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ŻOŁNIERZ I FILOZOF. 
(Od naszego korespondenta w Niemczech). 

„Niemcy nie polrzebują fi- 
Tozofów, Niemcom są potrzeb 
ni żołnierze. Biiumer. 

Ф 

Przed tygodniem pisma przynio- 
sły wiadomość, że w Marienbadzie 

zabity został zbiegły z Niemiec znany 
niemiecki filozof prof, Lessing. Po- 
dejrzenie o odokonanie zabójstwa pa- 
dło na wyznawcę hitlerowskiego 
światopoglądu, niejakiego Eckerta. 
Podejrzenie, że akt ten został wyko- 
nany przez hitlerowców jest najzu- 
pełniej uzasadnione, jeżeli wziąć pod 
uwagę ich wybitnie negatywny sto- 
sunek do filozofów i filozof ji. 

Z okazji palenia dzieł marksistow- 
skich i żydowskich autorów berliński 
profesor Biumer powiedział: „Niem- 
com nie są potrzebni filozofowie, 
Niemcom są potrzebni żołnierze * 

Baumer na hitleryzmie zrobił kar- 
jerę i otrzymał za dobre sprawowa- 
nie się katedrę w Berlinie. Pomimo 
to słowa te w ustach profesora filo- 
zofji są niecodziennem samozapar- 
ciem się. Zresztą w tej pogardzie do 
abstrakcyjnego myślenia i bałwo- 
chwalstwie szabli (czy kija) Baumer 
jest tylko naśladowcą bardziej wybit- 
nego teoretyka — Oswalda Spengle- 
ra, który wyczyn żołdaka, mozbijają- 
cego głowę Archimedesa, stawia wy- 
żej ponad wszystkie osiągnięcia tej 
głowy... 
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Przed kilku laty, jeszcze za cza- 
sów Niemiec weimarskich, po Kur- 
fūrstendamm'ie — pryncypalnej uli- 
cy-Berlina — szedł sobie staruszek 
o typowo semickich rysach twarzy. 
Staruszkiem tym, zamieszkującym 
od lat 40 w stolicy Niemiec, był Grze- 
gorz Ittelson. Większości czytelników 
tego artykułu imię to nic nie mówi. 
1 wątpliwe, czy ktokolwiek tę niewie- 

dzę odczuje jako lukę w swojem wy- 
kształceniu, chociaż właściciel tego 
nazwiska był bardzo wybitną posta- 
cią swoich czasów. Nic w tem dziw- 
nego. lttelson — filozof o nadzwy- 
<zajnej erudycji, człowiek o zdumie- 
wającej głębi, jasności i oryginalno- 
ści myśli — był nieprawdopodobnym 
leniuchem. Przez całe swoje życie, 
zdaje się, nie nie napisał. Jako uczo- 
nego znali go tyłko nieliczni, styka- 
jący się z nim osobiście. Ale kto miał 
możność bywania u niego na Kur- 
fiirstenstrasse, w mieszkaniu, w któ- 
rem przebywał nieprzerwanie przez 
dat 40, ten w kilkugodzinnej rozmo- 
wie bardziej się zbogacał umysłowo 
miż po przeczytaniu grubych tomów 
"Windelbanda i Kuńo Fischera... 

Pewnego razu Ittelson wygłosił 

na jakimś zjeździe filozofów prelek- 
cję. Jeden z uczestników, profesor 
francuski, zanotował ją i wydał. Ittel- 
soni często w przypadkowej rozmo- 
wie dowcipkował, że za 50, 100 czy 
200 lat będą pisali rozprawy na temat 
czy lIttelson rzeczywiście istniał kie- 
dyś, czy jest tylko mitem i jakiś mło- 
dy adept nauki udowodni autentycz- 
ność jego ziemskiego istnienia na 
podstawie notatki filozofa francu- 

skiego... 

Otóż wieczorkiem po Kurfiirsten- 
damm'ie szedł sobie Ittelson, gdy na- 
gle z restauracji Wilhelma, gdzie 
przy kuflach piwa śpiewano „Deut- 
schland, Deutschland iiber alles* wy- 

szedł mocno się chwiejąc baron bał- 
tycki. Nazwiska barona nie pamię- 
tam, zresztą i nie jest potrzebne: ba- 
ron: bałtycki jest to zupełnie ścisłe 

pojęcie. Dziobnięty arystokrata prze- 

jechał się do miłego baronom bałtyc- 

kim miasta i najpospoliciej w świecie 
zanieczyścił ubranie i chodnik. Nie- 
zadowolony z tego wypadku zerknął 
na przechodzącego filozofa i widząc 
jego semickie rysy, z całych sił trzas- 
nął mu pałką po głowie. Filozof u- 
padł na ziemię, baron zaś pozygza: 
kował dalej, zwycięsko wyśpiewując 
„Deutschland, Deutschland iiber al- 
les*.. Baron był żołnierzem: służył 
w znanej bałtyckiej dywizji von der 
Goltz'a... Filozofa odwieziono do 
mieszkania i wkrótce ducha wyzio- 
nął. 

" Tak się zakończyło spotkanie żoł- 
nierza z filozofem. 

Podobne zetknięcia wogóle nie 
kończą się dobrze. Według Świadec- 
twa Plutarcha spotkanie z żołnierzem 
nie wyszło na zdrowie greckiemu 
myślicielowi Archimedesowi. Został 

  

przebity mieczem przy zdobywaniu 

Syrakuz. Sprawiedliwość, zresztą, 
wymaga zanotowania, że wódz Rzy- 
mian, Marcellus, kazał stracić zabój- 
cę Archimedesa. Co się zaś tyczy bał- 
tyckiego barona, i dziś zapewne cie- 
szy się najlepszem zdrowiem, a kto 

wie może zajmuje jakieś wybitne 
stanowisko jako pionier w walce z 
semitami i filozofami. 

Śledztwo przeciwko niemu był» 
w swoim ezasie umorzone. Nie utrzy- 

muję bynajmniej, že stało się to ze 
złej woli niemieckich władz sprawie- 
dliwości. Prokuratura jest tak zasy 
pana sprawami, że, jeżeli strona zain- 
teresowana jej nie dopinguje, zabój- 
stwo w aktach lekko może się zamie- 

nić w uszkodzenie ciała, a stąd już 
niedaleko do umorzenia sprawy w 
szeregu innych oszczędności... 

Przyjaciele zmarłego Ittelsona po- 
wierzyli tę sprawę pewnemu, obecnie 
także już nieżyjącemu, adwokatowi--- 
Żydowi (nomina odiosa sunt!), który 
należał do odmiany Żydów, bardzo 
nie lubiących rozgłosu. 

— Ależ zlitujcie się — mówił — 
cóż z tego że wyrżnął pałką po gło- 

wie? Naturalnie, jest to bardzo pas: 
kudna historja, ale przecież związku 
przyczynowego między uderzeniem i 
śmiertelnym wynikiem może nie być. 
Przecież umierają ludzie i nie bici po 
głowie. Zmarły był już człowiekiem 
niemłodym i w jego wieku wszystko 
jest możliwe. W dodatku śledztwo, 
ekshumacja, sekcja, hałas, pisma... 
Poco to? Zmarł — wieczny mu odpo- 

czynek... 
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Nie zawsze, zresztą, zetknięcie fi- 
lozofa z żołnierzem kończy się rozwa- 
leniem głowy filozofa. 

W czasie rosyjskiej okupacji Kró- 
lewca, głośny następnie na polach 
walk żołnierz, Suworow nawiązał 
kontakt. osobisty z Emanuelem Kan- 
tem. Ten mietylko nie rozbił głowy 
filozoficznej, ale odwrotnie — wyzy- 
skał swój pobyt w Królewcu, żeby 
słuchać wykładów wielkiego myślicie- 
la. Co więcej, gdy Kant zachorował, 
Suworow pielęgnował go, palił u nie- 
go w. piecu... 

Z historji Prus wiemy 0 innem 
charakterystycznem spotkaniu żoł- 
nierza i filozofa. Mamy na myśli go- 
ścinę Voltaire'a u Fryderyka Wiel- 
kiego. 

Ale i marszałek polny Suworow 
i Fryderyk Wielki byli żołnierzami 
nieco innego gatunku niż baron bał- 
tycki zdzielający lagą po głowie Ittel- 
sona niż rzymski legjonista zarzyna- 
jący Archimedesa i przez to zysku- 
jący hołdy Spenglera niż zabójca Les- 
singa i cała bronzowa „elita* współ- 
czesnych Niemiec. Obserwator. 

Połscy parlamentarzyści 
w Jugosławii. 

  

W sobotę wyjechała do Białogrodu wy- 
cieczka parlamentarzystów polskich w lcz- 
bie 33 osób. Na zdjęciu grupa posłów i sc- 

BIAŁOGRÓD, (Pat). W czasie śnia 
dania wydanego na cześć parlament: 
rzystów polskich nastąpiła wymiana 
serdecznych przemówień między prze 
wodniczącym Skupczyny Kumanu- 
dim a wicemarszałkiem Makowskim, 
przewodniczącym delegacji polskiej. 
Obaj mówcy podkreśla!i ścisłą przy- 
jaźń i pokrewieństwo interesów, łą- 
czące narody polski i jugosłowiański, 
oraz konieczność solidarności. 

BIALOGROD, (PAT). — Z okazji pobylu 
parlamentarzystów polskich odbyło się w 

natorów z przewodniczącym delegacji wice- 
marszałkiem Sejmu prof. Whncławem Ma. 
kowskim na dworcu Gł. w. Warszawie, 

  

poniedziałek uroczyste posiedzenie obu połą 
czonych lzb jugosłowiańskich. 

Posiedzenie otworzył prezes komitetu 
parlamentarnego jugosłowiańsko — polskie 
go minister bez teki Andżelinowicz, który 
w gorących słowach powitał gości polskich, 
występując z projektem stworzenia konkre! 
nej współpracy obu, państw, opartej. na 
wspólnych dążnościach narodów i poszano 
waniu traktatów pokojowych. 

Odpowiedział wicemarszałek Makowski, 

  

podnosząc wspólność wielu zagadnień dla > 
obu krajów. 

Po posiedzeniu polscy parlamentarzyści 
ndali się ma górę Avala — gdzie złożyli 
wieniec na grobie Nieznanego Żołnierza. 

   

Ziazd konsulów honorowych 
"w Warszawie. 

WARSZAWIA, (Pat). Rozpoczął 
się w Warszawie zjazd konsulów ho- 
morowych przy udziale 18 uczestni- 
ków. Otwarcia zjazdu dokonał p. mi- 

mister spraw zagranicznych Beck, któ 
ry przywitał przybyłych do Polski 
konsulów, wskazując na korzyści, wy 
nikające z osobistego kontaktu władz 
centralnych z honorowymi przedsta- 
wicielami Rzeczypospolitej. Przy ot- 
warciu zjazdu obecni byli wyżsi urzę- 
dnicy M. S. Z. Zastępca naczelnika wy 
działu prasowego Ruecker przedsta- 
wił zebranym całokształt polskiej po 
lityki wewnętrznej i zagranicznej. 
zwracając uwagę na mocarstwowe 
stanowisko Polski, oparte na kilku- 

IV Zjazd lekarzy 
POZNAŃ. (Pat.) W poniedziałek 

(przed południem w auli Uniwersyte- 
tu Poznańskiego rozpoczęły się obra- 
dy IV zjazdu lekarzy słowiańskich. 
„Na zjazd przybyli przedstawiciele na- 
uki lekarskiej z Czechosłowacji, Ju- 
goslawji, Bułgarji i Polski. 

  

Wytyczne zagranicznej polityki daponji. 
Pakt nieagresji z Rosją Sowiecką. 

BERLIN. (Pat.) „Kreuzztg.“ w de- 
peszy z Tokjo donosi, że dziennik 
Mijako zbliżony do premjera Saito, 
zapowiada, że polityka zagraniczna 

Japonji kierować się będzie następu- 
jącemi wytycznemi: 

1) Japonja zawrze z Rosją pakt 
o nieagresji, 2) odwróci się całkowi- 
cie od polityki europejskiej, 3) prze- 
strzegać będzie zasady „Azja dla Az- 
jatów*, 4) dążyć będzie do złączenia 

Kontrola 
BERLIN, (Pat). Informacje pary- 

skiego korespondenta „Times* w 
sprawie kontroli zbrojeń oraz infor- 
macje prasy francuskiej o dojściu do 
porozumienia między Francją a An- 
glją w sprawie wprowadzenia w ży- 
cie tej kontroli zaniepokoiły tutejszą 

-£ SZKOŁA NAUK POLITYCZNYCH w Wilnie 
przy Instytucie Naukowo-Badawczym Europy Wschodniej 

z prawami wyższych uczelni. 

Arsenalska 8, telefon 16-27. 
Kurs nauk trzyletni. a 

Słuchaczów zwyczajnych obowiązuje matura szkół ogólnokształcących. 

Przyjęcia (tylko osobiście) w dniach: 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29, 30 września | 

| oraz 2, 3 i 4 października r. b. w godz. 10—12 i 16—18, Początek wykładów 

2 października o godz, 17-ej. 

narodów mongolskich, chińskich, ja- 
pońskich i mandźurskich, 5) bronić 
będzie stanowiska, że panowanie nad 
Oceanem Spokojnym. należy wyłąc:- 
nie do Japonji. Zapowiedzi te wywo- 
łać miały w japońskich kołach poli- 
tycznych wielkie wrażenie. Na pyta- 
nie, skierowane do japońskich czyn- 
ników oficjalnych, odpowiedziano, że 
obecnie nie mogą one zająć stanowi- 
ska wobec tej informacji. 

zbrojeń. 
opinję publiczną. Prasa nie chce dać 
wiary tym. wiadomościom, twierdząc 
z oburzeniem, że byłby to powrót do 
systemu stosowanego w latach powo- 
jennych przez międzynarodową w”j- 
skową komisję kontrolną. 

   

wiekowych tradycjach. 
Po wspólnej fotografji konsulowie 

udali się na audjencję do p. premjera 
Jędrzejewicza, który spędził dłuższy 
czas na rozmowie z nimi. Po audjen- 
cji u p. premjera odbyło się w klubie 
M. S. Z. śniadanie, wydane przez dy- 
rektora gabinetu ministra spraw: za- 
granicznych p. Dębicikego, poczem 
nastąpiło zwiedzanie miasta. Konsu- 
lowie honorowi w dniu 12 b. m. wy- 
jeżdżają do Gdyni. : 

WARSZAWA, (Pat). Uczestnicy 
zjazdu konsulów honorowych przyby- 
Ji w dniu dzisiejszym do Bełwederu 
i wpisali się do księgi audjencjonal. 

Słowiańskich. 
Zjazd otworzył prezes Związku dr. 

Jakimiak z Warszawy, poczem prze- 
mawiał honorowy prezes Związku Le- 
karzy Słowiańskich dr. Antoni Glu- 
ziński. Następnie ukonstytuowało się 
prezydjum honorowe zjazdu. 

Pierwszy zabrał głos imieniem 
rządu polskiego minister opieki spo- 
łecznej p. dr. Hubicki, który powitał 
zebranych imieniem rządu. 

Zkolei powitał zjazd imieniem p. 
ministra WR i OP ks. wiceminister 
Żongołłowiez, który podkreślił, że 
czuje się szczęśliwy, witając zjazd w 
Poznaniu — stolicy Wielkopolski, 
tutaj bowiem przed 100 laty głęboki 
myślicie] Wielkopolskiej Ziemi Karbl 
Liebelt, podając właściwości myś!i 
ludzkiej stwierdził, że ogłosił swe 
słynne dzieła, dając głęboką syntezę 
właściwości ducha i myśli słowiań- 
skiej. 

Imieniem komitetu organizacyjne- 
go przemawiał prof. Fr. Karłowsk:, 
wreszcie witał zjazd imieniem Uni- 
wersytetu rektor dr. Runga, zaś imie- 
nie miasta prezydent Ratajski. Imie- 
niem gości kolejno przemawiali; dr. 
Kimla z Pragi, b. minister Prohaska, 
prezes Ivkowicz, profesor uniwersy- 
tetu białogrodzkiego Gjorgjewicz, pro 
fesor uniwersytetu zagrzebskiego Po- 
powicz, dziekan uniwersytetu w So- 
fji Moskow i wreszcie przedstawiciel 
lekarzy rosyjskich na emigracji p. 
Kraińskij. 

Po zakończeniu oficjalmych prze- 
mówień przystąpiono do obrad, Prze- 
mawiał b. minister Chodźko, który 
odczytał streszczenie zbiorowej pra- 
cy, zainicjowanej przez Państwowy 
Instytut Higjeny, pod tyt.: „Wole na 
ziemiach słowiańskich”. 
POST ITT ESTONIA 
Dr. JEDWABNIK 

powrócił. 
Wileńska 22, telefon 178, 

tysz ca Ćwóma sią: mi ogłoszenia cytrowe | tskaltwyczna B89, z racirnudzakew dejzca ZEG, w umwerch niedsielnych | Ówiętecnzych 25%, zagraniesne 100%, zamiejswowe 35%, Dla poszukających pracy 50% zniżki, 
fa water dswoćcwy IS gr. Uhład uyłoweoń foo nawy, ra tekstem fce łowy, Aómiaćainwjz suełewoga sobie prawe zmiemy teeminn drzzu ogłoszeń. 

