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Przed Soborem Cerkwi 
Prawosławnej. 

Od dłuższego już czasu toczą się 
obrady  komisyj  przedsoborowych 

Cerkwi Prawosławnej w Polsce. War 
to zapoznać się bliżej z tą sprawą, po 
meważ ustalenie torm organizacyj- 
uych i sytuacji prawnej Cerkwi jest 
zagadnieniem dużgo znaczenia, zwła- 
szcza dla obszarów wschodnich Rze 
czypospolitej. 

Prace wymienionych komisyj obej 
mują rozmaite dziedziny życia cer- 
kiewnego. Najciekawsze są uchwały 
komisji pierwszej, zmierzające do 
podniesienia życia religijnego wśród 
prawosławnych drogą: a) pogłębienia 
wśród łudu znajomości doktryny Cer 
kw b) podniesienia moralności 
wśród wiernych; c) podniesienia auto 

rytetu duchowieństwa i d) walki z 
„blednowierstwem“. 

Jako środki wiodące do zrealizo- 
wania powyższych postulatów komi- 
sja zaleca (podaję ważniejsze tylko 
punkty): ad a) wznowienie wewnętrz 
nej spoistości między wiernymi, u- 
roczyste nabożeństwa, zaznajamianie 
parafjan z głównemi zasadami wia- 
ry. analizę teoryį materjalistycznych, 
wydawnietwo broszurek i ulotek zwal 
czających ateizm i sekciarstwo, otwar 
cie riedzielnych szkół oraz cerkwi 

zamkniętych; ad b) walkę z upadkiem 
moralności, organizację bractw, kura 
torjów. kółek gorliwych prawosław- 
nych i wydawanie cerkiewno-ludowe 
go dziennika; ad e) odpowiednie przy 
gotowanie prefektów szkolnych, suro 

ganie-w życiu moralności 
ijanskiej, konieczność zmiany 

sposobów materjalnego zabezpiecze- 
nia duchowieństwa w sensie usunię- 
cia materjalnej jego zależności od pa- 
rafjan i ad d) organizację djecezjal- 
nych misjonarzy oraz katechetów pa- 
raf jalnych. 

Poza tem jak to donosi organ 
metr. praw. „Woskr. Czt.* — skąd i 

czerpiemy pov ze dane, — uchwa 
ły komisji idą w kierunku uniezależ- 

  

  

        

   

  

nienia się od ingerencji czynników 
państwowych w sprawach erygowa- 
nia nowych parafij, budowania cerk- 
wj oraz żądania zwrotu cerkwi i b. 
cerkiewnych majątków, pozosta ją- 
cych pod zarządem państwa, lub znaj 
dujących się w posadaniu Kościoła 
Katolickiego, wreszcie — niestosowa 
nia reformy rolnej względem mająt- 
ków cerkiewnych. 

Jak z tego widać, reforma jest za 
krojona na szeroką skalę, nawet żą- 

ча od Państwa dla Cerkwi specjal- 
nych przywilejów, Natomiast ani jed- 
nem słowem uchwały nie wspomina- 
ją w jakim języku mają być prowa- 
dzone wykłady, szkoły, katechizacje, 
wydawane broszury, ulotki, gazeta. 
Wynikałoby z tego, że chodzi tutaj o 
utrzymanie za wszelką cenę rosyjs- 
kiego charakteru Cerkwi prawosław- 
nej w Polsce. Tymczasem właśnie ten 
obcy większości wiernych charakter 
Cerkwi powoduje załamanie się ży- 

cia duchownego wśród ludności pra- 
wosławnej. Prawosławnym  Ukraiń 
com i Białorusinom strącona pr żoł 
nierza polskiego ze swego cokółu ro- 
syjskość już nie imponuje. Ludność 
ta pamięta jaką rolę prawosławne du 
chowieństwo odgrywało wobec rządu 
rosyjskiego. Dzisiaj mści się nad du- 

chowieństwem jego ongiś świadome 
utrzymywanie ludności prawosławnej 
w ciemnocie religijnej, — z której 
zrodziło się dzisiejsze sekciarstwo, a- 

teizm, komunizm, brak moralności i 
zanik etyki chrześcijańskiej, 

Często słyszy się narzekanie pub- 
licystów prawosławn! ych na ingerenc- 
ję Rządu w sprawy Čerkwi. Dowodzą 
oni że jest to zbyteczne, bowiem du- 

chowieństwo prawosławne jest zupeł- 
nie lojalne. Tej lojalności kwestjono- 
wać nie zamierzam, jednak nie prze- 
sądza ona o ogólnym kierunku polity 
ki hierarchji cerkiew nej w dziedzinie 
pozakościelnej. Obse "rwacja tej polity 
ki sklania do twie rdzenia, že obdarza 
ona sympatją i poparciem dążenia 
prorosyjskie w Cerkwi. Przykładem 
służ e kwestja częściowej ukra 

inizacji Cerkwi. Wszak niby w zasa- 
dzie hierarchja na to się zgadza, le 

w rzeczywistości stawia temu na każ 

dym kroku pr zeszkody. nie dopuszcza 

jąc do usunięcia rosyjskiego synodal 

nego pokostu. 
Na Wołyniu potrzeba było dużych 

wysiłków i walk ze strony Ukraińców 
trzeba było poważnego zagrożenia 
Cerkwi przez Unję. by hierarchja zdo 

   

      

   

        

  

        

  

   

    

była się na nieznaczne ustępstwa na 

rzecz ukrainizacji. Charakterystycz- 
nem jest że mimo to ukrainizację Cer 
kwi na Wołyniu zwalczają czynniki 
misjonarskie, składające się z Rosjan. 

Nielepiej przedstawia się sprawa 
na terenach z ludnością białoruską. 
Tereny te hierarchja prawosławna u- 
waža za domenę rosyjską (eparchja 
wflenska, grodzieńska j częściowo piń 
ska). Tu koncentruje się aparat rusy- 
fikatorski, Na tych terenach białorus 
kość duchownego jest momentem dy 
skwalifikującym. Tu prawosławni 
Białorusini napróżno od szeregu lat 
kołaczą nie o jakieś specjalne przywi 
leje, lecz o możność słuchania słowa 
bożego w swej mowie ojczystej. Na 

  

       

      

     

  

  

terenach białoruskich szerzy się za- 
straszająco ateizm, komunizm, ban- 

dytyzm, szpiegostwo na rzecz Rosji, 
ale to nie wzrusza kierowników życia 
prawosławnego. Wprawdzie pod na- 
ciskiem opinji oraz Rządu Synod pra- 
wosławny polecił wil. konsystorzowi 
porobić pewne ustępstwa Białorusi- 
nom. Lecz od czegóż jest system do- 
świadczony biurokracji konsystors-    

  

    
kiej. Została utworzona komi 
celu przekładu ewangelji na j 
białoruski ale skład komisji stanowią 
w większoścj Rosjanie. A oto inne o- 
brazki. W Wilnie od kilku lat biało- 
ruska młodzież napróżno prosi o wy- 
znaczenie im cerkwi, w której mogła 
by słuchać słowa bożego po białorus 
ku. Takiej młodzieży jest około tysią- 
ca, ulega ona silnie wpływom metody 
stów, komunizmowi, lub nawet skła- 
nia się ku Unji ale dla kontynuatorów 
tradycyj rosyjskich jest to wszystko 
obojętne. 

  

Jak donosi białor. praw. miesięcz 
nik „Čerkwa į narod“ parafjanie za- 
ieskiej paratji (ep. wil.) zwrócili się do 
metr, Djonizego i arch. Teodozego z 
[rośbą o usunięcie od nich parocha 
A. Kosteńczyka, który swem postępo- 
waniem i zdzierstwem oraz nieodpra 
wianiem nabożeństw (od Wielkiejno- 
cy nie było jeszcze nabożeństwa) do- 
prowadził do tego że wierni przestali 
wogóle uczęszczać do cerkwi. Na to 
podanie parafjanie dotychczas odpo- 
wiedzi nie otrzymali. Wnosząc pow- 
tórnie podanie w tej sprawie parafja 
nie zastrzegajs już, że nieusunięcie 
wymienionego parocha pociągnie za 
sobą przejście całej parafji na Unję. 

Albo inna wiadomość zaczerpnię- 
ta z tegoż miesiecznika. „Prezes dozo 
ru cerkiewnego cerkwi w Ikažni (ep. 
wił.) przekonawszy się, że cała dzia- 
łalność władz cerkiewnych sprowadza 
się tylko do ściągania danin cerkie- 
wnych i podatków, — przeszedł do 

sekciarstwa“... 

    

  

Fakty mówią za siebie. 

A teraz zkolei przyjrzyjmy się 
działalności hierarchji na innem polu. 

Każdy, kto bywa w cerkwi musi 
zwrócić uwagę, że w modłach kapła- 

na w których głośno wymienia waż- 
iejszych świętych Cerkwi co do nie- 

się przymiotnika 
i np. św. Olga i imni. 

Wiemy doskonale że rubryki prawos 

ławne metropolity Piotra Monyły z 
czasów przedrozbiorowych tego przy 
miotnika nie znają, wprowadzono zaś 
go pod naciskiem synodu petersbur- 
skiego jako symbol „jedinoj, niedieli 
moj Rossii“. Ten sam przymiotnik do 
stał się do ksiąg liturgicznych wyda- 
nych już w Polsce. Trudno jest nie 
dopatrzyć się w tem chęci hierarchji 
podkreślenia wiernym, że należą do 
„TOS „jskiej Cerkwi* i że są z Rosją 
związani jako z krajem ojczystym. 

Inny wypadek. Cerkiew prawosła 
wna rozpoczęła misję wśród unitów 
na Žemkowszezyžnie (woj. Iwowskie) 
Zawdzięczając ciemnocie religijnej 
Zemków, ich zatargom z swymi probo 

zczami oraz oddawna szerzonemu 
i Bobryńskiego na Rusi Czerwo- 

nej) moskalofilstwu — rosyjskim mi 
sjonarzom udało się opanować kilka 
miejscowości. Efekt tej pracy misy j- 
nej óbecnie jest ten, że ludność nie 
chodzi ani do cerkwi prawosławnej a 
ni unickiej, natomiast rozwielmożniio 
się tam bezbożnietwo i komunizm. 
Poza tem rozwinął się fanatyzm reli 
gijny, doprowadzający do roziewu 
krwi, jak to miało miejsce w dniu 11 
września b. r. we wsi Krynica, Prze- 
wożźniki i in.. Przed kilku miesiącami 
z Łucka został usunięty za podburza 
nie wiernych przeciwko nominacji 

  

  

     

   

    

     

   

  

   

Przesilenie rządowe w Anglii. 
Snowden, Sinclair i Samuel złożyli dymisję. 

(Pat). Na posiedzeniu LONDYN, 
gabinetu ministrowie Snowden. Sine- 
lair i Samuel zapowiedzieli swe dymi 
sje. poczem posiedzenie przerwano. 
Przewidywane jest ustąpienie 7 libera 
łów, zbliżonych do Samuela, zajmują 
cych stanowiska poza gabinetem. U- 
stąpić by mieli markiz Lothian, podse 

  

kretarz stanu dla spraw Indyj, sir Ro 

bert Hamilton. podsekretarz stanu 
dla spraw kolonij, Graham White, 
kierownik resortu poczt i inni. O go- 
dzinie 14.30 obrady rządu rozpoczęły 
się ponownie jedynie bez udziału 3 
ministrów, który podali się do Fryń 

sji. 

Trudności. 
LONDYN (Pat) W związku z us- 

tąpieniem: ministrów liberlnych Samu- 
ela, Snowdena i Sinelaira, premjer 
Mac Donald przystąpił do rekonstruk 
cji gabinetu. Napotyka on na pewne 
trudności, albowiem ze strony konser 
watystów czynione są próby opanowa 
nia najważniejszych stanowisk. W 
pierwszym rzęd ie konserwatyści pra 
gną opanować resort prac wewnętrz- 
nych i wydaje się, że dopną swego се- 
lu. Jako kandydat na ministra spraw 
wewnętrznych wymieniany jest ze 
strony konserwatystów prokurator ge 
neralny sir Tomasz Inskip. Tekę mi- 
nistra Szkocji prawdopodobnie obej- 
mie ktoś z narodowych liberałów. Na 

    

stanowisko to wysuwana jest kandy- 
datura szkockiego posła liberalno-na- 
rodowego Macphersona. Jednak Mac 
Donald napotyka na trudności ze stro 
ny konserwatystów. którzy pragnęli- 
by przesunięcia ministra rolnictwa Gil 
moura, z którego nie są zadowoleni 
na stanowisko ministra do spraw 

Szkocji, rolnictwo zaś pragnęliby po: 
wierzyč podsekretarzowi stanu w mi- 
nisterstwie skarbu konserwatyście 
Elliotowi. Takiemu wzmocnieniu się 
konserwatystów opierają się zarówno 
narodowi liberałowie. jak  premjer 
Mac Donald. Przeprowadzenie rekon- 
strukcji oczekiwane jest w ciągu dzi- 
siejszej nocy. 

    

Zwycięstwo konserwatystów. 
LONDYN, (Pat). Donoszą urzędo- 

wo, że konserwatysta John Gilmour 
mianowany został ministrem spraw 
wewnętrznych, konserwatysta Walter 
Elliot — ministrem rolnietwa i liberał 
Gotiryd Collin sekretarzem do 
spraw Szkocji. 

Oświadczenie premiera. 
LONDYN, (Pat). Premjer Mac Do 

nald ogłosił we Środę wieczorem, w 
imieniu swojem oraz ministrów Tho 
masa i Sankey'a nast. oświadczenie: 

Przed dwunastu miesiącami posta 
nowiliśmy nie liczyć się z interesami 
stronnictw. Postanowienie to obowią 
zuje nas nadal. Zadanie nasze nie 
jest spełnione. Istnieje układ o odsz- 
kodowaniach i długach, a także świa 
towa konferencja gospodarcza. Dopó 
ki zadania swego nie dokonamy, pro- 
wadzić będziemy dotychczasową po- 
litykę. Względy partyjne osłabiłyby 
nasz wpływ w Świecie i zadałyby €ios 

istniejącemu ruchowi w kierunku od 
budow; i 
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Cukier potanieje 
od 1 paždziernika. 

W Belwederze. 
WARSZAWA. (Pat). W dniu 28 

b. m. przybył do Belwederu i wpisał 
się do księgi audjencjonalnej attache 
bułgarski ppłk. Ganew. 

Podziękowanie żony i sióstr 
ś.p. Żwirki i Wigury. 

WARSZAWA. (Pat). Ki 
stwa Komunikacji ir 
zes Komiłetu Fundacj 
wirki į šp. inž. Stanis 
pisno od pań Agni 
Rohozińskiej oraz W i Jadwigi Wigurza 
nek w którem składają one serdeczne ро- 

jowanie czynnikom, które podję ły ini- 
wę zorganizowania komitetu it oświad- 

„ že pragnieniem ich jest, by komitet 
ab e opiekę i współpracę 

ściach i imprezach oraz wszel 
kiej iejatywie, która, zmierzając do ucz- 
czenia pam w jakiej- 
kołwiek form 8 Daiej 
proszą wszelk instytucje i o- 

wnik Minister-     
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sob; tóre w jakikolwiek sposób, chciałyby 
uczcić pamięć śp. Fr. Żwirki i inż. St. Wo- 
gury o bezpośrednie porozumiewanie się z 
komitetem. 

Dokcta paktu o nieagresji 
rumuńsko-sowieckiego. 
„Neue Freie Presse'* donosi z Bu- 

karesztu, że rząd rumuński postano- 
wił, wbrew stanowisku posła londyń- 
skiego Titulescu, zawrzeć pakt nie- 
agresji z Rosją. Możliwe jest, że tak- 
że i dla kwe besarabskiej znajdzie 
się formuła, która zaspokoi zarówno 

Rumunję jak i Rosję. Rumuński po- 
seł w Warszawie dr. Cadere przybył 
da Wiednia, aby poinformować ba: 
wiącego tam posła Titulescu o sta* 
nowisku rządu rumuńskiego. Pierw- 
szy kontakt między Litwinowem a 
delegatem rumuńskim nastąpił już na 
pewnym dworcu polskim w czasie 
przejazdu Litwinowa do Genewy. 
T NATO T E SIR KANE 

Liskupa Polikarpa (Ukraiūca) proto- 
jerej Rogalski, To nie przeszkodziło, 
że Metropolja wyznaczyła ks. Rogals 
kiego na stanowisko parocha przy 
cerkw; Znamienskiej w Wilnie. 5«cze 
gólne światło na działalność pewnych 
czynników z rezydencji eparchjalnej 
władzy wileńskiej rzuca fakt, że by- 
wają tam rozdawane perjodyki jakie 

goś nacjonalistyczno-monarchicznego 
braciwa p. t. „Russkaja Prawda“, po- 
święcone gwałtownej agitacji za res- 

tauracją białej Wszechrosji. Co ta agi 
tacja ma do roboty na terytorjum Pol 
ski, a zwłaszcza wśród duchowieńst- 
wa? Dzieje się to niezawodnie bez wie 
dzy prawosławnego ordynarjusza „ale, 
niestety, nawet w jego poczekalni. 

Trudno wymagać od Rządu i spo 

łeczeństwa by zgodziły się na niekon- 

trolowaną działalność  duchowienst- 
wa skoro znaczna jego część wykazu- 
je tendencje i sympatje polityczne, 
nietylko obce większości ludności pra 
wosławnej ale zarazem niezgodne z 
zasadą niemieszania się do spraw in- 
nego państwa. 

W tych warunkach wydaje się ko 
niecznem, aby jeszcze przed zwoła- 
niem Soboru z Cerkwi zostały usunię 
te elementy, które swą misję widzą w 
umocnieniu wszystkich cech rosyjs- 
kiej Cerkwi przedwojennej, zaniedbu 
jąc właściwe zadania duszpasterskie 
i społeczne wśród ludności przeżartej 
zepsuciem moralnem i sekciarstwem 
oraz zrażonej do Cerkwi ciężarami fi- 
nansowemi, które są na wiernych na- 

kładane. Dopiero wtedy można zała- 
twienie innych spraw pozostawić spo 
kojnie Soborowi. P. J. 

