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Ministerstwo Reform Rolnych 

a budownictwo wiejskie. 
Poza PZUW i Państwowym Ban- 

kiem Rolnym akcję budownictwa 

wiejskiego zaczęło finansować w 

pewnej mierze Ministerstwo Reform 

Rolnych. Siłą rzeczy akcja ta ogra- 

nicza się do udzielania pożyczek па 

przebudowę, wyłącznie tylko ludno- 

ści wiejskiej i to tylko jednostkom, 

które po komasacji gruntów zdecy- 

dują się na przebudowę w koloń- 

jach. W tej mierze zostało wydane 

rozporządzenie Ministra Reform Rol- 

nych z dnia 5-go lipca 1929 roku 

o państwowej pomocy kredytowej 

na cele budowlane przy scalaniu 

gruntów i zamianie gruntów zastę- 

pującej scalanić, ogłoszone w Dzien- 

niku Ustaw w Nr. 61. 

Poniżej streszczamy pomienione 

rozporządzenie. 

Państwowa pomoc kredytowa 

będzie udzielana w formie pożyczek 

gotówkowych z funduszów przezna- 

czonych na ten celcorocznie w bud- 

żecie Min. Ref. Rolnych. 

Państwowa pomoc kredytowa dla 

celów budowlanych przy scalaniu 

gruntów i zamianie gruntów, zastę- 

pującej scalanie może być udzie- 

lana na: : 

a) przeniesienie budowli || 

b) wzniesie nie (wykończenie) 

nowych budynków mieszka|- 

nych i gospodarczych. 

Pożyczki będą udzielańe — do- 

rażne lub kosztorysowe. | 

Pożyczkami doražnemi będą „po- 

žyczki udzielane na poszczególne 

mniejsze roboty budowlane, w wy” 

sokości do 1.500 zł. na jedno gospo- 

darstwo, spłacalne w terminie nie 

przekraczającym lat dziesięciu. 

Pożyczkami kosztorysowemi będą 

pożyczki uzasadnione kosztorysem 

i planem zamierzonej budowy. Po- 

życzki te nie > ‚ przekraczać z 

reguły kwoty 3. zł. 

SW wyjątkowych wypadkach dla 

gospodarstw przeciętych granicą 

wschodnią państwa, na terenach 

szczególnie zniszczonych przez wojnę 

na terenach, których recjonalne za- 

budowanie posiada specjalne zna- 

czenie i t. p. mogą być udzielane 

pożyczki kosztorysowe w sumie 

wyższej, nieprzekraczającej jednak 

750/, sumy kosztorysowej. 

Od pożyczek udzielonych, będą 

pobierane odsetki w wosokości 4"/o 

w stosunku rocznym. Pożyczki będą 

spłacane w ratach rocznych. Termin 

płatności pierwszej raty amortyza- 

cyjnej przypada na dzień |-go 

grudnia po. upływie dwuch lat od 

wypłaty pożyczki, zaś przy pożycz- 

kach wypłacanych ratami, w dwa 

lata po wypłaceniu ostatniej raty, 

nie później jednak jak po upływie 

lat 5-ciu od najbliższego |-go. grud- 

nia po wypłaceniu pierwszej raty 

pożyczki. 

Należy stwierdzić, że oprocento- 

wanie jest bardzo niskie i całkiem 

usprawiedliwia nazwę pożyczki, jako 

państwowej pomocy kredytowej. 

Pożyczki powyższe będą przy- 

znawały okręgowe urzędy ziemskie 

na skutek podań wniesionych za 

pośrednictwem powiatowych urzę- 

dów ziemskich, po stwierdzeniu we 

właściwej drodze, że wymienione 

w podaniu okoliczności uzasadnia- 

jące potrzebę kredytu są prawdziwe 

i że udzielenie pożyczki jest nie- 

zbędne. 

Otóż zgóry można mieć pew- 

ność, że wszyscy, którzy wyrażą 

chęć na przebudowę w kolonje po 

scaleniu, niezależnie od ilości po- 

siadanych hektarów gruntu, będą 

istotnie potrzebowali pomocy kre- 

dytowej. Rolnictwo nasze wogóle 

nie jest zasobne w gotówkę bieżą- 

cą, a tembardziej po takim wysiłku 

finansowym, jak koszty komasacji. 

