 
ra wystąpi w atrakcyjnych numerach własne 
go pomysłu. 'WI Rewji tej biorą udział: świet 
na para taneczna Ina i Jerzy Ney'owie, Sem 
poliński. Kozłowska. Sulima—Jaszczołt, Ko 
sińska. Rogóski oraz zespół girls. Jest ta 
ostatni i zarazem najlepszy program rewjo 
wy bież. sezonu. , $ 

Jutro dnia 12 września , Publiczność ma 
głos”. 

— Popołudniówka w Teatrze Letnim. — 
Dziś w niedzielę dnia 11 września o gódz. 
4 minut 15 ukaże się wyborna rewja po ce 
nach zniżonych p. t. „Publiczność ma głos* 
: gościnnym występem Janiny Sokolowskiei 

List do Redakcii. 
Szanowny Panie Redaktorze! 

  

    
  

   

  

    

W związku z ukazaniem się fałszywej wia 
domości w „Dzienniku Wiileńskim* z dnia 
9 września odnośnie do kol. H. Dembińskie- 
go. prosimy o umieszczenie w Pańskiem po- 
czytnem piśmie poniższego sprostowania: 

a) nieprawdą jest, że kol, Henryk Den:- 
biński został wykluczony ż XI Tygodnia 
Społecznego, 

b) nieprawdą jest, że kol. H. Dembińsk: 
zobowiązał się nie występować publicznie, 

c) iniejatywa wysłania tez programowych 
do Jego Eminencji ks. Prymasa Hlonda, a 
potem do Stolicy Apostolskiej wyszła od Ko 
mitetu Wiykonawczego SKMA. „Odrodzenie*, 
natomiast nieprawdą jest, że kol. H, Dembiń 
ski sprzeciwił się wysłaniu tez Episkopato- 
wi Polskiemu, przeciwnie na tem stanowis 
ku stał kol. Henryk Dembiński od początku. 

Za Zarząd S. K. M. A. „Odrodzenie*. 

Gustaw Nowodworski 
Marja Żeromska, 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
ZAGINIĘCIA 

W. ciągu ukfegłego dnia do policji wpły- 
nelo zameldowanie o zaginięciu Konstantego 
Aleksandrowicza w wieku lat 18 zdradzają- 
cego oznaki choroby umysłowej zamieszka 
łego przy rodzicach przy ulicy Moniuszki Nr. 
8, który przed dwoma dniami wyszedł z do 
mu i zaginął bez wieści i zameldowanie o 
zaginięciu 25-letniego Stanisława Gowałkie 
wicza (Piwna 9). 

Policja wszczęła poszukiwania 

OFIARY 
Ku uczczeniu pamięci śp. „Heleny Male- 

jowej na Wbojewódzki Komitet Włalki z Bez 
robociem składa 20 zł. p. Malej Józef. 

   

(e). 

DLA BEZDOMNYCH 

do dyspozycji W. Pani H. Romer Ochenkow 

skiej paczka z ubraniem. Z. W, 

  

KOBIETY BEZ PRZYSZŁOŚCI 

Gabriel Gabric 
NAD PROGRAM: Świetna komedja oraz najnowsze atrakcje dźwiękowe. 
  

Azwięk. Kino - Teatr 

HKELIOS 
wiłańska 38, tel. 9-26 

Dziś ost. dzień! Arcydzieło 
humoru, królowie śmiechu 

Na |-szy s. ceny zniżone. 

PAT i PATACHON «=» WYNALAZCY PROCHU 
Niezwykłe sceny, pobudzające widzów do niebywałych paroksyżmów śmiechu. 

Nad program: Przepiękna rewja (kolorowa) i tyg. filmowy. Początek o g. 2-ej 
  

»migk. Kino - Teatr 

Hollywood 
Mwkiew. 22, tel. 15-28 

Uroczyste otwarcie sezonu! Nsipotsia. arcydzieło dźwię- 
W rol. gł.: Natalja Kowafko, Mikolaj 

kowe reżyserji Turżańskiego 
Koliin, Jacques Catelaln. Niebywała wystawal Czarująca muzyksl 

Nad program: Dodatek dźwiękowy. Początek o godz. 4-ej, w dnie świąteczne o godz. 2-ej : 

ZALOTNY KSIĄŽE 
  

Btwiųkowe Kino 

CASINO 
» lalka 47, tel, 15-41. 

DZIŚ ujrzycie jak kochają, cierpią, walczą i umie- 
rają na Dalekim Zachodzie w filmie p. t. 

W roli głównej wspaniały męski bohater George O'Brien. — Werwa i humor, 
obejrzeniu tego wspaniałego obrażu. 

KRÓL STEPÓW Niebywałe tempo. 
Cudowne zdjęcia 

ochotę do życia odzyskacie po 
Nad program: Doskonałe dedatki dźwiękowe. 

Ceny od 25 gr. Początek od godz. 4, 6, 8 i 10 w święta od godziny 2-ej. Dla młodzieży dozwolone. 
  

Dźwięk. Kimo- Teatr 

Światowid 
al, Mickiewicza 9.   
  

WIRGIL MARKHAM. 

Dziś potężne arcydzieło dźwiękowe 
wztwórni Metrabpom— Ruś Moskwa 
W filmie biorą udział wielcy artyści testrów rosyjskich. 

Nad program: Świetna komedja Małżeństwo z roz: 

DJABEŁ KUSI. 
(THE DEVIL DRIVES). 

Powieść amerykańska. Przekład autoryzowany z angielskiego. 

Jobson zesztywniał. Doszliśmy 
do zakrętu. Pod klonem stała z żało- 
sną twarzą dziewczyna. która jadła 
ze mną obiad u Mooneyów. W Middle 
heven są i klony. Na nasz widok cof- 
nęła się, a potem znów zawróciła. Zu 
pełnie jakby wędrowała po deszczu, 
nie wiedząc, có z sobą zrobić. 

— Cóż to, Maggie? — zapytał Job 
„son. 

Twarz miała czerwoną, mokrą i 
spuchniętą, jak przy bólu zębów. Po- 
patrzyła na nas nieprzytomnym wzro 
kiem, jakby nie zrozumiała pytania 
Jobsona. Ale po chwili wyjąkała: 

— Kapitan Hearnshaw! kapitan 
Hearnshaw! 

— (o z kapitanem, moja Maggie? 
— rzekł ostro Jobson. — Posadził już 
pewnie swoje pierwiosnki i odpoczy- 
wa spokojnie w domu. Gdzieby tam 
wędrował w taką pogodę — dodał ta- 

kim tonem, jakby przemawiał do 
dziecka. 

Odpowiedziała cichym, zdławio- 
nym głosem, wskazującym na powię* 
kszenie migdałów. 

— Byłam u niego teraz, ale nie od 
powiedział na pukanie. 

— Dobrze zrobił — zirytował się 
Jobson. — Teraz, moje dziecko, marsz 
do domu... 

— Ależ on nie odpowiedział — wy 
buchnęła nagle. — Pukałam i nie od- 
powiedział. Zajrzałam, a on siedział 

przy stole tak dziwnie i nie odpowie- 
dział, gdy się do niego odezwałam... 

— Idz mi zaraz do domu. Dosyć 
tych głupstw! — rozkazał gniewnie 
Jobson. — Kapitan, widać, nareszcie 
zmądrzał, 

— O, on nigdy nie był — zakwiliła 
dziewczyna. — Boję się... 

Spotkałem zatem jedną z galerji 

»>+ BŁĘKITNY EXPRESS Dramat z krainy 
Wchodząc. słońca 

Cała akcja rózgrywa się w wagon. pędzącego pociągu 
sądku oraz rewelacyjny dodatek Serce matki 

kobiet Jobsona. Była to młoda koza, 
najwyżej osiemnastoletnia i sądząc z 
pierwszego wejrzenia, jeszcze bardzo 
dziecinna. Rozmawiała z Jobsonem w 
taki sposób, jakby fakt, że warjowała 
za kapitanem, był powszechnie znany 
i jakby jej to wcale nie krępowało. 
Czuło się, że było jej wszystko jedno. 
co o niej pomyślimy. 

Lecz ostatnie jej słowa: „boję się** 
dały nam nagle do myślenia. 

— Czego się boisz? — zapytał Job 
son. 

— Że.. że jemu się coś stało. O, 
panie Jobson, on wyglądał tak jakoś 
dziwnie. 

Wziąłem ją za rękę i zapytałem ła- 
godnie: 

— Jak, Maggie? Jak on wyglądał? 
Zwróciła do mnie twarz, czerwo- 

ną i mokrą od łez. 
—fTrzy.. trzymał się rękami za 

głowę... o! tak! 1. i.. i., miał otwarte 
usta i patrzył na.. na mnie tak... jakby 
wcale mnie nie.. nie... nie widział. 

Podniosła ręce do twarzy i zaszlo 
chała rozpaczliwie. 

— (oś mu się stało. Boję się, że 
coś mu się stało — powtórzyła. — A, 
panie Jobson. niech pan idzie i zo- 
baczy. 

  

  

   

Wydawnictwo „Kurjer Wileński" S-ka z ogr. odp. 

    

   

W"ISL-ĘE"N"SAK:1 

gie į Kali 
GÓRNOŚLĄSKI 

Zjednocz. Kop. Górnośl „PROGRESS* ko- 
palnie: Eugenie, Hr. Laura, Dębieńsko, Ma- 
tylda, Andaluzja. Radzionków, Mysłowice, 

Ferdynand i Florentyna. 

Wagonowo i od jednej tonny w szczelnie 
zamkniętych i zapłombowanych wozach 

dostarcza 

M. DEULL 
EGZYSTUJE OD 1890 R. 

Biuro: ul. Jagiellońska 3. Telefon 811 

Składy: Kijowska 8, Telefon 999, 

DUŻY PLAC 
przy ulicy MIŁEJ 5 (Zwierzyniec) 

sprzedaje się na raty 
O warunkach dowiedzieć się: 

ui. WITOLDOWA 55-b, m. 5 

WILNO 

  

      
  

| 

ład marwiakiwy, jedna 1 suba 
CALEL NOZ 
Wiino, ul. Niemiecka 19, tel. 890 
powiadamia Sz. Publiczność, iż w tym tygodniu 

otrzymano w wielkim wyborze 

MATERJAŁY męskie i damskie 

OSTATNIE NOWOŚCI 
NA SEZON 

„JESIENNY i ZIMOWY 
5 Ё Wobec kryzysu 

trwałe i dobre — szewioty, wełny 

Ceny rekordowe 

TANI mundurkowe granatowe i kremowe 

poleca SKLEP BŁAWATNY 

„TKANINY TANIE" 
S. CISZEWSKIEGO, Wiino, Wiieńska 31. 

    
       
       

         

      

niskie. 
    

  

  

p area 

ZASTĘPCA GENERALNY 
z zdolnościami 
kowany we 

POSZUKIWANY 
z kaucją do zł. 1000 przez amerykańską fabrykę 
gumy do żucia Favoritthe American Chewing Gum 
Oferty sub „Guma* do biura ogłoszeń Fuchsa, 

Łódź, Piotrkowska 50. 

dobrze ustosun- 
społeczeństwa 

organizacyjnemi, 
wszystkich sferach 

    
  

KONCESJONOWANE i 

| Kursy Stenografii 
w WILNIE, Zawalna 60—3 

Zajęcia Żrazy tygodniowo. Po ukończeniu — 
biegłość do 120 słów na minutę i świadectwo 

według wzoru Kuratorjum. 

  

Dial szedsi ków Wokiacz BAJZEE gridy. 
Opłata tylko 6 zł. miesięcznie. 

LL] 

KURSY KROJU ubrań męskich i dam- 
skich System własny. 

nagrodzony srebrnym medalem na Powszechej 
Wystawie w Poznaniu i listem pochwalnym przez 

Ministra Przemysłu i Handlu. 

ALEKSANDER KONIECZNY 
Warszawa, ul. Bielańska Nr. 2 (pl. Teatralny). 

Telefon 794-95. 

Autor dzieła „SZKOŁA KROJU*. Cena podręcz- 
nika kroju męskiego zł. 15— Zlecenia na modele. 

  

owocowe —- 

Drzewka szczepy 
polecają w wielkim wyborze z własnych szkółek po 

cenach konkurencyjnych 

ZAKŁADY OGRODNICZE 
w WELE wiino, Sadowa 8 

telefon 10-57. 
CENNIKI REZPŁATNIE NA ŻĄDANIE 

  

PROSZEK OD BÓŁU GŁOWY DLA DOROSŁYCH 

      

   
     

  

USUWA NAJSILNIEJSZE 

BÓLE GŁOWY _ 
FABRYKA CHEMFARMACEUTYCZNA (9 
<AD.KOWALSKI» wanszawa 

ZNAK FABRJ        ŻĄDAJCIE „KOWALSKINY* ZE ZNAKIEM 
FABRYCZNYM — SERCE W PIERŚCIENIU   

  

  

Filja FABRYKI wĘDLIN 
M. Barancewicza 

Nowootwarta przy zbiegu ulic Szeptyckiego 
i Mickiewicza w Baranowiczach, poleca 
znane ze swej jakości wyroby masarskie 

i wszelkiego rodzaju wędliny. 

  

  

Dr. SZENICKI 
spec. chor. skórne, weneryczne i płciowe. 

Roentgenolog. Elektreleczenie. 

POWRÓCIŁ. 
Baranowicze, Sosnowa Nr. 15, Telefon Nr. 134. 
  

Powiadamiam Szanowną Klijentelę, że 
z dniem 12 września otwieram SKLEP OBU- 
WIA przy ul. Wielkiej 13. Przytem zazna- 
czam, że oprócz niskich cen udzielam 10 proc. 
rabatu od dnia otwarcia do 17 września. 

Z poważaniem Wł. Czapliński.' 
  

oho zajędie 
BARDZO DOCHODOWE 
mogą zdobyć osoby na 
stanowiskach lub usto 
sunkowane w wyższych 

sferach społecznych —- 
dzięki dyskretnej wspó!- 
pracy informacyjno—pro 
pagandowej ze 
wym koncernem ube; 
czeniowym. Zgłoszenia 
klierować natychmiiast 
pod „ZARAZ“ do admi- 

ni je pisma. 

Samochód 
DOVER 

de sprzedania 
w stanie dobrym w ruchu 

Cena 3200 zł. 
Sekretarjat Szkoły Tech- 
nicznej — Holendernia 12 

Natychmiast 
sprzedam 

komplet mebli  salono 
wych, prawie nowy. 

Dowiedzieć się ul. Ostro 
bramska 7 Wp. Kowa 

lewskiej. 

  

     

  

  

  

Tanio de sprzedania 
meble salonowe z czar- 
nego drzewa obite plu- 
szem. 2 lustra, szafy, stół, 
kanapa. 6 foteli, 2 krze- 

ała i 2 tumby — Wilno, 
W. Pohulanka 5. m 4 

PIANINO 
sprzedam. ul; Jagielloń 

ska 10—4, 

Restauracja 
z wyszynkiem wódek 

do sprzedania 

  

POKUJ 
duży, jasny z umeblowa- 

niem lub bez w dobrym 

punkcie miasta do wyna- 

jęcia. Zamkowa 3—3. 

Dowiadywać się w godzi 

nach biurowych. 

2 pokoje 
umeblowane z telefonem 
hez używalności kuchni, 
w śródmieściu poszukuje 
młode małżeństwo. Ofer 
ty do Adm. Kurjera Wil. 

sub „Solidni“. 

Mieszkania 
DO WYNAJĘCIA 

ze wszelkiem1 wygodami 
i wodociągiem: 2 mieszk. 
po 4 pokoje z kuchnią, 
| mieszk. 3pok z kuchnią 
Zwierzyniec, Fabryczna 
3/10, dow. się w mieszk. 12 

  

  

DO WYNAJĘCIA 
2 mieszkania 5 pokojowe, 
słoneczne z  wszelkiemi 
wygodami, kuchnia po 
kój dla służby. Zakreto 
wa 17 dom Pikiela. 

* į й 4 

4- pok. m eszkanie 
z wygodami oraz 3 pok. 
małe mieszkanie do wy- 

najęcia w centrum miasta 

  

  

Dowiedzieć się: Zamko- 
wa 20, m. 2. 

i i reperuję Pianina 3:2; 
wynajmuję — Mickiewicza 
37—32, Wiejście z ulicy 
Ciasnej. p. Estko 7702 

Sprzedaje się DOM 
  

  

   

drewniany 
Wilno, Zawalna 23 przy ul, Legionowej 66 

DACHÓWĘĘ , Restauracja ania 
„MAZOWIECKA sprzedam, N.-Wilejka, 

Jagiellońska 2-a ul. 3 Maja 23—2. 

poleca: śnladanis i obiady 

wyborowe z 3-ch dan po 
| zł 3J gr. oraz kolącje 
pe cenach przystępnych. 
Bufet zaopatrzony jest w 

doborowe przekąski. 

    

Ładowanie i naprawa 
AKUMULATORÓW: 
fachowo wykonuje 

„RADJO*, Trocka Nr. 4 

Wkjście w podworzu. 
  

3 5 Bridge'a 
lekcje udziela student 
politechniki D. Lipski 
Mickiewicza 41—6 

godz. 4—6 

ENGLISH 
groups and singlę 

N. GAWRONSKA 
(University College 

London) 
Słowackiego Nr, 1 m. 10 

telefon 838. 

Francaise 
donne legons: pour „toutes 

les classes. Ul. Jagielloń 

  

    ska 5 m. 37. 

e 

Zarówki 
polskiej fabryki „Argon 
najlepszych gatunków 

sprzedaje się po cenach 
fabrycznych ul. Rudnie 

ka 5 m..21. 

Potrzebne 5000 zł. 
pod |-szą hipotekę 

Dowiedzieć się: ul. Legjo- 
nowa 66, m. | 

KOSTJUMY 
gimnastyczne 
składnica sportowa 

ulica Wileńska Nr. 10. 

  

    

Nr..268* (2450). 

Od roku 1843 istnieje 

Wilenkin 
ui. TATARSKA 20 

Meble 
Jadalne, sypialne t ga- 
binetowa, kredecsy, 

stoły, szafy, Móżka It.d. 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 

ma dogodnych warwakaćh 
I NA RATY. 

NADESZŁY WOWOŚCI. 
8324 

Języki obce 
niemiecki, francuski 
włoski (konwersacja), 

oraz klasyczne 
łacina i grecki. 

Przygotcwywan.e do 

Naluiy |. Egzaminów 
w zakresie szkÓł średn. 
Lekcyj udzielają rutyn, 
korepetytorzy b  profes 
gimn. oraz absolw. U. S.B, 
Zgłoszenia do Redakcji 

pod „Egzaminy*. 

Ur. Zeldowicz 
Choroby skórne, wener., 
narządów moczowych, 

od g. 9—1 i 5—8 wiecz. 