  

Uczczenie pamięci Żwirkii Wigury 
Żałobne nabożeństwo w Warszawie. 

WARSZAWA. (Pat.) W dniu 11 
b. m. w kościele św. Krzyża, stara- 
niem departamentu aeronautyki Mi- 
misterstwa Spraw Wojsk., LOPP, Ae- 
roklubu Rzeczypospolitej oraz klu- 
bów afiljowanych i doświadczalnych 
warsztatów lotniczych zostało odpra- 
wione uroczyste nabożeństwo żałob- 
se za duszę Ś. p. kpt. Żwirki i inż. 
Wigury w rocznicę ich zgonu. 

Na nabożeństwo przybyli, oprócz 
łrodzin zmarłych, w zastępstwie p. 
,premjera Jędrzejewicza podsekretarz 
stanu w Prezydjum Rady Ministrów 
p. Siedlecki, podsekretarz stanu w Mi 
nisterstwie Komunikacji inż. Czapski, 
inspektor armji gen. Orlicz-Dreszer, 
attache wojskowy Czechosłowacji, w 
zastępstwie nieobecnego w Warsza- 
wie szefa departamentu aeronautyki 
Min. Spraw Wojskowych mj. Za- 

wadzki, przedstawiciele departamen- 
tu lotnictwa cywilnego, prezydent m. 
Warszawy, oficerowie 1 pulku lotni- 
czego oraz przedstawiciele korpusu 
oficerskiego innych jednostek bojo- 
wych, kołedzy i przyjaciele zmarłych 
lotników. 

Świątynię wypełniły delegacje 
wielu organizaeyj i stowarzyszeń spo 
łecznych ze sztandarami oraz dele- 
gacje szkół. 

Po nabożeństwie nastąpiło złoż *- 
nie wieńców na mogile bohaterskich 
lotników. W imieniu ministra komu- 
nikacji złożył wieniec p. wiceminster 
Czapski, w imieniu departamentu ae- 
ronautyki M. S. Wojsk. mjr. Zawadz- 
ki, w imieniu LOPP pos. Rudowski 
i w imieniu Doświadczalnych Warsz- 
tatów Lotniczych — inżynierowie Ro- 
galski, Drzewiecki i Wędrychowski. 

W Pradze. 
PRAGA, (Pat). Staraniem T-wa 

Czeskosłowacko-Polskiego i Aeroklu- 
bu Czeskosłowackiego odbyła się w 
poniedziałek wieczorem w Pradze u- 
roczysta akademja dla uczczenia ro- 
cznicy tragicznej śmierci lotników 
polskich Żwirki i Wigury. 

Na akademję przybyli m. in. mi- 
nister obrony narodowej Bradacz, 
wiceminister spraw zagranicznych 
Krefta i wielu członków parlamentu 
z prezesem Izby Posłów dr. Stanie- 
kiem. Pozatem obecni byli liczni ofi- 
cerowie służby. lotniczej, członkowie 
poselstwa R. P. i konsulatu polskie- 
go, przedstawiciele prasy, kolonji pol 
skiej i t. p. 

Akademja przybrała charakter ma 
nifestacji przyjaźni 2 bratnich naro- 
dów słowiańskich. Zagajając akade- 
mję w imieniu miasta Pragi dr. Bexa 
oświadczył m. in.: „Polska i Czechosło 
wacja posiadają nietylko wspólne za- 

interesowanie, ale i wspólnych przy- 
jaci6t. Muszą iść wspólnie, jeżeli chcą 
mieć jakieś znaczenie w świecie. Wie- 
czór dzisiejszy jest nietylko poświę- 
cony pamięci bohaterskich lotników 
polskich, ale także wzajemności cze- 
skosłowacko-polskiej*. Dalej w niez- 
wykle serdecznych słowach prezes 
Aeroklubu czeskosłowackiego przed- 
stawił świetną karjerę Żwirki i Wigu- 
ry, kończąc swe przemówienie okrzy- 
kiem: „Niech żyje Rzeczpospolita Pol 
ska, niech żyje loitmictwo polskie. | 
niech żyje czeskosłowacko - polska | 
przyjaźń!* Po pięknych recytacjach į 
pieśniach zabrał na zakończenie głos 
polski attache wojskowy ppłk. Czec- 
wiński, dziękując w imieniu narodu 
i armji polskiej, zwłaszcza lotnictwa 
prlskiego, organizatorom tej uroczy- 
stości. Przed rozejściem się odśpie- 
wano hymny narodowe czeskosłowa- 
cki i polski. 

  

W trosce o los akademika. 
Posiedzenie fundacji „domy akademickie im. 6. Narutowicza” 

WARSZAWA, (Pat). Z inicjatywy 
p. premjera Jędrzejewicza odbyło się 
w poniedziałek w  Prezydjum Ra- 
dy Ministrów (posiedzenie organiza- 
cyjne Fundacji pod nazwą „Domy A- 
kademickie im. Prezydenta Gabrjela 
Narutowicza. W posiedzeniu wzięli 
udział liczni członkowie rządu i Izb 
Ustawodawczych, podsekretarz stanu 
wszyscy rektorzy wyższych uczelni 
warszawskich, prezesi i dyrektorzy 
banków państwowych i prywatnych 
oraz wiele innych osób ze świata prze 
mysłowego, naukowego i liczni dzia- 
łacze społeczni. Po zagajeniu premje- 
ra Jędrzejewicza oraz po referacie na 
czelnika wydz. szkolnictwa wyższego 
Stypińskiego, uchwalono statut nowej 

0 ratyfikację konkordatu 
między Stelicą Apostolską 

a Rzeszą. 
BERLIN, (Pat). W związku z do- 

konaną wczoraj w Rzymie wymianą 
dokumentów ratyfikacyjnych konkor 
datu między Stolicą Apostolską a 
Rzeszą Niemiecką komunikują urzę- 
dowo, że przed ratyfikacją Stolica A- 
postolska uczyniła rządowi Rzeszy u- 
stne i pisemne przedłożenie, ujęte w 
szereg punktów, dotyczące interpre 
tacji i dotychczasowego stosowania 

konkordatu. Chodzi przedewszyst- 
kiem o działalność i ochronę organi- 
zacyj katolickich oraz o swobodne 
szerzenie w prasie katolickiej zasad 
religji. Rząd Rzeszy wyraził wobec 
Stolicy Apostolskiej gotowość nawią- 
zania rokowań we wspomnianych 
kwestjach dla osiągnięcia wzajemne- 
go porozumienia. Cała prasa w krót- 
kich komentarzach podkreśla prze- 
dewszystkiem szybkość, z jaką nastą- 
piła ratyfikacja zawartego w lipcu 
konkordatu. 

Przeciw imperjalizmowi 
Ameryki... 

HAWANA, (Pat). Po formalnera 
objęciu stanowiska prezydenta Kuby 
przez prof. San Martina w Hawanie: 
odbyły się demonstracje, skierowane 
przeciwko imperjalizmowi Stanów 
Zjednoczonych. Komuniści starali się 
wykorzystać sytuację, zaostrzając cv- 

raz bardziej charakter manifestacji. 
Oficerowie naogół biorąc, nie są przy 
chylnie usposobieni do nowego pre- 
zydenta i domagają się powrotu Ce:- 
peddsa. 

fundacji i powołano komisję organi- 
zacyjną z p. marsz. Raczkiewiczem na 
czele. Celem fundacji jest dostarcze- 
nie mieszkań, zapewniających najko- | 
rzystniejsze warunki pracy nauko- 
wej, słuchaczom warszawskich szkół 
wyższych, z pierwszeństwem dla słu- 
chaczów niezamożnych oraz opieka 
moralna i materjalna nad młodzieżą, | 
przedewszystkiem wyróżniającą się. 
zadatkami charakteru i dodatniemi 
postępami w studjach. Założyciełami 
fundacji są wszyscy obecni na zebra- 
niu oraz te osoby, które zgłosiły lub. 
zgłoszą na piśmie przystąpienie do. 
fundacji i zadeklarują swój udział fi. 
nansowy. 2 

  

Wyjazd Pana Prezydenta do 
Poznania kana 

POZNAŃ, (Pat). W (poniedziałek 
wieczorem o godz. 19 przybył do Po- 
znania samochodem Pan Prezydent 
Rzeczypospolitej. Przyjazd p. Prezy- | 
denta miał charakter nieoficjałny. Na | 
Zamku oczekiwali przybycia Dostoj- 
nego Gościa przedstawiciele władz z. 
wojewodą Raczyńskim na czele. * 

Gen. Hartmąnis w Polsce.; 
WARSZAWA, (Pat). W dniu dzi- 

siejszym pociągiem z Zemgale przy- 
był do Warszawy zastępca szefa szta 
bu generalnego wojsk łotewskich gen | 
Hartmanis, zaproszony przez szefa 
sztabu głównego gen. Gąsiorowskiego 
na ćwiczenia międzydywizyjne w re 
jonie Stanisławowa. Na dworcu Głó- 
wnym witali gościa łotewskiego ofi- 
cerowie sztabu głównego. Dziś przed | 
południem gen. Hartmanis złoży sze-- 
weg wizyt oficjalnych, poczem podej- 

  

  

   
  

  

    

   
    

  

  

  

  

  

mowany będzie śniadaniem przez gen 
Gąsiorowskiego. й 

Przedłużenie terminu zniżek © 
akademickich. 8 

WARSZAWA. (Pat.) Ministerstwo | 

i IW. R. i O. P. zawiadamia, że termia 
ważności zaświadczeń do uzyskania 
zniżek kolejowych, wydanych przez 
szkoły akademickie, został przedłu- 
żony. do dnia 9 października w. b. 
Ministerstwo Komunikacji wydało” Е 
podległym władzom kolejowym za- 
rządzenie honorowania wymienio- ' a 
nych zaświadczeń do dnia 9 paździer 
nika 1933 roku, bez względu na koń- *” 
cowy termin ważności zaświadczeń: 

      

  

  

   



Dokota ožywienia gospodarczego 
Ziem Północno-Wschodnich. 

Wywiad z p. Imż, A. Kawenokim. 

W związku z utworzeniem Komi- 
sji dla podniesienia stanu gospodar- 
czego Ziem  Północno-Wschodnich, 
która ma swoją siedzibę w Katow1- 
cach, oraz w związku z wycieczką 
gospodarczą kupców i przemysłow- 
ców wileńskich do Łotwy — zwró- 
ciliśmy się do p. in. A. Kawenoki'ego 
z prośbą o wywiad. P. inż. A. Kawe- 
noki jest Prezesem Rady Naczelnej 
Zrzeszonego Kupiectwa Žydowskiego 
4-ch województw  polnocno-wschod- 
mich oraz radcą Izby Przemysłowo- 

Handlowej w Wilnie. Właśnie z tego 
tytutłu p. inż. A. Kawenoki przewod- 
miczył wycieczce gospodarczej na Ło- 
twę, oraz w dalszym ciągu współpra- 
cuje z wyżej wspomnianą komisją 
nad realizowaniem postawionych 
przez tę komisję zadań. 

— Panie Radco, zagajamy wy- 
wiad, onegdaj wygłosił Pan w Wileń- 
skim Związku Kupców Żydowskich 
referat o npiwopowstałej Komisji dla 
'podniesienia stanu gospodarczego 
Ziem Północno-Wschodnich, utworzo 
%iej na Śląsku. Chcielibyśmy się do- 
wiedzieć szczegółów powstania tej 
Komi 

— Na Zjeździe Gospodarczym w 
arszawie w jednym z referatów 

'wygłoszonycht przez przedstawiciela 
przemysłu górnośląskiego była rzuco- 
ma myśl stworzenia takiego organu, 
'któryby miał na celu powiększenie 
konsumeji wyrobów przemysłowych 
ma Ziemich Pėlnocno-Wschodnich. 
Oczywiście, z natury rzeczy, - Izba 
Przemysłowo-Handlowa w Wilnie 
zaraz po Zjeździe poczyniła kroki po- 
rozumiewawcze z Izbą  Katowicką, 
jakoteż z poszczególnemi gałęziami 
przemysłu górnośląskiego w celu r0+- 
'poczęcia wspólnej akcji w kierunku 
zwiększenia obrotu towarowego tych 
Ziem. Rezultatem obrad było utwo- 
'rzenie się wymienionej przez Pana 
Komisji, pod przewodnictwem p. inż. 
Ciszewskiego, Prezesa Unji Polskiego 
Przemysłu Górniczo-Hutniczego. 

— Czy nie wydaje się Panu Radcy 
dziwnem, że daleki  bądźcobądź 
Śląsk zainteresował się stanem gos- 
'podarczym naszych Ziem? 

— Zainteresowanie się przemysłu 
śląskiego naszemi Ziemiami staje się 
zrozumiałe, jeżeli zważymy, że nasza 
konsumcja produktów przemysło- 
'wych jest kilkakrotnie mniejsza, niż 
innych województw Rzeczypospolitej. 
A przecież na Górnym Śląsku kon- 
centrują się najpoważniejsze gałęzie 
przemysłu, jak np.: metalowego, wę- 
glowego, chemicznego, nawozów sztu 
cznych i in. Nie więc dziwnego. że 
przemysł chce zwiększyć pojemność 
rynku zbytu dla swoich towarów. 

— Jakież konkretne cele podtawi- 
Ча sobie nowopowstała Kdmisja do 
+ iwo w najbliżsźej przyszło- 

Sei? 
— W ostatnim protokóle posiedze. 

mia Komisji z dnia 10 sierpnia r. b. 
cele te zostały ujęte w sposób nastę- 
pujący: 1) ustalenie, co w sprawie 
zbytu produktów  górnośląskiegc 
przemysłu na Ziemiach  Północno- 
Wschodnich uczyniono i jakie dotąd 
uzyskano ulgi taryfowe, 2) określenie 
potrzeb tego rynku, 3) skonkretyzo- 
wanie postulatu rynku do poszcze- 
gólnych gałęzi przemysłowych co do: 
a) ćen, b) warunków finansowych i 
kredytowych, c) organizacji handlu, 
9) ulg taryfowych. 

| — W jakiem stadjum znajdują 
- Się obecne prace Komisji? 

— Obecnie odbywa się intensywna 

    

2 praca przygotowawcza zgodnie z wy- 
_ mienionemi celami. 

+ * * 

— Wiele slyszelišmy 0 wycieczce 
gospodarczej kupców i przemysłow- 

  

eów do Łotwy, która odbyła się w 
końcu ubiegłego miesiąca. W jakim 
telu udała się ta wycieczka na Ło- 
'twę? 

— W związku z bojkotem towa- 
rów niemieckich chodziło nam o prze 
'prowadzenie propagandy zamiany 
'tych towarów na towary polskie. 
7 drugiej strony, ponieważ handel 
z Łotwą staje się  kompensacyjny, 
chcielibyśmy na miejscu wyjaśnić co 
możemy sprowadzić z Łotwy do 
Polski i w ten sposób powiększyć ob - 
roty pomiędzy krajami. Wileńszczyz- 
'na zaś specjalnie nadaje się do iego 
celu ze względu ma sąsiedztwo, a 
skutkiem tego ze względu na dogod- 
ną komunikację. Dlatego właśnie ku- 
piectwo wileńskie chciało przestūdjs- 
'wać na miejscu te możliwości obro- 
tów gospodarczych i ustalić ścisły 
kontakt z tamtejszemi sterami gospo- 
darczemi. 

— Z jakiem przy jęciem na Łotwie 
spotkała się gospodarcza wycieczka 
z Wilna? 

— Z niezwykle serdecznem. I to 
nietylko ze strony sfer gospodar- 
czych, lecz i rządowych. Wszędzie spo 
tykaliśmy się ze zrozumieniem za- 
gadnienia zwiększenia obrotu towa- 
rowego pomiędzy Polską a Łotwą. 
Lecz, co ważniejsze, na każdym kro - 
ku akcentowano nadzwyczaj dodatni 
stosunek do Polski. Rzucało się to w 

oczy specjalnie, gdyż jednocześnie z 
nami przebywała na Łotwie również 
delegacja niemiecka. Otóż, o ile cała 
prasa i społeczeńsłwo łotewskie oka- 
zywały nam dużą sympatję, o tyle 
stosunek tej prasy i społeczeństwa 
do delegacji niemieckiej był conaj- 
mniej powściągliwy. 

— A jak się Pan, Panie Radeo, 
zapatruje na możliwości ożywienia 
stosunków gospodarczych z Łotwą? 

