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KURJER WILEŃSKI 

    

Rok VI. 
  

NIEZALEŻNY ORGAK DEMOKRATYCZNY 

    

France=Pologne. 
Nie sąsiadujemy ze sobą gecgra- 

ficznie i zdawaloby się že wplywy fran 

cuskie na Polskę muszą się przefli1o- 

wać przez Niemcy, nim do nas, w 

zwyrodniałej może formie, przyjdą. A- 

leż wcale nie! Nie bardziej bezpośred- 

niego, naturalnego, że tak wyrazić się 

wolno, jak emanacja łacińskiego du- 

cha gallo-romanów na słowiański 

szczep Polan. Edukację francuską 0- 

trzymywało całe zamożne społeczeń- 

stwo polskie niemal od kolebki, jesz- 

cze nie tak dawno temu. I Polska jako 

państwo miała swego mentora... też 

ód zarania swego istnienia. Kogoż by 
jak nie mnicha francuza Gallusa, co 

to kronikę zostawił w dwunastym wie- 

ku pisaną, z której czerpali nasi hi- 

storycy i do dziś dnia się z niej prada- 

wnych dziejów Polski uczą. Nieprzer- 

wanie się ciągnie nić bliskich stosun- 

ków. Gdzież to posłowie polscy szu- 

kają piastowego dziedzica tronu po 

Mieszkach i Bolesławach, jak nie w 0- 

pactwie Klunjackiem (Cługny) kędy 

w habicie benedyktyna zawędrował 

syn Ryxy i Mieczysława II, w Paryżu. 

A potem... wszak to we francuskim 

domu Andegawenów rozkwitł na Wę- 

grzech najpiękniejszy kwiat korony 

polskiej, lilja czysta, purpurowa 0- 

fiarną miłością Jadwiga d'Anjou, kró- 

lowa Polski i Wielka Księżna Litew- 

ska. 

Nie tylko króle nasi z Francją mie- 

li do czynienia. Pierwszy. który pi- 

sał po polsku jak mistrz, jak prawdzi- 

wy poeta, kulturę czerpał w Paryżu, 

skąd niejedno płoche, ale miłe wy- 

niósł wspomnienie i potem niem ba- 

wił przyjaciół, siedzących z miodu 

dzbankiem pod lipą w Czarnolesiu. 

Mistrz Jan Kochanowski rymy sub- 

telne i ucieszne modą galiów układał. 

Upamiętniła się dobrze w Polsce kró- 

lowa Marja Ludwika Gonzaga, żona 

nieszczęśliwych Wazów, kolejno Wła- 

dysława IV i Kazimierza. Kozumna ta 

pani interesuje się teatrem, zakłada 

klasztory, oddaje swe bogactwa na о- 
bronę kraju przed Szwedem i w pa- 

miętnej bitwie pod Warszawą, każe 

konie odprzęgać z własnej karety by 

prędzej armaty na posterunek doje- 

chały. Marysieńka d'Arquen, uroczy 

djabełek, ukochanie dobrodusznego 

Jana Sobieskiego, mniej przyjemne 

zostawiła wspomnienia, ale ileż popu- 

larności dała swej ojczyźnie wprowa- 

dzając francuszczyznę już nietylko do 
magnackich rezydencyj, ale i do szla- 

checkich dworów, z których jej mąż 

pochodził. 

Sasi, kochający się we francuskich 

modach i obyczaju, Leszczyński, oj- 

ciec królowej francuskiej Marji, żony 

Ludwika XV, Stanisław Poniatowski, 

przejęty francusczyzną do szpiku ko- 

ści, sfrancuzili Polskę na całej linji. 

Śmiało rzec można iż w końcu XVIII 
w. cała szlachta gorzej czy lepiej par- 

le franse na potęgę uprawiała. I to 

nietylko magnaci, nie, cała brać szla- 

checka, żony zwłaszcza, żony, odczu- 

wające ducha narodu, uprawiającego 

kult kobiety i miłości, jak żaden na 

świecie. Kobiety też lgnęły jak muchy 

do miodu do słodkich duserów, aman- 

tów, solitiudy, berżerek i boskietów, 

miewały spazmy i wapory, jeśli tyra- 

nja mężów pozbawiała je czegoś, co 

w romansach francuskich za bon ton 

zostało uznane. Miljony wywoziły 

strojnisie do Paryża na fatałaszki i 

na zabawy. Mężczyźni nie zostawali 

w tyle w tym wyścigu próżności, ale 

i ogłady, gustu, sztuk pięknych. Nie- 

bawem _ poważniejsze przychodzą 

wpływy i głębszych pokładów społe- 

czeństwa sięgające. Wielka rewolu- 

cja francuska i jej hasła Droit de 

Ihomme echem przechodzą w czasie 

najstraszniejszego rozkładu Poiski. 

Niemniej wywierają swój wpływ. 

Jakobini polscy o wolności ludu mó- 

wić zaczynają, ruch się czyni w umy- 

słach i pojęciach, Kościuszkowska In- 

surekcja ma nieprzyjaciół w Polsce, 

bo ją o styczność z Francją rewolu- 

cyjną pomawiają. 

A potem przychodzą czasy naj- 

piękniejsze. Długie lata braterstwa 

broni. To co najważniejsze: wałki o 

wolność narodów i chwałę Ojczyzny, 

łączą na polach Włoch, Hiszpanji, E- 

giptu, San Domingo, Niemiec, na stra- 

sznych, śnieżnych polach Rosji, sze- 

regi Polaków i Francuzów pod orła- 

mi „Boga wojny*, pod zwycięskiemi 

sztandarami Napoleona. Niebyło chy- 

ba żadnej różnicy w entuzjazmie, u- 

fności, oddaniu się wodzowi, w uwiel- 

bieniu jego genjuszu, pomiędzy stare- 

mi grognards gwardji cesarskiej, a 

polskiemi lansjerami. Żołnierz z dale- 

kiej Polski i rdzenny Francuz tworzy- 

il jedno w doli i niedoli. Walczyli, 

wierni byli, krew przelewali jeden za 

wszystkich, wszyscy za jednego. A 

Wódz... wodz wszak kochał jasnowło- 

są, błękitnooką polkę, słodką Marję 

Walewską, jedyną koło niego bezin- 

teresowną istotę, co się oddała bez 

miłości, dla dobra Ojczyzny, a potem 

kochała tak wiernie, jak żadna z tych, 

które obsypał bogactwami lub tronem 

obdarzył. 
Honor Polaków niesie aż do śmier- 

ci Ks. Józef Poniatowski Marszałek 

Francji przy boku Cesarza. Na wyspę 

Elbę w dzień abdykacji w Fontaine- 

bleau, wierna Marie Walewska przy- 

bywa do boku Cesarza, ona jedna z 

jego kobiet!... I jak się już razem 
krew przelewało i miłości zamieniło 

przysięgi, tak się te dzieje płotą i pio- 

tą przeszło sto lat, mając ciernie iróże 

w swych girłandach. Na jęk Polski 

męczonej odpowiadała długo, długo, 

słodka i mężna Francja, szlachetnym 

odruchem swej młodzieży, idącej do 

boju w każdą naszą przygodę. Roche- 

brunne jest w 63 bohaterem również 

u nas znanym, jak każdy z wodzów 

powstania. 

Dzieje emigracji polskiej po każ- 

dej insurekcji, a masowej po 31 roku 

czyż przypominać trzeba” Na ziemi 

francuskiej rozegrywały się, rzec mo- 

żna, dzieje naszego narodu od roku 

31 — 65... Tam, w wolnej i gościnnej 

Francji, wespół z wielkiemi ludźmi 

tej epoki, nasi najsławnejsi poeci, po- 

litycy, księża, walczyli o serca, o my- 

šli, o zasady, o przyszłość ludów, o 

szczęście ludzkości. Na wieki złączy- 

ły się w pamięci ludzkiej nazwiska 

Mickiewicza i Michelet'a, Lammenais i 

Montalamberta z ks. Kajsiewiczem i 

Semenenko, twórcami Zmariwych- 

wstańców. Hotel Lambert z niekoro- 

nowanym królem Adamem Czartory- 

skim nad Sekwaną wznosi piękne swe 

mury, a w nich wszystko, co w owym 

szasie i na długie lata, posiada Polska 

jako cenne klejnoty ducha. 

Jakiś fluid atrakcyjny promienio- 

wał z tego czarownego miasta i przy- 

ciągał naszych poetów Mickiewicza 

Słowackiego, Norwida, Krasińskiego. 

Ghopin tam tworzył, kochał i umierał. 

Największe serca i lalenty Francji 

romantycznej wołały o wołną Polskę. 

Znane są wspaniałe mowy Victora Hu- 

go w obronie naszej wolności, w obu- 

rzeniu za wywieraną nad nami rosyj- 

ską tyranję. A któż to krzyknął Ale- 

ksandrowi II Vive la Połogne Mon- 

sieur! w Hotel de Ville paryskiem, 

jak nie skromny sobie mer Monsieur 

Floguet, co konsternacją  napelnilo 

dwór Napoleona III. 

Potem... potem... zmieniły się na- 

stroje... polityka, interesy materjalne, 

beznadziejność położenia politycznego 

Polski... Nie czynimy z tego zarzutu. 

Państwa p»ityki «'ntymentu upra- 

wieś nie mogą Wspomnijmy raczej*o 

tych odcuclisch ludu paryskiego, któ- 

ry tylekroć manifestował w połowie 

zeszłego wieku za Polską, domagając 

się od swego rządu pomocy dla nas. 

Pamiętajmy o tych skromnych, ubo- 

gich ofiarach z całej Francji w.czasie 

wojny, dla biednych dzieci poiskich, 

które są głodne i które za mowę 0]- 

czystą prześladują. Ofiary te z rozma - 

itych zapadłych kątów prowincji przy- 

syłane, to były echa pobytu dziadów 

naszych i pradziadów. Tam gdzie po 

31 roku zrobiono depot wojskowe, 

długo żyła i teraz pewno odnaleźć mo- 

żna tradycje tych wykolejonych nie- 

szczęśliwców, z których wielu jednak 

wsiąkło w organizm francuski z ko- 

rzyścią i szczerem sercem przygarnię- 

ci, szczerem też azylum swoje poko- 

chali. Ostatnią fazę, i jakże nową 

naszych stosunków, tak długowiecz- 

nych i tak bliskich rozpoczął Trak- 

tat Wersalski i Komitet Polski w Pa- 

ryżu w chwili tworzenia się ' naszej 

niepodległości orężem Marszałka Pił- 

sudskiego, któremu ku pomocy nade- 

szły ekwipowane we Francji pułki 

gen. Hallera. 
Dziś jako Państwa, na równych 

prawach stosunki mamy, znów jak 

przed wiekami... sąsiedzkie. Nie czuć, 

że nas inne dzielą ziemie. 

Bezpośrednio sięgamy do swych 

wzajemnych bogactw i zamiany sobie 

czynimy korzystne i przyjacielskie. 

Nie zapomnimy nigdy Francji, jej 

przed laty opieki i ratunku udzielo- 

nego naszej emigracji, tak jak i Ona 

nie powinna nigdy zapomnieć krwi 

polskiej przelanej pod barwami Fran- 

cji. 

Teraz tylko poznawać się lepiej 

nam trzeba. Poznawać się nie po- 

wierzchownie, dyplomatycznie, ofic- 

jalnie, ale narodowo, istotnie. demo- 

kratycznie. Tak jak wtedy, gdy Mic- 

kiewicz miał prawo mówić papieżowi 

Piusowi IX, że wolność ludów żyje 

pod bluzą ludu paryskiego, a ci blu- 

zowi obywatele szli po ulicach krzy- 

cząc, że hańbą Francji jest miewoła 

Polski, i kiedy młode panienki z mie- 

szezaństwa pisywały w dzienniczkach, 

że płaczą nad naszą niedolą. Dziś 

niech się z nami radują. Niech wiedzą 

o nas jaknajwięcej, wszystko: złe, @ - 

bre, mądre, głupie, aby prawdę. 

O to i my i oni, powinniśmy dbać 

jaknajbardziej. 

Mamy wspólne zamiłowanie naj- 

silniej ujawniające się swobody, ma- 

my wrodzoną, podobną pracowitość 

i wytrwałość, mamy wreszcie wspól- 

nych wrogów i antagońistów. To do- 

syć aby dwa narody w bliskim pozo- 

stawały aljansie, nie tylko politycz- 

nym, ale i duchowym. 
Przybywającym z Francji go- 

ściom, w starej stolicy naszej Wilnie, 

powitanie szlemy Les liens fraternels 

qui depuis des siecles unissent la 
France et la Pologne se resserent an- 

jourd'hui eneore une foist 

Hel.Romer. 

FRSO ЛЕНЕБ оМ T ei ELT LAS AA TOY TTT TY 

Echa bomby w Reichstagu. 

BERLIN, 3.IX. (Pat). Pruski mi- 
nister spraw wewnętrznych Grze- 
sinsky wydał okólnik do połlłwład- 
nych mu urzędników, nakazujący 
zdecydowane wystąpienie przeciw* 
ko planowej akcji elementów rady- 
kalnych, usiłujących wywołać w 
Niemczech niepokój za pomocą ak- 

„tów terorystycznych. Minister pole- 
ca policji, aby zaapelowała do współ- 
pracy całej ludności w zwalczaniu 
tych mącicieli spokoju. 

Dochodzenia w sprawie bomby 
podłożonej w Reichstagu, toczą się 
w dalszym ciągu, ale dotychczas 
nie dały konkretnych wyników, na- 
tomiast dochodzenia w poprzednich 
bomb i petard, rzuconych w  pół- 
nocnych Niemczech, . doprowadziły 
do groteskowego nieco zatargu dy- 
plomatycznego między dwoma pań- 
stwami niemieckiemi, mianowicie 
Meklemburgiem i Prusami. 

Urzędnicy berlińskiej policji kry- 
minalnej, którzy prowadzili to śledzt- 
wo, dokonali u dwóch właścicieli 
ziemskich w północnych Niemczech 
rewizji i aresztowali ich za zgodą 
prokuratora w Kilonji. Tymczasem 
okazało się, że majątki ich leżą na 
terenie Meklemburgji. Sądowe wła- 
dze meklemburgskie wyraziły z te- 
go powodu zastrzeżenia i swoje 
zdziwienie, że urzędnicy policyjni 
obcego państwa dokonywują samo- 
wolnie aresztowań 'na terytorjum 
meklemburskim. 

TRD WYODZO KIRO DOE ATZ WT ZCZKO TORO 

Silne lotnictwo 

to potęga Państwa! 

Dziesiąta sesja Zgromadzenia Ligi Narodów. 
Prace komisyj. 