        

WARSZAWA, (Pat). W Dzienniku 
„Ustaw Nr. 80 z dnia 28 b. m. zostało 
ogłoszone rozporządzenie ministra 
skarhu z dnia 21 września, obniżają- 
ce cenę cukru o zł. 20.— na q. (100 
ky.) Obniżka obowiązuje od dnia 1 
października b. r. i od tego dnia naj 
wyższa сепл eukru wypuszczonego 
przez cukrownie na rynek wewnętrz- 
ny wynosić będzie zł. 84, 50 zamiast 
zł. 104,50. 

Rząd zdecydował się na dokonanie 

powyższej obniżki, biorąc pod uwagę 
z jednej strony interesy szerokich 
rzesz ludności, dla której cukier jest 
artykułem pierwszej potrzeby, z dru- 
giej zaś strony możliwość takiej obni 
żki dla przemysłu cukrowniczego 
naskutek znacznego skurczenia się de 
ficytu eksportu. 

W związku z powyższą obniżką 
cen hurtowych, w tym samym stosun 
ku t. j o 20 gr. na kg. obniżą się ce- 
ny cukru w sprzedaży detalicznej. 

    

Zgromadzenie Ligi Narodów. 
Herriot zapowiada przemówienie. 

GENEWA, (Pat). W dalszym cią- 

gu dyskusji ogólnej nad sprawozda- 
niem sekretarza generalnego na Zgro 
madzeniu Ligi przemawiali w dniu 28 
b. m. delegaci Boliwji i Szwajcarji. 
Wbrew oczekiwaniom dyskusja ogól 
na nie została dziś zakończona. Her- 
riot, który wczoraj jeszcze nie miał 
zamiaru zabierać w niej głosu, dziś 
nagle zmienił zdanie i postanowił wy 
powiedzieć jutro mowę, która oczeki 
wana jest ze zrozumiałem zaintereso- 

waniem. 
Zmiana decyzji Herriota nie jest 

— jak się zdaje — wywołana wczoraj 

szym wywiadem von Papena. Podob 
no premjer francuski nie zamierza od 
powiadać kanclerzowi Rzeszy, ani wa 
góle mówić o problemie rozbrojenia. 
W przemówieniu ma scharakteryzo- 
wać stosunek Francji do Ligi Naro- 
dów. 

Również i lord Cecil, który w nieo 
beeności Simona stoi na czele delega 
cji angielskiej, ma zabrać głos w dys 
kusji. Wszystko to skłoniło ministra 
von Neuratha, który miał dzisiaj wy- 
jechać z Genewy, do odroczenia wy- 
jazdu. 

Kryzys. 
GENEWA, (Pat), Na porządku 

6ziennym tegorocznego Zgromadzenia 
figuruje między innemi sprawa sylua 
cji finansowej Ligi Narodów. Sytua- 
cja ta jest bardzo krytyczna. Do dnia 
19 września wpłacono tylko 50 proe. 
składek członkowskich za rok 1.32, 
podczas gdy przed dwoma laty w tym 
że czasie było już wpłaconych S1 proc 
Suma zaległych składek sięga ogro- 

mnej cyfry 19 miljonów franków szw 
Jeżeli nie zostaną uregulowane wpła- 

ty do końca roku bieżącego lub na po 
czątku 1933 Liga Narodów znajdzie 
się bez środków. Możliwe, że w cią- 
gu 2 miesięcy roku przyszłego Liga 
Narodów stanie wobec alternatywy: 
albo zaciągnięcia pożyczki, albo nie- 
płacenia pensji urzędnikom. 

    

„Jesteśmy znowu krajem Zakonu”. 
Tradycje krzyżackie w Niemczech. 

LIPSK, (Pat). Admirał w stanie spoczyn- 
ku Wegener. przemawiając na wielkiem ze- 
traniu politycznem związku oficerów rezer- 
wy w Lipsku, oświadczył między innemi: 

Jesteśmy u wrót wielkie hprzemian poli- 
tycznych. Walka 0 menarehję dobiega koń- 
ca. Uniwersalna konstytucja weimarska z 
braku podkładu duchowego nie przy, jeła się 
w narodzie niemieckim. Zarówno ustrój, jak 
i życie państwowe nacechowane by: 
religijnością, zrodzoną w Zakonie 
kim, oproemienionym chwałą rycerskich bo- 
jów w walkach z odwiecznym wrogiem — 
Polską. Whlkę te podejmiemy na nowo. 14 
lat rządów poniżenia minęło bezpowrotnie. 

   

     Dzisiaj jesteśmy znowu krajem Zakonu, o 
większym znacznie zasięgu i mocarstwowem 
znaczeniu, krajem. budującym potęgę swą 
na wzorach dawnej rycerskiej przeszłości. 
Fundamenty i mury pod gmach nowej Rze- 
Szy są już ustawione. Brak tylko dachu — 
korony. Hasło dnia dzisiejszego — to nie- 
ubłagana walka współczesnego narodowego 
pokclenia © monarchję i koronację Hinden- 
burga. Oto cel absolutnej większości narodu, 
potrzebującego silnej władzy i żelaznej dy- 
seypliny. 

Zebranie zakończono odśpiewaniem hy- 
mnu narodowego. 

   

  

Tornado. 
SAN JUAN, (Pat). Wyspę Portorico na- 

wiedziło gwałtowne tornado. Zgórą 200 osób 
zginęło. Liczbę rannych obliezają na 1000. 
Setki rodzin pozostało bez dachu nad głową. 
Uległo zniszczeniu bardzo wiele domów. K! 
munikacja ze środkiem wyspy została przer 
wana. Stoliea przedstawia jeden obraz znisz 
czenia. Miaste pozbawione zostało wody, 

iatła i telefonów. Małe statki i łodzie w 

  

    

  

porcie tworzą jeden wielki stos belek i żela- 
ziwa. Szkoły i kościoły zamienione zostały 
na schroniska. Czerwony Krzyż wysyła ofia- 
rom katastroiy zapasy mąki, ubrania i šrod- 
ki lekarskie. Wojsko i marynarka amerykań 
ska biorą udział w akcji ratunkowej. Torna- 
do przeniosło się obeenie na południe wy 
San Domingo. Przedsięwzięto wszelkie šrod- 

ki ostrożności. 

   

Klasyfikacja balonów. 
BAZYLEA, (Pat). Według klasyfikacji 

prowizorycznej w zawodach o puhar Gor- 
don Bennetta pierwsze miejsee zajął balon 
amerykański „Us Navy*, który przebył 1536 
kilometrów. drugi — również amerykański 
„Goodyear 8“ — 1383 km., trzeci „Petit Mo- 
usse* Francja — 1233 km. ezwarte „Polo- 

nja“ Polska — 1164, piate „14 de Abril“ Hi- 
szpanja — 1143 km., szėste „Gdynia“ Pol- 
ska — 1075 km., w dalszym ciągu następują 
po sobie balony „Essen*, „Aventure*, „Ba- 
sel“, „Belgica“, „Victor de Beauclair“, „Bar 
men“, „Zurych“, „Lafayetie“, „Deutschland“ 
i „Brandenburg“. 

Lakoniczny dziennik 
ekonomisty, 

Nie tyłko urzędnicy biorą na kredyt, W ży 
ciu współczesnem najsolidniejsze firmy są 
dlatego właśnie „najsolidniejsze*, bo mają 
kredyt. A niema kredytu bez gwarancji. 
Stąd powstają towarzystwa gwarancyjne, któ 
re z jednej strony udzelają opinji co do zdoł 
ności kredytowej przedsiębiorstw — z drugiej 
strony ponoszą odpowiedzialność materjalną 
za niewypłacalność gwarantowanych przez 
siebie towarzystw. Wierzyciełe ubezpieczają 
się od: bankructw dłużników, tak jak ubezpie 
cza się od wypadków, nieszczęśliwych mał- 
żeństw czy staropanieństwa. 

Właśnie w Paryżu powstaje międzynaro 
dowe towarzystwo dla gwarancji kredytu. 

Członkami tego towarzystwa będą solidne fir 
my eksportowe, które będą płaciły solidne 
składki. W zamian za tą „solidno nowopo 
wsiająca organizacja przyjmie na siebie ryzy 
ko kredytu eksportowego w granicach 80 proc. 
Działalność gwarancyjną instytucja rozpocznie 
dopiero wtedy, gdy liczba członków dojdzie do 
25.000 firm. 

    

   

      

  

    

   

  

    
do wymiatania kr 

od przemys 

j ię — rzekł na wstępie. 
żam wam podatki, bankrutującym udie! 

a. 

ów. — Żyjcie i 
Obni- 

  

     

  

    

  

m ta 
niego kredytu, pozwałam wam obn płace 
robotników, bylebyście za to zatrudnili więcej 

  

bezrobotnych; za każdego nowoprzyjętego bę 
dę wam płacił 100 marek kwartalnie, Czy 
hize? —0O tak! odrzekli przemysłowcy, 
byśmy mogli nasze produkty wywoz. 
ce i sprzedać. . 

Zkołei poszedl von Papen do rolni ów, — 
Chcecie cłami i kontyngentami nie Gopas, 
rynek niemie: 

    

      

wysokich cenach i nie mieć zagranicznych kon 
  kurentów ? Dobrze Ja chcę dla was jeszcze 

więcej. Chcę obniżyć wam procenty od wa- 
o "OBIE was „od licytac Ji.     

    

asem a zoczę: 

akto? Rząd chce 2 granicę 
dla wwozu produktów rolnych. Dła nas, prze- 
mysłowców to jest klęska! Przecież tylko @а 
tego wywoziliśmy dużo towarów przemysło- 

że wzamian za to inne państwa wwozi 
produkty rolne, Pocóż iększać pro 

żeli nie będziemy mogli jej wywieźć? 

KZK 

    

   

    

dukcję, 

A tymczasem. 

Nie 5 i pół miłjona, ale 10 miljonów bezro 
botnych znajduje się w Niemczech — według 
<bliczeń Sternberga w „General Anzeiger*, 

Jest nad czem pomyśleć. 

  

* 

   Niema takiej chatki, gdzieby nie slyszano 
o ludziach bezrobotnych. A czy wiecie, že ist 
1:eją również bezrobotne pieniądze? 

Pieniądz staje się „bezrobotny” wtedy, kie 

dy „nie zarabia”, to jest nie przynosi procen- 
tów. Jeżeli w państwie jest dużo pieniędzy 
„bezrobotnych“, a poszukujących pracy — 
stają się one coraz tańsze, inaczej mówiąc sto 
pa procentowa będzie się zmniejszała, Normal 
nie — zmniejszenie stopy procentowej równa 
się zwiększonej podaży pienądza. Czasam pań 

ucznie* obniża stopę procentową. by 
przyjść z tańszą pomocą kredytową różnym 

jącym instytucjom. 

ie równolegle z falą kenwersji daje 
się zauważyć obniżka oficjalnych stop dyskan- 
tcwych. Początek dała Norwegja i Szwecja 
(5 b. m.). Potem przyszła zniżka dyskonta w 
Niemczech (dnia 22 b. m. z 5 na 4 proc.) 
Także i w Austrji banki i kasy: oszczędnościo- 
tre zniżyły stopę procentową od wkładów a 
vista z 4 na 3,75 proc. i od wkładów z trzy- 
miesięcznem wypowiedzeniem z 5 na 4,5 proc. 
Równocześnie obniżyły oprocentowania kredy. 
tów o 1 proc. Zkolei Bank Narodowy Czecho- 
słowacji zniżył 26 b. m. stopę procentową za 
równo kredytową jak debetową o pół proc. 
Bank Francji nosi się z zamiarem obniżenia 
stopy procentowej z 2 i pół na 2 proc. Ostatnio 
lansuje się pogłoskę, że Bank Polski ma zni- 
życ stopę procentową o 1 proc. Oszczędność 

życia gospodarczego wyniosłaby rocznie 
zeszło 7 miljonów złotych. 

      

   

      

    

Jak podaje ryskie pismo „Jaunakas Zinas* 
bilans łotewskiego handlu zagraniczn. z Pol- 
ską w ciągu ostatniego dziesięciolecia wykazu 
je że Połska importowała w tym cz: 1922 
—1932 r.| towarów na sumę 161.454.000 ła 
tóm, zaś Łotwa do Polski tylo za 37.680.000 
łatów. Różnica 123.774.000 łatów wypada na 
kerzyść Polski, Podobnież w pierwszem półro 
czu r. b. import towarów polskich do Łotwy 
(3.797,000 łt) przerastał dzięsięciokrotnie eks 
port łotewski (327,000 łt.) Fakty te zdaniem 
ртазу łotewskiej przemawiają za tem, by nie 
zwłocznie zrewidować pakt handłowy z Polską 
zwłaszcza że rząd polski uchwalił podniesienie 
cia importowanego od masła łotewskiego z 
12,5 do 120 zł. od 100 kg. 

   

  

      

Czang 

GIEŁDĄ WARSZAWSKA 
PIENIĘŻNA. 

WARSZAWA, (Pat). Londyn 30.80 -—— 
38 Nowy York kabel 8.925 — 8.905: Pa- 
ryż 34,95 i pół — 34.87; Szwajcarja 172.05 

  

— 171.62; Berlin 212.25. 
nolita. 

Tendencja niejed- 

ZBOŻOWA. 

WARSZAWA, (Pat). Na dzisiejszem ze- 
braniu giełdy zbożowo-towarowej w Warsza 
wie ogólny obrót wynosił 1436 ton, w żem 
żyta 260 ton. Notowano za 100 kg. parytet 
wagon Warszawa w handlu hurtowym w ła- 
dunkach wagonowych: żyto 16 — 16.25, psze 
nica jednolita 26 — 27, pszenica zbięrana 
25 — 26, owies jednoli 16.50 — 17.50, 
owies zbierany 16 — 16.50, jęczmień na ka« 
szę 16 — 16.50, jęczmień browarny 18.50 — 
19.50, gryka 17 — 19, proso 18 — 20, groch 
polny jadalny z workiem 25 — 28, groch 
Victoria z workiem 26 — 30, fasola 18.50 —- 
20, peluszka 18.50 — 20, siemie lniane bezis 

koniczyna biała surowa 120 — 1660, 
koniczyna biała bez kanianki o czyst. 97 
proc. `160—200, koniczyna czerwona Sur. 
110—130, bez kanianki 130—145. 

   

   

  

  

  



K. URI EB 

Przed przełomem w dziedzinie Iniarstwa. 
Od Towanzystwa Lniarskiego w Wilnie 

otrzymaliśmy poniższe wezwanie do pro 
ducentów i konsumentów wyrobów lniar- 

        

skich. (Red.) 

Prowizoryczne obliczenie  tego- 

rocznych obsiewów lnem wykazuje 

znaczną defenzywę uprawy lnu w Za- 

chodniej i Wschodniej Europie. 
W roku bieżącym obszar pod 

lnem zmniejszył się w „porównaniu 

z rokiem zeszłym w Łotwie o 20 proc., 

w Estonji i Litwie o 30 proc. we 

Francji i Belgji o 50—%60 proc.. Ho- 

l:ndji o 50 proc., w Czechosłowacji 

o 20 proc. i w emczech o 10 proc., 

w Polsce również szac że obsiew 

Inu jest 0 10 proc. minejszy niż w 

roku zeszłym. 

Plony tegoroczne zapowiadają się 

© 15—20 proc. gorzej niż w roku ze 

złym, szczególnie w krajach Bałty« 

kich. W związku z powyższem spo” 

dziewaną jest w roku bieżącym do- 

stawa zaledwie 160.000 tonn, t. zn. 

o 40.000 tonn mniej niż zużył w roku 

ubiegłym przemysł przędzalniczy Za: 

chodniej Europy. Zapasy przędzalni 

są wyczerpane, co też była jedną z 

przyczyn mocnej tendencji i zwyżki 

na włókno lniane na giełdzie między* 

narodowej. 
Nie ulega wątpliwości, że były i 

inne przyczyny, a mianowicie: ogólna 

zwyżka cen włókna, a przedewszyst: 

kiem bawełny. 

W roku bieżącym jedynie Sowiety 

zwiększyły obsiew lnu o 10 proc., 

lecz wobec gorszych perspektyw co 

do wysokości plonu trudno przypusz 

czać, by tegoroczny ogólny plon włó- 

kna w Sowietach okazał się wyższy 

od zeszłorocznego. 

Jeżeli chodzi o Sowiety, to nie na- 

              

  

  

  

leży przypuszczać, by stając się coraz 

silniejszym monopolistą na wszech 

   światowym rynku lniarskim, dążyły 

do zniżki cen na len, a raczej należy 

przypuszczać, że będą się starać wyko 

rzystać swe położenie. 
Jakaż stąd płynie nauka dla nas — 

Iniarzy polskich? Nie ulega wątpli- 

wości, że w roku bieżącym szczęśli: 

wie wykazaliśmy dosyć zimnej krwi 

i obszaru lnu nie zmniejszyliśmy tak 

znacznie, jak to czynili nasi dalsi i 

bliżsi sąsiedzi. 

Jednakże w porównaniu z rokiem 

1931 straciliśmy ponad 10.000 hekta- 

rów, a z rokiem 1930 nawet 25.000 ha. 

Na złą konjunkturę nasze Iniarsiwo 

reagowało silniej w roku zeszłym. 

w innych krajach rezygnacja przyszła 

w roku bieżącym — roku, jak należy 

spodziewać się przełomowym. й 

Niemniej rolnicy już w chwili 

obecnej winni rozpocząć przygotowa- 

nia by po pokryciu własnego zapo- 

trzebowania, możliwie największe ilo 

ści włókna najstaranniej wyrobić i 

przygotować na sprzedaż. 