— Jestem tego zdania, jak i zresz- 

tą moi koledzy, że niewątpliwie uda 
nam się znaleźć drogi do ożywienia 
handlu pomiędzy Polską i Łotwą. 

— Czytaliśmy o tem, że na zebra- 
niu w sprawie bojkotu towarów nie- 
mieckich, Pan Radex wystąpił bso- 
biście, i wywpłał gorące owacje na 
cześć Polski. 

— Tak. Na wiecu tym wystąpili 
PP: prof. dr. Liw oraz poseł na Sejm 
łotewski p. Witenberg i w bardzo 
ciepłych słowach wyrażali stosunek 
żydostwa łotewskiego do teraźniej- 

szej Polski i nawoływali do możliwie 
większej zamiany towarów niemiee- 
kich na polskie. Podczas anego zaś 
przemówienia, rzeczywiście miały 
miejsce owacje zarówno na cześć 
Polski jak też specjalnie osoby P. 

  

Marszałka Piłsudskiego. Ww. R. 
Przypisek Redakcji: Zagadnienie 

powiększenia konsumcji wyrobów 
przemysłowych na Ziemiach Północ- 
mo-Wschodnich jest w obecnych wa- 
runkach prawie równoznaczne z kwe 
stją podniesienia zdolności konsum- 
cyjnej tych Ziem. Jeżeli więc Ziemie 
Północno-Wschodnie mabywają ki!- 
'kakrotnie mniej, niż inne ziemie Pol- 
ski, to dlatego, że nie potrzebują, 
lecz że: nie mają za co nabywać wię- 
cej. Istota zagadnienia leży w zwięk- 
szeniu zdolności konsumcyjnej Ziem 
'Półnoeno-Wschodnich. Tymczasem, 
;jak' widać z celu i zadań nowopowsta- 
łej Komisji w Katowicach, Komisja 
ta spogląda na kwestję powiększenia 
obrotów mna Ziemiach Północno- 
'Wschodnich wyłącznie niemal z pun- 
'ktu widzenia powiększenia zbytu to- 
'warów gurnośląskich na rynkach tu- 
tejszych, jak gdybyśmy w obecnych 
"warunkach mogli więcej nabywać i 
jak gdyby zachodziła obawa, że t> 
„więcej* będziemy nabywali zagrani- 
cą, kosztem przemysłu górnośląskie- 
go. Jeżeli więc nowoutworzona Ko- 

SOBIESCIANA WILEŃSKIE. 
Skoro obecnie w wolnej Polsce, 

° hołd powinny, uroczysty, powszech- 
nie składają rodacy pamięci Jana 

_ Ill-go w 250-tą rocznicę Odsieczy 
wiedeńskiej, przeto niechże i wileń- 
skiemu miłośnikowi pamiątek naro- 

_ dowych, wolno będzie na tem miej- 
° вси przypomnieć coś niecoś o poby- 

cie wielkiego tego króla w grodzie 
maszym, tudzież o niektórych waż- 
niejszych zabytkach, dziełach sztuki, 
związanych wprost lub tylko pośred- 
nio z jego osobą. 

Nie kuszę się tu bynajmniej o 4e- 
, lację wyczerpującą w danym przed. 

miocie, chociażby ze względu na sam 
brak miejsca w szczupłych ramach 
codziennego pisma. 

Zanim Jan III Sobieski, w lat ki!- 
ka po zwycięskiej wyprawie wiedeń 
skiej, zjechał do Wilna, już w r. 1678 
zrównał on je ponownie we wszyst- 
kich przywilejach z Krakowem, al- 

/ bowiem jak pisze Dubiński w swym 
* „Zbiorze praw..." lposłowie wyzna- 
czeni od miasta na sejm koronacyjny 
w r. 1676-ym, pod przewodnictwem 

_ Pawła Boym, wójta 
przełożyli różne uciski i szkody swo- 
je, a między innemi nadzwyczajne 
 rozmnożenie się w samym środku 

| miasta Żydów z uszczerbkiem haa- 

   

dlujących i rzemiosłami trudniących 
się chrześcijan. 

Dr. Józef Bieliński w swym opisie 
, Wilna w „Słowniku Geograficznym 

ówczesnegy - 

z r. 1894-go posiłkując się rzadkim 
drukiem pod tytułem „Domowe wia 
domości W. X. L.* fak notuje o p9- 
bycie Jana III w Wilnie: „Król od- 
wiedził poraz pierwszy miasto w r. 
1688 wracając z Grodna po zerwanym 
sejmie. Pocieszyli go mieszczanie 
przyjmując z taką wspaniałością i z 
takiemi oznakami radości, jak wy- 
padało przyjąć zwycięskiego obrońcę 
chrześcijaństwa. Jan III, którego po- 
witał aż za miastem Magistrat, ofia- 

rując przy kluczach na tacy sto czer- 
wonych złotych, wjechawszy przez 
bramę Rudnicką z królewiczem Ja- 
kóbem, otoczony dworem i dygnita- 
rzami, udał się przez rynek do pałacu 
Paca, gdzie mu dla ruiny zamku, prze 
znaczono mieszkanie.  Poprzedzali 
króla urzędnicy, muzyka i piechota 
węgierska, a lud z całego miasta 
zgromadzony zaległ ulice, okna i da- 
chy kamienic. Przez 'cały czas poby- 
tu zwiedzał król nietylko kościoły i 
gmachy przedniejsze, nowo podźwig- 
nione z upadku, ale nawet bliższe 
okolice miasta. Jakoż odrodziło się 
było już z gruzów i popiołów swych 
Wilno w ciągu 'lat 30, nietylko dawne 
kościoły i klasztory odbudowano, ale 
i nowe fundacje przybyły.* 

Jedna z największych, a najcie- 
kawsza pod względem reminiscencji 
historycznych, kamienica pacowska 

przy ul. Wielkiej, dziś pod Nr. 23 
sytuowana, nieopodal Ratusza, w XVI 
wieku była własnością możnego rodu 

  

  

KU RJ E R W. I dyon об та 

„Austrja toczy wojnę z marksizmem 
i hitleryzmem“ 

Wynurzenia kantlerza Dolfussa 
WIEDEN, (Pat). W dniu 11 b. m. 

po poludniu na placu wyšcigowym 
w Praterze odbyła się ołbrzymia ma- 
nifestacja t. zw. „„Frontu Ojczystego*. 
W manifestacji tej wzięło udział prze 
szło 60 tysięcy osób. 

Kanclerz Dołfuss, powitany ow1- 
cyjnie, wygłosił przemówienie 'prog- 
ramowe, w którem zapowiedział, że 
parlament austrjacki w dotychczaso- 
wej formie nie będzie już zwołany. 
Rząd opracował nowy projekt kon- 
stytucji, oparty na zasadach chrześci- 
jańskich, niemieckich i stanowych. 
Położy on kres państwu partyjnemu. 
Kanclerz zaznaczył dalej, że rząd obe 
cmy toczy 'walkę na dwa fronty: z 
marksizmem - 1 brunatnym socjaliz- 
mem. Pragniemy żyć z Niemcami w 
związku — zaznaczył kanclerz Dol- 
fuss — atoli nasze państwo, chociaż 
małe i ubogie, ma prawo do honorów. 

Nie chcemy uprawiać polityki gwał- 
tu, odrzucamy unifikację i terroryzm 
Pójdziemy konsekwentnie raz obraną 
drogą. Oświadczamy, że sprostamy 
Wszystkim ewentualnošciom. Odrzu- 
camy przesądy, fałszywy nacjonalizm 
Kanclerz przedstawił następnie suk- 
cesy rządu, który w kilka miesięcy 
zdziałał więcej, niż dawny parlament 
w ciągu wielu lat. Przemówienie swe 
kanclerz zakończył oświadczeniem, że 
„Wyższa Wola skłania Austrję do ob- 
rony swej samodzielności. Naprawi- 
my popełnione błędy i wystawimy so- 
bie nowy, lepszy dom. Bóg tak chce!* 

Wieczorem odbył się manifesta- 
cyjny pochód z pochodniami i kom- 
panjomi przez Ringstrasse oraz defi- 
lada członków Frontu Ojczystego 
przed prezydentem Miklasem i kon- 
clerzem Dolfussem. 

  

Na pobicie rekordu. 
WARSZAWA, (PAT), — Wizoraj ó godz. 

10,55 z lotniska na Okęciu wystartował do 
lotu w kierunku Moskwy dyrektor departa 
mentu lotnictwa cywiłnego Filipowicz, 

WARSZAWA, (PAT). — Podjęty w po- 
niedziałek lot ppłk. Filipowicza i kpt. Le- 
woniewskiego ma ma celu pobicie rekordu 
międzynarodowego odległości w linji prostej 
bez lądowania <la samolotów turystycznych 
I kategorji. Do tej kategorji zaliczają się 
samoloty turystyczne dwumiejscowe o cic- 
żarze własnym do 560 kig, Samoloty tego 

typu są znane z udziału w zeszłorocznym 
challenge'u, Wj samolocie tym przebudowa 
no jedynie zbiorniki paliwa o całkowitej po 
jemności 640 litrów, co teoretycznie odpu_ 
wiada 25 godzinom lotu. 

MOSKWA, (PAT). — Łotnicy ppłk. Fili 
powiez i kpt. Lewoniewski przelecieli grani 
cę pomiędzy Mogilnem a Szackiem o godz. 
15,15 według czasu sowieckiego, O godz. 
19,07 przelecieli, nie lądując, ponad Moskwa 
biorące kierunek na Kazań. 

Napad na obywateli polskich w Gdańsku. 
Sprawcami naturalnie hitlerowcy. 

GDAŃSK, (PAT). — W soboię wieczorem 
na ulicy głównej w Gdańsku zostali napad 
nięci przez 2 nieumundurowanych hitlerow 
<ów obywatele polsey Lejba Lewit i Czarno 
żył. Napastnicy usiłowali zbiec, przeszkodził 
temu jednak członek sztafety ochronnej, — 
który odebrał im odznaki partyjne oraz legi 
tymacje i oddał ich w ręce policji. — Lewit 
udał się w niedzielę do dr, Wenta, który go 
zbadał, odmówił jednak wydania świadect 

wa, lekarskiego. W mieszkaniu Lewita inter 
wenjował wezoraj w południe towarzysz par 
tyjny sprawcy zajścia, Starając się o cofnię 
cie wniesionej przez Lewita skargi. Lekarz 
urzędowy komisarjatu generalnego stwier- 
dził w swem świadectwie u poszkodowanego 
simy wylew krwi z lewego Gczodołu, bóle w 
nogach wskutek uderzeń tępem narzędziem 
oraz Szok nerwowy. 

OE 

Min. Cot w Z. S. R. R. 
MOSKWA, (Pat). Pobyt francus- 

kiego ministra lotnictwa Cota w Z. S. 
R. R., będący oficjalną »wizytą, mają- 
cą na celu zaznajomienie się z rozwo 
jem awjacji sowieckiej, obliczają na 
5 do 7 dni. 

Odnalezienie załogi balonu 
„Goodear“ 

NOWY YORK, (PAT), — W dn. tt bm. 
wpobliżu miejscowości Sudbury, w stanie 
Ontario, na północny wschór od jeziora Hud 
son, cdnaleziono uczestników amerykań. 
skich zawodów balonów wolnych o puhar 
Gerdon — Bennetta, Amerykańscy lotnicy 
van Orman i Trotteń, stanowiący załogę za 
ginionego balonu „Goodear*, są chorzy i 
'bardzo osłabieni. 

Kto wygrał? 
WIARSZAWA,. (PAT), — W 4 dniu ciąg 

mienia 5 klasy 27 Polskiej Państwowej Łot 
ji Klasowej główniejsze wygrane padły na 
mumery następujące: 

10,000 zł. — 75,189, 116,319, 148,532, 
5,000 zł. 16,186, 32,596, 63105, 65,711, 

125,452, 135197. 

LECZNICA 
Litewskiego Stow.Pomocy Sanitarnej 
przy ul. Mickiewicza 33-a tel. 17-77 
(dawniej Wileńska 28) wznowiła przyjęcia 
chorych przez lekarzy specjalistów w go- 

dzinach w dzień 9—2 

i WIECZOREM 5—7 

    

      

  

  

misja będzie traktowała Ziemie Pół- 
nocno-Wschodnie wyłącznie Zz punk- 
tu widzenia wypompowania resztek 
kapitałów wzamian za ulokowanie 
wyrobów górnośląskich — nie będz.e 
powodów do cieszenia się z jej po- 
"wstania. 

Ostików. Po publicznym ścięciu na 
placu ratuszowym Grzegorza Ostika, 
za zdradę kraju i fałszerstwo monety, 
pałac ten otrzymał w darze słynny 
towarzysz w bojach króla Batorego, 
Kacper Bekiesz. 

W XVII-ym w. gmach ów stał 
się własnością Paców, z których Mi- 
chał, fundator kościoła św. Piotra w 
„Wilnie, znacznie go rozszerzył i oka- 
zale przyozdobił. Gmach ów z takim 
przepychem na zewnątrz i wewnątrz 
ibył zrekonstruowany, że wzbudzał 
p+« wszechny podziw i dał może po- 
wód do powstania znanego przysło- 
wia: „Wart Pac pałaca, a pałac Paca*, 
aczkolwiek i do znajdujących się na 
Litwie w ruinach innych, również 
wspaniałych gmachów  pacowskich, 
jako to w Jeźnie i w  Dowspudzie 
mogłoby to przysłowie być zastoso- 
wane. Zwłaszcza co do Dowspudy, 
gdzie naprzykład szklane pokrycie 
pałacowe, tworzyło olbrzymie akwar- 
jum z pływającemi w niem różno- 
gatunkowemi rybami. 

Dziś tylko pałacowe rozstawie- 
nie akien i szlachetna proporcja fron- 
tonu, mogą przypominać dawną świc- 
tność wileńskiego gmachu pacow- 
skiego. Zresztą pomimo dokonania 
różnoczasowo ptzez magistrat wileń- 
ski i urzędy wojewódzkie rosyjskie 
przeróbek 'wewnętrznych, z przyto- 
czonego poniżej szczegółu przekonać 
się można w pewnej mierze o dawnej 
wspaniałości apartamentów w tej ka- 
mienicy. 

Za czasów ostatniej okupacji nie- 
mieckiej, [podczas przekształcania u- 

   

Z. A. S. P. subskrybuje 
Požyczkę Narodową. 

WARSZAWA. (Pat.) Związek Ar- 
tystów Scen Polskich złożył na ręce 
komisarza generalnego pożyczki na- 
rodowej deklarację, że zarząd głów- 
ny ZASP na posiedzeniu dnia 8 b. m. 
uchwalił subskrybować pożyczkę na- 
rodową w wysokości 10.000 zł. oraz 
zawezwać wszystkich członków Zwią 
zku do subskrypcji. 

Odezwa do społeczeństwa 
żyd. w sprawie Pożyczki 

Narodowej. 
WARSZAWA, (PATj. — Rabin Aron Le 

win, poseł na Sejm, złożył komisarzowi ge 
merlanemu pożyczki marodowej tekst odez- 
wy, jaką wystosował do ludności żydowskiej 
Odezwa ta opiewa: 

Do Społeczeństwa Żydowskiego w Polsce. 
Związek Rabinów Rzeczpospolitej 

skiej zwraca Się do was Żydzi Polscy z go 
rącym apelem, ażebyście masowo subskry 

    

    bowali rozpisaną obecnie poż wewnę 
trzmą rządu polskiego. Żyjemy dziś wpraw- 
dzie w czasach ciężkich, a wielkie trośi 
przejmują serca jednostek i rządu, jednak 
że musimy umieć ponieść ofiary, każdy w/g 
swej do majdalszych granic posuniętej moż 
liwości pomóc rządowi Rzeczypospolitej 
przetrwać kryzys. Dlatego gdy teraz rozpi- 
sama została pożyczka narodowa i ogłoszono 
wezwania do obywateli, by spełnili swoją 
powinność, usłyszeli je niewątpliwie i spel 
nią to wezwanie także obywatele Żydzi, 

(Przypominam wam zakorzenione głębe 
ko przywiązane do Polski, jakie jest właści 
we dziś już wszystkim Żydom na świecie wia 

dome. Przypominam wam wielkie zasługi 
obecnego rządu dla ulżenia doli maszych 
prześladowanych braci, Niechaj i .w tej chwi 
li uczucia nasze idą w parze ze spełnieniem 
obywatelskiego patrjotycznego obowiązku 
Zwracam się do rabinów gmin żydowskich 
w całym kraju, aby wzięli czynny udział w 
propagadzie pożyczki narodowej ludności ży 
dowskiej. 

bikacji dla wystawy „Arbeitssztuben“ 
szczęśliwie udało się odkryć w jednej 
z większych komnat — cenną kolum- 

nadę przed tem zamurowaną. Nadto 
zwrócić należy uwagę na ważny szcze 
gół, dotyczący bram rzeczonego gma- 

chu; posiada on od strony ul. Gaona, 
a więc na swoich tyłach, drugą bra- 
imę wjazdową, przy której zachowa- 
ły się u portalu szczątki metalowe la- 
tarń starożytnych, osadzonych na 
kroksztejnach. Godziłoby się zacho- 
wać je w muzeum miejskiem. 