Z drugiej strony kwestja przerze- 

dzenia wsi jest na tyle ważną, że 

należałoby zaniechać rygorystyczne- 

go trybu przyznawania pożyczek, a 

raczej przeciwnie — udzielać poży- 

czek wszystkim tym, którzy istotnie 

będą gotowi przebudować się w ko- 

lonje. : : 

Požyczki kosztorysowe wydawa- 

ne będą pod warunkiem, že budyn- 

ki wskazane na zaaprobowanym 

przez okręgowy urząd ziemski pla- 

nie, będą wnoszone w miejscu wy- 

znaczonem przez okręgowy urząd 

ziemski, po porozumieniu i uzgod- 

nieniu z ubiegającym się o pożycz- 

kę. Ubiegający się o pożyczkę wi- 

nien złożyć piśmienne oświadczenie, 

że roboty budowlane wykona zgod- 

nie z instrukcją, którą otrzymywać 

będzie od okręgowego urzędu ziem- 

skiego. Ubiegający się o pożyczkę 

dorażną, winien złożyć zobowiąza- 

nie, że podda się kontroli urzędów 

ziemskich co do wykorzystania przy- 

znanej pożyczki, a to pod rygorem 
natychmiastowego ściągnięcia tejże. 

Wiedząc, jak są przeładowane 
pracą urzędy ziemskie, a w szcze- 

gólności komisarze ziemscy, należy 

przewidywać, że obowiązek stwier- 

dzenia sposobu i zgodności zużycia 

pożyczki może stać się kamieniem 
młyńskim dla samej akcji. 

Akcję budownictwa wiejskiego 
w tym czy innym zakresie kredytu- 
ją trzy instytucje: Powszechny Za- 

kład Ubezpieczeń Wzajemnych—na 
ogniotrwałą budowę i odbudowę, 

oraz ogniotrwałe krycie dachów, 
Państwowy Bank Rolny—na ognio- 

trwałe krycie dachów — i obecnie 

na podstawie omawianego rozporzą- 
dzenia rozpoczyna udzielać poży- 
czek M-stwo Reform Rolnych. Nie 
sposób, aby każda z tych instytucyj . 

posiadała na terenie powiatów swój 

organ, dozorujący sposób i zgod- 

ność zużycia pożyczki. Zwłaszcza 
dotyczy to Min. Reform Rolnych. 
gdyż powiatowe urzędy ziemskie są 

nadmiernie przeładowane właściwą 
pracą, a wątpić można czy komisa- 

rze ziemscy uporają się ze zgoła im 

obcem zagadnieniem, jak budowni- 

ctwo. Dosyć będzie, jeżeli jedna z 

3-ch wymienionych instytucyj stwo- 

rzy ten wykonawczy aparat. 
Otóż prawie wszystkie samorzą- 

dy ziemskie czynnie występują w 
dziedzinie budownictwa wiejskiego, 

a niektóre posiadają już nawet wy 

działy budowlane. Czy wobec tego 

nie należałoby obowiązku kontroli 

zużycia pożyczki zgodnie z przez- 

naczeniem, oraz kontroli wykona- 

nia— przekazać właśnie samorządom 
ziemskim. 

Zrozumiałem jest, że Min. Ref. 

Rolnych ma swoje postulaty w dzie- 

dzinie budownictwa wiejskiego. Lecz 

aby te postulaty zostały wcielone 

w życie i aby wogóle powstała ja- 

kakolwiek polityka i postęp w bu- 

downictwie wiejskiem, należy stwo- 

rzyć instytucję centralną, powiedz- 

my instytut budownictwa wiejskie- 

go, tembardziej, że zaczątek takie- 

go instytutu już jest w postaci wy- 

działu budowlanego zrzeszonych or- 

ganizacyj rolniczych. 
Wytknięty przez instytut budow- 

nictwa wiejskiego program, mógłby 

być wprowadzonym w życie z więk- 

szem powodzeniem, niż przez urząd 

ziemski. 
W ogólnej ocenie rozporządzenia 

należy stwierdzić, że poczyniono w 

budownictwie wiejskiem świadomy 
krok naprzód. 

Juljan Pikiel. 

iii is La ЗЧНуо 

Nominacje w uczelniach 
wyższych. 

Tel. od wł, kor. z Warszawy. 

