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Szkolnictwo zawodowe Francuski adwokat oskarża min. Goeringa 
czy ogólnokształcące? 

Artykuł poniższy zamieszczamy ja 

ko dyskusyjny. Red. 

Żyjemy w dobie powszechneg» 
kryzysu, ktćry objął nietylko dzied/1- 
nę gospodarstwa społecznego całego 
świata, lecz wkradł się również do ży- 
cia społecznego i politycznego naro- 
dów. 

Jest to więc niedomaganie ogólne, 
strukturalne raczej niż konjunktural- 
ne, Czy mamy biernie pięyglądać się 
temu chaosowi powstałemu w okresie 
powojennym, czy opuścić bezradnie 
ręce i czekać zmiłowania boskiego, 
albo pomocy od państw innych? Doś. 
wiadczenie już nas nauczyło, że tylko 
na własne siły liczyć możemy, że tyl- 
ko własnemi rękami usunąć może- 
my przeszkody, piętrzące się na na- 
szej drodze. W ten sposób zdobyliś- 
my swą niepodległość polityczną i w 
ten sam sposób musimy uporać się z 
wszelkiemi trudnościami natury gos- 
podarczej, wynikającemi z trwającz- 
go obecnie kryzysu. Aczkolwiek roz- 
miary kryzysu w Polsce są znacznie 
mniejsze niż ma Zachodzie, to jednak 
przyczyny jego są te same. Chcąc kry 
zys ten pokonać, musimy walkę rozpo 
cząć od podstaw, musimy zmienić na- 
stawienie psychiczne naszego społe- 
czeństwa, musimy pogląd jego na 
świat i życie oprzeć na fundamencie 
wiedzy gospodarczej. Ponieważ zaś 
starsza generacja nie miała możności 
zdobycia wykształcenia gospodarcze- 

-80, gdyż rządy zaborcze celowo utrud 
niały wszelką akcję, zmierzającą w 
tym kierunku, musimy dołożyć wszel- 
kich starań, aby następcy nasi, obec- 
na młodzież wolnej i niepodległej Pol 
ski posiadła gruntowne wykształcenie 
gospodarcze. 

A więc stoi przed nami koniecz- 
ność .całkowitego przekształcenia na- 
szego szkolnictwa. W tym kierunku 
idą prace twórcy ustawy o ustroju 
szkołnictwa z dnia 11 marca 1932 Г. 
ministra oświaty i obecnego premjera 
rządu p. Janusza Jędrzejewicza. Žda- 
jąc sobie dobrze sprawę z konieczno- 
ści wychowania gospodarczego i wy 
„kształcenia inicjatywy gospodarczej, 
itak ważnej szczególnie dla naszego 
społeczeństwa, które nie ma za sobą 
żadnej tradycjj w tej dziedzinie, 
twórca wspomnianej ustawy zrównał 
w niej szkoły zawodowe z ogólno- 
kształcącemi, nakładając na nie jed- 
nocześnie obowiązek wychowania » 
bywateli, przygotowanych nie tylko 
do obejmowania stanowisk po swych 
poprzednikach, nie tylko świadomych 
swych obowiązków wobee państwa 
i społeczeństwa, ale również umieją- 
cych tworzyć nową atmosferę społecz 
ną, sprzyjającą rozbudowie życia go- 
spodarczego, a więc biorących czyn- 
ny udział w twórczej pracy dla roz- 
woju, dobrobytu i potęgi naszego pań 
stwa 

Zmiana stanowiska rządu w sto- 
sunku do szkolnictwa zawodoweg» 
jest nakazem chwili obecnej, skoro 
ma ono do spełnitnia tak ważne za- 
dania. 

A przecież od zarania naszej pań- 
stwowoci nikt nie zajął się tak gor- 
liwie zagadnieniem rozwoju i znacze- 
nia szkół zawodowych, które pow- 
stawały sobie przygodnie, bez jakie- 
gokolwiek planu ich sieci, istniały bez 
dokładnie opracowanych i dostoso- 
wanych do potrzeb życia gospodar- 
czego programów nauczania, wresz- 
cie znikały w sposób cichy i nikomu 
nie znany, pozostawiając żal jedynie 
wśród tych, którzy rozumieli jaką 
stratę ponosi wskutek tego państwo 

Czy szkoły te nie zdołały pozyskać 
sobie zaufania społeczeństwa, które 
uznawało jedynie gimnazja ogólno- 
kształcące? Czy nie umiały wypełnić 
swych obowiązków? Nie! Dlaczegóż 
więc jeszcze w roku szkolnym 1928- 
1829 mamy w Polsce tylko jednego 
ucznią szkół zawodowych na 390 oby- 
wateli, gdy tymczasem w gimnazja 'h 
jeden uczeń przypada na 139 obywa 
teli; stosunek zaś liczbowy gimnaz- 
jów do szkół zawodowych wynosił 
5,6:1. Przyczyn tego stanu należy 
szukać w talszywem „nastawieniu“ 
naszego społeczeństwa nie rozumie- 
jącego znaczenia szkół zawodowych, 
do których posyłało się dotychczas 
jedynie mniej zdolnych kandydatów 
względnie tak zwanych „wypędków** 
czyli uczniów usuniętych z innych 
Szkół. Obecnie, dzięki kilkuletniej 
Propagandzie znaczenia szkół zawo- 

dowych dla kraju oraz gorącemu po- 

  

'parciu ich przez władze państwowe, 
szkoły te zdobywają sobie coraz wię- 
„ksze zrozumienie wśród społeczeńst- 
wa; potwierdza to fakt, że zgłaszają 
się do nich nie tylko dzieci rodziców 
niezamożnych i mniej zdolne jak do. 
tychczas. lecz również dzieci inteli- 
gencji, urzędników państwowych, ko- 

  

„.munalnych i prywatnych, a co najważ 
niejsze jest coraz mniej wspomnia- 
nych powyżej „wypędków*, a coraz 
więcej młodzieży zdolnej. Z radością 
więc możemy stwierdzić, że z roku 
na rok wstępuje do naszych szkół ma 
terjał coraz lepszy. Kwestja ta wcho- 
dzi więc na właściwe tory, boć prze- 
'cież nauka w szkołach zawodowych 
nie jest łatwiejsza niż w ogólnokształ- 
cących, a raczej trudniejsza, wymaga 
przytem pewnych uzdolnień specjal- 
nych, a mianowicie: spostrzegawczoś- 
ci i szybkiej orjentacji, samodzielnoś- 
©1 i energji. 

Dlatego też słuszne są poczynania 
naszych władz oświatowych, które co- 
raz silniejszy kładą nacisk na rozwój 
propagandy szkolnictwa zawodowe- 
go. W stosunku .do naszych stron 
stwierdza to okólnik Kuratorjum Ok- 
ręgu Szkolnego Wileńskiego. Nr. 150 
z dnia 25 kwietnia r. b. o treści na- 
stępującej: 

„Wobec tego, że do głębokieh wsi, osiedii 
ludzkich, oddalonych ed większych ośrod- 

ków kultury, nie docierają lub docierają sła 
bo wiadomości oświaty i eywilizaeji, nałeży 
wszełkiemi sposobami starać się © przepro. 
wadzenie propagandy szkolnictwa zawodowe 
go do najbardziej oddalonych od nas za 
kątków prowincji, gdyż nauka zawodu, prócz 
korzyści osobistych dla przyszłości ucznia, 
stanowi © dobrobycie i przyszłości całego na 
rodu, o ile jest ujęta w szerokiej skali, Mu- 
simy zatem postarać się, by w każdej wiej. 
skiej szkole powszechnej, w kaźdej gminie i 
w każdej najdrobniejszej fiłji urzędu pań. 
stwowego — znajdowały się dokładne dane 
dotyczące szkolnictwa zawodowego, by kie. 
rownik publieznej szkoły powszechnej, wójt 
gminy, proboszcz parafji i inni, stojący na 
pewnym szczeblu kultury — mogli uświada- 
miać miejscową ludność o potrzebie i ceło- 
wości kierowania młodzieży wiejskiej do 
szkół zawedowych, oraz wskazywać i dora. 
dzać, w jakim kierunku należy danego mło. 
dego osobnika kształcić, do której szkoły 
posłać”. 

„Gospodarcze nastawienie szkol- 
nietwa nie jest tedy tylko wewnętrz- 
ną kwestją szkoły i przejściowym prą 
dem wychowawczym, lecz jest ono 
także kwestją bytu narodowego“ (K. 
Sosnowski w pracy p. t. „Szkoła 
Handlowa na usługach Państwa i Spo 
łeczeństwa”), 

Decyzja więc oddania dziecka do 
szkoły ogólnokształeącej czy zawo- 
dowej nie może być dziełem przypad- 
ku czy też naśladowmictwa, lecz ma 
opierać się przedewszystkiem na za- 
miłowaniu Ń uzdolnieniu samej mło- 
dzieży. Rodzice zwykle pytają ile wy- 
nosi opłata w szkole, jakie są jej upra 
wnienia i ile lat trwa nauka, rzadziej 
zaś pomyślą o tem czy dziecko ich bę 
dzie nadawało się do tej szkoły. Trze 
ba bowiem pamiętać, że nieodpowie- 
dni wybór typu szkoły może zwichnąć 
karjerę danego młodego człowieka, a 
społeczeństwu przysporzyć malkon- 
tentów i wykolejeńców życiowych. 
A zatem przed oddaniem dziecka do 
szkoły należy dobrze się zastanowić 
nad wyborem jej rodzaju oraz przy- 
datnością i korzyścią, jaką po ukoń- 
cezniu jej mogą osiągnąć sami absał- 
wenci oraz państwo. 

Słusznie bowiem twierdzi cytowa 
ny przed chwilą autor, że: 

„Wychowanie gospodarcze młodzieży jest 
dla nas równie ważnem zagadnieniem, jak wy 
chowanie militarne, a nawet od niego waż 
niejszem, boć sprawy polityczne zależne są 
od spraw gospodarczych. Kto to rozumie, 
ten nie będzie rozdzierał szat z powodu ге- 
formy gimnazjów, i zpowodu obniżania kuł 
tury narodowej, która kwitnąć i rozwijać się 
może tylko na podłożu ogólnego dobrobytu". 

Ogromna nadprodukcja, jak do- 
tąd maturzystów gimnazjalnych stwa 
rza grupę ludzi niezadowolonych z 0- 
siągniętych wyników, szukających 
posad urzędniczych, których znaleźć 
obecnie nie mogą, z konieczności za- 
tem ipowiększających szeregi t. zw. 
bezrobotnej inteligencji. A przecież 
utrwalenie niepodległości oraz dobro- 
bytu i potęgi naszego państwa musi- 
my oprzeć nie na malkontentach, lecz 
na ludziach odpowiednio przygoto- 
wanych do życia, zdolnych do pracy 
i pożytecznych sobie i państwu. 

K. W. 

  

© podpalenie Reichstagu. 
PARYŻ. (Pat). Znany adwokat 

francuski More Giafferi, który zade 
iklarował gotowość obrony oskarża- 
nych o podpalenie Reichstagu, udzie 
lił wywiadu przedstawicielowi „Le 
Rempart*. 

'_ Giafferi dowodzi, że minister Ge- 
ering jest odpowiedzialny nietylko 

moralnie, ale i faktycznie za tę zbrod 
nię. On, nie kto inny — twierdzi Giaf 
teri — zorganizował tę sprawę. On №у 
dał rozkaz Spalenia Reichstagu. Aże 
by dokonać tego czynu, trzeba było 
zużyć kilkuset kg. nafty. Dostareze- 
nie tak wielkiej ilości materjałów pal 
nych de Reichstagu nie megło być nie 
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Wykłady wieczorowe, Niezemożnym daleko idące zniżki. 

Co ma oznaczać 
pakt włosko-sowiecki. 

MOSKWA. (Pat). Sowieekie czyn- 
niki oficjalne potwierdzają, że zawar- 
cie włosko - sowieckiego pektu o nie 
agresji jest kwestją bardzo krótkiego 
czasu. Podpisanie paktu ma nastąpić 
w Rzymie. 
"Z miarodajnyeh kół dowiaduje się 
korespondent PAT, że komentarze 

„Niebieskie koszule' 
DUBLIN. (Pat). Rada Wykonaw 

cza Irlandji uchwaliła wyłączyć z pod 
prawa członków organizacji .„niebies 

prasy niemieckiej, jakoby pakt ów 
miał stanowić przeciwwagę paktom 
+ Franeją i Polską oraz z protokółem 
londyūskim, pozbawione są wszelkiej 
podstawy Według opinji tutejszych 
kół, pakt z Włochami jest jednem z 
posunięć polityki sowieckiej, obliczo 
nem na rozluźnienie paktu czterech. 

wyjęte z pod prawa. 
kieh koszuł*. Jednocześnie postano 
wione utworzyć sąd wojskowy, który 
ezuwałby nad bezpieczeństwem. 

Rozbrojeniowe plany Roosevelta. 
WASYNGTON. (Pat). Według о- 

pinji kóół politycznych, uwagę prezy 
denta Roosevelta zajmuje ostatnio 
kwestja rozbrojenia _ Światowego. 
Twierdzą tu, że skoro tylko wewnętrz 
na sytuacja przestanie go absorbować 
wyśle do Genewy Normana Davisa z 
nowemi instrukcjami. Instrukcje te 

będą szły w kienunku przyśpieszenia 
pracy konferencji rozbrojeniowej i 
zakończenia jej pozytywnym sukce- 
sem. Roosevelt miał wstrzymać podo 
bno wydatkowanie sum, 'przeznaczo- 
nych na unowocześnienie armji do 
chwili wyjaśnienia sytuacji na kon 
ferencji rozbrojeniowej. 

Protest spichrzów zbożowych. 
LONDYN.( Pat). „Daily Express“ 

donosi, jakoby Kanada i Australja wy 
stosowały oficjalny protest do rządu 
brytyjskiego z powodu stosowania du 
mpingu przy wywozie pszenicy do 

Amglji przez Francję, Niemcy, Rosię 
i Polskę. Kanada i Australja miały 
zwrócić uwagę na to, że dumping ten 
spowodował w ostatnich tygodniach 
spadek cen pszenicy na rynku. 

zauważone przez policjantów, pilnu- 
jących gmachu parlamentu niemiec 
kiego. Podpalacze przenieśli cały ma 
terjał palny podziemnym korytarzem, 
który łączy gmach parlamentu z pa- 
łacem rady ministrów. W tym czasie 
— podkreślił Giafferi — zamieszki- 
wał pałac prezydjum rady ministrów 
minister Goering, który był równo- 
cześnie przewodniczącym Reichstagu. 
Goering czynu swojego dokonał nie w 
celu zwalczania komunistów, lecz w 
celu zaatakowania von Papena i pre 
zydenta Hindenkurga. 

Dalej adwokat Giafferi zaznaczył, 
że postanowienie trybunału w Lipsku 
według którego trybunał odmówił 
prawa bronienia podsądnych adwoka 
tom obcym, niezgodne jest z ustawo 
dawstwem niemieckim. Ustawodaw- 
stwo niemieckie nie przewiduje do- 
tychezas żadnych ograniczeń narodo 
wościowych i wypływających z przy- 
należności państwowej w stosunku do 
zgłaszających się obrońców, Wiem — 
kończy swe oświadczenie Giafferi — 
że nie będę bronił podsądnych. Regi- 
me hitlerowski zanadto obawia się 
prawdy, a prawdą jest, że Goering do 
konał tego zamachu. 

Nowi posłowie na Zamku 
WARSZAWA. (Pat). Dnia 22 sier- 

pnia p. Francisco Serrat'y Bonastre, 
"poseł nadzwyczajny i minister pełno 
mocny Hiszpanji, złożył Panu Pre= 
zydetnowi Rzeczypospolitej swe listy 
'uwierzytelniające na uroczystej aud- 
jencji w Zamku Królewskim. 

WARSZAWA. (Pat). Dnia 22 sier 
pnia r. b. o godzinie 11 p. Jan Poli- 
tis, poseł nadzwyczajny i minister peł 
nomocny Grecji złożył p. Prezydento 
wi Rzeczypospolitej swe listy uwierzy 
telniające na uroczystej audjencji w 
Zamku Królewskim. 

Powrót polskiej wyprawy 
polarnej. 