Pozatem pamiętny jest omawiany 
pałac tem, że w r. 1812 podejmowano 
tu Aleksandra I i Napoleona, jak i że 
zmany artysta mal. Jan Damel wy- 
Ikonat dla tego pałacu efektowne, na 
te uroczystości, transparenty,  kt6- 
rych rysunki oglądałem niegdyś u 
Ś. p. Ludwika Zasztowta. Później od- 
bywały się w tej, już podrujnowanej 
kamienicy, zebrania Filaretów. 

Gmach ów będący własnością miej 
ską, oddany jest do dyspozycji władz 
wojskowych, stąd wskazanem było- 
by, ażeby ie ostatnie pamiętały o od- 
znaczeniu owego historycznego pała- 
cu tablicą pamiątkową, ku czci za- 
równo Sobieskiego jak i Bekiesza. 

Przystępując zkolei do opisu in- 
nych pamiątek, musimy dłużej zatrzy- 
mać uwagę czytelnika przy niezmier- 
nie cennym zabytku — włąsnoręce- 
mym djarjuszu Jana IL, wpisanym 
do kaledarza z epoki wyprawy. Wie- 
deńskiej, przy tym właśnie zabytku 
bibljograficznym, który, szczególniej. 
szym trafem, przechowywał się w 
Wilnie przez łat przeszło 70. 

   

  

Król iraku. 

  

'Król Iraku Fajsal zmarł w Berńie dnia 
7-g0 b. m. 

  

Gen. Wieniawa-Długoszewski 
w Wiedniu 

WIED (Pat). W poniedziałek 
rano przybył do Wiednia delegat mi- 
nistra spraw wojskowych gen. Wic- 
niawa-Długoszewski wraz z mjr. 
Stempkowskim i rtm. Starnawskim. 

Przed południem gen. Wieniaw: 
Długoszewski złożył wizytę prezyden 
towi republiki austrjackiej Miklaso- 
wi, kanclerzowi Dolfussowi i mini- 
strowi spraw wojskowych Austrji Va- 
ugoinowi. 

O godz. 9 rano w kościele polskim 
na Rennweg odbyła się msza pontyfi- 
kalma, przy udziale polskich dostojni 
ków kościelych, członków poselstwa. 
konsulatu i umnie zebranej publ 
czności. Kazanie wygłosił biskup po- 
lowy W. P. ks. Gawlina. 

Proces przeciwko zabójcom 
ś.p. Hołówki rozpocznie się 

19 b. m. 
LWÓW, (Pat). 19-go b. m. rozpo- 

cznie się przed sądem okręgowym w 
Samborze rozprawa przeciwko, zabój 
com Tadeusza Hołówki. Rozprawa 
potrwa około 3-ch dni. 

      

  

   

     

  

   
Otwarcie linji kolejowej 

Wisła — Głębce 
WISŁA, (Pat). W dnu 11 b. m. p. 

minister komunikacji Butkiewicz do- 
konał otwarcia nowej linji kolejowej 
Wisła— Głębce. 

Śmiertelny skok. 
BERLIN, (PATj, — W czasie pokazów 

lotniczych w dniu poświęcenia majwiększego 
mostu na Łabie, długości 850 metrów, łotnik 
Haster, skacząc z samolotu z wysokości ok. 
400 metrów z powodu mierozwinięcia się 
spadochronu poniósł śmierć na miejscu. 

Wagon — Wystawa. 
Na st. Wilno przybył Wagon—iWystawa 

Abstynenckiej Ligi Kolejowców na okres do 
aździernika, w celu propagandy idei 

‚ jak również zasad higjeny spo- 
walki z gruźlicą. 

Wystawa ma postój przy przychodni 
kolejowej stacji Wilno i czynna jest w dnie 
powszednie od godz. 10 do 12 i od 16 da 
18, zaś w niedziele i święta od godz. 14.ej 
do godz. 18-ej. 

Wstęp wolny. 

— () 

Humor. 
KURACJA ODTŁUSZCZAJĄCA. _ 

— Ach, gdybym tylko miał pieniądze 
na przeprowadzenie kuracji odchudzającej! 
Trzy razy miałem już w garści potrzebną 
sumę, i trzy razy ją przejadłem... 

ZŁOŚLIWY. 

Pani S. chciałaby swojemu mężowi -r- 
bić z okazji imienin podarunek i zapytuje 
przyjaciela męża, czy nie wie, czegoby sobie 
jej małżonek najbardziej życzył. 

— O, wiem — odpowiada przyjaciel —- 
rozwodu. (Le Reri). 

       

  

Ocalenie tej pamiątki, przedew- 
szystkiem zawdzięczać należy profe- 
sórowi dawnego uniwersytetu wileń- 
skiego, Zygmuntowi Rewkowskiemau, 
który ją zdobył w Petersburgu i ofia- 
rował następnie swojemu protektoro- 
wi — dziekanowi wydziału fizyko 
matematycznego, prof. Michałowi 
Pelka-Polinskiemu. Poliński, jak wia 
demo, zgromadził znakomitą książni- 
cę i archiwum oświatowe i tam właś- 
nie przechowywał się ów kalendarz. 

Zbiory powyższe nabył od rodziny 
Górskich, najbliższych krewnych Po- 
lińskiego, Ś. p. Antoni hr. Tyszkie- 
wicz, a opisał je autor niniejszego 
artykułu w „Wędrowcu* warsz. i 
„Tygodniku Ilustrowanym* w roku 
1902. 

Kalendarz (M. Stanisława Słowa- 
kowicza, druk. u Schedlów w Kra- 
kowie 1683 r.) z własnoręcznemi no- 
tatkami Sobieskiego (najzupełniej au- 
tentyczne pismo króla) historykom 
wówczas być nieznany i obejmował 
cały okres wyprawy wiedeńskiej. 
Szacowną tę pamiątkę narodową hr. 
A Tyszkiewicz przyrzekł użyczyć do 
zbadania Henrykowi Sienkiewiczowi, 
który słusznie przypuszcza (list do 
nas z dn. 27 czerwca), że djarjusz ten 

może wyjaśnić różne wątpliwości, co 
do nicztórych szczegółów wyprawy. 

Dziennik ów zaczyna się od mie- 
Siąca lipca, od wyjazdu z Warszawy, 

mianowicie notatką: „15. Vel 14-ta 
Julij oblężony Wiedeń*. Notatki — 
dzień po dniu, zwięzłe, urywkowe, 
lubo są i o kilkunastu wierszach pis- 

  

  

* ropejskich. 

Nr. 244 (2885) 

Przešniony sen. 
awy Lniarskiej sen 
iony juž jak bajka, 

co w przeszłość uszedł hen, 
jak pocałunku cudny żar, 
jak szczęścia krótki cud, 
jak marzeń czar, 

jak uśmiech tęczy w kirze burz — 
Wystawy iŁniarskiej sen 
prześniony już. 

Gwarzyło żakardowe krosno 
z pnzędzarką mokrą, ze snowarką. 
Wesoło słało im w podarku 
wrzeciono śmiech swój tak radosuy, 
jako międlarka Piotrowskiego 

k lany Inu, 
Jak las konopi, 

Я szczęście wiosny, 
jak wiśniowy sad, 
lub jak samolotowe skrzydło 
typu „Spad“. 

Siedziały w sukniach lnianych panie 
ślicznych jak uśmiech Gabrielli, 
jako Halmirskiej cud_gwizdanie, 
jak hasto, wszystko z Inu, i mialy 
maprawdę wszystko Iniane: 
cały swój strój i urok cały. 

Z. kolankowatym rdestem Inianka 
ipragnęła zacząć flirt ognisty, 
lecz ich miłości słodkie eżary 
zatruli tasznik i kanianka, 
.komosa oraz rdest plamisty. 

*. wo * 

stawy iLniarskiej bajka 
i już jak złoty sen. 

wspomnień cud-mozajka! 
Niech żyje cudny len! 

  

        

    

     

  

       

Wacław Zaleski. 

G A 

Jagieliońska 16, m. 3 

Kompletna beletrystyka do o 
tatnich nowości w języku pol- 
skim oraz w obcych. — Lek- 
tura szkolna. — Dział nauko- 
wy. — Każdy abonent otrzyma E 

premjum. 

Czynna od godz. ll-ej do 18-ej. 

Warunki przystępne. 
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latki z Polski i ze ТО 
— I ZJAZD POLSKICH KONSULÓW HQ 

NOROWYCH, zwołany z inicjatywy p. min. 
Becka, rozpoczyna się właśnie w Warszawie. 

m — zapoznanie z Polską i poin- 
anie na miejscu o sprawach, z które 

mi stykają się na swych placówkach za gra- 
nicą, Wi zjeździe bierze udział dwudziestu 
kilku konsulow hon. z różnych: państw eu- 

Informowania maszych zagra. 
nicznych przyjaciół w czasie zjazdu i podró- 
ży po Polsce (podjęli się wybitni fachowcy. 

NOWE MAPY TURYSTYCZNE nie- 
zwykle dokładne vade.mecum dla turysty 
tak Polaka, jak obcokrajowca, uwzględniają 
ce wszystko, co może być potrzebne niezna 
jącemu miejscowych stosunków, opracowuie 
wydział turystyki Min, Komunikacji — die 
Beskidów Zach., Tatr i Wybizeża Morskiego. 

Kiedyż zjawi się ewentualność takiej ma. 
py dla Wileńszczyzny? 

W, WIĘZIENIU ZAŁOŻYLI PRACOWNIĘ 
fałszerze bilonu! W. Złoczowie to znalezli 
się inteligentni ludzie, którzy nietylko czytali 
Chestertona, ale i życiowo musieli skorzy - 
stać z wywodów świetnego angielskiego pisa- 
rza, „Gdzie ukryć liść? — Wjdesie*. — Gdzie 
ukryć przestępstwo! — W, więzieniu.. To 
bardzo logicznie! 

— „ZAMKNĘLI BUENOS-AIRES* — Li- 
wają smętnie głowami miebieskie ptaki Pa- 
ryża, Marsylji, czy Hamburga Skończyły się 
złote czasy sutenerów w Buenos-Aires. Ubi 
głe (tak już miestety) lato było okresem 
czystki. Więzienia argentyńskiej stolicy za- 
pełniły się prostytutkami i alfonsami, Wra- 
cające do Starego Świata okręty — piękne- 
mi (?) uciekinierkami, Ale kryzys wszędzie, 
a dobre czasy argentyńskie nie wrócą — 
rząd zabrał się ostro do rzeczy. 

— TARZAN W BUŁGARJI prosperował 
przez lat osiemnaście Przestępca, który w 
1905 roku uciekł z więzienia i wkrył się w 
lasach górskich, przeżył na dziko ćwierć 
życia. Spał w gnieździe, polował zębanii, 
obrósł, zapomniał mowy. Gdy go odkryli 
myśliwi, uciekał wydając krzyki gardłowe. 

— ZWIERZĘTA NA PENSJI posiada sze 
reg państw. Tak więc w Gibraltarze speł- 
nia opłacane czymności osieł i kilka małp, 
w skarbcu brytyjskim urzęduje kot perski 
z pensją'1 szylinga i 6 d. tygodniowo. W ar. 
chiwach Anglji, twe francuskich urzędasii 
ipocztowych, w 'konsulatach można spotkać 
koty i kotki na wcale solidnych posadacn. 
Ceikawe, czy w stosunku do tych „urzędai- 

0 rozważa się problem redukcji męża- 
tek?... 

    

    
      

  

  

  

  

    

mi. 

ma, kończą się na dn. 29 grudnia. 
Wrażenia z całą wypisane szczeroś- 
cią, niekiedy poetycznie. Oto np.: 
„Sierpień 29 Szliśmy krajem cudow- 
nie pięknym, żyznym nadzwyczaj. Ko 
Py gęstsze, aniżeli gwiazdy, półtory 
mile od Bruczy miąsta i fortece. Mszy 
S. słuchaliśmy u OO Franciszkanów. 
Kościół starożytny. Dedicatio S, Jana. 
Dzień ten był decolationis S. Joannis 
księżniezka Olszo... która jest za Li- 
chtensztejnem synem. Hermana gbu- 
rem zajeżdżała nam aż do Kowalowiec, 
i za miasto wyprowadzała, była w ty- 
mże kościele. 
Zamek obronny na górze. Winogrady 
po górach. Sady srogie, klasztory, do- 
my bielą się dokoła. Nocleg o mile 
w Modr... Pocztą do Królowey*. Pod 
datą 12 września czytamy notatkę: 
„Sit nomen Dui benedictum, wygra- 
na potrzeba, nocleg w obozie Turec- 
kim pod drzewem*. Pod dniem zaś 
15-g0: „Z cesarzem widzenie się Ab- 
solon z P. Gezą przyjechał, p. Star. 
Łucki i Strzałko..... wprawdzie wy- 
proszeni. JP. wojewoda Ruski obraz 
znalazł z inseriptią, vincet Joannes. 
Nocleg 'pół mili od noclegu tylko*. 
W, dn. 19-go notuje Sobieski: „Nad 
rzeką Leidą, która graniczy Astryą 
z Węgrami. Szpadę od cesarza odda- 
no Synowi memu Te Deum*. 

W kalendarzu tym podany jest ró- 
wnież wykaz listów do królowej — 
32-ch, pierwszy z Gliwic, ostatni z 
Lubowli. 

(Dok. nast.) 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 

В 

ь 
t miasteczkiem Dukszty 

Wielki pożar. 
Zniszczył siedem domów mieszkalnych 7 obór 

i inwentarz. 
Nad wsią Zienice gm. zaleskiej ukazała 

się łuna. Palił się dom trzech braci Kuch- 
tów, największy we wsi. 

Ogień z zawrotną szybkością obejmował 
łatwopalny materjał. Szybka : rałowni- 
cza wszystkich mieszkańców nie da. 
wała pozytywnego wyniku, ogień podsyca 
my wiatrem przerzucił się w okamgnieniu na 

     

sąsiednie zabudowania, niszcząc w ten spo 
sób jeszcze sześć domów mieszkalnych, 7 0- 
bór z żywym inwentarzem i nowemi zbio- 
rami rolnemi. Straty dotychczas obliczone 
przekraczają sumę 30.000 zł. 

Pożar powstał z powodu nieosżrożnego 
obchodzenia się z ogniem. (e). 

Śmierć za cudzę trawę, 
Piotr i Grzegorz Polaninowie, nie posia- 

dając swego pastwiska bezprawnie korz 
li z pastwisk sąsiadów, a najczęściej z pola 
Pietuchów i Chochołki. 
Mieszkańcy wsi Czyczele gm, głębockiej nie 
jednokretnie zwracali się do braci Połani- 
nów z prośbami i ostrzeżeniami, že nie 
czą sobie aby na ich pastwiskach pasły 
cudze konie. 

Upomnienia te jednak nie skutkowały. 
Wówczas hbezezelność braci Polaninow do- 
prowadziła, do pasji braci Pietuchów i Cho- 

    

cehołkę. Ognedaq gdy znowóż Grzegorz Pola 
nin pasł konia na, ich polu, uzbroili się w 
pałki i „świneówkęć i poszli obliczać się ze 
złodziejem. Napadnięty przez uzbrojona 
czwórkę sąsiadów Polanin został bardzo cież 
ko pcbity i odwieziono go do szpitala w Głę 
bokiem. 

Po udzieleniu mu pierwszej pomocy Grze 
gorz Polanin odzyskał na chwilę przytom_ 
niść wymienił nazwiska swoich sprawców i 
skonał. Janem, Aleksandrem, Teodorem Pie 

tuchami i Chochołkiem zajęły się władze 

Pod kołami pociągu. 
Onegdaj Luejan Zielonkiewiez m_c kol. 

Łuczki, pow. postawskiego zdążał do mia- 

słeczka Głębokie. Pilna sprawa zmuszała Zie 
tonkiewicza do wielkiego pośpiechu. W pew- 
mym momencie zauważył on pociąg towaro- 
wy, który szedł w kierunku Głębokiego. Dłu 

go się nie namyślajac Zielonkiewicz, wsko- 
  

ezył do mknącego pociągu, 
Skok był fatalny. Zielonkiewicz stracił 

równowagę i wpadł pod koła pociągu, któ- 
re odcięły mu obydwie nogi powyżej ko. 
lan. Nieszezęśliwą ofiarę własnej lekkomyśl- 

ności przewieziono w stanie ciężkim do szpi 
tala w Głębokiem. (e). 