Dr.Zeldowiczowa 
Chor. kobiece wenerycz- 
ne, narządów moczowych 
od g. 12—2 i 4—6 wiecz. 

Mickiewicza 24, tel. 277 

Н Kenigsberg 
Choroby skórne, 

weneryczne 
1 moezopiut-wa, 

ulica Mickiewicza 4, 
telefon 10-90, 

od godz. 9—12 1 4—8, 

li. Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe, 

ul. Wielka Nr. 21, 
tel. 9-21, od 9—1 i 3—8 

W. Z; P. 29. 

Akuszerka 

Marja Lakneroma 
rrzyjmuje od 9 do 7 wieez, 
lica Kasztanowa 7, m. 5 
W. 2. P. Nr. 69. 85320 

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, Tem. Zana 
na lewo Gedeminowską 

ul. Grodzka 27. 
w. ż.'Nr'3198 

  

  

  

    

  

  

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

ma ul. Mickiewicza 4—6 
tamże gabinet kosmetycz- 
my, usuwa zmarszczki, bron 
dawki, kurzajki i wągry, 

W. Z. P. 48. 8323 

ZGUBIONY 
tymczasowy dowód oso 
bisty wydany przez gmiu 
nę Wąwolnicką powiatu 
Pułaskiego na imię Sta: 
nisława  Pardyki rocz. 

1904 unieważnia się. 

JADŁODAJNIA 
NADWIŚLAŃSKA 

wydaje obiady 
od 55 gr. na maśle. 

Ludwisarska 4 
(obok sali Krejngla) 

Młoda panna 
o miłej powierzchownóści 
aumienna i b. pzacowita 

poszukuje pracy 
Łaskawe oferty nadsyłać 
do Adm „Kurjera Wil." 

pod „Młoda panna” 

  

    

— Trzeba to zbadać — zauważy- 
łem. — Panie Jobson, w tem musi 
coś być. A 

— Tak pan myśli? Nigdy nie sły- 
szałem niczego podobnego o kapita- 
nie. 

Postanowiliśmy wypić herbatę i 
iść. Po trzeciej szklance Maggie zaczę 
ła okazywać przebłyski inteligencji. 

Opowiedziała nam, że już przesz- 
ło od tygodnia nosiła się z myślą od- 
wiedzenia kapitana. Przyszła przed 
siódmą. Zauważyła zaraz kwiaty po- 
sadzone w długiej skrzynce. Nacisnę- 
ła klamkę, która ku jej zdziwieniu nie 
otworzyła się tak jak zwykle. Jeszcze 
bardziej zdziwiła się, kiedy zapukała 
i nie otrzymała odpowiedzi. Wtedy 
poszła zajrzeć przez zakratowane ok- 
no. 

Wewnątrz było ciemno. Kapitan 
siedział koło okna. Widziała go wyraź 
nie, ale pomimo, że go wołała, nie 
zwrócił na nią najmniejszej uwagi. 
Wtedy ogarnął ją taki strach, że rzu- 
ciła się do ucieczki. Wróciła do mia- 
steczka, biegnąc całą drogę, wystra- 
szona, zawiedziona i podniecona. 

Złożyłem z Jobsonem naradę. On 
starał się w siebie wmówić, że nic się 
nie stało. Nie chciało mu się lecieć w. 

noc na deszcz dla zadowolenia zach- 
cianki głupiej dziewczyny. Z drugiej 
strony miał pewną obawę, że kapita- 
nowi naprawdę mogło się coś stać. 

— Nieraz się dziwiłem, że go kto 
nie zakatrupił — rzekł. — Nietrudno 
urządzić zasadzkę, zwłaszcza w cele 

mną zimową noc. — Potrząsnął gło” 
wą, — Nie dziwiłbym się... 

— Teraz pan dajesz się ponosić 

fantazji — przerwałem mu, kładąc 
rękę na ramieniu Maggie. — Uspokój 
się, mała, pójdziemy zbadać, co się 
stało. Dziwne to, co nam opowiedzia- 
łaś, ale przekonasz się, że nie miałaś 

się czem tropić. 
— I ja pójdę — odparła, zrywając 

się z krzesła. 

Nie było na nią rady. Napróźno Jo 
bson ' radził jej, żeby lepiej została w 
domu i nie włóczyła się po deszczu. 
Uparła się, że pójdzie z nami i poszła. 
Było już zupełnie ciemno. Jobson za- 
brał latarnię, ja lampkę elektryczną. 

Deszcz siekł nam prosto w twa- 
rze, ścieżka była niewygodna, prawie 
niewydeptana, kręta i wyboista. Job- 
son gubił się chwilami, pomimo, że 
przyświecał sobie latarnią. Pomyśla- 
łem, że nie zgodziłbym się wozić tędy 
ziemi w taczkach. Zauważyłem, że 

    

   

jeżeli Jobson lekceważył początkowo 
odkrycie Maggie, to tylko dlatego, że 
by ją uspokoić. Teraz wszakże nie u- 

krywał już, że kapitan musiał mieć 
„furę* wrogów, ojców, mężów i bra- 

GL. 
Początkowo odnosił triumfy wśród 

wiejskich dziewcząt, potem. kiedy 
Middlehaven nabrało rozgłosu. jako 
letnisko — wśród letniczek. Sfera nie 
robiła mu różnicy. Kobiety szalały za 
nim masowo. 

Jobson opowiadał mi to wszystko 
obszernie, nie licząc się bynajmniej z 
uczuciami Maggie, której miał nieja- 
ko za złe, że go wygnała na: noc, 
deszcz i zimno. Ale ona nic sobie z te 
go nie robiła. Z jednej strony lękała 
się o kapitana, z drugiej, musiała u- 
ważać, żeby nie wpaść w jaką dziurę, 
lub się nie przewrócić. 

Nim dotarliśmy na miejsce, deszez 
trochę ustał i z za przerzedzających: 
się trochę chmur wyjrzał księżyć Przy 
jego blasku zobaczyliśmy zdaleka 
chatę kapitana. W oknie było ciemno. 
Jobson przystanął i rzekł: 

— (oś mi się tu nie podoba. 
— U, u, u, u! — zakwiliła Maggie. 

(D.'C. N.) 

   

zialny Witold Kiszkia.     

>
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Pierwsza wieść. 
CIESZYN. (Pat) — DZISIAJ © 8 RANO PORUCZNIK ŻWIRKO LE 

CĄC DO PRAGI SPADŁ POD CIERLICKIEM, NA CZESKIM ŚLĄSKU, ZA 

BIJAJĄC SIĘ NA MIEJSCU WRAZ Z TOWARZYSZEM SWYM, INŹ. WIGU 

RĄ. 
CIESZYN. (Pat) — APARAT DOSTAŁ SIĘ W KORKOCIĄC POD 

CZAS PANUJĄCEJ O GODZ. 8 NAD CIESZYNEM BURZY I RUNĄŁ NA 

WZGÓRZE KOŚCIELEC NA TERENIE CIERLŁICKA, W ODLEGŁOŚCI 14 

km. OD CIESZYNA CZESKIEGO, UDERZAJĄC SIĘ O DRZEWO CAŁĄ SE 

ŁĄ. APARAT ZDRUZGOTANY DOSZCZĘTNIE. ŻWIRKO I WIGURA 

ZABILI SIĘ. NA MIEJSCE KATASTROFY WYJECHALI NATYCHMIAST 

DOWÓDCA 4 P. STRZELCÓW PODHAŁAŃSKICH PŁK. WŁASEK, STA 

ROSTA CIESZYŃSKI KUGNER I STAROSTA GIELA Z CIESZYŃSKIEGO. 

ZWŁOKI OFIAR KATASTROFY ORAZ APARAT POZOSTAJĄ NA MIEJ 

SCU WYPADKU POD STRAŻĄ ŻANDARMERII CZESKIEJ. 

CIESZYN (Pat) — NA PDSTAWIE ZEBRANYCH NA MIEJSCU KA 

TASTROFY INFORMACYJ ORAZ NA PODSTAW. OPOWIADAŃ NAOCZ 

NYCH ŚWIADKÓW PRZEBIEG KATASTROFY BYŁ NASTĘPUJĄCY: 

SAMOLOT „RWD 6*, KIEROWANY PRZEZ POR. ŻWIRKĘ, KTÓRY 

W: TOWARZYSTWIE INŻ. WIGURY LECIAŁ NA RAID DO PRAGI, © GO 

DZINIE 8 MIN. 15 WPADŁ W SFERĘ LOKALNEJ TRĄBY POWIETRZ 

NEJ W OKOLICY CIERLICKA, W ODLEGŁOŚCI 14 km. OD CIESZYNA 

CZESKIEGO. SAMOLOT RUNĄŁ DO LASKU I Z GAŁEJ SIŁY UDERZYŁ 

O DRZEWO. LOTNICY WYRZUCENI Z SAMOLOTU, PONIEŚLI ŚMIERĆ 
NA MIEJSCU. PR. ŻWIRKO ULEGŁ ZŁAMANIU LEWEJ NOGI, LEWEJ 

RĘKI I CIĘŻKIM OBRAŻENIOM CAŁEGO CIAŁA, ZWŁOKI INŻ. WIGU 

RY SĄ ZUPEŁNIE ZMASAKROWANE, CIAŁA LOTNIKÓW LEŻAŁY W 

ODLEGŁOŚCI OKOŁO 15 METRÓW OD SIEBIE, A O 100 METRÓW OD 

SAMOŁOTU. LOTNICY CHCIELI PRAWDOPODOBNIE LĄDOWAĆ I ZO 

STALI STRĄCENI PRZEZ WIRY POWIETRZNE. SPADLI WEDŁUG RE 

LACJI NAOCZNYCH ŚWIADKÓW Z WYSOKOŚCI OKOŁO 100 METRÓW 

PO USTALENIU ŚMIERCI LOTNIKÓW PRZEZ KOMISJĘ LEKARSKĄ, 

CIAŁA ICH PRZEWIEZIONO DO MIEJSCOWEJ KOSTNICY. 

Żałoba lotnictwa polskiego. 
WARSZAWA (Pat) — W związku 

z tragiczną śmiercią Ś. p. por. Żwir” 
ki Aeroklub Rzeczypospolitej Pols 

kiej podaje: 
Żałoba lotnictwa polskiego. 
W dniu dzisiejszym zginęli śmier 

cią lotników, pełniące służbę lotników 
sportowych, por. Franciszek. Żwirko 
i inż. Stanisław Wigura. 

Śmierć tych dzielnych lotników o 

krywa żałobą lotnictwo polskie. Hołd 
pamięci Orłów składa Aeroklub Rze 
czypospolitej Polskiej i kluby afiljo 
wane: Aeroklub Warszawski, Krako 
wski, Wileński, Poznański, Lwowski 
Aeroklub Akademicki w Gdańsku, 
Śląski Klub Lotniczy, Lubelski Klub 
Lotniczy, Klub Lotniczy Podlaskiej 
Wytwórni Samolotów, Łódzki Klub 
Lotniczy. 

Ogromne wrażenie w Pradze. 
PRAGA. (Pat) — Wiadomość o 

tragicznej katastrofie porucznika 
Żwirki i inż. Wigury pod Cierlickiem 
wywołała w Pradze ogromie wraże 
nie. Objawiła się przy tej okazji wiel 
ka sympatja, jakę cieszyli się zwycię 
zey lotnicy polsy. Dotychczas jeszcze 
nie wiadomo, czy zawody na które u 
dawali się Żwirko i Wigura, odbędą 

się, wobec żałoby, 
lotnietwo. 

Czeska Agencja Prasowa przesla 
ła za pośrednictwem PAT. serdeczne 
wyrazy współczucia dla społeczeńst 
wa polskiego. Wśród ludności pols 
kiej na czeskim Śląsku katastrofa wy 
warła przygnębiające wrażenie. 

jaką okryła całe 

Życiorys Żwirki. 
Franciszek Żwirko, porucznik—pi 

lot 1 p. lotniczego, urodził się w Świę 
cianach w 1896 roku. Do szkół uczę 
szczał w Wilnie. 

Już na długo przed swem ostatniem 
zwycięstwiem w Challenge'u, był jed 
ną z najpopularniejszych postaci w na 
szem lotnictwie sportowem. Stalo to 
w związku z jego długoletnią pracą 
nad rowojem naszego lotnictwa spor 
towego. Pracuje w niem już to jako 
organizator, instruktor, już to jako za 
wodnik w licznych zawodach  lotni 
czych osiągając zawsze pierwsze miej 
sca. We wszystkich zawodach brał so 
bie za towarzysza inż. Wigurę, z któ 
rym łączyły go serdeczne stosunki. 
Latali wyłącznie na samołotach typu 
RWD., których zalety por. Źwirko 
szczególnie sobie cenił. 

Por. Żwirko służył w lotnictwie od 
1917 roku. W czasie wojny powołany 
został do armji rosyjskiej, skąd, po ut 
worzeniu Korpusu Polskiego w Rosji, 
wstępuje w szeregi Armji Polskiej, w 

której pozostaje aż do chwili śmierci 
Szkołę pilotów ukończył w roku 1923 
w Bydgoszczy. wyższą szkołę pilotażu 
— w maju 1924 roku w Grudziądzu 

Pracę w lotnictwie sportowem roz 
poczyna jako ofcer łącznikowy przy 
Aeroklubie Akademickim w Warsza 
wie, zaskarbiając sobie ogólny szacu 
nek i pełni kolejno funkcje komendan 
ta Centrum Przysposobienia Wojsko 
wego Lotniczego w Łodzi i kierowni 
ka wyszkolenia pilotażu Centrum Wy 
szkolenia Oficerów Lotnictwa w Dęb 
linie. 

W roku 1929 dokonywa wraz z inż 
Wigurą przelotu dookoła Europy na 
samolocie RWD 2, później, mając za 
wsze za towarzysza inż. Wigurę na sa 
molotach RWD zdobywa pierwsze na 
grody w lotach  południowo—zachod 
niej Polski w roku 1929—30, w Trze 
ciw Krajowym  Konkurskie Samolo 
tów Turystycznych w 1930 T, w 
Czwartym Krajowym Konkursie Sa 
molotów Turystycznych w 1931 roku. 

W Challenge'u 1930 roku brał u 
dział, nie dokończywszy raidu, gdyż 
wskutek zepsucia się silnika musiał lą 
dować w Hiszpanji. 

W Challenge'u 1932 roku, po zacę 
tej walce ze współzawodnikami niemie 

ckiemi zajmuje pierwsze miejsce, zdo 
bywając dla Polski puhar międzynaro 
dowy. | 

Por. Źwirko projektował w przy 
szłym tygodniu zaatakować międzyna 
rodowy rekord wysokości w kategorji 
samolotów lekkich, który przejściowo 

w 1929 roku do niego należał. 

Dokonywując lotów po kraju, od 
dawał nieocenione usłusi lotnictwu 
sportowemu, propagując je wśród naj 

szerszych mas społeczeństwa dla któ 
rych był symbolem zwycięsko podąża 
jącego w rozwoju lotnietwa polskiego. 

Niezwykle ujmujący swą skromno 

sią z jaką przyjął swe wielkie zwycięs 
two w Challenge'u w tym roku, oraz 
swą pogodą ducha i prostotą, porucz 
nik Źwirko podbijał sobie serca roda 
ków dla krórych śmierć jego urasta 
do miary straty narodowej, osierocił 
żonę i dwuletniego synka. 

  
    

PWS 

Żwirko i Wigura nie żyją! Wiado- 

mość ta jak grom spada na nas. Jak 

się to stało, że ci najsławniejsi i naj: 

milsi sercu każdego Polaka zwycię* 

zcy przestworzy zginęli w okolicznoś 

jj ciach, które w nikim nie mogły bu 

dzić obaw o ich życie? 

Będą, zapewne będą, długie. źmu 

dne dochodzenia, ekspertyzy szcząt 

ków historycznej awionetki RWD 6, 

8 które wyświetlą, albo i nie, przyczynę 

tej niezwykłej katastrofy. 

Żwirko i Wigura, jak wiadomo, le 
cieli do Pragi, zadośćczyniąc zapro 

szeniu czeskiego Aeroklubu, który 

pragnął ich widzieć i uczcić z okazji 

zorganizowanego tam, międzynarodo 

wego zlotu gwiaździstego. 

Wczoraj jeszcze zdając relacje z 

Ą ich pobytu w Wilnie, pisaliśmy: 

„Dziś, gdy ten feljeton będzie @0 & 

twego użytku drogi czytelniku, Żwir 

ce i Wigurze hołd oddawać będą osa , 

dy lotnicze na konkursie międzynaro 

dowym w Pradze". 

A tu taki tragiczny zawód. 

Żwirko i Wigura powiększyli za 

stępy tych, co „zginęli śmiercią lotni 

ka“. Nazwiska ich należą już do histo 

FA wyprzeć. 
К 
* 

Za numer dowodowy 15 gr. Układ ogłoszeń 6-cio łamowy, za tekstem 10-ciołamowy. Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu @гики ogłoszeń. 

   

dia zwycięzców. 

wczoraj jeszcze szczyciliśmy się ich @ 

zwycięstwem na podniebnych szla 

kach. 

Doprawdy jakieś fatum prześladu @ 

je nasze młode lotnictwo. Okrywszy i 

się chwałą przez świeże zwycięstwo | 

swej osady na ostatnim Challengeu, 

stanęło do zapasów o prymat w lotni $ 

ctwie europejskiem. Wszystkie na R 

dzieje na osiągnięcie z czasem tego K 

ambitnego celu  ześrodkowane były | 

właśnie na genjalnym konstruktorze 

Stanisławie Wiigurze i mistrzowskim 

pilocie Franciszku Żwirce. 

Dziś te nadzieje zasłonił nam 

Śmiertelny całun. 

Życie jednak pójdzie swoim try 

hem naprzód. Dla świętej i sławnej 

pamięci Żwirki i Wigury zachowamy 

cześć. Na ich historji muszą: się harto 

wać zastępy przyszłych bohaterów 

; przestworzy. 

U ich grobu złożony być musi 

„ślub, iż z osiągniętego miejsca w lot 

nietwie europejskiem nie damy się 

Boć to raz śmierć czyniła spusto- 
szenia w szeregach najdzielniejszych 

bojowników o mocarstwową pozycję 

rji. Laury, które zdobyli złożymy im ; w świecie Rzeczypospolitej Polskiej? 
я 2& 

na grobie. & Śp. śp. Żwirce i Wigurze przypad 
Żal i nieokreślony ból targa na * ła w udziale rola torowania drogi do 

szemi sercami. iš 
jest los 4 

człowieka. Ani chwili, ani godziny nie £, 

zna, kiedy mu przypadnie rozstač się F 

Jakże _nieprzewidziany 

nazawsze z tym padołem ziemskim. 

potęgi Polski na podniebnych szla 

kach. Jak się z tej roli wywiązywali 

Ojczyzna nie zapomni im nigdy. Po 

f zostaną oni chlubą młodego lotnictwa 
74 

polskiego i wzorem dla swoich następ 

Ten nagły, tragiczny zgon Żwirki ż ców. Że nie zbraknie ich — możemy 

i Wigury okrywa żałobą całą Polskę. ® Буё pewni. 