WARSZAWIA, (PAT), — Dr. inż. Jan Lu 
geon, dyrektor Państwowego Instytutu Mete 
orologicznego i przewodniczący polskiej na 
rodowej komisji roku polarnego 1932-—33, 

otrzymał od członków wyprawy wiadomość, 
że wyprawa, przebywająca na wyspie Niedź 
wiedziej od 138 miesięcy, opuściła wyspę i 
po burzliwej podróży przybyła w dniu wczo 

jszym szczęśliwie do Tromso. Po przyby 
ków wyprawy do kraju i złożeniu 

łu obserwacyjnego, Państwowy Та- 
stytut Meteorologiczny przystąpi natychmiast 
do opracowania tego materjału, aby jak naj 
prędzej podać wyniki wyprawy do wiadomo 
ści świata naukowego. Dyr. Lugeom otrzy- 
mał od uniwersytetu madryckiego zaprosze 
nie do wygłoszenia odczyłu o pracach po1- 
skiej wyprawy polarnej na wyspę Niedźwie 
dzią c o pracach i badaniach z dziedziny 
elektryczności atmosferycznej, ' 

      

   

Przedstawiciele niemieckiego wielkiego przemysłu 
chemicznego w Łotwie. 

RYGA. (Tel. wł „Kurį. Wileńskie 
go*). W związku z przyjazdem do Łot 
wy przedstawicieli wielkiego niemiee 
kiego przemysłu chemicznego w 0s0- 
bach 3 dyrektorów s-ki akc. farb i wy 
tworów. chemicznych, dyrekcja Ban 
ku Libawskiego zamierza urządzić 
szereg wielkich przyjęć: m. in. projek 
towany jest raut w hotelu „Roma“, 

W kołach społeczeństwa żydow- 
skiego zamierzenia te wywołały duży 
niepokój i niezadowolenie. Należy się 

spodziewać, że koła żydowskie zacz 
ną masowo wycofywać swoje wkłady. 
Masowe wycofanie wkładów przez 
klientelę żydowską może spowodo- 
wać duże trudności dła Banku, tem 
bardziej, że — jak wiadomo — dwa 
lata temu Bank Łibawski pierwszy za 
wiesił wypłaty, eo pociągnęło za sobą 
konieczność wydania szeregu ograni 
czeń i wreszcie ogłoszenie ogólnego 
meratorjum w Łotwie. 

Obrady Il Międzynarodówki, 
PARYŻ. (Pat). W dalszym ciągu 

konferencji II międzynarodówki soc 
jalistycznej przemawiał były naczel 
ny redaktor „Avanti“, dzisiejszy emi- 
grant polityczny Nenni, domagając 
się zwołania konferencji przedstawi- 

Dokoła spotkania włosko - austrjackiego 
BERLIN, (PAT). — „Kreuzztg.* w kores 

pondeneji z Paryża pisze, że głosy prasy fran 
euskiej o wydarzeniach w Riccione wskazn 
ja, że do porozumienia francusko — włoskie 
go jest jeszcze bardzo daleko, oraz kwestja 
austrjacka stanowi tylko próbę sił między 
Francją a Włochami. 

Zdaniem dziennika, Mussolini dąży do za 
krojonej na wielką skalę sanacji stosunków, 
do czego według doniesień z Rzymu — przy 
czynić się ma, oprócz zawarcia pozoromie- 
nia włosko — austrjackiego, również rewizja 
traktatów i pewne ulgi wojskowe. 

Inne dzienniki wykazują naogół zdezor. 
jentowanie lub mówią wyraźnie o zagadce. 
„Local Anzeiger* i „Deutsche Allgemeine 
Ztg.* nazywa stanowisko Francji w sprawie 
Austrji manewrem, mającym na celu odwró 
cenie uwagi od kwestji rozbrojeniowej, 

PARYŻ, (PAT), — Komentując rozmowy 
w Riecione, „Le Petit Parisien* zwraca uwa 
gę na to, że w kwestji utrzymania niepodle 
głości Austrji poglądy Mussoliniego i Dol 
fussa znajdują pełne popracie w Londynie i 
Paryżu. W stosunku do projektów odbudowy 
gospodarczej i politycznej Austrji i państw 
Europy Centralnej, które — załaje się — przy 
jęte zostały w Riecione, Francja musi zgio 
sił pewne zastrzeżenia. 

Dziennik podkreśla też dążność współpra 

  

Do nabycia w pierwszorzędnych 
magazynach galanteryjnych. 

  

| W Przedszkolu im. Jana Łaskiego 
ul. Zawalna 1. 

Przyjmują się zapisy w dni powszednie od 5!/ą do 7'/ę po południu 

ey Wiednia i Małej Ententy oraz zupełne 
odoschnienie Niemiec w opinji europejskiej. 

PARYŻ, (PAT). — Prasa francuska w da! 
szym ciągu omawia spotkanie w Riccione. 
Z głosów tych wynika, że opinja publiczna 
Franeji życzliwie powitałaby utwerzenie blo 

ku gospodarczego, złożonego z Austrji, Wę_ 
gier i państw Małej Ententy, Dzienniki wyra. 
żają nadzieję, że taki właśnie będzie rezul 
tat rozmów Dolfussa z Mussolinim. Pozosta 
ją wszakże nadal w mocy zastrzeżenia eo do 
rewizjonistycznych zamierzeń włoskich, 

Minister Spr. Zagr. Węgier o zagadnieniach 
Europy środkowej. 

BUDAPESZT. (Pat). „Pester Llo- 
yd* publikuje wywiad z węgierskim 
ministrem spraw zagranicznych Ka- 
nya, który oświadczył, że pośrednict 
wo Ameryki w konflikcie austrjacko- 
niemieckim przyniesie rezultaty pozy 
tywne. Węgry — podkreślił minister 
— pragną załagodzenia tego konflik 
tu, zgodnie ze swą dotychczasową po 
lityką współpracy z Austrją, Włocha 
mi i Niemcami, jak równieź w myśl 

polityki szukanią życzliwości Angiji 
i Francji oraz porozumienia z Małą 
Ententą. Polityka angielska godzi się 
z celami polityki włoskiej, dotyczące 
mi Europy Środkowej, a zwłaszcza ob 
szaru naddunajskiego. W konkluzji 
minister oświadczył, że pakt 4-ch, za- 
pewniający pokój świata, mimo о5- 
łabienia go ze strony Francji, korzyst 
ny jest dla idei rewizjonistycznej, roz 
wijającej się coraz bardziej. 

Międzynarodowy kongres kistoryków w Warszawie. 

  W. ub. niedzielę odbyło się w Warszawie 
w obecności Pana Prezfedenta Rzeczypospo. 
litej uroczyste otwarcie Międzynarodowago 
Kongresu Historyków. 

Na zdjęciu fragment posiedzenia inaugu- 
racyjnego. Na mównicy rektor Kultrzeba w 
chwili odczytywania swego referatu nauko- 
wego. ; 

cieli II międzynarodówki z reprezen- 
tantami III międzynarodówki komu 
nistycznej w celu ewentualnego uz- 
godnienia frontu walki. Nenni zarzu 
cił socjal - demokracji miemieckiej, że 
dla obrony demokracji poświęciła zdo 
bycze socjalne. Redaktor „Vorwaerts'* 
Stampfer w ostry sposób zaprotesto- 
wał przeciwko tym — jak się wyraził 
— insynuacjom Nenni. 

PARYŻ. (Pat). W czasie dzisiej: 
szych obrad międzynarodowej konfe- 
rencji socjalistycznej zabrał głos Re- 
naudel, który bronił stanowiska mniej 
szości socjalistów francuskich. Mów 
<a protestował przeciwko zarzutowi, 
że dąży on do stworzenia kierunku 
zbliżonego do faszyzmu. Dalej pod- 
kreślił, że najważniejszem jest to, że 
międzynarodówka nie odważyła się 
dotąd wypowiedzieć w kwestji obo- 
wiązków stronnietw socjalistycznycn 
w krajach, gdzie poczucie demokracji 
rozwinięte jest silniej, aniżeli gdzie- 
indziej. Najważniejszem zagadnieniem 
jest sprawa wpływów stronnictw soc 
jalistycznych. W krajach, gdzie pa- 
nuje demokracja, socjalizm nie może 
służyć koncepcjom nierealnym. Re- 
naudel i jego grupa nigdy nie zgodzą 
się na oderwanie socjalizmu od naro 
dowości. Według mówcy pewne spra 
wy mależy rozwiązywać w duchu na- 
rodowym, wypowiada się natomiast 
przeciwko rozwiązywaniu niektórych 
zagadnień w duchu nacjonalistycz- 
nym. Rozwiązaniom w duchu narodo 
wym socjalizm zawsze powinien 
sprzyjać, nie obawiając się posądze- 
nia go o zdradę międzynarodówki W. 
wojnie obronnej — twierdzi mówca— 
każdy socjalista powinien przyjść z 
pomocą. 

Mowę zakończył Renaudel wśród 
gorących oklasków większości zgro- 
madzonych. 

    

|POLSKI GRAKCHUS 
O TADEUSZU HOŁÓWCE 

D-ra Adolfa Hirschberga 
ukaże się w najbliższych dniach 

TREŚĆ: Przedmowa, Program naro- 
dowościowy, Wywiad z Tadeuszem 
Hołówką, Tadeusz Hołówko a Żydzi, 

Ostątni Rok, W walce i burzy. 
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Wezoraj od godz. 18 do 19 i pół, w 
m. sali konferencyjnej Urzędu Wo- 
jew. obradował Komitet Wykon. ob- 
chodów wielkich rocząic w Wilnie. 
Przewodniczył prezes komitetu p. re 
ktor prof. Opoczyński, pierwszy gl 
zabrał po odezyłaniu protokółu z po- 
przedniego zebrania, p. Zygmunt Na- 

    

  

grodzki, jako przedstawiciel „sekcji 
krożańskiej'. Obchód rocznicy słyn- 
nego dramatu w Krożach odbędzie 
się w rocznicę okrutnego zmasakro- 
wania krożańskich włościan, dnia 10 
listopada. Złożą się na te uroczystoś 
ci: odsłonięcie tablicy w w. sali kon. 
ferencyjnej Urz. Wojew., jako w. tej 
w której za czasów rosyjskich odby- 
wał się proces Krożański. Pozatem 
ma odbyć się akademja, m. inn. z trze 
ma prelekcjami. Stronę prawną całej 
sprawy, zwłaszcza procesu krożań 
skiego omówi mec. Krzyżanowski, nie 
są jeszcze wybrani prelegenci dla stro 

   

    

ny historycznej i społecznej. Kwestją 
oceny broszury napisanej o wypad- 
kach w Krożach ma zająć się p. dr 
Charkiewicz. 

Sprawę ze stanu przygotowań do 
obchodu rocznicy zgonu Lwa Sapie- 
hy, wielkiego hetmana, kanclerza i 

wojewody wileńskiego — zdawał ks 
Tyczkowski, rektor kościoła św. Mi- 
chała. Dowiedzieliśmy się, że wszy- 
sikie trumny dla przechowania poro/ 
sypywanych szczątków rodziny het 
mana są już gotowe. Najwięcej trud- 
ności jest z restauracją wspaniałego 
nagrobnego pomnika hetmana w koś 
ciele. Podczas najrozmaitszych napa- 
dów, rabunków i dewasłacyj ucierpiał 
on bardzo wiele. Ogólny kosztorys 
tych robót został obliczony na 2600 
zł., brakuje jeszcze więcej niż poło- 
wa, mimo że pewne sumy zadeklaro- 
wało już Zrzeszenie Artystów U. 5. В. 
(100 zł.) mają też zadeklarować eoś p 
p. profesorowie, oraz nadeszło sporo 
list składek. Stan prac przy pomniku 
przedstawia się w ten sposób, że ma 

rmury na profilowania są już sprowa 
dzone i obrobione, pozostaje wprawie 
nie ich i pomnika pierwszej żony Lwa 
Sapiehy, Krystyny z Tarnowskich. 

Ks. Tyczkowski zakomunikował 
także, iż otrzymał list od ks. Pawła 
Florjana Sapiehy z Bilczy z szeregiem 
zapytań w sprawie dokonywanych w 
komitecie prac, z gotowością jpoczy- 
nienia starań w "rodzinie Sapiehów 
dla zebrania odpowiedniej kwoty. Ks, 
Tyczkowski przeczytał swoją bardzo 
wyczerpującą odpowiedź. Inni potom 
kowie hetmana nie zgłosili się. 

Z innych prac, należy stwierdzić, 
że została już prawie zupełnie wykoń- 
czona krypta grobowa hetmana, po- 
zatem uporządkowany i częściowo wy 
łożony t. zw. cegłą pizańską, dziedzi- 
niec. Był on nią wyłożony poprzednio 
decz usunięto ją w r. 1912-ym. 

W dyskusji ustalono datę nabo- 
żeństwa za duszę hetmana na 15 listo- 
pada, Mają być poczynione też wszel 
kie starania aby osobę wielkiego mę- 
ża stanu i opiekuna Wilna, jaknajwię 
cej spopularyzować, przez odpowied- 
nią akcję informacyjną. 

Następną była sprawa obchodu 
rocznicy urodzin Stefana Batorego. 
Referował ją częściowo dyr. Szpakie- 
wicz, mianowicie samą kwestję wido- 
wiska pod gołem niebem. Dzięki bra- 
kowi odpowiednich kostjumów, upad 
ła ona zdecydowanie. Natomiast zu- 
pełnie możliwe a nawet łatwe, będzie 
urządzenie takiego widowiska, wed- 
ług tegoż scenarjusza, w teatrze, do 
czego gotowość zgłosił dyr. Szpakie- 
wicz. Komitet to nrzyjął i uchwalo- 
no na wniosek p. Turkowskiego rocz 
nicę batorową obchodzić także w Uni- 
wersytecie, z ewent. uczestnietwem 

przedstawicieli wojska. Płk. Błocki oś 

   

wiadezył że taki udział jest zupełnie 

>WIELKIE ROCZNICE W WILNIE, 
możliwy. Dyr. Turkowski wysunął 
propozycję zaproszenia jakiegoś znaw 
cy epoki Batorego na prelegenta w 
akademji, wymieniając szereg maz- 
wisk, Wydaje nam się, że najlepszy 
byłby tu mjr. Otton Laskowski z V 
szawy (sztab Główny, o ile się nie my 
lę), którego poznaliśmy na uroczysteś 
ciach w Inst. Bad. Eur. Wsch. pazę 

miesięcy temu, jako świetnego prele- 
genta. 

Postanowiono także nawiązać kon 
tak z Grodnem. Urządza ono swój ob 
chód ku czci Stefana Batorego, z za- 
proszeniem nań przedstawicieli rzą- 
du węgierskiego, którzyby mogli przy 
być potem do Wilna, co niezawodnie 
uczynią. Uroczystości grodzieńskie 
wyznaczone są na 11 listopada. Mię 
dzy inn. zostanie przed niemi ukoń- 
czona restauracja zamku, oraz wmu- 
rowana tamże tablica ku czci wiel- 
kiego króla. 

Sprawa rocznicy zgonu Konstante- 
go Ostrogskiegogo narazie zawieszo- 
na. Zawieszone są również wobec licz 

   

    

nych trudności technicznych prace 
sekcji wystawowej 'Komitetu. 

Może do mastępnego zebra- 
nia coś się rozwinie. Chodzi tu o wy- 
stawę, któraby objęła pamiątki z cza 
sów Batorego, Lwa Sapiehy, Sobies- 
kiego i r. 63. Co się tyczy tego ostat- 
niego, to zarówno w Tow. Przyj, Na- 
uk, jak i u prywatnych właścicieli w 
Wilnie podobne eksponaty łatwo by 
się znalazły. Połączenie stawy z 
prelekcjami miałoby wysokie znacze 
nie [pouczające i liczne inne. 

Ostatnia sprawa — rocznicy od- 
sieczy wiedeńskiej, (referował ją ppłk. 
Błocki), spoczywa w miezawodnych 
rękach wojska. Przedtem niezależnie 

od tego, będą obchody ściśle kościel- 

ne w postaci nabożeństw i odpowied 
nich kazań w kościołach w dn. 12 
września. Wojskowe uroczystości od- 
będą się 24 i 25 tegoż miesiąca. Cap- 
strzyk, iluminacja zapalonemi na 
wzgórzach beczkami ze smołą, msza 
polowa z kazaniem podawanem przez 
megafony, defilada garnizonu, odczyt 
czy słuchowisko w radjo — oraz wi- 
'dowisko na wzgórzach antokolskich, 
albo filmy po kinach — to bogaty pro 
gram tych uroczystości. 

Po sprawozdaniach sekcyj, obra 
mo mowego skarbnika Komitetu, zo- 
stał nim obecny na zebraniu p. dyr. 
Niżyński, prezes Arch. Inst. Akcji Ka- 
tol. Następnie p. rektor Opoczyński 
zrzekł się przewodnictwa, z powodu 

swego wyjazdu z Wilna, proponując 
wybór na to stanowisko nowego re 
*ktora, prof. Stamiewicza. Oponował 
p Charkiewicz prosząc rektora Opo 
czyńskiego o pozostanie na swojem 
stanowisku, jako będącego in medias 
res, na co p. rektor stanowczo nie zgo 
dził się. Uchwalono zatem zwróc:ć 
się do rektora Staniewicza z prośbą 
o przyjęcie godności prezesa Komi- 
ttetu, oraz do p. konserwatora Loren- 
'tza, o przyjęcie wiceprezesury. 