GENEWA, 3.IX. (Pat.). Szwajcar- 
ska Agencja Telegraficzna podaje: 
Pierwsza komisja Zgromadzenia Li- 
gi Narodów — prawnicza wybrała 
na wice-przewodniczącego posła L.im- 
burga (Holandja), komisja zaś bud- 
żetowo - finansowa — bułgarskiego 
ministra finansów Molowa. — Ko- 
misja prawnicza zajmie się przedew- 
szystkiem sprawą rewizji statutu try- 
bunału haskiego oraz sprawą przy- 
stąpienia Stanów  Zjednoczonyc 
Ameryki Północnej do Trybunału 
Sprawiedliwości Międzynarodowej. 
Pozatem komisja zajmować się bę- 
dzie zagadnieniami stopniowej ko- 
dyfikacji prawa międzynarodowego 
w związku z pracami przygotowaw- 
czemi do zwołania międzynarodo- 

wej konferencji dla prac kodyfika- 
cyjnych. 

Rada Ligi Narodów przystąpi o 
ile możności, jeszcze w tygodniu 
bieżącym do zajęcia się sprawą op- 
tantów węgierskich, co wobec roz- 
bicia się bezpośrednich rokowań 
między Węgrami a Rumunją, dopro- 
wadzi do ponownych starć w łonie 
Rady. 

Na posiedzeniu komisji finanso- 
wej bułgarski minister finansów Mo- 
low przedstawił wyczerpujące spra- 
wozdanie o położeniu finansów Buł- 
garji. Trzecia komisja Zgromadzenia 
Ligi rozbrojeniowa postanowiła za- 

jąć się przedewszystkiem sprawą 

handlu bronią i prywatnej fabryka- 
cji broni oraz materjału wojennego. 

Szanse Polski na ponowny wybór. 
Korespondent „Głosu Prawdy* donosi z Genewy, że sprawa ponow- 

nego wybrania Polski do Rady Ligi jest szeroko omawiana w kołach 

Ligi. Panuje ogólne przekonanie o konieczności ponownego wyboru 

Polski, zarówno ze względu na doniosłą rolę, jaką odgrywa Polska na te- 

renie międzynarodowym, jak też i na specjalną sytuację, jaka się wytwo- 

rzyła po ewakuacji Nadrenii. 

Dziennik „La Suisse" twierdzi stanowczo, iż niema wątpliwości co 

do pozostania Polski w Radzie Ligi wobec przysługującego jej prawa 

reelekcji. 

Haskie narady p. ministra Zaleskiego z Briandem są w kuluarach 

Ligi żywo komentowane i tutejsze koła polityczne przywiązują ido nich 

dużą wagę. 

Przemówienie Mac Donalda. 
GENEWA, 3.IX. (Pat.). Zgromadzenie Ligi Narodów zebrało się 

o godz. 16. Mac Donald wygłosił przemówienie, w którem zobrazował 

drogę, jaką przebyła instytucja genewska od r. 1924 i oświadczył, że pod- 

stawy pokoju międzynarodowego są solidne i poważne. Mówca dodał, że 

nad sytuacją panuje całkowicie zagadnienie bezpieczeństwa. Pakt paryski 

stanówi nową fazę organizacji pokojowej. Zdaniem Mac Donalda, Anglja 

nie wyciągnęła korzyści ze swych eks-sprzymierzeńców i eks-nieprzyjaciół. 

Niedawne i nowe nieporozumienia nie przeszkadzają wspólnej pracy 

w Genewie. Mac Donald odzywał się z uznaniem o działalności Jaspara 

i wyraził życzenie, aby układy haskie były jaknajprędzej ratyfikowane. 

W końcu Mac Donald powiedział, iż Anglja z dumą myśli o tem. że 

pierwszy angielski bataljon okupacyjny wyruszy w drogę w przyszłym 

tygodniu. 

Czesi o antagonizmie francusko-angielskim. 
PRAGA, 3-IX. (Pat). „Ludowe 

Listy" w artykule wstępnym wska- 

zują, że stanowisko przeciw Francji, 
jakie zajęła Anglja w Hadze, prze- 
nosi się obecnie na teren Ligi Na- 
rodów do Genewy. Widoczne jest 
mówi pismo — że angielskie zain- 
teresowanie się kwestjami mniej- 
szościowemi ogranicza się wyłącznie 

do Polski, Rumunji, Czechosłowacji 
i Jugosławii, a zatem do państw, 
będących z Francją w przyjaznych 
stosunkach. |Imperjum brytyjskie o- 
bejmuje wiele narodów, o których na 
szczęście angielski zmysł sprawie- 
dliwości daleko mniej się troszczy, 
niż o szczęście Węgrów w Czecho- 
słowacji. 

PE PENTOR ZOO WYZYWA OOOO RADE ESEE TECCCWĄ 

Czego zapomniano zrobić w Hadze? 
BERLIN, 3-IX. (Pat). „Local 

Anzeiger“ przynosi do Telegraphen 
Union depeszę z Londynu, w któ- 
rej powołując się na „Daily Teleg- 
raph" przytacza, że konferencja ha- 
ska zapomniała w ostatniej chwili 

załatwić dwie rzeczy, a mianowicie 

zapomniano wyznaczyć nową kwa- 

terę komisji nadreńskiej na okres 

po ewakuowaniu strefy drugiej, oraz 

zapomniano objąć ewakuącję przy- 

czółka mostowego pod Kehl. „Local 

Anzeiger“ przytacza równocześnie 
oświadczenie półurzędowe, które e- 
wakuację tego przyczółka nazywa 
rzeczą zrozumiałą samą przez się. 

Dziennik oświadcza jednak dalej, 

że rzecz ta bynajmniej sama przez 

się zrozumiała nie jest i że anglicy 

nie wyssali sobie z palca tych wia- 

domości, a musieli je raczej wziąć 

od francuzów. 
Dziennik zwraca uwagę. że ten 

kawałek  terytorjum badeńskiego, 
położony między miastami Kehl, 

Offenburg i Lahr, nazwany przez 
francuzów przyczėlkiem strassbur- 
skim, traktowany był przez władze 
okupacyjne francuskie od samego 
początku zupełnie inaczej, niż reszta 
terytorjum okupowanego. 

Przyczółek ten nie podlega woj- 
skowym władzom  okupacyjnym, 
lecz bezpośrednio dowódcy Stras- 
sburga. Międzyaljanska komisja nad- 
reńska przy okazji wydania dekre- 

tów, rozciągających się także na 

ten przyczółek, wskazała to wyraž- 
nie w swych dekretach, że dekrety 

te wykonywane były drogą okrężną 
poprzez władze strassburskie. Wła- 

dze okupacyjne zatem — zdaniem 

„Local Anzeiger"— traktowali obszar 
tego przyczółka, jako nienależący 
do terytorjum okupowanego. Dzien- 

miki atakują z tego powodu mi- 

nistra Wirtha, który sam jest ba- 

deńczykiem, zarzucając mu, że mógł 
zapomnieć o tej tak ważnej sprawie. 

  

Ewakuacja przyczółka Kehl. 
BERLIN, 3. IX. (Pat). Komunikat 

półurzędowy, wydany w odpowiedzi 
na ataki prasy prawicowej, oświad- 
cza kategorycznie, że ewakuacja 

przyczółka mostowego w Kehl jest 
niewątpliwą, ponieważ przyczółek 

ten należy do strefy trzeciej. Wy- 

rażne wymienianie tego przyczółka 
w układach haskich było rzeczą zu- 

pełnie zbyteczną. Jednocześnie biu- 
ro Wolffa podaje z Londynu donie- 

sienie Reutera, stwierdzające, że 

istotnie co do przeniesienia siedzi- 

by międzyaljanckiej komisji nadreń- 

skiej z chwilą ewakuacji strefy dru- 

giej decyzja nie zapadła, jednakże 

sprawa ta nie jest uważana za spra- 

wę pilną. 
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Koncesjonowane przez Kuratorjum O. Szk. Wileńsk. Nr. 11—18187/29. 

Koedukacyjne Kursy Wieczorowe 
(z program. gimnaz. państwowych) 

im, „KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w Wilnie przy ul. W. Pohulanka 9 

Przyjmuje wpisy na rok szkolny 1929/30 do wszystkich klas 

gimnazjum (od godz. 4 —7 popoł.). Zakres: duża matura, mała 

matura, szkoła powszechna. Typy humanistyczny i matemat.- 

przyrodniczy. System półroczny. Niezamożnym zniżka w opła- 

cie za naukę. Odczyty. Lekarz szkolny. Wycieczki. Internat. 2345 
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Dymisja Łunaczarskiego. 

Centralny komitet wykonawcz 
ZSSR udzielił dymisji ża 
ludowemų oświaty Łunaczarskiemu, 
powołując równocześnie na jego 
następcę dotychczasowego naczel- 

nika „urzędu politycznego rewolu- 
cyjnej rady wojennej i kierownika 
urzędu politycznego armji czerwo- 
nej na Dalekim Wschodzie Bubnowa. 

Powodem dymisji ma być szeroki 
tryb życia Łunaczarskiego i jego 
żony p. Rosenel, znanej aktorki 
filmowej. Niedawno Łunaczarskij o- 
trzymał urzędową naganę za za- 
trzymanie pociągu kurjerskiego na 
dworcu moskiewskiem z powodu 
opóźnienia się p. Rosenel. Ostatnio 
Łunaczarskij wsławił się rozkazem 
zburzenia |wierskiej kaplicy oraz 
usuniencia z bibljotek szkolnych Pis- 
ma sw. co wywołało liczne objawy 
oburzenia. 

Następca Łunaczarskiego ze spra- 
wami oświatowemi niemiał nigdy 
nic wspólnego. 

Jak się prowadzi akcję 

prohibicyjną w Ameryce. 
LOS ANGELOS, 3.IX. (Pat). Fe- 

deralny urząd prohibicyjny sporzą- 
dził listę 62 członków policji w Los 
Angeles, którzy pobierali łapówki 
od osób, uprawiających kontraban- 
dę napojów wyskokowych, Jeden z 
aresztowanych przemytników ze- 
znał, że w ubiegłym tygodniu 24 
policjantów, po skonfiskowaniu na- 
pojów alkoholowych, zamiast znisz- 
czyć towar, odsprzedali go prze- 
mytnikom. 
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WIADOMOŚCI z KOWNA 
Wyjazd Waldemarasa do 

„Genewy. 

Dnia 31 sierpnia premjer Walde- 
maras udał się do Genewy w towa- 
rzystwie senatora delegacji L. Dym- 
szy i dwuch wojskowych adjutantów. 
W nieobecności Waldemarasa obo- 
wiązki prezesa ministrów pełnić bę- 
dzie minister rolnictwa Aleksa. 

Aresztowania wśród komu- 
nistów. 

KOWNO. 2.IX. (Pat.). W czasie 
wczorajszych manifestacyj komuni- 
stycznych policja aresztowała 33 
osoby, w tem 28 żydów. 

Propaganda odwiedzenia 
Litwy wśród Litwinów ame- 

rykańskich. 

Według przybliżonych danych, 
pisze „Rytas“. 1928 r. Litwę odwie- 
dzilo 10 tys. cudzoziemców. W licz- 
bie tej Litwinów amerykańskich by- 
ło niewiele. Obecnie litwini amery- 
kańscy zamierzają prowadzić inten- 
sywną propagandę wśród swych ro- 
daków za oceanem. by tlumniej od- 
wiedzali ojczyznę. Zwłaszcza wielką 
liczbę Litwinów amerykańskich za- 
mierza się sprowadzić na przyszły 
rok, gdy będzie obchodzony jubi- 
leusz w. Ks. Witolda, święto pieśni 
i in. uroczystości. 

Ulgi dia obcokrajowców. 

„Nr. 305 „Wiadomości Urzędo- 
wych* zawiera między ipnemi tekst 
ustawy, na mocy której $ 67 uetawy 
o reformie rolnej ulega nast. zmia- 
nie: „Za zezwoleniem Gabinetu Mi- 
nistrów obcokrajowcy mogą naby- 
wąć ziemię w obrębie miast". 

Ułaskawienie czterech 
ludowców. 

W dn. | b. m. zostali ułaskawie- 
ni i zwolnieni z więzienia wybitni 
działacze stronnictwa „laudininków*: 
dr. Pajauis, b. lejtnant Tornaus, Że- 
majtis i Kumeras, skazani w r. 1927 
na dożywotnie więzienie za próbę 
wywołania powstania. Niedawno 
skazani złożyli na imię prezydenta 
prośbę o ułaskawienie, które zosta- 
ło uwzględnione. Dr. Pajauis wyjeż- 
dża zagranicę. 

Rocznica wyzwolenia. 

W Rakiszkach w dn. | września 
odbył się uroczysty obchód z po- 
wodu 10-ej rocznicy wyzwolenia z 
najazdu bolszewików. W  uroczy- 
s: wzięło udział około 20.000 
osób. 

Zniesienie wiz tranzytowych. 

W tych dniach zacznie obowią- 
žywač umowa o zniesieniu wiz tran- 
zytowych pomiędzy Łotwą a Litwą. 

  

Dr. E. Globus s" 
wener. 

Wileńska 22 powrócił. 

 



Walki wewnetrzne w Austrji. 
Wewnetrzne walki polityczne w 

Austrji między socjalistami a chrze- 
ścijańsko-społecznymi i nacjonalista- 
mi wszechniemieckiemi, między re- 
publikańsko-socjalistycznym Schutz- 
bundem a reakcyjną Heimwehrą są 
niesłychanie gwałtowne, poprostu 
przerastają wytrzymałość organizmu 

państwowego, w którym się rozgry- 

wają. Krwawa bitwa między Heim- 

wehrą a Schutzbundem w St. Lo- 

renzen była poważnem ostrzeżeniem. 
Republika austryjacka pod wielu 

względami czyni paradoksalne wra- 
żenie. 

Jest krajem posiadającym zbyt 

wielka stolicę. Wiedeń. Głowa ogro- 

mna przytłacza korpus. A i ramy 

starego cesarskiego Wiednia wydają 

się być zbyt wielkie dła małej i 

skromnej republiki. Nietylko ludzie, 

adwokaci, oficerowie, urzędnicy, kup- 

cy stają w obliczu bezrobocia, ale i 

gmachy same wydaja się być ska- 

zane na przymusowy brak pracy. 

Mały spadkobierca nie nauczył się 

dotąd chodzić w ubraniu wielkiego 

swego poprzednika. : : 

To samo spostrzeženie da się 

zastosować i do dziedziny stosunków 

politycznych. Wielki kocioł mynar- 

cbji austro-węgierskiej rozżarzony 

był do czerwoności, walkami poli- 

tycznemi wewnętrznemi, skompliko- 

wanemi i bardzo zazwyczaj gwałto- 

wnemi. Mala republika przyjęła w 

spadku ten kapitał nienawiści i an- 

tagonizmów, a w małym kotle pło- 

nie niemal ten sam ogień, który i 

dla wielkiego był niebezpieczny. 
Trzy wielkie stronnictwa austrjac- 

kie, socjaliści, chrześcjańsko-społecz- 
ni, nacjonaliści wszechniemieccy, Ży- 

ją tradycjami jeszcze przedwojenne- 

mi, o ile idzie o wewnętrzne walki 

partyjne. Każde z tych stronnictw 

dawnych Austro- Węgier miało swo- 

ją koncepcję, próbującą ogarnąć ca- 
łość państwa i przeciwstawiającą się 
w jej imieniu innym. Socjaliści nie- 

mieccy nadawali ton wielonarodowej 

socjal-demokracji austrjackiej. Chrze- 

ścijańsko-społeczni byli za złagodze- 

niem napięcia walk narodowych, 

walczyli o władzę we Wiedniu z li- 

berałami, a potem z socjalistami. 