Opłakujemy ich wszyscy, 

iino w 
Wiadomość © tragicznej śmierci 

lotników Żwirki i Wigury, których 

Wilno gościło u siebie zaledwie przed 

trzema dniami, wywarła w mieście 

piorunujące _ wrażenie. Pierwsza 

wieść, przyniesiona przez Polską Ag. 

Telegrafiezną w dwie godziny po wy 

padku, podehwycona przez nadzwy 

ezajne dodatki dzienników miejsco 

wych, dotarła błyskawieznie do naj 

cdlegleįszych zakątków nuiasta, Sta 

cja telefoniczna i Oddział PAT. hyły 

w ustawieznem oblężeniu. Trudno ky 

ło uwierzyć, że nie ma juž Žwirki i 

Wigury, których jeszcze we czwartek 

8 września dziesiątki tysięcy Wilnian 

witały jako tryumfatorów i obnosił 

na rękach i których dnia następnego 

w piątek tak serdecznie żegnano na 

Porubanku życzeniemi jeszcze więk 

tak, jak 2 RAR ACZ 
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žatobie. 
szych zwycięstw i triumfów. 

Tutejszy LOPP i Areklub oraz lot 

nisko na Porubanku wywiesijy czar 

ne flagi. 

Prezes Wojewódzkiego Komitetu 

LOPPu w Wilnie wicewojewoda Jan 

kowski niezwłocznie po otrzymaniu 

wiadomości o katastrofie zarządził 

przerwanie na znak żałoby wszelkich 

imprez ulicznych, połączonych z kon 

certami muzyk i zgiełkiem tłumów, 

które to imprezy urządzone były dzi 

siejszej niedzieli w związku z zakoń 

czeniem Tygodnia LOPPu. Przerwa 

no pokazy gazowe w ogrodzie Bernar 

dyńskim a orkiestra odmaszerowała 

z ogrodu grając marsza żałobnego. 

Odwołane zapowiedziany na godziny 

wieczorne alarm przeciwlotniczy i ga 

zowy. 

  

  

ostatnia 

  

   
   

       
posługa. 

Garść wspomnień e wizycie wileńskiej zwycięzców 
przestworzy. } 

Toć to dwa dni jeszcze nie minęło 
jak Wilno przeżywało moment wzru 
szającego entuzjazmu, goszcząc tu 
swego ziomka, bohatera europejskie 
go Challengeu, por. Franciszka Żwir 
kę i konstruktora jego zwycięskiej 
awionetki RDW 6 inż. Stanisława Wi 
gurę. 

Radowało się Wilno, gdyż Żwirko 
powiększył zastęp sławnych ludzi tu 
tejszego pochodzenia, gdyż dzięki nie 
mu lotnictwo nasze okryło się laurem 
i imię Polski znów rozbrzmiewało po 
szerokim Świecie. й 

Pisząc swoją relację z pobytu w 
Wilnie poległych wczoraj na ziemi 
czeskiej tragicznie lotników, nie po 
myślałem nawet, azali może przytra 
fić się im najmniejszy choćby wypa 
dek. 

Jakże czułem się szczęśliwy mając 
obietnicę Żwirki, iż za tydzień, gdy 
przybędzie tu w celu wygłoszenia od 
czytu polecę przy jego boku do War 
szawy. 

Co to mówić o mnie straceńcu, u 
ganiającym się całe życie za wrażenia 
mi, każdy, najbardziej dbały o swe 
kezpieczeństwo śmiertelnik bez waha 
nia, gdyby tylko mu się zdarzyło, po 
leciaiby na samolocie, kierowanym rę 
ką najsławniejszego naszego lotnika. 
Żwirko i Wigura nie żyją. Pióro drży 
mi w ręku i słów znaleźć nie mogę na 
skreślenie tak świeżych jeszcze wspo 

- mnień. 
Tych kilka godzin, w ciągu któ 

rych miałem zaszczyt przebywać w 
ich towarzystwie nie zapomnę chyba 
do końca życia. Radość rozpierała mi 
piersi, iż udało mi się zrobić z ich wi 
zyty wileńskiej obszerną relację. 

Wynurzenia ich osobiste wrażenia 
i spostrzeżenia wykorzystałem zaled 
wie w cząstee, Tyle jeszcze radosnych 
rzeczy pozostało mi do napisania.. 
Wszak w dodatku czekało mnie jesz 
cze przeżycie przelotu w epokowej a 
wionetce RWD 6 na trasie Wilno — 
Warszawa. 

Dziś to wszystko przepadło. Wię 
cej już nie ujrzę kochanego oblicza 
sławnego porucznika, już więcej ma 
rzyć mi nie wolno o wspólnym z nim 

locie. 3 
Boże drogi, jakież ci ludzie mieli 

piękne horoskopy życia prze dsubą. 
Ś. p. Żwirko i Wigura czuli na swych 
młodych barkach ciężar najlepszych 
nadziei całego narodu. Zrozumiałem 
to w czasie indagowania ich na temat 
co myślą o organizacji przyszłego Chal 
lenge'u przez Polskę. = 

Najgorętszem ich pragnieniem by 
ło, ażeby organizacja wypadła choć 
tak, jak ją przeprowadzili Niemcy. 

— Pan niema pojęcia ile oni włoży 
li w nią pieniędzy i energji Nasze czyn 
niki obliczają, iż minimum musimy 
zdobyć się na wyłożenie dwuch miljo 
nów złotych. Ułożenie trasy będzie za 
leżało całkiem od organizatorów. Oso 
biście, jak sobie dokładnie przypomi 
nam—mówił Żwirko, pragnę by obję 
ła wybrzeże mórz Śródziemnego, Czar 
nego i Bałtyku. 

Wynurzenia na ten temat odłoży 
łem do specjalnego artykułu p. t. „Jak 
winien być zorganizowany Challenge 
europejski w roku 1934 przez Polskę 

— Oczywiście, wtrąciłem, porucz 
nik pragnie ażeby na jeden z etapów 
wyznaczone zostało Wilno? 

— Więcej, by tu był start lub meta 
Szczęśliwy byłbym, gdyby właśnie by 
ła tu meta. 

— Byłoby wspaniale, ale czyż Po 
rubanek na to się nadaje? 

— Najzupełniej, przecież lotnisko 
mają jeszcze rozszerzyć. 

— A hangary? 
— Oczywiście zależało będzie to 

od środków pieniężnych ale i w War 
szawie są konieczne inwestycje. 

— Panie poruczniku, czyż ten ceł 
przyświeca rozpoczętym objazdom 
propagandowym panów po Polsce? 

— Odnoszę wrażenie, że redaktor 
ma aspirację na mego spowiednika. 

— Nie! Jestem tylko dziennika 
rzem. 

— A więc przypuśćmy, że ja osobi 
ście chcę tej właśnie idei służyć. 

— Poruczniku, jestem zachwycony 
błagam pana nie sprzeciwiaj się, że to 
napiszę. 

— Nie cheiałbym ażeby to. eo pan 
chce napisać potraktowane było przez 
kogokolwiek jako triek reklamowy. 

— Qzyżby ktoś śmiał? 
A może? 

Po tym rewelacyjnym djalogu od 
bytym bez świadków, w czasie przeja 
zdu autem przez ulice Wilna, Ś. p. por 
Źwirko wykłada mi jakieby to miało 
kolosalne znaczenie dła Wilna. 

Słuchałem tych wynurzeń z praw 
dziwem wzruszeniem. Ot, to jest pra 
wdziwy patrjota, to jest w pełnem te 
go słowa znaczeniu wiłeńczuk, myśla 
łem w tej chwili. 

Ś. p. Żwirko i jego przyjaciel pole 
gły wraz z nim Ś. p. inż. Wigura, a 
szczególnie ten ostatni, jak to już pisa 
łem między wierszami w swych po 
przednich relacjach, jak tylko umieli 
wypraszali się od oficjalnego interwie 
wu. Miałem nielada zadanie by przeko 
nać ich, że mój reportaż nie będzie 
miał cech rewelacyjnego —„szlagieru* 
dziennikarskiego. W pewnym momen 
cie oświadczyłem, iż słowa nie wydru 
kuję zanim nie przeczytają rekopisu. 

— Zaprotestowali. 
— Osobiście jestem ryzykantem 

odparł ze śmiechem Żwirko, wierzę iż 
pan nie nie napisze z czego musieliby 
śmy się tłumaczyć. 

— A pan, inżynierze? 
— Ja mam ambicję być ścisłym, 

wszelkie błędy staram się korygować. 
— Redaktorze, uzupełnia to Żwir 

ko, on już taki, od maszyny, której 
jest głównym współtwórcą dzień i noc 
by nie odchodził. Ileż to razy już go. 
błagałem: Stachu, zrujnujesz zdrowie, 
a wówczas co, żadnej już nagrody nie- 
zdobędziemy. 

Widzi pan, kontynuuje Żwirko, ja 
osobiście uważam Wigurę za swoją 
mascotę. Jak z nim lecę to staram się 
nie nie myśleć. Jakby tu powiedzieć 
wyczuwam jego puls. Jednem okiem 
zerkam od czasu do czasii na twarz. 
Jak się zmęczę to mogę obydwa zamk 
nąć. Na ten przykład przytoczę panu 
szczegół dla speców małoznaczący w 
czasie przelotu przez Alpy. Lecimy 
przez mgły nie nie mówiąc. Nagle od 
zywa się Wigura: Franek, wiesz jaka 
tu jest wysokość gór? 

— Ty wiesz, to wystarczy. 
— (oś około 2.000 metrów. 
— A my? 
— Spojrzeliśmy sobie w oczy, coś 

ponad 200. 
— Neich się pan nie dziwuje. Tak 

należało. Za chwilę daliśmy świecę, 
nikiej nad lotniskiem, gdzie zadziera 
uszy w górę setki czy tysiące widzów. 

Wspomnienia z tej beztroskiej roz 
mowy, w trakcie której „„przelatywali 
śmy* z tematu na temat, na tem koń 
czę 

    

  

  

Polegli lotnicy stanowili idealną za 
łogę samolotu. Obaj, każdy w swoim 
zakresie, byli mistrzami. Na wzorze 
ich, oby zaprawiali się do zwyciąstw 
w przestworzach wszyscy młodzi ade 
pci sztuki latania. 

W celu należytego ich uczczenia i 
uwiecznienia w pamięci Wilna rzucam 
inicjatywę: 

Lotnisko w Porubanku należy na 
zwać imieniem Ś. p. Franciszka Żwir 
ki; Wilno musi ufundować samolot 
imienia obu bohaterów. 

B. W. Święcicki 
TA TNN T ARTIST НЕО 

Przygotowanie do hołdu pośmiertnego 
` w Wilnie. 

O godzinie 17 odbyło się w gabine 
cie prezesa wojewódzkiego komitetu 
LOPP p. wicewojewody Jankowskie 
go zebranie komitetu, który jeszcze 
trzy dni temu organizował powitanie 
znakomitych lotników, a któremu dziś 
przypadł w udziale smutny obowiązek 
uczczenia ich pamięci. Po dyskusji 

postanowiono zależnie od wiadomości 
ze stolicy o dniu pogrzebu zwołać dzi 
siaj, w poniedziałek, lub jutro we wto 
rek zebranie organizacyjne obszerniej 
szego komitetu, któryby się zajął zor 
ganizowaniem hołdu pośmiertnego 
dla bohaterskich lotników. 

RÓ



Tajemnica szpiegostwa japoński:50. 
Zarówno zwycięska wojna Japonji 

z Rosją carską, jak i obecne sukcesy 
Japończyków w Mandżurji każą się 
domyślać, iż wojujący imperjalizm 
państwa Wschodzącego Słońca opie- 
ra się na jakowejś niezawodnej, mi- 
strzowskiej metodzie walki, według 
której każde poruszenie jest celowe 
i gdzie otwarta gra rozpoczyna się 
dopiero wówczas gdy istnieje niezbi- 
ta pewność powodzenia. 

Nieraz już pisano 0 wybitnych 
cechach Japończyków, — o ich przy 
słowowej cierpliwości, o ich odwadze, 
zimnej krwi, a jednocześnie skrytości 

i podstępie. Wszystkie te cechy przy” 

chodzą na myśl, gdy się czyta tajne 

memorandum japońskiego prezesa 

rady ministrów, Tanaka, które, ujaw 

nione przypadkowo, dostało się na 

szpałty prasy zagranicznej, rzucając 

garść światła na tajemnice japońskhie- 

go szpiegostwa. 
Tajne memorandu premjera Tana 

ka, — to szereg uwag na temat akcji 

szpiegowskiej na terenie południowej 

i północnej Mongolji. Dokument za: 

wiera drobiazgowe przepisy i rady 

dla wywiadowców „na okres pierw 

szych stu lat“ akcji szpiegowskiej, 

Jak widzimy, imperjalizm japoński 

spogląda daleko w przyszłość... 
Zgodnie z tekstem memorandum 

AES szpiegostwa pozostawia się 400 

wyższym oficerom armji, którzy prze 

brani za Chińczyków mają „na całe 

życie* osiąść w Mongolji. Żąd: aniem 

tych oficerów będzie naśladowanie 

dzieła, jakiego już dokonali inni ©Й 

cerowie na dworze książątka chiń- 

skiego w Tuscheton. Uzyskal: oni 

mianowicie monopol w dziedzine kur 

pna wełny i nieruchomości wzamian 
za pożyczkę, jakiej udzielili księciu, 

podając się za bogatych kupców z 

głębi Chin. 
Autor dokumentu poleca wywiado 

wcom, by osiedli na roli, jaką zdołają 
zakupić i w pełni poświęcili się rolnic 
twu. Sadzić mają ryż, albo jeszcze 
lepiej prowadzić hodowlę bydła i ko 
ni, które przydać się mogą na wypa 
dek wojny. Pozatem obowiązkiem 
ich będzie pilnować, by wszelka zie- 
mia, jaką można będzie w okolicy 
zakupić, dostała się „swoim ludziom”, 
czyli innym oficerom-wywiadowcom. 

  

    

Memorandum  premjera Tanaka 
zawiera jeszcze kilkanaście drobniej 
szych uwag i wskazówek, jak np. o 
dostarczaniu władzom centralnym w 
Japonii wiadomości 2 razy na mie 
siąc, o popieraniu kupców  japoń- 
skich, 0 gromadzeniu na terenie 
swych posiadłości ziemskich składów 
broni i amunicji i t. p. Szczególną 
wymowę posiada instrukcja, nakazu- 
jąca oficerom—osadnikom fotografor 
wać wszystko, co się tylko da, — a 
więc ulice pobliskich miasteczek typy 
ludności miejscowej, a nawet drzewa, 
krzewy, brzegi jezior i rzek. Odbitki 
tych fołografij wraz z kliszami i do- 
kładnym opisem ilustracji mają być 
odsyłane do centrali. 

W związku z ujawnionem memo 
randum. tajnem premjera Tanaka, 
uderza i zastanawia jeden fakt zna- 
mienny, a mianowicie zupełne zaufa 
nie, jakiem władze japońskie darzą 
„swoich ludzi*. Oficer—wywiadowca, 

czyli dobrowolny wygnaniec, nie 0- 
trzymuje w instrukcji ani słowa o 
tem, czego mu czynić nie wolno. Zda 
się, iż autor memorandum wcale nie 
myślał o możliwości wpływu nowego 
otoczenia na oficera—szpiega. Jeśli 
zważymy, jak łatwo asymilują się i 
wynaradawiają na obcej ziemi rzesze 
emigranckie, dziwić nas będzie ta 
zupełna pewność, z jaką odnosi się 
premjer Tanaka do swych rodaków, 
każąc im opuścić ojczyznę na całe 
życie i przez całe życie grać rolę 
chińskiego rolnika, a grać fak dokła 
dnie, żeby ani ubiorem. ani mową, 
ani nawet menu obiadowem nigdy 
nie zdradzić swej istotnej narodo- 
wości. 

Zagarnięcie Korei, wyprawa man 
dżurska, potężne wpływy na prze- 
strzeni całych Chin, jakiemi już dzi- 
siaj cieszą się Japończycy—to dzieło 
wielu tysięcy bezimiennych szpiegów, 
którzy przez pokolenia grają nieswo- 
je role, w nieswojej ojczyźnie i dono- 
szą, fotografują, budując całem swem 
życiem, cegiełka po cegiełce możli- 
wość osłatecznego zwycięstwą w jaw 
nej już a krótkiej, zdecydowanej i 
pewnej walce orężnej, o której mało 
kto wie, iż była w skrytości przygoto 
wywana przez dziesiątki lat. J. K. 

Odpowiedź francuska na memorjał niemiecki 
w sprawie zbrojci. 

BERLIN 11. 9. (Pat). Francuski 
ambasador w Berlinie Francois—Pon 
cet wręczył dziś w południe ministro 
wi spraw zagranicznych Rzeszy Neura 
thowi tekst odpowiedzi francuskiej na 
niemiecki memorjał w sprawie rozbra 
jenia. Tekst noty będzie ogłoszony we 
wtorek przed południem. 

PARYŻ. (Pat) — Odpowiedź fran 
cuska, doręczona rządowi niemieckie 

mu przez ambasadora francuskiego 
w Berlinie, zaznacza między innemi, 
że Francja nie może przyjąć żadnej 
nowej konwencji rozbrojeniowej, któ 
ra miałaby zastąpić piątą część trak 
tatu wersalskiego. Nówa konwencja 
może rozszerzyć lub zmodyfikować 
wszystkie poprzednie, jak to się sta 
ło np. z traktatem waszyngtońskim, 
zmodyfikowanym przez decyzję ge 
newską. Z tego jednak nie wynika w 
żadnym wypadku, aby można było a 
nulować całą część traktatu i zastą 
pić ją czemś zupełnie nowem. Zresz 
tą aby postąpić w ten sposób musiało 
by się naruszyć postanowienia art. 19 
paktu Ligi, który przewiduje, że wsze 
Ikie zmiany w istniejących traktatach 
mogą być dokonane wyłącznie przez 
jednomyślną uchwałę Zgromadzenia 

BUENOS AYRES 14, 9. (Pt) Obie wał 
czące strony t į Boliwja i Paragwaj ogłasza 

Ligi. Francja nie odrzuca formalnie 
żądania Niemiec co do prowadzenia 
rozmów bezpośrednich, uważa jed 
nak, że wszelkie rozmowy powinny 
być prowadzone pod egidą i w ra 
mach, wskazanych przez Radę Ligi 
Narodów. Według art. 164 traktatu 
wersalskiego, ustalającego szezegóło 
wo zakres zbrojeń Rzeszy, każde żą 
danie ewentualnych zmian musi być 
podane rozpatrzeniu Rady ligi Naro 
dów. Francja uznaje, że Niemcy mają 
prawo żądać redukcji zbrojeń że stro 
ny wszystkich innych mocarstw, lecz 
jedynie opierając się na postanowie 
niach art. 8 paktu Ligi, t. j. uwzględ 
niając bezpieczeństwo kraju oraz po 
łożenie geograficzne. O ile Rzesza Nie 
miecka jest zdania, że rozbrojenie, 
dokonane w tych warunkach bezpie 
czeństwa dla innych mocarstw istot 
nie się polepszyły. Według informa 
cyj z kół dobrze poinformowanych, о 
ile w odpowiedzi na notę francuską 
Niemcy zażądają zwołania konferen 
cji mocarstw, to w takiej konferen 
cji Francja wzięłaby udział tylko wó 
wczas, o ileby wszystkie zaintereso 
wane państwa zostały zaproszone. 