Zabójstwo na łące. 
Onegdaj około godz, 19 na łące w okolicy 

kolonji Szałajeiszki p. Święciańskiego spot 
Kkało się trzech włościan: dwóch braci So. 
kełowów, Kuprejan i Anifim oraz Miron Pie 
trow, między którymi od dłuższego czasu pa- 
nował antagonizm. 

Spotkanie to okazało się fatalnem «i 
Mirona Pietrowa, Po zamianie pier 
kilku wymyślań, Sokołowowie prze 

   

  

    

rękoczynu. Rozjuszeni nieustępliwością Pie. 
trowa tak długo go bili, aż nieszezęśliwy wy- 
zionął ducha. Zaalarmowana policja prze- 
prowadziła na miejscu dochodzenie, ujaw- 

niając sprawców zabójstwa. Anifima Soko- 
łowa aresztowano, zaś Kuprjan Sokołow 
zbiegł i dotychczas się ukrywa. Zwłoki Mi- 
zona Pietrowa, zabezpieczono na miejsea. 

(c). 

  

Troki. 
ODCZYT O OSZCZĘD: 

W dniu 10 września r. b. odł z 
Trokach w sali „Ko odczyl, na temat 
Oszczędności i ubezpieczenia w Pocztowej 
Жаые Oszczędności (P. K. O.), urządzony 

staraniem mi owego Naczelnika Urzędu 
Pocztowego p. j owskiego. o prele 

ił Inspektor P. K. O. p. A. Bej- 
óry w rzeczowo ujętym r av 

cie zapoznał zebranych z akcją oszezędnoś. 
<«iowo-ubezpieczeniową P. K. O. od chwili 

powstania tej niezmiernie ważnej placów 
w Polsce do chwili obecnej. Na zakończen 

zebrani wyrazili podziękowanie prelegento- 
wi prosząc powtórzenie odczytu dia mło. 
dzież wego szkolnictwa, które nie 
mogło być na odczycie tego dnia z przyczyn 

od nich niezależnych. 

Dukszty. 

     
   

     

     

   

    

  

   

    

        

  

7” PRZEDSTAWIENIE TEATRALNE. 
Dnia 2 b. m. niezmordowana sekcja a 

styczna Turmonci urządziła     
gmachu Ogniska wieczór teatralny. Odegra. 

esołą komedję Hennequina — „Dwa 

a dni kozy*. Artyści amatorzy, peni za 
pału. dali bardzo dobre kreacje, szkoda tyl. 
Ko, że publiczność Duksztańska nie poparia 
należycie tej imprezy, mającej na celu do. 
starczenie środków materjalnych na wykoń 
czenie własnego gmachu Ogniska w Turmoa. 
cie, 

       

   

      

- Turmonty. 
NIEGASNĄCY ZAPAŁ. 

Ruchliwa sekcja artystyczna Turmon:. 
kiego IKPWL mnie zna spoczynku. Owocem 
jej ożywionej działaności są częste impre- 
zy, urządzane z myślą o gromadzeniu šrod- 
ków do wykończenia gmachu własnego Og. 
niska im. Marszałka J. Piłsudskiego. A wysii 
Xi te nie idą na marne — oto na gmachu 
tym powoli zaczyna już ukazywać 'się daci 
i jest madzieja, że w roku przyszłym Tur- 
mont otrzyma nareszcie nową kulturalną in 
stytucję. Ale narazie kasa wykazuje upo:- 
czywą pustkę, więc żeby mieco zasilić jej 
zapadłe boki dnia 2 b. m. urządzono przed. 
stawienie w Duksztach a 3 września w Tur- 
moncie, gdzie odegrano lekką komedję Ma- 
dejskiego p. t. „Stryj przyjechał* z udzia. 
łem p. p. Szarejkówny, ,Kobusóny, Cybui- 
skiego, Janiszewskiego, Golubeckiego i 
*Onufrjewa. Po przedstawieniu przerywanemi 
oklaskami rozbawionej publiczności 
tym razem dopisała, odbyła się zab 
neczna, trwająca do godziny 4 rano. 

SPRAWINOŚĆ NASZEJ POLICJI. 

10 sierpnia r. b. w miasteczku. Ignalinie 
u będącego na letnisku Zygmunta Szykiera « 
mieszkania skradzione pomiędzy 1—2 godz. 
w pełudnie: złcią obrączkę, zeg: 10 zł. 
gotówką i inne drobiazgi. O kradzieży natych 
miast zameldowane na Posterunku Policji 
Państwowej. 

Dzięki sprężystości, energji i działaniu 
„ma gorąco" starszego posterunkowego Jana 
Bohdanowa złodziejów zdołano schwytać pod 

jeszeze tegoż dnia 
£ przed godz. 8 wiecz. i wszystkie skradzione 
, rzeczy doręczono poszkodcwanemu naza_ 

jutrz 0 godz. 8 rano. 
Opisany wypadek daje najlepszą ilustrację 

% 

  

  

   

  

  

| w jak szybkiem tempie działa, nasza Policja y p 

3 
na prowineji i cbywatele miasteczka Igna- 
lina mogą być spokojni o swoje dobro, ро- 
nieważ Posterunek Policji w Ignalinie czu- 
wa. 

Z pogranicza. 
987 PRZEMYTNIKÓW UJĘTO Z TOWAREM 

WARTOŚCI 706 TYS. ZŁOTYCH. 

Według sporządzonej etatystyki przez 
dze graniczne w pierwszym półroczu 1933 r. 
ma terenie pogranic polsko-litewskiego | 
polsko-lolewsk ujęto 987 przemytników, 
2 towarem tości około 700 tysięcy zł, 
W! tymże czasie rozgromiono 17 band prze. 
mytniczych I ych od 4 do 9 osób, zca- 
niono 39 przemytników oraz zastrzełono w 
mutarczkach, lub w czasie przekroczenia gra- 
nicy i w ucieczkach 17 przemytników. 

Za energiczne tępienie i walki z prze. 
mytnictwem około 150 żołnierzy i podofice 
rów otrzymało nagrody pieniężne. 

      

  

       

  

   

      

  

UCIECZKA Z ROSJI B. WIĘŹNIA 
1 PODOFICERA ARMJI GEN. DOWBORA. 

Na odcinku granicznym Michniewicze na 
teren polski zbiegł 46 leini Michalak, b. wię 
zień polityczny i podoficer armji gen. Do 
bór.Muśnickiego. Michalak pochodzi z powia 
tu pińskiego. 

        

Zebranie dzielnicowe rady 
grodzkiej B B. W.R. 

W dniu 13 września r. b. o godz. 
19-ej w lokalu Sekretarjatu Woje- 
wódzkiego BBWR przy ul. Św. Anny 
2—4 odbędzie się ogólne zebranie 

członków Koła BBWR dzielnicy An- 
tokol. Na |porządku dziennym obrad 
między innemi wybory władz Koła. 

Analogiczne zebranie odbędzie się 
w dn. 14 września r. b. o godz. 19-ej 
przy ul. Ponarskiej 63 dla dzielnicy 
Ponary. Na zebrania wejście za oka- 
zaniem legitymacji członkowskiej 
wydanej przez Radę Grodzką. 

  

Obrady Egzekutywy Woje- 
wódzkiej źydowskiego Klubu 

Myśli Państwowej. 
W ubiegłą sobotę odbyło się po- 

siedzenie Egzekutywy Wojewódzkiej 
Żydowskiego Klubu Myśli Państwo - 
wej pod przewodnictwem prezesa p. 
dr. Adolfa Hirschberga z udziałem 
przedstawicieli ośrodków prowincjo- 
nalnych w Oszmianie, Glebokiein, 
Mołodecznie, Wilejce, Gródku, Para- 
fjanowie i in. Po wysłuchaniu spra- 
wozdań ze stanu oganizacyjnego na 
łerenie województwa wileńskiego o 
mówione zostały sprawy organizacji 
zjazdu wojewódzkiego Klubu, który 
odbędzie się w październiku b. r. i 
akcje polityczno-społeczne na naj. 
bliższy okres. z 

Tezy organizacyjne i programowe 
przedstawione przez p. dr. Adolfa 
Hirschberga zostały uchwalone po 
«dyskusji, w której brali udział PP- 
A. Strugacz (Oszmiana), D. Korenbłit 
(Motodeczno), Z. Alperowicz (Wilej- 
ka), D. Żuk (Wilmo), D. Warfman 
(Parafjanów), A. Kasziański (Wilno). 
E. Reckin (Gródek) i i. Uchwalono 
odbycie przed zjazdem w ośrodkach 
powiatowych konferencyj, na któ- 
rych będą obecni przedstawiciele kół 
w powiatach, grup organizacyjnych 
i mężowie zaufania. 

Jako majbliższe zadanie uznano 
propagandę za udziałem ludności ży 
dowskiej w subskrypcji Pożyczki 
rodowej, której poświęcone będą ze- 
brania i odczyty 

Słynny ju ż dziś układ transferowy 
o pomarańcze zawarty z hitlerow- 
skiemi Niemcami przez pewne koła 
żydowskie, będzie przedmiotem akcji 
protestacyjnej, którą podejmie Klub. 

W obecnej chwili liczy organiza- 
cja 21 miejscowości, 'w których ist- 
nieją koła względnie grupy organi- 
zacyjne, w tem 4 wojewódzkie i 7 
powiatowych, 
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200 tys. osób zwiedziło 
Ill Targi Północne. 

W okresie trwania III Targów Pół- 
nocnych w Wilnie ogółem zwiedziło 
targi około 200 tys. osób. 

Posiedzenie Komisji Konkur- 
sowe] lil Targów Północnych 

W dniu dzisiejszym odbędzie się 
posiedzenie komisji konkursowej III 
Targów Północnych w sprawie udzie- 
lenia nagród za eksponaty i pomys- 
łowe kioski. 

Znaczna poprawa stanu bez- 
bleczeństwa w Wileńszczyź- 

nie. 
Według statystyki władz śledczych Stan 

bezpieczeń: poszczególnych powiatach 
województwa wileńskiego w ostatniem po: 
roczu uległ poprawie o blisko 20 proc. w po 
równaniu z ostatnim półroczem roku 1932, 
a o 30 proc. z porównaniem z rokiem 1931. 

   

    

КОВ WETO DORANZDZKI 

Niezwykły wypadek na cmentarzu żydowskim w Wilnie. 
ZMARTWYCHSTAŁY NIEBOSZCZYK. 

Onegdaj około godziny 7 wieczorem do- 
zorea ementarza żydowskiego w  Wilni 
Oszer Wajnberg, posłyszał gwałtowne uja_ 
danie psów ementarnych w części enen 
tarza za budynkiem kantoru. 

Sądząc, iż na cmentarz przedostali się zła - 
dzieje, celem grabienia którejś z mogił, 

Wajnberg zarepetowawszy uprzednio broń, 
udał się do tej części cmentarza skąd w 
dalszym ciągu bezustannie doncisło się s 
kanie psów. 

Zapadł już mrok. Dozorea cmentarny idac 
pomiędzy rzędami mogił, oświetlał sobie dra 
gg kieszonkową latarką elektryczną, Nagle 
stanął nieruchomy. To co zobaczył napełniło 
46 przerażeniem i zabobonnym strachem. 
Wajnberg, który od lat jest już dozorea 
ementarnym i zżył się, jak się to mówi, z 
nieboszezykami, tym razem nie mógł opane- 
wać swego lęku. Kolana mu zadrżały a wło- 
sy stanęły dęba. W świetle latarki elektrycz 
nej ujrzał sterczącą z ponad mogiły... ^ 
WĄ PORUSZAJĄCĄ SIĘ GŁOWĘ LUDZKĄ. 

Gdy Wajnberg się nieco opanował z 
pierwszego przerażenia, zawezwa jeszcze 
jednego dozorcę z którym zbliżył się do niez 
wykłej mogiły. 

      

    

  

ŻYWICEM ZAKOPAŁA SIĘ. 

Przypuszczenia dozorców, iż zaszedł lu 
wypadek pochowania żywego człowieka, któ 
ry usiłuje wydostać się na powierzchnię, nie 

  sprawdziły się. Jak się okazało miał tu miej 
sce wypadek niezwykłego zamachu samó- 

  

bójczego starszej kobiety, który rogzrzebaw 
bzy świeżą mogiłę usiłowała zakopać się 
żywcem. 

Zorjentowawszy sic w sytuacji, dozorcy 
niezwłocznie wygrzebali z ziemi niedoszłą 
samobėjezynię i przenieśli ją do biura Za- 
rządu cmentarza, dokąd przybyło zawezwa 
nych telefonicznie dwóch posterunkowych. 

KIM JEST NIEZWYKŁA SAMOBÓJCZYNI. 

Wabece tego, 
ujawnić swego ua: 

uratowana nie cheiała 
a oraz powodów, któ 

re zmusiły ją do tak niezwykłege czynu, za 
istniało przypuszczenie, iż nieznana staru 
szka usiłowała z rozpaczy, z powodu utraty 
męża, którego tegoż dnia pogrzebano na 

ementarzu, zakopać się żywcem w jego mo 
gile. 

Przypuszezenie to jednak upadło, Prze. 
prówadzene dochodzenie policyjne przedsta 
wiło cały wypadek w zupełnie innem świet 
le. 

Okazało się mianowi 

mym wypadku doczynienit z kobietą 
zupełnie normalną, cierpiącą na  dziwuą 
manję prześladowczą. 

Nazywa się ona Gita Lewowicz i mie 
szka na łaskawym chlebie swych krewnych 
Gelerów przy ul. Żydowskiej 3. 

W swoim czasie byla cna dość znana w 
Wilnie kupcową i właścicielką dużego skle 
pu kolonjalnege przy ul. Końskiej wpobliżu 
hal miejskich. 

Przed 12 laty zmarł nagle jej mąż. — 
Śmierć jego tak podziałał na Lewowiczowa, 

   
   

   

  

ie, iż ma się w da 

    

POLSKI GRAKCHUS 
CYKL ARTYKUŁÓW 

O TADEUSZU HOŁÓWCE 
Ukazała się odbitka książko- 
wa i jest do nabycia we wszyst- 

kich księgarniach. 

D-r Adolf Hirschberg. | 

L L T L ZOZEZOE ZR AP ZES ZERA SEC 

Z warszawskiego ogrodu zoologicznego. 

  

iPiękne okazy flamingów (czerwonaków), 
któremi szczyci się warszawski ogród zo. 
ologiczny. Ptaki te zamieszkują towarzysko 
okolice morza Śródziemnego, Czarnego i 

      
  

Kaspijskiego, Afrykę półn. i Azję Mniejszą. 
jedyny dotychczas okaz tego ptaka zostuł 
zabity w Polsce w sierpniu 1914 r, w Wa. 
lewicach pod Łowiczem. 

  

' miejscowego 

    że usiłowała pozbaw ię życia przez powie 
szenie się. W, ostatniej jednek chwili za- 

mach udaremniła służąca. 

OD 12 LAT NIEBOSZCZKĄ. 
Od tego |czasu (Lewowiczowa 

manji przešladowezej. 
Twierdzi ona mianowicie, iž od dwuna 

stu lat jest już nieboszezką. Onegdaj wysz 
ła z mu o godz. 10 rano i błąkała się pw 

mieście, Na ementarzu widziane ją o godz. 
1 w dzień. Wieczorem, kiedy na emeniarzu 

prócz dozoreów nikogo nie było „żywa nie 
boszezka“ usiłowała zakopać się żywcem i 
dockonałaby tego, gdyby nie ujadanie psów 
ementarnych. 

dostala 

  

     

(e). 

Uroczyste poświęcenie 
i otwarcie Lecznicy Litew- 
skiego Stow. Pom. San. 

Dnia 10 września r. b. o godz, t 
po poł. odbyło się uroczyste poświę- 
cenie nowej Lecznicy Litewskiego 
Stowarzyszenia Pomocy Sanitarnej 
przy ul. Mickiewicza 33-a. (dawny lo- 
kal klubu przemysłowo-handlowego). 
Aktu poświęcenia dokonał J.E. Ks. 
Arcyb. Jałbrzykowski w otoczeniu 
duchowieństy Na tej uroczystości 
obecni byli przedstawiciele władz i 

   

   

    

magistratu. Wśród gości wyróżnić 
należy J. M. „Rektora 0. $. В: W. 

oraz prof. Jakowickiego, 
prof. Pelezara, prof. Orłowskiego, ks. 
Stankiewicza, przedstawicieli świata 
lekarskiego, świata tutejszej palestry, 
prasy i innych wybitnych osobistości 

społeczeństwa wszysi- 
kich narodowości. Po poświęceniu i 
obejrzeniu urządzeń lecznicy Zarząd 
zakładu podejmował zgromadzonych 
gości herbatką i wśród miłego na- 
stroju zebranie przeciągnęło się do 
godziny 8 wiecz. 

Podziękowanie. 
iel zakładu fotograficznego w 

Wilnie p. Siemaszko Leonard ofiarował do 
reprodukcji kilka ostatnich zdjęć fotog 5 
nych ś. p. ks, Biskupa Dr. Władysława Ban- 
durskiego oraz zrezygnował w całości z ho- 
morarjum z wolenie reprodukcji. 