Na tem zebranie zakończono. Przed 
tem jeszcze p. Narębski zakomuniko 
wał że sala główna dawnej siedziby 
hetmana (później refektarz klasztor 
‘пу, jak wiadomo, pięknie sklepiona : 
ozdobiona ornamentem  stiukowym, 
jest już zupełnie odnowiona. S$. Z. Kl. 

  

  

  

UWADZE FIRM ROLNICZYCH 
! HANDLOWO - PRZEMYSŁOWYCH |! 

Każda firma jeszcze ma możność umieścić swe ogłoszenie w Oficjalnym Przewod- 
niku po Ill-ch Targach Północnych ogłoszenie do tego wydawnictwa przyjmuje 
do czwartku 24 b. m. Biuro Targów, Biuro Reklamowe Stefana Grabowskiego, 

Wilno, Garbarska | tel. 82 i upoważnieni agenci. 
Uwaga! Oficjalny Przewodnik po Ill-ch Targach Północnych niema nic wspól- 
nego z wydawnictwami o podobnem brzmieniu mogącemi się ukazać czasie 
Targów i Wystawy. 

Wydawnictwo Oficjalnego Przewodnika 
Ill Targów Północnych i wystawy Lniarskiej 

  

$. p. Adam Wolański 
badacz, zbieracz i opiekun zabytków przeszłości. 

(Wczorajszy Wołyń: pług i szabla, — 

skupianie księgozbiorów i muzealiów, 

— uratowanie archiwum wojskowego 

doby kościuszkwoskiej, — monografja 

1792 T. hojny legat, — sprawa 

Skarbea Koronnego). 

  

Ubył niedawno z szeregu polskiej 
elity duchowej jeden z najszlachetniej 
szych jej przedstawicieli, ś. p. Adam 
Wolański. Zmarł w sędziwym wieku 
w Krakowie, spędziwszy życie na tak 
wielu ofiarnie dokonanych pracach, 
mających tak wielkie znaczenie dla 
polskiej kultury, że pamięć Jego ucz- 
cić należy dłuższem wspomnieniem. 
'Tem więcej, że działalność Zmarłego 
na skutek Jego skromności unikają- 
cej rozgłosu znaną jest bliżej zbyt ma- 
łemu gronu uczonych specjalistów i 
miłośników przeszłości. Był zamoż- 
nym obywatelem ziemskim na Woły 
1iu. Pomimo, że zamiłowania nauko- 
we odrywały Go od gospodarowania 
majątkiem, który przy hojności Jego 
dla celów publicznych, mógł łatwo 
slopnieć,utrzymał ojcowiznę krzepką 
dłonią. A tem więcej podnieść to trze- 
ba, że po wojnie światowej ziemia Je- 
go, jak inne okoliczne ulegała bezu- 
stannym mapaściom band dywersyj- 
mych, Warunki pracy doniedawna 
przypominały tam owe, z XVII i 
XVII w., gdy wyruszając w pole z 
pługami, trzeba było szablę przypa- 
sywać do boku. Czasy zmieniły się o 
tyle, że szablę zastępowały karabiny. 
Ale podobnie z bronią pod ręką, trze- 
ba było spędzać dnie Ртосе niedospa- 
ne, nasłuchując, czy nie zbliża się na- 
pastnik, bacząc, czy znowu nie pod- 

  

krada się, aby rabować i palić sterty 
czy budynki. 

Do pomocy zmarłemu w gospoda- 
rowaniu wśród tak fatalnych okolicz- 
ności stanął zięć, p. I. Grabkowski. 
Majątek uratowano, dając przykład 
jak należy wytrwać, broniąc polskoś- 
ci ziem madgranicznych. Ciągła jed- 
nak groźba ruiny przez napady do- 
prowadzić mogła innego, w podesz- 
łym wieku, do rozstroju, do upadku 
sił, wytrąciłaby z ręki pióro naukow- 
ca, odebrałaby mu zdolność do pro- 
wadzenia całego kompleksu prac ku! 
turalnych, którym ś. p. Zmarły się 
oddawał. Z podziwu godnym hartem 
ducha, z czołem zawsze pogodnem, 
ś. p. A. Wolański . nie przerywał 
swych badań i zabiegów około speł- 
niania rozległych zadań, jakie sobie 
postawił.. Z benedyktyńską pracowi- 
tością, nieledwie do ostatnich dni 
przed śmiercią wykończał swe cenne 
rękopisy do druku. 

Zaiste wzór to był mocnego cha- 
rakteru, najpiękniejszego człowie- 
czeństwa i patrjotyzmu. 

Od lat najmłodszych oddał się ra- 
towaniu pamiątek dawnej, bogatej 
cywilazji maszej na kresach, — świa - 
dom, że ręka administracji rosyjs- 
kiej oddawna czyni takie przesunię- 
cia w stanie ich posiadania, iż roz- 
praszają się one gwałtownie. Umiał 
widzieć, że zniszczenie ich poprowa- 
dzi później do kłamliwych twierdzeń 
zaborcy, iż mie stworzyliśmy tam nie 
ważnego. Co więcej: że we własnem 
społeczeństwie: zagubi się pamięć © 
tych dowodach naszej dawnej kul- 
tury, zatraci się duma z dzieł genera- 
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Ważny okólnik Ministerstwa Skarbu W NIEMCZECH. 
Onegdaj Ministerstwo Skarbu ro- 

zesłało specjalny okólnik do wszyst- 
kich iństytucyj finansowych, rozpro- 
wadzających kredyt pod rejestr zas 
tawowy zboża. (Między innemi nale- 
2а tu: Wileński Prywatny Bank Han- 
dlowy, Bank Rolny, Bank Gospodarst 
wa Krajowego, Bank Związku Spó- 
łek Zarobkowych). Okólnik ten daje 
ważne w nienie w sprawie potrą: 
ceń zaległości podatkowych przy wy- 
płacie sum z kredytu rejestrowego 
pod zastaw zboża. 

  

  

Jak wiemy, z w/w banków rolnicy 

mogą otrzymać kredyty pod zastaw 

zbóż. Jednakże przy udzielaniu takiej 
pożyczki są potrącane pewne kwoty 
na spłatę zaległych podatków. Rolnik 
więc nie otrzymuje pełnej sumy pro- 
ponowanego kredytu, lecz po potrą- 
ceniu niektórych zaległości podatko- 
wych, 

W związku żtem (powstała kwestja 
jak dużo można potrącić? Są bowiem 
tacy podatnicy, których zaległości kil 
kakrotnie przekraczają wartość plo- 
nów zebranych w tym roku. 

Otóż Ministerstwo Skarbu v 
niło, że: 

1) z kredytu rejestrowego należy 

    

Ža         

KINYO 

(eniralnń Kaga (półek Rolniczy 
ZAŁOŻONA W 

ODDZIAŁY: WARSZAWA, KRAKÓW, LWÓW, TORUŃ, ŁUCK, WILNO 

KAPITAŁY WŁASNE Dn. I-VII-33 r. 6.909.000,— 

Przyjmuje wkłady na rachunki bieżące (czekowe) i książeczki oszczędnościowe 
(wkłady zwrotne na każde żądanie lub terminowe) i zapewnia 

najwyższe oprocentowanie — obecnie do 8'/, 
Zebrane fundusze Centralna Kasa przeznacza na finansowanie rolników, zorga- 

nizowanych w 3.000 — różnych spółdzielni rolniczych 

670. 000 rolników z tych spółdzielni gwarantuje za pożyczki z Centralnej 
Kasy całym swoim majątkiem: 

DAJE WIĘC CENTRALNĄ KASA CAŁKOWITE ZABEZPIECZENIE 
i NAJWYŻSZE OPROCENTOWANIE WKŁADEK 

OSZCZĘDZAJCIE i LOKUJCIE SWE OSZCZĘDNOŚCI 

w Centralnej Kasie Spółek Rolniczych 
w Wilnie, ui. A. Mickiewicza Ne 28. Tel. 13-65. 

Lai) 

potrącać zaległości z tytułu podat- 
ków gruntowego i przemysłowego, 
powstałe w okresie od 1 października 
1931 r. do 1 kwietnia r. b.; 

2) potrącać można tylko do 25-ciu 
proc. sumy przyznanego kredytu re- 
jestrowego; 

3) nie wolno udzielać kredytu re- 
jestrowego temu rolmikowi, którego 
zaległości podatkowe za czas od 1-go 
października 1931 r. do 1 kwietnia rb. 
są większe, niż 25 proc. (jedną czwa”- 
tą część) sumy tego kredytu rejestro- 
wego, który mógłby w tym roku о- 
trzymać pod zastaw całego posiadane 
go na sprzedaż zboża. Od tej zasady 
w wyjątkowych wypadkach mogą być 
czynione ustępstwa. 

W wypadkach, kiedy ostateczna 
suma zaległości podatkowych nie jesi 
udowodniona dokumentalnie, insty- 
tucja rozprowadzająca kredyt (bank) 
może go udzielić zainteresowanemu 
rolnikowi, zatrzymując jednakże 25 
proc. na pokrycie ewentualnych za- 
ległości. 

Postanowienia te mie odnoszą się 
do t. zw. kredytu zaliczkowego, który 
otrzymują drobni rolnicy. Z ich zali- 
czek zaległości podatkowe nie są po- 
trącane. W. R. 

W 1909 R. 

ziemią, budynkami i inwentarzem 

J 

Na Kubie. 
HAWANA, (PAT). — Opinja publiczna 

republiki kubańskiej domoga się bezustan. 
nie wydania byłego prezydenta, Machado wia 
dzom sądowym. Już został zwołany sąd naj 
wyższy, który będzie rozpatrywać sprawę by 
łego prezydenta, Z Santiago donoszą 0 aresz 
towaniu łam byłego gubernatora miasła. — 

Tylko dzięki temu uniknął on lynczu. 
HAWANA, (PAT). — Do miejscowości Ba 

hiahonde wysłune zostały zbrojne siły lądo 
we i morskie, które mają owładnąć grupą 
zwolenników b. prezydenta Machado. Zwolen 
nicy ci cedmawiają uznania nowego porządku 
w republice kubańskiej. 

  

Katastrofa i lyncz. 
NAN — CZANG, (PAT). — Pociąg poś, 

pieszny, wiozący 500 uczniów szkoły wojsko 
wej, którzy mieli być wcieleni do armji, wal 
czącej przeciwko czerwonym oddziałom chiń 

skim, wykoleił się w prowincji Kiang — Si 
przyczem 60 uczniów i oficerów zostało za 
bitych, 200 odniosło rany. 

Katastrofa spowodowana została, jak przy 
puszczają przez niedbalstwo robotników, uk- 
ładających szyny, choć niewykluczony jest 
sabotaż ze strony czerwonych. Pozostali przy 
życiu pasażerowie pociągu schwytali robotni 

    w Wilnie 
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cyj ubiegłych, krzepiąca wiarę w przy 
szłość, pomnaża jąca poczucie naszych 
wielowiekowych praw do danej pro 
wincji. Z niepospolitym zmysłem eks- 
ploratorskim odbywał też, latami, ro: 
zległe podróże po Wołyniu i przyleg- 
łych ziemiach, aby wyszukiwać po. 
rzucone po budynkach administracji 
rosyjskiej i t. p. skonfiskowane pols- 
kie stare księgozbiory i archiwalja 
świecj ie, qłbklastorne i in. albo przy- 
łapywać je [po sklepach, sprzedane już 
przez nieuków lub złośliwych na ma- 
kułaturę, na owijanie towaru. Wyku 
pując wszystko co cenniejsze, nie ża 
łując grosza, stworzył znakomitą bi 
bljotekę starych i rzadkich druków i 
dokumentów kultury. Zamiast cie- 
szyć nią zazdrośnie oko własne, bib- 
liofila, ofiarował ją wraz z zebranemi 
muzealjami Muzeum Narodowemu w 
'Krakowie, przy którem z biegiem cza 
su na schyłku lat został honorowym 

  

bezinteresownym a najpożyteczniej 
szym kustoszem. 

Ratownictwa nie ograniczał do 
akcji bezpośredniej. Świadom, że nie 
wiszystko u nas zniszczyła obca ręka, 
że wiele cennego przepadło z własne - 
go maszego niedbalstwa, umiał zdo- 
być wpływ na współziomków w szer- 
szej okolicy, uprzytamniać im znacze- 
nie tego, co jeszcze posiadają, skute- 
cznie zagrzewać ich do lepszego chro 
nienia. A gdy w związku z wojną 
światową i polsko-bolszewicką nowa 
fala klęsk spadła na Wołyń, oddał się 
na usługi tym obywatelom ziemskim, 
którzy jako właściciele zbiorów po- 
trzebowali pomocy umiejętnej w och- 
ronie kulturalnej spuścizny. 

Wymieńmy tu przynajmniej naj- 
ważniejszą sprawę: uratowanie ar- 
chiwum wojsk polskich XVIII w., do- 
by kościuszkowęgkiej wraz z in. zbio- 
rami w Młynowie. Właściciel jego 
Miecz. hr. Chodkiewicz, — (z hetmań 

ków, zatrudnionych przy naprawie toru i na 
tychmiast dokonali nad nimi egzekucji, 

BANDY CHUNCHUZÓW. 

MOSKWA, (PAT). — Z Chabarowska dn 
noszą, że po otwarciu ruchu towarowego 

przez stację Pogranicznaja — Chunchuzi 
wznowili ożywioną działalność. Bandy Chun 
chuzów koncentrują się bez żadnych przesz- 
kód wpobliżu stacji kolejowej i rozpędzaja 
robotników, pracujących przy naprawie to. 
rów. Z Charbina donoszą, że strona mandźur 
ska zarządu kolei wschodnie — chińskiej usi 

łowała skontrolować rachunki kolei w ban- 
kach zagranicznych bez wiedzy zarządu stro 
ny sowieckiej. 

0 wodę 

LONDYN, (PAT). — Z Nowego Yorku do 
noszą © krwawem zajściu, jakie miało miej 
See w Lyalpur w Pendżabie, Między dwiema 
grupami ludności powstała bójka o wodę. -— 
Wezwana policja, nie mogąc opanować zaj 
Ścia, a do tego zaatakowana, przez wrogi tłam 
oddała satwę. Zabito 4 osoby, ys 
zaś odniosło rany. 

skiego rodu, co ongiś fundacjami i le- 
gatami zasłużył się Wilnu przy budo- 
kie kościoła Ś Katarzyny i kaplicy 
Św. Kazimierza), — odnalazł tu w oso 
bie Zmarłego najgorliwszego towa- 
rzysza pracy, — Dzięki tym dwom je- 

    

dnostkom dokonane zostało dzieło. 
niepospolitego znaczenia dla całej 
Polski, 

Zbiory młynowskie, dziedziczone 
wiekami przez potomków hetmana, 
wzrosły zwłaszcza dzięki towarzyszo- 
wi broni Tadeusza Kościuszki, Alek- 
sandrowi Chodkiewiczowi. Po służbie 
orężnej dla ojczyzny, oddał się on tej 
innej jeszcze służbie, ratującej ducha 
w narodzie: nauce, popieraniu sztuk 
pięknych i kolekcjonowaniu pamią- 
tek przeszłości. On to wyratował z za 
mętu wspomniane. już wielkie archi- 
wum, dotyczące dziejów wojskowoś- 

ci polskiej i dał mu miejsce schronie- 
nia w swej rezydencji obok wielu in- 
nych zabytków i dzieł sztuki. Wśród 
nich znalazł się m. in. oryginał oraz 
cenne stare kopje portretów wielkie- 
go hetmana i innych znakomitszych 
przedstawicieli rodu. Najciekawsze 
historycznie, z pośród mich, znalazły 
się [przed sześciu laty, dzięki życz:i- 
wości Miecz. hr. Chodkiewicza na Wa 
welu. Uratowano je wraz z owem ar- 
chiwum, które jako wieczysty depo- 
zyt rodu, oddane zostało do Muze. 
um Narodowego w Krakowie. Gdyby 
nie ci dwaj obywatele, bezcenna ca- 
łość przepadłaby na zawsze w latach 
wojny 1918—1920 Dzięki im nietylko 
została wratowaną lecz i ubezpieczoną 
trwałe dla powszechnego użytku, bo 
nawet w tym celu naukowo uporząd- 
kowaną przez ogromny wieloletni 
trud osobisty ś. p. A. Wolańskiego. 