Nie ma zwyciežonych. 
cie Gran Chaco WI stolicach obu tych państw 
urządzono uroczystości. święcąc klęskę nie 

RPA ia AA S S w т ERA SK Nr. 208 (2450). 
  

ETZYCZYDY Katastrofy R. W. D.6 
. por. Żwirko usiłował ratować się przy pomocy 

spadochronu. 
CIESZYN. (Pat) — Komisja woj 

skowo—lekarska, która powróciła w 
niedzielę późnym wieczorem z miej 
sca katastrofy do Cieszyna, zbadała 
przyczyny katastrofy samolołu pols 
kiego, wynikłej wskutek burzy. 

Wyłania się przypuszczenie że por. 
Żwirko w ostatniej chwili zeskoczył 
z samolotu ze spadochronem. Potwier 
dza to fakt, że zwłoki jego znalezio 
no w znacznej odległości od szcząt 
ków samolotu oraz od zwłok inż. Wi 
gury. 

Aparat przed odlotem 

W| poniedziałek o 10 rano na 
miejsce wypadku udaje się czeskosło 
wacka komisja sądowo—lekarska, po 
czem nastąpi przewiezienie zwłok do 
granicy polskiej w Cieszynie. 

Transport zwłok zabitych lotników 
przeprowadzą władze czeskosłowae 
kie z honorami wojskowemi. Na znak 
żałoby wywieszono w Bielsku i Cie 
szynie czarne chorągwie. W lokalach 
publicznych przerwano koncerty. 
Przygnębienie ogólne na Śląsku bar 
dzo duże. 

byż dokłećnie zbedany 
t poddany gruntownemų remontowi. 

WARSZAWA, (Pat) — Aparat, na 

którym wystartowali dzisiaj rano na 

zawody w Pradze Żwirko i Wigura 
jest typu RWD 6 i jest tym samym 

samolotem, na którym zwyciężyli w 

locie dookoła Europy. Samolot był 

Co znaleziono wśrod 

ostatnio przed wyjazdem do Pragi 

dokładnie przejrzany i podany grun 

townemu remontowi. 

Z Morawskiej Ostrawy udał się na 

miejsce katastrofy tamtejszy konsul 

Rzeczypospolitej p. Ripa. 

szczątków samolotu? 
Śp.Źwirko nie rostawał się z wizerunkiem Matki Boskiej 

Ostrobramskiej 
MORAWSKA OSTRAWA 11. 9. 

(Pat). Wśród szczątków samolotu zna 
leziono portfel inż. Wigury, zawierają 
cy jego dokumenty osobiste oraz 500 
zł. i 10 fr. W walizce żwirki znalezio 

no jego ubranie wojskowe, dokumen 
ty. fotografję żony z dzieckiem oraz 
trzy obrazki Matki Boskiej Ostrobram 
skiej. 

Pierwsi świadkowie katastrofy. 
CIESZYN 11. 9. (Pat). Pierwszym 

świadkiem katastrofy był pewien szo 
fer, jadący opodal szosą oraz wieśniak 
zajęty przy sprzątaniu siana. O 8,30 
samolot zaczął nagle spadać, motor 
przestał działać, przypuszczalnie wy 
łączony przez pilota Samolot spadając 
uderzył o drzewo. Gdy ów wieśniak 

przybiegł na miejsce katastrofy zna 
lazł ciała obydwu lotników strasznie 
zmasakrowane. Natychmiast zawiado 
mił najbliższy posterunek żandarme 
rji. Miejscowa ludność złożyła kwiaty 
i wystawiła przy zwłokach posterunek 
honorowy. 

Wieść o śmierci por. Żwirki zastała jego żonę 
w kościele. 

WARSZAWA, 11. 9. (Pat) Żona ś p por 
Źwirki bawiła od kiłku dni w Warszawie 
Dziś rano udała się na nabożeństwo do ko 
ścioła Zbawiciela. Tu dotarła do niej wieść 
© strasznej katastrefie, ogłoszona z ambony 
przez ks. prałata Nowakowskiego. Dziś o 
godzinie 22.20 pani Żwirkowa wyjeżdża w 

towarzystwie Włandy Wigurzanki. kpt Ko 
mara oraz dwuch oficerów wojsk lotniczych 
do Katowie, dokąd przybędzie o 3 rano. Z 
Katewie p. Żwirkowa wraz z towarzyszące- 
mi jej osobami uda się na miejsce katastro 
fy samochodem, oddanym jej do dyspozycji 
przez Ministerstwo Komunikacji. 

Przedstawiciele lotnictwa polskiego wyjechali 
na mielsca katastrofy. 

WARSZAWA. (Pat) W dniu dzi 
siejszym wyjechał na miejsce katast 
rofy samolotu RWD 6 do Cierlicka 

Górnego na Śląsku czechosłowackim 
w porozumieniu z Aeroklubem Rze 

wyjazd 
CIESZYN, 11. 9 (Pat) Dziś o godzinie 

18,30 przybyła do Cieszyna komisja wojsko 
wc—lekarska z departamentu lotnictwa w 
składzie mjr. dr. Michalika, kpt Bajana, por 

czypospolitej z Warszawy inż. Wędry 
chowski, kierownik sekcji lotniczej 
na Okęciu. Pozatem do Cierlicka u- 
dali się przedstawiciele wojskowych 
kół łotniczych z Krakowa. 

komisji. 
Gertnera i por Steja Komisja udała się au- 
tem przez granieę w Cieszynie na miejsce 
kałastroty oraz do kostnicy w Cierlieku ce 
„łem przeprowadzenia badań, 

Konsul polski w Morawskiej Ostrawie 
zajmie się przewiezieniem zwick do 

Cieszyna. 
CIESZYN. (Pat) — Jak informuje 

konsulat połski w Morawskiej Ostra 
wie, nadeszła depesza polskiego atta 
che wojskowego w Pradze, powierza 
jąca konsulatowi polskiemu w Mora 
wskiej Ostrawie zajęciem się przewie 

zienia zwłok zabitych lotników pol 
skich do Cieszyna. Zwłoki ofiar kata 
strofy zostaną przewiezione jutró do 
Cieszyna, Program uroczystości po 
grzebowych ustalony zostanie w dniu 
jutrzejszym. 

Depesze NE S Głównego 

WARSZAWA, (Pat) — Zarząd Głó 
wny LOPP wystosował następujące 
depesze: 

J. W. Pani Agnieszka Żwirkowa. 

'Lotnisko. 

Do głębi przejęci tragiczną śmier 
cią Jej męża, Ś. p. porucznika pilota 
Franciszka Żwirki, niezapomnianego 
bohaterskiego zwycięzey w międzyna 
rodowych zawodach samolotów tury 
stycznych i wielkiego działacza L.O. 

raz szczerego współczucia, 
Prezydjum zarządu głównego 

Zenon Martynowicz. 

J. W. Panie Wanda i Jadwiga Wi 
gurzanki, Ślemy wyrazy głębokiego 
współczucia i serdecznego żalu z po 
wodu tragicznej śmierci Ich brata Ś. 
p. inżyniera Stanisława Wigury, za 
służonego konstruktora i jednego z 
twórców polskiego lotnictwa sporto 
wego. 

Prezydjum zarządu Głównego 

Echa w Polce. 
W Warszawie. 

WARSZAWA. (Pat) — Na gmachu 
Aeroklubu Rzeczypospolitej wywie 
szono żałobną chorągiew. 

Wieść o tragicznym zgonie Żwir 
ki i Wigury rozeszła się błyskawiez 
nie po mieście, wywołując olbrzymie 
wrażenie. Wiele dzienników wydało 
nadzwyczajne dodatki, rozchwytywa 
ne przez publiczność. 

Żwirko i Wigura mieli wylecieć do 
Pragi na zawody lotnicze organizo 
wane przez czeski aeroklub wczoraj, 
jednak ze względu na to, że porucznik 
Żwirko miał do załatwienia w War 
szawie szereg spraw, postanowił wraz 
z inż, Wigurą przenocować w War 
szawie i wylecieć dzisiaj rano o godz. 
6, aby spotkać się w Brnie z grupą 
polską, która wczoraj popołudniu od 
leciała do Pragi. 

Start aparatu RWD 6 nastąpił zu 
pełnie normalnie, przy sprzyjających 
warunkach atmosferycznych. 

WARSZAWA. (Pat) — W dniu dzi 
siejszym, przed meczem piłkarskim o 
mistrzostwo Ligi między Legją a Wi 
słą, odbyła się żałobna manifestacja 
ku czci zmarłych tragiczną Śmiercią 
por. Żwirki i inż. Wigury. Przy wejś 
ciu na stadjon Legji wywieszono ża 
łobną flagę, zaś flagi państwowe i klu 
bowe opuszczono do połowy masztu. 
Trybunę główną na której zajęli miej 
sca przedstawiciele władz z wiceprze 
wodniczącym Rady Naukowej Wy 
chowania Fizycznego gen. Roupper 
tem na czele, przybrano kirem. Gdy 
gracze obu drużyn, przepasani wstę 
gami żałobnemi, weszli na boisko, je 
den z członków zarządu klubu Legji 
wygłosił przez megafon  przemėowie 
nie, wyrażając głęboki żal z powodu 
tragicznej Śmierci dzielnych lotni 
ków, która okryła żałobą cały sport 
polski, Publiczność powstała z miejsce 
i jednominutową ciszą oddała hołd 
lotnikom. 

W Gdyni. 
GDYNIA. (Pat) — Wiadomość o 

tragicznej śmierci por. Żwirki i inż. 
Wigury wywarła tu przygnębiające 
wrażene. Po otrzymaniu depeszy P. 
A. T., zawiadamiającej o szczegółach 
tragicznej katastrofy ukazały się w 

żałobnych obwódkach nadzwyczajne 
dodatki miejscowych dzienników. Na 
znak żałoby flagi na urzędach państ- 
wowych zostały opuszczone do poło 

wy masztu. 

Zagranicą. 
w Berlinie. 

BERLIN. (Pat) — Wiadomość o 
śmierci por. Żwirki odbiła się sil 
nem echem w Niemczech, które dały 
żywy wyraz ubolewaniu z powodu 
tragicznej katastrofy zwycięzcy rai 
du europejskiego. Wskazuje się przy 
tem nietylko na wysoką sprawność 
zmarłego jako pilota, lecz również na 
jego rycerskie i przepojone duchem 
sportowem zachowanie się, które 
zjednało mu powszechny szacunek i 
sympatję zarówne w niemieckich ko 
łach lotniczych, jak i w szerokich sfe 
rach opinji publicznej. 

Opublikowano w komunikatach 

prasowych obszerne wspomnienie po 
śmiertne Żwirki podkreślając że z 
tem większym tragizmem odczuwa 
się jego śmier6, że poniósł on ją w 

chwili, gdy osiągnął całkowitą sławę 

jaką mu przysporzyło zwycięstwo w 

raidzie europejskim. Głosy te zazna 

czają, że jeżeli Warszawa nazwała 

Žwirkę bohaterem narodowym. to słu 
szne będzie też, aby i w Niemczech 
dało się wyraz uznaniu zarówno dla 
jego wartości jako dobrego i dzielne 
go lotnika, jak również jako dla sym 
patycznego człowieka. 

Przyjazd szefa sztabu Stanów Zjednoczonych. 

  

Dnia 7 b. m. przybył do Polski szef szta 

bu armji Stanów Zjednoczonych Ameryki 

Północnej. gen. Mac Arthur. 

Ilustracja nasza przedstawia gen. Mac 

Arthura na dworcu głównym w Warszawie, 

gdzie powitany został przez szefa sztabu 
głównego gen. Gąsiorowskiego osaz grono 
wyższych oficerów. Gen. Mac Arthur udaje 
się na manewry międzydywizyjne na Wołyś 

Arsenjusz Szpak niczem się nie różni 
od Arsenjusza Szpaka. 

W powiecie słonimskim są dwie ciche 
wioski. Jedna nazywa się Łopuchowó, a dru 
ga Miżewiaze. W! jednej mieszka Arsenfuwz 
Szpak syn Jakóba, w drugiej także Arsen- 
jusz Szpak, ałe syn Ignacego. Gdyby nie ta 
różnica ojców, trudno byłoby jednego z dru 
gim nie zmieszać: ho i wzrost jednąkowy i 
rysy pokrewne i. podobna karnacja. Nie 
dziwmy się więc Stefanowi Dudzie, że kiedy 
pewnego wieczoru we wi Miżewicze i we 
wsi Łopuchowo odbywały się jednocześnie 
dwa wesela — nie mógł sobie Stefan Duda 
uświadomić. do którego z Arsenjuszów Szpa 
ków został właściwie zaproszony? Pamięta 
tylko tyle że najprzód pił z jednym Arsenju 
szem, a potem się z nim pokłócił o to, że 
nie jest synem Jakóba. potem poszedł do 

jest synem Ignacegó. Pamięta jeszcze to, że 
iedy tak lawirował między dwoma wesela - 

tti, gdzieś pod jakąś stodołą został dopadnię 
ty przez obu Arsenjuszów naraz. Nie była to 
halucynacja, ani delirjum — świadczy o tem 
kilka ran na głowie, które zostały zadane 
tępem narzędziem, i po których dotąd nosi 

chlubne blizny. | 
Z temi bliznami na czaszce i Ż niewygas= 

łym żalem w sercu stanął dnia 10 bm. przed 

Sądem Apelacyjnym w Wilnie — jako naj 
bardziej rzeczowy dowód zbrodni Szpaków. 
Sąd po zapoznaniu się ze sprawą i wysłucha 
niu przemówień prokuratorskiej i obrończej 
(adw. Olszewski ze Słonima) obu Arsenju- 

szów Szpaków skazał na cztery lata ciężkie- 
go więzienia. słusznie nie ozyniąc nriędzy 

ją równocześnie o zwyieęstwie swem na tron przyjaciela. 2 P.P., ślemy wyrazy głębkiego żalu o Zenon Martynowicz. drugiego i zwymyślał go z kołei za to, że nie niemi żadnej różnicy. Ost. 
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PINCHAS KON. nia z punktu widzenia bardziej ogól 5) Historję powszechną. do nauki prowadzenia gospodarstwa kach pobyt swój oceniać może. .,„Cała 

Ksawery Deybel o swojej pensji wileńskiej. 
Odkąd Boy Żeleński z lekkiej ręki 

podniósł sprawę Ksawery Deybel, po 
wstała dokoła niej cała literatura. 

Ksawera wprawdzie straciła na 
sensacji i nie jest już ową tajemniczą 
„Żydówką wileńską*, która się wplot 
ła w życie wielkiego poety. Już chyba 
nikt, nawet sam Boy, nie może obec 
nie utrzymywać wersji o żydowskiemm 
pochodzeniu ,„Księżniezki Izraelskiej' 
Niemniej nie przestaje budzić zacieka 
wienia zagadkowa postać Ksawery, 
która taką rolę odegrała w życiu Mie 
kiewicza; raz po raz w czasopismach 
zjawia się jeszcze Przyczynew do tej 
sprawy. 

Dzięki Ksawerze wypłynęła z toni 
zapomnienia sławna pensja deybełow 
ska, prowadzona w: Wilnie przez jej 
rodziców, Ksawerego i Marję z Resz 
ków (pierwszy bodaj przypomniał tę 
pensję ś. p. Czesław Jankowski, który 
słyszał o niej w swojem dzieciństwie). 

Pensja deybelowska słynęła w 
swoim czasie na całej Litwie jako wzo 
rowy zakład wychowawczy dla dziew 
cząt, do którego nawet „znamienite fa 
milje“ ziemiańskie chętnie oddawały 
swoje córki. W) kpółczesny autor, pod 
nosząc z uznaniem zasługi Deybelów 
na polu wychowania młodzieży płci, 
żeńskiej, zapewnia, że o tych zasłu 
gach „czuła pamięć chroni się we 
wdzięcznych sercach tylu zacnych ro 
dzin*, Kierowali pensją sami Deybelo 

wie, podobno świetni organizatorzy, 
mając do pomocy zespół. dobranych 
nauczycieli, wśród nich filomatów Za 
na i Łozińskiego. Pensja, która istnia 
ła w Wilnie od 1815 do 1835 r., osią 
gnęła szczyt swego rozwoju około r. 
1830. Niebawem jednak zakład jako 
„niebłagonadiożnyj** popadł w niełas 
kę u władz rosyjskich i Deybelowie 
musieli zamknąć swoją pensję. Prze 
niesiona do Wiłkomierza, pensja ist 
niała tam od 1839 do 1842 r. 

Ksawery Delbel zmarł w listopa 
dzie 1841 r.*), Ciekawe dane 0 orga 
nizacji i programie nauczania słynnej 
pensji wileńskiej znajdujemy w arty 
kule samego Deybla p. t. „Wiado 
mośćo składzie i urządzeniu Instytutu 
żeńskiego Deybelów w Wilnie*, umie 
szczonym w „Dzienniku Wileńskim 

z 1830 r. (zeszyt majowy, str. 297 — 
318). 

Obszerny artykuł właściwie miał 
na celu poinformować „rodziców i 
opiekunów, chcących swe córki lub 
pupile w tym Instytucie umieścić* o 
charakterze i dalszych planach rozbu 
dowy pensji. Wykracza on jednak po 
za ramy zwykłego prospektu, zahacza 
jąc gdzieniegdzie o kwestję wychowa 

*) Ob. moje artykuły: „Kim była Ksa- 
wera Deybel?* i „Upadek pensji Ksawerego 
Deybla* w „Kurjerze Wileńskim* Nr. 149 z 
1929 r. i Nr. Nr, 297,-298 z 1930 r. 

nego. 
W warunkach współżycia wewnę 

trznego pensjonarki były podzielone 
na dwie grupy w zależności od wieku. 
młodsze — od 8 do 13 lat, a starsze 
— od 13 lat wzwyż. Nauka zaś w pen 
sji odbywała się w klasach bez różni 
cy wieku „podług posuniętych wiado 
mości w każdym szczególnym przed 
miocie*, przyczem nie były to klasy 
w pojęciu szkolnem, obejmujące cało 
kształt nauk, lecz dla każdego poszcze 
gólnego przedmiotu zosobna. Takich 
klas było trzy, w niektórych przedmio 
tach cztery. 