Ponieważ w roku bieżącym lnu 

zasiano mniej, a i plony mogą być 
na poszczególnych rynakch gorsze od 

zeszłorocznych, należy szczególną 

uwagę zwrócić na staranną przerób- 

kę. Rok j 2 lata temu słomę i włókno 

Iniane marnowaliśmy masami, bo po: 
wiadaliśmy że nie warto było przera 

biać. Gdy brakło słomy na podściół 

słaliśmy Inem, gdy trzeba było opaiu 

—-paliliśmy len, a czasem i do dołów 

na drodze zwalano  nieprzerobione 

włókno. 
W tym roku każdy kilogram sło- 

my winien być pieczołowicie przero- 
bionym, by się nic nie zmarnowało, 

gdyż jeżeli nawet włókno nie nada 

się do przerobu fabrycznego w kraju 
lub na eksport, zorganizowany przed 

rokiem przemysł samodziałowy da 
możność wytkania w chacie tkaninę, 
bądź workową. bądź też cienką na 

sprzedaż. 
Lecz nietylko na przeróbkę włók- 

na w tym roku należy zwrócić uwa* 
gę — trzeba zawczasu pomyśleć о 
tem, żeby na wiosnę w roku przy- 

szłym zasiać lnu jak najwięcej. Prze- 
dewszystkiem musimy zachować do 

  

   

  

   

  

wiosny potrzebną ilość nasion. Jeżeli 
mamy nasiona nieodpowiednie—na* 
leży je zmienić, ale to też robić za 
wczasu, zanim dobre nasiona można 

dostać. 

  

Jeżeli ceny na włókno w dalszym 
ciągu pójdą w górę, to w szeregu 
krajów zaczną więcej uprawiać Inu, 
jednak w roku przyszłym w Zachod- 
niej Europie nie będą mogli b. znacz 
nie podnieść uprawy z powodu braku 
nasienia lnianego, którego nigdy za 
dużo nie mieli, a szczególnie obecnie, 
gdy tak znacznie zmniejszyli obsiewy 
Inu. 

  

Zwrócą się po nasiona do nas, 
może nawet zechcą dobrze zapłacić — 
mamy tego dowody, gdyż już przed 
tygodniem zwróciła się jedna firma 
nasienna z Francji poszukująca 5 wa- 
gonów nasion łnu z Wileńszczyzny. 

  

  

Nie ulega wątpliwości, że w lniar: 

stwie najcięższe chwile przetrwaliś- 

my. Dopomogły do przetrwania w 

pierwszej linji zarządzenia Rządu, a 

więc zakupy tkanin lnianych inten- 

dentury, monopolu solnego i t. d. 

lecz przedewszystkiem żwrócenie u- 
wagj na nasze samodziały Iniane, wy: 

konywane od początku do końca w 

chacie rolnika. Zakup samodziałów 

Inianych sprawił nawet zwiększenie 

obszaru zasiewu lnu w szeregu 

gmin, które silniej odczuły dobro 

czynny wpływ dopływu gotówki za 
pracę wiejskich kobiet 

widzimy przebłyski lep" 
dla Inu i na innych od- 

cinkach, to jednakże nie powinniśmy 

żniechęcać się do samodziałowego 

przemysłu, odwrotnie musimy go roz 

wijać, pamiętając, że jest on naszą 

potęgą w walce z możnemi, lecz nie 

zawsze nam przychylnemi, potęgami 

tego świata. 

  

Chociaż 
szej chwili 

  

  

A więc do dzieła, cały plon tego” 

roczny Inu jak najstaranniej przero- 

bić — szykować nasienie i ziemię, 

żeby wiosną więcej Inu zasiać, a w 

chacie prząść, prząść j tkać jak naj- 

więcej, bo tylko tą drogą stworzymy 

podwalinę bytu zbiedniałego rolnika 

Północnej Polski, a Polsce damy włas 

ne włókno. Wtedy, gdy to uczynimy 

spokojnie będziemy patrzeć na dalszą 

zwyżkę ceny amerykańskiej bawełny 

—_niech na kim innym odbijają ame- 

rykańscy plantatorzy bawełny za о- 

statnie lata poniesionej straty. Bądź: 

my przewidujący i nie oglądajmy się 

na zagraniczne towary i kredyty, by 

potem nie mędrkować, tak jak po- 

wiada stare przysłowie — ..po szko” 

dzie”. 

HIGIENICZNY PUDER 

D3 5. ŚWITALSKIEJ 
UPIĘKSZA i OCHRANIA CERĘ 

oo NABYCIA 
^ Ww PIERWSZORZĘDNYCHA 

SKLADACH APTECZNYGK — ® 

  

NA ROCZNYCH 
$ KURSACH 

  

   

      

   

    

Opłata miesięczna. 

Lida — krótki rys historji miasta. 
Pierwotne dzieje Lidy giną w po- 

mroce dziejów. 
Położona na południowych kre- 

sach ziem litewskich, prawdopodobnie 
jako jeden z licznych 'pogranicznych 
grodów plemiennych przez długie wie 

ki dzieliła ich losy. 

Zorganizowana przez normańs- 
kich najeźdźców Ruś — już w jedena 
stym wieku za Jarosława I-go Mądre 
go, oddziaływa na sąsiadujące z nią 
od północy plemiona litewskie, naj- 
pierw politycznie, potem kulturalnie, 
gdyż ziemie litewskie, między Niem- 
nem a Wilją leżące, w wieku jedena 
stym i dwunastym stanowią t. zw. 

„„Ruską stronę“. 
Długo kurczy się Litwa pod ciosa 

mi Rurykowiczów — bo aż do końca 
wieku dwunastego i wystąpienia Men 
doga odkąd to rozmach zdobywczy li- 
tewski, w ciągu jednego niemal poko 
lenia zmienia całkowicie stosunki 
polityczne w  północeno-wschodniej 
Europie. 

W tym okresie niema żadnych 
wiadomości o Lidzie, i pierwsze 
wzmianki o niej spotykamy dopiero 
około 1330 roku u latopisów ruskich. 

Narbut podaje, że w 1323 roku Ge 
dymin ropoczął budowę zamku na 
miejsce starego, drewnianego. Budo- 
wać go mieli jeńcy wojenni pod kiero 

wnictwem 
majstrów. 

Częste nąpady książąt ruskich i 
zwłasza Tatarów, jak i konieczność 
zabezpieczenia nowej stolicy państ- 
wa — Wilna zmuszały do wystawie- 
nia tutaj silniejszej warowni, któraby 
miała równocześnie wzmocnić bazę 
operacyjną litewskiej ekspansji w 
kierunku na Ruś. Odtąd w związku 
z istniejącym od czasów Witolda na 
obszarze państwa litewskiego syste- 
mem księstw udzielnych — zamek i 
włość lidzka często zmieniały panów. 

Po Gedyminie dzierży Lidę Kiej- 
słut i w roku 1346 odstępuje ją Ol- 
gierdowi, który w 1370 r. oddaje za- 
mek i włość lidzką Wojdylłe, swemu 
uubieńcowi, człowiekowi niskiego 
pochodzenia, ale jednocześnie zdolne 
mu i ambitnemu. Po śmierci Olgierda 
Wojdyłło nietylko zdołał się utrzy- 
mać na Lidzie, ale pozyskawszy za- 
ufanie Jagiełły — godność bojarską 
i rękę jego siostry Marji, zdobywa, 
przez co przez pewien czas duży 
wpływ na sprawy państwa wywierał. 
Zginął ten przeciętny człowiek w cza 
sie walk wewnętrznych o władzę 
wielkoksiążęcą, powieszony z rozka 
zu Kiejstuta w Wilnie, czy też, jak 
inni utrzymują w Dubrowni, wsi o 
5 klm, od Lidy odległej. Przez pewien 

sprowadzonych z Kijowa 

KROJU i SZYCIA 
Koncesjonowanych przez Ministerstwo W.R iO.P. 

Z. JACEWICZOWEJ 
Wilno, ul. Ad. Mickiewicza Nr. 22. m. 8. 

Został otwarty na dogodnych warunkach 

6-TYGODNIOWY KURS KROJU I 
DLA INTELIGENTNYCH PAŃ. — (Liczba wakatów ograniczona). 
Program: nauka kroju sukien i płaszczy, nauka kroju bielizny, nauka szycia 

na materjałach, hafciarstwo. 

Kursy czynne od 10—1 i popołudniu. 

Zapisy przyjmują się codzien o 10—2 i po poł. 4—6 oprócz niedziel i świąt. 

МЕВр ОБр ПЫ оЕР оНЕ СОС ВУ СВ CDS GD EB UO 

WET L EN SKA 

Otwarcie w:orowego gimnazjum żeńskiego. 

  

Wi Warszawie odbyło się otwarcie nowe- 
       go gmachu gimnazjum żeńskiego p. S 

majerowej: — wzorowo postawionej placówki 
atowe.     

    

    

  

poświęcenia przył: 

er WI R. i O. P. Jędrzejewicz or 
zydent mia inž. Slomir Obec 

    

również Pani Marszałkowa Aleksandra Pil- 
sudska której córki są uczenicami gimnaz- 
jum p. Szachtmajerowej. 

Na jęciu zem widzimy od 
min. Jędrzejewicza p. Szachtn 
Marszałkową Piłsudsk (pierwszego z 

prawej strony) pr mińskiego. 

  

     
lewej: 

    

      

      

NOŻYCAMI PRZEZ PRASĘ. 
O Włochach faszystowskich. 

Nad konferencją rozbrojeniową 
która właśnie zaczęła obrady w Ge- 
newie ciąży atmosfera pewnego za- 

żenowania. Ci ludzie którzy tam pra” 
wią o rozbrojeniu spuszczają oczy na 
myśl o tem, co robią w kraju ich 
mocodawcy. Tak np. „Polonja“ pisze 
co o Włochach myślą  „prywatnie“ 
dziennikarze, słuchający wywodów p. 

Rosso: 
„Oczywiście, nadadzą oni depesze, jakich 

wymaga kierunek pisma i polityka ich 
państw. Ale „prywatnie* wolno się im u- 
šmiechnač. Znają Włochy faszystowski i 

dzieli objawy kultu militaryzmu, jaki 

przechodził żaden kraj świata, a przedewszy - 

stkiem czytali artykuł Il Duce, artykuł w 

„Popolo d'Italia“, będacy gloryfikacją i woj 

ny i siły prze dprawem i nieposkromionego 
imperjalizmu. Równouprawnienie ludów gło- 

szone przez Włochy? Nie nas brać na takie 

kawałv. W południowym Tyrolu i słowiań- 

skiej Istrjj pokazywano nam groby, z któ- 

rych usuwano niemieckie i chorwackie na 

pisy. A nienawiść ku Francii i Jugosław 

wszczepia się już w duszę sześcioletnich dzie- 

ciaków w Balilach. zorganizowanych na SDo- 

sób wojskowy i przyzwyczajonych do uwiel- 

biania karabina, wodza i faszyzmu. Można 

opow o „nailepszej woli, ale przez to 

nie zmieni się faktów*. 

  

    
  

   

    

   

   

  

  
   

Brawo, panie ministrze! 

Pod tvm tvtułem „Kurier Poran- 

ny“ podaie łaka wiadomość: - 
Huty Śląskie, Królewska i Laura, od pew- 

nego czasu zalegają znowu z wvołata zarob- 

ków pracowniczych i robotniczych, mińmo wy 

konywania znacznych zamówień sowieckich. 

Delegacie robotników i pracowników umyslo 

wych zwróciły się do min. opieki społecznej 

z prośbą o interwencję w zarządzie wspom- 

nianvch hut. 
Minister opieki społecznei wystosował do 

zarzadów hut Królewskiej i Laurv pismo z 

zapytaniem. jak na terenie tvch hut wyko- 

nane zostało rozvorządzenie Prezydenta Rzpli 

tej o maksymalnych nvłacach dvrektorów i 

kierowników poszczególnych działów produk 

cji. 
Odpowiedź zarzadów hut spodziewana jest 

w niedługim czasie”, 

Bardzo ciekawą lekturą będzie а- 
pewne taka odpowiedź. Zapewne ma- 

  

   

  

  

  

    
SZYCIA 

czas Lida pozostaje w rękach Jagieł- 
ły, który tytułuje się nawet księciem 
lidzkim. 

Włość lidzka w XIV wieku obej- 
mowała obszar zamknięty rzekami 
Żyżmą, Gawją, Dzitwą i Niemnem. 
Cała ziemia i wszystkie osiedla stano 
wiły własność wielkoksiążęcą i znaj- 
dowały się w bezpośrednim zarządzie 
wielkoksiążęcych urzędników, wzglę- 
dnie osób, którym ją za zasługi cza 

sowo nadano. 

Za czasów Wojdyłły miało się na 
niej znajdować 4000 chłopskich gos 
podarstw (dworów). Lida była cen- 
trem posiadłości wielkoksiążęcych i 
warownią. Posiadłości te z biegiem 
czasu topniały wskutek hojnych na- 
dań na rzecz osób prywatnych i koś 

cioła. Jednem z pierwszych było wy- 

dziełenie w 1387 r. przez Władysła 
wa Jagiełłę dworu Dubrowni wraz 
z należącemi doń osiedlami na rzecz 
nowoutworzonego biskupstwa wileń 
skiego. ' 

Pod koniec XIV wieku Władysław 
Jagiełło często przebywa w Lidzie. 
Wydał on tutaj po powrocie z Kra 
kowa w środę popielcową 1387 roku 
pierwszy uniwersał do swoich ciwu- 
nów, zezwalając na budowę kościo- 
łów. przez co stąd rozpoczyna się 
akcja chrystjanizacji Litwy. Tu rów 

nież odbiera wreszcie hołd od Skir- 
gajły, księcia trocko-połoekiego. W 
tymże roku w piątą niedzielę po św. 
Witoldzie wydaje przywilej na budo 
wę kościoła parafjalnego w Lidzie, 

ło jednak przekonywującą. Cieszymy 
się bardzo z kroku ministestwa. 

Ani jednego syna chłopskiego!... 

Konserwatywny „Czas“ pisze w 
ten sposób o fakcie że na jeden z 

wydziałów Uniwersytetu Jagielloń- 

skiego nie wpłynęło w tym roku ani 
jedno podanie syna chłopskiego. 
„Czas“ podkreśla znaczenie tego fak- 
tu: przerywa się dopływ świeżych, 
odpornych sił do inteligencji zrywa 

się łączność inteligeneji ze Światem 
pracy, 

„Jest rzeczą konieczną zahamowanie przy- 
rostu inteligencji polskiej. „Bezrobotny inte- 

ligent" jest już smutną rzeczywistością, nale 

ży czynić wszystko, by nie przerodziło się to 

w niemiecką formę, w setki tysiące bezro- 

botnych, od ukończenia studjów przez dzie- 

siątki lat bezrobotnych inteligentów. Zaha- 

mowanie przyrostu polskiej inteligencji po- 

winno jednak dokonywać się równomiernie 

we wszystkich warstwach społeczeństwa, do- 

starczających „narybku inteligenckiego*. Jeśli 

się będzie dokonywać jednostronnie, jeśli się 

będzie dokonywać wyłącznie kosztem wsi— 

to skutki gospodarcze, polityczne i socjalne 

tego zahamowania będą nad wyraz bolesne. 

Nie należy tworzyć i powiększać przepi 

iędzy wsią a miastem, między rządzącymi 
rzeczy będą 

     

  

       

    

    

  

pi 
zawsze sfery intelektualne — 
Zahamowanie procesu integr: 
stwo polskie i kulturę polską | 
kiem kryzysu, na który, pr ygnieceni troska- 

zemi, mniej zwracamy имадь 

ale który mógłby się okazać trwalszym i 

szkodliwszym od wielu innych*. 

Jasna to sprawa. I rozumiemy, że 

kiedy krowa kosztuje 30 zł. a.owca 

3 zł. 50 gr.. chłop nie ma za co kształ 
cić syna. Ale właśnie na tym odcinku 

trzebaby robić co można by przeciw- 

działać najgorszym bo najdalej się” 

gającym skutkom kryzysu. Niestety 

nie w tym kierunku idzie podwyżka 

opłat i wątpić należy czy zaradzą złe: 

mu obiecane nowowstępującym ulgi 

i świadczenia w naturze, o których 

swego czasu na tem miejscu pisa: 

my. jim. 

EEE NPOEI5EEESEESENIINSS 

Kto wygrał? 
WIARSZAWIA, (Pat).W dzisiejszem ciąg- 

nieniu loteryjnem suma 15 tysięcy złotych 
padła na Nr. 143.158, 10 tysięcy ałotych — 

21.093 i 99. 5 tysięcy złotych — 15.089, 

25.949, 58.699 i 134.697. 

Powrót ekspedycji 
prof. Samojłowicza. 

MOSKWA, (Pat). Do Archangielska pow- 

rócił po 55-dniowej podróży łamacz lodów 

„Rusanow*, wiozący ekspedycję prof. Samoj- 

łowicza. Ekspedycja przebyła ponad 4 tys. 

km., odkryła kilka nowych wysp na połud- 

nie od wyspy Samotności oraz pierwsza w 

historji przepłynęła ciešninę Szokalskiego. 

      

    

  

  

  

    

którego poświęcenia dokonał pierw 
*szy biskup wileński Hudnej. Pracę 
musyjną atoli prowadzili już tu przed- 
tem na kilkadziesiąt lat Franciszka- 
nie. 

Baliński i Lipiński w Starożytnej 
Polsce tak podają: „Już w roku 1366 
przybyli Franciszkanie z Polski do 
tego miejsca opowiadać wiarę Chry 
stusową, a liczba ich urosła w roku 
1376 do dziesięciu misjonarzy, którzy 
inieli przynieść z sobą z Wizny ob- 
raz Bogurodzicy, dotąd łaskami sły 
nący. Ale dopiero w roku 1397 mnisi 
ci stale tu osiedli za staraniem An- 
drzeja, pierwszego biskupa wileńskie 
go. Kościół zaś odnowiony w roku 
1414 konsekrowano p. n. P. Marji, 
WW. Świętych i Św. Krzyża. Około 
roku 1460 utworzyło się zamiast tej 
misji franciszkańskiej probóstwo, w 
którem dopiero wymurował kościół 
w r. 1747 proboszcz Michał Zienko- 
wicz, później biskup wileński, prze- 
niósłszy go na inne miejsce z Pod- 
zameza“. 