Rządzili niepodzielnie w krajach al- 

pejskich, próbowali zdobyć sobie 

wpływy w Czechach, na Morawach 

i Bukowinie. Stronnictwa narodowo- 

niemieckie reprezentowały w roz- 

maitem natężeniu ideę łączności 
austrjacko-niemieckiej. 

Najradykalniejsi z pośród nich, 

wszechniemieccy SchOnerera, repre- 

zentowali program przyłączenia Au- 

strji do Niemiec. Radykali pp. K. H. 

Wolffa i R. Pacheraprowadzili tę samą 
politykę, ale w sposób bardziej umiar- 
kowany. Niemieckie stronnictwo lu- 
dowe i stronnictwo postępowe ak- 
centowały w tej dziedzinie raczej idą 
przewagi politycznej, kulturalnej i 
ekonomicznej żywiołu niemieckiego 
w państwie. Na tem tle, natak rozle- 
głym terenie prowincyi i zagadnień, 
walki polit. były bardzo gwałtowne. 

Małe stronictwa małej dzisiej- 
szej Austrji przyjęły w spadku tę 
samą gwałtowność antagonizmów 
wewnętrznych. Wielu z polityków 
przytem nie wierzyło zrazu w trwa- 
łość nowoutworzonej republiki — li- 
czba ich jednak z upływem czasu 
maleje konsekwentnie — i nie przy- 
wiązywało znaczenia do akcji kon- 
solidującej. Do tego, do rozżarzenia 
walk wewnętrznych i do podważe- 
nia usiłowań stabilizacyjnych przy- 
czyniły się wpływy, pochodzące z 
zewnętrz Niemiec. Malutka Austrja 
musi znosić nie tylko cierpienia we- 
wnętrzne swojej przeciwniczki, ale 
staje się równocześnie terenem spo- 
rów, importowanych z Rzeszy nie- 
mieckiej. 

Niema stronnictwa austryjackiego, 
któreby nie pozostawało w ścisłym 
kontakcie z pokrewną organizacją 
w Niemczach. U socjalistów jest to 
rzeczą zrozumiałą. Wystarczy przy- 
pomnieć, że jednym z głównych 
propagatorów Anschlussu jest p. 
Paweł Lóbe socjalistyczny prezydent 
berlińskiego Rejchstagu. Chrzešci- 
jansko-społeczne pozostają w kon- 
takcie z*katolickimi ludowcami ba- 
warskiemi, a po części i z centrum 
katolickiem. Na wszechniemieckich 
nacjonalistów austryjackich wywie- 
rają wpływ nacjonaliści niemieccy 
p. Hugenberga i narodowi socjaliści 
p. Hitlera. Heimwehra jest ekspozy- 
turą tych grup i związanych z nie- 
mi wojskowych organizacyj prawicy 
niemieckiej. Organizacje te delegu- 
ją do Austrji swoich agitatorów i 
oficerów, w rodzaju słynnego majo- 
ra Pabsta, subwencjonują i rozża- 
rzają wszelkie przewrotowe zakusy 
w Austrji. 

Wydaje się, że drogą rozsadza- 
nią republikańskiej Austrji i udo- 

wodnienia, że jest niezdolną do życia, 
uda im się przyśpieszyć Anschluss. 

Trzeźwy obserwator jednak z tej 
agitacji niemieckiej w Austrii i z 
wynikających pod jej wpływem za- 
mieszek może wyciągąć wręcz prze- 
ciwny wniosek. Może powiedzieć. 
Zamkanijcie tylko drzwi do Niemiec, 
pozostawcie Austrję samą sobie, a 
wrzenie ustanie i stosunki się usta- 

bilizują. W. J. 
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Ameryka uczci pamięć Pułaskiego. 

Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy. 

Prezedent Stanów |Zjednoczo- 

nych p, Hoover ogłosił w urzędzie 

do narodu amerykańskiego w zwią- 

zku ze |50 rocznicą śmierci gen. 

Kazimierza Pułaskiego, który zmarł 

od ran odniesionych 9 pażdziernika 

1779 roku. W Bitwie pod Sawa- 

nah prezydent Hoower, opierając 

się na uchwale 71 kongresu, pow- 
ziętej w roku ub., zaprasza maród 
amerykański a by uczcić pamiętny 
dzień || października jako 150 rocz- 
nicę śmierci ś. p. Kazimierza Pu- 
ławskiego, bohatera wojny rewolu- 
cyjnej, przez urządzenie obchodów, 
uroczystości t. p. 

Pobór podatku majątkowego. 
Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy. 

Min. skarbu Matuszewski wysto- 

sował do wszystkich Izb Skarbowych 

i'urzędów podatkowych okólniki za- 

rządzające dalsze częściowe pobory 

zaległości z tytułu podatku majątko- 

wego. : 
Dla płatników pierwszej grupy 

kontygentowej do 5 stopnia wzwyż 

w skale podatkowej wyznaczy się 

nową ratę w wysokości | proc. od 

wartości majątków. Dla płatników 

drugiej i trzeciej grupy od 5 stop- 
nia wzwyż w skale podatkowej wy- 
znaczy się nową ratę w wysokości 

0,6 proc. od wartości majątków. Ra- 
ta ta będzie płatna do dnia 10 grud- 
nia b. r. 

W wypadkach sprostowania war- 
tości majątków za podstawę oblicze- 
nia nowej raty przyjmowana będzie 
sprostowana wartość majątku. 

Zawiadomienie doręczone będzie 
płatnikom najdalej do dnia |-go li- 
stopada r. b. Płatnikom, którzy uiś- 
cili pewną sumę ponad płatny do- 
tychas podatek majątkowy zalicza 
się nadwyżkę na pokrycie należno- 
ści, przypadającej do zapłaty w 
myśl okólnika Ministerstwa Skarbu, 
przyczem takich płatników należy 
tylko wezwać do uiszczenia różnicy 
przypadającej jeszcze do zapłaty. 

  

KURJER 

Zgon Stanisława Barcewicza. 

W poniedziałek zmarł w War- 
szawie jeden z największych arty* 
stów-wirtuozów, skrzypek Stanisław 
Barcewicz, który przez długie dzie- 
siątki lat czarował swym niepospo- 
litym talentem. 

.p. Stanisław Barcewicz, uro- 
dzony 16 kwietnia 1858 r. w War- 
szawie, wykształcenie muzyczne roz- 
począł w konserwatorjum warszaw- 
skiem pod kierownictwem Apolina- 
rego Kątskiego. Następnie udał się 
do konserwatorjum w Moskwie, 
gdzie pracował pod kierunkiem Fer- 
dynanda Laubego i Czajkowskiego. 
Konserwatorjum moskiewskie ukoń- 
czył ze złotym medalem w 1876 r. 
Odtąd rozpoczął wędrówkę arty- 
styczną po kraju, w 1878 r. wystą- 
pił w Paryżu (Trocadero). Po kon- 
cercie w Chrystjanji (Oslo) miano- 
wano go członkiem honorowym 
„Tywarzystwa muzyki kameralnej”. 
W 1885 r. objął posadę pierwszego 
skrzypka w operze warszawskiej i 
profesora gry na skrzypcach w in- 
stytucie muzycznym, zaś w 1893 r. 
został drugim kapelmistrzem orkie- 
stry teatrów. Następnie przez czas 
dłuższy był dyrektorem konserwa- 
torjum warszawskiego. 

Poza tem š. p. Barcewicz często 
wyjeżdżał na koncerty w kraju i 
zagranicę, wszędzie zyskując sobie 
najwyższe uznanie, rozgłos i sławę, 
która do zgonu towarzyszyła wiel- 
kiemu mistrzowi. 2 

W życiu prywatnem niezwykle 
serdeczny i nieposzlakowanego cha- 
rakteru cieszył się wielką sympatją 
i poważaniem całego społeczeństwa. 

Pogrzeb odbędzie się dzisiaj. 

Zjazd komendantów straży 
pożarnych. 

LWÓW, 3.9. (Pat)—Dnia 8 wrze- 
śnia o godzinie 9 rano odbędzie się 
we Lwowie w gmachu miejskiej 
straży pożarnej zjazd komendantów 
zawodowych straży pożarnych Rze- 
czypospolitej Polskiej. 

elem zjazdu jest omówienie 
spraw, połączonych z założeniem 
Związku Zawodowego Straży Po- 
żarnych oraz wzięciem udziału w 
zježdžie misst polskich i zwiedze- 
niem tergów wsbhodnich. 

Pożyczka dla Rady Portu 
w Gdańsku. 

GDAŃSK, 2.IX. (Pat.). Biuro pra- 
sowe w m. Gdańska komunikuje, że 
rada portu i dróg wodnych w Gdań- 
sku uzyska w dwóch bankach gdań- 
skich, a mianowicie w banku Ry- 
szard Damme i Polsko-Angielskim 
Banku pożyczkę w wysokości 125 
tys. f. st. zwrotną w ciągu 4 lat. Za 
pieniądze, uzyskane z tej pożyczki, 
mają być wybudowane nowe. skła- 
dy, żórawie oraz nadbrzeża w por- 
cie gdańskim. . 

Wiadomošė powyžsza šwiadczy 
o stałej tendencji do rozwoju portu 
gdańskiego, a równocześnie jest sta- 
nowczem zaprzeczeniem uprawianej 
przez niektóre koła gdańskie pro- 
pagandy, jakoby Polska zaniedby- 
wała port gdański, nie eksploatując 
go całkowicie i opierając się na 
Gdyni. 

Wycieczka bułgarska 
w Warszawie. 

Tel. od wł, kor. z Warszawy, 

Dziś rano przybywa do Warsza- 
wy wycieczka bułgarska złożona z 
7 wybitnych dziennikarzy, oraz z 3 
osób ze sfer oficjalnych a mianowi- 
cie posła Wasyljewa, reprezentanta 
prezydjum rady ministrów, gen. Wa- 
rowa, prezydenta miasta Sofji i p. 
Sokołowa, generalnego sekretarza 
min. przemysłu i handlu. 

Wizyta łotewskiego ministra. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 
Dziś przyjeżdża do Warszawy 

min. rolnictwa republiki łotewskiej 
p. Albering. 

W. bok. AOS 

Endecja zaczyna wprowadzać swój projekt 
w życie. 

(Tel. od własnego korespondenta z Warszawy). 

Wczoraj prezes Sejmowago klu- 
bu narodowego poseł Rybarski wy- 
stosował do posłów klubu PPS, 
Wyzwolenia, Stronictwa Chłopskie- 
go, Piast, Chade, NPR prawica i 
grupy Słąskiej Chade pismo z pro- 
pozycją wspólnego zebrania przepi- 
sanej przez konstytucję ilości pod- 
pisów pod pismem do P. Prezyden- 
ta Rzeczypospolitej w sprawie zwo- 
łania nadzwyczajnej sesji Sejmu. Po- 
trzeba zwołania tej sesji klub naro- 
rodowy motywuje nagłem zamknię- 
ciem budżetowej sesji Sejmu z koń- 
cem marca r. b. co miało uniemoż- 
liwić załatwienie przez Sejm szeregu 
pilnych spraw. 

Endecja na sesji nadzwyczajną 
zwołaną z jej inicjatywy jako pro- 
gram proponuje: rozpatrzenie decy- 
zji Trybunału Stanu w związku z 
tem merytoryczne zbadanie przekro- 
czeń budżetowych za rok 1927—28 
rozpatrzenie polityki gospodarczej 
rządu, zbadanie projektu koncesji 
Harrimana, oraz omówienie sytuacji 
Polski na terenie międzynarodowym. 

Propozycje klubu narodowego 
mają niejako charakter techniczny, 
jego zdania zamierzają tylko do te- 
go, by ciało ustawodawcze mogło 
zebrać się na swoje obrady wcześ- 
niej niż w terminie przewidzianym 
prze konstytucję na sesję budżetową. 

Niewyjaśniona tajemnica okrętu „Falke”. 
Telefonem od wtasnego korespondenta z Warszawy. ° 

W związku z poczynaniami nie: 
mieckiego okrętu „Falke“ zarzuco- 
no Polsce, že na statku tym wysy- 
łano rzekomo powstańców do We- 
nezulli. lstnieje podejrzenie iż sta- 
tek ten spełniał na wodach bałtyc 
kich rolę przewożnika emigrantów. 
urząd Emigracyjny prowadzi bada- 
nie w tej sprawie między innemi 
zwrócił się do urzędu morskiego w 

Tajemnicze 
MOSKWA, 2.IX (Pat). Kolo sta- 

cji Lubierce niewykryci dotychczas 
sprawcy w bestjalski sposób zamor- 
dowali dwóch nauczycieli ludowych 
„powracających z zebrania nauczy- 
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Gdyni z prośbą o sprawdzenie czy 
istotnie okręt „Falke* zajmował się 
przewozem emigrantów polskich. 
Gdyby to było prawdopodobne, to 
nieulegałoby wątpliwości, że okręt 
niemiecki czynił to nielegalnie, al- 
bowiem przepisy emigracyjne pol- 
skie nie pozwalają na przewóz emi- 
grantów z portów polskich na stat- 
kach niemieckich. 

morderstwo. 
cielskiego na tę właśnie stację ko- 
lejową. Władze przypuszczają, że 
jest to akt zemsty ze strony grona 
b. uczniów, wyrzuconych ze szkoły 
przez tych nauczycieli. 

  

š WYDZIALY: 

TEL. 14-14. WILNO, 

INSTYTUT NAUK 
HANDLOWO-G0SPODARCZYCH 

w WILNIE. 

1) Ogólno - Handlowy 
2) Rolniczo - Handlowy 
3) Samorządowy. 

Szczegóły w prospektach, które na żądanie udziela Sekretarjat: 
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Księgarnia JÓZEFA ZAWADZKIEGO w Wilnie 
ZAMKOWA 22 (naprzec. kośc. Św. Jana) TELEFON 660 

PODRĘCZNIKI SZKOLNE 
NOWE i UŻYWANE 

zwracając uwagę Sz. Klijenteli na dogodności związane z nabyciem 

1) oszczędność na czasie dzięki szybkiej obsłudze i możności zaopa- 
trzenia się we wszystkie podręczniki w jednem miejscu; 

2) zamiana podręczników używanych na nowe przy uwzględnieniu 

3) dostawa do domu w przeciągu IZ godzin na zlecenie telefoniczne 
lub piśmienne podręczników dla poszczególnych klas wszystkich szkół 
za pobraniem należności, z prawem zamiany w ciągu dni 3-ch. 