Program nauk był obszerny, ale, 
jak zapewnia autor, nie został on po 
dyktowany chęcią „aby wcale uczone 
kobiety tworzyć”, lecz aby mógł zas 
pokoić indywidualne skłonności wy 
„chowanek, 

Nauka obejmowała: 1) religję, 2) 
języki polski, rosyjski, francuski, nie 
miecki, włoski i angielski (ostatnie 
dwa języki fakultatywnie, za specjal 
ną dopłatą) i jako dopełnienie „wiado 
mość celniejszych utworów czyli tak 
nazwana literatura". Pozatem niektó 
re przedmioty były wykładane w języ 
ku francuskim i niemieckim dla pręd 
szego opanowania języka. 

3) Arytmetykę z uwzględnieniem 
rachunków gospodarczych. 

4) Geograf ję, fizyczną i polityczną, 
przyczem w końcu nauki tego przedmio 
tu uczenice wykazywały się umiejęt 
nością oznaczania na mapie drogi 
przebycia, z jedengo kraju do drugie 
go. 

6) Historję naturalną (zoologję i 
botanikę) „w szczególności zaś o zwie 
rzętach i roślinąch we względzie gos 
podarczym i lekarskim i o kwiatach 
w połączeniu z ogrodnictwem prakty 
cznem““, : 

7) Rysunki, 8) kaligrafję i 9) muzy. 
kę („granie na fortepjanie, na arfie i 
śpiewanie czyli wokał*). 

Osobne miejsce w programie zaj 
mowały roboty ręczne wraz z ćwicze 
niami i zajęciami gospodarczemi oraz 
„zastosowane wiadomości z nauk 
przyrodzonych do gosgodarstwa ko 

biecego*, Właściwych robót ręcznych 

uczyły się pensjonarki: szycia bieliz 
ny, sukien, wyszywania, haftowania, 
robienia kwiatów i t. p. „W czasie rę 
cznych robót — informuje Deybel — 
czyta jedna z uczenie w głos, w przy 
tomności przełożonej lub dozorującej 
z książek do ich wiadomości zastoso 
wanych; albo prowadzą się rozmowy 
mające za cel jaki przedmiot nauko 
wy lub stosunki towarzyskie czy też 
wreszcie przedmioty i wady w ogólno 
ści wiekowi młodemu właściwe 

Obok robót ręcznych dla wzmoe 
nienia zdrowia i wytrwałości fizycz 
nej uczenice zajmowały się pielęgno 
waniem roślin i kwiatów w ogrodzie 
używały ruchu na świeżem powietrzu 
przechadzek „o wiorstę i dalej za mia 
sto* i rozmaitych zabaw „nadających 
zwrotność i zręczność* wszystko pod 
bacznym dozorem. ,„Ze względu nawet 
na ukształcenie ciała* uczyły się też 
tańczyć. 

Dużą wagę przywiązywał Deybel 

(domowego i wiejskiego), uważając, iż 
„istotanem powołaniem niewiasty jest 
być panią i gospodynią domu*'. Przeto 
niedobra gospodyni, nie może być 
uważana za rzeczywiście dobrze wy 
chowaną niewiastę. Wprawdzie ciężar 
w prowadzeniu gospodarstwa spada 
na „dwie osoby płci różnej, które dla 
swego szczęścia i potomków swoich 
złączone”, rola jednak niewiasty w tej 
mierze jest wybitna i określona przez 

różnicę jaka zachodzi między mężczy 
zną a niewiastą pod względem fizycz 

nym i umysłowym. Różnicę tę Deybel 

ogólnie charakteryzuje w ten sposób. 
„Mężczyzna powinien mocą umysłu 
przejąć cały skład i stosunek części, 
powinien dźwigać całe brzemię ogółu 

i kierować całym biegiem gospodarst 

wa; kobieta — umieć urządzić i do 
skonalić szczegóły, Mężczyzna pracu 

je zewnątrz, kobieta wewnątrz domu. 
Do mężczyzny należy dostarczenie, 
moc i trwałość; do kobiety — utrzy 
manie, porządek i piękność. Praca 
mężczyzny sięga po całym, można mó 
wić, kraju; kobiety — zawiera się w 
domu i zakresie folwarku lub dworu* 
Z tego założenia wychodząc, pensja 
zmierzała do tego, „ażeby uczenice 
nie miały wstrętu do zajęcia się tak 
pożytecznego, ale owszem, ażeby na 
brały gustu i zamiłowały właściwe so 
bie obowiązki, na których częstokroć 
los i szczęście familji się opiera. 

Obyczaje towarzyskie były przed 
miotem szczególnej troski pensji, 
gdyż „człowiek stworzony dla społecz 
ności i w towarzyskich tylko stosun 

wiedza i umiejętności, jakie niewiasta 
zamłodu nabywa, dojrzewają „i owoc 
wydają* dopiero w stanie pożycia to 
warzyskiego. 

Wreszcie Deybel uważał za najwy 

ższy cel pensji kształcenie uczenie 
„na światłe i enotliwe żony i matki, 
jeżeli je opatrzność do tego stanu 
przeznaczy*, któreby mogły wycho 
wać własne dzieci. 

Personel nauczycielski był stosun 
kowo nieduży — wszystkiego sześciu 
nauczycieli, Deybel tłamaczy to ogra 

ME trudnością „wyboru i ufnoś 
. Pozatem do dozoru, a po części 

d praktycznej nauki języków, robót 
ręcznych i t. p. były cztery guwernant 
ki, „trzy zawsze cudzoziemki, a jedna 
Polka*. Stałym lekarzem zakładu był 
profeser Uniwersytetu. 

Pożywienie w pensji było , „proste, 
niewymyślne, bo wytwornego ani . 
chcemy, ani dać możemy; ale czysto, 
zdrowo zgotowane i do sytości tak na 
przykład jak w każdym dobrym oby 
watelskim domu znajdować SIĘ mo 
že“. 

Pensjonarki więc otrzymywały na 
śniadanie herbatę z mlekiem, koło 4. 
11 na „podśniadanek* chleb z mas 
łem, o 1 obiad z trzech potraw, o 5 
podwieczorek (chleb z konfiturami) i 
© 7 kolację na dwie potrawy. 

„Do napoju mają wodę krynicz 
ną”, 

Dyscyplina i karność opierały się 
na zasadach nowoczesnych: „więcej 
na miłości jak bojaźni, więcej na 
przykładach jak nauce... Nagana jest
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WIESCI I OBRAZKI Z KRAJU. "miara 
Trzydniowy zjazd Związku Sąsiedzkiego 

Szkół Solniczych woj. Wileńskiego i Nowo- 
gródzkiege w Bukieszkach pod Wilnem. 
W Bukiszkach w dniach 3, 4 ; 5 

b m. odbył się zjazd Związku Sąsiedz 
kich Szkół Rolniczych województw 
wileńskiego i nowogródzkiego. 

Już 2 września do Wilna poczęli 
zjeżdżać się uczest nicy zjazdu, któ 
rzy zwiedzili miasto i zapoznali się z 
historycznemi zabytkami — Wilna. 
Wieczorem tegoż dnia przybyli goście 
udali się do Bukiszek, gdzie u gospo 
darza zjazdu dyr. szkoły rolniczej inż. 
Adolfa Garszyńskiego znaleźli gości 
nę. Otwarcie zjazdu nastąpiło dnia 3 
bm. o godz. 10.30 rano przez wojewo 
dę Beczkowicza. Po zagajeniu i powi 
taniu gości przez dyrektora szkoły w 
Bukiszkach inż. Adolfa Garszyńskie 
go przystąpiono do wyboru prezyd 
jum zjazdu. 

Wybrano: Jana Bucewicza (dyr. 
szkoły rolniczej w Opsie) przewodni 
czącym zjazdu, assesorami: dyr. Kazi 
mierza Błońskiego (Kuszelewo), Mar 
ję Geniuszównę (kierowniczkę szkoły 
w Różance) i sekretarzem Stefana Ba 
zewicza (kier. szkoły w Kuszelewie). 
Po ukonstytuowaniu się prezydjum 
zjazdu p. wojewoda Beczkowicz prze 
mówił do zebranych, zachęcając mło 
dych adeptów do owocnej i pożytecz 
nej pracy na niwie rolniczej, zaleca 
jąc nabyte wiadomości w szkołach ro 
znieść wśród szerokich mas ludności 
kraju. 

Zkolei Karol Wagner, prezes W. 
'T.O.K.R. dziękował przybyłym przed 
stawicielom władz za przybycie i za 
«duże zainteresowanie ideą rolniczą. 
Poseł Wędziagolski witał zebranych 
<= ramienia Wydziału Powiatowego, P. 
Bortkiewiczowa jako delegatka Wiej 
skich Szkół Gospodyń apelowała do 
żeńskich szkół, by uczennice były pio 
merkami rolnictwa i gospodarstwa w 
swych rodzinnych stronach. Wł, Ka 
miński witał zebranych w imieniu o 
sadników wojskowych i Stowarzy 
szeń Młodzieży Wiejskiej, p. Rusiecki 
generalny sekretarz w imieniu S. M. 
P., p. Krasnopolski delegat Kurator 
jum Okręgu Szkolnego Wileńskiego 
"w imieniu M. O. i W. R.i szereg in 
nych przedstawicieli różnych instytu 
cyj przemawiało, składając życzenia 
"młodzieży. 

Po powitaniach i przemówieniach 
"dr. Janusz Jagmin wygłosił referat 
„O Inie i Iniarstwie*. Prelegent usil 
mie propagował krajową produkcję 
Inu, w konkluzji uchwalono rezolu 
cję, by popierać wyroby Iniarskie w 
Wileńszczyźnie i Nowogródczyźnie. 
Po referacie dr. Jagmina przybyli go 
:Ście j młodzież rolnicza na czele z p. 
"wojewodą Beczkowiczem zwiedzali 
"gmach szkolny i urządzenia szkolne. 
Oprowadzał zebranych dyr. szkoły 
jinż, A. Garszyński. Następnie p. woje 
"woda zwiedził wystawę działu ogrod 
sniczego tej szkoły, zachwycając się 
miezwykłemi okazami ogrodnictwa. 
Szczegółowych wyjaśnień z działu o 
grodnictwa udzielał prof. Kazimierz 
Somorowski. 

Po zwiedzeniu gospodarstwa szko 
ły, które stoi ną wysokim poziomie, o 
czem wyraził się p. wojewoda, inicja 
torzy zjazdu podejmowali zebranych 
-obiadem. Do obiadu przygrywała or 
ikiestra 6 p. p. Leg., łaskawie udzielo 
ma przez dowódcę pułku pułk. Biest 
ka. W czasie obiadu wygłoszono kil 
ka serdecznych przemówień, a mię 
dzy innemi p. wojewoda Beczkowicz 
wniósł toast — kochajmy się. 

Po obiedzie wojewoda żegnany 
;przez młodzież wszystkich szkół przy 
„dźwiękach marsza odjechał do Wilna 

Po wyjeździe wojewody odbyły się 
zawody sportowe, przy udziale szkół 

  

ostrożna, rzadko publiczna, chyba te 
zgo konieczna wymaga potrzeba dla 
przykładu, inaczej przekładamy pry 
"watne napomnienie, Pochwała za do 
bre oszczędnie jest dawana, zwłasz 
cza gdyby ta miała lub być mogła ze 
szkodą drugich. Publicznej nagrody 
niema, domowe cnoty nie potrzebują 
„blasku zewnętrznego. 

Opłata wynosiła rocznie włącznie 
z wakacjami 230 rubli za całkowite 
utrzymanie, naukę i pomoc nauko 

"wą, zaś bez wakacyj czyli za sam rok 
szkolny — 205 rubli, przyczem rok 
szkolny liczył się od 1 września do 1 
lipca. Opłata nie obejmowała niektó 
rych przedmiotów, za które płaciło się 
"osobno. Do takich przedmiotów nale 
„żały muzyka i śpiew (,„rozmaita jest 
cena metrów muzyki, z których za 
lekcyj 12 na miesiąc jedni biorą po 3, 
inni po 4, po 6 1 po 9 rubli'), tańce 
(12 rubli od osoby) i niektóre inne. 

Dla charakterystyki podajemy nie 
które z prawideł, które obowiązywały 
wychowanice pensji deybelowskiej: 

„Rodzice, życzący ażeby ich córka 
w dni wolne od lekcyj krewnych lub 
przyjaciół odwiedzała, raczą na piś 
mie zostawić, do kogo mianowicie mo 
że być uwalniana (tylko w niedzielę i 
święta). 

„W ciągu pobytu swojego w insty 
tucie nie wolno pannom pod żadnym 
względem nocować nawet u osób na 
piśmie (przez rodziców) wskazanych, 
tylko u rodziców własnych lub osób 
przez których (!) była powierzona in 
stytutowi. 

„Na balach i zabawach publicz 

  

z Antowila, Różanki, Święcian, Bere 
zny, Antonowa, Opsy, Kuszelewa, Ła 
zdun, Łuczaju, Bukiszek. Po zawo 
dach sportowych nastąpiły ćwiczenia 
w rozpoznawaniu nawozów sztucz 
nych przez uczniów. 

Wieczorem odbyła się zabawa 
przy dźwiękach wyborowej orkiestry 
6 p. p. Leg. Dnia 4 b. m. od samego 
rana rozpoczęły się zawody sportowe 
i fachowe, które odbywały się do 
godziny 5 po południu. O godzinie ń 
po południu dano przedstawienie regjo 
nalne wykonane przez zespół szkół 
żeńskich z Antowila p. t. „Żytnie żni 
wo na Wileńszczyźnie, sztuka, której 
przyglądały się niezliczone rzesze 
wieśniaków z okolicznych wsi i zaś 
cianków odegrana została na wolnem 
powietrzu. Po przedstawieniu zebrani 
spożyłi kolację, młodzież zaś przy 
dźwiękach orkiestry tańczyła. 

Dnia 5 b. m. rano do Bukiszek 
przybył starosta powiatu wileńsko—- 
trockiego Jerzy Tramecourt, który w 
obecności gospodarzy zjazdu  naczel 
ników, Szaniawskiego, M. Gaweckiego 
dyr. Cz. Matowskiego, wójtów z Nie 
menczyna i Rzeszy i por. Barczaka i 
Fijałkowskiego rozdał zwycięskim zes 
połom szkolnym nagrody oraz dzięko 
wał uczestnikom zjazdu za owocną pra 
cę zdobytą klkuletnią ciężką nauką. 

Dyplomy zespołowe otrzymali kie 
rownicy drużyn, zaś żetony złote roz 
dano indywidualnie. Najlepsze wyniki 
sportowe wykazali uczniowie szkoły 
rolniczej w Bukiszkach, którzy zdoby 
li dwa dyplomy i dwa złote żetony i 
uczniowie szkoły w Antłonowie, którzy 
otrzymali trzy dyplomy i dwa żetony 
złote. Łazduny uzyskały dwa dypłomy 
i kilka żetonów srebrnych, Różanka u 
zyskała 1 dyplom i kilka żetonów sre 
brnych. Opsa dwa dyplomy i kilka że 
tonów srebrnych i Antowil kilka żeto 
nów indywidualnych. 

Po sozdaniu nagród uczestników 
ziazdu pużegnał dyr. szkoły w Bukisz 
kach inż. Garszyński, który życzył o- 
wocnej pracy młodzieży na niwie rol 
niczej i społecznej i dyr. Błoński z Ku 
szelewa. Po kilku przemówieniach 
zjazd zamknął przewodniczący p. Bu 
cewicz, który wzniósł okrzyk na 
cześć P. Prezydenta Rzeczypospolitej 
i Marszałka J. Piłsudskiego. Okrzyk 
ten podchwycili zebrani, zaś orkiestra 
adegrała hymn państwowy. 

Po południu młodzież szkół biora 
cych udział w zjeździe pod kierownict 
wem swych dyrektorów udała się do 
Kalwarji, gdzie wysłuchała nabożeńst 
wa w kościele kalwaryjskim i zwiedzi 
ła Dróżki Pańskie, poczem udała się 
do Werek, skąd statkami powróciła 
do Wilna. (Z). 

Nowa-Wilejka. | 
Komitet do spraw bezrobocia. 

    

Komitet do spraw bezrobocia w N. Wi. 
lejce utworzony został uchwałą zebrania 
przedstawicieli tak społeczeństwa cywilnego 
jak i wojskowego jako jeden z pierwszych 
na terenie Wiileńszczyzny już w dniu 9. X, 
1931 r. Odrazu też przystąpiono do prac or 
ganizacyjnych, a przedewszystkiem do zbia- 
rania funduszów dla umożliwienia niesienia 
pomocy dotkniętym bezrobociem. 

Potrzeby w N. Wilejce były i są zawsze 
b, wielkie, g inidsto nasze, jako jedyny 
i największy ity ośrodek przemysł. miast 
i gmin eńskich, 6dczuwa dajże najdot- 
kliwiej klęskę bezrobocia. Koriiiśet miał og 
romne zadanie, zgłosiło się bowietńn około 
800 osób szukających i potrzebujących po- 
mocy. Oczywiście, że pomocy udzielać moż- 
na było tylko najbardziej potrzebującym. 
Koniecznem zatem było siwierdzenie stanu 
poszczególnych osób na miejscu, a w tej 
pracy pomocy udzielił Magistrat. który nie 
tylko, że ułatwiał Komitetowi pracę, ale 
gdzie i jak mógł dopomagał. Przy sprawdza. 
niu stanu zgłaszających się o pomoc, pomo- 
cne były również panie z Twa św. Wincen- 

   
   

nych bywać nie mogą chyba za wyra 
źną wolą rodziców i to przy końcu 
edukacji. 

„Listy i wszelka korespondencja 
do rodziców, krewnych, przyjaciół i 
t. p. tak w przyjęciu jak odesłaniu tyl 
ko przez ręce instytutorów (t. je sa 
mych Deybelów) odbywać się może. 
Opłata zaś poczty należy do rodzi 
ców'. 

Na zakończenie Deybel wylicza 
bardzo dokładnie, co każda wstępu ją 
ca do instytutu panna powinna z sobą 
przywieźć z naczyń, bielizny (poń 
czoch par 16“, „gorsetów dwa* (i 
odzieży) „trzewików domowych par 
12“, przyczem ciekawe jest zastrzeże 
nie, że obrus i 12 serwet, łyżka i sztuć 
ce srebrne, każdej uczenicy po wyjś 
ciu panny z pensji zostają własnością 
właścicieli instytutu . 