Probóstwo lidzkie jest jednak da 
leko wcześniejsze niż to wskazali Ba- 
liński i Lipiński. 

„Probóstwo i kościół parafjalny, 

drewniany, fundował w roku 1387 
ukoronowany apostoł Litwy. twórca 
wielu świątyń pańskich, król Włady- 

sław Jagiełło z darem trzech placów: 
jednego dla plebana, drugiego dla 
wikarjusza i trzeciego dla altarysty, 
z haznaczeniem ze starostwa czyli 
dworu lidzkiego 15 rubli litewskich 

        

   

  

PrezesDyrektorjatu Kłajpedzkiego 
o sprawach kłajpedzkich. 

„Liet. Aidas* zamieszcza wywiad 
swego współpracownika z prezesem 
Dyrektorjatu Kłajpedzkiego dr. Śchre 
iberem w sprawach kłajpedzkich: 

Wyrazić należy zadowolenie z 
rozsądnej polityki ekonomicznej rzą- 
du centralnego, Pozatem cieszyć się 
należy z tego, že lit jest ustabilizo- 
wany. 

W związku z tem šwiatowy kry- 
zys ekonomiczny nie odbił się na Lit 
wie tak bołeśnie. Dalsze perspektywy 
zależą od tego, czy się uda znaleźć 

zagraniczne rynki zbytu dla produk* 
tów litewskich. Leży to szczególnie na 
sercu Dyrektorjatowi  Klajpedzkie- 
mu. 

Stan ekonomiczny ludności kłaj: 
pedzkiej jest naogół bardzo ciężki. 
Wprawdzie ludność kłajpedzka w 
stosunku do innych krajów jest nie- 
zbyt zadłużona. Podatki są jednak 
nadzwyczaj wysokie, W końcu ub. r. 
wypadło podatki od dochodów jesz: 
cze zwiększyć, tak że urzędnicy płacą 
obecnie do 13-tu proc a inne zawody 
nieco mniej, Wogóle podatki w Kłaj 

pedzie są większe niż w pozostałej 
Litwie, gdyż obok podatków lokal- 
nych ludność musi uiszczać ogólno: 
państwowe podatki pośrednie w po* 
staci akcyz, ceł i t. p. Kłajpedzianom 
trudniej jest utrzymać swój aparat 
administracyjny i zbilansować swój 
budżet. Jedną z najważniejszych trosk 
gospodarczych Kłajpedy stanowi bez- 
robocie. W okresie od 1 stycznia do 
początku czerwca r. b. zapłaciła Kłaj 
peda 300 tys. lt. tytułem zapomóg 
dla bezrobotnych. Ze zbliżeniem się 
zimy liczba bezrobotnych wzrośnie. 

Już obecnie np. w fabryce celulozy. 
gdzie dawniej pracowało do 1.000 lu- 
dzi, pracuje dziś zaledwie połowa. 
Roboty związane z obróbką drzewa 
mają się ku końcowi. Skończą się 
również inne sezonowe roboty. Kłaj 
peda nie zdoła wtedy subsydjować 
tylu bezrobotnych. Ubolewać przeto 
należy, że gubernator wyraził veto 

w stosunku do ustawy o bezrobociu, 
która miała na celu ochronę Kłajpedy 
przed napływem robotników ze wsi. 
Ustawa o bezrobociu, uchwalona 
przez Sejmik, nie była skierowana bez 
pośrednio przeciwko napływowi го- 
botników z Wielkiej Litwy a tylko 
przeciwko napływowi własnych ror 

botników rolnych z prowincji. Ubole- 
wać należy, że we wzmiankowanej 
ustawie szukano zgoła niepotrzebnie 
motywów  nacjonalistyczno-politycz- 
nych. Brak wzajemnego zaufania jest 
bardzo niezdrowy dla całego państ: 
wa. Partje większościowe obszaru 
Kłajpedy wcale nie są nielojalne dla 
państwa, a troszczą się jedynie o u- 
trzymanie kultury swego obszaru. 
Należy się pozatem liczyć z tradycja: 
mi i zwyczajami miejscowej ludności. 

Wogóle unikać należy jakichkol- 
wiek powodów do kolizji. Mówiąc kon 
kretnie dwie są, między innemi, 
przyczyny obecnego niezadowolenia 
ludności obszaru Kłajpedy, a miano- 

      

   

  wicie: żądanie rządu centralnego, by 
Trybunał Najwyższy rozpatrywał 
sprawy kłajpedzkie w Kownie, 2) sto- 
sowanie cenzury filmowej również na 
obszarze Kłajpedy. 

Statut kłaibpedzki przewiduje rów 
ność języka litewskiego i niemieckie* 
go. Ludność Kłajpedy winna jednak 
dowolnie wybierać sobie  ktorykol- 
wiek z tych języków. Pod względem 
znajomości języka litewskiego doko- 
nano już wielkich postępów, zarów- 

no w Dyrektorjacie, jak też w miej- 
scowych samorządach. Niepodobna 
jednak czynić ze znajomości języka 
litewskiego ciężaru. 

Obecnie trudności finansowe unie- 
możliwiają przeprowadzenie więk- 
szych reform. W sposób naturalny 
można osiągnąć wszystko co jest nie- 
zbędne, by obszar Kłajpedy dobrze 
współżył z całem państwem litew- 
skiem. Do tego dąży szczerze Dyrek- 
torjat Kłajpedy. (Wilbi). 

(rublones) i dziesięciny dla probosz 
cza.Zapis ten znajduje się w archiwum 
plebanji lidzkiej i nie podlega żadne- 
mu podejrzeniu; sam czytałem na 
prośbę proboszcza lidzkiego ks. Win- 
centego Linkima — tak pisze ks, Jó 
zef Wojszwiłło, ostatni rektor kolleg- 
jum 00, Pijarów w Lidzie, (w łatach 
od 1835—1845) w swoich „Wispom- 
nieniach domku Pijarów lidzkich“. 

„Z tego zapisu i to wywnioskować 

można że kościół był poświęcony pod 

nazwą Św. Krzyża. Dawny farny ko- 

ściół, przedostatni, drewniany, stał w 
obrębie teraźniejszego okólnego mu- 
ru, otaczającego dzisiejszy murowa 
ny, w kącie ku zamkowi przytykają- 
cemu do ulicy głównej jak wskazali 
ci, którzy go wizdzieli własnemi oczy 
ma, i był równie jako niniejszy czo- 
łem zwrócony do wymienionej ulicy. 
Może to już wznosił się drugi, jeżełi 
nie trzeci po jagiellońskim. Ze szezup 
łego lubo królewskiego nadania trud 
no było zapewne utrzymać się księ- 
żom i dlatego przybyły szczodre ofia 
ry obywatelskie; plebanja z czasem 

„stała się zamożną. Ostatecznie aż do 

przyjęcia majątku na skarb w roku 
1844 posiadała wieś i folwark, Ple 

banję z 19 chatami włościańskiemi 

i karczmę przynoszącą rocznej aren 

dy rubli srebrem 50, folwark Małej- 

kowszczyznę z młynem wodnym, czy 

niącym rocznej arendy r s. 120 i ce 

gielnię w Perepeczycach. Biskup Zien 

kowicz (Michał) na mury kościoła 

ofiarował 50.000 tynfów, ale te mu- 

Kościół i dom. 
Do kościoła 

kami pod pachą, znać chciał Bozię popro- 

sić o pomyślność dnia, bo mają lat 8, ehiop 

czyk wołał się jeszcze pobawić na podwó- 

rzu z kolegami, którzy tak samo jak nasz 

chłopczyk odczuwali pot 

A Bozia dobry podsz 

wszedł chłopczyk z książ- 

    

bę zabawy. 

    

spie do uszka to 

czego wczoraj nie zdążono się 
Przed ołtarzem chłopczyk ukląkł, prz: 

nał się i wzniósł oczka do Bozi jął ż. 

dzi 

wiary bezgra- 

   
   

    

się modlić. Uduchowiona twarz 

zdradzała cały ogrom wia    a 

nicznej niespaczonej przesądami, a drżące 

  

usteczka jakby stałe powtarzały kocham i 

wierzę. 

Ukończywszy swe serdeczne modły chłop 

Czyk skierował się do wyjścia. Wj przedsion- 

ku kościelnym natknął się na starego księ 

żynę, kóry wchodził do kościoła. Chłopczyk 

podszedł do księdza ucałował z namaszcze- 

niem starczą jego dłoń i wyszedł. 

Ale uszedł daleko, progu 

przypomniał sobie o pewnym obowiązku fiz- 

   

  

nie zaraz u 

jologicznym i nieodsuwając się ani o krok 

od progu kościelnego swoję potrzebę załai- 

wił. Nie jest ten postępek winą twoją, miły 

chłopczyku, lak samo jak twoja serde 

wiara w Stwórcę Najwy 
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ego, nie jest 

sługą twoich wychowawców gdyż z tą po- 

trzebą wiary przyszedłeś na nasz padół pła- 

czu i niedoli i 

  

za- 

dlatego modlitwa twa jest 

tak czysta i gorąca. Natomiast ich, 

wychowawców, jest, że nie dali ci odpowied- 

niego pojęcia o tem gdzie co można, a cze- 

go nie można robić, 

WIADOMOŚCI z KOWNA 
550-TA ROCZNICA ŚMIERCI KIEJSTUTA. 

Komentarz „Rytasa”. 

winą 

25 września w dzień 550 rocznicy śmierci 
W. Ks. Kiejstuła Kowno przystroiło się w 
barwy narodowe. We wszystkich kościołach, 
cerkwiach i domach modlitwy odprawiono 
uroczyste nabcżeństwa. Następnie odbyła się 
uroczysta akademja ku czci Kiejstuta z u- 
działem Prezydenta Republiki, ezłonków rzą 
du, korpusu dyplomatycznego i t. d. Prezy- 
dent Smetona wygłosił dłuższe przemówic- 
nie, poświęcone rozwojowi państwowości li- 

tewskiej i idei narodowej litewskiej. Wyglo 
szono szereg preiekcyj o Kiejstucie. Wjeczo 
rem w teatrze Państwowym wystawiono sztu 
kę niedawno zmarłego Maironisa p. t. 
„Śmierć Kiejstuta*. 

    

Wszystkie pisma litewskie zamieściły 
dłuższe artykuły poświęcone pamięci W. Ks. 
Kiejstuta. „Rytas* Nr. 200 w artykule p. t. 
„Kiejstut symbołem wałki z germanizmem“ 
pisze m in., nawiązując do czasów współ- 
czesnych, co następuje: Od ciężkich waik 
Kiejstuta z zalewem germańskim przeszło już 
550 lat. Czasy się zmieniły. Litwa, która 
przeszła różne koleje odzyskała znowu samo 
dzielność. Geograficzne położenie Litwy po- 
zostało bez zmiany. W dalszym ciągu żyje 
Łitwa wśród sąsiadów którzyby chętnie, tak 
jak dawniej, Litwę poehłonęli. Inne jednak 
Gbecnie panują czasy i inaczej toczy się wal 
ka. Dziś Niemcy chcieliby ujarzmić litew- 
skiego ducha. 

Wypadki kłajpedzkie otworzyły oczy nie 
jednemu Litwinowi. Jednak konkretnych 
wniosków Litwini stąd nie wyciągnęli. Ję- 
zyk niemiecki w dalszym ciągu pozostał w 
szkołach litewskich językiem dominującym. 
Roezniea kiejstutowa powinnaby znów Lit- 
winów zechęcić do realnych poczynań prze- 
ciwko zapanowaniu germanizmu na Litwie. 
Kiejstut musi być ubrany za symboł tej nie- 
ustającej walki. W; pobliżu Tylży, gdzieś nad 
Niemnem powinien stanąć na wysokim pie- 
destale ogromny posąg Kiejstuta, siedzącego 
na rumaku i domagającego się z mieczem w 
ręku zwrotu ziem litewskich, aż do rzeki 

Pregoły. 

To hasło ojcowskie wiełki syn Kiejstuta 
Witold stormułował tak: Prusy są dziedziet- 
wem mego ojca i winny powrócić do Litwy. 
Byłaby to odpowiedź dla Niemców, którzy 
na wielu swych pomnikach wpisali Kłajpedę, 
jako kraj od Niemiec oderwany. Agresyw- 
ność krzyżacka wcale się dziś nie zmniejszy 

ła. Litwini powinni czuwać. 

KONGRES LITWINÓW, Z WILNA. 

Staraniem stu- 
studjują- 

cych na im, jeszcze 

tej jesieni zwołany będzie w Kownie wielk: 

kongres Litwinów z Wiilna, zamieszkałych 

obecnie w Litwie. 
Do komitetu organizacyjnego weszli przed 

stawiciele korporacji ,Wiilnija* oraz Związ 
ku młodzieży z Wilna „Ažuolas“. 

    

   
      

LEKTORKA JĘZYKA POLSKIEGO W UNi- 
WIERSYTECIE KOWEENSKIM. 

„ektorka języka połlskies 
cie Kowieńskim została p. Szwejko 
ra ukończyła niedawno Uniwersytet krak 
ski z tytułem magistra. 

   

    

siały wznosić się powoli, bo jak świa 
dczą księgi wizyt, ten dom Boży pod 
tytułem N. P. Marji Wniebowzięcia 
został w r. 1770 poświęcony przez 
Tomasza Ignacego Zienkowicza, bi- 
skupa anopolitańskiego, sufragana wi 
leńskiego, synowca fundatora: jeśli- 
by wprzódy był ukończonym zapew 
ne konsekrowałby sam fundator. 
Altarja jagiellońska podobno się nie 
wzniosła. Nie było przy mnie żadnej 
bana“, „ale gdzie leżał, nikt już nie 
o niej wiadomości, żadnego šladu, 
„jej plac przeszedł w posiadanie ple- 
był w stanie pokazać”. 

Podany tu przez ks. Józefa Wojsz 
wiłło rok 1387 jako data założenia 
probostwa kościoła  parafjalnego, 
znajduje potwierdzenie przedewszyst 
kiem w akcie erekcji — znajdującym 
się w Arch. XX. Czart, w Krakowie. 
Aet. dioec. Vil. Nr. 2 fol. 4 Cod. Wil. 
38, Cod. ep. XV tom I-a Nr. 10. 

Wspomina o nim również potwier 
dzenie w inwentarzu lidzkiego koś- 
cioła z roku 1721. Natomiast rok 1460 
należałoby raczej przyjąć jako czas 
oddaNia przez Franciszkanów zarzą 
du istniejącego tu już uprzednio i 
przez nich zawiadywanego kościoła 
parafjalnego i probostwa. Ks. Kur- 
czewski w swojem Biskupstwie Wi- 
leńskiem podaje, że oprócz 3 pląców 
otrzymało probostwo ziemię A na 
6 soch oraz karczmę, 

(D. c: n.) 
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'ków nadsyłanych pod jego i 

Nr. 223 (2466). 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 

Chorych w 
Rehabilitacja majora 

sja Wileńskiego Sądu Okręgowego w 
23 bm. w Oszmianie rozpatrywała in. 

rozdętą w swoim czasie przez prasę оро- 

h naduž b. kie 

  

      
     

  

   

  

   

  

Kasy Chorych w Os7- 
. Eugenjus Greszela. 

kterze głównych Świą ÓW 0S- 
występowali lustrator Związku Kas 
    Województwa Wileńskiego p. Jó- 

zef Gierłowski i zastępca kierx Pow 
Kasy Chorych w Oszmianie p. Whkcław Rab 
cewioz, którzy m. in. zarzuc 
przejmowanie przekazów pi 

  

    
e przewodu ustalone zostało, iż 

1 pretendowała Kasa Cho- 
sem. W] trak 

kwoty do któ: 
rych stanowiły 
mego, gdyż były ‹ 
emerytalnych, jako majora w stanie 

ku, oraz pieniądze na cele kultu 
oświatówe przesyłane do jego dyspozy l 
ko kierownika  Sekretarjatu Powiatowego 
BBWR. Jak się okazało cała sprawa sprepa 

Krwawa masakra u 
W nocy z 25 na 96 b. m. w rejonie Doł- 

hincwa na pograniczu sowieckiem wpobližu 
granicznej wsi Zarzyce kilku osobników w 
towarzystwie kobiet zamierzało pod przewoń 
nietwem jakiegoś  dezertera sowieckiego 

granicę i dostać się na teren polski. 

Ueiekinierzy dostali się już za wieś Zarzyce 
i dochcdzili do zasieków drucianych, gdy na 

głe z zasadzki wyskoczyło kilku sowieckich 
strażników, którzy z okrzykiem „słać* po- 

  

  

     bezsporną własność oskarż 

to przekazy jego poborów 
spo- 

  

  

      
    

    

   

Echa rzekomych nadużyć w pow. Kasie 
Oszmianie. 
Eugeniusza Greszela. 

dencyjnie przez karną ko- 
h, (której przewodniczył 

p. Zenon Nowakowski) w 

rowana została t 
misję į 
wówczas nieja 

odpowiedzi 
w wybor: 

      

     

  

     

    

    

en 

    

  

ego 
prorządowego. Šwiadkom 
ione zostały przez obrone    

    # dzialac PPSCKW. na 
Chorych w województwie wileńskiem. й 

Wi wyniku przewodu sądowego i świel- 
nej obrony mec. L. Kulikowskiego z Wilna 
Sąd w składzie prz. dlniezącego p. Brz0- 
zowskiego oraz sędziów wotantów Zaniew- 
skiego i Sienkiewicza wydał wyrok całkowi- 
cie uniewinniający majora Eugenjusza Gre- 
szeła od winy i kary, zaliczając koszta spra- 
wy na skarb państwa. Oskarżyciel publiczny 
p. prokurator Sulkiewiez po ogłoszeniu wy- 
rcku oświadczył, iż sprzeciwu nie zamierza 
zgłaszać. 

drutów granicznych. 
częli strzelać. Przerażeni uciekinierzy pobie- 
gli w kierunku zasieków i poczęli przedosta- 
wać się ma teren pełski pod gradem kul. 
Patrole sowieckie bezustannie ostrzeliwały 
uciekinierów  oświetiając rakietami teren. 