Wykazy podręczników do poszczególnych szkół — gratis. 2418-0 V
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Zalegalizowane przez Kuratorjum Okręgu Szkolnego Wil. 

dn. 12X. 1926 r. L. Il. 23007. 2390 5 

KURSY DLA DOROSŁYCH 
przy Gimnazjum Hum.-Koed. im. J. I. KRASZEWSKIEGO. 

Kancelarja Dyrekcji— 
ul. Orzeszkowej 3, czynna od 10--11 g. 

Wykłady w gm. przy ul. Ostrobramskiej 27 

od godziny 17.30 do 21.30, 

Nauka na podstawie programów Minist. W. R. i 0. P. dla państwowych gimnazjów 
typu humanistycznego, realnego, neoklasycznego i neohumanistycznego, 

ORGANIZACJA: 
Ustrój semestralny. 

1. Stopień przygotowawczy obejmuje repety- 
torjum I-III kl. gimn. Czas nauki za- 
leżny od poziomu przygotow. słuchaczy. 

Il. Stopień średni—1V, V, VI kl. gimn.—trwa 
3 semestry. 

Ill. Stopień wyższy— VII, VIII kl. gimn—trwa 
2 semestry. 

iv. Repetytorjum maturalne — powtórzenie i 
zsyntezżowanie całego materjału potrze- 
bnego do matury—czas | semestr. 

V. Kurs dla specjalnych egzaminów, dających 
prawo skróconej służby wojskow., obli- 
czony na okres 2 semestrów. 

SYSTEM: 
System przedmiotowy. Szablonowy system 

klasowy nie może usunąć ogólnie spotyka- 
nych nierówności w przygotowaniu z posz- 
czególnych przedmiotów. Usunąć je może 
system przedmiotowy. Słachacz winien stu- 
djować dany przedmiot na tym poziomie, 
do którego jest dostatecznie przysposobiony, 
Realizacją tego postulatu są u nas lekcje 
wyrównawcze. 

Metoda akroamatyczna i tabelowa będą 
stósowane na repetytorjum maturalnem. 

Zapisy codzień z wyjątkiem świąt ustaw, 
Warunki najdostępniejsze. — Pełnoletni 

podpisują blankiet podaniowy sami, za nie-   pełnoletnich ustawowi opiekunowie. 
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Zawieszenie poboru podatku 

przemysłowego. 
Tel. od wł, kor. z Warszawy. 

Ministerstwo Skarbu w porozu- 
mieniu z Min. Przemysłu i Handlu 
zawiesiło pobór podatków przemy- 
słowego od obrotu. przypadającego 
od tranzakcyj eksportowych mię- 
sem, począwszy od dnia | lipca. 

Wizyta pułk. Becka 
w Druskienikach. 

Tel. od wł, kor. z Warszawy. 
W niedzielę wieczorem wyjechał 

do Druskienik szef gabinetu min. 
spraw wojskowych pułk. Beck, któ- 
ry złożył w Druskienikach Marszał- 
kowi Piłsudskiemu raport. 

ub. poniedziałek pułk. Beck 
powrócił do Warszawy. 

Posiedzenie 
Komitetu Ekonomicznego. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy 

W tych dniach odbędzie się po- 
siedzenie Komitetu Ekonomicznego, 
na którym, jak się dowiadujemy, 
rozpatrywany będzie projekt udzie- 
lenia koncesji elektryfikacyjnej fir- 
mie Harriman. 

Nowy poseł Z. S. R. В. 
w Rydze. 

MOSKWA, 3.1X. (Pat). Przedsta- 
wicielem pełnomocnym Z. S. R. R. 
na Łotwie mianowany został Alek- 
sy Świderski. 

K UOSTAS EET AS TNS W UOP OZYKOTS TTT 

Gietda warszawska 2 dn. 3 IX. b. m. 
WALUTY i DEWIZY: 

Belgja —. 123,94—124,25—123,63 
Holandja . 357,8 | — 358,21—356,4] 
Londyn . 45,231/9>—43,34—43,13 
Nowy Jork 4 5 8,90—8,92 8.88 
Paryż + 34,801/, — 34.981/, —31,851/, 
Szwajcarja |. 171,611/,—172.041/,—171,81:/, 
Stokholm 238,85—239,45— 238,25 
Praga 26.391/,—26,451/,—26,331/, 
Wiedeń 125,56 — 125,87—125,25 
Włochy „ 46,65—46,76'/,—46,53!/, 
Marka niemiecka „| 3 2i2,324, 

Papiery procentowe: Pożyczka inwe- 
stycyjna 117,50—117,—117,50. Premjowa 
dol. 58—59. 5% konwersyjna 49,50—50,50. 6% dolar, 83. 109/, e 102,50. 80/4 
L. Z. Banku Gosp. Krajowego i Banku Rol- 
nego, obi. Banku Gosp. Krajowego 94. 
Te same 4'/,—83,25. 41/,0/, ziemskie 49. 50 Ą 
warszawskie 53. 00/, warszawskie 67,50. 50% 
Łodzi 45. 5%/, Płocka 41. 

Akcje: Bank Handlowy 117. Polski 
166,25.—166,50 Spółek Zarobkowych 78,50. 
Chodorėw 195. Firley 51. Węgiel 66. Lilpop 
30. Starachowice 27—26,75, 

офе 

LEKARZ-DENTYSTA . 

CH. KRASNOSIELSKI 

  

WIELKA 21 

Wznowił przyjęcia od 9—2 i 4'/,—71/,. 

+++: 

      

ROCZNE KOEDUKACYJNE | 

MrsyanOJOWE 
A. BILDZIUKIEWICZA 

w Wilnie, ul. Dąbrowskiego 5 
Zapisy przyjmuje sekretarjat kursów | 

od godziny 6 do 7 wieczór.  2434-1 | 
  

  

    
   WSZYSTKIE 

PODRĘCZNIKI 
szkolne 

i MATERJAŁY PIŚMIENNE 

poleca 

KSIĘGARNIA 
Polskiej Macierzy Szkolnej. 
Ludwisarska 1, tel. 6-98. 
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Popierajcie Ligę Morską 

Memorjał emigrantów litewskich. 
(Dalszy ciąg). 

Wielu socjal-demokratów i demo- 

kratów wygnano z ich miejsc zamie- 

szkania i muszą oni pod surowym 

nadzorem policyjnym zamieszkiwać 
w określonym terminie czasu w ja- 

kichkolwiek oddalonych miejscowoś- 

ciach. Przytem nie otrzymują on! od 

Rządu żadnego wsparcia i gdy się nie 

ma żadnych oszczędności, a na miej- 

scu pracy otrzymać nie można, wtedy 

wypada głodować. Bardzo często 0d- 
daje się naszych towarzyszy na dłuż- 
szy lub krótszy okres czasu pod nad- 
zór policyjny, to znaczy, że muszą 

oni codziennie (czasami aż do 4-ch 

razy dziennie) lub rzadziej meldować 

się w kancelarjach policyjnych. 

Skazywanie socjal-demokratów i 

demokratów za rzeczywistą lub prze- 
ważnie urojoną działalność nielegal- 
ną uskutecznia się zwykle przez sądy 

wojenne t. zn. bez świadków (zezna- 

nie składa wyłącznie policja politycz- 
na lub też przymusem wyprasowane 
samooskarżene  podsądrego), bez 
obrony, albowiem obecność prawni- 
ków nie jest dopuszczalna; bez jaw- 
ności i bez prawa apelacji od wyroku. 

Jedyną drogą do złagodzenia wyroku 
sądu wojennego jest prośba o ułaska- 

wienie złożona do Smetony. 5 ofice- 

  

rów i żołnierzy tworzą wojskowy sąd 
połowy, który skazuje ofiarę okropnej 
dyktatury według z góry otrzymanych 
wskazówek od Rządu Woldemarasa. 
To są żadne sądy, jak to sobie przed- 
stawiają w Europie Zachodniej, gdyż 
na rozkaz Woldemarasa litewskie 
wojskowe sądy polowe mordują sym- 
patyków demokracji na Litwie. Wy- 
roki wojskowych sądów polowych są 
nadzwyczaj okrutne; 10 lat ciężkiego 
więzienia uważa się w litewskich woj- 
skowych sądach polowych jako „ła- 
godną karę*. Najbardziej ulubioną 
karą jest w wojskowych sądach polo- 
wych kara dożywotniego więzienia 
lub śmierć. Dotychczas wydano 74 
wyroki, skazujące na śmierć przez 
wojskowe sądy polowe „przestępców 
politycznych, z czego 26 wykonano, a 
reszta zamieniona została na dożywo- 
tnie więzienie. Liczba 26 nie obejmuje 
wszystkich zamordowanych przez dy- 
ktaturę, albowiem wielu z naszych to- 
warzyszów zamordowano nawet bez 
jakiegokolwiek chociażby pozornie 
sądu. Śród tych zamordowanych znaj- 
dował się także były poseł na Sejm 
Paweł Mikulskis, który w dniu 10-go 
września 1927 r. zamordowany został 
w najokrutniejszy sposób bez jakie- 

gokolwiek sądu. Ścisłej liczby zamor- 
dowanych bez wyroku sądowego po- 
dać nie można, lecz bezwątpienia by- 
ło ich conajmniej 15 osób. 

Prawie ze wszystkimi aresztowa- 
nymi obchodzono się w litewskiej po- 
licji politycznej jaknajokrutniej i tor- 
turowano ich, albowiem chodziło po- 
licji o uchwycenie wszystkich innych 
pozostających jeszcze na wolności 
demokratów i otrzymanie tą drogą 
także przeciwko nim dowodów. Nie- 
którzy z naszych towarzyszy pozostali 
kalekami w następstwie tych badań 
policyjnych. Towarzyszka Endriuska 
Antanas w następstwie dokonanych 
nad nią tortur zmarła w szpitalu w 
Telżach w dniu 23 października 28 r. 
Towarzysz Papirtis doznał choroby 
umysłowej z powodu okrutnych ude- 
rzeń. Rzekomy zamachowca student 
Vosilius był wpierw zamęczony na 
śmierć, a następnie dopiero skazany. 
Nader często przez bicie wyprasowa- 
ne samooskarżenia są jedyną podsta- 
wą do okrutnych wyroków wojsko- 
wych sądów polowych. 

W walce z demokratycznie uspo- 
sobionymi obywatelami są dla Rządu 
Woldemarasa wszystkie, nawet naj- 
niegodziwsze środki, dobremi. Socja- 
lista, gdy nawet politycznie nie jest 
czynny, w obecnej Litwie nie może 

być pewnym swego życia. 
Zwolnienie „niepewnych* urzę- 

dników, jak również pracowników 
państwowych i samorządowych oraz 
wyrzucanie zorganizowanych robotni- 

ków z przedsiębiorstw rządowych us- 
kutecznia się z całą bezwzględnością. 
Oprócz tego popiera Rząd Woldema- 
rasa ze środków państwowych tero- 
rystyczne ogranizacje faszystowskie 

jak „Żelazny Wilk* i in. Takie organi- 
zacje tworzą się z grona „patrjotycz- 
nego* oraz przestępców, a działają 
one tam, gdzie sam rząd ze względu 
na zagranicę działać nie może. W ro- 
ku bieżącym w dn. 1 i 2 sierpnia urzą- 
dziły te organizacje przy pomocy poli- 
cji w Słobódce i Szańcach (przedmieś- 
cie Kowieńskie) krwawy pogrom ży- 
dowski. Rząd Woldemarasa zaprze- 
czał początkowo wiadomości o po- 
gromie i ukarał nawet sprawozdawcę 
pewnej gazety, która o tem pisała, 
lecz następnie, gdy skandal zagranicą 
stał się zbyt głośnym, musiał Wolde- 
maras uznać fakt i przyrzekł nawet 
ukarać winnych. Te bandy faszystow- 
skie teroryzują od dłuższego czasu 
nietylko ludność żydowską, lecz tak- 
że socjalistów i wiele z naszych towa- 
rzyszy zależnych jest od samowoli 
tych band. W maju roku bieżącego 
podczas demonstracji faszystowskiej 
podniecali niektórzy mówcy z policji 
politycznej otwarcie swoich towarzy- 
szy do wyrżnięcia wszystkich socjal- 
demokratów. Zupełna samowola orga- 

nów rządowych i band faszystowskich 
oraz okropny teror zmusiły wielu so- 
cjalistów do ucieczki zagranicę, albo- 
wiem tylko w ten sposób mogą socja- 
liści i czynni demokraci w teraźniej- 
szej Litwie ujść najokrutniejszych kar 
wojskowego sądu polowego za swój 
sposób myślenia. W ten sposób pow- 
stała litewska emigracja polityczna 
i tylko dzięki politycznej sytuacji w 
Litwie, rośnie emigracja polityczna z 
Litwy. 

Emigracja polityczna i teror. 
Pan Woldemaras oskarża emigra- 

cję polityczną, iż ona przy poparciu 
polskiem uskutecznia w Litwie akty 
terorystyczne przeciwko ajentom rzą- 
dowym i urzędom. Pan Woldemaras 
pyzypisał nam nawet nieudany za- 
mach na jego własną osobę. 

My, emigranci socjal - demokraci, 
oświadczamy, iż poza wszystkiemi in- 
nemi względami, unikamy aktów te- 
rorystycznych przeciwko  ajentom 
rządowym ze względu na ich bezce- 
lowość. Nie wierzymy, aby przy po- 
mocy teroru przeciwko rządzącym 
osobistościom dyktatury Litwa uwol- 
niona mogła być od okupacji zama- 
chowców. Z tego względu ani w na- 
szych ulotkach, ani w naszem czaso- 
piśmie nie .nawołujemy de terroru. 
Szczególnie za niecelowe uważamy 
akty terorystyczne przeciwko urzę- 
dom i na takie akty terorystyczne pa- 

trzymy jako na wyraz rozpaczy ze 
strony uciskanych i zupełnie pozba- 
wionych praw mas ludowych, lecz w 
żaden sposób nie za odpowiedni śro- 
dek wałki dla takiej organizacji, jaką 
jest partja socjal - demokratyczna. 
Twierdzenie Pana Woldemarasa, iż 
emigranci polityczni popełniają akty 
terorystyczne jest zupełnie bezpodsta- 
wne i tłumaczy się tylko względami 
politycznemi. Naszem zdaniem takie 
akty terorystyczne pochodzą od poje- 
dyńczych niezorganizowanych osób 
lub grup, które chcą w ten sposób 
zemścić się za nadużycia policji poli- 
tycznej i za niesłychany ucisk. W ża- 
den sposób nie można aktów tych łą- 
czyć z socjal-demokracją. 

Pan Woldemaras myśli przy po- 
mocy oskarżenia emigranci socjal- 
demokratycznej usprawiedliwić wszy- 
stkie swoje okropności i krwawy te- 
ror przeciwko litewskim socjal-demo- 
kratom, wobec opinji zachodnio-euro- 
pejskiej. 