+ wspaniałomyślnie złożoną ofiarą na 
tak drogi sercu każdego Polaka wyraził 
emaszko mietylko swoją głęboką cześć 

sług Wielkiego Kapłana i iPatrjoty 
nił się znacznie do powiększen 

funduszów na cel budowy pomnika ks, Bi. 
skupa Dr. Władysława Bandurskiego we Lwo 
wie, za co Obywatelski Komitet Budowy 
Pomnika ks. Biskupa Dr. Władysława Ban- 
dur: wyraża mu tą drogą jak najser- 
deczniejsze podziękowanie. 

IPrezes Obywatelskiego Komitetu Budo- 
wy Pomnika ks. Biskupa Dr. Władysława 
Bandurskiego 

(©) Dr. Zdzisław Stroński 
"Poseł, wiceprezydent m. Lwowa 

Staniewi 

    

   

    

   

    

Właści 

    

     

  

      

KUTRJER SPORTOWY. 
Wielkie sukcesy K. P. W. 
Wiinianie zdobyli nagrodę P. Prezydenta. 

Pisaliśmy w swoim czasie o wiel- 
kich zawodach sportowych w Kalo- 
wicach. W zawodach o mistrzostwo 
Polski kolejarzy brały udział wszyst- 
kie większe ośrodki sportowe całej 
Polski, a do zawodów tych od dłuż- 
szego czasu szykowały się poszcze- 
gólne okręgi. 

Wilno ze swej strony dokładało 
również sporo starań, by zdobyć po- 
raz już drugi nagrodę P. Prezydenta 
Rz. P. Zadanie Wilna bylo tem trud- 
niejsze, że chodziło o bronienie tytu- 
łu, a wiemy przecież, że bronić i jed- 
nocześnie zwyciężać jest rzeczą trud- 
ną. Aż oto z odległych stadjonów Ka- 
towie nadchodzi radosna nowina, że 
w ogólnej punktacji Wilno zwycię- 
żyło i piękny obraz, będący nagrodą 
P. Prezydenta znów będzie własnoś- 
cią sportowców wileńskich. 

Do sukcesu KPW przyczynili sią 
lekkoatleci. Sidorowicz znów przy- 
pomniał się światu, bijąc o 200 mir. 
Hartlika biegacza, który ma dobrą 
markę sportową. Mały Żylewicz wy- 
grał 800 mtr. w pięknym czasie 2 
min. 05,2 sek. Szczerbicki w skoku 
wdal zajął pierwsze miejsce mając 

Moroż i Bohdanowicz 
Późno w nocy komisja sędziow- 

ska radjorajdu pod przewodnictwem 
por. Iwańkowicza zakończyła oblicza 
nie techniczne rajdu niedzielnego. 

W kategorji 350 centr. zwyciężył 
Bronisław Moroz Wil. T. C. i M, 
przed Rudakiem i Radzikowskim. 

W kategorji maszyn ponad 500 
ctmr. zwyciężył Ali Bohdanowicz W. 

   

6.65, a Ballosek jako lekkoatleta za- 
debiutował w skoku wzwyż skacząc 
i zwyciężając na wysokości 1.67 mtr. 

Ponadto dobrze spisali się pupile 
p. Zamejcia — drużyna piłki siatko- 
wej KPW zajęła pierwsze miejsce bi- 
jąc drużynę Krakowa, ' 

Wilnianie prócz nagrody przech 
dniej P. Prezydenta otrzymali z rąk 
p. ministra Kolei Butkiewicza szereg 
nagród drobnych. 

Zawody prowadzone przez kpi. 
Barana stały na wysokim poziomie 
organizacyjnym. 

Tutaj trzeba jednak uczynić małą 
uwagę dotyczącą życia klubowego 
Ogniska KPW. Zwracaliśmy już kil- 
ka razy uwagę na konieczną potrze- 
bę troskliwego zajęcia się poszcze- 
gólnymi sportowcami, a zwłaszcza 
lekkoatletami, którzy są bardzo cen- 
nym materjałem sportowym w klu- 
bie. Trzeba nareszcie położyć kres 
anarchji w _ sekcji lekkoatletycznej, 
a wyniki pracy będą jeszcze lepsze. 

Nawiązując do sukcesów człon- 
ków KPW składamy na ręce kierow- 
ników słowa gratulacji. 

` { 

mistrzami radjorajdu, 
Т. С. i M. przed dr. Puchowskim, 
Wajnsztejnem ŽAKS, Holsztejnem i 
Pimonowem. 

Rozdanie nagród odbędzie się ju- 
tro o godz. 18 w studio Rozgłośni Wi- 
leńskiej przy ul. Witoldowej. Wszys- 
cy moto-cykliści proszeni są o punk - 
lualne przybycie do studja. 
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Bieg kolarski dookota Polski. 

  
IKolarze nasi na V-ym etapie biegu dooko- 

ła Polski (Wilno—Lida)| w chwilę po starcie 
iw pięknych okolicach gór Ponarskich pod 
Wilnem. 

| CZY POJEDZIEMY NA ŚLĄSK? 
Lekkoatleci nasi czekają oficjalnego za- 

proszenia na zawody rewanżowe ze Śląskiem 
ale jakoś Katowiczanie nie raczą nam odpo 
wiedzieć na listy. Wciąż głucha panuje ci 
SZA, a czas jednak płynie i za parę tygodni 
o lekkiej atletyce trzeba będzie całkowicie 
zapomnieć. 

Wiemy, że 24 bm, w Warszawie odbędzie 
się 10 bój o mistrzostwo Polski, a więe Wie 
схогек będzie zajęty. Pozostaje więc nam je 
den jedyny tylko termin pierwszej niedzieli 
października. 

Władze lekkoatletyki wileńskiej powin- 
ny więc natyehmiast jeszcze raz skomuni 
kować się ostatecznie czy mecz Wilno — 
Śląsk dojdzie do skutku czy też nie, bo je 
żeli mamy jechać na śląsk, to w takim ra- 
zie trzeba już teraz myśleć o ułożeniu re- 
prezentacji wileńskiej, trzeba rozpocząć tre 
ningi sztatet by potem nie było podobnych 
seen jak w Białymstoku. 

Czekamy wieęe na interwencję wilnian i 
na list z Katowie. 

FINAŁOWE ROZGRYWKI W MIĘ- 
DZYNARODOWYCH ' MISTRZOST- 
WACH TENISOWYCH POLSKI. 
WARSZAWA, (PAT). — W: dniu 11 hm. 

ma kortach Legji rozegrano ostatnie finało 
we spotkania, w międzynarodowych mistrzo 
stwach tenisowych Polski. 

Tytuł mstrzowski w grze pojedyńczej pa 
nów zdobył Czechosłowak Hecht, bijąc w 
finale Austrjaka Matejkę 6:2, 6:2, 6:3. 

Tytuł mistrza w grze podwójnej panów 
zdobyła para angielsko — austrjacka Hug- 
hes — Baworowsky, bijąc parę austracją 
Matejka — Metaxa 9:7, 6:4, 2:6, 6:4, 

Wireszcie w grze mieszanej, wobec wyja 
du Volkmerówny, która wraz z Hebdą dosz 
ła do półfinału, ostatni półfinał nie został 
rozegrany. W finale spotkały się pary Jęd 
rzejowska — Tłoczyński i Merchautowa -- 
Melecek (Czechosłowacja). Zwyciężyła para 
polska 6:4, 6:1. 

TRAGICZNE WYPADKI 
NA WYŚCIGU MONZA—MEDJOLAN 

PARYŻ, (PAT). — Wielkie wrażenie w 
tutejszych kołach. sportowych wywołał tra 
giezny zgon Czajkowskiego, znanego auto 
mobilisty polskiego, występującego w zawo 
dach międzynarodowych w barwach francus 
kieh, na maszynie marki Bugatti. Wszystkie 
pisma podają szczegóły katastrofy na wyści 
gu Monza — Medjolan, gdzie zginęli również 
dwaj znani automobiliści włoscy. Katastro 
fa miała następujący przebieg: 

Campari, jadąc z szybkością przeszło 200 
klm. na godzinę, pragnął zwolnić na wira. 
żu, maszyna zarzuciła, a jadący za nim za 
wodniey wpadli na nią, powodująe zator. -- 
W. rezultacie 2 automobilistów zginęło. — 
Mimo tragicznego wypadku wyścigów nie 
przerwano. W| następnej konkurencji wóz 
Czajkowskiego przewrócił się. Czajkowski 
wyleciał z samochodu i zabił się o drzewo. 
Maszyna, jego spaliła się. 

ODEZWA 
do legjonistów polskich. 

Istniejący przy Ministerstwie Poczt 
i Telegrafów Muzeum Poczty i Tele- 
komunikacji (Warszawa, ul. Św. Bar- 
bary 2, róg Poznańskiej, Gmach C, T. 
T. M.) przystępuje do organizowania 
specjalnego działu, obrazującego pe- 
cztę połową Legiynow Pol. w czasie 
wojny światowej. 

Dział ten będzie obejmował apa- 
raty telegraficzne, telefoniczne, uten- 

ja, sprzęt, szyldy, odznaki, mater- 
ały pocztowe i różne objekty filate- 

zne, a także rysunki, zdjęcia fo- 
graficzne, dokumenty, akta, sche- 

maty połączeń i t. p., dotyczące tych 
urządzeń w różnych razach rozwoju 
od samych zaczątków powstania Le- 
gjonów pod dowództwem Twórcy i 
Pierwszego Komendanta, Marszałka 
Józefa Piłsudskiego. 

Podając o powyższem do wiado- 
mości, Muzeum P. i T. zwraca się 
z gorącym apelem do wszystkich PP. 
byłych uczestników Legjonów, jak 
również osób, które w ten czy inny 
sposób współpracowały przy organi- 
zacji służby pocztowej w tych forma- 
cjach, o łaskawe nadesłanie opisów 
posiadanych przedmiotów, przedsta- 
wiających wyżej wyszczególnione za- 
bytki poczty polowej Legjonów. 

Nadmienia się przytem, iż ekspo- 
Raty, złożone w darze, będą przyjmo- 
rane z wdzięcznością, a na wysta- 

wionych objektach w salach muzeał- 
nych będą uwidocznione nazwiska 
ofiarodawców. 

—(::)— 

„Rok 1920*% w nowem wydaniu 
Ukazało się na półkach księgar- 

skich III wydanie wielkiego dzieła 
Marszałka Piłsudskiego „Rok 1920*, 
będącego jak wiadomo, odpowiedzią 
polskiego Naczelnego Wodza na pra- 
cę sowieckiego dowódcy frontu M. 
Tuchaczewskiego „Pochód za Wisłę”. 

Do wydania tego dołączone są 
dwie przedmowy Marszałka do wy- 
dań poprzednich, będące przedmio- 
tem krytyki prac M. Tuchaczewskie- 
go oraz liczne mapy operacyjne: pol- 
skie i sowieckie. Wydawcą jest .,In- 
stytut Badania Najnowszej Historji 
Polski*. Cena tomu wynosi 16 zł. 
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WIDOREK, dnia 12 września 1933 r. 
7,00: Czas. Gimnastyka. Muzyka. Dzien 

nik por. Muzyka. Chwilka gospodarcza — 
9,00: Transm. z IKahlenbergu pod Wiiedniem, 
uroczystej mszy celebrowanej (przez J. E. 
„Kardynała Prymasa dr. Hlonda. 10,30: Tran. 
smisja otwarcia zjazdu lekarzy i przyrodni 
ków polskich. 11,57: Czas. 12,05: Muzyka. 
12,25: Przegląd prasy i kom. meteor. 12,35: 
Muzyka. 12,55: Dziennik południowy 14,5 
Program dzienny. 14,55: Muzyka popularna 
(płyty). 15,25: Giełda rolnicza. 15,35: Kon- 
cert symfoniczny (płyty). Utwory Schuman 
na i Rimskij — Korsakowa. 16,50: Pogad. 
muzyczny prof. M, Józefowicza. 17,05: Arja 
i pieśni, 17,30: Recital fortepianowy. 18,15: 
„Odsiecz Wiednia* — odczyt wygł, O. Las 
kowski. 19,05: Rozmait. 19,20: „Handel mor 
ski“ — odczyt litewski, 19,35: Program na 
środę. 19,40: „Na widnokręgu", 20,00: Godzi 
ma życzeń (płyty). 20,50: Dziennik wieczor 
my. 21,00: Wiad. rolnicze. 21,10: Muzyka lek 
ka, 22,00: Muz. tan. 22,25: Wiad. sport. 22,35: 
Kom. meteor. 22,40: Muzyka tan. 

WARSZAWA. 
Program rozgłośni warszawskiej na wlo- 

rek dn. 12 września jest identyczny z pro- 
gramem rozgłośni wileńskiej, 

  

     

  

  

ZYGMUNT NAGRODZKI 

Wyprawa Wileńska 
roku 1919 ! 

we wspomnieniach cywila. 
Już się ukazała i jest do nabycia we 

wszystkich księgarniach, 
  

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
(WARSZAWIA, (Pat). DEWIZY: Londyn 

28,82 — 28,52. Nowy York 6,87 — 6,29, Pa. 
ryż 85,09 — 34,91. Szwajcarja 173,29 — 
172,48. Berlin 213,20, Tendencja niejednolita. 

PAPIERY 'PROC.: Pożyczka budowlana 
38,00. 4 proc. premjowa dolarowa 47,75. Po- 
życzki przeważnie mocniejsze, listy moeniej- 
sze. 

AKCJE: Bank Polski 82,75, 82,00. Tend. 
niejednolita. 

iDolar w obr. pryw. 6,33. 
Rubel: 4,71 — 4,72. 

GIEŁDA ZBOŻOWO — TOWAROWA 
I LNIARSKA W WILNIE 

z dn. 11. 9. 1938 r. za 100 kg. parytet Wilna 
Ceny tramzakcyjne. Żyto zbierane wagi 

663 — 693 g/1 16 — 16,40. Jęczmień jedno 
lity 15. Mąka, pszenna 0000 A luks, 37,50 — 
38,75. Żytnia 55 proc. — 27, żytnia 65 proc 
— 22, razowa 17,25 — 18, sitkowa 18, — 
Otręby pszenne cienkie 8,80. 

Ceny orjentacyjne: Pszenica zbierana wa 
gi 710 — 1736 g/1 21 — 22, Jęczmień zbie 
ramy 14 — 14,50. Owies jednolity 14. Owies 
zbierany 138 -— 18,50. Mąka żytmia razowa 
szatrowana 19. Otręby żylnie 8 — 8,50. Otrę 
by jęczmienne 7,50. Kasza gryczana 1/1 pa 
lona 38, 1/2 palona 35, 1/1 biała 35, perłowa 
(pęcak) Nr. 2 — 26, Nr. 3 — 32, owsiana 
49. Siano 5. Słoma 4,50. Siemię lniane 90 
proc. 30. Len bez zmian, 

Ogólny obrót 400 tonn, w iem żyta 242 
tonny. 
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Milionowy spadek. 
Kto jest szczęśliwym spadkobiercą. 

Do Wilna nadeszła wiedomość z Bota. 
szyna (Rumunja), iż tam zmarł gen. armji 
rumuńskiej dr. Amtoni Bortkiewicz, pocho. 
dzący z Wileńszczyzny. — Ponieważ zmar 
ły pozostawił znaczny majątek wynoszący 
zgórą 1 milj. lei władze rumuńskie zwróciły 
się do naszych władz z prośbą o wyszukanie 
spadkobierców, mieszkających w  Wiileń- 
szezyźnie, bowiem ś. p. gen. Bortkiewicz w 
Rumunji nie posiada krewnych i żył w odo 

sobnieniu. 
„Charakterystycznem jest, iż władze ru. 

muńskie nie zwróciły się do oficjalnych 
władz polskich, lecz do rabina wileńskiego 
Ch. Grodzieńskiego, który podjął się wy- 
szukanią krewnych zmarłego. Jak się oka 
zuje w pow. oszmiańskim mieszkają trzej 
bracia zmarłego gen. a mianowicie: Wiktor, 
Aleksander i Modest. — Bortkiewiczowie 
mają odziedziczyć cały majątek zmarłego. 
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Spostrzeżenia Zakładu Meteerologii U.8.B. 
w Wiłnie z dnia !1-VIII— 1933 roku. 

Ciśnienie 766 
Temp. średn. -- 16 
Temp. najw. + 21 
Temp. najn. + 9 , 
Opad — 
Wiatr — półn-zach. 
Tend. barom. — spadek 
Uwagi: — pogodnie. 

— Pogoda 12 września według P. I. M. 
(W całym kraju pogoda słoneczna Rano 'ek 
kie mgły lub opary Po chłodnej nocy w gó 
rach (przymrozki. W dzień temperatura do 
23 stopni. Słabe wiatry miejscowe lub cisza. 