Od kul sowieckich zginęły ? kobiety oraz 
3 mężczyzn, których zastrzelono na zasie- 
kach drucianych w chwili, gdy już przedo- 
stali się przez druty. 

      

        

     

  

Wiazyń, pow. wilejski. 
Wędrowna szkoła rołnicza. 

W: dniu 19 września br. dokonano w Wia 
wyniu otwarcia 8 i pół miesięcznej wędrow- 
nej szkoły rolniczej dla przodownic Kół gos 
podyńi wiejskich. Szkoła obliczona jest na 2: 

е rekrutujących się z terenu całegi 

  

  

uczenic 

    

Na uroczystość otwarcia przybyli: St то- 

sta pow. wilejskiego, p. inspektor Gawecki 
z Wydz. Roln. Urzędu Wojewódzkiego np. 
Kiełbasińsk: inspektorka Kół Gospodyń Wiej 
skich Wfileńskiego T-wa Okr. i Kół Rolm 
czych, inspektor szkolny p. M. Iwanows i, 

Żebrowski, 

   

   
  pow. Komisarz Ziemski p. w. < i 

agronom pow. p. E. Doboszyńs instr. Oš- 
wiaty Pozaszkolnej, p. K. Bryja i szereg o 

  

sób v okolicznego ziemiaństwa. 
Otwarcie szkoły poprzedziło nabożeństwo 

odpraw. w kaplicy pp. Gieczewiczów pnzez 
ks. Wił, Nowickiego proboszcza w Ilji. Po 
nabożeństwie nastąpiło poświęcenie kursu, 
poczem do zgromadzonych w sali wykłado- 
wej słuchaczek i gości przemawiali ks. pro- 
boszcz, p. starosta, p. insp. Gew. : 

szkolny, p. Drozdowska i inst. oświaty po 
zaszkolnej. Mówcy informowali zebranych 
© istocie szkoły i zadaniach, które ma sp 

nić, i i 

Fakt otwarcia wędrownej szkoly rolni 
w p. wilejskim społeczeństwo wita z wielką 
radością, gdyż da ona możność wciągnięcia 
do prac oświatowo społecznych i mas ko- 
biecych, które dotychczas stały na uboczu 

# uznaniem podkreślić trzeba czyn oby- 
wałełski p. Gieczewiczą z Wiazynia, który za 
ofiarował w swym majątku pomi szczen'e 
dla kursu, składające się z 5 pokojów i 
kuchni. 

Bezzwłocznie po otwarciu szkoły odbyto 
Się zebranie organizacyjne Sekcji Kół Gosp 

ejskich, w którem udział wzięły młode 
ziemianki z tut terenu, Po przyjęciu statutu 
przystąpiono do wyborów tymozasowego zi 
rządu. wybierając go w następującym skła- 
dzie: prezeska p. Tukkałowa z maj. Ościu 
kowiicz, wice prezeska p. M. Bohdanowic 
na z maj. Obodowce, skarbni „M. Boh- 
danowiczówna z m: Maćkowce, se 

    

     

  

    

    

  

   

   

          

  

Stajk , p. Krystyna Bohdanowiczówna w m. 
Hajostowa z m. Las <członek zarządu inż. 

pola. 

Panie te wykazują nader wielkie zaintere 
pracą sowanie społeczna, w szczegółności 

    

   
Kino Dźwiękowe 

EDISON 
w LIDZIE W rolach 

<tównych 

          

    ch i r 
j opiece 

Kół Gosp. Wiejskich na tere 
wyda bogate plony. 

Słonim. 
soda komiwojażera wileńskiego. 
iwojażer Gołdyński miał w tych dn. 

wśród kobiet wiej. r nadzieję ze 
i orliwej p. r" 

tut. powi: 

     

   

    

Jdał się przed kilku dniami na prowin- 
cję. celem załatwienia szeregu spraw wek- 
slowych swojej firmy. Trasa jazdy komiwo- 
jażera obejmowała również Słonim. Po przy 

byciu do Słonima, Gołdyński zauważył ?-ch 
obserwujących go osobników, którzy w pew 
nej chwili zbliżyli się do niego i podawszy 
się za wywiadowców polieji Śledezej zatrzy 
mali i odprowadzili do komisarjatu, gdzie 
po wylegitymowaniu i przetrzymaniu przez 
parę gedzin zwolniono i przeproszono ża 
zatrzymanie. в 

Jak się później okazało Goldyńskiego za 
trzymano z racji j 
nego handlarza żywym towarem poszukiwa- 
nego przez władze Śledcze od dłuższego już 
CZASU. te) 

   

Dzisna. 
Urodziła trupa, czy zrobiła trupa? 

Ginkowa Antonina, lat 24, mężatka, mie- 
szkanka kołonji Biały Dwór, gm. hermano- 
wiekiej, w drugiej połowie sierpnia rb. uro- 
dziła nieślubne dziecko płei męskiej — wed- 
ług jej zeznań — nieżywe i zakopała je pota 
jemnie w ogrodzie koło swego domu. 

Zwłek dziecka we wskazanym przez Gin- 
kową miejscu nie znaleziono. Dopiero po 
dłuższem poszukiwaniu dnia 24-g0 września 
znaleziono je w stawie kołonji Biały Dwór. 
Zwłoki były w stanie zupełnego rozkładu. 
Mąż Ginkowej od 2 lat znajduje się we 

Francji. z 
W, sprawie tej toczy się dochodzenie. 

Wyłowiono z Wiljł trupa 
kobiety. 

W; dniu 24 b. m. mieszkańcy w» 
gm. trockiej wydobyli z rzeki Wilj 
nieznanej kobieły w wieku około lat 10. 

Żadnych dokumentów przy zwłokach nie 
było. 

  

Dziś i dni następnych! Potężty dramat erotyczny p. t. 

Iragedja kochanków 
Reżyserji króla reżyserów Joe May'a. 

H. A. Szlettow 
ora: Liana Haid i Gustaw Frochlich. 

znany na naszym ek- 
ranie z „Ajda trojka” 

  

Pikantna afera na Górze Boufałłowej. 
Sprytny amant, rzekomy wywiadowca i oszukana panna. 

Połicja śledcza prowadzi obecnie docho- 
"dzenie w sprawie pewnej afery nie pozha- 
wionej zresztą znacznej dozy pikanterji, 6- 
fiarą której padła leciwa mieszkanka mia- 
sta Wilna Eugenja S. figurująca w księgach 
stanu cywilnego jako panna. z 

Według złożonego przez nią w policji 
mełdowania, sprawa przedstawia się nastę- 

pująco: Niedawno poznała pewnego mio- 
dzieńca, przystojnego i wytwornego, który 
podał się za niejakiego Trugbera. Osobnik 
ów zaczął się do niej umizgać, nie szczę 
"dził słodkich obietnie i przyrzekał, że wstąpi 
z nią w stan małżeński. 

Pewnego razu zaprosił ją na spacer na 
Górę Boufałową, gdzie mile spędzali czas. 
Gdy znajdowała się wraz z „narzeczonym* 
W bardzo słodkiej sytuacji zjawił się nagle 

jakis osobnik, który podając się za agenia 
Bolieji obyczajowej zażądał od pary ko- 
thanków udania się wraz z nim do komisar 

Jatų, Panna S. nie oponowała zbytnio nato- 
miast narzeczony za nie w Świecie nie chciał 

ŚĆ de komisarjatu. „To w 
„dańba* twierdził przerażony. Nie Pójdę do 

komisarjatu. 

   

      

Nareszcie wszczął pertraktacje z rzeko 
mym wywiadowcą, który zgodził się łaska- 
wie zwolnić ich od nieprzyjemności pod wu- 
runkiem jednak, że dcstanie na ręce 200 zi. 
Pan narzeczony pieniędzy nie posiadał. Do- 
brze wiedział jednak, że są one w posiada- 
niu narzeczonej i nie zwiekając zaczął do- 
magać się, by uratowała mu honor i 

200 złotych, które oczywiście wkrót 
te obiecał jej zwrócić. 

Po długim wahaniu panna S. ustapila i 
wypłaciła rzekomemu wywiadowcy 200 zł. 

Jakoś cd tego czasu „narzeczon: coraz 
dziej zaczął ją odwiedzać. © przyrzecze 

niach zapomniał. Cierpiała z tego powodu 
ale meże byłaby z czasem zapomniała o za- 
lotnym Trugberze, gdyby zresztą przypadko- 
wo nie dowiedziała się, że „narzeczony* 0- 

szukał ją w nędzny sposób: Zaprowadził na 
Górę Boufałową. i przy pomocy swego ko- 
legi rzekomego wywiadowcy policji obyeza- 

jowej, działając według zgóry ułożonego 
planu, wyłudził 200 zł. $ 

Policja zeznanie panny Eugenii zapro- 
tókcłowała i przeciwko oszustem wszczęła 
dcchodzenie. (e) 

  

     
   

        

Szczegóły katastrofy motocyklowej 
na ulicy Legjonowej. 

"We wczorajszym numerze „Kurjera“ do- 
nosilisšmy już © katastrofie motocykłowci 
przy ul. Legjonowej, podczas któr uległ 
poważnemu wypadkowi i pokaleczeniu urzę- 
dnik Banku Rolnego w Wilnie p. Zygmunt 
Zawisza. Obecnie dowiadujemy się, że Za- 
wisza nie był jedyną ofiarą tego wypadku. 

azuje się, że podczas wymijania fury mo- 
tocyki mknący z wielką szybkością najechał 
na 10-letniego chłopca Franciszka Chamskie 
80 zamieszkałego przy ul. Legjonowej 161. 

łopiec upadł na ziemię odnosząc poważne 
obrażenie, Dopiero wówczas prowabizacy 
Motocykl p. Stopiński gwałtownie zahamo- 
Wał maszynę. Naskutek nagłego zahamowa- 

motocyklu Zygmunt Zawisza stracił rów 
'agę i wytrącony z tylnego siodełka padł 

na kamienie odnosząc poważne obrażenia 
*iała. 

Obie ofiary wypadku wieziono do 
Szpitala: Zawiszę jak to już donosiliśmy 

  

  

  

wezeraj, do szpitala Św. Jakóba, zaś 10-1et- 
niego Fr. Chamskiego do szpitala dziecięcego 
na Antokolu. te) 

TRIUMF I ŚMIERĆ 
NA PODNIEBNYCH SZLAKACH 

Reportaż z pobytu w Wilnie 

Ś. P. ŻWIRKI I WIGURY 
pióra red. B. W. Święcickiego 

ukazał się w wydaniu książkowem 

pięknie ilustrowany. 

Cena tylko 1 zł. 

Żądajcie w kioskach i księgarniach. 

  

UR.J E R 

Sukces teatralny. 

    

   
   

          

   

  

   

   

      

   
a 

  

Wtielkiem. powod 
szawie kom. oby 

Na fotogratji 

iolanda, Lubieńską i Du 

SSSR EMEA ВОЛО OTSUEKIS 

PRACA STRZELECKA. 
Jeśliby ktoś, nie znający warun- 

ków i rodzaju pracy w Związku 
Strzeleckim — zajrzał do oddziałów 
i świetlic strzeleckich. zastanowiłyby 
go ciekawe przejawy życia, jakich 
nie można dostrzec. obserwując co- 
dzienne wydarzenia w życiu społe- 
czeństwa. 

Przykład Komendanta i 
szych strzelców i 

    

  

pierw- 
pracy 

ego strzelca. 
Jak przed łaty w szeregach Związku 
Strzeleckiego stali zapracowani robot 
nicy, chłopi i inteligencja, zapatrzeni 
w swego Wodza, z głęboką wiarą w 
przyszłość. gotowi na każde Jego 
skinienie, na każdy czyn, byleby 
zmienić straszną rzeczywistość teraź- 
niejszości — tak i teraz pomnożone 
szeregi strzeleckie tworzy chłop, ro- 
botnik, pracownik umysłowy i stu- 
dent, Wielu z nich przychodzi na 
zbiórki w podartych butach i gęsto 
pocerowanem ubraniu, niemała ich 
liczba przychodzi wprost z pracy, bez 
obiadu jeszcze, poto, aby spełnić do- 
browolnie przyjęty obowiązek. 

Nie trzeba pisać, ilu z pośród 
członków Z. S, należy do kadry bez- 
robotnych, Słowem — ujrzymy w 
Oddziale to, co się daje zauważyć na 
ulicach miast i miasteczek. Ale jest 
w Oddziale strzeleckim jeszcze coś, 
czego nie można dostrzec  gdziein- 
dziej. i 

   

Strzelcy dzisiejsi nie różnią się: 
od strzelców, ćwiczących ongiś na 
błonach krakowskich lub w łasach 
koło Bielan,  Zrozumieli głęboką 
treść, jaką w sobie kryje pierwsze pra 
wo strzeleckie, że Dobro Rzeczypo- 
spolitej jest pierwszem i najwyższem 
prawem Polaka. Z myślą o tem pra- 

wie spełniają swoje obowiązki, гаро- 
minając o tem, co ich trapi, co im w 
domu zatruwa to życie niepewnością 
jutra. Praca strzelecka ma już od lat 
kilku swój kierunek, a metody tej 
pracy mają swoje uzasadnienie w 
znajomości terenu i psychiki młode- 
go człowieka, do którego trzeba u. 
mieć podejść z przyjaznym uśmie- 
chem j ze słowem, które nie jest pu- 
stym dźwiękiem, lecz ma swój odpo- 
wiednik w. rzeczywistości, na jaką 
wszyscy (jak często różnie i krółkn- 
wzrocznie!| patrzymy. 

Dobrze jest, że tak Komenda 
Główna jak komendanci mniejszych 
jednostek strzegą apolityczności 
Związku Strzeleckiego. Niema też «w 
Związku Strzeleckim tej tak często 
spotykanej złośliwej krytyki i nie pizemyślanych planów, nie mówi sie 
w Zw. Strzeleckiem o interesie war- 
stwy chłopskiej czy robotniczej. W 
całej pracy strzeleckiej dąży się do 
tego, aby Obywatel, świadomy swo- 
ich obowiązków był przejęty myślą 
o całości naszego dobra państwowe- 
go. temi myślami, które w ciągu dzie 
siątków lat spędzały sen z powiek 
zadumanego Komendanta į Jego 
wiernych towarzyszy. 

Dążymy do tego, abyśmy wszyscy. 
ilu nas w Polsce — byli zdolni iść 
przez tę przygniatającą nas rzeczy 
wistość ze strzelecko-leguńskim upo- 
Tem na spotkanie Jutra, które musi 
być inne. 

Te myśli przyświecają pracy ko- 
mendantów, Zarządów, Oddziałów. 
instruktorów, Zarządów, Oddziałów, 
chowania obywatelskiego, W zrozu- 
mieniu tych celów 
świetlic strzeleckich głodni i niemal 
bosi. młodzi strzelcy. Jeśli nie Tozu- 
mieją niekiedy, to czują, że się im 
mówi prawdę w oczy, że podchodzi- 
my do nich, jak bliźni do bliźniego, 
jak starsi bracia do młodszych. Ta 
praca jest nieraz trudna j często, zda 
się nie do wykonania. Pracę tę pro 
wadzą kadry zapracowanych w cias- 
nych izbach szkolnych nauczycieli, 
urzędników i coraz częściej duchow- 
nych. 

Trzeba podziwiać te setki nauczy- 
cieli, pracujących na Wileńszczyźnie, 
którzy w ciężkich warunkach pracy 
szkolnej. niosą ofiarnie swe siły wszę 
dzie, gdzie tego wymaga konieczno: 

Dlatego jeśli się patrzy z uzna- 
niem na pracę tych szarych setek 

  

  

      

tysięcy strzelców — trzeba rzucić 
tym tysiącom komendantów, preze- 
sów i ref. oświatowych gromkie: 
Cześć Pracy Strzeleckiej! 

Cześć szerzącej się idei solidarno- 
ści i ofiarności! W. Stach. 

   

   

      

   

  

przychodzą do: 

WSI L BZŃYS.K I 

Podziękowanie. 

Rada Wojewódzka i Sekrefarjat 
BBWR składają łą drogą gorące po- 
dziękowanie Zespołom Artystycznym 
Rewelersów Zawodowemu j Poczto 
wemu j ich kierownikowi p. Jerzemu 
Swiętochowskiemu oraz art. drama 
lycznemu p. dyr. Karolowi Wyrwiez- 
Wiehrowskiemu za uświetnienie swć- 
nii występami „Czarnej Kawy* z oku 
zji otwarcia w dniu 23 b. m. nowego 
lokalu BBWR.; p, Władysławowi 
lukasowj - kierownikowi plantacji 
miejskiej za piękne i pomysłowe ude 
korowanie kwiatami i zielenią lokalu. 
oraz tym wszystkim. co przyczynili 
się do zorganizowania wspomnianego 
aktu inauguracyjnego. 

Zmiana rozkładu lotów na 
linjl Warszawa-Wilna. 