Deybelowie zamierzali w 1830 r. 
rozszerzyć pensję i utworzyć przy 
niej także szkołę dla przychodzących 
uczenie wraz z instytutem — seminar 
jum dla kandydatek na prywatne na 
uczycielki i guwernantki. W refero 
wanym artykule Deybel uzasadnia po 
trzebę utworzenia nowych placówek 
wychowawczych. Nosił się też z za 
miarem utworzenia pensji dla chłop 
ców, 

Rzeczywistość popowstaniowa prze 
kreśliła jednak wszystkie plany „in 
stytutorów* wileńskich, jak sami sie 
bie Deybelowie nazywali. 
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SWR RCK R 

tego a Paulo przy Paratji Wbjsk. w N. Wi 
lejce. 

Niemożliwem jest w ramach niniejszego 
sprawozdania wyszczególnić wszystkich tych. 
którzy przyczynili się do pracy Komitetu, a 

praca Komitetu, jak wynikać będzie z po 
niżej podanego zestaw a cyfrowego, była 
olbrzymia i bez ofiarnej pomocy | współ. 
pracy poszczególnych członków Zarządu 
którzy wszyscy pracę swoją oddali bezinte 
resownie, byłaby wogóle niemożliwą. 

Komitet wydawał. wyłącznie prawie stra- 
wę przygotowaną w urządzonej w s fabry 
cznej Balberyskiego kuchni, w której usta- 
Wiozio oddane do dyspozycji Komitetu 3 ku- 
chnie polowe przez władze wojskowe Por. 
cje były smaczne i obfite. Wydawanie odby 
wało się pod nadzorem tak pań cywilnych, 
jak i członkiń Rodzi Wojskowej. Po m 
w Ochronce im. K. kupa Bandurskiego 
dożywiano z ramienia Komitetu okolo 40 
dzieci w wieku do lat 6. W głównej kuchni 
wydawano przeciętnie 220 porcyj ob'adowych 
wraz z chlebem dziennie. Z bra. induszów 
Komitet pomocy opałowej udzielić nie mógł. 
natomiast rozdzielił między najbiedniejsz; 
mi pewną ilość odzieży, bielizny i obuwia 
zebranych przez młodzież akademieką od c- 
bywateli m. N. Wklejki. 

Dzięki otrzymanym z tytułu dobrowolne 
go opodatkowania się kwołom, dalej dzięki 
uzyskanym z Pow Komitetu do spraw bez- 
robocia na pow .wileńsko:trocki subsydjora, 
Komitet w N.Wilejce mógł nietylko dożywić 
bezrobotnych, ałe miał możność zatrud 
nienia znacznej iłości bezrobotnych, a mia 
nowicie z fuduszów Komitetu prowadzono 
prace niwelacyjne pod nowy gmach szkolny 
przez co Komitet przyczynił się wydatni: do 
rczpoczęcia prac pod nowy gmach szkolny, 
który jest tak bardzo pilnie potrzebny, a 
którego N. Wiilejka tak szybko się chyba nie 
doczeka. 

Przychody i wydatki Komitetu-w N. W:- 
lejce przedstawiają się następująco: 

PRZYCHODY: i 

Tytułem dobrowolnego opodatkewania zło 
żyli: 
Nowowilejska Fabryka Drożdży 

Zakł Przem. A. Mozer i S-wie 

      

   

  

   
    

     

            

6,210.25 
85. p. strz. Wlileńsk. w N-Wiilejce 3,300,12 
13 p. Ułanów Wiłeńskich w Nowo- 

Wilejce 1.447.90 

19 p. Artylerji Lekkiej w Nowej 
Wilejce 690. -- 

Funkcjonarjusze Komisarjatu Pol. 
Państw. w N.-Wiilejce 86, - - 

Fabr. Papieru w Kuczkuryszkach 171.70 
Kupcy, rzemieślnicy, właściciele dro 

bnej nieruchomości wolne zawo- 
dy iraz inne instytucje 908.84 

Subsydja z Pow. Komitetu do spr, 
bezrob. na pow. wil.-trocki 11,350, — 

Zwrot niektórych kwot i procenty. 
od kapitału 243.10 

Razem 24,407,91 

ROZCHODY: 

Dożywianie dzieci w Ochronce im. 
Ks. Biskupa Bandurskiego 1,852.30 

Na personel kuchenny 746,56 
Dożywianie bezrobotnych i ich ro- 
dzin 7,610,58 

  

Pomoc lekarska i leki 66.29 
Śwaadczenia socjalne za zatrudnio- 

nych bezrobotnych 1,058.55 
Zatrudnienie bezrobotnych przy pla 

cu szkolnym i Kość. Garn. 11,320,05 

Urządzenie kuchni, naprawy, opał. 
utrzymanie czystości i t. p. 982,:8 

Koszty administracyjne 
Zakup spnzęłu kuchennego 

Pozostała gotówka przesłana na 
rzecz Ochronki im, Ks, Biskupa 
Bandurskiego 348,15 

Razem 24,407,91 
  

  

Cyfry te mówią same za siebie i nie wy- 
magają żednego wyjaśnienia a pozostaje tyl 
ko stwierdzić, że Komitet zdziałał dużo. wy- 
wiązał się ze swego zadania należycie i oka 
zał taką pomoc bezrobotnym na jaką tylko 
mógł się zdobyć. Praca była możliwa tylko 
dzięki zrozumieniu i wspaniałej współpracy 
miejscowego garnizonu z obywatelstwem. 
Pożądanemby było. aby i obecnie, przy zbl - 
żającej się zimie „Komitet pracował rów: 
nież zgodnie pomocy celem  nięsięnią dot 
kniętym bezrobociem: współobywatelom, A že 
lak będzie, to okaże już najbliższa przysz- 
łość i nie można wąfpić. że wszyscy beż wy- 
jątku, a więc wszystkie stany przyczynią się 
swą ofiarnością do tego tak wzniosłego dz 
ła. Niechaj się nikt od pomocy i współp 
nie uchyla, w j 

Z pogranicza. 
Zagadkowe zajście na granicy 

sowieckiej 

Z pogranicza donoszą, iż w ub. sohkotę 
rano na terenie sowieckim w rejonie Rubie 
żewiez zastrzełony został pewien osobnik w 
mundurze komisarza sowieckiego. Jak oświa 
dezyli strażnicy sowieccy, którzy użyli broni 
cscbnik ten zamierzał bez podania hasła 
przedostać się na teren polski. 

Dotychczas nie zdołano stwierdzić, czy o 
sobnik ów „istotnie był wojskowym sowiec- 
kim, ezy też zbiegiem, przebranym w strój 
kcmisarza sowieckiego, . (Z). 

     

  

   
Posiedzenie Komitetu Orga- 
nizacyjneco Giełdy Zbażowo- 

Towarowej I Lniarskiej 
w Wilnie. 

W dniu 7 b. m. odbyło się w lokalu Izby 
Przemysłowo-Handlowej posiedzenie Komite 
tu Organizacyjnego Giełdy Zbożowo-Towaro 

wej i Lniarskiej w Wilnie, naktórem ustalono 
wysokość wpisowego i składek członkowskiel 
dla członków Giełdy, omówiono sprawę 
budżetu Giełdy oraz sprawę lokaiu. 

Składki członkowskie zostały ustalone w 
wysokości następującej: 180 zł. rocznie dla 
większych firm miejscowych, 120 zł. dla 
mniejszych firm miejscowych i większych 
zamiejscowych oraz 60 zł. dla mniejszych 
firm z prowincji i dla gospodarstw rolnych: 
kryterjum podziału na firmy „większe* i 
„mniejsze dla tego celu zostanie ostatecznie 
ustalone później. 

Wobec tego, że, jak stwierdzono, przew|- 
dwane w roku najbliższym wydatki Gełdy 
przekraczają sumę przewidywanych wpły- 
wów, Komitet Organizacyjny Giełdy zwrócił 
się do Izby Przemysłowo-Handlowej w Wi! 
nie z prośbą o udzielenie Giełdzie pomocy 

w naturze (lokal, pomoc sił biurowych i t. p.), 
co umożliwiłoby zrównoważenie budżetu 
Giełdy. Zarząd Izby zasadniczo ustosunko- 
wał się pozytywnie do udzielenia pewnej po 
mocy w naturze na rzecz Giełdy. 

Giełda zacznie funkcjonować w II poło 
wie października. Zapisy na członków roz- 
poczną się od 1 września. Walne Zebranie 
Giełdy projektowane jest w dniu 18 paździer 
nika. 

Komitet Organizacyjny urzęduje tymcza 
sowo w lokału Izby Przemysłowo-Handlowej 
przy ul. Trockiej 3. 

  

AURA PORTE" CAE" TY 

Nerespondent nasz donosi ze Stołp 
tów, iż w związku z mającą nastąpić 
we ezwariek 15 b. m. wymianą więź 
niów politycznych między Polską a 
Sowietami odbyła się onegdaj konfe 
rencja komisji polskc—sowieckiej, 
która ostatecznie ustaliła program wy 
miany oraż listę więźniów, którzy zo 
staną wymienieni. Wśród wymienia 
nych 86 więźniów bolszewicy wyda 
dzą 11 księży, którzy 15 bm. przyja 
dą do Stołpców, a mianowicie: ks. in 
fułat T. Skalski, administrator apos 
tolski djecezji żytomierskiej i b. pro 
boszez parafji kościoła św. Aleksand 
ra w Kijowie, ks. W. Skalski, ks. So 

    

więźniów politycznych 
w Stołpcach. 

kołowski, ks. Bojalski, ks. Jóźwik, 
ks. Prewenczulski, ks. Troski, ks. 
Przerębiel, ks. Andryszewicz i ks. Sa 
wieki, oraz dwaj księża prawosławni. 
Pozatem będą wydani znani połscy 
działacze: Marcinowski, Jareszewiez 
i Borowski, którzy skazani byli przez 
sądy sowieckie na długie ciężkie wię 
zenia į odbywali karę na Łubiance w 
Moskwie. Szezegółową listę wszyst 
kich więźniów podamy niebawem. 

Na spotkanie przybywających ka 
płanów—więźniów przyjada do Stołp 
eów delegacje księży w ilości 18 osób 
oraz delegacje społeczne i Czerwone 
go Krzyża, (Z) 

Olbrzymi pożer we wsi 
Giełwadziszki. 

Dziś w nocy z soboty na niedzielę 
wybuchł groźny pożar we wsi Giełwa 
dziszki, położonej w odłegłości 8 km. 
od Wilna zą Pośpieszką. 

Gdy to piszemy (godz. 12 w nocy) 
według otrzymanych informacyj, ca 
ła wieś stei w płomieniach, Cały kom 
piet wileńskiej straży ogniowej wyje 
chał na miejsce pożaru. 

Akcja ratunkowa, wobee gęstości 

        

zabudowań jest bardzo utrudniona. 
Na miejscu pożaru dochodzi do 
wstrząsających w swej tragedji scen. 
Właściciele płonących budynków z 
trudem ratują swój dobytek i palącą 
się w chlewach trzodę. 

Bliższych szczegółów narazie ot 
trzymać nie możemy, lecz podamy je 
w jutrzejszym numerze. 

ORT INS 

Tragiczna śmierć wie śni; ka. 
W dniu wczorajszym zmarł w Wilnie w 

szpitari św Jakóba mieszkaniec pobliskiego 
fclwarku Smolica, gm. rzeszańskiej, 59-letni 
Wineenty Gawęeki. Gawęcki napadnięty z0- 

stał przedwczoraj przez rozjuszonego woła. 

      

który przebódł go kiłkakrotnie rogami oraz 
skopał kopytami. 

Nieprzytomnego przewieziono do szpitała 
św Jakóba, gdzie w dniu wezorajszym zmarł 

(e) 

Okradzen e bezrobotneco z zapomogi. 
Każde przestępstwo jest wstrętne Są jedgę w wystkcśi 18 zł. oraz kilka dni pracy. 

nak przejmujące człowieka specjalną odrazą 

Dc kategorji takich występków należy za 
liczyć cszustwo, popełnione przez nieustalo 
negG narazie sprawcę, na szkodę bezrobotne 
go Bolesława Breńskiege, zamieszkałego z 
rodziną przy ulicy Beliny nr 4. 

Po diužszem ubieganiu się Broński skie 
rewany został przez PUPP. do sejmiku wileń 
sko-twrckiego, gdzie miał otrzymać zapomo 

Gdy Brcński zwrócił się do kasy sejmiku 
po cwe obiecane 18 zł., okazało się że pie 

niądze te ctrzymał już jakiś inny osobnik, 
który podał się za Brońskiego i na podsta- 
wie sfałszowanej legitymacji pobrał pienią 
dze. 

Broński powiademił o oszustwie policję. 
która wszczęła dochodzenie. Narazie — bez 
pczytywnego wyniku. (e) 

Poścg za międzynaredówym zk dziejem 
na ulicach Wilna. 

W dniu wczerajszym w godzinach wie- 
czGrnych dokonane zcstało włamanie do pra 
cowni kuśnierskiej i farbiarni futer Łopu- 
szańskiego przy ulicy Zamkowej nr. 6. Zło 
dzieje przedostali się do zakładu w czasie 
kiedy p Łopuszański przebywał wraz zrodzi 
ną w Kalwarji i skradli cenne futro, kołnierz 
futrzany i inne rzeczy. poczem zbiegli. 

Akurat w tym czasie wpobliżu mostu za 
rzecznego przechodziło dwuch wywiadew- 
ców wydziału śłedeczego. Jeden z wywiadow 

ców spostrzegł złodzieja i rozpoznał w nim 
„gcścia* z Rumunji Trabinowicza, który żo 
baczywszy wywiadowców zaczął szybko od 
dalač się wraz z towarzyszem. Będąc na mo 

ście ucickający Trabiowicz rzucił coś do 
wody zaś towarzysz jego rzucił futro poczem 
obaj zaczęli uciekać. W trakcie pościgu Tra 
binowicza aresztcwano drugiemu udało się 
zbiec. Odebrane złodziejim rzeczy zwróco- 
no poszkodowanemu (el 

sensacyjne oszustwe 
Rzexkomy „hrabia Werkowski" Czyż niema w Wilnie ku- 

charek i szwaczęk? Kim jest pomysłowa oszusikz? 
Stałe mieszkanki miasta Grodna Julja 

Mackiewiczowa i Weronika Szatkowska mu 
siały cdbyć podróż z Wilna do Grodna, by 
przekonać się tu na miejscu, jakie sprytne 
bywają oszustki I jak dziecinnie dały się © 
szukać wyrafinowanej aferzystee. 

Zgodnie z meldunkiem, jaki obie złożyły 
w pierwszym komisarjacie PP. m Wilna sta 
ło się te w sposób następujący: 

Julja Mackiewiczowa jest z zawodu pier 
wszerzędną kucharką, lecz była ostatnio bez 
pracy i jako taka figurowała w grodzieńs- 
kim związku służby domowej. 

W. tych dniach do lokalu związku zgło- 
siłą się jakaś przyzwoicie ubrana kobieta 
i podając się za gospodynię hrabiego Werkv 
wskiego, zamieszkałego w majątku Werki 
ned Wiilnem oświadczyła. że poszukuje dla 
swego pracodawcy pierwszorzędnej kuchmi 
stezyni | szwaczki, które e Wy 
jechać I zamieszkać stale ewentualnie ha dłu 
žszy okres @2060 w majątku Werkowskiego. 

Wykór władz związku padł na Mackie 
wiczową. która pó pewnem wahaniu zgodzi 
łu się udać wraz z nieznajomą do Wilna. 

© tem samem mieszkaniu. w którem mie 
Ści się żwiązek mieszkała w charakterze su 
blokatorki Szatkowska, która dowiedziawszy 

się o ponętnej propozycji również zdecydo 
wała się na pozostawienie męża z rodziną w 

Grodnie i udanie się na służbę do majątku 
hrabiego, Obie kobiety zapakowały: walizy 
w które za radą przedstawicielki przyszłego 
praecdawcy ułożyły swe najlepsze rzeczy O 
raz gotówkę i wyjechały wraz znią na wła 
sny zreszłą rachunek, do Wilna. 

Po przybyciu do Wilna pracodawczyni 

wyrwała im z rąk walizy i zaniosła na przę 
chowanie do kasy dworcowej. Otrzymane 
kwity nie eddała kobietom, lecz Schowała ie 
do własnej pertmonetki. Po wyjściu z dwor 
са oświadczyła, że zatelefonuje teraz do We 
rek skąd wkrótce przybędzie auto. które za 
wiezie je na miejsce przyszłej pracy. Tym- 
czasęm ebie kobiety oszustka zaprowadziła 
do pewnej restauracji przy ulicy Kolejowej 

"gdzie pcczęstowała je kolacją. Stamtąd od 
prowadziła do hotelu Haxndłowego przy uli 
cy Sadowej skąd w ich obecności miała rze 

komą rczmówę telefoniczną z Werkami. Ale 
odpowiedź jakoby brzmiała, że auta chwilo- 
wo niema i że takowe zostanie nadesłane do 
piero późnym wieczorem. Poradziła więc by 
się wyspały. Gdy się rozbierały oszustka niby 
żartując zdjęła z palca Szatkowskiej obrącz 
kę ślubną i broszkę. zaś Macekiewiczowej za 
brała zegarek i z tem wyszła, obiecując że 
wieczerem wróci i zabierze je do Werek. 
Tymėžišėti przyszedł wieczór, minęła noe 
a nieznajomej wciąż nie było, To kobietom 
wydało się podejrzane wobeć czego udały 
się na dworzec po swoje rzeczy, lec ztułaj 
ku wielkiemu przerażeniu dowiedziały się. 

że walizy ich zostały już odebrane przez 
pewną kobietę, która posiadała odpowiednie 
kwity. Dopiero wówczas „nabrane* uprzyto 
mniły sobie że padły ofiarą oszustwa tembar 
dziej, że na zapytanie ich czy mieszka w 
Werkach hrabia Werkowski otrzymały od- 
powiedź negującą. 

Wiedług złożonego przez nie meldunku 
ogólne straty sięgają ponad tysiąc złotych. 
Policja wszczęła w tej sprawie energiczne do 
chodzenie. (e) 

Krwawy narad na ul. Krakowskiej. 
W dniu wczorajszym o godzinie 10 wie- 

czerem został ciężko pobity przy ulicy Kra- 
kowskiej znany w Wilnie ekspedytor Józef 
Brytan jeden z głównych oskarżonych w 
głośnym procesie o nadużycia celne. 