DYŻURY APTEK. 

Dyżurują dziś w nocy następujące apteki: 
Paka — Antokolska 54, Siekierżyńskic. 

go — Zarzecze 20, Sokołowskiego — Tyzen- 
hauzowska róg Targowej, Szantyra — Leg- 
jonowa, Zasławskiego — Nowogródzka, Za. 
jączkowskiego — Wiitoldowa, oraz Rostkow- 
skiego — «Kalwaryjska 29, Wysockiego —- 
fWielka 20, Frumkina Niemiecka 25, Augu 

stowskiego — W. Stefańska róg Kijowskiej. 

OSOBISTA 
— Prokurator Sądu Okręgowego w Wił. 

nie p. Stanisław Szaniawski w dniw dzisie 
szym powrócił z urlopu i objął urzędowanie. 

LITERACKA 
— Przed nowym sezonem Śród 

Literackich. W najbliższy czwartek 

6 godz. 8.30 wygłosi w Związku Li- 
ieratów znany pisarz szwajcar: 

uczeń i biograf filozofa Holzapfla, dr. 
Hans Zbinden, odczyt p. t. „Czarna 

godzina demokracji*. Zarówno te- 
mat, jak osoba prelegenta, który w 
zeszłym roku był w Wilnie wśród 

gości na jednej ze Śród Literackich, 
budzi wielkie zainteresowanie. Dr. 
Zbinden przyjeżdża do Wilna dla ze- 
brania materjałów do polskiego dzia 
łu sztuki ludowej w muzeum berneń- 

skiem, 
Wstęp dla członków zwyczajnych 

i członków-sympatyków bezpłatny, 

wprowadzeni goście płacą 1 zł. Dla 
młodzieży studjującej zniżki. 

Właściwy sezon Sród Literackich 

rozpocznie się około 1 października. 

Z UNIWERSYTETU 
— Egzaminy Magisterskie na Wydziale 

Humanistycznym USB. W okresie egzamina- 
cyjnym letnim 1933 r. przystąpiło do egza- 
minów 348 osób, składając 382 egzaminów 
częściowych, @ których 319 dało wynik po 

ny. Stopień magistra filozofji w tymże 
ie uzyskało 32 osób. 

SPRAWY AKADEMICKIE 
— Z Akademiekiego Oddziału Zw. Strze- 

leckiego. Biuro informacyjne Akademickiego 
Oddziału Zw. Strzeleckeigo stud. USB, mieści 
się przy ul. Wiielkiej 68 m, 2, i udziela wska 
zówek codziennie od godz. 98—15. Zgłaszać 
się należy do Adjutanta Akademiekiego Od- 
działu Z. S 

Zebranie Zarządu: We środę dnia 13-30 
września br. o godz. 20 min. 15 odbędzie sio 
Zebramie Zarządu Akademickiego Oddz. Zw. 
Strzeleckiego w Domu Akademickim przy 
ul, Góra Bouffałowa 4 pokój Nr. 116. 

ж SPRAWY SZKOLNE 
* — Szkoła Nauk Politycznych w Wilnie. 
Zapisy w Szkole Nauk Politycznych przy In. 
stytucie .N. B. Europy Wschodniej w Wilnie 
rozpoczynają się z dniem dzisiejszym w 
godz, 10—12, 16—18 i będą trwały w dniach 
od 12 do 16, od 21 do 23, od 28 do 30 b. ni. 
oraz od 2 do 4 października. Informacyj 
bliższych udziela: Sekretarjat codziennie 
(Arsenalska 8, tel, 16—27) w godz. 10—12 
i 16—18. 

— Kursy Rysunku i Malarstwa im. W. 
Szmuglewicza Wil. T-wa Art. Plastyków ui. 
Miekiewicza 7. Dyrekcja Kursów podaje do 
wiadomości, że w roku szkolnym 1933-21 
czynne będą mastępujące działy: Dział Ry- 
sunku i Malarstwa dla wstępujących do Aka 
demji i Wydziału Sztuk Pięknych Uniw. St. 
Batorego. (Zajęcia w godz, rannych i wie. 
czorowych — matura, głowa, akt) i dział ry- 
sunku  wieczorowego dla młodzieży szkół 
średnich. Zapisy na obydwa działy przyjmu- 
je dytekcja w poniedziełki i środy od godz. 
17—19 w lokalu Kursów — Mickiewicza 7. 
Opłaty znacznie zniżone. Zajęcia rozpoczną 
się w poniedziałek dnia 18 września o godz. 
9 rano, 

== g. 6 m. 0! 

  

   

  

   

  

   

  

  

  

E. KOBYLIŃSKA. 

  

GOSPODARCZA 
— Znaczue ożywienie w tartakach 

wileńskich. W okręgu wileńskim w 
estatnim tygodniu wobec znacznego 
zapotrzebowania panuje duże oży- 
wienie w przemyśle drzewnym. Uru- 
chomione zostały nieczynne tartaki 
zarówno w mieście Wilnie jak i na 
prowincji. Ogółem w tartakach W: 
leńszczyzny pracuje przeszło 3500 ro- 

botników. 
— Eksport ogórków konserwowa- 

nych z Wilna do Anglji. Prowadzone 
już oddawna pertraktacje z importe- 
rami angielskimi, w sprawie uplaso- 
wania na tamtejszym rynku ogórków 
konserwowanych, zastały pomyślni* 
ukończone. Otóż, 'w wyniku zawartej 
ostatnio tranzakcji, onegdaj został 
wysłany z Wilna pierwszy transport 
ogórków do Anglji. Wobec tego, iż 
przesłane w swoim czasie próbki za- 
dowoliły wymagania odbiorców an- 
gielskich, tak pod względem jakości 
towaru jak i cen, należy spodziewać 
się nawiązania trwałego kontaktu 
handlowego z tym rynkiem. 

Eksport ten ma szczególne znacze 
nie dla Wilna i jego okolic (Troki), 
jako ośrodka masowej produkcji о- 

górków. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Zarząd Stowarzyszenia, Absolwentów 

Średniej Szkoły Handlowej Męskiej w Wil. 
nie, zawiadamia, iż dnia 16 września 1933 r. 
odbędzie się III Doroczne Walne Zebranie 
członków w lokalu 4-letniej Szkoły Han- 
dlowej Stow. Kupc. i Przemysł. Chrześć, w 
Wilmie, przy ul. Biskupiej 4—4, o godzinie 
4.30 (p. poł. Obecność wszystkich członków 
obowiązkowa. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 
— Zarząd Woj. Stowarzyszenia Podofi- 

cerów przeniesionych w stan spoczynku w 
Wilnie, ul. Mickiewicza 13 zawiadamia 
swych członków, iż w dniu 17 września br. 
o godz. 16 odbędzie się zebranie w celu do 

konania uzupełniających wyborów do Ko. 
misji rewizyjnej i zapoznania obecnych z 
treścią memorjału dotyczącego położenia 
podoficerów 'w stanie spoczynku. 

— Związek Inwalidów R. P. Woj. Wileń 
skiego obradował 10 bm. pod przewodnic*- 
wem swego prezesa p. Czesława Iwanickie 
go. W zebraniu tem wzięli udział przybyli 
d Wilna prezesi Kół Związku Inwalidów 
R. P. ze wszystkich powiatów woj. wileńskie 
go. Załatwiono szereg spraw natury organi 
zacyjnej. Pozatem przewodniczący zwrócił 
się do prezesów Kół Zwiazku z apelem, aże 
by z chwilą powstania Powiatowych Komi 
tetów Pożyczki Narodowej, wzięli w nica 
czynny udział, jakoteż zachęcali członków 
Związku lowalidów do subskrybowania po 
życzki marodowej. śle 

= i RÓŻNE. 
— Schrenisko dla Sióstr-Inwalidek PCK. 

Wi domu Polskiego Czerwonego Krzyża w 
Bydgoszczy zostało otwarte schronisko dla 
inwalidek — sióstr P. ©. IK., otrzymujący:n 
zaopatrzenie inwalidzkie. 

Zgłoszenia kandydatek do wymienionego 
schroniska przyjmuje i bliższych informacyj 
udziela Zarząd Wileńskiego P. C. K. Wilna 
ul. Tatarska 5. 

— Podziękowanie. Uczestnicy niedzielnej 
Jubileuszowej pielgrzymki do Kalwarji zor- 
ganizowanej przez OO. Jezuitów składają ią 
drogą najserdeczniejsze podziękowanie Czci- 
godnemu Ojcu Wiluszowi za umiejętne i tro- 

skliwe poprowadzenie pielgrzymki, która 
zarówno pod względem podniosłego nastro- 
ju, jaki przeżyli uczestnicy, jak i pod wzglę- 
dem orgamizacji wypadło jaknajlepiej i po- 
zostawiła niezatarte wspomnienia. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski w Wilnie. Teatr Letni w 

ogrodzie Bernardyńskim — dziś, wtorek 12 
września z powodu próby generalnej ze sztu. 
ki „Mąż z loterji* — nieczynny. 

"— Ostatnia premjera w Bernardynce. Ju- 
tro, środa 13 września Teatr Letni daje ostat 
nią premjerę w sezonie letnim niefrasobli- 
wą, amerykańską komedję, pełną humoru, 
rozmachami i nieprawdopodobieństw, mo 
wych tylko w Ameryce p. t. „Mąż z lotecj 
— R. Johnsona Joung'a w reżyserji i prze: 
róbce Mieczysława Więgrzyna. 

, Doskonałą obsadę tej sztuki stanowią pp.: 
H. Rychlowska, M. Szpakiewiczowa, M. Gre- 
łichowska, J. Jasińska, M. Węgrzyn, M. Pa. 
włowska, J. Kersen, W, Pawłowski, St. Sko- 
limowski. 
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TEATR MUZYCZNY „LUTNIA'*. 
— Występy Olgi Ołginy. Dziś po raz dru. 

gi efektowna ogólnie lubiana operetka Jo- 
mesa „Gejsza, posiadająca piękne melodje 
i czar egzotycznej krainy. Rolę tytułową kreu 
je niezrówmanie znakomita jej odtwórczyni. 
artystka opery warszawskiej Olga Olgina. W 
rolach głównych wystąpią: Halmirska, Dem: 
bowski, Szczawiński i K, Wyrwicz.Wiehrow 
ski. Operetkę urozmaicają liczne tańce i ewa 
lucje układu baletmistrza W. Morawskiego. 
Nowe dekoracje i kostjumy pomystu J. Ha- 
wryłkiewicza, — dopełniają artystycznej ca- 
łości. 

Z życia żydowskiego. 
POŻYCZKA NARODOWA. 

Prezydjum i egzekutywa Centralnego Zw. 
Rzemieślników Żydowskich odbyły onegdaj 
specjalne posiedzenie, poświęcone sprawie 
spopularyzowania pożyczki wewnętrznej 
wśród rzemieślników. Uchwałono wydać spe- 
cjalną odezwę o poparcie pożyczki. 

Z odezwą do kupiectwa żydowskiego © 
poparcie pożyczki wewnętrznej zwróciła się 
też Centrala Drobnych Kupców, Centrala wy 

raża pewność, że pomimo ciężkiego kryzysu 
i pauperyzacji mas żydowskich kupiectwo ży 
dowskie uczyni największe wy i przy- 

czyni się do najszybszego zrealizowania pa- 
życzki. 

Pozatem Związek Żydów ' Uczestników 
Walk o Niepodległość wystosował do Komi- 
sarza Generalnego Pożyczki Narodowej list, 
'w którym zgłasza akces, do komitetu obywa 
telskiego w osobie prezesa Zarządu Głów- 
nego p. L. Bregmana. Zwi komunikuje 
przytem, że wezwał wszystkie środowiska i 
członków do najenergiczniejszego poparcia 
sprawy Pożyczki Narodowej zarówno p: 
bezpośrednią subskrypcję jak przez wsp 
działanie z komitetem obywatelskim w akcji 
propagandowej. 

   

  

   

        

  

   

    

KLĄTWA NA ŻYDÓW HANDLUJĄCYCH 

TOWARAMI NIEMIECKIEMI. 

Konferencja Związku Rabinów Ortodok- 
syjnych Stanów Zjednoczonych, Kanady, kió 
ra się obecnie odbywa w Nowym Jorku. rzu 
ciła klątwę („chejrem')i na Żydów, handlują 

cych towarami  pochodzącemi z Niemiec. 
Proklamowanie „chejremu* odbyło się z 

chowaniem  ceremonjału religijnego 
a „szofaruć, Klątwa ta obowiązuj 

dów na całym świecie. Jest to pierw wy 
padek proklamowania „chejremu* na tax 
wielką skalę od czasu wygnania Żydów z 

Hiszpanji. 

        

  

je Ży:      
   

    

  

SĄD DLA ŁAMIĄCYCH BOJKOT. 
Onegdaj odbyło się plenum Komitetu boj 

kotowego, na którem omawiano Szereż 
spraw związanych z rozszerzeniem i kon- 
trolą bojkotw antyhitlerowskiego. M. in. wy 
brano sąd dla łamiących bojkot, złożony z 
7 osób. 

TOWARY NIEMIECKIE BĘDĄ OBŁOŻONE 
KLĄTWĄ W WIILNIE. 

Dr. Wygodzki, przewodniczący Ogólnego 
Komitetu Bojkotowego zwrócił się onegdaj 
do rabina wileńskiego Ch. Grodzieńskiego 
o obłożenie towarów niemieckich klątwą po- 
dobnie jak to uczynili rabini amerykańscy. 
iRabin Grodzieński ma się w tej sprawie po- 
rozumieć ze Zw. Rabinów. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
ARESZTY I REWIZJE WIŚRÓD KOMUNIE. 

STÓW. kę 

' Władze bezpieczeństwa publicznego na 
terenie miasta aresztowały kiłku wywrotow 
eów i działaczy komunistycznych, u których 
znalezione czerwone sztandary t mnóstwo 

różnych druków. (e). 

CZŁOWIEK Z PIEPRZEM. 
Wczoraj zrana, na dworeu wileńskim 

zatrzymany został przez wywiadoców wy- 
działu śledczego mieszkaniec Ignalina Sa- 
muel Brodzki, przy którym znaleziono 24 
kig. szmuglowanego pieprzu tureckiego. 

Przemyt skonfiskowano i przekazano 
władzom celnym. Policja prowadzi dochodze 
nie celem ustalenia kto dostarczył Grodzkie 
mu tak znaczny transport przemytu. (e). 

ZAMACH SAMOBÓJCZY HANDLARKI 

ULICZNEJ. b 

Wiezoraj wieczorem w mieszkaniu swo- 
jem przy uliey Szklanej 7 w zamiarze samo 
bójezym powiesiła się 42-letnia handlarka 
uliczna Bojla Binowa. Domewnicy zdjęli ja 
z petli jeszcze z oznakami życia. Pogoto- 
wie ratunkowe przewiozło ją w stanie cież 
kim «do szpitala żydowskiego, (e). 

POŻAR NA ZAUŁKU Ś-TO MICHALSKIM. 

Wczoraj wieczorem straż ogniowa zaa- 
larmowana została © wybuchu pożaru w do 
mu Nr. 7 przy zaułku Ś.to Michalskim. -— 
Jak się okazało w domu tym zapaliły się 
sadze w kominie i zajęła się salka. 

Straż ogniowa ogień ugasiła. (c). 

45 do „Ochrany“, jakby była jedną z tych, o którch sły- koła. Takie rzeczy mogła mieć wszędzie i bez areszto- 

МОВЕ ККа 

KINO 

  

   
w ramio- 

nach 

Arcydzieło odznaczone Złotym Medalem, 

Czarująca królowa ekranów Norma S H E A R E R i 

Fredrica MARCHA m jaky! i Dr Heyde) 
w najpiękniejszym filmie miłosnym, jaki kiedykolwiek wyprodukowano 

UŚMIECH SZCZĘŚCIA 
NAD PROGRAM: Najnowsze atrakcje. 

  

244 (2885) 

Seanse o g. 4,6,8i 10.20, w niedzielę od g. 2-ej. 
  

Dziś premjera! 
Cudowny przebój 

śpiewno-dźwiękowy PAN 
Tel. 5-28 

i7SJĄ |M9ue34) AIO4) 

CASINO 

W roli gł. rozkoszna, urecza 

DZIŚ PREMJERA I 

ierqsuu3A2 asuwwoi sufodn 

Wspaniałe widowisko! 

„„Meluka—kwiat Marakeszu" 
w wykonaniu oryginalnych arabów marokańskich. W roli tytułowej premjowana piękność arabska. 

„KRÓL CYGANÓW" 
ROSITA MORENO 

JOSE MOJICA 
oraz najpiękniejszy amant filmowy, bożyszcze kobiet 

NAD PROGRAM: dodatki dźwiękowe. 