1-go października rb. następuje 
ładu tetów na linji Wiłno—War- 

nowicie linja Wilno—Ryga—Talin 
amknięta na okres zimowy do dnia 

   

    

         

  

  

      

  

3 r. 
no—Wkrszawa samoloty bę- 

dą kursowały według n tępującego rozkłi- 
du: odlot z Włlna we wtorki ozwartki i so- 
boty o godz. 9.15, przylot do Wa 
godz. 12-ej, odlot z Warszawy w poni u 
ki, środy i piątki o godz. 9.15, przylot do 
Wilna o godz. 12-ej 

Autobus dowożący pasażerów na lotniska 
ędzie odchodził z pod Hotelu „St. Georges“ 

Mickiewicza 20 0 godz. 8.20. Z lotniska — 
iošrednio pó przylocie samolotu > War 

  

  

    
    

  

  

      
y biletów w okresie zimowym obni- 

„# 36 zł. na 50 zł. Zosłały następnie 
sione ograniczenia co do czasu rezerw»- 

wania miejsc dla osób korzysta cych z bile- 
tów wych. Osoby wykupujące jedno- 
cześnie bilety powrotne ko zystają ze zniżki 
10 proc. Wobec uzgodnionego rozkładu !>- 
tów można będzie (po uprzedniem zarezerwo 
waniu miejsca) w jednym dniu lecieć bezpo- 
średnio do Poznania (cena biletu 89 zł. przy- 
lot do Poznania o godz. 14 m. 50 (i do 
towic) cena biletu 90 zł. przyłot o godz. 15: 

  

    

      
    

  

   

          

  

Piękma cera | | 
to majwiększy skarb 

Musi Pani dbać o zachowanie 
młodej i świeżej cery, cera bowiem 
w pierwszym rzędzie zdradza wiek 
kobiety. Niech Pani wciera co- 
dziennie rano i wieczór gęstą pianę 

mydia Palmolive w skórę, następ- 

nie spłucze ciepłą, a potem zimną 
wodą i wytrze delikatnie ręczni- 

kiem. Spostrzeże Pani, jak prosty 
ten zabieg doda świeżości cerze, 
jak giętkie i gładkie stanie się Jej 
ciało przy regularnem użyciu do 

kąpieli mydła Palmolive. 
Mydło Palmolive wyrabiane jest 

przez naszych fachowców wedle 
specjalnej recepty, stanowiącej 
ścisłą tajemnicę. Posiada ono wy- 

soce wartościowe właściwości kos- 
mietyczne, gdyż do jego wyrobu 
zostają użyte słynne olejki pięk- 

ności — oleje owoców oliwnych, 

palm i orzechów kokosowych. _ 

Dlatego też miljony 
kobiet używa codziennie 
mydła Palmolive, gdyż 
mydło to konserwuje mło- 
dość i piękność ich ciała. 

15 października 
wyruszą na miasto egzekutorzy izby Skarbcwej. 

Za parę dni w Wilnie czynności eg 
zekucyjne przejmie od magistratu Iz 
ba skarbowa, W związku z tem infor 
mują nas, że wszystkie przygotowa 
nia do przejęcia egzekucji przez izbę 
skarbową zostały już ukończone. 

W dniu 1 października zostaje zli 
kwidowany oddział sekwestracyjny 
magistratu, Z dniem tym rozpoczną 
urzędowanie spejalne komisje przy u 
rzędach. Każda z nich począwszy od 
pierwszych dni października będzie 
stopniowo przejmowała akty spraw 

  

podatkowych płatników danego rewi 
ru. 

Całkowite uregulowanie spraw po 
datkowych między magistratem a iz- 
bą nastąpi w ciągu pierwszej połowy 
Przyszłego miesiąca. 

Dopiero po 15 października egze 
kutorzy izby skarbowej wyruszą po 
1az pierwszy na miasto, Organizacja 
aparatu skarbowego i przygotowanie 
go do nowych funkcyj potrwa jeszcze 
najdalej 5 dni, 

Likwidacja zaległości bodatkówych. 
W związku z przygotowaniami do 

pktzejęcia egzekticji przez władze skar 
bowe magistrai likwiduje zaległości 
starych podatków, które w swoim cza 
sie zostały gdłożońe z powodu ciężkie 
go stanu finansówego płatników. O- 
becnie magistrat zaległości takie bądź 
będzie rozkładał na raty bądź też w 
wypadku odmowy zapłacenia ratami 
przekaże je izbie skarbowej do egzek 
wowania. 

Takich zaległości z przed paru lat 

magistrat posiada ponad miljon zło- 
tych, przyczem w większości sprawy 
te dotyczą niewielkich sum podatko 
wych ubogich płatników, u których 
ściąganie podatków było zawieszone, 
a obecnie dalsze zawieszenie zależne 
już będzie wyłącznie od władz skarbo 
wych. 

Z zaległości podatkowych magist 
rat pozostawi sobie wyłącznie te spra 
wy, które płątnik obowiązuje się za 
łatwić ratami, 

Zakaz władz litewskich 
przekraczania granicy w 

Wi dniu wezorajszym gmina żydó%ska 
otrzymała z Litwy informację, że w roku 
bieżącym Lit. Ministerstwo Spraw Wewne- 
trznych bezwzględnie nie pozwoli na przekro 
czenie granicy litewskiej przez Żydów pol- 
skich, którzy tradycyjnym zwyczajem rok 
rocznie w dniu 3 października spotykają się 

Łyngmianach. 
że. źnajomymi i krewnymi na cmentarzu 
łyngmiańskim położonym po stronie litew- 
skiej. 

Wobec powyższego wszelkie starania o 
przedostanie się na cmentarz łyngmiańs 
są bezcelowe. 

  

> mi zn 

SPORT. 
Ze świata. 

NIESPODZIEWANA PORAŻKA POLSKA w 
MECZU Z AUSTRJĄ. 

Wiczorajsze zawody międzypaństwowe 
Polska — Austrja przyniosły nam niespodz'e 
waną poražkę 58:62. Powyžsze naležė poto- 
żyć na karb słabej formy kilku naszych” re- 
repzentantów oraz nieobecności Nowaka! z 
powodu uszkodzonej nogi w Pradze. 

Zawody odbyły się na stadjonie veprė“ 
zentacyjnym Wiednia, posiadającym trybu- 
ny na 60 tysięcy widzów Niestety lekka atle- 
ty nie cieszy się sympatjami wiedeńc 
ków i publiczność przybyła w niewielkiej 
względnie ilości 2000 — 2500 widzów. O 
to przebieg zawodów. 

400 mtr. Po strzale startera 
strjacy, jednak w połowie dystansu na сл:- 
ło wysuwa się Biniakowski. Dopiero na me 
cie mija go Gudenus (A) w czasie 50,4, 
2) Bieniakowski (P), 3) Doutscher (A), 4) Mil 
ler (P). Punktacja 6:4 dla Austrji. 

Skok o tyczce. Pierwsze miejsce bezape- 
lacyjnie zdobywa Sznejder (P) — 370 ctm. 213 Kluk (P) i Hiller (A) — 360 cim. 4, 
Oppenhein (A). 

Dysk. Doskonały rzut Janauscha 48 m. 
78 em. jest nowym rekordem Austrjackim i 
zapewnia mu zwycięstwo 2) Heljasz (P) 33 
m. 76 ctm., 3) Skodler, 4) Wieczopek. 

Skok wzwyż. Pławczyk osiąga 183 ctm., 
a Niemiec (Р) 1 Juszczyńsky (A) dzielą dru- 
gie i trzecie miejsca — na czwartem Newner 
(A). 

100 mtr. Bezapelacyjne zwycięstwo Au- 
strjaków. Nie pomogło nawet specjalne sprv- 
wadzenie Hilmana z Katowic. 1) Lechner (A) 
10,8 s., 2) Klein 10,9 s., 3) Hilman, 4) Troja 
nowski II (P). 

800 mtr. Przykrą niespodziankę sprawił 
faworyt Kuźmicki (P), który miast oczekiwa- 
nego zwycięstwa zajął ostatnie miejsce. 1) 
Maszewski (P) 1 m. 56,8 s. 2) Pugl (A) 
1 m. 57 s, 3) Kunschik (A). 

Skok wdal. Boleśnie odczuwamy tu nie- 
obecność Nowaka. 1) Peinter 671 ctm., 2) 
Nowosielski (P) 670 etm, 3) Wieczorek (P) 
4) Szwargerber (A). 

Kuła. Zwycięża coprawda Heljasz, lecz 
wynik jest mierny — 14 m. 60 ctm. 2) Vet- 
ter 14 m. 8 ctm., 3) Janausch (A), 4) Kluk 
(P). 

QOszezep. Zwycięzca z Pragi — Turczyk 
nie zdołał nawet osiągnąć 60 mtr. Zwyci 
Mikrut 60 m. 70 ctm. , 2) Bazwoda 60,46, 
3) Turczyn 59,56, 4) Hollischek. 

110 przez płotki. Piękny bieg o pełnej 

   

    

      

  

prowadzą Au 

  

   

  

    

   

wartości sportowej, 1) Langmauer 15 sek,, 2) Nowosielski 15,1, 3) Descha, 4) Trojanow 
ski I. 

3000 mtr. Kusociński usiluje tu pobič re- kord świata na 2 mile ang. więc pozostali biegacze przyłącz się do niego dopiero po 218 mtr. Oczywiście wygrał nasz Olimpij- €zyk, lecz rekordu nie pobił. Czas jego 9 m 20 sek Drugim był Leitgeb (A) 8 m. 50,6 s. 
Który wykazał doskonałą taktykę, 3) Leban (A) 8 m. 51,4 sek., 4) Hartlik (P). 

Sztafeta szwedzka (400__300 __ 200-100) 
Rozpoczynają bieg Gudems (A) i Kostrzew- ski, (P). Nieztaczna prąewagai Austrjaka, zwiększa się an odcinku Konig (A) — Binia- kowśki (P) do 10 mtr. Klein i Lechner nie 
dają się wyprzedzić Hilmanowi i Czyszowi 
i wygrywają w czasie 2 m. 0,1 s. Polska -- 

  

  

        

y! Oby to było na przyszłość 
ле lekceważyć przeciwnika. 

Z Wilna. 
TURNIEJ TENISOWY. 

Finałowe rozgrywki na 
przyniosły następujące wyniki: 

Double panów. Kewes, Merecki, — Gra- 
bowiecki, Turczyński 6:4, 6:1, 4:6, 6:4. 

Single pań. Hohendlingerówna—Olechao 
wiczówna 6:4, 6:4. 

nauką: 

  

kortach AZS. 

w. p. j 
LEKKA ATLETYKA. 

Dziś o godz. 15 na Pióromoncie odbędzie 
się zakończenie mistrzostw szkolnych. 

W] programie bieg na 300 mtr. skok o 
tyczce rzut oszczepem ji finał sztafety 
4% 100. 

WILNO BRONI SWYCH PRAW. 
Sport wileński stanął nad brzegiem prze- 

paści. Groźba zlikwidowania Ośrodka W. F., 
bezczynność okręgowych zw ązków sporto- 
wych oraz ignorowanie sportowego Wiilna 
przez centralne władze sportowe — oto 
smutny bilans obecnego sezonu 

Palmę pierwszeństwa w bezczynności i 
bierności bezsprzecznie osiągnął Miejski Ko 
mitet Włydz. Wych. Fiz. o którego działał 
ności nawet najbardziej szczegółowy obser- 
wator nie miałby nic do powiedzenia 

Z poszczególnych ogólnopolskich zwi: 
ków sportowych jedynie PZLA. raczył pami'ę 
tać o Wiilnie, przysyłając trenera A. Cejz: 
Zresztą czas pobytu p. Cejzika w WIil 
był wybrany tak niefortunnie że niewie 
sportowców mogło go wykorzystać 

W| zrozumieniu niebezpieczeństwa, grożą 
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Prosimy żądać stale tylko prawdziwego | 
> mydła Palmolive, zwracając uwagę na 

iegó cbarakierystyczne cechy : 
— gqielone opakowanie z 

NN] czarną opaską złotym 
            

        
   

     

Słine lotnictwo to potęga Państwa! 

TEATR | MUZYKA 
W WILNIE. 

— Teatr na Pohulanee, Próby z potężnej 
sztuki K. H. Rostworowskiego „Przeprowadz 
ka* dobiegają już końca. Wytężona praca 
reż. Boneckiego, artystów oraz personelu 
technicznego zespoliła się w jedno, wspólne 
dążenie aby publiczność wileńską na inau- 
guracyjnem przedstawieniu w sobotę 1 paź- 
Uziernika, przeżyła niezapomniany wieczór 
emocji i podniosłych wzruszeń, 

Kasa w teatrze Lutnia z dniem dziisej- 
szym rozpoczyna sprzedaż biletów na pierw- 
sze trzy widowiska. Należy zaznaczyć że mi- 
mo znacznych świadczeń społecznych i du 
żych nukładów kosztu, związanych z posta- 
wieniem przedstawień na najwyższym poz'o- 
mie artystycznym — ceny miejsc są bardzo 
niskie, a szatnia zupełnie bezpłatna. 

Kasa czynna od godz. ll rano do 9 wie- 
CZÓT, ч . 

    

   

  

  

  

   

<— Teatr Lutnia zamiast zapowiedzian»- 
50 otwarcia w dn. 30 bm. wskutek trudno a 
technicznych zmuszony jest przełożyć rozpo- 
częcie sezonu na wtorek 4 października, Dnia 
tego na inauguracyjne przedstawienie dana 
będzie przebojowa operetka „Wiiktorja i iej 
huzar*, która na największych scenach eu- 
ropejskich osiągnęła rekorwodą ilość przed 
stawień i zyskała sobie miano królowej ope- 
retek. Reżyseruje i gra jedną z czołowych 
ról znakomity artysta i reżyser, szczęśliwy 
konkurent Lopka Krukowskiego Michał Ta- 
trzańs Fascynujące. tańce przygotowuje 
baletmistrz Morawski, a przy pulpicie ka- 
pelmistrza czuwa nad całością, zaszozytnie 
da: kapełmistrz 1 kompozytor Kochanow- 
6k!. i 

— Štuly Teatr Objazdowy Teatrów Miej- skich ZASP. w Wilnie przypomina, że już w dniu 1 października o godz. 8 w Nowo- 
święcianach odbędzie się uroczyste otwarcie esezonu objazdowego, na którym najwybit- 
niejsi antyści scen miejskich odegrają sub- 
telną, pełną szlachetnego sentymentu, nie- 
pozbawioną jednak humoru, komedję Kied- 
rzyńskiego„Szczęście od jūtra“, 

Następne przedstawienie Teatru 
wego odbędzie się 2 października w Św:ę- 
cianach, 3 października w Drui, 4 paździer 
nika w Brasławiu. 

    

   

  

Objazdo- 

  

1 

RADJO 
CZWARTEK, dnia 29 wrzešnia 1932 r. 

8; Sygnał czasu. 15.10: Program dz. 
Utwory Głazunowa (płyty). 15.35: 

Kom. met. 15.40: Muzyka popularna (płyty) 
16.40: Wśród książek — pogad. 17.00: Kon- 
cert. 18.00: Polska Flota Handlowa — od. 
czyt. 18. Muzyka taneczna. 19.10: Prog- 

        

    

ram na piątek. 19.15: Skrzynka pocztowa Nr. 215. 19.35: Prasowy dziennik radjowy. 
: Rozmaitości. 20.00: Koncert. W. przer wie kwadr. litej 1.20: Słachowisko „Przy telefonie", 21.50 Komunikaty. 22.00: Muzy 

ka taneczn: .40:  Wiadomošai sportowe. 22,50: Muzyka taneczna. 

ROWINKI RADJOWE. 
UTWORY GŁAZUNOWA. 

Na dzisiejszym popołudniowym koncer- cie symfonicznym (z płyt gramofonowych) usłyszą radjosłuchacze dwa utwory czoło - wego przedstawiciela nowszej muzyki ro- syjskiej A. Głazunowa: poemat symfonicz- ny p. t. Stieńka Riazin i Whale koncertowy 
(godz. 15,15). 

   

     

NASZA FLOTA HANDLOWA. 
„O godzinie 17,00 w cyklu odczytów 

„Świat przez radjo* dr. Feliks Hilchen wy- 
głosi prelekcję, w której w sposób „SZczegó- 
iowy zobrazuje „Polskę Flotę Handlową”. 

  

MUZYKA POPULARNA. ( 
Wieczorny koncert symfoniczny (godz. 

20), który transmitowany będzie z Warsva- 
wy wypełnią utwory polskiej muzyki tanecz- 
nej i ludowej, Wykonawcy: orkiestra Pol- 
skiego Radja pod dyr. Stanisława Nawrota, 
Mieczysław Salecki (tenor) i prof. Ludwik 
Urstein (akompanjament). W przerwie kon- 
certu odczytany zostanie fragment z powieś. 
ci „Kordjan i cham* L, Kruczkowskiego, 
przedstawiciela najmłodszej beletrystyki pol 
skiej. 

SŁUCHOWISKO I KONKURS. 
O godz. 21,20 rozgłośnie połskie nada- 

wać będą ciekawą i emocjonującą audycję. 
Wlypełni ją słuchowisko Foleya p. t. „Przy 
telefonie" w radjofonizacji Langfiera, po- 
łączone z oryginalnym konkursem dla rad- 
josłuchaczy, 

cego rozwojowi sportu wileńskiego z powyż 
szych przyczyn — Wii. OZLA. zwołuje na 
dzień 8 października konferencję przedstawi 
cieli wszystkich rodzajów spor! by wspól 
nym wysiłkiem wzmocnić” sportową placów: 
kę w Wilnie. 
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KRONIKA 
  

| Ezwalii 

+ ай 
| Wrzesień | 

Dziś: Michała Arch. 

Jutro: Hieronima. 

  

Wschód słchea — g. 5 m. 17 

Zachód м ж. 5 @в 02 

  

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologji U.S.B. 

w Wilnie z dnia 28/1X — 1932 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 766 

Temperatura średnia + 14° С. 

> E luvis IO 
kasz 0206 

Opad: 7,4 

Wiatr: północny. 

Tendencja: silay wzrost 

Uwagi: pogodnie. 

Przewidywany przebieg pogody w dniu 
29 września według P. I. M-u. 

Rankiem mgły lub opary. W. ciągu dnia 
goda słoneczna. Po chłodnej nocy tempe- 

ratura około 18 stopni. Słabe wiatry półno- 
cne, potem miejscowe. 

MIEJSKA. 
— Odsłonięcie pomnika J. Montwiłła. W 

dniu 9 października nastąpi w Wiilnie od- 
słonięcie pomnika znanego filantropa Józefa 
Motwiła. Pomnik, jak wiadomo, stanął na 
plačyku przy ul. Franciszkańskiej. 