Ostatnie rozporządzenie terorysty- 
czne Smetony i Woldemarasa z dnia 
25. VI 1929 r., wydane dla obrony ich 
panowania nadaje policji politycznej 
i komendantom wojskowym general- 
ne upoważnienie do rozstrzelania każ- 
dego, kogo będą uważali za potrzeb- 
ne. Rozporządzenie jest tak sformuło- 
wane, że według niego skazani mogą 
być wszyscy obywatele Litwy. 
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WIEŚCI i OBRAZKI z KRAJU 
Pociąg pośpieszny najechał na wóz. 

Wczoraj rano pociąg pośpieszny zdążający z. Warszawy do Wilna 

po wyruszeniu ze stacji Orany wpadł na przejeżdżający w tym czasie 

przez tor furgan wojskowy. 

Szczęśliwym zbiegiem okóliczności uderzenie nastąpiło w chwili, gdy 

przód wozu był już na plancie kolej 
J tem uderzył w samą budę niszczą 
owym tak, że pociąg z całym impe- 

ą doszczętnie. Wožnica wyrzucony 

z siedzenia na znaczną odległość odniósł jedynie obrażenie ciała. Rów- 

nież bez szwanku wyszedł z tej katastrofy i koń, 

powiatów i podniesienie bandery Inspekcja 

(o) 

na pierwszej w Wileńszczyźnie pogłębiarce. 

W dniu I i 2 b. m. p. wojewo- 

da Raczkiewicz chcąc zapoznać się 

ze stanem urodzajów, postępem 

prac przy budowie dróg oraz spraw- 

nością działania organów bezpie- 

czeństwa dokonał lotnej inspekcji 

powiatów wilejskiego, postawskiego 

i brasławskiego, 

Jednocześnie w dniu 2 b. m. p. 

wojewoda wziął iidział w uroczys- 

tości poświęcenia i uruchomienia 

pierwszej w województwie wilen- 

skiem pogłębiarki, któro rozpoczęła 

pracować przy regulacji rzeki Drujki 

w powiecie brasławskim. W dniu 

tym na rzece Drujce koło wsi Ga- 

wejek w powiecie brasławskim od- 

było się uroczyste podniesienie ban- 

dery na pogłębiarce, przeznaczonej 

dla regulacji rzek i kopania kana- 

łów przy robotach meljoracyjnych. 

Statek pogłębiarki został zbudowa- 

ny kosztem Ministerstwa Robót Pu- 

blicznych według projektu Dyrekcji 

Robót Publ. w Wilnie. Wydajność 

pracy pogłębiarki wnnosi 100 mtr. 

sześć na jedną godzinę, wymiary 

statku 22 m. dług., 5 m. szerokości 

zanurzenie 0,65 m. 

Poświęcenia pogłębiarki dokonał 
ks. dziekan Sawicki z Brasławia w 
obecności licznie zgromadzonej na 
brzegu rzeki ludności, poczem p. 
wojewoda wileński jako ojciec 
chrzestny statku w towarzystwie 
p. dyrektorowej Siła-Nowickiej, matki 
chrzestnej, nadał statkowiimię „Wil- 
nianin* jako wyraz wspólnych wy- 
siłków ludności Wileńszczyzny. Sta- 

tek został uruchomiony własnoręcz- 
nie przez p. wojewodę Raczkiewi- 
cza. uroczystości wzięli udział 
dyrektor departamentu Ministerstwa 
Rolnictwa Czekanowski, dyrektor 
Robót Publicznych inż. Siła-Nowicki, 

przedstawiciel Dyrekcji Dróg Wod- 

nych w Wilnie inż. Wisłocki przed- 

stawiciele sejmików i wydziałów 

powiatowego Brasławskiego ze sta- 

rostą Januszkiewiczem — па czele, 

prezes Spółki Wodnej w Brasławiu 

Dobrowolski, i szereg wybitnych 
osób z miejscowego społeczeństwa. 
Uroczystość została zakończona 

wspólnym obiadem w  Brasławiu, 

przy tej sposobności wygłoszono 
szereg przemówień. (0) 

Teściowa otruła dziecko 
chcąc ulżyć swojej córce. 

Małżonkowie Stefan i Marja Piekarscy ze 
wsi Rembisze-Działy, gminy Goworowo w po- 
wiecie ostrołę m udając się d» pracy w 
pole, pozostawili w domu pod opieką teścio- 
wej Heleny Rubaszewskiej 8-miesięczne dzie- 

cko, które po powrocie do domu zastali mar- 
twe. Zapytywana przez nich o przyczynę 

śmierci dziecka Rubaszewska oświadczyła 

      

  

początkowo, że dała mu trochę octu, ażeby 
przestało kasłać, później jednakże przyznała 
się, że otruła je rozmyślnie, aby ulż córce 
obarczonej trojgiem nieletnich dzie 

Rubaszews została aresztowaną przez 
policję i przekazana do dyspozycji sędziego 
Śledczego w Ostrołęce. 

    

  

    

  

Oświata pozaszkolna 
na terenie powiatu dziśnieńskiego. 

Pod nazwą oświata pozaszkolna 

większość społeczeństwa rozumie 

kształcenie analfabetów. Jest to myl- 

ne rozumowanie, gdyż oświata poza- 

szkolna zajmówać się winna zasadni- 

czo młodzieżą i dorosłymi po opusz- 

czeniu przez nich szkół ogólnokształ- 

cących, czy też zawodowych i poma- 

gać do czynnego udziału w życiu spo- 

łeeznem. Zadanie swoje spełniać może 

oświata pozaszkolna przez pracę 0$- 

wiatowo - społeczną w organizacjach 

spółdzielczych, rolniczych i t. d. 
Prawda, że dziś punkt ciężkości 

oświaty pozaszkolnej leży na kursach 

dla dorosłych i młodocianych. Jest to 

rzeczą zrozumiałą. Długa niewola i 

rządy zaborców zostawiły nam ogro- 

mny procent analfabetów, których 

należy jak najszybciej nauczyć posłu- 

giwana się językiem w słowie i piśmie 

Trudno tym ludziom uczęszczać do 

szkół z powodu warunków życiowych, 

więc wzięła ich jakby w opiekę о$- 

wiata pozaszkolna i stąd właśnie zro- 

dziło się to twierdzenie, że oświata po- 

zaszkolna — to kształcenie dorosłych, 

to tylko kursy dla analfabetów. 

Jeśli okazała się potrzeba uczenia 

dorosłych, to w pierwszej linji na zie- 

mach lit.-bialoruskich, gdzie analfa- 

betyzm kultywowany był, że tak się 

wyrażę, w specjalny sposób przez Ro- 

sjan. 
Od chwili wskrzeszenia wolności 

Rzeczypospolitej Polskiej nauczyciel- 

stwo szkół powszechnych organizo- 

wało kursy wieczorowe dla dorosłych, 

wygłaszało odczyty, urządzało przed- 

stawenia, chcąc dać ludności potrze- 

bną jej wiedzę, oraz uprzyjemnić czas 

dając jej godziwą rozrywkę umysło- 

wą — przedstawienia. Musimy nieraz 

podziwiać energję i poświęcenie się 

nauczycielstwa, które nie zrażało się 

napotykanemi trudnoścami zarówno 

w szkole jak i w pracy społecznej, 

lecz z zaparciem się kontynuowała da- 

lej pracę obywatelską. Oprócz przesz- 

kód natury materjalnej napotykało 

nauczycielstwo trudności fachowe, 

gdyż nie otrzymało żadnego przygoto- 

wania do pracy społecznej. Dodać 

trzeba, że nauczycielstwo pracowało 

bezpłatnie. Taki stan rzeczy trwał aż 

do roku 1928. Dopiero w tym roku 

Ministerstwo W. R. i O. P. powołało 

instruktorów oświaty pozaszkolnej 

przy nspektoratach szkolnych, którzy 

to instruktorzy mają udzielać wska- 

zówki i pomagać w pracy nauczyciel- 

stwu. Okazało się, że był to krok pier- 

wszorzędnej wagi. Krótki okres czasu 

wykazał korzyści, jakie przyniosły po- 

wołane do życia placówki oświaty po- 

zaszkolnej. 

Praca oświatowo-społeczna, przy- 

padkowa dotychczas i dorywcza, we- 

szła na tory organizacyjne, co rokuje 

jej pewną ciągłość, systematyczność 

i skuteczność. Cała akcja posuwać się 

musi powolnym krokiem, gdyż są ską- 

pe fundusze na ten cel przeznaczone, 

a wiadomo przecież wszystkim, że 

pieniądze są jako drożdże, na których 

rosną wszelkiego rodzaju plany ludz- 

kie. 
Na terenie powiatu dziśnieńskiego 

zorganizowało nauczycielstwo z po- 

czątkiem roku szkolnego 1928-29 oko- 

ło 40 kursów wieczorowych dla doros- 

łych, z których nie wszysttkie dotrwa- 

  

ły do końca z powodu klęski nieuro- 
dzaju, jaka powiat nawiedziła w ubie- 
głym roku. Słuchacze zmuszeni szu- 
kać zarobku na kawał czarnego chle- 
ba opuszczali wykłady na kursach 
wieczorowych i kurs taki musiał być 
zwinięty. Pomimo jednak tak ciężkich 
warunków gospodarczych około 20-tu 
kursów dotrwało do końca. Oprócz 
kursów ogólnokształcących prowa- 
dzone były kursy: kroju i szycia, rol- 
nistwa, tkactwa, koszykarstwa, ko- 
ronkarstwa i inne w liczbie około 20. 
Dotrwały one do końca, — może dla- 
tego, że dawały słuchaczom wiado- 
mości przynoszące im korzyść ma- 
terjalną. 

Część nauczycielstwa pracującego 
na kursach wieczorowych w ubieg- 
łym roku szkolnym otrzymała mini- 
malne wynagrodzenie z Wydziału Po- 
wiatowego Sejmiku Dziśnieńskiego, 
ale było ono powtarzam minimalne, 
wynosiło bowiem za jednostkę meto- 
dyczną około 25 groszy. To świadczy 
jednak, że Samorząd tutejszy zrozu- 
miał ważność oświaty pozaszkolnej i 
idzie jej na spotkanie, a na przeszko- 
dzie stanęła tylko klęska nieurodzaju. 
Sądzę, że w przyszłości sumy przezna- 
czone na pracę oświatową będą stale 
wzrastać równocześnie ze zwiększe- 
niem się potrzeb kulturalnych lud- 
ności. 

Oprócz kursów urządzało nauczy- 
cielstwo na całym terenie powiatu od- 
czyty dla ludności i przedstawienia. 
Imprezy te mają ogromne znaczenie 
społeczne i powinny być urządzane 
stale i planowo. 

Dużo energji i życia wniosło nau- 
czycielstwo do szeregu organzacyj ist- 
niejących na tutejszym terenie pobu- 
dzając w ten sposób ludność niezrze- 
szoną w organizacjach do zastanawia- 
nia się nad pewnemi zagadnieniami. 

Głęboke, w sierpniu 1929 r. 
Wł. Maciejewski. 

NOWOGRÓDEK 
+ Lustracja szpitali w województwie. 

Lustracja szpitali na terenie województwa 
nowogródzkiego dokonała specjalna komisja 
wydelegowana przez Departament Zdrowia, 
Zlustrowano szpitale w Słonimie, Baranow- 
czach, Nieświeżu i Lidzie. (o) 

KOMAJE 
Pierwsza Spółdzielnia Przero- 
bów grzybów i jagód leśnych. 

W Radzie gminy komańskiej, 
pow. wileńsko-trockiego uruchomio- 
no już dzięki staraniom Zw. Orga- 
nizacyj Rolniczych Pierwszą Spół- 
dzielnię Przerobów grzybów i jagód 
leśnych. Będzie to największa prze- 
twórnia w Polsce. 

Narazie w przetwórni marynuje 
się grzyby na eksport do Włoch, 
Niemiec i Stanów Zjednoczonych. 

W najbliższej przyszłości zosta- 
nie urządzona suszarnia. (o) 

DR. MED. 

L. ŁUKOWSKI © 
powrócił 

Zawalna 2. Telefon 592. 
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Jutro: Wawrz. Just. B. W. 
  

Wschód słońca—g. 4 m. 34 

Zachód „ —g.18 m. 42 
  

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologicznego 

U. S. В. z dnia 3/IX —1929 roku. 

Ciśnienie l 
średnie w mi- + 762 . 
limetrach | 

Temperatura 
srednia į radze 

Opady w mi- 
limetrach į 5 

Wiatr ь 
przewažający zachodni. 

Uwagi: pochmurno, w nocy burza. 
Minimum: +- 13 
Maximum: +- 229 C. 
Tendencja barometr. stan niestały, naogół 

wzrost. 

MIEJSKA 
— Przetarg odbył się Dopiero wczoraj 

udało się nam ustalić, że przetarg na roboty 
asfaltowe w mieście odbył się i że roboty te 
zostały powierzone firmie „Warszawskie To- 
warzystwo Asfaltowe*. Wobec czego pogło- 

ski kursujące po mieście iż tym razem prz 

targ się nie odbył, możemy stwierdzić by 
nieprawdziwe 

Z powodu braku odpowiednich fundu- 
szów, w roku bieżącym wyasfaitowane będze 
tylko 4 tys. metrów kwadratowych jezdni. 

Reszta robót zostąnie wykonana w reku 
przyszłym. (0) 

— Podatki miejskie jak również opłaty 
za elektryczność, wodę i kanalizację bez żad 
nych dopłat przyjmuje. Komunalna Ka 

   

   

  

  

O: 

szcędności m. Wilna (Mickiewicza 11) co- 
dziennie od godz. 9 rano do 1 i pół po pał. 
i od godz. 6 i pół do godz. wieczorem z wy- 
jaątkiem dni świątecznych. 

SANITARNA 

— Badanie stanu sanitarnego handlu uli- 
cznego. Policja przystąpiła do gremjalnego 
sprawdzania stanu sanitarnego miejsc ulicz- 
nej sprzedaży artykułów spożywczych. Ba- 
dane są także kosze i szafki z owocami u 
sprzedawców krążących po domach. 

Powyższe ma na celu zapobieżenie roz- 
szerzaniu się chorób zakaźnych a szczegól- 
nie tyfusu brzusznego, który ostatnio zauwz 
żono w paru wypadkach w Wilnie. (o) 

— Uwadze władz sanitarnych. Stale sły- 
szymy o różnych zarządzeniach mających na 
celu podniesienie stanu nitarnego miasta. 

Nakładane są wysokie kary na zaśmieca- 
jących klatki schodowe papierami, kara się 
również za niechlujne utrzymywanie skle- 
pów, lecz nikt nie zwraca uwagi na miejsce 
skrzyżowania ulicy Dominikańskiej z Uni- 
wersytecką, gdzie szczególnie w porze wie- 
czorowej panuje taki straszny zaduch że 
przejść poprostu nie można. Jak się czują 
lokatorzy pobliskich domów, których okna 
wychodzą w tym miejscu na ulicę nie trudno 

sobie wyobrazić. Najprawdopodobniej wy- 
ziewy te wydostają się z kanału mieszczące- 
go się w tym miejscu. 