Jak już wiadomo w wyniku tego procesu 
Brytan skazany został na 4 lata więzienia 

i został niezwłocznie po ogłoszeniu wyroku 
aresztowany i osadzony w więzieniu łukis- 
kiem. W stosunku do aresztowanego sąd wy 
znaczył kaucję w wysokości 50.000 zł Skaza 
ny odwołał się wówczas do sądu apelacyjne 

go ubiegające się © zmniejszenie mu środka 
zapobiegawczego Sąd Apelacyjny przed kil 
ku dniami rozpatrzył sprawę Brytana i po 
stanowił zmniejszyć mu kaucję z 50 do 20 
tys. zł. W. następnym dniu żądana kaucja w 
postaci zapisu hipotecznego pod nierucho- 
mość zestała wniesiona i Brytan odzyskał 
wolność , 

Przed aresztowaniem  Bytana, jak on 
twierdzi łączyły go stosunki handlowe z nie 
jaką Janiną Rutkowską. zamieszkałą przy 
ulicy Krakowskiej. Wi parę dni po odzyska 
niu wolności Brytan postanowił złożyć wizy 
tę grzecznościową Rutkowskiej w między- 
czasie jednak podczas pobytu B. za kratka 
mi więzienia łukiskiego w życiu Rutkowskiej 

zaszła zmiana. Została ona kochanką nieja- 

kiego Stefana Dorulisa, zamieszkałego przy 
ulicy Krakowskiej 7, człowieka zazdrosnego, 
który podejrzewał Rutkowską, że jest mu 
niewierną. 

Wi dniu wczorajszym, wieczorem. gdy 
przyszedł do niej zastał Brytana i odrazu 
powziął podejrzenie, że jest on kochankiem 
Rutkowskiej. Na tem też tle powziął w sto 
sunku do Brytana niechęć i postanowił dać 
mu nauczkę, by więcej nie widziano go na 
ulicy Krakowskiej. Opuścił więc mieszkanie 
Rutkowskiej przed Brytanem i ukrył się we 
framudze bramy. 3 

Kiedy Brytan wyszedł na ulicę został 
znienacka napadnięty przez czyhającego na 
niego na ulicy Dorulisa, który zadał mu kił 
ka uderzeń jakimś twardym przedmiotem w 
twarz. Brytan doznał poważnego pokalecze 
nia i padł brocząc krwią na ziemię. 

Krzyki napadniętego posłyszeli przechod 
nie, którzy zaalarmowali 4 komisarjat poli 
cji. Na miejsce wypadku zawezwano karet- 
kę pogotowia ratunkowego. Lekarz orzekł 
że Brytan ma złamaną kość w nosie oraz 
wybite zęby. Przewieziono go na kurację do 
szpitala św. Jakóba Przeciwko Dorulisowi 
wszczęto dochodzenie (e) 

Życie za płot i kapuste. 
W] starej białoruskiej wsi Michniewicze 

w powiecie brasławskim na gruncie dziadow- 
skim sąsiadowali z sobą Borys Muski i Mi. 

chat Muski. Dwa grunty rozdzielał płot, koło 
płotu rosła kapusta, O ten płot i o tę kapu 
stę posza sprzeczka. Michał Muski był us 
posobienia zaczepnego, wchodził na teren 
Borysa z siekierą, niszczył mu ogrodzenia 
i inwentarz i ciągle mówił. że grunt powi- 
nien do niego nalgteć. 

Borys nie pozostawał dłużnym, Jeden wy 
wrócił płot — drugi podeptał kapustę. Sytu 
acja stawała się naprężona — każdą przy- 
padkową szkodę Muscy przypisywali sobie 
nawzajem, W) końcu 24 sierpnia 1932. r. 
wrzód kłótni nabrzmiał ostatecznie. Na dro 

dze wiodącej do gumna spojrzeli sobie oko 
w oko. Michał miał w ręku tęgi dębowy ko- 
łek i z nim się rzucił na Borysa. Borys pv- 
chwycił drąg żelazny z hakiem i rozłupał 
Michałowi czaszkę. Sprawa znalazła swój 
epilog dnia 10 bm. w Sądzie Apelacyjnym w 
Wilnie, gdzie wyrok Sądu Okręgowego w dn. 
18 kwietnia br. skazujący mordercę Borysa 
na 8 lat ciężkiego wyroku — w części praw 
nej kwalifikacji i wymiaru kary został uchy 
lony, karę zamieniono na 3. lata ciężkiego 
więzienią. traktując jego czyn jako popełnio 
ny w stanie wielkiego wzburzenia i nie w 
zamiarze zabójstwa, lecz tylko w zamiarze 
uszkodzenia ciała swego przeciwnika. 

Ost. 

ч 

Sprawa klinkieru w Wilnie. 
W magistracie odbyły się posiedze 

nia połączonych komisyj technicznej 
i rewizyjnej, na którem inż. Wątorski 
wygłosił referat o jezdni i klinkierze. 

Po referacie uchwalono prowadzić 
nadal roboty w Wiłnie przy układaniu 
klinkieru, jednak z tem zastrzeżeniem 
1% każdą cegłę należy dokładnie obej 
rzeć i wysortować. 

W tych dniach przybędzie do Wil 
na delegat z Państwowej Klinkierni 
z lzbicy, który będzie osobiście asysto 
wał przy sortowaniu klinkieru. (Z) 

  

Samorząd szkainy w Wilnie. 
W Wilnie ma powstać samorząd 

szkolny, którego zadaniem będzie or 
ganizacja opiek szkolnych w Wiłeńsz 
czyźnie, rad szkolnych gminnych i 
miejskich. Punktem wyjścia do tej or 
ganizacji samorządu szkolnego byłyby 
zebrania rodzicielskie, wybierające 
swych przedstawicieli do opiek szkoł 
nych. 

Skład i kompetencje zarządu sa 
morządu szkolnego na okręg wileński 
określić ma osobna i specjalna usta 
wa. która już jest podobne opracowa 
na. 

Niezwykłe zainteresowanie budzi 
sprawa funduszów na potrzeby samo 
rządu szkolnego, bowiem projekt za 
wiera ogólnikową zapowiedź wprowa 
dzenia w przyszłości nowych podat 
ków na ten cel. (Z) 

Żebranie cetł ów ržcmiešini- 
czych w Wilnie. 

W sobotę wieczorem odbyło się ze 
branie cechów w sprawie utworzenia 
przy Izbie Rzemieślniczej stałej ko 
misji dla spraw podatkowych. 

Na posiedzeniu wyjaśniono, że 
przedstawiciele rzemiost nie umieją 
bronić interesów rzemiosła jak to 
czynią przedstawiciele innych zawo 
dów. Zebrani z zadowoleniem przyjęli 
„nicjatywę Izby w sprawie utworzenia 
tej komisji i przyjęli szereg uchwał. 

Delegacja cechów rzemieślników u 
dała się do prezesa Izby Skarbowej, 
któremu zobrazowała ciężki stan rze 
miosła na Wileńszczyźnie, oraz prosi 
ła o wydanie zarządzeń by wymierza 
nie podatków rzemieślnikom zmodyfi 
kować, gdyż obecne podatki są zawy 
sokie. 

P. Prezes sprawę tę obiecał rozpa 
trzeć. (Z) 

Kryzys w restauracjach 
wileńskich, 

Restauracje wileńskie ostatnio przeżywa- 
ja ostry kryzys. Wprowadzona z dniem 1 
b. m opłata w restauracjach po godzinie 12 
w nocy w wysokości 50 gr od każdego go$- 
cia na rzecz bezrobotnych pogłębiła jeszcze 
znaczniej kryzys restauracyj, gdyż jak zau 
ważono goście restauracyjni przed północą 
szybko regulują rachunki i opuszczają lo- 

kale. (7) 

(IN EISS 
Wspaniały buldog.     

Oto zwycięzca konkursu psiej urody na 
wystawie zwierząt domowych w Rotherham 
(Anglja). Zdobył on już 57 nagród na kon- 
kursach piękności. , 
ARR i ОА * УАУ IIS, 

Znaczna obniżka taryfy 
lotniczej. 

Jednocześnie z nowym rozkładem lotów, 
który wprowadzony zostaje na polskich lin 
jach lotniczych z dniem 1 października br.. 
obniżona będzie wydatnie taryfa za przeto- 
ty. Pasażerski bilet lotniczy kosztować bę- 
dize ściśle tyle, ile wynosi cena biletu Il-ej 
klasy w pociągu  pośpiesznym,  przycaęm 
członkowie LOPP. korzystać będą ze zniżki 
w wysokości 20 proc. 

Zatem w praktyce, wobec tego, że każ y 
z łatwością może zostać członkiem LOPP.. 

bilety lotnicze tańsze będą a 20 proc. od 
biletów kolejowych II-ej klasy na tej samej 

SPORT 
OBFITY TEGOROCZNY PROGRAM 

MECZÓW BOKSERSKICH. 
Polski Zw. Boks. po przeprowadzeniu 

szeregu pertraktacyj, zaaranżował 4 spotka 
nia międzynarodowe. 

A więc 18 bm. w Poznaniu odbędzie się 
mecz Polska—Włochy; 9 październiką Pol- 
ska—Austrja; 13 listopada Polska—Niemey 
w Dortmundzie, w grudniu zaś Polska—Fin- 
landja. 

Tak obfitemu i urozmaiconemu progra 
mowi, można jedynie przyklasnąć, lecz nie- 
zrozumiałem jest stanowisko organizatorów, 
którzy sprzeciwili się transmisji radjowej 
spotkań pięściarskich. Czyżby władze PZB. 
zdawały sobie sprawy z doniosłej roli, jaką 
mogą odegrać podobne transmisje, w popu 
laryzacji boksu, 

w. p. j 
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Wielki połów ryb w Dunajcu. Ciekawe wykopaliska   

  

    

  

      

   

Przy szkielecie kobiecym znaleziono małe 
naczynie gliniane, bransoletę i pierścionki 
wykonane z drutu bronzowego. zdobione pe 

  

  

EGZYSTUJE OD 1890 R. 

Biuro: ul. Jagiellońska 3. Telefon 811 

Składy: 

  

       
  

i wszelkiego rodzaju wędliny. 

    

Bnoo——m nn" "PROSZEK 00 BÓLU GŁOWY DLA DOROSRYCH 
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rełkami, oraz grzebyk košc 
nasadzie kėlkami koncentry: 

Ozdoby wspomniane, 

ny zdobiony na 
znemi. 

zwłaszcza na grze- 

    
  

  

  

Kijowska 8, Telefon 999, 

  

  

Dr. SZ ENICKI dęzyki obce 
niemiecki, francuski 

Zdjęcie nasze przedstawia scenę z wielkie w klin. Połów taki daje azwyczaj kilka cent byku, są z epoki wczesnohistorycznej, przy: spec. chor. skórne, weneryczne i płciowe. | włoski (konwersacja), go połowu ryb w Dunajcu. Sieci zakladane  narów białej ryby rzecznej. Na ilustracji  PAdającej na wiek VI po Chrystusie. Układ Roentgenolog. Elektrejeczenie. oraz klasyczne 
są w klin od mielizny skalnej t. zw. gashu naszej widzimy moment zamykania klinu. szkieletów nawznak w pozycji wyprostowa- POWRÓCIŁ. łacina i grecki. do brzegów. 80 do 100 ludzi napędza ryby 

PER ORZEC ERROR ESTA SEAT 
"o > s 

Cukier już nie Krzepi. 
Reklama nie jest wszechpotężna. 
Mniejwięcej przed rokiem rozpoczęto u 

nas energiczną  kampanję reklamową za 
zwiększeniem spoży 

w pismach ukazały s B Wyka- 

zujące pożytek i potrzebę spożywania 
y oświadczenia bokserów. 

      

   

    

  

   

  

jest sprawą „prorządową* ani „opozycyjną 
Opinja całego społeczeństwa jest pod tym 
względem jednolitą. I dlatego pozwolimy 50- 
bie zacytować słowa opozycyjnego „ABC.* 
(z dnia 23 bm.) ..Mówi się o tem, że zapadło 
już postanowienie zniżenia cen cukru o 20 
już postanowienie. a jeżeli chodzi o inne 
artykuły, kwestja powzięc szezegółowych 

st tylko kwes czasu” 

      

  

nej był pod wpływem ch. 

  

cijaństwa. Brak 
broni w grobie męskim, zaś złożenie wyłącz. 

  

nie sprzączki, nożyka i brzytwy jest charak 
terystyczne dla grobów. Gotów (szczepów 
germańsko-północnych) na ziemiach naszych 
którzy w pierwszych wiekach po Chrystus:e 
szli od Bałtyku. przez Wiisłę, San i Dniestr 
do Morza Czarnego, szukając nowych sie- 
dzib i zdobycz, lety i przedmioty zna- 
lezione ziožo: w "Muzeum Narodowem Zie 
mi Przemyskiej wraz z fotografjami wykona 
nemi w czasie przeprowadzonych wykopa- 

    

       

   

    

   

DUŻY PLAC 
przy ulicy MIŁEJ 5 (Zwierzyniec) 

sprzedaje się na raty 
O warunkach dowiedzieć się: 

| ul. WITOLDOWA 55-b, m. 5 

  

  

Baranowicze, Sosnowa Nr. 15, Telefon Nr. 134 
  

Powiadamiam Szanowną Kliientelę, że 

z dniem 12 września otwieram SKLEP OBU- 
WIA przy ut. Wielkiej 13. Przytem zazna- | 
czam, że oprócz niskich cen udzielam 10 proc. 
rabatu od dnia otwarcia do 17 września. 

Z poważaniem Wł. Czapliński. 
  

  

Przygotcwywanie do 

Maliny | tyzaminów 
w zskresie szkół šredn. 
Lekcyj udzielają rutyn. 
korzpetytorzy b  profes 
gimn. oraz absolw. U. 5.B, 
Zgłoszenia do Redakcji 

pod „Egzaminy“. 

Ur. Zeldowicz 
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a stecjach kolejowych, w 

    

wagonach 

  

   

   

w specjalnym rozdziale normuje sprawę apli 

  

W dobie coraz to nowych i niezwykłych 
rekordów niezmiernie ciekawą jest podróż 

  

wym koncernem ubezpie 2 pokaje 

  

  

jawily się wyraziste napisy: „Cukier krze  kacyj adwokackich. Postanawia on, że na I: 2 » ‚ е czeniowym. Zgłoszenia 1 M kenig b Ta BEŻ. Dowcipnisie dopisywali do tych napisów stę aplikantów adwokackich wpisany może młodej OE R AE: 1 Ę 0 ST A U Ni E NO w 0 Ś CI | kierować natychmiiast moe Sh: с 2ni 5 B „A wódka jeszcze lepiej*. albo też trawest być ten, kto odpowiada warunkom, wymaga "u, Poprzez dzikie okolice RAW O AE с NA SEZOŃ pod „ZARAZ“ do admi- R ródmleih | sdn DARE R wali napis zgoła złośliwie: „Polski cukier nym od adwokatów, a więc posiada obywa. ryki. O' tej dalekiej podróży CAM ea SESIENNY i ZiM OW Y nistracjł  pismh. A dna GA JE нпввегуе! m krzepi... angielskie šwimie“. telstwo polskie, jest nieskaziielnego charak- która miała miejsce przed pół wiekiem. — aiž meczapi 
   W każdym razie, podziwialiśmy energję 

i pomysłowość reklamy, i spodziewaliśmy s'ę 
nielada po niej efektu. 

Reklamie. wykazującej zalety 
cukru, towarzyszyła energiczna 
przeciwko niebezpiecznej namiastce cukru— 

  

  

odżywcze 
kampanja 

   

          

    
   teru. włada językiem polskim i ukończył u- 

niwersyteckie studja prawnicze z przepisa- 
nemi w Polsce egzaminami. Aplikant, przed 
wpisaniem go na listę musi przedstawić za 
świadczenie patrona o gotowości przyjęcia 
go na BAL Patronem może „być adwo- 

  

     

   

  

przypomina prasa szwedzka 
Przed 50 laty na niewielkiej farmie w 

Wiisconsin mieszkała ze swymi rodzicami, 
emigrantami ze Szwecji, 24-letnia Emma Lar 
sson. Przed osiedlesiem się w Wiisconsin, 
Emma mieszkała w Kalifornji, gdzie nadal 

  

   
  

    

       

Wobec kryzysu | 
p Ceny rekordowo make. 

t Diktis is LS A i i NA 

  

  

  

Samochód 
DOVER 

do sprzedania 
w stanie dobrym w ruchu 

  

ty do Adm. Kurjera Wil. 
„sub „Solidnij, | 

Mieszkania 
DO WYNAJĘCIA 

  

  

ulica Mickiewicza 4, 
telefon 10-00, 

nd Rodz. 9—i2 1 4—8. 

M. Blnmawicz 

      

zeby RI Sde trwałe i dobre — szewioty, wełny > o A S $ picharyni_ podniesiono, znacznie nagrody - kat kóry eonajnieį 6d'5 1AL vpikany Ja PPEBYY ei kreni i przssčile. # ТАМЕ уе кооо manes Kaas | saus ni, | T žygio ae dla tych, którzy przyłapią przemyt sachary na listę adwokatów. niwszy się za nimi, postanawia ich SKLEP BŁAWATNY micznej — Holendetnial2 | po 4 pobóje © kuchnią, | Choroby weneryczne, my. Do akcji tropienia przemytników sacna Aplikacja adwokacka trwa 5 lat i polega ; Nie wahając się ani przez ch poleca sA RZE RTG: r AA 3pok S skórne i moczopłciowe, 
ryny usiłowano wciągnąć harcerzy. na zaznajomieniu się ze wszystkiemi dzi A konia 2 Oprócz Sania wzięła 3 i Y TA R į E“ hmiast y PORIEOK Eku ul. Wielka Nr. 21, Zdawałoby się, że akcja prowadzona lak mi czynności adwokackich. Do pieciole ze sobą dwie derki, plaszcz i kurtkę ze skó „IKA R Natychmias 310 a „w mieszk. 2 ' tet 9-2], od 9—1 i 3—8, intensywnie i niemałym kosztem w dwóch tego rada adwokacka wliczyć może nie w ry bawolej Jedzie bez_ broni. nie obawiając ; я 1 sprzedam „10, . . : W.Z.P. 29. 
kierunkach: w kierunki iadomienia spo- cej niž dwa lata aplikacji sądowej, aplikacji się ani bandytów, „ani Andjan. Kieruje się 5. CISZEWSKIEGO, Wilno, Wileńska 31. komniet Bes einas DO WYNAJĘCIA łeczeństwa. od młodzi w prokuraiorji generalnej wzElednie sa ścieżkami lub koleinami, kół, a często 3е- S as B sgo Akuszerka 
szy, eo do wartości odź darskiej służby administracyjnej, dub służby dynym jej przewodnikiem jest słońce. Je po wych, prawie nowy. mieszkania 9 pokoj : 

        

    

  

  

ylko wtedy. я 2 В Dowiedzieč się ul. Ostro słoneczne z  wszelkiemi ° runku zwałczania przemytu sacharyny. w charakterze asystenta w sądownict drodze tylko wtedy, o ile spotka farmę, w GR З o Е оана Нр zle żal ozultaty. й innych wypadkach gloduje. Jednym z eta- c я bramska 7 u p. Kowa wygodami. kuchnia po | RA e A: A S Mi a postanawia, że pów jej od, RA rinų As ciag ZAST P A GEN ERALNY lewskiej, kój dla służby. Zakreto UzA лн K ik aplikant adwokacki o! owiązany jest praco- sierna 300 km Wi spała ba aim ZE ĄY: L й м — — | ма 17 dom L, Pikiela. si ka ы nych „danych, że koneumcja BUSIE zk wać w kancelarji patrona i pod jego rzeczy. ma ow iz RAT a Ak z zdoloościami PENN RAE A aa Tanio do sprzedania Ši + rayjmuje od9do7 wieez. szym rynku wewnętrznym nietylko nie zwię wistem kierownictwem, oraz uczestniczyć w ` P PB а kowany we wszystkich sferach społeczeństwa lica Kasztanowa 7, m. 5 szyła się. ale zmniejszyła się o 10 przeszło 
procent w ciągu roku ubiegłego (Ze 153.940 
ton spożycie spadło na 142.430 tan). 