W czasie walk z bolszewikami © 
Wołyń, oddział wojsk sowieckich, za- 
jąwszy nagle Młynów, wyrzucił na 
dziedziniec bezcenne zbiory, a miejs- 

    

    

REORGANIZACJA USTROJU WYŻ- 
SZYCH UCZELNI. 

BERLIN. (Pat). Badeński minister 
kultury dr. Wacker wydał rozporzą 
dzenie, przewidujące zasadniczą re- 
formę ustroju wyższych uczelni. Roz 
porządzenie to stanowić będzie zapo 
ezątkowanic, analogicznej reformy w 
całej szy. Wprowadza ona zasadę 
przewodnietwa w stosunkach akade 
mickich, przewidując nominację rek- 
tora przez ministra kultury Ł grona 
profesorów zwyczajnych. Rektor po- 
siada wszelkie kompetencje, przysłu 
gujące dotychczas Senatowi. Rektor 
powołuje i odwołuje dziekanów i człon 
ków Senatu akademiekiego, określa 
jąc przytem ich kadencję, Kadencję 
rektora wyznacza minisiersiwo. 

WYJĘCI Z POD PRAWA, 

BERLIN, (PAT). — Zarządzeniem komisa, 
rza państwowego, wstęp na plażę pod ber 
skiem Wansee został Żydem zabroniony. 

  

    

  

PRZYGOTOWANIA 
DO ZJAZDU W NORYMBERDZE. 

BERLIN, (PAT) — Przygotowania do 
zjazdu partji narodowo — socjalistycznej w 
Norymberdze, które ma się odbyć w końcu 
bieżącego miesiąca, zakrojone są na wielka 
skalę. Organizaterzy zjazdu: liczą się z przy 
byciem okolo pół ljona uczestników, kió 
rzy przybyć mają 340 specjałnemi poicągami. 

ane jest wybudcwanie ołbrz 
p a, zawierającego 75 wielkich na 
wiełką ilość mniejszych. Aprowiza. 

      

        

  

miotów 
«ja mas jest już zapewniona. Między innemi 

kg. mię przygotowane dostawę pół miljo: 
sa i wędlin, Na pes 

no 175 wagenów słomy. Dotychezas zg 
swój udział 1500 przedstawicieli prasy 

ikich placach miasia ustawione będa 
głcśniki i megafony, przez które transmitowa 

' będzie przebieg manifestacyj zjazdowy. 

   
    

   
  
    

  

Wszędzie do nabycia. 

  

Kongres sjonistów. 

PRAGA. (Pat). W dniu 23 bm. 
przed południem rozpoczęło się pierw 
sze plenarne posiedzenie XVIII kon- 
gresu sjonistycznego. 

Na posiedzeniu tem przewodniczył 
prezes światowej organizacji: sjoni- 
stycznej Nachum Sokołow, gdyż ko- 
mitet wykonawczy dotychczas, mimo 
całonocnych obrad, mie osiągnął po- 
rozumienią w sprawie składu prezyd 
jum kongresu. Trudności te wynika ją 
z zasadniczych różnie między lewicą 

sjonistyczną a prawieą Žabotyi ie- 

go. Lewica nie chce dopuścić samego 
Żabotyńskiego do udziału w prezyd 

jum. 
Po powitaniu zebranych i odczyla 

niu telegramów gratulacy jnych wśród 
których jest bardzo wiele z Polski. 
przystąpiono do wygłaszania refera- 
tów sprawozdawczych egzekutywy 
sjonistycznej. 

  

  

    

UWAGA! Okres zimowy się 
zbliża, nie trzeba zwlekać z wy- 
konaniem robót malarskich. 

Pamiętać należy, że najlepsze 
| najtrwalsze artykuły malar- 

skie można jedynie nabyć 

W SKŁADZIE FARB 

FRANLNZKA AVMASZEESNIEGO 
Wilno, ul. Mickiewicza 35 

TOWAR WYBOROWY. 

CENY NISKIE. CENY NISKIE 8 

Kupcy wiieńscy w Łotwie. 
RYGA. (Pat). Bawiący od 2 dni tu- 

taj wycieczka kupców i przemysłow 
ców żydowskich z Wilna w dniu 22 
b. m. została przyjęta przez mini 
skarbu Ahnusa, z którym omawiała 

kwestje ożywienia wzajemnych obro 
tów handlowych i inne sprawy gospo 
darcze. Pozatem delegacja wycieczki 
w osobach p. Kawenoki, radcy Pruża 

na i p. Trockicgo została przyjęta 

rzez prezesa T-wa Zbliżenia Łotew- 
sko - Polskiego b. premjera Skujenie 
ksa. W czasie rozmowy z b. premje- 

rem poruszane były również kwe 
wzajemnych stosunków handlowych. 

Kronika  telegraliczna. 
— !\1 a mA em New Jersey, nad Šonę 
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an. Kilka statków A 

iciu. 7 osób utonęjo. O losie przeszło 
100 brak wiadomości. 

Z pocelenie prok. 
wicach dr. Tokarski 
dyrektor firmy 

oraz współpr. 

Breitkopf za 

   

  

   

      

    

  

   

  

— Według doniesień z Akwizgranu, 
okolicy wybuchła epidemja tyfusu. Doty<! 

zas stwierdzono 60 wypadków zachorowań, 
przedewszyslkiem wśród górnik 

— W moskiewskim procesie = _kierowni 

    

ków przemysłu maszyn rolnic 
nych 

zapadł wyro! 

maszya 
> WYPOR jest niezwykle łagod 

ano na roboty przy 

o wysyłanie niekompletn. aa 

        

    

ięcy do 1 roku, W stosum 
żonych ogranicza     

no się jedynie do nagany. Е 
— Miejscowość Zalagerszeg (Węgry) ! 

okolice nawiedziła burza gradowa, która 
trwała 20 minut, Grad niezwykłej Ikoś"i 

zył 80 proc. zbiorów i pozabijał lis 
ne zwierzęta domowe oraz poranił kilkana- 
ście osób. Silny wiatr ał kilka me- 
stów. Komuni a i telefonicz 

  

  

    

  

   

    

  

je 

na uszkodzona w całej okolicy. 
— WI ykonanc w : Niemezech tezy wm 

    

ków, WA o | zało 
czone z rabunkiem. Frankfurcie n/Me- 
nem strocony został ślusarz, skazany NA 
śmierć za zabójstwo listonosza. ‚ 

— W jednym z budynków koszar pionie 
rów Reichswehry w miejs ści Muender: 
w Westfalji wybuchł dziś wielki pożar, kló 
ry zniszczył cały tabor kołowy bataljonn i 

iele innych materjałów, złożonych na skła 
dzie, Zachodzi podejrzenie, że pożar powstał 

tek podpalenia. — Szkody materj: 
sięgają 1 miljona marek. 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
WARSZAWA, (PAT). — DEWIZY: Lon. 

dyn 29,67 — 29,37. Nowy York 6,60 — 6. 
Nowy York kabel 6,61 — 6,53. Paryż 35.11 
— 34,93. Szwajcarja 1 3 — 172,27. Berlin 
w obrotach nieof. 213,15, — Tend. niejedno 
lita. 

DOLAR w obr. pryw.: 
RUBEL ZŁ.: 4,75, 

    

   

  

     

        

  

   

  

  

6,54. 

  

.w r. 1926 TYPU 7-mi     

  

— 4-ty i 5ity oddz. szkoły powsz. 
Świadectwo ukończen. Kursów 
klas. szkoły powsz. (Rozp. Mir 

komplety jęz. obce: 
i nawkowe. Opieka hi 
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22..VIIL m. 
j.Nr. 9 m. 7. 

30. Zapisy od dn 
ul. Uniwersyteckie. 

b. w godz 
— Op         i świetlice 

ata 

KONCESJONOWANE, PRZEZ KURATORJUM OKR. SZKOLNEGO WiLEŃSKIEGO 

KOEDUKACYJNE KURSY WIECZOROWE 
IM. ADAMA MICKIEWICZA 
ODDZ. SZKOŁY POWSZ. System półroczny. 

— nauka czytania i pisania. Kurs II-gi 2-gi i 8-ci O 
Kurs Visty — 6.ty 

jest równoznaczne ze świadectwem 
O. P. z dn. 

cuski, niemiecki, 
lek. Czytelnia 

] do 2l-ej, oraz dla osób zatrudnionych 

Kurs I-szy po- 
szkoły powsz. Kurs Il-ci 

i 7-my oddz. szkoły powsz. 
ńczenia 7-mio 

1-25). Przy 
ASA 

Nauka odbywa się w godz, od 
w godzinach wiecz, od godz. 19.ej minat 
17-6j do 19-ej wiecz. w lokalu Kursów przy 
minimalna, ZARZĄD KURSÓW. 

    

   20. I. 26. r. Nr.: 
angielski i 

    

  

ce gdzie leżały w bezładzie zamienił 
na śmietnik i kloakę. Oddział na szczę 
ście wygnano wkrótce. Opiekunowie 
nasi umieli szybko porozumieć się ze 
sztabem generalnym polskim, aby 
zbiory przed nowem najściem prze- 
transportować do Krakowa. Rzecz u- 
dała się pomimo ogromnych trudno- 
ści, jakie wojna stwarza. Dzięki szyb- 
kiej akcji uległa zniszczeniu tylko 
część wierzchniej warstwy tej chaotv- 
cznej „sterty* w jaką bolszewicy wy- 
rzucone zbiory zamienili. Dowództwo 
polskie ułatwiło szybką akcję z tem 
samem pełnem 'zrozumieniem jej wa- 
gi, jakie ich władze wyższe okazaży 
już na początku 1919 r., gdy z gronem 
miłośników zabytków a z Prof Je- 

rzym Mycielskim na czele, udaliśmy 

się w Warszawie do sztabu generai- 

nego z prośbą o stworzenie = 
'wej organizacji referentów ochrony 
kolekcyj zagrożonych walkami na 
froncie. 

Całości tej akcji, która objęła sze- 
rokie tereny wschodnie i przynosi 
chlubę wojsku polskiemu, poświęciło 
„Ex libris" lwowskie wkrótce po us- 
łamiu działań wojennych dłu 
wspomnienie, do którego odsyłam 
czytelników, ciekawych szczegółów. 

Oczywiście akcja ta udawać się 

mogła tylko tam, gdzie jednostki oży 
wione takim zapałem dla sprawy, jak 
„jp. A. Wolański i p. M. Chodkie 

wicz, umiały przygotować grunt dia 
jej zrozumienia, władze dość szybko 
wzywać i im gorliwie pomagać, 

Po zwiezieniu do krakowskiego 

Muzeum zarówno swego własnego og- 
gromnego księgozbioru jak i arcki- 
wum młynowskiego, ś. p. A. Wolań- 
ski poświęcił się nietylko porządko- 
waniu i katalogowaniu ale i opraco- 
waniu naukowemu tych spiścizn bo 
gatych. Oprócz inhych jego studjów, 
powstała i rozrosła się dzięki temu 

    

  

  

Jego dwutomowa monografja wojny 
polsko-rosyjskiej 1792 roku, (wydru- 
kowana), zaś w manuskrypcie, pow- 
stał owoe długoletnich badań jego nad 
organizacją wojsk polskich w drugiej 
połowie XVIII w., którym zaintereso- 
wał się żywo Instytut Wojskowy His- 
loryczny. 

Sędziwego badacza widywałem 
często przed rokiem 1930, gdy to dru- 
gie dzieło tworzył. Miałem możność 

podziwiać ogrom Jego mozołu nad o- 
'pracowaniem tych pierwszorzędnych 
uratowanych źródeł, 

Praca ta Jego ma być, stosownie 
do obietnicy opublikowana przez 
wspomniany Instytut. 

Uczeni polscy znajdą też wiele in- 
nego ważnego materjału w zbiorach, 
jakie Zmarły sam zebrał i legował 
Muz. Nar. w Krakowie. Kolekejono- 
wał bowiem umiejętnie i wyratował 
całe grupy unikatów. Opowiadał mi, 
że n. p. udało mu się zebrać „przez 
długie lata dokumentalne a niezna- 
ne, dane do historji teatru polskiego 
XVII-XVIII w., n. p. nadspodziewa- 
nie obszerny zbiór doniesień o posz- 
czególnych granych sztukach drama- 
tycznych, zbiór tak obfity, że zdu- 
mieć miał nawet wyjątkowego znaw- 

cę i specjalistę" w tym przedmiocie, 
prof, Windakiewicza. 

Własne badania nie przeszkadzały 
nigdy ś.p. A. Wolańskiemu służyć in- 
nym ważną pomocą naukową. Nałe- 
żę do tych, którzy pisząc na ten te- 
mat spłaca ją dług głębokiej wdzięcz- 

mości chyląc czoło jprzed nigdy nie- 
zapomnianą postacią ofiarnego i czci 

godnego obywatela. 
spominam ze wzruszeniem, jak 

z pogodnym zawsze uśmiechem i 
skromnością w pojmowaniu swej. w 

istocie ważnej roli, — rzucał umiło. 
wane zajęcia, gdy był proszony 0 do- 
konanie innych poszukiwań, a oso-
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Złodziej pocztowy. 
_ posterunek P. P. w Gródku wyś- 

ledził systemałyczne okradanie prze- 

syłek pocztowych przez przedsiębior 

cę przewozu poczty w Urzędzie Pocz- 

towym w Gródku, Wineentego Raczyc 

kiego. ilezącego lat 26, zamieszkałego 

w kolonji Poniatowszezyzna, gminy 

gródeckiej 
Podczas rewizji w domu Raczyc- 

kiego znaleziono dwa zamki zapasowe 

i wytrych do otwierania zamków, na 

które zamykana była skrzynia z pocz 

  

    

      

ty Babieki, 
Pocztowego. V 

  

any natychmiast lekarz 

tą i przesyłkami. W tejże skrzyni zna 

lezieno worek ze szmatami, służącemi 

do zamiany na skradzione towary. 

   zymany Raczycki przyznał się 

do winy systematycznych kradzieży. 

Znałeziono w zabudowaniach domu, 

w którym mieszkał, materjały, pocho- 

dzące z kradzieży. Wartości skradzio- 

nych towarów na razie nie ustalono. 

  

  Wincentego Raczyckiego aresz- 

towano. 

    

Nagły zgon kierownika urzędu pocztowego. 

  

miejsc Grzeki, že ś. p. Bzbieki zmarł na 

udar Se Urząd Pocztowy ©pieezęto- 

wano. 

Z miłości. 
W Oszmianie na ulicy Boruńskiej na pół 

godz. przed północą dnia 19 b. m. Wacław 

R:cezkcwski, urzędnik tamtejszego starostwa 

wystrzałem z rewolweru usiłował pozbawić 

się życia. Zranił się w lewy bok, kula, prze. 

POŹ 
W! majątku Mały Serwecz, gm. kościenie 

wiekiej, pożar zniszczył stodołę z tegorocz 

i zbierami i sprzętem rolniczym na a 

е cielki tego majątku p. Franciszki 

Rodziewiczowej 
Straty wynoszą 8,500 zł, Zachodzi podej 

rzenie, że pożar powstał skutkiem zbrodui 

  

  

   

  

szła przez lewe płuco. Rannego umieszczono 

w szpitalu państwowym w Oszmianie. We- 

dług epinji lekarza szpitala, Reczkow mu 

mie grozi ulrata życia. Przyczyną zamachu 

samobójczego był zawód miłosny. 

ARY. 
czego podpalenia na tle zemsty. 

Na terenie powiatu wileńsko — trockiego 
gm. trockiej spłonęty 

dwie stodoły z tegorocznemi zapasami na 

szkodę Czajkowskiego Stanisława i Władys 
ława. Straty wynoszą 2,700 zł. 

  

   
  

      

      

  

—————— 

Šwieciany 
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO. 

ię od opalonych słoń 

сет sztubaków nie, którzy po wYpPo- 

czynku przystępują znowu do nauki. W 

niedziałek 21 b. m. miod W, 

mazjum im. Marszałka Józt 
Państ. Seminarjum Nauc 

kowej Szkoły rodowej, Publiczi 

Powszechnej or miejscowego Schror 

udała się na uroczyste nabożeństwo do 

fjalnego kościoła. 

Mszę św. poprzedziło piękne i treściwe 

nie ks. dr. WL Siekierki który w poduio 
ch wiary słowach zachęcał mło- 

knajowocniejszej pracy ku chv 

żytkowi Boga i Ojezy 
zy św. solo Śpiew p. Id 

skończonem nabożeńst 
się do gmachów uczelni. 

Wasiliszki. 
OKRADZENIE PROBOSTWA. 

Dnia 20 sierpnia podezas nabożeństwa w 

kościele okradziono miejscową plebanję 

przez włamanie przez drzwi. 