Czyż naprawdę nikt się tem nie zainte- 
resuje?... (0) 

SPRAWY SZKOLNE 

— Uprawnione przez Kuratorjum Okręgu 
Szkolnego Wil. dn. 12. X. 1926 r. L. II. 23007. 
Kursy dla dorosłych przy Gimnazjum hum. 
koed. im. J. I. Kraszewskiego. Kancelarja dy- 
rekcji — ul. Orzeszkowej 3 czynna od 10—11 
godz. Wpisy i wykłady w gmachu przy ul. 
Ostrobramskiej 27 od godz. 17.30 do 21.30. 
Nauka na podstawie programów Minister- 
stwa W. R. i O. P. dla państwowych gimna- 
zjów typu humanistycznego i realnego. 

Ustrój semestralny. I. Stopień przygote- 
wawczy obejmuje repetytorjum. I— III kt. 
gmn. (szkołę powszechną). Czaś nauki zależy 
od poziomu przygotowania słuchaczy. II. Sto- 
pień średni — IV, V, VI kl. gimn. trwa 3 
semestry. III. Stopień wyższy — VII, VIII kl. 
gimn. — trwa 2 semestry. IV. Repetytorjuni 
maturalne — powtórzenie i zsyntezowanie 
całego materjału potrzebnego do matury — 
czas: 1 semestr. Kurs dla specjalnych egza- 
minów, dających prawo skróconej służby 
wojskowej. 

System przedmiotowy może usunąć ogól- 
nie spotykane nierówności w przygotowaniu 
z poszczególnych przedmiotów. Słuchacz wi- 
nien studjować dany przedmiot na tym po- 
ziomie, do którego jest dostatecznie przy- 
sposobiony. Realizacją tego postulatu są le- 
kcje wyrównawcze. Forma nauczania akro- 
matyczna i tabelowa — na repetytorjum ma- 
turalnem, na innych stopniach — forma ero- 
tematyczna. 

Wpisy codzień z wyjątkiem świąt usta- 
wowych. Warunki najdostępniejsze. Peino- 
letni podpisują blankiet podaniowy sami, za 
niepełnoletnich ustawowi opiekunowie. 

Maturę otrzyma ten, kto ją będzie w 
głowie. 

Największy nacisk Dyrekcja kładzie na 
naukę. 

Dawni słuchacze wolni od wpisowego. 
— Kursy dla dorosłych przy gimn. im. J. 

1. Kraszewskiego. Dyrekcja podaje do wiado- 
mości słuchaczy, że rok szkolny już się ro7- 
począł. Lekcje od 17.30 do 21.30, Sytem prze- 
dmiotowy, lekcyjny. Organzacja: I stop. (kl 
I-III), II stop. (kl. IV—V), III stop. (kl. VII 
i VIII), repettytorjum maturalne — kurs dla 
skróconej Służby wojskowej. Ustrój półrocz- 
ny. Ze szkół powszechnych przyjmuje się do 
odpowedniej klasy bez egzaminu. Co sobota 
lekcje wyrównawcze z poszczególnych przed- 
miotów. Sporadyczne wykłady z dziedziny: 
sztuki, stenografji, łotnictwa i gazownictwa 
przez fachowców i wojskowców. Dawnejsi 
słuchacze zwolnieni są od wpisowego. Zapi- 
sy dodatkowe dla spóźnionych do 15 wrześ- 
nia od 10—11 przy ul. Orzeszkowej 3—15 
oraz od 17.30—21 przy ul. Ostrobramskiej 27, 
I piętro. „Wzajemna Pomoc* wypożycza pod- 
ręczniki. 

— Przedszkola Pol. Mac. Szk. Zarząd Ko- 
ła Pol. Mac. Szk. im. T. Kościuszki przypo- 
mina rodzicom dzieci w wieku od 4 do 7 lat, 
iż zbliża się ostateczny termin do zapisywa- 
nia dzieci do przedszkola. Zapisy przyjmują 
się codziennie od godz. 5 do 8 wiecz. przy ul. 
Turgielskiej 12—2. ' 

SPRAWY ROBOTNICZE 

  

   
     

    

  

  

SPRAWY ŻYDOWSKIE 
— Gmina żydowska przychodzi z pomocą 

peniężną ofiarom wałk w Pałestynie. Na 
onegdajszem posiedzeniu gminy żydowskiej 
postanowiono wyasygnować 10 tysięcy zł. 

jako pomoc doraźną dla ofiar walk w Pale- 

stynie. 
W sprawie zajść w Palestynie odbył się 

wiec studentów żydów Rezolucję protesta- 

cyjną uchwaloną na wiecu w Sali Miejskiej 

wysłano już do Ligi Narodów. le) 
— Post z powodu zajść Palestyńskich. 

Wileński komitet żydowskiej organiz 

todoksyjnej „Agudas Izrael* otrzymał wczo- 

raj telegram od swej centrali wszechśwato- 

wej w Wiedniu z zawiadomieniem że wszech- 

światowa Rada Naczelna Ochrony Jud 

ogłosiła post dla wszystkich żydów całego 

świata w środę dnia 4 b. m. 

W czasie postu odprawione będą modły 

dusze poległych podczas ostatnch zaj 

zbierane będą ofiary na rzecz żydów w Pa- 

lestyne, którzy ucierpieli z powodu tych krwa 

wych za, (> 

*— Ultimatum wierzycieli Banku Drob- 

nych Handlowców ydów. Onegde 

się zebranie właścicieli wkładów 

cego się banku drobnych handlowcć 

ie trwało dłuższy czas i było bar- 

dzo burzliwe. ё 
Ostatecznie uchwałono wystosować do 

władz banku ultimatum z żądz 

nienia sprawy zwrotu wkładów do najbliž- 

szej niedz w przeciwnym bowiem razie 

    T 

   

      

    

   

    

      

    

     

  

'poszkodowani skierują całą sprawę na drogę 

sądową. (o) 

ZE ZWIĄZKÓW | STOWARZYSZEŃ 
— W rocznicę zgonu gen. Sowińskiego. 

Dnia 6 września b. r., jako w 98 rocznicę, 
bohaterskiej śmierci patrona Legji Inwalidów 
W. P. generała inwalidy Józefa Sowińskiego, 
odprawi żałobną mszę za duszę bohatera i 

tkich poległych w obronie Ojczyzny ks. 
skup dr. Władysław Bandurski w Wilnie 

w kościele O. O. Bonifratrów (plac Napoleo- 

na) o godz. 10-ej rano. (o) 

RÓŻNE 

— Przygotowańia do wyborów Rady Izby 

Lekarskiej. Wileńsko-Nowogródzka Izba Le- 

karska czyni obecnie przygotowania do wy- 

borów Rady Izby, które zostały wyznaczone 

na dzień 3-go listopada r. b. Sporządzono już 

listy i ustalono technikę wyborów. W razie 

niedojścia do skutku wyborów w tym termi- 

nie lub unieważnienie ich przez zelną Iz- 

bę, ponowne wybory odbędą się w cztery > 

godnie później. (o) 

RADJO 
Fala 385 metrów. 

  

    

  

ŚRODA, dnia 4-go września. 
11.56: Sygnał czasu i hejnał. 12.05: Gra- 

mofon. 12.50: Wystawa Poznańska mówi. 

13.00: Komunikat meteorologiczny z Warsz. 

  

      

    

17 rogram, repertuar i chwilka litewska. 

17 Audycja dla dzieci. Koncert. 17. Os- 

tatnie winy P. W. K. 18.00: Transmisja z       

    

Warsza Koncert muzyki polskiej. 19.00: 

„Komunikacja powietrzna między Ameryką 

a Europą' odczyt z dz. „Lotnictwo wygłosi 

dyr. Stanisław Romer. 19.25: Tygodniowy 

przegląd filmowy. 19.55: Sygnał czasu i pro- 

gram na dzień następny. 20.05: „Chesterton 

o Dickensie* odczyt z dz. „Literatura“ wygł. 

Tadeusz Lopalewski. 20.30: Transm. z War- 

szawy. Koncert wieczorny. 21.80: Transmisja 

z Krakowa. Słuchowisko literackie. 22.15: 

Komunikaty. 22.45: Muzyka taneczna z Pozn. 

CZWAR dnia 5-go września. 

11.56: Sygnał czasu i hejnał. 12.05: Pora- 

nek muzyki popularnej. 12.50: Wystawa Poz- 

nańska mówi. 13.00: Komunikat meteorolo- 

giczny z Warszawy. 16.55: Program, reper- 

tuar i chwilka litewska, 17.15: Transm. z 

Warszawy. Feljeton uzdrowiskowy wygłosi 

Tadeusz Štrzetelski. 17.25: Transmisja z War- 

szawy. „Wśród książe — prof. Henryk 

Mościcki. 17.50: Wystawa Poznańska mówi. 

18.00: Koncert solistów z Warszawy. 19.00: 

„Czego ludzie nie wymyślą* opowie dzieciom 

Wujcio Henio. 19.25: Audycja literacka. 19.55 

Sygnał czasu i program na dzień następny. 

20.05:Pogadanka radjotechnczna. 20.30: Kon- 

certt wieczorny. 22.00: Komunikaty. 22.45: 

Muzyka taneczna. 

>> — 
AA 

  

    
    

        

  

Z powodu popsucia się późnym wieczorem 

linotypu, za pomocą którego składana jest 

znaczna część naszego dziennika, we wczo- 

rajszym numerze ilość błędow drukarskich 

osiągnęła rekord niebywały Większość z 

nich stanowią błędy literalne, które utrud- 

niają lecz nie uniemożliwiają czytelnikowi 

zrozumienie tekstu. Jest ich „niestety, zre- 

sztą takie mnóstwo, że o sprostowaniu mowy 

być nie może. 

Nie brak wszakże i takich omyłek, które 

całkowicie wypaczają sens zdania, albo też 

zniekształcają brzmienie poszczególnych wy- 

razów do tego stopnia, że zrozumienie ich 

stanowi prawdziwą łamigłówkę. 

Do tych ostatnich należy wyraz „felirto- 

ni* w notatce p. t. -„Burza nad Wilnem. 

Któżby się domyślił, że ten cudaczny wyraz 

znalazł się w druku zamiast figurującego w 

rękopisie „falistości*? 

Najgorzej los się obszedł z nastrojowym 

obrazkiem „Boćki odleciały”, gdzie takie 

błędy jak „moc rządząca* zamiast „moc ro- 

dząca”*, „szybujesz* zamiast „szykujesz“, 

szereg opuszczonych wyrazów, a nawet ca- 

łego jednego zdania, pomniejszyły w znacz- 

nym stopniu wartość lego feljetonu, wyrzą- 

dzając krzywdę zarówno czylelnikowi, jak 

autorowi. Wreszcie do informacji, otrzyma- 

nej drogą telefoniczną od naszego korespon- 

denta warszawskiego o nastrojach sejmo- 

wych, wkradła sę pomyłka zgoła humory- 

styczna. Zamiast „spokojnie dotąd żyjące nu- 

dy* oczywiście powinno być „mury*. 

Za wszystkie te usterki jaknajmocniej 

przepraszamy naszych czytelników. 

  

    

  

— Demagogja. Tak zwana lewica Związ- 
kowa rozrzuciła wśród robotników zatrud- 
nionych przy robotach miejskich ulotki na- 
wołujące do akcji przeciwko Magistratowi. 

Autorzy ulotek w swej nienawiści do obe- 
cnego Magistratu posługują się całym szere- 
giem kłamstw i fałszerstw chcąc w odpowied- 
niem świetle przedstawić stosunek do robot 
ników i zmusić ich w ten sposób do strajku. 

Naprawdę dziwne są metody tych panów. 
Krzyczą gdy niema pracy, to samo robią gdy 
praca jest. Zwyczajna demagogja, która wąt- 
pmy, by przekonała chociaż jednego rozsą- 
dnego robotnika. o) 

Z KOLEI 
— W obronie samotnie podróżujących 

dziewcząt. Władze kolejowe wydały zarzą- 
dzenie służbie kolejowej w pociągach, by 
zwracały należytą uwagę na podróżujące sa- 
motnie dziewczęta w razie stwierdzenia na 
pastowania ich natychmiast powiadomiły o 
tem policję. (o) 

odręczniki zu 
dła wszystkich szkół poleca 

KSIĘGARNIA 

iehelnnera 1 Wola i FAI 
Wilno, ul. Mickiewicza 7, tel. 6-24. 
2407 0       

Popierajeie przemysł krajowy 

“ nadchodzeniu 

2 . 

Z OSTATNIEJ CHWILI 
Rozruchy w Palestynie. 

0 mandat St. Zjednoczonych nad Palestyną. 
WIEDEŃ, 3. IX. (Pat). Dzienniki donoszą z Waszyngtonu: W ame- 

rykańskich kołach żydowskich wdrożono akcję, mającą na celu skłonienie 

rządu Stanów Zjednoczonych do objęcia mandatu nad Palestyną. Koła 

rządowe nie sympatyzują z tą propozycją i zwracają uwagę, że krok ten 

nie da się uzgodnić z faktem, że Stany Zjednoczone nie są członkiem 

Ligi Narodów. W amerykańskich kołach żydowskich panuje wielkie roz- 

goryczenie przeciwko angielskiemu rządowi mandatowemu, gdyż zarzuca 

się mu, że popiera on mahometan i że ponosi całą odpowiedzialność za 

ostatnie wypadki w Palestynie. 

Milicja żydowska. 
WIEDEŃ, 3. IX. (Pat.). „Neue 

Freie Presse" donosi z Jerozolimy, 
że delegacja żydowskiej rady naro- 
dowej zażądała od wysokiego komi- 
sarza zezwolenia na utworzenie mi- 
licjj żydowskiej, tudzież ukarania 
wszystkich tych. którzy spowodowa- 
li rozruchy. Wedle niepotwierdzonej 

pogłoski wśród arabów miał się po- 
jawić znany pułkownik angielski 
Laurence, który swego czasu zor- 
ganizował powstanie arabów prze- 
ciwko Turcji. Według tych pogłosek 
Laurence znany antysemista ucze- 

stniczył w akcji arabów przeciwko 
żydom. 

Odezwa przewodniczącego wielkiej rady 
muzułmańskiej. 

KAIR, 3-IX. (Pat). Donoszą, że 

emir Abdullah wydał odezwę, stwier- 

dzającą, że pokój w Palestynie zo- 

stał przywrócony i zakazując miesz- 

kańcom Transjordanji przekraczania 

granicy Palestyny pod grozą suro- 
wej kary. 

  

i 
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Ruchy wojsk 
WIEDEŃ, 3.IX. (Pat.). Dzienniki 

podają wiadomość z Londynu, za- 

czerpniętą ze |żródeł japońskich o 

rosyjskich formacyj 

wojskowych do prowincji Czeczuan. 

w Mandżurji. 
Równocześnie donoszą, że armja ty- 

betańska posuwa się ku wschodowi 

i obsadziła miasto Patung w prowin- 

cji Czeczuan. Powody tych ruchów 

wojsk nie są jeszcze znane. 