Pierwszy oryginalny film marokański 

  

DŹWIĘKOWE KINO 

„ROXY“ 
Kickiemioza 22, tel. 15-28 

Kto stroskany i strapiony, kto chce zapomnieć o kryzysie, niech śpieszy na 2 godzinną ucztę śmiechu i hu- 

moru na najpiękniej- ‚° p z udziałem pikantnej, jasnowłosej mos m madzik ŁOMA NA JEDNĄ NOC MARY GLORY 
Muzyka króla kompozytorów Pawła Abrahama. NAD PROGRAM: Najnowszy tygodnik Foxa i Magik Garpet — 

zdjęcia z Chin. Ceny popularne. 4, 6, 8 i 10,20. Początek seansów: 
  

Dźwięk. Kino-Teatr 

LUX 
Mickiew. 11, tel. 15-61   UROCZYSTE OTWARCIE SEZONU ! 

Najlepszy film „pod słońcem* 
chluba całego świata, Moc melodyjnych piosenek. Oszałamiający przepych Wschodu. Zadziwiająca egzotyka. 

SYN INDYJ 
z bożyszczem ekranu, niezapomnia- 

avi e: RAMONEM NOVARRO 
  

nojesti MANIOWY. 
Do Rejestru Handlowego, Dział A, Sądu 
Okręgowego w Wilnie wciągnięto nastę- 

pujące wpisy: 

W dniu 2.VI. 1933 r. 

13442. I. Firma: „Józef Zacharjasz Kapłanow- 
ski* w Turmoncie, pow. Brasławskiego. Apteka. Fir- 

ma istnieje od 1932 r. Właściciel — Józef Zachar. 
jasz 'Kapłanowski, zam. tamże. 1012—Vi. 

13443, I. Firma: „Sabatino Giannini* w Wilnie, 

ul. Trocka 7. Sprzedaż lodów włoskich. Firma istnie- 
je od 1983 r. Właściciel — Sabatini Giannini, zam. w 
Wilnie, ul. Żelazna Chatka 11—1. 1013—VL 

   

  

5301. II. Firma: „Goldberg Nusin““. Przedsiebior- 
stwo zostało zlikwidowane i wykreśla się rejestru. 

1019—VT. 
  

7635. IL. Firma: „Radziwiłowski Joś* Firma obec 
nie brzmi: „Pesia Klahr vel Szerlak*. Właścicieiką 
obecnie jest IPesi. Klahr vel Szerlak, zam, w Hodu- 
ciszkach pow. Święciańskiego. Na mocy aktu kupna 
sprzedaży, oblatowanego przed Władysławem Strzał. 
ko Notarjuszem w Wilnie z dn. 29 listopada 1932 r. 
za (Nr. 3373 przedsiębiorstwo Josia Radziwiłowskicgo 
przeszło na własność Pesi Klahr vel Szerlak. 

1031—VI 

W dniu 10.VI. 1933 r. 

13444. A.  „Eljasz Kałmanowicz* w Hermano- 
wiczach, pow. Dziśnieńskiego. Skup materjałów leś. 
nych. Firma istnieje od 1938 r. Właściciel — Eljasz 
Kałmanowicz, zam. tamże. 1014—VI. 

W dniu 29.V. 1933 r. 
13251. II. Firma: „Mowsza Pekler — Zaufanie". 

Przedsiębiorstwo zostało zlikwidowane i wykreśla się 

z rejestru. 1015—-VI. 
LABZ 45 

399. IL Firma: „Augustowski Witold”. Przedsię- 

biorstwo zostało zlikwidowane i wykreśla się z re 
jestru. 1024—VI. 

W dniu 1.VI. 1933 r 
13204. II. Firma: „Przedsiębiorstwo Budowlane 

Ludwik Forbichłer i Wiłodzimierz Charytynow Sp. 
firmowa*. Spółka została zlikwidowana i wykreśla 
się z rejestru. 1016—VI. 

W dniu 10 I. 1933 r. 
13190. II. Fimma: „Zakład Krawiecki — Elegancja 

Wojtkowski Kulikowska i (Kurcewicz spółka firmo- 
wa*, Spółka została zlikwidowana i wykreśla sie z 
rejestru — z. urzędu. 1017—:VI. 

W dniu 22,.V. 1933 r. 
11004. II. Firma: „Ryszard Mackiewicz i 

spółka firmowa". Spółka została zlikwidowana i wy. 
kreśla się z rejestru, 1018—-V1. 

W dniu 1.VI. 1933 r. 
4629, II. Firma: „Kopenhagoff Mikołaj”. Przed- 

siębiorstwo zostało zlikwidowane i wykreśla isę z re- 
jestru. 1020--VT. 

'162. V. Firma: „Spółka Przemysłowo Handlowa 
Industria — Izaak Frydensztejn*, Firma brzmi: „Społ 
ka Przemysłowo Handlowa Industria — Lejb Kowar 

walnia. 

       

ski i Ska“. Siedziba spółki w Wilnie, ul. Kwaszelnia 
19. Wspólnicy zam. w Wilnie, Lejb Kowarski — przy 
ul. Kiwaszelnej 19 i Mera Frydensztejnowa przy u!. 
Ad. Mickiewicza 35. Prokura Izaaka Frydensztejna 
wygasła. .Prokurentem 
Wspólnik Izaak Frydensztejn przelał swe prawa i 
obowiązki w spółce na rzecz Lejba Kowarskiego i 

e spółki Zarząd należy do Lejbv 
skiego, który podpisuje samodzielnie w imieniu spół. 

ki wszystkie dokumenty. 

W dniu 5.VII. 1933 r. 
102. LI. Firma: „Fabryka Cukrów i Czekolady | ua 

Josel 
cukierków oraz cukiernia i sprzedaż cukierków włas- 
nej produkcji przy ul. Niemieckiej 2 i cukiernia przy 
ul. Mickiewicza 7 w Wilnie. 

wystąpili 

  

Fortuna wł. 

Dr. Zeldowiczowa 
Chor. kobiece, wenerycz- 
ne, narządów moczowych 
od g. 12—2 i 4—6 wiecz. 
Mickiewicza 24, tel. 277 eini ZJ 

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 

przeprowadziła się 
Zwierzyniec, Tom. Zana 

lewo Gedeminowską 
ul. Grodzka 27. 

Akuszerka 

spółki jest Lejb Kowarski. 

Kowar- 

1026—YVT. 

  

rberow*. Przedmiot: Fabryka 

  

1036—VI. 
  

Ogłoszenie o przetargu 
na ułożenie elektrycznych kabli ziemnych 

Elektrowni miejskiej w Wilnie. 

Zarząd miasta Wilna ogłasza publiczny 
przetarg ofertowy na dzień 26 września r. b. 
na ułożenie pod ulicami miasta Wilna około 
8000 mb. elektrycznych kabli ziemnych. 

Oferty wraz z załącznikami należy złożyć 
w biurze Elektrowni Miejskiej w Wilnie 
do godz. 12-ej dnia 26 września r. b. 

Warunki przetargowe, instrukcja techni- 
czna, plany i wzór umowy są do obejrzenia 
w godzinach urzędowych w biurze Elektrow- 
ni Miejskiej w Wilnie. 

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

W. Z. P. Nr. 69. 

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Orzeszkowej 3—12 
(Gy Mickiewicza). 

tamże gabinet kosmetycz" 
my, usuwa zmarszczki, bre- 
dawki, kurzaiki i wągry. 
W. Z. P. 48. 8323 

M Kenigsberg 
Choroby skórne, 

  

Zarząd Miasta Wilna. 
  

Ogłoszenie. 
Wieczorowe kursy kolejowo - mecha- 

niczne o poziomie szkół średnich technicz- 
nych uruchamia Towarzystwo Kursów Tech- 
nicznych w Wilnie. Szczegóły w kancelarii 
kursów — Wilno, Holendernia 12 (gmach 
Państwowej Szkoły Technicznej) w godz. 
17/1 — 19, 

weneryczne 
1 moczopłelowe, 

ulica Mickiewicza 4, 
telefon 10-90, 

od godr. 9—i2 1 4—8. 

Dr. Wolfson 
Choroby skórne, 

weneryczne; 
i moczopłciowe 

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

WĘGIEL „Eiagies“ 
vol M, DEULL "575 > 

GROUPS AND SINGLE 
N. Gawrońska 

University College London 
Zawalna 22 m.     

Akt. Nr. Km. 842/32. 

. Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, rewiru 2-go, 

zam. w Wilnie, przy ul. Gimnazjalnej 6—7, 
1030 U. P. C. podaje do wiadomości publicznej 

że w dniu 14-go września 1933 roku od godz. I0-ej 
w Wilnie przy ul. Jakóba Jasińskiego Nr. 7-3 odbę- 

z art, 

dzie się powtórn 
chomości, składających się z umeblowania, sprzętów 
domowych i maszyny do pisania, 
Eugenjusza i Heleny Falkows 
łączną sumę zł, 1.495. 

Ruchomości podlegające sprzedaży można oglą- 
dać w dniu licytacji w miejscu sprzedaży w czasie 
wyżej oznaczonym. 

163/VI 

  

ZŁOTE SCHODY. 
Obudził ją dopiero widok dwóch posępnych po- 

licjantów, którzy zaraz ją wzięli pod opiekę i spro- 

wadzili na szerokie podwórze. Stała tam czarna ka- 

retka, jedna z tych, które z uczuciem zgrozy i obu- 

rzenia widywała na ulicach Petersburga. Ale znów 

myśl, że sama w niej ma paradować, pobudziła ja, do 

niespodziewanego Śmiechu. Policjanci stanowczo 

wzięli jej za złe tę niewczesną wesołość. Jeden otwo- 

rzył szeroko usta, żeby coś powiedzieć i czemprędzej 

zamknął je zpowrotem. Nie odznaczali się gadatli- 

wością ani jeden, ani drugi. Wsiedli z nią do karetki 

i zmowu milczeli jak ryby. Karetka zaturkotała 

w dusznym jej zmierzchu, zamkniętym czterema 

miękkiemi ścianami bez okien, kołysała się z boku 

na bok zatroskana nuda. Nudy tej Ludka nigdy znieść 

spokonie mie mogła, więc i teraz próbowała znaleźć 

sobie jakieś zajęcie, dłubiąc otwór w ciemnem suknie 

karetki, by zobaczyć, eo się dzieje nazewnątrz. 

Posępni policjanci poruszyli się i spojrzeli z początku 

na siebie, a potem na nią z wyraźnem niezadowo- 

leniem. za ga 

— Zabronione! — powiedział jeden z nich ża- 

chrypniętym basem. 

— Nie można! — potwierdził zataz drugi. 

Połem znowu zamilkli do tego stopnia, że nawet 
oczy zamknęli. W półmroku dusznego pudła.te przy- 

mknięte oczy podziałały na dziewczyńę usypiająco. 

Próbowała wzbudzić w sobie dumę na myśl, że jedzie 

Wydawnictwo „Kurjer Włileński* S-ka z ogr. odp. 

  

szała i czytała z uczuciem podziwu i uwielbienia. 

Ale wydawało się jej, że tylko to jest ważne, co się 

staje z innymi ludźmi, a jeżeli ona w grę wchodzi, 

to sprawa napewno nie będzie miała historycznej 

wagi. Bo przecież ona jest tylko zwyczajną Ludką, 

co to jeszcze wczoraj tańczyła na balu, a w tej chwili 

jest tak senna, że nawet zapomniała o wszelkiej 

obawie. Żeby odpędzić matarczywe ziewanie, Ludka 

starała się uprzytomnić sobie, jaka właściwie kara 

może ją dotknąć za polityczną nieprawomyślność, 

ale i to nie zdołało rozluźnić podstępnie miękkich 

ramion drzemki. W tym półśnie dziewczyna tak da- 

lece zatraciła poczucie rzeczywistości, że z ust jej 

zleciała nagle przyciszona nutka znanej piosenki: 

— Nie dbam, jaka spadnie kara... 

Policjanci otworzyli oczy i znowu poruszyli się 

niechętnie. 

—— Nie pozwala się! — burknął jeden. 

— W żadnym razie! — zakończył drugi. 

— Ależ panowie są nudni! — wypaliła nagle 

otrzeźwiona dziewczyna, w której na chwilę zerwała 

się z wwiężi szalona Ludka, 

Słowa te zamieniły policjantów w dwa słupy 

oburzenia, ale karetka właśnie stamęła i nie mieli 

czasu wyrazić swego zdania, znaleźli się bowiem we- 

wnątrz podwórza, w siedlisku tajnej policji Peters- 

burga. 

„Ochrama” zawiodła oczekiwania Ludki. Spodzie- 

wała się czegoś egzotycznego, a znalazła nieporządek, 

brudne ściany, zaduch i dużo podejrzanych figur do-   
  

Znowu trzeba było siedzieć na ławce i odganiać 

uporczywą drzemkę. Nie mogli to jej dać się wyspać 

spokojnie! — Czuła się taka zmęczona i osłabiona. 

„Milez z zaciśniętemi zębami, albo składaj wewnątrz 

siebie przysięgę, kiedy chodzi o Polskę* powtarzała, 

żeby umoenić się na duchu. Ale teraz sprzeniewierzy- 

ła się zasadzie milczenia, zapytując czy długo ma tu- 

łaj czekać. 
— Jak przyjdzie generał — to zawoła! — wyja- 

śniono. 

— Generał? pomyślała dziewczyna z pewnem za- 

dowoleniem, że fatygują wysokiego urzędnika dla jej 

mikłej osóbki. Czekała. Wreszcie, gdy zdrzemnęla 

sobie, zapominając o polskiej godności, wezwano ją 

do generała. Poszła. Znalazła się w pokoju z olbrzy- 

miem biurkiem. Ale pokój był pusty. Stanęła niepe- 

„wna. W parę chwil z brzękiem i szczękiem wpadł ol- 

śniewający mundur, rozdęty na ogromnem ciele i pod- 

kreślony u góry rudemi włosami. Ludka zdążyła zau- 

ważyć, że te rude włosy wyglądają wysokiemu urzę- 

dnikowi nawet z szeroko otwartych nozdrzy i... zupeł- 

mie przestała się go obawiać. 

— Imię? Nazwisko? Miejsce urodzenia? 

Odpowiadała, spoglądając na niego ciekawie. 

A te włosy to miał nawet w uszach. Ludka pokiwala 

głową na tak obfite uwłosienie. 

Zmienność jej stanów nerwowych pozwalała w 

tej chwili odetchnąć od wszelkiej. bojaźni. Wprost 

dziwila się, że generał jest taki ziy, tak krzyczy, nie- 

wiadomo dlaczego, ale złość ta nie robiła na niej naj- 

Drukarnia „ZŁNICZ%, Wilno, Biskupia 4, tel. 3-40. 

  

2—4i od 6—8 tel. 838. 

Sprzedaje się 
łóżko, stoliki i kanapa. 
Sierakowskicgo 25 m. 2 

Kiosk 
do sprzedania 
Dowiedzieć się 

w Adm. „Kurjera Wi- 
leńskiego* dziś od 

godz. 14:ej. 
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zgodnie 

sprzedaż z licytacji publicznej ru- 

należących do 
h, oszacowanych na      Komornik Sądowy H. Lisewski. 

mniejszego wrażenia. Generałowi chodziło o dowody 

dstnienia tajnych związków uczniowskich w Wilnie. 

Ludka zaprzeczała wszystkiemu. Gzuła w nogach plą 

sające wesoło igiełki gorączki, która rozlewała się po 

całem ciele, jak kapryśne wino... Chciałoby się poło- 

ć.., to prawda... ale i tak było dość zabawnie. 

— My o wszystkiem wiemy. Nie próbujcie za» 

przeczač! zgrzytał general. 

—- No i co pan naprzyklad wie? 
— Wiem, że wy polska patrjotka i buntowszczy- 

«a. Oto raport policji wileńskiej. Zgnijecie w turmie. 

— E, zbagatelizowała sprawę Ludka. — To pam 

musiałby aresztować całe polskie Wilno, a przedew- 

szystkiem matki, które nas wychowały. Ja nie jestem 

wyjątkiem. 

— Małczat' |—wrzasnął generał —Czego wy tu le= 

ziecie do Petersburga, żmije wy takie. Raz'wy Polaki, 

to siedźcie w Prywiśleńskim Kraju. 

— Trudno, jeżeli stwarzacie tam warunki nie- 

  

możliwe do zniesieia! 
— Małczat: | ‘ 

— Sam pan mnie pyta, a potem krzyczy! rozgnie- 

wała się dziewczyna. — Przecież ja jestem dama! 

—- Powiedźcie proszę!? Dama? , „Kramolnica“ 

a mie dama!.. To znaczy zaprzeczacie wszystkiemu? 
— Nie zaprzeczam, że myślimy po polsku, ale nie 

nie wiem o żadnych związkach. Nie rozumiem, co 

przyszło do głowy policji wileńskiej. 

— To piszcie protokół zeznania. Należy pisać 

urzędowo. в 

(D. <. n.) 

Redaktor edpowicdzialny Witold Kiszkis. 
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