Poszkodowanym został ks. prob. Rodźko, 

któremu skradziono w gotówce z pieniędzy 

własnych i parafjalnych 600 zł. 

Ż pogranicza. 
UCIECZKA Z WIĘZIENIA. 

Z pogranicza donoszą, że koło Marcin. 

kaneów zbiegł z litewskiego więzienia b. por. 

Wisłocki, który przed czterema laty areszlo 

wany został przez policję litewską. 

Wisłocki odsiadywał karę w Olicie, 

        Święciany zaroiiy 
i ucz 

     

  

   

  

         
    

  

   

  

   

    

         
   

ŚMIERĆ PRZEMYTNIKÓW W NURTACH 

MERECZANKI. 

Na granicy nolsko — litewskiej w rejonie 

Oran utonęło w Mereczance dwóch przemyt 

ników Jan Drozd i Wacław Jasielunas z 

©Qran Litewskich. 

Obaj przeqytniecy wraz z innymi przepra 

wiali się przez rzekę z przemytem. Na widok 

żołnierzy rzucili się wpław do ucieczki, lecz 

wpadli w wi utonęli objuczeni workami 

z tytoniem i sacharyną, Dwóch innych prze 

'mytników. zatrzymano. i 

  

WZMOŻONY RUCH NA POGRANICZU 

POLSKO — ŁOTEWSKIEM. 

„ Ruch graniczny na pograniczu polsko — 
łotewskiem w ostatnim miesiącu wzrósł w 
porównaniu z miesiącami poprzedniemi o 

przeszło 40 proc. Granicę w tym 

kroczyło przeszło 5000 osób wa 

i martwym inwentarzem oraz towarami j 

cukier, sól, nafta, olej, galaniterja i t. p. 

Z Łotwy przekraczający przewozili i prze 

mosili nabiał t. ry, masło, ryby i wyroby 

gumowe. 

WRACAJĄ Z ROBÓT ROLNYCH Z ŁOTWY. 

atnich dniach przez granicę poi- 

ską przejechało kilka transpor. 

tów rolni z Polski, którzy na terenie ł.ot 

wy pracowali na robotach rolnych. 

W. ciągu drugiej połowy sierpnia do Pol 

ski powróciło 2500 rolników. 

    

          

Świętokradcza robota. | 

Ostatnio na teregie pow. grodziń- 
skiego zwłaszcza w gminie brzostow- 

skiej zaszło kilka wypadków  znisz- 
czenia i spalenia krzyżów znajdują- 
cych się ma drogach i przy wsiach. 

Na terenie gminy spalono trzy 
krzyże na drogach i zniszczono wiei- 
ki krzyż koło wsi Pychowszczyzna. 

Zachodzi podejrzenie, że niszeze- 
nia krzyżów dokonuje banda bezboż- 

ników. 

Bezrobocie w pow. wileńsko- 
trockim. 

Na terenie powiatu wileńsko-troc 
kiego bezrobocie zmniejszyło się o 
pizeszło 100 osób. Około 500 bezro- 
botnym władzom przychodzą z po 
mocą w postaci zasiłków qlieniężnych 
bądź w artykułach żywnościowych. 
Ostatnio w N.-Wilejce rozdano bezre: 
botnym znaczną ilość mąki. 

      

Odpowiedzi Redakcji. 
Panu G. M. w Święcianach. O dal- 

sze korespondencje bardzo prosimy. 

    Poważne przedsiębiorstwo poszukuje 
agentów-ek do ratalnej sprzedaży 
artykułów pierwszej potrzeby. Pierw- 
szeństwo mają pp. emeryci i zredu 
kowani urzędnicy osobiste zgłoszenia 
przyjmuje biuro przy ul. Trockiej 3, 

m. 2-a, godz. 10 — 2i 4 —7. 

P.p. z prowincji uprasza się o zgło- 
szenia listonwe. 

biste przekonanie mówiło mu, że z 
punktu widzenia służby dla Polski, 
wysunięte nowe zadanie jest pilniej- 
sze. Oddawał mu się wtedy z całej 
duszy, oczywiście jak zawsze bezin- 
teresownie, jak zawsze nad wyraz 0- 
wocnie. Gdy w imieniu Delegacji Pol 
skiej Specjalnej, rewindykującej od 
Rosji m. in. skonfiskowane muzealja 
polskie, zwróciłem się do niego z Mo- 
skwy o przeprowadzenie potrzebnych 
badań archiwalnych w krakowskich 
zbiorach ks. Czartoryskich i innych, 
stanął do apelu i z największem Qd- 
daniem /przez parę lat służył sprawie. 
Nie bacząc, że dla zagadnień, o które 
chodziło, trzeba będzie szperać z wy- 
jątkowym trudem po aktach, poroz- 
dzielanych po najbardziej różnorod- 
nych fascykułach, umiał z miesłycha- 
ną cierpliwością odszukać to co bv- 
ło potrzebne. Chodziło zaś o spra- 
wę niebyle jakiej wagi: o losy Skarb- 
ca Koronnego Dawnej Rzeczypospo- 
litej, o sprawę jedną z najbardziej za- 
wiłych i pomimo wielu wzmianek hi- 
storycznych, oplątaną balamuctwam“ 
legend, pomyłek, nieścisłości wiel- 
kich, Trzeba nam było ustalić czy i co 
z tego zakresu skonfiskowała Rosja 
i kiedy, co można od niej żądać, co 
ma ipewne przepadło, co się w Polsce 
uratowało, kto ratował, jak rozporzą 

dził tem, co uratował n. p. od ręki 

pruskiej, czy tego z biegiem czasu do- 
piero, nie skonfiskował rząd rosyjski 
po powstaniach i t. d. 

Dzięki benedyktyńskiej pracy 
Zmarłego, powstał doniosły wykaz 
rozumowany, obejmujący odpowie 
dzi. dotyczące przeszło stu przedmio- 
tów i Skarbca a sięgający dalej nawet 
niż potrzeby aktualne Delegacji. Wy. 
kaz okazał się przez to tem wažniej- 
Szy dla nauki i dla przyszłej rekon- 
stnukcji objektu Skarbca. Wiedząc, 
Że przy pomocy niemniej uczynnej 

  

prof. Paczkowskiego i innych, prowa 
dzę uzupełniające badania odnoszące 
się do innych zaborców i ich zaku- 
sów względem Skarbca, Zmarły nie 
chciał opublikować sam własnego 0- 
woeu pracy. Oddał gosdo mej dyspo 

zycji dla ogłoszenia drukiem, gdy ca- 
łość badań odnośnych będzie ukończo 
ną *). Jeszcze jeden przejaw najrzad- 
szej bezinteresowności jaka u Ś. p. A. 
Wolańskiego była tak wybitną cechą 
charakteru 

Tak upłynęło życie Ś. p. A. Wolań- 
skiego na dziełach i działaniach do- 
konanych na obragym odcinku zaw- 
sze pod hasłem czynienia dobra dla 
innych i służenia ojczyźnie. 

Brak miejsca nie pozwała mi omó- 
wić tu dostatecznie całości Jego owo- 
cnej działalności. Wspomnijmy jesz- 
cze, że był wieloletnim prezesem T-wa 
numizmatycznego, którego publika- 
cje, jak wiadomo przekroczyły szran- 
ki znaczenia naukowego tylko dla 
specjalistów tej dziedziny. Reprezen- 
tował najgodniej w sferze ziemiań- 
skiej ową starą wymierającą już i wy 
marłą generację, która wydała mię- 
dzy innemi na polu ochrony pomni- 
ków naszej przeszłości cały szereg 
znakomitych przedstawicieli. 

Zeszedł z pola owocnie uprawia- 
nego w tym samym roku co Ś. p. Sta- 
nisław Tomkowicz, nestor polskich hi 
storyków sztuki, ziemianin jaden z 
najzasłużeńszych w Polsce jako uczo- 
ny i jeden z najszlachetniejszych iej 
obywateli, zeszedł jako rówieśnik je- 
go o głębokich z nim koneksjach du- 
chowych i wzór pokrewny najwięk- 
szych cnót. 

Cześć Jego pamięci. 
Marjan Morelowski. 

   

  *) Streszczenie danego stanu badań z 
uwzględnieniem zasług ś. p. A. Wolańskiego 
ogłosiłem w „Sprawozdaniach Iwowskiego 
T—wa naukowego* R. IX. 1929/1930. 

. Pracę porzuciło 107 robotników. Przy 

K UR SEN 

MAŁY CZŁOWIECZEK Wi 
UBRANIU. 

Przed gmachem sądu poliejant. Na ka 
binie błyszezy bagnet. W kuluarach 

nie niczwykłe. Sala rozpraw przepci- 

WIĘZIENNEM 

    

  

  

podniece 

niona, 
zwie cskarżcnych mały mizerny czło. 

    

   

    

rzy drobnych, ja 
jeh, Usta wąskie, za 
terminacją, Wzrok tępy 

ach, skąd za ehwiłę mają 

ć jego sędziowie. 
fały mizerny człowieczek stoi, Ma ręce 

złożone, jakby były one skute, albo jakby 
do tego stepnia przyzwyczaiły się do 
dankózy. Z prawej strony jego kołe 
tkwi dwóch policjantów, z lewej równa 
dwóch. W pobliżu stei dwóch przedowni. 
ków. Za drzwiami sali na korytarzu również 
widnieje granatowy mundur służbowego po- 

  

   

    
   

  

    

      

/ ezłowieczek stoi i czeka. Za chwiłę 
Vy, sąd. Trzech sędziów: Zaniezpsti, 
Sienkiewicz i Bobrowski. Rozpatrzą jego po. 
stępek bezsironnie. Wyjdzie także prokura- 
ter Szemiotk, który w › czynie będzie pod 
kreślał momenty oskarżające i bę bar- 
dzo surowy. Kto wie czy nie zażą 
cia? Dlstego mały człowieczek 
patrzy na drzwi, 

Za chwilę spr 
uduchowieny aparat, wobee 
w szarym mundurze z ławy oskarżonych jest 
tak mały, będzie usiłoypał zajrzeć na, duo 
duszy jego. Wymierzy karę według para. 
grafów cGdJpowiednią hvinie, Ten 6gromny 
uduchcwicny aparat będzie działał precyzyj- 
nie i nieemylnie, bo będzie wyrokował osła_, 
teeznie. 

Mały człowiek patrzy nz 
mec. Jankowskiego jakby z 
zdeła chrońca uratować mu 
ła znaleźć w jege pestępku prz 
mementy, łagodzące winę. 

  

    

  

    

    

   

    

   

  

    

          

USIŁOWAŁ ZABIĆ 7 CHĘCIĄ ZYSKU 
Wychodzi sąd. Wszyscy Świwikowie sta. 

wili się. Jest także biegły dr, Sumorok. 
Wszysiko w porządku. Sąd doraźny rozpo: 

czyna sprarpę. 

  

    

  

   
   — Os ny, nazwisko i imię? 

— Kisiel Antoni. 
— Lat? 

— 84. 
— Ženaty? 

  

  

Wii LTE NOSKI 

    

   

rzuca mu 

punktem wy 
jednakże będzie 

dków dla S 
i kwal 

          

szezegółowo 
wdzenia, e: 
owało postę: 

      

    śledztwo wł: 
pek Kistela z paragrafu 

    

   
   
    

AKT OSKAR 

Anteni Kisiel w no 

ca 1933 roku zakradł 
Gpiekunėw Jana i 
zamiarem pozbaw 

lip- 

        

  

ieh žycia i zpoczai 
aż, 

  

     
   

    

ku strzelił do nich dwukrcetnie. prwszy 
e śpiącego Jana K, i trafi 

w poduszkę. Petem wykił drutem z karabinu 
   wystrzeteną łuskę, załadował karabin znowu 

i wystrzelił, po raz drugi, traiiając Józeię K. 
w rękę. Jednocześnie uderzył Jana K, 

cego w łóżku, kilka razy kolbą (karabinu w 

głowę i po ciele, aż Jan K stracił przytom- 

О: iš, widz3e, kolba karabinu 

rzeń į nie nadaje sie Ao użytku 
za Jozeia K. na 

ze i tam zadał jej ciężką ranę w gła- 
a krzyczeli, eo 

  

     

  

  

      

              

  

  

Kisiel, po dekenaniu krwawego 
ziełs uciekł do lasu. Ujęto go jednak wkrót 

ce. Śledztwo ustaliło, że działał z chęcią zy- 

sku, 
Mianowicie: 
Jan i Józefa K. nie mieli dzieci, Wiek nie 

pozwalał tm ne tak wydajną pracę na tym 
kaw. i posiadali, do jakiej 
kyli zdolni swej młodości. Trudno 
im byłe bez robctnika i kez pomocy mę_ 
skiej. 

Anioni Kisiel był biedny, ale był stosunko 
wo młody, a żona jego wnicsła mu posag w 

i kilku sztak inwentarza żywego i mart 

wegć, który ;y każdym gospodarstwie mógł 
się przydać 

Diatege też między Antonim K. a Korze- 

niowskimi nastąpiłe porezumienie, Antoni K, 
z zeschem młodych sił i posiadanym in- 
wentarzem miał się przenieść do Korzeniow 

staruszkowie zaś ze swej strony za. 
mu w testamencie dobry kawał 

swej ziemi, 
Na początku ta gospodarcza symbjoza 

<vbry rezultat, peiem zaś przyszedł 
7 ‚ Coraz trudniej było o kawałek chłe 

ba. Powstały niesnaski, potem kłótnie, wre- 

szeie Korzeniowscy wypędzili Kisiela, i zapo. 
wiedzieli, że eofną zapis. Kisiel poszedł na 
robctę do obcych za parebka za 15 zł. tygod- 

              

      

  

   

          

    

ni0;p0, pozostawiając 
mieszkaniu Korzeniowski 

Pewnego zaś dnia powziął plan zgładze- 
nia siaruszków i zamizru swege nie doko- 

nai jedynie z przyczyn niezależnych od nie 
go. 

      

    do winy? 
ezłowieczek drgnął. upia się w 

potem po raz drugi, do. 
iebie, 

            
Mały 

sebie, ctwiera ust 
piere wydycha z 

— № 
— W. śledztwie przecież przyznawał się... 
— W polieji bili mnie. , 
Człowiek w szarym więziennym ubiorze 

kurczowo chwyta się które może od 

niego tak prędko odej ózpi — opowia- 
da — stara się przekon 

Nie... nie działał 

      

    

  

   

  

    
     tranzakcji. Idąc w noc 

chciał ieh tylko nastraszyć wystrzałem, by 
potem lepiej się odnosili do jego żony i do 
niege, Strzelał w górę. Potem dopiero gdy 
w ręku Korzeniowskiego dojrzał łufę karabi. 
nu zae am się bronić i tak okropnie pr 
ranił staruszków. Nie chciał tego uczynić. 
Wieleby dal, aby mcżna było to wszystko 
wrócić. 

   

    

  

KISIEL TO SZALENIEC, 

Oskarżcny do winy nie przyznał się. Nie 
miał zamiaru zabijać. Jeżeli tak jest, jak 
mówi, czeka go najbardziej łagodna kara, 

Przepełnicna sala z niecierpliwością cze- 

ka na pierwszego świadka, 
Pierwsza zeznaje najbadziej poszkoderpa 

na Józefa K. Kisiel zadał 20 obrażeń cia. 

ła: Jedną poważną ranę siekierą w głowę, 

która osłabiła jej wzrek, drugą postrzałową 
w ramię, gdzie kula znajduje się jeszcze 4o- 

tychezas, reszta to rany mn i 

          

   

  

Pierwzego strzału nie słyszała, Poczuła 
bciesny cics w głowę, który się powtórzył 
trzy razy, — potem razy na ciele. Drugi 
s'rzeł zranił ją w rękę, Nie darował jej na- 
wet na podwórzu. Widać z tego, że cheiai 

zabić, O, on nieraz się odgrażał, że zabije 

ich. Straszny to człozpiek, 

Korzeniewska, jest blada jak papier, ma 
mętne spcjrzenie, Przejście tamtej nocy ро- 
zostawiły przykre ślady. 

Jan Korzeniowski mówi, że odzyskał przy 
tomneść na podłodze w kałuży krwi. Kisiel 

    

  

KURJER SPORTOWY. 
Przed meczem lekkoatletów. 

W sobotę o godz. 15 lekkoatleci 
wileńscy staną na start międzynaro- 

dowych zawodów, które zgromadzić 
mają czołowych zawodników Łotwy. 
Estonji i Polski. 

Wilnianie do zawodów tych przy- 
gotowywali się siarannie i zapewne 
osiągną szereg niezłych wyników. 