Poważne nadużycia w Angjlji. 
BERLIN, 3.IX. (Pat). Cała prasa 

berlińska przynosi dzisiaj depesze 

z Londynu, które powołując się na 

„Daily Mail“, mówią o poważnych 

nadużyciach popełnionych w Anglji 

przy administrowaniu zasekwestro- 

wanemi i likwidowanemi majątkami 

obywateli niemieckich. Demokraty- 

czny „Boersen Courrier" zaopatruje 

tę wiadomość obszernym komenta- 

rzem, w którym wskazuje.j że jeżeli 

nawet w Anglji mogły mieć miejsca 

podobne nadużycia, to cóż dopiero 

mogło się dziać gdzieindziej. 

  

Podniesienie wydatków na akcję scaleniową. 

(Tel. od własnego korespondenta z Warszawy). 

Na przebudowę ustroju rolnego 

a szczególnie na szeroko zakrojoną 

akcję scalenia gruntów wydało w 

tym roku Min. Reform Rolnych 

około 10 milj. zł. Z uwagi na to, 

że akcja ta rozwija się doskonale 

obejmując najbardziej dotąd zanied- 

bane terytorjum Ziem Wschodnich 
zajdzie prawdopodobnie konieczność 
powiększenia w roku budżetowm 
bież. wydatków na ten cel. Pod- 
niesienie kredytów wahać się będzie 
w granicach do trzech milj. zł. 

Ziemski Bank Kredytowy w rękach 
angielskich. 

Telefonem od własnego korespondenta z Wąrszawy. 

Toczące się od dłuższego czasu 

pertraktacje między Ziemskim Ban- 

kiem Kredytowym a angielską gru- 

pą finansistów zostały zakończone. 

akcyj 

grupy 

W wyniku tych większość 
banku tego przeszła w ręce 
angielskiej. 

Z pobytu parlamentarzystów francuskich 
w Warszawie. 

Przedstawienie galowe i przyjęcie u ambasad. Laroche. 

WARSZAWA, 3.VIII. (Pat) Wczo- 

raj wieczorem goście francuscy obec- 

ni byli na przedstawieniu galowem 

w operze, a następnie udali się do 

- Śniadanie u p. premjera 
na cześć parlamentarzystów 

francuskich. 

WARSZAWA, 3-1X. (Pat). P. pre- 

zes Rady Ministrów K. Świtalski i 

jego małżonka podejmowali w dniu 

dzisiejszym o godz. 13, w salonach 

Prezydjum Rady Ministrów śniada- 

niem parlamentarzystów francuskich. 

Oprócz p. premiera i jego małżon- 

ki oraz gości francuskich, obecni 

między innemi byli na śniadaniu 

ministrowie: Matuszewski,  Kwiat- 

kowski, Niezabytowski, Czerwiński, 

Boerner, Kiihn, Staniewicz, wicemin. 

Wysocki, marszałek Sejmu Daszyń- 

ski, posłowie Radziwiłł i Dębski, 

sen. Lubomirski, _ przedstawiciele 

ambasady francuskiej z ambasado- 

rem Laroche, szef gabinetu ministra 

Spraw Wojskowych ppłk. Beck oraz 

ambasady francuskiej, gdzie u pań- 
stwa [ambasadorostwa Laroche spę- 
dzili wieczór. 

wyżsi urzędnicy prezydjum Rady 
Ministrów i:M.S.Z. z szefem gabi- 
netu premjera Paciorkowskim oraz 
szefem protokółu dyplomatycznego 
Romerem na czele. 

Herbatka w hotelu Polonia. 
WARSZAWA, 3-1X. (Pat). Dziś 

o godz. 12 towarzystwo francusko- 
polskie podejmowało delegację par- 

* Jamentarzystów francuskich herbat- 
ką w hotelu „Polonja*. Zebranie 
zaszczycili swą obecnością ambasa- 
dor Laróche, wiceprezydent miasta 
Błędowski, szef protokółu dyploma- 
tycznego M.S.Z. Romer, pos. Ra- 
dziwiłł i inni. Prezes towarzystwa 
polsko-francuskiego mec. Konic. wy- 
głosił pod adresem gości powitalne 
przemówienie, na które odpowie- 
dział imieniem grupy parlamentarnej 
francusko-polskiej deputowany Coty. 

R 

Dzień P. Prezydenta. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Wczoraj popołudniu P. Prezy- 

dent Rzplitej wyjechał do Spały. W 

godz. rannych P. Prezydent przyjął 

na audjencji delegację Uniwersyte- 

tu Wileńskiego im. Stefana Batore- 

go, która przybyła prosić P. Prezy- 

denta na trzechsetletni jubileusz te- 

go uniwersytetu. 

Wizyta przemysłowca 
amerykańskiego. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy 

Bawił w Warszawie inkognito w 

ciągu sześciu dni miljoner amery- 

kański znany przemysłowiec John 

Willi z miasta Toledo, właściciel fa- 

bryki samochodów. B. Willi jest de: 

sygnowany na posła Stanów Zjed- 

noczonych w Warszawie. Ostatnio 

zwiedził on Polskę i był na Wy- 
stawie Poznańskiej. 

Dnia 2 b. m. opuścił on War- 
szawę, udając się do Paryża. 

Udział Polski na targach 
praskich. 

PRAGA, 3. IX. (Pat). Na otw 
tych w niedzielę targach praskich. 
dział polski reprezentuje jedynie 
stoisko kilimów polskich. Specjalne 
pawilony mają Hiszpanja, Francja 
i Sowiety. 

   

  

Spokój w Syrji. 

BEYROUTH, 3.1X (Pat). Panuje 
tu zupełny spokój. Władze duchow= 
ne nawołują ludność do uspokoje- 
nia się. 

 



Nr. 201 1546) 
  

  

      

    
  

  

4 КОВ КЕ R Т ТМ В k 1 

mm — — 

° Od dnia 1 do 4 września л 

Kim Miejskie 1929 r. włącznie będzie p RZ ie Ž A £6 вавеваменсевсово 

kulturaino-oėwiatowo Mala Ni 35 
a LEKARZE B 

SALA MIEJSKA Według powieści LEO BELMONTA Dramat w 12akt. krajowej produkcji. W rolach gł.: Mała Marta: Bianka Dodo, ® SEOGEEEESZELSZZE 

i Mały Zbyszko: Musia Dajchos. — — — Kasa czynna od g. 5 m. 30. Początek seansów od godziny 6-ej. DOKTÓR 
Ostrobramska 5. 

KINO - TEATR 

„HELIOS“ 
Wileńska 38. 

Kino Kolejowe 

OGNISKO 
(obok dworea kolejow.) 

gKINO 

Piccadilly 
Wielka 42. Tel. 17-85. 

KINO-TEATR 

Światowid 
Miekiewicza 9. Urozmaicona akcja! — — — _ Efektowne pomysły! 

Polskie Kino DZIŚ! Otwarcie sezonu! 

WANDA! „PREZYDENT” ul. Wielka 30, tel.14-81 | 99 

ODEO 

  
   

OD 7. DO 19. WRZEŚNIA 

IX. TARGI WSCHODNIE 
ŁWOWIE 

DOROCZNY ZJAZD WYSTAW- 
CÓW, NABYWCÓW I ZWIEDZA- 
JĄCYCH Z CAŁEJ POLSKI 
1 24 PAŃSTW OBCYCH. :-: :-: :-: 

     

DZIAŁ MASZYN ROLNICZYCH, DZIAŁ SAMOCHODÓW 
OSOBOWYCH I CIĘŻAROWYCH, DZIAŁ BUDOWNICTWA E 
BETONOWEGO, DZIAŁ PRZYBORNICTWA I URZĄDZEŃ 
DLA WARSZTATÓW RĘKODZIELNICZYCH, GRUPA 
JAPOŃSKA (138 FIRM). TARG HODOWLANY KONI REMON- 
TOWYCH | LUKSUSOWYCH, BYDŁA ZARODOWEGO, 
RASOWEJ TRZODY CHLEWNEJ I OWIEC. TARG DROBIU, 
GOŁĘBI I KRÓLIKÓW. :-: :-: =: 1-3 leż te: 2ер te io Ie 

50 proc. zniżka kolejowa w drodze powrotnej 
ze Lwowa dla przyjezdnych za okazaniem karty 
stałego wstępu na Targi. . 25 procentowa zniżka 
na polskich liniach lotniozych. Stałe karty 
wstępu do nabycia po cenie zł. 12 — w Biurach 
„Orbisu* i Targów Wschodnich.  :-: :-: te: 
Przydział kwater na głównym dworcu we Lwowie, 
Informacje w Zarządzie Targów Wschodnich. 
Lwów, plac wystawowy. Telefon 9-64, 77-97 i 77-98. 
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W niedziele i święta kasa czynna od g. 3 m. 30. Początek seansów od g. 4-ej. 

Unaga/ YYmarona pars kotas Vilma Banky i Ronald Colman 422455 
Rzecz dzieje się współcześnie. Atrakeyjna = w w 

ck wyjątkowo fascyn. treść, Koncertowa gra. 
Nadzwyczajna wystawa. Wszechświatowy 

53 sukces.  Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 

Dziś i dni następnych! Wstrząsający dramat historyczny w 10 aktach 
na tle powieści Eliota „Romola*. = 

st W roli głównej uroeze gwiazdy ekranu 
Liliana i Dorota Gish oraz 

55 Ronald Colman. 
W poniedziałek i wtorek ilustracja radjo-orkiestry. 

Dżiś! Imponująca rewelacja kinematografji! Najwspanialszy cud sztuki filmowej! Pierwszy oryginalny film induski! 

„Slódmy cud Świata” 
Udział bierze 70.000 osób. Tajamnica haremów. Wstrząsająca scena każni przez zmiażdżenie łapą słonia. 

Dziśl Aktualny i atrakeyjny film ilustrujący dzieje współczesnych garconek 

womiach CZATUJĄCA LOIS Moran 
„Nie oženie sie“ __ kurodziwy Neil Hamilton. 

Peczątek seansów: 4, 6, 8 i 10.15. 

Nasz pierwszy szlagier! 
Potężny psychologiczny dramat w 12 akt. W rolach gl.: 

Iwan Mozżuchin, Suzy Vermon i Iwa Tanja. 
  

Wieczorna Szkoła 
Handlowa Dokształcająca 

Stow. Kupc. i Przemysł. Chrześc. w Wilnie (Bisku- 

pia 12) przyjmuje zapisy kandydatów w ponie- 

działki, środy, piątki od godz. 6—8 wiecz. 

Warunki przyjęcia do kl. I-ej—ukończenie 4—5 kl. 

Szkoły Powszechnej. Opłata 3 zł. miesięcznie. 

  

tel. 664. WILNO, 

PODRĘCZNIKI SZKOLNE 
do wszystkich zakładów naukowych poleca'w wielkim wyborze 

Księgarnia Wacława Mikulskiego 

Ponadto kupuje, sprzedaje oraz zamienia 

podręczniki używane. 
Zamówienia z prowincji załatwia odwrotnie. 

WILENSKA 25, 

2415 0   

-— OBYWATELE! — 
Nadeszła upragniona chwila! 

LOSY do 5-ej klasy już są do nabycia! 

Wielka popularna i najszczęśliwsza kolektura 

H. MINKOWSKI 
Centrala: Warszawa, Nalewki 40. 
tel. 296-35 i 195-81 P.K. O. 36-53. 

Wilno, Niemiecka 35, tel. 13-17 
P. K. O. 80928. 

Lida, Suwalska 28, tel. 136, P. K. O. 20439. 

już sprzedaje SZCZĘŚLIWE LOSY do 5-ej klasy 
wielkiej 19 Polskiej Państwowej Loterji Klasowej. 
Ciągnienie rozpoczyna się dnia 7-go września 
i trwać będzie do dn. 9 października r.b. włącznie. 

zony 750.000 zł. 

400.000, 350.000, 150.000, 100.000 i t.d. 

Ogólna suma wygranych ponad 28 miljonów zł. 

KAŻDY DRUGI LOS MUSI WYGRAĆ! 
przy małem rysyku są więc ogromne szanse wygrania! 

Na prowineję wysyłamy losy odwrotną pocztą 
|po wpłaceniu należności na którekolwiek z na- 
szycn kont w P.K.0. według powyższych numerów. 

|Uwaga: Kolektura nasza uszczęśliwiła już tysiące 
rodzin przeż wypłacenie ogromnych wygranych. 

Śpieszcie do szczęścia i nie spóźniajcie się ! 

Termin jest krótkłLosów jest mało — Szanse ogromne. 

Początek o godz. 6, w niedziele i święta o 4 pp. 

Zachwycający dramat miłośny, rozgrywają- 
cy się wśród baśniowego przepychu orygi- 
nalnych pałaców maharadżów induskich. 
Grają wyłącznie indusi i najpiękniejsze induski. 

  

do nich wytwórni 

„Kirgotone Tire Ruber (0° 
Jim (kn 

DOM HANDLOWY 

Bogusław -Marjan Bosiacki 
w Wilnie przy ul. Królewskiej 6—4, tel. 1761 

przy większych zamówieniach rabat. Warunki kre- 
dytowe do omówienia. Panom Kierowcom wysoka 

Brakujące wymiary do- 
starczamy w ciągu 24 godzin. Telefoniczne zlecenia 
(telef. Nr. 1761), wykonujemy dostarczając towar 
przez umyślnego lub własnym taborem. 

żadajcie tylko opony, dętki i aktesoria do nich tylko. 

prowizja i cenne premie. 

Wyłączne przedstawicielstwo na Województwa 
Wileńskie i Nowogródzkie opon, dętek i akcesorji 

  

Kursy Przemysłu Artystycznego 
w Wilnie, przy ul. Wileńskiej 15. 

Przyjmują się uczenice na rok szkolny 1929—30 
na następujące kursy: 

1. Modelowanie w zastosowaniu do krawiectwa. 
2. Haftu artystycznego (roboty ręczne wszelkie- 

go rodzaju, jak folety, lalki, poduszki, abażury; 
malarstwo; tkactwo; koszykarttwo; haft). 

3. Tkactwa ręcznego (dywany perskie i smyr- 
neńskie, kilimy, gobeliny i sumaki). 

4. Malarstwa i 5. Grafiki. 
Szczegółowych informacyj udziela się w Kance- 

arji Kursów przy ul. Wileńskiej 15, m. 5. 
Kursy przenoszą się do nowourządzonego kom- 

fortowego lokalu. 2445 

Jeden mdwa| SPRZEDAM 
    pokoje do wynajęcia, 

z balkonem, wejście fron- 

towe, dla dwóch osób. 

Jagiellońska 8—18. 
2448 

Sprzedam 
bufet do sklepu 
w bardzo dobrym 

stanie. Dowiedziećsię 
ul. Dzielna 40—3. 