— Próby uregułowania komunikacji miej 
skiej. W! związku z ostatniemi niedomaga- 
niami komunikacji miejskiej na dzień @) 
siejszy zwołane zostało posiedzenie Komisji 
Arbonowej, która raz jeszcze sprawę tę po- 
stara się uregulować. Posiedzenia poprzednie 
nie dały żadnego rezultatu. 

— 60.000 zaległości z tytułu podatku I6- 
kalowego. W! związku z przejęciem egzeku- 
cyj podatkowych przez władze skarbowe Ma 
gistrat przystąpił do przekazywania Izbie 
Skarbowej zaległości z tytułu podatku loka- 
lowego. Tu dopiero wyjaśniło się jak' zna 
czne są te zaległości. By przekazać cały ten 
podatek należy wypisać około 60.000 naka- 
zów. Rzecz zrozumiała, że prace te potrwają 
w Magistracie conajmniej miesiąc o ile nie 
dłużej. 

— Otwarcie unieruchomionych oddzia- 
łów w szpitalach miejskich. Po przeprowa- 
dzeniu gruntownego remontu z dniem 1-go 

października uruchomiony zostanie ponow- 
nie oddział chirurgiczny w szpitalu Żydow- 
skim oraz oddział położniczo- ginekologic zny 
w szpitalu Św. Jakóba. 

— Uwadze rejestrujących się. Do rele- 
ratu wojskowego Magistratu zgłaszają się 
często 18-letni mężczyźni ze znacznem opóź 
nieniem, spowodow. koniecznością przedsta- 
wienia dowodów zameldowania w Wilnie. 

Ponieważ uzyskanie tego dowodu w biu- 
rze meldunkowem częstokroć trwa kilka 
w interesie rejestrujących się leży wcześ. 
sze zgłaszanie się po te zaświadczenia, gdvż 
niezgłoszenie się w terminie lub zgłoszer 
się bez powyższego dowodu, powoduje wy- 
mierzanie kar, przewidzianych w ustawie 

wojskowej. 
To samo dotyczy spisu poborowych rocz 

nika 1912, który rozpocznie się z dniem 1-go 
października. R 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Godziny urzędowania w Bratniej Po 

mocy Pol. Młodz. Akadem. USB. Zarząd Sto 

warzyszenia Bratnia Pomoc Polskiej Młodz. 

Akademickiej USB. podaje do wiadomości 
Kol. Kol. iż od dnia 30 września rb. urzę- 
duje codziennie od godz. 13—15 i od 19—21. 

  

  

    

   

  

   

    

4 POCZTY. 

— Blankiety weksłowe na poczcie. Urząd 
pocztowy otrzymał polecenie, by we wszyst- 
kich oddziałach poczty sprzedawane były 
narówni ze znaczkami pocztowemi również 
blankiety weksłowe i marki stemplowe. 

Zarządzenie to wchodzi w życie z dniem 
1 października i ma na celu uprzystępnie- 
nie publiczności nabywania znaczków stem- 
plowych i blakietów wekslowych. 

WOJSKOWA. 
— Nowy delegat sztabu głównego Dowia- 

dujemy się, iż dotychczasowy delegat sztabu 
głównego przy DOKP w Wiilnie ppłk. Wiitold 
Stankiewicz został odwołany, a na jego miej 
sce mianowany został ppłk. Tadeusz Shey- 
bal, który objął już urzędowanie. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ 

— Przed wyborami do Wil.-Nowogr. Izby 
Lekarskiej. W/ ostatnich czasach w kołach 
lekarskich daje się - znaczne OŻży- 
wienie z powodu zbl: cych się wyborów 
do Wiileńsko-Nowogródzkiej Izby Lekarskiej 
Zainteresowanie wyborami, które odbędą się 
w dniu 1 grudnia, jest tem większe, że w 

szerokich sferach lekarskich obu miast do- 
tychczasowa działalność Izby jak nas infor- 

mują, nie spotkała się z * większym aplauzem 
Szczególne niezadowolenie wywołało w obe: 

nej kadnecji funkcjonowanie biura pośred- 
nictwa DAY: 

        

  

  

je kilka ugrupowań z w     
snemi Akcja wyborcza jest już w 
pełnym toku. 

Jako kandydat na prezesa Izby wymie- 

ORAS 

WIRGIL MARKHAM. 

niany 
Izby 

jest m. in. dr. Sztorcamn — prezes 
a jej pierwszej kadencji . 

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 
— Nowy Rok u Żydów. Jak się dowiadu 

jemy w dniach 1 i 2 października (żydowski 
Nowy Rok), jak również w dniach 15 i 16 

października rb. (wigilja i Sądny Dzień) ni* 
będą dokonywane egzekucje w mieszkaniach 

i sklepach wyznan mojżeszowego. Rów- 
nież PUPP. wstrzyma się w tych dniach э@ 
kontroli bezrobotnych izraelitów, zaś wydział 
zdrowotności publicznej magistratu m. Wilna 
nie będzie w tych dniach dokonywał dezyn 
fekcji mieszkań żydowskich, objętych epi- 
demją tyfusu i innych chorób zakaźnych. 

RÓŻNE. 

  

     

  

— Choroby zakaźne. Na terenie m. 
otowano następujące wypadki chorób 

fus bnzuszny 9, płon 10, 
błonica 4, grypa 1, gruzlica 4 w tem 
2 zgony glica 2 i świnka 1. 

Ogółern w tygodniu ubiegiyn: chorowało 

16 ob W ae ch roba za- 
kunczwia sę 

— Podaż na złote dołary. W' dniach os 
tatnich na nieoficjalnej giełdzie wileńskiej 
zaznaczyła się wzmożona podaż dolarów zło 
tych szczególnie ze strony drobnych speku- 
lantów, którzy w swoim czasie przewidując 
ich zwyżkę, zaopatrzyli się w większą ilość. 
Włobec spadku kursu dolarów złotych, co 
silnie zaznaczyło się w dniach ostatnich, spe 
kulanci starają się nagwałt ich się pozbyć. 

     

    

   

  

   

  — Sprostowanie. 
Węzoraj podaliśmy we wzmiance p. t. 

„Nie wywołuj wilka*, że oskarżony о 
kradzież Alfons Orłowski był pracownikiem 
fryzjerskim. Po sprawdzeniu przekonaliśmy 
się, że nigdy pracownikiem fryzjerskim Lie 
był i nigdy nie pracował w firmie „Walde- 
mar“ przy ul. Micikewicza, w której to fir- 
mie dokonał kradzieży. Ost. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
NIEUDANE WŁAMANIE. 

Od Mieśnik przy ul. Weglo- 
    

   

  

am. 
wej 14, oraz Turbowicz Fejgi, mieszkanki 
domu Nr. 16 przy tejże ulicy, wpłynęły do 

ści doniesienia o niez-    policji podobnej treś 
anych sprawe ach, usiłujących w nocy z 

stać się przez okno do miesz- 
ć kradzieży różnych rzeczy 
kach złodzieje zostali przez 

domowników spłoszeni. Wiszczeto dochodze- 
nie. 

   

      

    
    

KRADZIEŻ. 
Z niezamkniętego mieszkania domu Nr. 

15 pwzy ulicy Bakszta skradziono na szkodę 
Zemło Józefa 5 Ozł. w gotówce. Ustalono, że 
kradzieży dokonał Wieczorek Józef, bez sta- 
łego mie, zamieszkania. Wkzczęto za nim 
poszukiwania. 

OFIARY 
E. R. — 5 zł. dla Koziełły 
Dla Wacława Koziełły od W. A. 3 zł. 
Dia Włacława Koziełły J. S. — 2 zł. 

7 klasa Państwowego Gimnazjum im, J. 
Piłsudskiego w Święcianach, z okazji imie 
nin ks. prefekta Wacława Siekierki — 3 zł. 
10 gr. na LOPP. 

  

    

NA FUNDUSZ RAIDU EUROPEJSKIEGO. 

Stosownie do wezwania p. Stanisława 
Rynkiewicza w Kurjerze Wileńskim z dn. 13 
b. m. załączam przy niniejszem 1 zł. na fun 
dusz raidu europejskiego w r. 1934 i proszę 
p. Janinę Bieńkuńską o złożenie datku na ten 
cel. M. Urniarzówna. 

W dniu imienin Pani Kierown i Wa 
cławy Fleury, na awjonetkę im. Żwirki i Wi 
gury uczenice i uczniowie szkoły powszechnej 
„Świt* — 20 zł. 76 gr. 

ATI RO O O OWU СЕСЕ 

SATYRA POLITYCZNA. 
Rozwiązanie probłematu bezrobocia w Niem- 

czech. 
Wybory do Rady Państwa, wybory do 

landtagu, wybory do Reichstagu, referen- 
dum w sprawie reformy konstytucji wejmar 
skiej. Obywatele niemieccy nie mają ani 
chwili do stracenia. 

    

„sady pisania na maszynach z 

Starożytna fortece. 

  

Wapienne, pozbawione roślinności góry 
Dalmacji stanowiły przez wieki zaporę Euro- 
py chrześcijańskiej przed Turkami. Z tych 
czasów pochodzą stare twierdze, sterczące 
samotnie na niedostępnych skałach. 

Na ilustracji naszej widzimy potężne basz 
zamku w Klis które doskonale zachowały 

się do naszych czasów. 

BEEZEGOSW OEARZONOCZ OO ЧЕОа оТЦ 

Żywcem pogrzebany. 
Ciekawy eksperyment. 

Wipobližu domu kuracyjnego WEldenste'n, 
u stóp Donnersbergu, pozwolił się franken 
lalczyk, nazwiskiem Fritz Mack pogrzebać, 
po kilkutygodniowych przygotowaniach w 
specjalnie skonstruowanej kabinie. Mack za 
mierza spędzić w głębi ziemi 21 dni, aby 
stwierdzić, jak długo można utrzymać się 
przy życiu pod ziemią, przyjmując możliwie 

ienia. 
przeds        

  

a z wszelkiem: 
środkami ostrożności, jest pod kontrolą le- 
ZE Kabina, obita blachą cynkową, ma 

ści, 1 mtr. 10 em. szerokości 

  

  

  

   

  

   

i (2,25 długo 

Dno ka 

materacem i 
średnicy 10 cm 
człowieka ze 

jest wyścielone kapokowym 
poduszką. Rura cynkowa, o 

czy tego przedsiębiorczego 
tem zewnętrznym i dopro 

wadza powietrze. Temperaturę reguluje spec 
jalny regulator. Światło elektryczne oświeca 
kabinę i pozwala, niezależnie od tuby do soz 
mowy, porozumiewać cię ze strażą. 4 żarów- 
ki o różnych kolorach informują o nie 
pogrzebanego (bia. ytanie, niebieska — 
spanie, żółta — pisanie, czerwona—niebez- 
pieczeństwo). Mack prowadzi w swej trumnie 
pamiętnik o swych spost niach i ducho 
wych wrażeniach. Jako jedyne pożywienie 
służą mu 3—4 łyżeczki Ovomaliyny, oraz 
keksy i woda stołowa. 

NOWOŚCI WYDAWNICZE 
— Jadwiga Żywinówna. Podręcznik do 

pisania na maszynach różnych systeino v. 
Wyd. Roczny Kursów Handlowych M. Prze- 
włockiej w Wilnine. 1931, wyd. drugie. 

Ozdobiony licznemi rysunkami i tablica- 
mi, przystępny i jasny podręcznik pisania 

nie, przyczem 10 lekcyj objaśnia 
metody korespondencji handlowej i rachun- 
kowej. T' Bildziukiewiczówna. Nauka pisania 
na maszynach. Nakł. autora, Wilno 1932. 
Część pierwsza podręcznika poświęcona jest 
wiadomościom o rozmaitych typach maszyn 
do pisania, o składowych częściach maszyn, 
o sposobie ich użycia i utrzymywanm ma- 
szyny w porządku. Część druga zawiera za- 

uwzględni 
niem koresp. handłowej i urzędowej zcze 
gólności. Trzecia część zawiera materjały do 
ćwiczeń, dotyczące klawjatury i teorji dalej 
wzory listów handlowych, karty pocztowej, 
podania i t. p. Bardzo praktyczny i memmej 
w od poprzedniego podręcznika dla piszą 

cych. 

  

    

    

      
  

  

    

      

   

    

| PPP o] 

Fatalna pomyłka. 
W dniu wczorajszym o godzinie 8 wieczo 

rem w bramie jednego z domów przy ulicy 
alnej tuż wpobliżu Hali Miejskich miał 

miejsce następujący wypadek: 
W bramie stał jakiś prz 

wianin i rozglądał się. Po pe 
żył jaiegoś osobnika, który kręcił s 

koła niego niby coś wypatrując. Wyd 
się to podejrzane, a sądząc że ma do czynie 
nia z bandytą warszawianin wydobył z kie 
szeni rewolwer i wymierzywszy w rzekomego 
bandytę krzyknął: „ręce do gó 

Gdy ogłupiały z niespodzi ego napadu 
osobnik ów nie wiedział co ma zrobić war 
szawianin wystrzelił w górę czem wywołał pa 
nikę wśród przechodniów, poczem uderzył 
rzekomego bandytę rękojeścią rewolweru w 

      

    
  

    

  

    

   

  

głowę. Napadnięty padł na ziemię, 
Tymczasem na odgłos strzału nadbiegł 

  

DJABEŁ KUSI. 
(THE DEVIL DRIVES). 

Powieść amerykańska. Przekład autoryzowany z angielskiego. 

Rodzice postanowili zostać dłużej 
zagranicą, ze względu na skandal w 
domu. Zamieszkaliśmy w Anglji w 
Sussex, lecz przez 8 lata z rzędu po- 
dróżowaliśmy po całej Europie Przez 
cały ten czs Dubrosky nie dał mi zna- 
ku życia. Parę razy doszły mnie o 
nim słuchy z drugiej ręki. Raz posła- 
łam mu na chybił trafił swój adres, 
ale wątpię. czy go otrzymał. 

Werszcie wróciliśmy do kraju. 
Rana mego serca nie zagoiła się, ale 
przestałam rozpacząć. Zrozumiałam, 
że go straciłam i miałam do niego ura 
zę, że się mnie wyrzekł z taką łatwo- 
ścią. Fakt. że uczynił to dla mego 
dobra. nie usprawiedliwiał go w mo* 
ich oczach ani trochę, 

Zaraz po powrocie do domu, roze- 
grał się szereg ważnych dla mnie wy* 
padków. Matka uciekła, powiedzmy 
grzecznie. z niebieskim ptakiem... 
Ojciec, biedny ojciec, umarł niedłu- 

Wydawnictwo „Kurjer Wilenski“ 

go potem i zosłałam w domu. sama 
z babką. jedyną krewną, jaka mi zo- 
stała. 

Babka przeżyła ojca tylko o kilka 

miesięcy. W tydzień po jej Śmierci 
opuściłam dom nazawsze, Wyruszy- 
łam na poszukiwanie Dubrosky'ego. 
Nie znalazłam go. 

Urwała. Pomimo, że przyrzekła 
i, iż będzie spokojna, czułem, że 
ży cała z wewnętrznego wzburze: 

Spacerowaliśmy dłuższą chwilę 
w milezeniu, gdyśmy się znów zbliżyli 
do ruiny, rzekła: 

ziwne się to musi panu wy- 
dawać, że mówię o tem wszystkiem 
lak, jakby to nie było moje życie. 
1 mnie samą to dziwi. Mówię spokoj- 
nie o rzeczach, które były niegdyś 
moją tragedją, a teraz są dla mnie 
tak nierealne jak te ruiny obrośnięte 
bluszczem, ruiny mego rodzinnego do 
niu. Przeżyłam to wszystko. Żyłam 

      

S-ka z ogr. odp. 

posterunkowy, który rzekomego bandytę oraz 
podejrzliwego warszawianina odprowadził do 

) P. gdzie 

rzekomym banrytą jest be zrobotr ojżesz 
Jakóbczyk, zam. przy ul. Bazylj ej nr. 
6. Wstąpił on do bramy w celu załatwienia 
pewnej fizjologicznej potrzeby, lecz zauważy 
wszy nieznajomego pana począł się kręcić, co 
nasunęło warszawiście, widocznie  „piekne“ 
mającemu pojęcie o Wilnie, przypuszczenie, 
że ma do czynienia z bandytą, 

Po wyjaśnieniu całej sprawy podejrzliwy 
warszawianin wypłacił pokrzywdzonemu kil 

szkodowanego 
a skierowano do ambulatorjum po 

gotowia ratunkowego, gdzie nałożono mu 0 
patrunek. O wypadku spisano protokół poli 
cyjny za zakłócenie spokoju i wywołanie 
zbiegowiska, R (c). 

          

  

    

   

   

    
   

  

wspomnieniami, które przestały być 
mojemi. Nawet złe wspomnienia, te, 
które spędzały mi sen z oczu, prze- 
stały mnie ranić, Czy pan mnie ro- 
zumie, panie Peters? 

Usiłuję zrozumieć, droga Bani 
* odparteti. 

Ścisnęła mnie lekko za ramię. 

— Więcej nie żądam. O następ- 
nych dziesięciu latach nie mam dużo 
do powiedzenia, Poznałam wielu męż 
czyzn, między innymi Jene de Sief- 
fert, Wwgasła gałąź tego rodu miała 
tytuł hrabiowski, ja używałam go dla 
efektu. Radio šwialowe ży 
jeździłam po modnych miejscowoś- 
ciach... Początkowo nie brakowało mi 
pieniędzy, ale topniały mi w rękach. 
Miałam dwadzieścia lat i lubiłam się 
bawić. Tęskniłam do Dubrosky'ego 
i nie mogłam go odzyskać. Doszła 
mnie wieść, że ktoś o podobnem na- 
zwisku umarł w Rosji na malarję. 
Gdyby nie to, że spotkałam kobietę, 
którą kochałam i która mnie kochała 
byłabym się stoczyła na samo dno 
upadku. 

-—- Panią Mason? —— zapytałem. 
— Właśnie, Ź domu Harjetę Boyd. 