We czwartek o godz. 16.30 na sta - 

djonie Ośrodka W. F. odbędzie się os- 
tatni trening i zbiórka przed walnym 
startem. We czwartek zostanie osta- 
tecznie ułożony skład reprezentacyj- 
ny, to też wszyscy lekkoatleci prosze- 
ni są o konieczne przybycie. Na zbiór 
ce wydane również zostaną zawodni- 
kom karty wolnego wsłępu na oba 

   
  

- dni zawodów. 

Goście zagraniczni przyjeżdzają w piątek. 
Już w piątek wieczorem przyjadą 

do Wilna lekkoatleci i piłkarze Ło:- 
wy. Razem ze sportowcami Łotwy, 
tym samym pociągiem przyjadą lek. 
koatleci z Estonji. 

Po wczorajszych rozmowach tele- 
foniczych z Estonją i Łotwą uzyska- 

liśmy całkowitą pewność, że poszcze- 
gólne reprezentacje przyjeżdżają w 
swoich najlepszych składach, a więc 
Łotwa z Dimzą, a Estonją z Sulą i 
Wiilingiem na czele. 

Zawodnicy w ilości około 50 osób 
zamieszkają w koszarach 1 p. p. Leg. 

Zawody hippiczne w Łotwie. 
RYGA, (PAT). — W pierwszym daniu mię 

dzynarcdowych konkursów hippicznych zo9- 
stał rozegrany konkurs © nagrodę armji. 

Zawodnicy musieli przebyć 12 przeszkód 
wysckości do 1 metra 30 em., szerokości 3 
metry 50 cm., przyczem w razie osiągnięcia 
jednakowej ilości punktów karnych o zwy- 
<cięstwie decydował czas, t 

W konkurencji tej wzięło udział 60 za- 
wodników. 

W ostaiecznej klasyfikacji pierwsze miej 
sce zajął perucznik zrmji łotewskiej Jossen, 
przechodząc pareours bez błędu w czasie 1 

min, 11 sek. Drugie miejsce zajął kapitan 
armji łciewskiej Bukitis, przechodząc rów- 
nież parecurs bez błędu w czasie 1 min, 13 

Sek. Trzecie miejsce — por. Podhorecki — 
(Polska) na „Farsie*, przechodząc parcours 
bez błędu w 1 min. 17 sek. Czwarte miejsce 
— kpt. armji estońskiej Andre, przechodząc 
bezbłędnie parecours w czasie 1 min. 19 sek. 
Piąte miejsce zajął również por. Podhorecki 
na „Olafie* bez błędu w 1 min, 22 sek. Poza 
tem por. Ruciński zajął 9 miejsce, prźecho- 
20 parcours z 4 błędami w czasie 1 min. 
12 sek. 

Też sport. 

  

  

Skok poprzez pędzący motocykl i konia. Tych nowych wyczynów sportowych doko- 
nywano na manewrach armji angielskiej. 

Strajk w tekturowni „Olkienickiej”. 
W dniu wczorajszym  wybuctł 

strajk w tekturowni „Olkienniekiej    

  

czyną strajku jest niewypłacalność 
pracodawcy, który zalega w wypła- 
cie zarobków roobtniczych już od 
dziewięciu tygodni. Robotnicy. którzy 
nie mają już za co żyć, postanowiki, 
iź do pracy przystąpią dopiero wów- 
czas, gdy zostanie im wypłacona cała 
należność.. 

Miejmy nadzieję, iż kierownetwo 
tekturowni dołoży ze swej stronv 
wszelkich starań, ażeby ten strajk zo- 
stał jaknajprędzej zlikwidowany. 

* * * 

W związku z wybuchem strajku w tek'u 

rowni „Olkienickiej'* należy zaznaczyć, że 

strajki podobnej natury, których źródłeia 

jest niewypłacalność pracodawców względem 

robotników są zjawiskiem coraz częstszem. 

Ostatnio mieliśmy do zanotowania na teren'e 

Wilna strajk w cegielniach, kłórego podło- 

żem było zaleganie w wypłatach zarobków 

robotniczych, dziś z tego samego powodu 

strajkują robotnicy w Olkiennikach, a jutro 

znów może się niestety zdarzyć to samo w 

jakimś innym zakładzie, gdyż zaleganie w 

opłatach jest teraz coraz większe. 
Bardzo byłoby pożądanem, ażeby w te 

anormalne stosunki wejrzały władze admi- 

nistracji ogólnej, które w myśl art, 59 „Pra 

wa o wykroczeniach* mają możność nakła 

dania kar na opieszałych pracodawców, a 

w ten sposób zapobiec jpóźniejszym strajkoin. 

(w). 

  

DO HELJASZA WYSŁANO 
Wczoraj sekretarz Wil. O. Z. L.A 

wysłał do Heljasza express polecony z 
biletem na przyjazd na zawody wi- 
leńskie. 

Heljasz zapewne przyjedzie naj- 
później w piątek wieczorem, biorąc 
udział w sobotnich zawodach. Mistrz 
Polski i były rekordzista świata w ku. 
li spotka się z olimpijczykiem z Łot- 
wy Dimza, który róównież jest specja 
listą w tej konkurencji. 

Ciekawie zapowiada się również 
rzut dyskiem z udziałem Heljasza, 
Dimzy i Wiślinga. 

Sądzimy więc, że Heljasz skorzy- 
sta z naszego zaproszenia i przyjedzie 

do Wilna. 

KUCHARSKI I LUKHAUS W 
Oa 

WILNIE, , " 

Na zawody międzynarodowe w lek 
koatletyce przyjażdża do Wilna sze- 
reg znanych zawodników, a między 
innymi dobrze nam znani lekkoatleci 
Białegostoku. > 

Startować będzie w biegach śred- 
nich mistrz Polski Kucharski, a w 
rzutach i skokach rekordzista polski 
Lukhaus. 

Tak samo z Warszawy zostaje 

sprowadzony doskonały zawodnik So 

koła Wojtkiewicz. 
Z Białegostoku przyjeżdża ponad- 

to cały szereg sportowców by przy- 
glądać się tym wielce ciekawym za- 

wodom. 

BACZNOŚĆ SĘDZIOWIE! 

Wydział sędziowski lekkoatletyki 
wileńskiej podaje do wiadomości, iż 

wę czwartek o godz. 19 w sali Ośrod- 
ka W. F. Ludwisarska 4 odbędzie się 

zebranie informacyjne wszystkich sę- 

dziów, którzy pełnić będą funkcje w 

zawodach międzynarodowych. 
Obecność wszystkich pp. sędziów 

konieczna. 
Na zebraniu rozdane zostaną bez- 

płatne karty wstępu. 

SPORT W ŚWIĘCIANACH. 

20 sierpnia b. r. w godz. przedpo- 

łudniowych na boisku sportowem 
Państwowego Seminarjum Nauczyciel 

skiego w Święcianach został rozegra: 

ny mecz piłki koszykowej i siatkowej 

pomiędzy reprezentacjami m. Świę- 

cian i N.-Święcian. 
Koszykówka również przyniosła 

zdecydowane i zasłużone zwycięstwo 

drużynie Święciańskiej, która posia- 

dając w swoim składzie niezastąpioną 

obronę, znaną z wielu meczów i za- 

wodów w osobach Markuna i Rozen- 
berga oraz w ataku niezawodnego 

strzelca Strycharzewskiego — poko- 

nała drużynę Nowoświęciańską w sto 

sunku 27:13. Sędziowali dobrze pp. 

Stankiewicz i Szpiz. 
NET W 

Popołudniu 20 sierpnia rb. na bo- 

isku sportowem P. W. i W. F. w Świę 

cianach miejscowe drużyny S. Z. 5. 

i Hapoel rozegrały mecz piłki nożnej 

S. Z. S. losuje stronę ze słońcem i po- 
czątkowo ma lekką przewagę mimo 

tc ataki Hapoel są znacznie groźniej- 

sze. Do przerwy wynik 0:0. Po pau- 

zie już w pierwszych minutach zdo- 

bywa z zamieszania bramkę Hapoel 

a w kilka minut później dragi punkt. 
Mecz ikończy się zwycięstwem Hapo- 

elu w stosunku 2:0. Sędziował p. Du- 

bowski Czesław z S. K. S. Taw. 

  

3 

WIEŚCI | OBRAZKI Z KRAJU WALKA PARAGRAFOW O ŽYCIE CZŁOWIEKA. 
„Zbrodniarz Zz przypadku“ przed sadem doraž: 

nę i troje dzieci wzbił go, kiedy spał, Żona, Józefa K., widzia- 

  

ym. 

ła, jak Kisiel bił go kolbą karabinu po ple- 
each. Bił leżącego. Chciał zzbić — to dla 
Kcrzeniowskiege jest pewnikiem, 

Testamentu Korzeniowscy nie chcieli unie 
ważniać. Zresztą miał go . Jan K. pro. 

sił tylko, by cėdai go im па przechewanie. 
Kisiel to... szaleniec. 

   

  

    

  

LNIK, 

i tak suro- 
ym wię- 

KISIEL TO... SPOKOJNY Ri 

Świadkowie eśwcdowi nie b, 
wi w stosunku dc człowieka w s: 
ziennym mundurze, 

Wysławiłi mu dcbrą opinię. Spokojay, 
przeowity, ałe biedny. Dlatego też poszedł 
4ie Keorzeniowskich, choć wiedział, że sta- 
ruszkowie nieraz już przedtem mieli przy.. 
branych synów i córki i że zawsze zrywali 
z nimi. Przyniósł im wartościowy inwentarz 
więc mógł się uważać panem na gospodaree. 
Tym m zaś Kerzeniowscy tak nim po- 

Sam wreszcie miał dość takiego 
poszedł na penie;pierkę do obcych 

ludzi, żonę jednak i dzieci musiał pozostawić 
na łaskę Korzeniowskich. Ale żonie jego po- 
wodziło się u nich bardzo žie, Bolało go to 
i dlatego może uniósł się, dał się porwać 
chęcią nierczsądnej zemsiy, 

            

   

  

    

PROKURATOR PROSI O KARĘ ŚMIERCI. 

Przewód skońezeny. Sąd ogłasza opis du 

wcdów rzeczcwych, które leżą «bok na stołe. 

ekierz, łuski... Zeznaje biegły i 
rany Korzeniowskich. Są wśród 

    
ężkie. 
rzewód zamknięty. Głos należy do 

pana prokuratora, 
Prokurator demaga się kary śmierci, 

ZBRODNIARZ Z PRZYPADKU. 

Prokurator jest surowy. W Świetie fak- 

tów Kisiel działał z chęcią zysku. Szedł w 

nocy do pokoju Korzeniowskich z zamiarem 

zgładzenia ich, by móc potem zagarnąć zie- 

mię. 
Nie jest zbrodniarzem zawodowym. Nie 

obmyślił konsekwentnie planu działania i nie 

wykonał go zręcznie, Kisiel jest zbrodnia 

rzem z przypadku, lecz to nie łagodzi faktu. 
Kisiel chciał zabić, — chciał zawładnać 

ziemią dlatego też prokurator prosi sąd © 

wymiar najwyższej kary — kary śmierci. 

  

"STOI PRZED NAMI ŻYWY CZŁOWIEK. 

Obrońca wskazuje na momenty łagodzące 
winę i mogące zmienić kwalifikację zbrodni. 

Kisiel działał w afekcie i chciał, tak jak 
mówił — tyłko nastraszyć staruszków, Słusz 
nie prokurator mówi, Że Kisiel jest zbrod- 
niarzem z przypadku. Jest także człowiekiem, 
który myśli innemi kategorjami, niż ci któ. 

rzy rozpatrują jego ;pinę. Stoi przed nami 
żywy człowiek. Nie wiemy czem się powoda” 

wał w swojęm postępowaniu, Trzeba jednak 

wziąć pod u ję okoliczności łagodzące. 
Kisiela wypędzono, żonie jego działo się źle, 
Dał się porwać chęci zemsty. 

Dlatego też cbreńca prosi © niestosowanie 
kary śmierci. 

  

BEZTERMINOWE WIĘZIENIE. 

Człowiek w szarym mundurze czekał nie. 
długo na wyrok. 

Gdy mu go odczytano, ożył, poruszył się 
żywiej i spojrzał bardziej przytomnie, Po- 
wrócił do życia... 

SĄD UZNAŁ WINĘ KISIELA ZA CAŁ- 
KOWICIE UDOWODNIONĄ I BIORĄC POD 
UWAGĘ JEGO DOBRĄ OPINJĘ ORAZ NIE. 
KARALNOŚĆ DOTYCHCZASOWĄ SKAZAŁ 
NA BEZTERMINOWE WIĘZIENIE. 

Od wyroku sądu doraźnego niema ape- 
lacji. 

RADJO 
WILNO. 

ŚRODA, dnia 23 sierpnia 1933 r. 

7,00: Czas. 7,05: Gimnastyka, 7,30: Dzien... 

nik poł, 7,35: Muzyka. 7,52: Chwilka gosp. 

dom. 11,57: Czas. 12,05: Koncert. 12,25: Pra 

sa. Kom. 12,35: D. <. koncertu. 12,55: Dzien 

mik południowy, 14,50: Program dzienny. —- 

: Muzyka (płyty). 15.25: Giełda rolnicza. 

15,35: IPogadanka Związku Młodzieży Pol- 

skiej. 15:45: Skrzynka P. K. O. 16,00: Koncert 

z Ciechocinka, 17,00: Odczyt. 17,15: Koncert 

solitów. 18,15: Stefan Batory a Gdańsk — 

odkzyt. wygł. prof. H. Mościcki. 18,35: Arje 
i pieśni w wyk. Mokrzyckiej. 19,05: Wilno 

w dziejach literaury polskiej — odczyt. wygł. 

dr. Wł, Arcimowicz. 19,20: Przegląd litew 

ski. 19,35: Program na czwartek. 19,40: Kwad 

rans literacki. 20,00: Recital fort. 20,50: Dzien 

nik wiecz. 21,00: Ciotka Albinowa mówi -- 

mon. hum. 21,10: Muzyka lekka. 22,00: Mu 
zyka taneczna. 22,25: Wiad. sport. 22,35: Ko 
munikat met. 22,40: Muzyka taneczna. — —# 

    

      

CZWARTEK, dnia 22 sierpnia 1938 r. 

  

    

    

    
    

  

     

  

7.00: Czas. 7.05: Gimnastyka. 7.25: Muzy- 
ka. 7.30: Dziennik poram Muzyka. 

2: Chwilka gosp. dom. 1 Czas. 12.05: 
a. 12.25: Prasa. Kom. 12 Muzyra. 

Program 
Muzyka (pł 5: Giełda 

  

    
  

  

rolnicza. „85: Utwory Manuela de Falla. 
16.00: Słuchowisko dla dz 16.30: Dusty 

) dczyt 1745: Koncert man. 
Muzyka jaz 
rozmaitości. 

ynka poczt. Nr. 258 listy radjosł. 
yr. Hulewicz. 19.40: Feljeton. 20,00: 
20.30: Dziennik wiecz. 21.00: Wie:- 

sze liryczne K, Hłakowiczówny. 21.10: Koa- 
cert. 22.00: Muzyka taneczna z Ciechocinka. 
22.25: Wiadomości sportowe. 22.35: Kom. met. 
22.40: D. c. muzyki tanecznej, 

WARSZAWA. 

CZWARTEK, dnia 24 sierpnia 1933 r. 

    

omówi 
Koncert   

   

    

  

15.50: Płyty gramofonowe. 21.00: „Komu. 
nikat roln przysposobienia rolniczego* — 

  

inż, Z, Kobyliński. 

NOWINKI RADIOWE. 
HISTORJA I LITERATURA. 

W. dziale odczytów radjowych, zapowie- 
dzianych na środę winni radjosłuchacze wi- 
leńscy zwrócić uwagę na prelekcję prof, Hen 
ryka Mościckiego, który przypomni wysiłki 
Stefana Batorego, pragnącego umocnić Pol- 
skę nad Bałtykiem (godz, 18.15) oraz na 

feljeton dr. Władysława Arcimowicza, którv 
opowie jaką rolę odegrało Wilno w dziejach 
Kteratury polskiej (godz. 19.05). 

  

MARJA MOKRZYCKA ŚPIEWA... 
O godz. 18.25 rozgłośnie polskie transmi. 

tować będą ze studja warszawskiego koncert. 
aryj i pieśni w wykonaniu primadonny ope- 
ry warszawskiej ip. Marji Mokrzyckiej, 

KONCERT KAMERALNY. 
Wyborny pianista polski Józef Smidowicz 

koncertuje dzisiaj o godz. 20 przed mikrofo- 
nem, Interesujący program zawiera nastę- 
pujące utwory: Beethoven — sonata op. 25 
As_dur, Schumann: Andantine i Traumes wir 
ren (Majączenia senne), Rachmaninow: Pre- 
łudji i Polka, Schubert, Liszt: Serenada, Po+ 
gamini—Liszt: Etiuda Es-dur, 

 



KRONIKA      
   

Šroda 

23 
| Sierpr la 

Dziś: Filipa 
Jutro: Bartłomieja Ap. 