Raz jeszcze okazało się, że Życie 
silniejsze od najpotężni ej reklamy. 
bowiem Związek Cukrowników, podejm 
energiczną akcję reklamową za zwiększeni 
spożycia cukru. zaniedbał użyć najpotęzniej 
szego środka, który prowadzi do tego celu— 
nie zniżył ceny cukru. 

Jasno jest przecież, że w dobie kurczenia 

jet 
Al- 

    

ąc 

   

  

pracach organizowanych przez radę adwo- 
kacką. celem zawodowego kształcenia apli- 
kantów. 

Aplikant będzie mógł zastępować patro- 
na swego w sądach i urzędach z wyjątkiem 
sądów apelacyjnych, sądu naj zego. naj 
wyższego trybunału administra yjnego, oraz 
trybunału kompetencyjnego. Zastępcą przed 
sądem grodzkim i przed sądem pracy może 
być aplikant adwokacki, mający conajmniej 

  

   
odpoczy a. 

W; opustoszałych chałupach spotykała czę- 
sło dziwne typy.Między in. widziała jednego 
z weteranów walk z czerwonoskórymi. któ- 
rzy go oskalpowali. Natknęła się po drodze 
również na Indjan, przed których rączemi 
końmi nie zdołała ujść. Indjanie byli zasko- 
czeni widokiem młodej amązonki, i gdy im 
opowiedziała cel swej podróży, podziwiali 
jej odwagę i towarzyszyli jej jeszcze przez 
długi czas w dalszej drodze. 

  

  

  

POSZUKIWANY 
2: kalcjasdo "zł MOBO reż Mn PRSRJL (YE 
zuci?do żucia Favoslt the/Americsh Chewiny Gum 
Oferty sub „Guma* do biura ogłoszeń Fuchsa, 

Łódź, Piotrkowska 50. į 
    

  

  

KONCESJONOWANE   
  

  

meble szlonowe z czar- 
nego drzewa obite plu- 
szem, 2 lustra, szafy, stół, 
kanapa, 6 foteli, 2 krze- 
sła i 2 tumby — Wilno, 

W. Pohulanka 3, m 4 

PIANINO 
sprzedam ul. Jagielloń 

SA 10—4, 

  

  

  

4- pok. m eszkanie 
z wygodami oraz 3 pok. 
małe mieszkanie do wv- 
najęcia w centrum miasta 

Dowiedzieć się: Zamko- 
wa 20, m. 2. 

Pianina P“ stroję i 

  

wynajmuję — Mickiewicza 

    

W. Ż. P. Nr. 69. 8328 
  

Akuszerka - 

M. Brzezina 
przyjniuje bez przerwy 
arzeprowadzisa się 

Zwierzyniec, Tem. Zana 

pa lewo Gedeminowską 
ul. Grodzka 27. 

  

    

: ZE > к ZE ; k aplikacji, zaš rzed sądem okręg: EE я 3 ——— | 37—32, Wiejšcie z ulic: Ww. Z. Nr. 3193 
у s ь którą + gl i TO B JI, p а oi ręg gowym ы a e R » ) 8 С. z У GS atoki на AE" Bi wen. walke znajnalj 8 ia apliktej "0 piędu mienycch indy przybłę Em rsy Stenografji || pestauracja | 55 75 wszelkich produktów rolnych, a więc i su- ло odbyciu splikach adwokackiej, apl- nych i przyjaciół przebyła całą zimę Na L б З оВНО аЫ оЕ ао : Akuszerka rowca cukru — buraków. cena cukru nie Kant składa egzamin adwokacki przed komi- wiosnę znów osiodłała swego wiernego ko- w WI NIE, Zawalna 3 2 E Sprzedaje SIĘ DOŃ może pozostać „sztywna ”. A S, A przy radzie adwo nią. zdążając zpowrotem do domu rodziców Zajęcia 3 razy tygodniowo. Po ukończeniu — do sprzedania dakais miałowska 2 an gijo "amopiem 04 iR e ręgu. w którym wpisany jest Nietrudno sobie wyobrazić jak bardzo ucie biegłość do 120 słów na minutę i świadectwo Wilao, Zawalna 23 przy al żkekionowEj<66 przeprowadziła się 
gospodarczego doby obecnej i pogłosk, u de: LE Rar ai m zawiera przepisy. szyli się rodzice ze szczęśliwego powrotu według wzoru Kuratorjum. = na ul. Mickiewicza 4—6 tem, iż Związek cukrowników zamierza po- yczące składu tych komisyj. Normuje ono swej idważnej córki, Dla urzędników i akadem — oddzielne grupy. = DACHOWKĘ „ tumże gabinet kosmetycz- 

› również sprawę wykreślenia «z listy aplikan R 5 es aurat a Е i kryć ubytek w swych dochodach. spowodo- tów adwokackich, przewidując powody upra Opłata tylko 6 zł. miesięcznie. CEMENTOWĄ ny, usuwa zmarszczki, bro- wany zmniejszeniem spożycia wewnętrznego, wniające radę do tych skreśleń. Przepisy o Dałsze zamówienia SowieC- muzza „MAZOWIECKA sprzedam, N.-Wilejka, dawki. kurzajki i wągry, 
A a a, A obowiązkach i prawach adwokatów, jak rów kie fabrykach polskich Jagiellońska 2-a a ul. 3 Maja aa W. Z. P. 48. 8323 gó, kroki b Al ada a ku nież o odpowiedzialności dyscyplinarnej ad w y perskich. Ua nei Eda poleca: śnladania i obiady RAL SĄ я т: &т…Рс yu io dk 2 AK wokatów mają również, z pewnemi zmiana Jak się dowiaduje Agencja „Iskra“, KURSY KROJU SEK S aa Mia wyborowe z 3-ch dań po Ładowanie i naprawa ZGUBIONY dów Židas. mi, zastosowanie do aplikantów adwokackich jeszcze w ciągu bieżącego miesiąca "fabryki O eb ym medalala a PowazEchój | zł 31 gr. oraz kolącje AKUMULATORÓW tymczasowy dowód 080) 
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oczekiwańy — miód pszczeli. Ceny miodu 
pszczelego były dotychczas dwu, a nawet 
trzykrotnie wyższe aniżeli ceny cukru. Dziś. 
w. warszawskich sklepach spożywczych poja 
wiły się. już kartki z napisem: „Miód —- 

głos w obradach, jednak bez prawa składa 
nia wniosków i głosowania. 

Od aplikacji i egzaminu aplikanckiego 
wolny jest ten. kto będąc już w państwie 
polskiem adwokatem skreślony został z listy 

220 tys. dolarów. 

Zamówienia te będą podzielone pomiędzy 
fabryki w sposób następujący: zakłady Gies- 
chego otrzymają zamówienia na dostawę 

ALEKSANDER KONIECZNY 
Warszawa, ul. Bielańska Nr. 2 (pl. Teatralny). 

Telefon 794-95. 

Autor dziela „SZKOLA KROJU“. Cena podręcz- 

  

doborowe przekąski. _Wkiście w DONAT 
  

Bridge'a 
lekcje udziela student Żarówki 

Pułaskiego na imię Sta: 

nisława  Pardyki rocz. 
1904 unieważnia się. 
  

ki artości około 63 tys. dolarów, zakł у iki + й Let. 60 gr. klg.* wskutek przejścia do służby państwowej. ‚ Ёёпо:іп‘:'тіес]‹іе шЕ ‹і‘:ъзсашё шядоп‹’›: па A | | nika kroju męskiego zł. 15— Zlecenia na modele. Bena KĘ rate Roskiei A PRE JAOŁODAJNIA 
Pszczelarze prowincjonalni ogłaszają już е (Iskra; mę 88 tys. dolarów, Huty Królewska i Laura Mae PALEPOZCH  BRRUGREA    aj miód po 1 zł. za klg., sprowadzenie 
miodu przy ułatwieniach, jakie ostatni» 

wprowadziła poczta dla przesyłek żywności. 
wych, nie jest wcale trudne ani kosztowne, 

Że zaś miód pszczeli ma słodycz inten- 
sywniejszą aniżeli cukier. prócz tego przypi 

    

8 Do wszystkich szkół wileńskich 

CZAPKI 

platformy na 43 tys. dolarów, a Warszawska 
Spółka Akcyjna budowy parowozów dosta- 
wę parowozów na sumę 27 tys. dolarów. Оносоме —— 

szczepy оо AO 

godz. 4—6 

- ENGLISH 
groups and single 

N. GAWROŃSKA 

sprzedaje się po cenach 
fabrycznych ul. Rudnic 

Ка 5 т..21. 

Potrzebae 5000 12, 
    

  

NADWIŚLAŃSKA 
wydaje obiady 

od 55 gr. na maśle. 
Ludwisarska 4 

(obok sali Krejngla) 

  

Х (University College a hipotek sywane są mu właściwości lecznicze, konku Aaa, AO r ID VT A siaurais | polecają w wielkim wyborze z własnych szkółek po London) Połataziić aiesjałóliegie- rencja dla cukru może być poważna, tembar Eat de kerais 5 R rój. DO SIEWU cenach konkurencyjnych Słowackiego Nr, 1 m. 10 nowa 66, m. | Młoda Banna dziej, że tego konkurenta nie da się usunąć х telefon 838. iłej i h i z rynku żadnemi represjami. POLSKA PRACOWNIA Bolix ZAKŁADY OG R ODNICZE ZE RE „ra Niema więc rady. Cena cukru musi być 
zniżona. Będzie to jedyny. naprawdę sku- 
teczny środek zwiększenia konsumcji cukru 
na rynku wewnętrznym. Sprawa zniżki cen 
cukru i innych towarów kartelowych. nie 

  CZAPEK i KAPELUSZY 
Wiino, ui. Wileńska 10 

  

Wileński "Spółdzielczy 
S*ndykat Ralniczy 

w. Wiinie—Zawalna 9, telefon 323 
W. WELER "cie. 10-57: * 

CENNIKI REZPŁATNIE NA ŻĄDANIE.     Francaise donne lecons pour toutes 

les classes, Ul. Jagielloń 
ska 5 m. 37. 

_KOSTJUMY 
gimnastyczne 
składnica sportowa 

ulica Wileńska Nr.   10.   sumienna i b. piazowita 

poszukuje pracy 
Łaskawe oferty nadsyłać 
do Adm .Kurjera Wjl.* 

pod „Młoda panna" 
DRCZERE TATAREK OSOZ ZOO OOOO KOKO pa ECA EEE OO cc CA 
WIRGIL MARKHAM. 

DJABEŁ KUSI. 
(THE DEVIL DRIVES). 

Powieść amerykańska. Przekład autoryzowany z angielskiego. 

— Nie bądź głupia — rzekłem. — 
Nie widzisz, czy się co stało, czy nie. 

Gdyśmy znaleźli się bliżej, ude- 
rzył mnie dziwny wygląd maleńkiego 
domku. kapitana. Najwidoczniej była 
w nim tylko jedna izba, ściany trochę 
okrągłe, dach z kominem śpiczasty 
jak na szwajearskim kalecie, dobrze 
pomyślany ze względu na częste w 
tych stronach Śniegi. Prosty drewnia 
ny front, zwrócony w stronę jeziora, 
miał po jednej stronie małe drzwi, nad 
któremi wisiała na gwoździu duża, 
niezapalona latarnia okrętowa. Do- 
mek stał na podmurowaniu ze wzglę- 
du na wilgotność gruntu. 

— On to nazywa forkasztelem? — 
wykrzyknąłem. 

Niech pan poczeka —- rzekł Job- 
son. — W środku wydaje się człowie- 
kowi, że jest na pokładzie. 

   

    

Wydawnictwo „Kurjer Wileński" Ska x ogr. odp. 

— Więc wejdziemy? — zapyta- 
łem. 

Poczuliśmy pod.stopami chrzęst 
żwiru. Wzdłuż krótszego boku chaty 
stała długa skrzynka z mąknącemi na 
deszczu pierwiosnkami. Światło latar- 
ni ukazało naszym oczom bluszcz, 
wspinający się po oknie na dach. Ale 
coś innego pochłonęło naszą uwagę. 

Coś innego! 

Oto drzwi były uchylone! Stancje 
my jak wryc. Jobson podnósł wyso- 
ko latarnię. Zobaczyłem w przebtnej 
smudze światła jego twarz, wykrzy- 
wioną i poruszające się bezmownie 
usta. 

— Spokojnie, przyjacielu — rzek- 
łem — uderzając go w plecy. — Ka- 
pitan wyszedł i niedomknął drzwi dla 
kota. 

— Tu niema ani kota, ani psa — 

        

odmruknął ogrodnik. — To mi się nie 
podoba! 

Maggie milczała, załamując ręce. 
— Niech pan na niego zawoła — 

rzekłem do Jobsona. 
Osłonił ręką usta, jak na morzu i 

wrzasnął w otwarte drzwi: 
j. kapitanie! 

Odpowiedziało milczenie. 
— Wejdźmy — rzekłem. 
Jobson podszedł do drzwi wycią 

gnął rękę do klamki i zawahał sie. 
— Słowo daję — rzekł —- nie jes- 

tem głupi, ale wydaje mi się. że te 
drzwi oprą się o Ścianę, 

Zrozumiałem jego niedomówienie. 
Maggie również. Ona pierwsza rzuci 
ła się na drzwi, które otworzyły się 
szeroko i uderzyły o ścianę, chociać 
powinny były oprzeć się o krzesło pa 
pitana. Jobson sapnął i podniósł nów 
latarnię, a ja oświetliłem lampką ele- 
ktryczną ciemne kąty. Izba była pu- 
sta. Przekroczyliśmy przez niski próg 
i zamknęli za sobą drzwi. 

Jabson miał rację. Przy odrobinie 
wyobraźni wnętrze chaty mogło się 
wydać kajutą okrętową. 

Podłoga była z desek. Umeblowa 
nie składało się z jednego wygodnego 
fotelu i z kojki, oraz stołu i krzeseł 

       

  

Drukarnia „Zpiex 

z heblowanych desek. Na ścianach wi Naokoło kajuty biegła półka na Jobson odpowiedział w imieniu nas 

«, Wilno, ul. Ś-to Jańska 1. tel, 3-40. 

siały różne instrumenty okrętowe, lor 
nety, kompasy i t. d., umocowane w 
ten sposób, żeby nie pospadały w cza: 
sie burzy. To samo naczynia i obrazki 
Okna były dwa, jedno nawprost dru- 
giego. Przy każdem wisiała latarnia 
okrętowa. 

Pokój był zasadniczo pusty, ale z 
kątów patrzyły na nas trzy nastraszo 
ne główki. 

— Na Boga, panie Jobson, co to 
jest? — zapytałem. 

u du 

glądając z obrzydzeniem na dziwne 
kukły. — Brr. Paskudztwo ! Jeżeli ich 
dotknąć, poruszają łokciami i kolana: 
mi. 

Podszedłem do jednej kukły, ale nie 
POW EM się jej dotknąć. Był to ma 
ły poganin z weinistym łebkiem, 
krwistemi wargami, czarną, jak smoła 
skórą i żywym wyrazem oczu. Wygłą- 
dał niesamowicie. Kapitan przywiózł 
go prawdopodobne z Borneo, wysp 
Andamańskch lub innej zakazanej 
dziury. 

— Wypchani kannibale — zauwa 
żył Jobson. — Słowo daję. Biorą ta 
kich małych, wysuszają i gotują. 

Słyszałem o czemś podobnem. 

                         

З 

  

wysokości połowy ściany, zastępująca 
kredens i konsolę. Stały na niej, umo- 
cowane jak na okręcie, wazoniki z 
kwiatami. Leżały książki, papiery, był 
nawet kosz «do niepotrzebnych papie- 

rów. 
Izba była ciasna, a wysoka może 

na osiem stóp. Sufit płaski, belkowa- 
ny, pomalowany na żółto. 

— (o to za trójkąt na suficie? — 
zapytałem. 

— A nic, parę sprzętów morskich. 

— Och, panie Jobson — krzyknę: 
ła Maggie. — Może kapitan tam jest. 
Zajrzyjmy. 

— Jakžež — odrzucił gniewnie. — 
I zresztą jego tam niema. 

— Może pan wejść na stół i zaj: 
rzeć w lukę — odparła. — Może on 

tam leży nieżywy. 

Oj. głupia, głupia. Przecieżby 
się tam nawet nie zmieścił, nie mó- 
wiąc już o tem, że sufitby go nie utrzy 
mał. 

— Pan Jobson ma rację, Maggie 
— potwierdziłem. — Widzę, że nicze 
go się tu nie dowiemy. 

-—- Ale co to wszystko może zna: 
? — zawołała z płaczem. 
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obu. 
— (o to może znaczyć, głupia? 

To, że kapitan wyszedł i zostawił 
drzwi uchylone. 

— Nie — zaprzeczyła, płacząc. = 
Panie Jobson i pan czuje, że jemu się 
coś stało. 

— Nie będę się z tobą sprzeczał — 
odpowiedzia., szarpiąc się za nikłe wą 
siki. 

I on był niespokojny i spoglądał z 
obawą na wypchane kukły, jakby po- 
dejrzewał, że się ruszą ze swoich ką- 
tów. Denerwowała go również okrop- 
na niepogoda. 

— Chodźmy już stąd, Maggie — 
rzekł. 

Nie chciała, aleśmy ją wzięli pod 
ręce i wyciągnęli przemocą. Jobsom 
zamknął drzwi, 

Księżyc zerknął z za chmur _fi 
wiatr chłostał nam twarze strugami 
deszczu. Trudno było coś dostrzec, ale 
bystre oczy Maggie zobaczyły światło 
na jeziorze, daleko za przylądkiem. 

I myśmy je rozróżlili, ale zarysy 
łodzi były absolutnie niewidoczne. 

(D. C. N.)