Kolegowałyśmy na pensji, Spotkały- 
śmy się w Europie. I ona była nie- 
szczęśliwa. Męża jej znałam od dzie: 

  

      

    

W_I LE Ń S K I, 

  

. Z OSTATNIEJ CHWILI 
  

Titulescu kandydatem 
na stanowisko sekretarza gener. Ligi 

Narodów. 
LONDYN, (Pat). „Times* donosi z Buka- 

resztu, że rezygnacja Titulescu, który na 

  

znak protestu przeciw rokowaniom rumuń- 

sko-sowieckim, podał. się do dymisji ze sta 

nowiska posła w Londynie, nie została na- 

razie przez rząd przyjęta. Titulescu jest zde- 

cydowarym przeciwnikiem paktu o nieagre- 

sji z socjalistami, uważając, że pakt Kello- 

ga i protokół Litwinowa w sposób wystar- 

czający gwarantuje pokój pomiędzy Rumu- 

nją a Sowietami. Tymczasem obecnie rząd 

rumuński zbagatelizował jego rady i wszczął 

bezpośrednie rokowania z Sowietami. 

„Daily Chronicle* mówi o Titulescu ja- 

ko o jednym z kandydatów na stanowisko 

sekretarza generalnego Ligi Narodów. 

Plenum C. K. P. K. 
MOSKWA, (Pat). W dniu 28 b. m. 

rozpoczęły się obrady plenum CKPK 
W najbliższych dniach oczekiwana 
jest mowa programowa Stalina. 

Zamordowanie Rumiancewa. 
RYGA, (ATE). W. Zaglębiu Donieckiem 

na Ukrainie został zamordowany ezłonek 
CIK'a ZSRR. oraz jeden z wybitniejszych 
ezłonków partji komunistycznej, Rumianeew 

Vtwięk. teatr świetlny 

PAN 
+. Wielka 42, tel. 5-28 

DZIŚ! 
  

Wielki film o miljonach! 
Produkcja francuska! 

Leon Belieres i Charles Lamy. Nad program: Komedja dźwiękowo-rysunkowa Fiejszera oraz dodatek 
Paramountu i PAT. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10'15, w dnie świąt o g. 2-ej 

  

stał na czełe sowieckich ekspedycyj karnych 
i dokonał masowych egzekueyj w Azerbaj- 
dżanie i w Gruzji. W ostatnim czasie Ru- 
miancew zajmował wyższe stanowisko GPU., 
został wydelegowany do Zagłębia Doniec- 
kiego, aby skontrołować działalność organi- 
zacji komunistycznych i podnie produkcję 
węgla, która w ostatnich mie: iąecach znacz- 
nie obniżyła się. Prasa sowiecka pisząc o 
tragicznej Śmierci Rumiancewa, nie podaje 
szezegółów, ograniezając się jedynie do 
stwierdzenia, że Rumiancew zginął na po- 
sterunku bojowym. 

Hikmet-Bey 
zmarł w szpitalu dla warjatów. 
PARYŻ, (Pat). Oficer marynarki tureckiej 

Hikmet-Bey, który w tajemniczy sposób zgi- 
nął w Paryżu dnia 19 maja i o którym do 
tej pary nie byłe żadnych wiadomości, zmarł 
— według doniesień dzisiejszej prasy fran- 
euskiej — w przytułku dla umysłowo cho- 
rych w okolicy Lyonu. Zmarły, który wed- 
ług zeznań rodziny — w dzień zniknięcia 
posiadał większą sumę pieniędzy, w chwili 
umieszezenia ge w szpitalu miał przy sobie 
25 et. 

   

  

      

Krwawe starcie 
między hitlerowcami a stahlhel- 

mowcami. 
BERLIN, (Pat). Na zgromadzeniu niemie- 

cko-narodowych we Wrocławiu doszło wczo- 
raj do krwawych zaburzeń, wywołanych 
przez narodowo-soejalistycznych bojowców. 
Hitlerowcy wdarłszy się na galerję, rzucali 

LEVY i SPÓŁK 
Na |-szy seans ceny zniżone. 

Nr. 223 (2465). 

homby łzawiące między zebranych, a wycho- 
dzący z sali stahihelmowcy zostali przez hit- 
lerowców pobiei do krwi. Polieja interwenjo 
wała, aresztując 30 narodowych socjalistów. 

Skutki trzęsienia ziemi 
na półwyspie Chalcedońskim. 

ATENY, (Pat). Trzęsienie ziemi na pół- 
wyspie Chaleedońskim pociągnęło za sobą 
katastrofalne skutki. 150 rannych przebywa 
w szpitalach. Pod gruzami znajduje się je- 
szeze bardzo wiele osób. Oprócz wsi eałko- 
wicie zniszczonych, 23 wsie są zrujnowane 
częściowo, Ludność obozuje pod gołem nie- 
bem. Nieznane są losy słynnego klasztoru 
na górze Athos, z którym wszelka komuni- 
kaeja jest przerwana. Według ostatnieh ob- 
liczeń, trzęsienie ziemi pociągnęło za sobą 
ofiary w liczbie 141 zabitych i 403 rannych, 
w tem 50 ciężko. 2400 rodzin pozostało bez 
dachu na dgłową. 

200 zabitych. 
ATENY, (Pat). Według ostatnich wiade- 

mości, w czasie trzęsienia ziemi na półwys- 
pie Chalecedońskim zabitych zestało 206 osób 
Wstrzasy podziemne, co prawda słabe, trwa- 

ja w dalszym ciągu. 

Strajk w Manchesterze 
zakończony. 

LONDYN (Pat). W) dniu 28 bm. rano za- 
kończeno strajk w okręgu przemysłowym 
Manchesteru. Wfszystkie fabryki włókienni- 
cze został ponownie uruchomione i 1.800.0% 
rchotników objęło pracę. Strajk trwał jeden 

miesiąc i 3 dni i kosztował związki zawodo- 
we 400.000 funtów, wypłaconych strajkują- 
cym jako zapomogi. Straty, jakie poniósł 
przemysł włókienniczy, obliczają na 14 mil- 
jonów funtów. 

  

W rol. gł 
osobista * 

urocza bohat. filmu „Sekretarke 
Mary Glory oraz znakom. komicy 

Następny pr.: Gigant. arcydzieło lotnicze „Pogromcy przestworzy'' zakroj. na olbrzymią, niespot. dotąd skalę 

  

Komunikat! 
  

  

  

DZIŚ! 
Dawtięk. Kino - Teatr 

HELIOS 
Weńska 38, tel. 9-26 

Dyrekcja kino „CASIN 
tlanie w kinie „Stylowy filmu „Moskwa bez maski'* oświadcza, 
tytułu do obecnie 
z reklamowanym w naszem kinie rewelacyjnym Roa aizakojem sezonu p.t. „Moskwa bez mask. 
najkrótszym czasie ukaże się na naszym ekranie. 

MIŁOŚĆ DOŃSKIEGO KOZAKA 
Reżys. Olgi Preobrażenskiej : 

Oryginalne pleśni i tańce w wykon. dońskich kozaków 

Najnowszy artyst. przebój dźwię- 
kowy wytwórni „Sowkine”* w Moskwie 
W-g powieści О. Szolochowa „Cichy Don“. 
najwybitniejszych artystów teatrów moskiewskich. 
Nad program: Atrakcje dźwiękowe. 

  

wyświetlan. u siebie obrazu (tytuł właś: 

Na 1-szy seans ceny zniżone. 

£6 nie chcąc by Sz. Publiczność została wprowadzona w błąd zja- 
wieniem się na ulicach Wilna afiszów reklamujących wyświe- 

że kino „Stylowy” omyłkowo używa tego 
„Hai Tang“) i, že ten film nic niema wspólnego 

1“, który w 

Iwana Pronowa z udziałem: 

Początek seansów o godz 4, 6, 8 i 1020 
W sobotę i niedzielę — bilety honorowe niewažne. 
  

Dreiyk. Kino - Teatr | Dziśl 100% 

STYLOWY 
«l. Wielka 36. 

džwię- 
kowe siais p.t. 
W roli głównej słynna Chinka Anna May Wong. 

w 8 aktach. W roli głównej król sensacji Harry Peel. 

Haj Tang 
(Miłość W. Ks. Borysa) Potężny dramat w 10 akt. z życia arysto- 
kracji rosyjskiej, ilustrujący miłość kochanków odmiennych ras 

Nad program: W mocy awanturnika. Sensacyjny dramat 
Początek o godz. 4, 6. & 1 10'15 

  

    

     
    

  

          

     

  

     

      

      

     

szorzędnych 

  

„EXPRESS“ — 

TANIO, SZYBKO i SOLIDNIE! 

— Proszę się przekonać! — 

HALLO!! 
Ażeby udostępnić uczęszczanie do 
ŁAŻNI ustaliłem od dnia 29-go 
września bież. rr cenę od 

Łaźnia „STRAUSSA*, 
Zarzecze, Popławska 2. 

SKŁAD FORTEPIANÓW 

W. Gierwiatowskiego 
Wilno, róg Wileńskiej i Gdańskiej 1—6 

posiada wielki wybór fortepianów i pianin pierw- 
fabryk 

oraz koncertowy C. Bechsteina. 

Firma egzystuje od roku 1838. 

Parowa farbiarnia, pralnia chemiczna, 
.prasownia ! gremplarnia maszynowa 

i Wielka 31 
Wilno, tel. 17-00 

farbuje, chemicznie pierze, prasuje i jednocześ- 
nie odkurza ubrania i grempluje materjały na 
poczekaniu, odparza plusze, plisuje, reperuje 
ubrania, odnawia kapelusze, odsyła robotę bez 

dopłaty do domu, wykonuje wszystko 

Zwróćcie się do „EXPRESSU“ — telefon 17-00 

ŁAŹNIA POTANIAŁA! 

30 gr. 
właśc. A. Kuzenstal 

Otwarta codziennie 

   

krajowych i zagranicznych 

  

Do wynajęcia 

poko 

  

POKÓJ 
duży, jasny z umeblowa- 
niem lub bez w dobrym 
punkcie miastą do wyna- 

jęcia. Zamkowa 3—3. 
Dowiadywać się w godzi 

nach biurowych. 
  

Do wynajęcia 
  

Lo Kursów Technicznych w Wilnie 
otwiera w roku szkolnym 1932/33 następujące Kursy 
Tehniczne: 1) Korespondencyjne (z zekresu budow- 

2 pokoje z odziel- 
nem wej- 

ściem frontowem nadają- 
ce się na biuro, dla adwo- 
kata, lekarza etc. Wszel- 
kie nowoczesne wygody, 
telefon i in. ul. Trocka 3 

  

Dr. Wolfson 
Choroby 

weneryczne, 
i moczopłciowe 

Wileńska 7, tel. 10-67 
od godz. 35—1 i 4—8 
  

Docent U. 5. В. 
Dr. Med. 

Marjan Mienicki 
po powrocie i 

wadzeniu 
przyjęcia chorych 

  

przyjmuje od 9—10i4—6 
ul. Słowackiego 1, m. 10 

Akuszerka 

Marja Laknerowa 
przyjmuje od 9 do 7 wieza 
lica Kasztanowa 
W. Z. P. Nr. 69. 

  

  

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, 

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na uł, Mickiewicza 4—6 
tamże gabinet kosmetrea- 
my, usuwa zmarszczki, bro” 

skórne, 

    

dawki, kurzajki i wągry. 

| Dr. GINSBERG | > 
S skórne, NE KURSY 

| rycz / HO ъ Wileńska 3 «at rex | 5-04 M2 MASZYDACH 
od godz. 8—? ! 4—s. w Wlinie 

Maszyny: Remington. Ur- 
derwood, Royal i ldeal 
Korespondencjahandlowz 
i urzędowa. Metoda no- 
woczesns. Informacje: u]. 
Sosnowa 10—5. od godz. 

9—!1 i od 3— 

przepro- 
się wznowił 
  

Pa. Nied 

Wileńska 31, m. 2 RANE ui 
słoneczny, ze wszelkiemi od 4—7 po poł. lekcje-korepetycje 
wygodami w domu Nr. 10 języków: 
m. 6, przy ulicy Naszej DOKTOR francuskiego 

żącej ró legl R 1 Е > Ž iwo Recznej | SZAbAd-Gawrońska niemieckiego, 
aka powróciła polskiego 

Słowackiego 16—6 

Profesor 
gimnazjum seminarjum 

przyjmie posadę. 
Przyroda. fizyka, chemja- 
matematyka, geozrafja. 

propodeutyka — filozofji- 
Lekcje, pryw. kompiety- 

Węglowa 12, m. 6 

Sprzedam 
bardzo tanio 

LM MUNOWENY 
O warunkach dowiedzieć 

  

  

7, m. 5 
852( 
  

Tom. Zan: 

  

nictwa i elektrotechniki), 2) Pomocników Mierni- m. 2 od godz. I|—3. na RF Gedeminowski | się w Admin. „Kuriera 
czych, 3) Dozorców Drogowych i Meljoracyjnych, W ON 21. Wileńskiego” 

4) Radjotechniczne, 5) Elektryczne (monterskie), . Z. Nr. 3093 

6) Nowoczesnej Obróbki Metali i 7) Żeńskie Kreć   Mieszkanie     

  

gubiono blankiety wek-   larsko-Techniczne. Zajęcie rozpoczynają się |5 pa- slowe z podpisem 
ždziernika. Informacyj udziela kancelarja Kursów | z 3-ch pokoi z kuchnią PIANINO Szejna Cwik na sumę 
we wtorki i piątki w godzinach 17—19 w gmachu | suche, ciepłe do wyna- | sprzedam ul. Jagielloń | 2000 zł.: 7 blankietów pe 
Państw. Szkoły Technicznej, Wilno, Holendernia 12 jęcia ul. Wielka 5 ska 10—4, 200 zł. i 6 po 100 zł. 

ciństwa. Był kilka razy u mego ojca. 

— Mądry Juljan? 
— Pan wszystko wie. Człowiek 

tes miał przeszłość kryminalną. Har- 
jeta poznała go jako inteligentnego 

Amerykanina, podróżującego po Eu 
ropie. Kochała się nieszczęśliwie w 
kim innym i gdy się nadarzył Juljan 
Sand vel Mason, wyszła za niego z 
rozpaczy. Naturalnie prędko się na 
tim poznała, lecz starała się z tem 

pogodzić... 
— Ale przecież nie wiedziała nic 

o jego przeszłości? 

-— To nie było konieczne, Wystar 
czyło, iż poznała, że nie był tem, za 

co się podawał. Mieszkali ze względu 
na pozory pod jednym dachem, ale 
byli sobie zupełnie obcy. Jej nigdy nie 
przyszło na myśl. żeby się z nim ro- 

Sama nie jest katoliczką, lecz 
pochodzi z katolickiej rodziny, która: 
by z nią w razie rozwodu zerwała. 
Cierpiała więc w milczeniu i praco- 
wała dla biednych, na których dawa* 

ła ogromne sumy. Biedna Harjeta! 
Teraz ma spokój. 

Księżyc zniżył się ku horyzonto 
wi. Filadelfja popatrzyła na nasze 
wydłużone cienie i rze 

— O, już późno. Tak mi błogo, że 

  

   

        

zwierzyłam się panu z rzeczy, o któ 

  

rych nigdy nikomu nie mówiłam. 
Pan jest moim bezinteresownym przy 
jacielem. Bliskiemu przyjacielowi nie 
można wyznać wszystkiego. 

Spojrzała na mnie z uśmiechem 
i wsunęła mi głębiej rękę pod ramię. 

— Teraz powiem panu o zagadka 
wej dła was ws kich nocy śmierci 
kapitana. Pan nie wie, jak ja się tu 

znów znalazłam, nieprawdaż? 

— Nie, pani. To jest dla mnie za- 

gadką. 
—. Otóż przyjechałam tu dlatego, 

   

    

  

że znalazłam coś w papierach Ma- 
sona. 

- Nie rozumiem. 

— Bawiłam u Masonów dłuż 
czas, a i przedtem bywałam u nich 

częstym gościem. Naturalnie prosi- 
łam Harjetę, żeby nie zdradzała przed 
miężem mego, że się tak wyrażę, pa- 
nieńskiego nazwis gdyż mądry 
Juljan znał niegdyś tajemnicę mojej 
matki, która właśnie dlatego bała się 
go i nie chciała, żeby ojciec go za 

praszał, Z drugiej strony, Juljan, wie 

dząc kim byłam. miałby się przede 

   

mną na baczności. Czy pan wie, dla: 
czego? 

— Nie... wiem — odparłem z wa* 
haniem. 

Dlatego. że on miał u siebie 

moje listy. Zobaczyłam kiedyś u nie- 
go na biurku róg mego własnego li- 
stu, wystający z pod stosu papierów. 

Pokazywał mi właśnie fotografje. 
Miał dwie manje: warcaby i fotogra- 
fowanie. Wie pan o mało nie zem- 
dlałam. W jednej chwili pojęłam, że 
Dubrosky musiał żyć i że Gray 

son szantażował go. Nie wiedziałam: 
jeszcze, że to nie był właściwie szan” 

taż. Wówczas postanowiłam, że nie 
spocznę, dopóki nie odszukam sweg> 
Dubrosky.ego. 

Zaraz. proszę pani — wtząci- 
łem szybko. — Więc Mason szantaże 

wał Dubrosky'ego, czy coś w tym ro- 

dzaju. Ale przecież pani szukała go 

po więzieniach. 

   

    

   

  

— Próbowałam wszelkich sposo- 
bów, panie Peters. Raz, kiedy wymie 
niłam w obecnoścj Masona prawdzi- 
we nazwisko Dubrosy'ego, jako swego 
dawnego znajomego, łotr mruknął 
coś niewyraźniie, że: „ten ptaszek 
tale nabroił, że nie odsiedzi tego do 
końca życia”. Nie odważyłam się py- 
lać, co przez to rozumie, ale powie” 
działam sobie, że zwiedzę wszystkie 
więzienia na wschodzie i przekonam 
się czy Mason kłamał. Dzięki temu 
paznałam pana. 

Ścisnęła mnie za ramię. (D. c. n.) 

  

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis.   |