Wschód słońca — g. 4 m.31 

ZARÓW 5, 
Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U.S.B. 

w Wilnie z dnia 22-VIII— 1933 roku. 
Ciśnienie 757 
Temp. šredn. + 15 
Temp. najw, + 21 
Temp. najn. + 9 
Opady 2,6 
Wiatry: płn. 
Tend. barom. bez zmian ‘ 
Uwagi: wiecz. deszcz. 

— g. 6 m. 47 

— Przewidywany przebieg pogody w dniu 
dzisiejszym 23 sierpnia. według PIM.a Po. 
goda o zadhmurzeniu zmiennem, z możliwoś- 
<ią przelotnych deszczów i bunz. Temperatu- 
ra bez zmian. Umiarkowane wiatry z kie. 
runków zachodnich. 

   
+ DYŻURY APTEK. 

Dziś, 23 sierpnia dyżurują następujące 
apteki: 

Monikowicza (Piłsudskiego),  Jundziłła 

(r. ul. 3 Maja * Mickiewicza), b. Szyrwin. 
dta (Niemiecka), Siekierzyńskiego (Zarzecze 
20), Sokołowskiego (Nowy Świat), Szantyra 
(Legjonowa), Zasławskiego (Nowogródzka) 
i Zajączkowskiego (Zwierzyniec). 

   : KOŚCIELNA 

— Uroczystości Eucharystyczne 

dia chorych t. zw. „Triduum Euchary- 

styczne dłą chorych* odbędą się w 
Ostrej Bramie w dniach 5, 6 i 7 wrze- 

śnia 1938 r, O ile dopisze pogoda, uro 
<aystości odbędą się przed Ostrą Bra- 
mą na ulicy, gdzie chorzy zostaną u- 
łożeni na noszach sanitarnych, lekty- 
kach, fotelach, łóżkach i t. p. Chorzy 
silniejsi rozmieszczeni zostaną na ła- 
"%*kach odpowiednio ustawionych, by 
nie było tłoku lub zamieszania. Na 
wypadek zaś niepogody, te same uro- 
czystości odbędą się w kościele Św. 
"Teresy (ostrobramskim) przekształco 
nym na ten czas na kościół-szpital. 

2) Do objęcia kierownictwa du- 
chowego uroczystości, wygłoszenia 
mauk i fachowej pomocy w urządze- 
niu Triduum zostanie zaproszony ks. 
dyrektor Michał Rękas, Generalny Se 
kretarz Apostolstwa Chorych na Pol- 
skę ze Lwowa. Pozatem w uroczysto- 
ściach weźmie udział duchowieństwo 
parafjalne wileńskie i zakony. 

3) Kierownictwo materjalne uro- 
czystości obejmuje Archidiecezjalny 
Instytut Akeji Katolickiej, który przy 
gotowanie Triduum powierzył Zwiąż 
kowi Archidiecezjalnemu i wydzia- 
łom parafjalnym „Caritas* przy po- 
mocy osób uezynnych (pp. lekarze, 
pielęgniarki. siostry zakonne i t. p.) 
i organizacji religijno-społecznych. 

4) Rodziny, względnie osoby opie 
kujące się chorymi, zawczasu posta- 
rają się o odpowiednie leżaki, nosze 
sanitarne, fotele, materace, łóżka dla 
swoich chorych, którzy zostaną roz- 
mieszczeni przed Ostrą Bramą na uli 
cy, względnie na wypadek niepogody 
w kościele, niezbyt ciasno w porozu- 
mieniu z lekarzami, których Wydzia- 
ły parafjalne „Caritas“ zaproszą do 
dyžuru i fachowej opieki w czasie na- 
bożeństwa. Każdy chory dostanie swo 
je miejsce, oznaczone kartką z nazwi 
skiem, które zajmuje przez wszystkie 
trzy dni. 

5) Aby w czasie nabożeństwa nie 
było tłoku lub zamieszania pomiędzy 
chorymi, w uroczystościach będą mo 
gli wziąć udział tylko osoby pieleg- 
nujące chorych i zaproszone przedsta 
wicielstwa władz, prasy, towarzystw 
i Ł. p. Wstęp na nabożeństwo tylko za 
okazaniem zaproszenia, względnie 
karty wstępu, które rozesłane zostaną 

przez Arch. Instytut Akcji Katolickiej 
wzgłędnie rozdzielone chorym i oso- 
bom pielęgnującym przez ks. ks. pro- 
boszczów. 

6) Dła uświetnienia nabożeństw 
zaproszone zostaną miejscowe chóry 
śpiewackie, dla wygody zaś będą roz- 
mieszczone megafonv. Komitet będzie 
się starał, aby uroczystości były tran- 
smitowane przez radjo. 

OSOBISTA 
— Powrót z urlopu Prezesa Dyrekcji 

Poczt i Tełegrafów. W dniu 21 sierpnia r. b. 
powrócił z urlopu wypoczynkowego i objął 
urzędowanie Prezes Dyrekcji Poczt i Telegra 
fów inż, Karol Żuchowicz. 

: MIEJSKA 

— Konferencja w sprawie przeję- 
cia komunikacji miejskiej przez Sa- 
urera. Bawiący w Wilnie przedstawi: 
ciele „Saurera* dyrektor Habs i mec. 
Brejter, radca prawny Saurera odbyli 
szereg narad w magistracie i Urzędzie 
Wojewódzkim. Konferencje te zwią- 
zane były z przejęciem komunikacji 
miejskiej jprzez 'Saurera, co wobec 
dojścia tego ostatniego do porozumie- 
nia z Arbonem nastąpić ma w ciągu 
najbliższego miesiąca. 

— Nowy most przez Wilję. W naj- 
bliższych dniach zakończona zostanie 
budowa mostu przez Wilję, u wylotu 
ulicy Arsenalskiej. Most ten połączy 
elektrownię miejską z ulicą Arsenai- 
ską. 

   

1 ** SPRAWY PRASOWE 

— Kontiskata „Druku“. Decyzją 
władz administracyjnych skonfisko- 
wany został w dniu wczorajszym na- 
kład miesięcznika „Druk, organu 

radykalnych akademików Uniwerty- 
tetu Wileńskiego. W „Druku' zamie- 
szczono było kilka artykułów o ten- 

dencjach komunistycznych, 

Redaktora pociągnięto do odpo- 
wiedzialnošci karno-sądowej. 

KĘ SPRAWY AKADEMICKIE 
— Akademickż Kasa Chorych przy Brat. 

niej Pomocy P. M. A. U. S. B. powiadamia, 
że po rozszerzeniu lokalu zostały częściowo 
wznowione przyjęcia w przychodni Kasy (ul. 
Wielka 24) w dziale chorób wewnętrznych 
i dentystycznych z dniem 21 sierpnia b. r. 
Do końca bież. miesiąca przychodnia hę- 
dzie czynna tylko od godz. 4 — 7 ppoł. 

— Z Akademiekiego Oddziału Zw. Strze- 
leckiego. Strzeleckie biuro informacyjne dla 
nowowstępujących. Dyżury członków Aka. 
demickiego Oddziału Zw. Strzeleckiego od- 
bywają się codziennie w godz. 9—15 w loka- 
lu własnym (akademicka świetlica strzelex- 
ka) przy ul. Wielkiej 68 m. 2. W tym samy 
czasie udziela się informacyj w sprawie przy 

jęcia na członków Oddziału. 

Obowiązek meldowania się. Komendant 
A. O, Z. S. wzywa wszystkich Kolegów, przy 
bywających do Wilna do bezzwłocznego inel 
dowania się w Komendzie Oddziału w godzi- 
nach urzędowych. 

T GOSPODARCZA 
— Danina majątkowa. Z dniem 31 

sierpnia r. b. upływa termin płatnoś- 
ci daniny majątkowej. Zarząd Stowa- 
rzyszenia Kupców i Przemysłowców 
Chrześcijan w Wilnie podaje do wia- 
domości, że do płacenia daniny są 0- 
bowiązane te przedsiębiorstwa, które 

w roku 1931 miały wymierzone po- 
nad 20.000 zł. obrotu. Stawki wyno- 

szą: dla przedsiębiorstw, które miały 

ad 20 do 50 tysięcy obrotu w 1931 r. 
— 60 groszy od tysiąca obrotu, dla 
przedsiębiorstw ponad 50 tys. obro- 
tu — 50 groszy od tysiąca. Żadnych 
dodatków ponadto nie dolicza się. 

— Robotnicy w tartaku Lewina 

przystąpili do pracy. W dniu wczora ) 

szym został zlikwidowany strajk w 

tartaku Lewina. Robotnicy jak i pra- 
codawcy poszli po duższych debatach 
na ustępstwa, które umożliwiły po:l- 
jęcie normalnej pracy w tartaku. 

Należy przytem zaznaczyć, że sv- 
tuacja strajkowa w reszeie tartaków 
wileńskich 'pozostaje nadal niezmie- 
niona. 

  

W związku z tem w dniu dzisiej- 
szym odbędzie się w Starostwie Gro- 
dzkiem konferencja porozumiewaw 
cza stron zainteresowanych pod prze- 
wodnietwem jp. starosty Kowalskiego 
Z ramienia Okr. Insp. Pracy udział w 
konferencji weźmie p. insp. F. Umia- 
stowski. (w) 

— Starostwo Grodzkie reguluje 
ceny w okresie III Targów Północ- 
nych. W Starostwie Grodziek odbyły 
się konferencje w sprawie komunika- 
cji i wycieczek zamiejskich w okresie 
II Targów Północnych, w sprawie 
wynajmu pokoi dla wycieczkowiców. 
oraz w sprawie obniżki cen piecžywa, 
obiadów i kolacyj. 

W wymiku tych konferencyj osią: 
gnięte zostało porozumienie z przed 
stawicielami wymienionych wyżej 
branż, 

TEATR I MUZYKA 
— Teatry Miejskie Z. A. S. P. w Wilnie. 

Teatr Letni w ogredzie Bernzrdyńskim. Dziś 
w środę 23 sierpnia o godz, 8 m. 16 w. uj. 
nzymy na scenie doskonałą farsę A. Bissona 
p. t. „Czy jest co do oclenia*, w której na- 
czelną rolę kreuje p. Leon Wołłejko w oto- 
czeniu pp.: Teresy Sucheckiej, Jasiūskiej- 
Detkowskiej, Braunówny, Węgrzyna, Pospie. 
łowskiego, Dejunowicza, Elwickiego, Skołi- 
mowskiego, Dobrowolskiego, A. Pawłowskiej 
i innych. Należy się t aby zobac 
tą farsę, gdyż są to już ostatnie wi 
przedstawienia tej sztuki. (czw. k 

Ceny miejsc zwyczajne, zn 
ki ważne, 

— Wesoła para Jim i Jilł wraca do ogro- 
du Bernadyūskiego. Od soboty 26 sierpnia o 
godz. 8 m. 30 w. i kilka: dni następnych w 
Teatrze Letnim będzie grana przepiękna, me 

lodyjna komedja muzyczna „Jim i Jill“ z M. 
Kamińską i M. Węgrzynem w rolach naczsl- 
nych. 

  

        
   

  

    

     

    

   

— Teatr Muzyczny „Lutnia, Dziś, po raz 
ostatni w sezonie, ukaże się dowcipna i rne. 
lodyjna operetka Kollo „Baron Kimmel“ z 
Tatrzańskim w roli tytułowej. Ceny miejsce 
najniższe od 25 gr. 

Jutro dla urozmaicenia repertuaru grana 
będzie ciesząca się największem powodze. 
niem w sezozje letnim qperetka Kollo „Kró- 
lowa nocy*. 

— Popołudniówka niedzielna, W niedzie- 
1ę najbliższą po cenach najniższych barwne 
widowisko „Ułani*. Widowisko to ze wzglę. 

du na tło, zawrotny humor, oraz bezrtoską 
wesołość, poleca się również młodzieży szkol 

nej. 

— „LEN“ pokaz — rewja w „LUTNI. 
W! sobotę najbliższą ujrzymy w teatrze „Luł 
nia* nadwyraz ciekawy pokaz — rewję — 
„LEN“ ilustrującą w szeregu barwnych obra 
zach stopniowe przekształcenie się włókna w 

piękną tkaninę. Muzykę skomponował Jerzy 
Świętochowski. Inscenizacja K. Wyrwiez —- 
Wichrowskiego. Dekoracje J. Hawryłkiewi 
cza. Obraz I: Len kwitnie. Il: Obrabiamy len, 
II: Prząśniczki. IV: Rewja mody. 

  

NA WILEŃSKIM BRUKU. 
ZATRZYMANA Z PRZEMYTEM. 

Szeregowi 5 Komisarjatu P. P. zatrzymali 
na rogu ul. Nowogródzkiej i Rydza Śmigłego 
Antoninę Szumską, zamieszkałą na Litwie. 
Miała ona przy sobie 4 klg. i 40 dkg. sacha 
ryny. 

Szumską wraz z sacharyną odprowadzono 
do Urzędu Celnego. 

SKUTKI ZBŁĄDZENIA W NOCY. 

W dniu 21 bm. o godz. 22 Zyżmor Fram 

ciszek lat 70, głuchy na, jedno ucho, zamie 

szkały przy ul. Turgielskiej 14, zbierające 

drzewo w lesie burbiskim zabłądził w powro 

cie do domu w ciemnościach na objekty woj 

skowe iw Burbiszkach. Ponieważ na wezwa 

nie wartownika nie zatrzymał się, wartownik 

strzelił z karabinu, trafiając Zyżmora w sto 

pę prawej nogi. 
Pogotowie ratunkowe przewiozło rannego 

do szpitała św. Jakóba w stanie nie zagraża 

jącym życiu, Dochodzenie w sprawie tego 

Z życia żydowskiego. 
ZAOSTRZENIE BOJKOTU. 

zekutywa Żydowskiego Kongresu Świa 
ła swe posiedzenie w Pra 

dzienny Żyd. Kongre. 
   

  

Egzekutywa powzięła szereg uchwał w 
sprawie form walki z hitleryzmem, w spra- 
wie akcji na forum Ligi Narodów, oraz w 
sprawie zaostrzenia bojkotu anty-niemieckie 
go. 

KUPIECTWO ŻYDOWSKIE W POLSCE 
BOJKOTUJE TARGI NIEMIECKIE. 

Liczne firmy żydowskie w Polsce otrzy- 
mują wciąż — mimo akcji antyżydow 
Niemczech — zaproszenia na Targi L 
i Królewieckie. Rząd niemiecki stara s 
ken sposób, w myśl zasady  „pecunia non 
olet* ściągnąć do Niemiec żydowskich kup.. 
ców futrzanych, którym przyrzeka się wsze 
Jakie ulgi i ułatwienia. 
W kołach żydowskich i po części polśi 

kupców panuje niezachwiana opinja zbojko 
towania targów niemieckich. Firmy odsyłają 
demonstracyjnie otrzymane zaproszenia, za. 
łączając listy, że dopóki w Niemczech srożyć 
się będzie terror wobec Żydów, żaden szanu 
jący się kupiec żydowski nie nawiąże stosun 
ków handlowych z hitlerowskiemi Niemcami, 

     
   

  

   

CZARNA KSIĘGA PRZEŚLADOWAŃ 
ŻYDÓW! W, NIEMCZECH. 

„Komitet Delegacyj Żydowskich w Pary- 
żu zapowiada, że przystąpił do wydania podj 
redakcją Leona (Motzkina Czarnej Księgi 
prześladowań Żydów w Niemczech. Księga 
ta będzie rozesłana wszystkim rządom i 

członkom Ligi Narodów. 

WYJAZD DAWIDA HERMANA 
DO AMERYKI. 

-ха Polskę i udaje si: 
asłużony reżyser , 

    

do Amx 
py Wi 
wsławił się Herman wystawieniem „Dybuka“ 
Amskiego, „W nocy na starym rynku* Per 
ca, „Golema* Lej i szeregu innych ar- 
cydzieł dramatu żydowskiego. Niedaw 
stawił Hermam podc: uroczystości 
mowskich w Norwegji „Dybuka“ уу języki 
norweskim 

ci żydowscy w Warszawie serdecznie 
żegnali utalentowanego reżysera, który tyle 
włożył w sprawę podniesienia artystyczneg. 
poziomu teatru żydowskiego w Polsce, 

  

   

      
  

    

ODEZWIA O ZAOSTRZENIE BOJKOTU 
TOWARÓW NIEMIECKICH. 