Rada Ministrów na posiedzeniu 

poniedziałkowem postanowiła ode- 

słać do P. Prezydenta Rzplitej sze- 

reg wniosków nominacyjnych na 

wyższych uczelniach. Między inne- 

mi na uniwersytecie Stefana Bato- 

rego: prof. d-ra Ludwika Kolankow- 

skiego prof. zwyczajnym historji 

Polski i Litwy, d-ra Witolda Stanie- 

wicza min. reform rolnych profeso- 

rem zwyczajnym ekonomiki rolnej 

na studjum rolniczem przy wydzia- 

le matematyczno-przyrodniczym. Ks. 

d-ra Wilanowskiego zwyczajnym 

prof. teologji dogmatycznej funda- 

mentalnej, d-ra Helenra prof. nad- 

zwyczajnym  histologji i embrologii, 

d-ra Malinowskiego nadzwyczajnym 

prof. chorób skórnych i wenerycz- 

nych. 

Nowy podsekretarz stanu. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Rada ministrów uchwaliła przed- 

stawić P. Prezydentowi Rzplitej 

wniosek o mianowanie gen. d-ra 

Hubickiego dotychczasowego  ko- 

mendanta szkoły sanitarnej na pod- 

sekretarza stanu w Min. Pracy i 

Opieki Społecznej. 

Nowy tygodnik polityczny. 

Tel. od wł, kor. z Warszawy. 

W początku pażdziernika zacz- 
nie wychodzić pismo tygodniowe 
polityczno-spoleczne pod nazwą 
„Tydzień* wydawcą i redaktorem 
pisma będzie p. Thugutt. Pismo nie 
będzie reprezentowało żadnej okre- 
ślonej grupy politycznej, jakkolwiek 
ze względów na osobę swego kie- 
rownika będzie opozycyjnem w sto- 
sunku do rządu. 

Prawda czy plotka? 

Tel. od wł. kor. z Warszawy, 

Wczoraj jedna z agencyj telegra- 

ficznych podała wiadomość ze Liwo- 

wa, że prof. Bartel wystosował do 

marsz. Sejmu Daszyńskiego pismo, 

w którem składa swój mandat po- 
selski. Ta sama prywatna agencja 
doniosła, że również zrzeka się 

mandatu b. wice min. dr. Jaro- 
szyński. 

Do późnego wieczoru zarówno 

w kancelarji Sejmu jak i w gen. 

sekretarjacie BBWR. nic o liście 

prof. Bartla i krokach d-ra Jaroczyń- 

skiego nie było wiadomo. 

Komunikat „Wyzwolenia". 

Tel. od wł. kor. z Warszawy 

W dniu wczorajszym prezydjum 
klubu parlamentarnego „W yzwole- 

nia" ogłosiło komunikat w związku 
z artykułami Marszałka Piłsudskie- 
go i odpowiedzią marsz. Sejmu Da- 
szyńskiego. W komunikacie tym 
klub „Wyzwolenie" oświadcza, że 

nie upoważniał marsz. Sejmu Da- 

szyńskiego by z jego ramienia roz- 

mawiał z Marszałkiem Piłsudskim, 

oraz stwierdza, że wszelkie możli- 

wości porozumienia się z obozem 

rządzącym są dla „Wyzwolenia“ 
wykluczone, 

Prasa włoska o wywiadzie 

min. Zaleskiego. 

RZYM, 24.IX (Pat). Prasa włoska 

podaje obszernie wywiad min. Za- 

leskiego, udzielony „Kurjerowi Po- 

rannemu", na temat ostatnich dys- 

kusyj genewskich, przyczem dzien- 

niki podkreślają doniosłość deklara- 

cji polskiego ministra. 

Układy 
bułgarsko-jugosłowiańskie. 
BIAŁOGRÓD, 24-IX. (Pat). Do- 

noszą z Pirot, iż pierwsze posiedze- 

nie delegacji jugosłowiańskiej i buł- 

garskiej trwało od godz. 16 do 18. 

Po przemówieniach przewodniczą- 

cych delegacyj przystąpiono do u- 

stalenia porządku dziennego najbliż- 

szego posiedzenia. Postanowiono 

zgodnie, iż pierwszym punktem po- 

rządku obrad będzie zestawienie 

tekstów obu propozycyj, w celu 

opracowania definitywnego tekstu 

układu, mającego unormować  sto- 

sunki pograniczne. 

Nowa partja w Ameryce. 

NOWY YORK, 24-IX. (Pat). U- 
tworzyła się tu nowa partja poli- 

tyczna pod nazwą „Liga niezależ- 

nej akcji politycznej", na której cze- 

le stanął prof. John Dewey, znany 

filozof amerykański. Program poli- 

tyczny nowej partji, zbliżony do 

programu  partji labourzystów w 

Anglji, obejmuje między innemi: u- 

państwowienie kopalń węgla, kolei, 

telefonów, elektryczności, gazu i t.p., 

pomoc dla farmerów, zabezpiecze- 

nie, odpowiednich warunków pracy 
i płacy robotnikom, emerytury dla 

robotników etc. 