  

z ogrodem owocowym 
na Zwierzyńcu przy ul. 
Dzielnej 17/45 z powodu 

wyjazdu zagranicę, 
bardzo tanio. O warun- 
kach sprzedaży dow. się: 

ul. Lwowska 12—4. 

Poszukuję 
EKSPEDJENTKI 

Dowiedzieć się w Adm. 
Kur. Wil. pod sub Ekspe- 

djentka. 2447   

   

  

  2417 0 

    
\ Ма 100) Lolerji Państwowej 

co drugi los wygrywa. 
Główna wygrana 750.000 zł. 

Cena */ losu 50 zł., *"/ą losu 100 zł. 
„ całego losu 200 zł. 

Ciągnienie 7 września. 
Pozostała niewielka ilość losów 

u kolektora 

K. Gorzuchowskiego 
Wilno, Zamkowa 9. 

BLUMOWICZ 
Choroby weneryczne, 

syfilis i skórne. 

Wielka 2i. 
0d 9 — 1 I 8 —7. 
(Telef. 921). 

  

DOKTOR MEDYCYNY 

A. GYMBLER 
CHOROBY WENERY- 

CZNE i SKÓRNE 
Elektroterapja, Diater 
mia, Słońce górskie, 

Sollux, 1509 

Mickiewicza 12 
róg. Tatarskiej. 

Przyjmuje 9 —215—7 

    

  

DOKTÓR 

D. Zeldowicz 
choroby weneryczne, sy- 
filis, narządów moczo- 

wych, Elektroterap. 
(Diaternia) 

od 8—1, od 5 — 8 wiecn. 

  
  

Kobieta-Lekars 

Dr. Zeliowiczowa 
kobiece, weneryczne, na- 
rządów moczow. od 12—2 

1 оё 4 — 6 
ul. Miekiewicza 24, 

j W. Zdr. Nr 152. 

Akuszerka 

Marja Brzezina 
przyjmuje od 9 rano 

0 7 w. ul. Mickie- 
wicza 30 m. 4, W. Zdr. 

Nr. 8098: 

Dizczędności 
gotówkowe przyjmuje 
na oprocentowanie 

Wileūskio Biuro 
Komisowo-Handlowe 

Mickiewicza 21, tel. 152 

Skradziono . че 
P. K. U. Wilno-m., na im. 
Wincentego Jasiukiewicza 

uniew. się. 2443 

  

Zamiejscowym wysyłamy pocztą. 

Konto P. K. O. Nr. 80.365,   
KUSS ISTAT 
GOTOWKĘ| HIPOTECZNE 
na oprocentowanie przyj- 
mujemy najpewniej Za- 
bezpieczoną bez ryzyka 

Wileńskie Biuro 
Komisowo-Handlowe 

Mickiewicza 21, tel. 152 

zabezpieczenia na uloko- 
waną gotówkę załatwia 

solidnie 
Wileńskie Biuro 

Komisowo-Handlowe 
Mickiewicza 21, tel. 152 

Czy jesteś już członkiem LOPP-u?   KAPITAŁY 
procentują się najlepiej t 
najpewniej ulokowane są. 

przez 
Wileńskie Biuro 

Komisowo-Handlowe 
Mickiewicza 21, tel. 152 

się dziewczynki 

Uczące przyjmuję na 
stancję. Zgłaszać się od 
12-1 g. i od 2—4g. ul. 
Zakretowa 7 m. 10 (bliz. 

gimn. Nazaret.). 
Leonja Kontrymówna. 

2313—G 

  

      

  

pemePPPppppp r S Li CROCACASCAK CA RZERAPRONA KJ A SASRORÓKACNO 

W. SOMERSET MAUGHAM. 2) 

Kropla Malajskiej krwi. 
(Z cyklu „SAMOTNE DUSZE"). 

Przekład autoryzowany Janiny Sujkowskiej. 

Zasiedli niebawem do obiadu. 

Hutchinson dawno już nie był w 

Kuala Solor i od trzech miesięcy 
nie widział białego człowieka. To 

też starał się nacieszyć dosyta 

rzadkimi gośćmi. Nie mógł ich po- 
częstować winem, ale whisky było 
poddostatkiem, i po obiedzie wydo- 
był cenną butelkę benedyktyna. Pa- 

nowała ogólna wesołość. Wszyscy 
trzej śmieli się i mówili jeden przez 
drugiego. lzzart czuł się znakomicie. 

Zdawało mu się, że nigdy jeszcze 

nikogo tak nie polubił, jak Hutchin- 
sona. Błagał go, aby zawitał do Ku- 
ala Solor możliwie prędko. Campio- 
na wyłączył z rozmowy w lekko 
złośliwym celu dania mu nauczki. 
Hutchinson zaniedbał go przez nie- 
śmiałość. Inżynier ziewnął kilka ra- 
ży i oznajmił, że pójdzie się poło” 

żyć. Pan domu zaprowadził go do 

przygotowanego dlań pokoju, Kiedy 

powrócił, Izzart zapytał: 
— Panu się chyba 

śpieszy ze spaniem? 
— Cóż znowu! Napijmy się je- 

szcze! 
Siedzieli i gawędzili. Obaj trochę 

sobie podchmielili. Hutchinson zwie- 
rzył się gościowi, że żyje z młodą 

Malajką i ma z nią dzieci. W cza- 

sie obecności Campiona kazał swej 
czarnej rodzinie ukryć się za kuli- 

sami. 
— Pewnie śpią — rzekł, spoglą- 

jeszcze nie 
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dając w kierunku drzwi, prowadzą- 
cych do swego pokoju—ale z rana 
pokażę panu moich malców. 

W tej chwili rozległo się ciche, 
płaczliwe zawodzenie. 

— Hallo, obudził się djabełek — 
zauważył Hutchinson i poszedł do 
rzeczonego pokoju, skąd wyłonił się 
za chwilę z dzieckiem na rękach. 
Za nim szła kobieta. 

— ŻZąbkuje—szepnął biały ojciec 
—i dlatego tak grymasi. 

Kobieta była boso i miała na 
sobie sarong oraz cienki biały kaf- 
tanik. Była młoda, miała piękne 
czarne oczy i na odezwanie się Iz- 
zarta odpowiedziała sympatycznym, 
wesołym uśmiechem, Usiadła i za- 
paliła papierosa. Na grzeczne zapy- 
tania gościa odpowiadała bez za- 
kłopotania, ale i bez rozlewności. 
Hutchinson zapytał jej, czy nie na- 
piłaby się whisky z wodą sodową, 
ale podziękowała. Dwaj mężczyźni 
zaczęli rozmawiać po angielsku. Ma- 
lajka kołysała się lekko na krześle, 
pochłonięta niewiadomemi cichemi 
myślami. 

— Bardzo dobra dziewczyna — 
mówił Hutchinson. — Zajmuje się 
domem, i nie mam z nią żadnego 
kłopotu. Na takiem dzikiem pust- 
kowiu nie ma człowiek innego 
wyjścia. 

— Ja nigdy tego nie zrobię — 
odparł lzzart.ż— Ostatecznie może 

się człowiek kiedyś chcieć ożenić, 
i potem trudno wybrnąć z takiej 
sytuacji. 

— A któżby się chciał żenić? 
Która biała kobieta chciałaby tu 
żyć? Nie zaproponowałbym tego 
żadnej za nic w świecie. 

— To zresztą kwestja upodo- 
bań. W każdym razie moje ewen- 
tualne dzieci będą miały białą 
matkę. 

Hutchinson spojrzał na ciemno- 
skóre maleństwo, które trzymał na 
rękach. Dziecko uśmiechnęło się 
słabo. 

— Dziwne, jak się człowiek do 
nich przywiązuje — zauważył. — Je- 
żeli to są własne dzieci, fakt, że 
mają we krwi trochę smoły, nie 
zdaje się wchodzić w grę. 

Kobieta spojrzała na malca i 
wstawszy. rzekła, że musi go zabrać 
do łóżka. | 

— | na nas czas — oznajmił go- 
spodarz. — Bóg wie, która to już 
godzina. 

lzzart odszedł do swego pokoju 
i otworzył okiennice, które zamknął 
służący Hassen, stały towarzysz je- 
go podróży. Zgasił świecę, aby nie 
przyciągała moskitów, poczem u- 
siadł w oknie i zapatrzył się w ci- 
chą noc. Wypite trunki wybiły go 
zupełnie ze snu. Zdjął ubranie, wło- 
żył sarong i zapalił cygaro. Nie był 
już teraz w dobrym humorze. Wi- 
dok Hudchinsona, spoglądającego 
czule na dziecko poł krwi, wytrącił 
go z równowagi. 

— Nie miał prawa obdarzać ich 
życiem — rzekł do siebie. — Takie 
dzieci nie mają w życiu żadnych 
szans. Żadnych. Przesunął rękami 
po swoich obnażonych włochatych 
nogach i zadrżał. Pomimo wszel- 

kich usiłowań, aby nabrać łydek, 
nogi jego pozostały proste jak kije 
od mioteł. Jakże je nienawidził. 
Nigdy nie schodziły mu z pamięci. 

Typowe nogi krajowca. Choć na- 
turalnie trudno o lepsze nogi do 
długich butów. W mundurze wyglądał 
więcej niżdobrze|Byłwysoki(przeszło 
sześć stóp wzrostu) potężnie zbudo- 
wany i miał ładne czarne wąsiki, 
gęste czarne włosy i piękne wyra- 
ziste czarne oczy. Był bardzo przy- 
stojny i, wiedząc o tem, kładł na- 
cisk na ubranie. Nosił się niedbale. 
gdy to było w dobrym tonie, i stroił 
się, gdy tego wymagały okoliczno- 
ści. Kochał wojsko, to też doznał 
gorzkiego rozczarowania. gdy pod 
koniec wojny został zwolniony. Am- 

bicje miałyskromne. Chciał mieć dwa 

tysiące rocznego dochodu, wydawać 

eleganckie obiady i służyć w woj- 
sku. Tęsknił za Londynem. 

Mieszkała tam jego matka, za- 

stanawiał się, jakby się mógł do 

niej przyznać, gdyby się kiedy za- 

ręczył z panną z dobrej rodziny 

(nie biedną). za jaką się rozglądał 
w celach matrymonialnych. Ojciec 

umarł już dawno, a ponieważ ostat- 

nie lata życia popędził na jakimś 

zapadłym  malajskim posterunku, 
lzzart był przekonany, że nikt w 
Sembulu nie wie nic o jego matce. 

Żył jednak w ciągłej trwodze, że 

ktoś spotkawszy ją przypadkiem w 

Londynie,  dońiesie miejscowym 
znajomym o jej mieszanem pocho- 

dzeniu. Kiedy żenił się z nią ojciec 
lzzarta. inżynier rządowy, było to 

bardzo piękne stworzenie, które 

przeobraziło się z biegiem lat w 
tłustą, starą kobietę z siwemi wło- 
sami i wiecznym papierosem w 
ustach. W chwili śmierci ojca lzzart 

miał dwanaście lat i mówił po ma- 

lajsku lepiej niż po angielsku. Jed- 
na z ciotek ofiarowała się zająć jego 
wykształceniem i pani lzzart wyje- 
chała z synem do Anglji. Zamiesz- 
kala w umeblowanych apartamen- 
tach. Pokoje jej, przybrane wschod- 
niemi draperjami i malajskiemi sre- 
brami, były zawsze  przegrzane 

i duszne. Stara kobieta miała zaw- 
sze kłopoty z właścicielkami mie- 

szkania, które irytowały się że zo- 
stawia po wszystkich kątach niedo- 
pałki papierosów. Izzart miał je za 
złe sposób, w jaki zawierała z nimi 
przyjażń. Początkowo bywała zaw- 
sze rażąco poufała, potem zaczynała 
się sprzeczać i po gwałtownej sce- 
nie wyprowadzała się gdzie indziej. 
Jedyną jej rozrywkę stanowiło kino, 

do którego uczęszczała dzień w 
dzień. W domu nosiła stary jaskra- 
wy szlafrok, ale wychodząc przyw- 
dziewała tak nadzwyczajne, choć 
brudne stroje, że syn skręcał się 
formalnie ze wstydu i udręczania. 
Kłócił się z nią często bo działała 
mu na nerwy, ale pomimo to, żywił 
do niej głębokie przywiązanie. Łą- 
czyło ich coś silniejszego niż zwykła 
miłość synowska i macierzyńska, 

tak, że pomimo jej wad, które do- 
prowadzały go do rozpaczy lzzart 
tylko w towarzystwie matki czuł się 
zupełnie swobodnie. 
23 Dzięki stanowisku ojca i własnej 
znajomości języka malajskiego (mat- 
ka zawsze mówiła z nim tym języ- 
kiem) dostał się po wojnie na służbę 
do sułtana Sembulu. Naogół dobrze 
mu się powodziło. Uprawiał z po- 
wodzeniem sporty, był silny i atle- 
tyczny. W klubie w Koala Solor 
mozna było oglądać puhary, które 
zyskał w Harrow za biegi i skoki. 

Póżniej 'przybyły do nich inne za 
golfa i tennisa. Był wesoły i roz- 
mowny, a przeto pożądany w towa- 
rzystwie. 

Powinien był czuć się szczęśliwy, 
a nosił w sercu wieczną zgryzotę. 
Pragnął nadewszystko popularności, 
której nie osiągał. W tej chwili zda- 
wał sobie z tego sprawę intensyw- 
niej niż kiedykolwiek. Zastanawiał 
się, czy ludzie z Kuala Solor, z któ- 
rymi żył na tak przyjacielskiej sto- 
pie, nie podejrzewają go przypad- 
kiem o przymieszkę tubylczej krwi. 
Wiedział, coby go spotkało, gdyby 
to kiedy wyszło na jaw. Nie nazy- 
waliby go już wesołym i towarzy- 
skim człowiekiem, lecz djabelnie 
poufałym osobnikiem. Orzekliby, że 
jest niesumienny i niedbały jak 
wszyscy mieszkańcy, a gdyby 
wspomniał o małżeństwie z białą 
kobietą, przyjęliby to szyderczym. 
chichotem, Och, jakież to niespra- 
wiedliwe! Co za różnicę mogła zro- 
bić kropla krwi tubylczej w jego 
żyłach, a (jednak, wiedząc o tem, 
spodziewaliby się w każdej chwili, 
że w jakimś krytycznym momencie. 
zawiedzie położone w sobie zaufanie. 
Wszyscy wiedzą, że nie można do- 
wierzać Euro-Azjatom i że predzej 
czy później każdy z nich dopuści 
się haniebnego czynu. | on o tem 
wiedział i zadawał sobie pytanie, 
czy nie zawodzą właśnie dlatego. 
że się ludzie tego po nich spodzie- 
wają. Biedne wyrzutki nie mają. 
żadnych szans! 

Zapiał głośno kogut. Już chyba 
Jak chłodno! bardzo późno! Br! 

Położył się do łóżka. 

(D. <. n.). 
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