Centralny Komitet dła antyhitlerowskiej 
akcji gospodarczej w Warszawie wydał co 
kupiectwa żydowskiego w Polsce oraz do 
ogółu konsumentów odezwę z apelem o 7a- 
strzenie bojkotu towarów miemieckich. Odez 

wę tę podpisał także Centralny Związek Kup 

ców, Centralny Związek Drobnych Kupców, 
Centralny Żyd. Związek Rzemieślników oraz 
Zjednoczenie Inżynierówy w Warszawie. 

Wyprawa na ryby: 
Pan Piotr Bisikirski i Stanisław Kocieło 

wież korzystając z pięknej pogody postano 

wili pójść na ryby. 

Ponieważ godzina była zbyt wczesna (i 
w nocy) przyjaciele wstąpili do mieszkania 

„pana Sisikirskiego, wypili o pkieliszeczku 1 
ruszyli na dalszy spacer. W powietrzu uno 
sił się aromat bzów dolatujący m ogrodu p. 

Welera. Przyjaciele niedługo myśląc posta 
nowil narwać pięknych aromatycznych kiś 

  

      

   

  

ę byli już u celu, 
ż wystarczyło tylko sięgnąć ręką, aby do 
arpragnione kwiały — padł strzał jeden, 

potem drugi. 

   
Kociełowicz na odgłos pierwszego strza 

łu zwiał, tymczasem Bisikirski został ugodzo 
ny w prawe płuco i dziwnym zbiegiem oksli 
czności znalazł się odrazu na rogu ulicy Bra 
ckiej i Konduktorsk Na odgłos wystrza. 
łów nadbiegła policja, zaczęło się dochodze 
nie i sprawa oparła się o sąd. 

Na ławę oskarżonych trafił 70-letni sta- 
rzec Adam Janczewski dozorca ogrodów We 
lera, który jakoby miał strzelić do Bisikir 
skiego. 

  

   

  

— Czy oskarżony był owej nocy w ogro 
9    dzie? 

— Byłem proszę najwyższego sądu, mówi, 
o sympatycznym wyglądzie i trzęsącej się gło 
wie starzec. Strzały słyszałem, ale mikogo nie 
widziałem. 

— Qzy oskarżony posiadał bnoń? 

— Nie panie sędzio, broni nie posiada 
łem, a zresztą tak mi się trzęsie prawa ręka, 
że nawet jem lewą. 

Z zeznań świadków wynikało, że obaj 
przyjaciele Bisikirski i Kociełowicz znani są 
w swej dzielnicy jako awanturnicy, a tym 
czasem Janczewski cieszy się jak najlepszą 
opinją. To też Sąd Okr. rozważywszy spra 

wę, Adama Janczewskiego uniewinnił. 

Kto więc postrzelił Bisikierskiego i dia 
czego oskarżono Janczewskiego? Zast. 

  

Wspierając bezrobotnego, 
pomagasz sobie 

  

Tytuł mówi 

  

yta mówi PIĘCIU PRZEKLĘTYCH DŻENTELMANÓW" (Czarodziej z Marokka) 
Potężny dramat wschodni z HARRY BAUREM w roli głównej będzie wyś wietleny już w tym tygod. w pierwszorzędnem kinie w Wilnie 

  

PREMJERA! Dziś drugi zkolei światowy przebój 

„POD FAŁSZYWĄ FLAGĄ" 
p A R | JEST TO największy, z dotychczas wyprodukowanych film szpiegowski 

W Rosji był sługą cara równocześnie w Niemczech służył kajzerowi. 

Film ten zdobył w triumfalnym pochodzie wszystkie ekrany świata. 

NAD PROGRAM: Dodadek dźwiękowy. 

wszystkie rekordy 
pod wzgl. napięcia, 
emocji i humoru, 

HELIOS | 

CASINO Dziś ostatni dzień! 
Super-film! Sensacja! 

Spieszcie ujrzeć! 
JEA 

Premjera! Przbój wytw. „Metro* 

LOWA SZYBKOŚC 
Rerwja w kolorach. Seanse: 4, 6, Bi 10.20. W niedzielę od g. Ż-ej 

Na żędanie publ. „Noc w skiepie lalek''. 

MORPHIUM — ZATRUTE DUSZE 
MURRAT, 

  

  

Na Sezon Szkolny! 
Teki, Tornistry, Bloki, Zeszyty, Bruljony, 
Godla, Portrety historyczne, Obrazy kra- 

joznawcze i wszelkie przybory szkolne 

po cenach niskich 

W. Borkowski 
Wilno, Mickiewicza 5. 

Tel. 372. | 

Dla sklepów szkolnych — rabat, 

  

  

  

NA ROZPOCZĘCIE 

POKU SZKOLNEGO 
Zeszyty, Bruljony, Ołówki, Piórniki. Torni- 

stry, Teczki skórzane i brezentowe. 

Przyborniki kreślarskie i papiery 

tylko w firmie 

M RODZIEWICZ 
Wilno, ul. Wielka 9 

PO CENACH BEZKONKURENCYJNYCH         

  

— r. 1933-34, Film o młodości, przygodach i miłości! Film, który bije 

W rol.gł. Wiliam Halnes, 
Madge Ewans orsz Con- 

rad Nagel. Nad program: 

DANIELA PAROLA. NAD PROGRAM: Nieskończona symfonja Szuberta. 

Dr. Wolfson 
Choroby skórne, 

weneryczne, 
i moczopłciowe 

Wileńska 7, tel. 10-67 
od godz. 9—1 i 4—8 
  

Akuszerka 

Marja Lakneroma 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa 7, m. 5. 

W. Z. P. Nr. 69. 
  

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziła sią 

Zwierzyniec, Tom. Za 
ва lewo Gedemimowskę 

ul. Grodzka 27. 

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Orzeszkowej 3—12 
(róg Mickiewicza) 

tarnże gabinet kosmetycx' 
ny, usuwa zmarszczki, bre- 
dawki, kurzażki i wągry, 
W. Z. P. 48. 8323 

    

  

Kucharka 
poszukuje pracy z dobre- 
mi świadectwami oferty 

do Administracji 
Kurjera Wileńskiego pod 

„Kucharka“ 

Zgubiono 
notes wekslowy oraz | 
weksel in blanco na 200 
zł. z wystaw. M. Beken- 
sztejna, Kimeliszki i inne 

dokumenty. 
Uprasza się o odniesienie 
w/g adresu: Niemiecka 20 

    

N. Reches. Weksel po- 
wyższy ogłaszamy jako 

nieważny. 

  

SKLEP PAPIERU 
i materjałów piśmiennych 
w śródmieściu w pełnym 
ruchu z urządzeniem skle- 
powem do odstąpienia 
na dogodnych warunkach 
Dow. się: skład maszyn 
Paulański, Zawalna 37. 

Tel. 641. 

Zaleszczyki 
Grand- Hotel- Pension 

„Helenówka” n/Dniestrem 
Słoneczne pokoje, balko- 

ny, kuchnia wykwintna. 
Ceny zniżone. 

    

Zginął 
młody wyżeł bronzowo- 
łaciasty odprowadzić za 

nagrodą Słowackiego 11 
Pachman. 

STAŁĄ 
płacę, zwrot podróży ©- 
trzymają prócz prowizji 

zastępcy losowi. Zgłosze- 
nia „Kredyt* Lwów, Ki- 

lińskiego 3. 
a 
Mieszkanie 

o 6 pokojach słoneczne 
ze wszelkiemi wygodami, 
oraz sklep do wynajęcia 
ul. Kalwaryjska 4. 11 т. 4- 

Potrzebne 
2 pokoje z kuchnią. 
iub bez, w okolicach. 
od Zarzecznej, św. 
Anny, Wielkiej, Na- 
poleona i placu Ka- 

tedralnego włącznie. 
Oferty do Redakcji: 
Kurjera Wileńskiego.. 

DRUSKIENIKI, Św. Jakó- 
ba 17. Do wynajęcia po-- 
koje, pensjonat, stołownia. 

Ceny kryzysowe. Estko- 
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E. KOBYLINSKA. 32 

ZŁOTE SCHODY. 
— Luleczko, jeszcze jedno. Bądź ostrożniejsza. 

Nie zapalaj się w rozmowie. W Petersburgu odby- 

wają się teraz masowe aresztowania w związku 

"z 300-leciem domu cesarskiego. Aresztowano już 

innego sąsiada, studenta Alajewa. Wszędzie węszą 

szpiele. Poco, naprzykład, wdajesz się w gawędy ze 

swoim gospodarzem? 

— Ależ, Meto, ja ich musiałam 

Ami on, ani ona nic nie rozumieją. Wyobraź sobie 

dowodzili mi, że w Rosji najlepiej jest Połakom. Tu 

uświadomić. 

w Petersburgu — mówili — majbogatsi ludzie to 

Polacy. A ruskiemu ezłowiekowi chleb tylko од- 

bierają. 

— Więc cóż ty na to? 

— No więc dowiodłem im, że mybyśmy też wo- 

deli siedzieć w swojej ojczyźnie. Rząd rosyjski nas 

wygania stamtąd. Niech wiedzą, że ciemiężenie Pol- 

ski nie leży w interesie proletarjatu rosyjskiego 

Ą ich zaliczam do proletarjatu, bo mają pchły, bru- 

dy i dużo dzieci. Meta pokiwała głową. 

7 — Wszystko to słusznie, tylko zanim powiesz 

co ważniejszego, policz pierwiej wolno do dziesię- 

ciu. Obiecaj mi to, Maleńka! 

—. Ależ najchętniej, Lilijko, jeżeli ci o to cho- 

Idzi. 
Ч —- А co do balu, pomówimy jeszcze w stołów- 

«e? Dobrze? 
— Dobrze! 

'Ludka w parę godzin później weszła na wspaniałe 

schody, myśląc, że jednak kolonja polska w Peters- 

Aburgu rzeczywiście ma bardzo. zamożnych przedsta- 

pad i li i 

(Wydawnictwo „Kurjer Wileński: S-ka z ogr. odp. 

  

mwicieli, a jest przytem tak liczna, że nie ma się tw. 

wiele sposobności, do mówienia po rosyjsku... 

Nic dziwnego, przecież Polacy w głębi Rosji łat- 

wiej mogli niż w kraju otrzymać posady, a uczciwsi 

i energiczniejsi od Rosjan, widziani byli tutaj dość 

chętnie. Znowu młodzież polska, bojkotując uniwer- 

sytet rosyjski w Warszawie, o ile mie mogła jechać za- 

granicę, musiała szukać wiedzy też w głębi Rosji. 

— Tak, nas wszędzie jest dużo, więc dlatego ma- 

my tylko szeptem mówić o Polsce? rozżaliła się nagle 

'Ludka, naciskając elektryczny dzwonek. 

Już w przedpokoju znajomy zapach napełnił ją 

słodką udręką. Od paru dni nie jadała tu obiadów, 

bo czuła, że jeśli dłużej pobędzie w królestwie kom- 

fortu, nie potrafi potem z dobrą miną znieść dolegli- 

wości swego sierocego niedostatku. A pozatem... gdy 

Lola przez figle zawiązała Natockiemu na yi 

czarne warkocze, a on przegiął ją wtył, udając, że 

chce pocałować, Ludka poczuła, że robi się jej słodko 

i już nie może patrzeć na wdzięczne igraszki. Dla- 

czego ten człowiek nie wyjechał dotychczas? Pewnie 

„ma żenić się z Lolą? No więc niech się prędzej żeni 

i niech jej dadzą święty spokój i nie romansują ze 

sobą tak bezwstydnie, bo przecież wiadomo, że Ludka 

zawsze miała wstręt do miłości. Już to pewnie, że od 

ciotki, od Staśki i poniekąd od Raszuka wie o niej 

więcej, niż ta Lola. Miłość przecie wycisnęła jej wtedy 

na piersi ohydną, czarną pręgę! Br... Ludka czuła, że 

o takim rodzaju miłości myśleć nie może, a jednocze- 

Śnie dowiodła sobie, że właściwie tego Natockiego 

nienawidzi w dalszym ciągu w sposób bolesny i nie- 

rojęty. 
W gabinecie Lola sfrunęła jej na szyję, opłątała 

ciepłem ramion i oszołomiła potokiem słów pieszezo- 

tiwych. Oczywiście, Ludka poczuła wyrzuty sumie- 

mia i odwzajemniła się jej gorącym uścieskiem. Nie- 
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nawiść należało skierować w jedną tylko stronę — 

w stronę czarnego kuzyna Loli, a ona sama była nie- 

winnem, rozkósznem stworzeniem. 

— Luluś, powiedz, że mnie kochasz? domagała się 

właśnie Lola. 
. 

Szczera Ludka zamilkła na chwilę. 

—_ Jesteś tak śliczna, że niepodobna nie kochać 

ciebie — odpowiedziała z namysłem. 

— No, więc jeżeli mnie kochasz, to ci coś pokażę. 

Mieczyk! idź precz, bo tylko przeszkadzasz. Mamo, 

proszę powiedzieć, żeby nie szedł za nami, bo nie 

wypada. 

— Rzeczywiście, musisz je zostawić w spokoju, 

Mieczysławie — rzekłą Borecka, całując Ludkę w 

czoło. 

— Dobrze, dobrze, tylko się przywitam. A potem 

ciocia pozwoli, że się wyciągnę na tej kanapie. Będę 

sobie czytał gazety. A 

W różowej sypialni Loli panował rozkoszny nie- 

porządek, przedbalowy. Pudła... koronki... hafty... 

kwiaty... pióra... stos pantofelków, a na fotelu ogro- 

mna lalka, trzymająca na twardo w wyciągniętych rę- 

kach purpurową mgłę dużego szala. 

— Boże drogi! to wszystko masz włożyć na sie- 

bie? krzyknęła oszołomiona Ludka. 

— Cóż znowu! Ale robiłam przegląd. Rewję osta- 

teczną. Mamusiu! przystępuj do dzieła! rzuciła nagle 

niecierpliwie. 

Pani Borecka spojrzała na Ludkę z uśmiechem. 

—- Rozbieraj się! rzekła krótko. 

Ta zaczerwieniła się po uszy i stanęła, niepew- 

nie spoglądając na elegancką damę. 

— Mówię ci — rozbieraj się! Cóż to za niepotrze- 

bna pruderją? Lola, zadzwoń na Andzię. Muszę ją 

mieć pod ręką. 

Ludka z wielkim wstydem zmuszona była uka- 
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zać swoje czyste perkale, ozdobione tanim hafcikiem. 

Do głowy jej nie przyszło sprzeciwiać się rozkazom. 

onieśmielającej ją pani. 

Panni Borecka, zadowolona z posłuszeństwa dzie- 

wczyny, rzekła nagle. 

— Lolu, każ Andzi wyjąć twoje jedwabne kom= 

plety. 

Teraz pani Borecka, oszczędzając wstydliwość 

Ludki, poszła z nią sama za japoński parawan. A gdy 

steroryzowana panna zrzuciła przez głowę swoje per- 

kale, dojrzała pani objęła zachwyconem spojrzeniem 

jej wysmukłe śliczne ciało. Dopiero gdy zarumienic- 

ma dziewczyna stanęła przed nią naga z potarganą 

złotą przędzą włosów, pani Borecka przekonać się mo- 

gła, jak Ia najpierwsza młodość była urocza. Stanow- 

czo nie spodziewała się, że ta niepozorna w swojem 

skromniutkiem ubraniu dziewczynka była aż tak ład- 

na. Ludka z dziwnem westchnieniem położyła zaróżo- 

wione lekko palce na lewej piersi, chcąc ukryć lekki 

żółtawy znak, który zresztą uszedł uwagi pani Borec- 

kiej, bo wszystko trwało kilka sekund zaledwie. Przez 

głowę Ludki przesunął się pachnący szelest jedwabiu 

i otulił ciało chłodem delikatnego dotknięcia. Odu- 

rzona tem wszystkiem dziewczyna pozwoliła się ubie- 

rać, jak posłuszna laleczka, oddawana z rąk do rąk, 

okręcana i podziwiana. 

A pani Borecka nie wiedziała sama przed chwilą, 

że podaruje jej te jedwabie oprócz przygotowanej su- 

kienki, ale gdy coś sobie postanowiła. musiała to po- 

rządnie doprowadzić do końca. Niech już będzie „com= 

me il faut*. Przecież ta Ludka była kaprysem egzal- 

towanej i wątłej Loli, która tak często wpadała w apa- 

tję bez przyczyny. Matka nie chciała jej odmówić nie- 

winnej przyjemności i cieszyła się, patrząc na radosne 

ożywienie, z jakim zajęła się strojeniem przyjaciółki, 

(D. c. n.) 
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