Katastrofa kolejowa. 
MOSKWA, 24.-IV. (Pat). Według 

doniesień z Wiatki, pociąg pasażer- 

ski na linji łączącej Moskwę z Sy- 

berją wykoleił się na 81 klm. od 

Wiatki. Dwa wagony zostały zupeł- 

nie rozbite. 26 osób odniosło cięż- 

kie rany, a 10 lżejsze obrażenia. 

MOSKWA, 24.IX. (Pat). Agencja 

Tass donosi, że według ostatnich 

wiadomości przy wykolejeniu się 

pociągu pasażerskiego w pobliżu 

Wiatki zabitych zostało 45 osób, a 

36 odniosło rany. 

Tragiczne zderzenie się 

samochodów. 
BERLIN, 24.IX. (Pat). W dniu 

wczorajszym w  Scharlotenburgen 
miał miejsce poważny wypadek sa- 

mochodowy. Mianowicie samochód, 

którym jechał znany ziemianin von 

Vollank z żoną, którą właśnie od- 

woził z kliniki i pielęgniarką, zde- 

rzył się z innym samochodem. Pani 

von Vollank poniosła śmierć na 

miejscu, jej mąż zaś uległ ciężkim 

obrażeniom. 

Prasa włoska o budżecie 
Polski. 

RZYM, 24.IX (Pat). „Corr. d'lta- 

lia* zamieścił wywiad, udzielony 

PAT. przez ministra skarbu Matu- 

szewskiego, na temat zasad, jakie 

stosowane będą przy ustalaniu bud- 

żetu na rok 1930—31. Dziennik wło- 

ski podkreśla ustępy, w których mi- 

nister mówi — о przewidywanych 
wpływach z ceł oraz o zasadzie, iż 
wydatki nie mogą przewyższać 

wpływów, jak to stosowane jest od 
roku 1926. 

Program nowego rządu litewskiego. 
KOWNO, 24.X (Pat). Wczoraj- 

szy artykuł wstępny „Lietuvos Ai- 

das* poświęcony jest nowemu ga- 

binetowi litewskiemu. „Rząd utwo- 

rzony przez przewrót grudniowy nie 

może ograniczyć się tylko do zmia- 

ny konstytucji. Jest to jedynie fun- 

dament, który opierać się będzie na 

kolumnach, a najważniejszą kolumną 

jest ustawa o samorządach. Jak wia- 

domo, ustawa ta jest już częściowo 

opracowana i zamierzone są wkrót- 

ce wybory. W pierwszej kolei od- 

będą się wybory do gminnych i po- 

wiatowych organów, a następnie w 

miastach i w szczególności w Kow- 

nie. Dopiero potem nastąpi czas dla 

wypracowania ustawy o wyborach 
do Sejmu i wyborach prezydenta. 

Następnym etapem pracy wew- 

nętrznej będzie intensywna rozbu- 

dowa w dziedzinie gospodarki na- 

rodowej, Dotychczasowemu rządowi 

zabierała dużo czasu polityka za- 

graniczna, a specjalnie zatarg z Pol- 

ską. Aczkolwiek zatarg ten dotych- 

czas jeszcze nie został zakończony, 

jednak znacznie zmniejszyło się nie- 

bezpieczeństwo zbrojnego spotkania, 

a zagadnienie wileńskie dało się wy- 

nieść na arenę międzynarodową. 

W polityce wewnętrznej, pisze dalej 

gazeta, rząd uczynił wiele i ażeby 

zakończyć tę pracę niezbędnem jest, 

by u steru rządu znajdowali się lu- 

dzie tychże zasad, jak do czasu 

obecnego. 

Jest zrozumiałem, że najlepszem 

byłoby, ażeby rząd szedł dawną 

drogą. Jeżeli jednak los postawi p. 

Tubielisa na miejsce Woldemarasa, 

to będzie ta zmiana tylko personal- 

na, a nie zasadnicza. Ważnem jest, 
że najwyższy sternik pozostaje na 

swem stanowisku. 
  

Dawny kurs polityki zostanie utrzymany. 

BERLIN, 24-IX. (Pat). Agencja 

„Ost-Express* donosi z Kowna, iż 

rząd utworzony przez dotychczaso- 

wego ministra finansów  Tubielisa, 

dąży do utrzymania dawnego kursu 

polityki litewskiej, lecz już bez u- 
działu Woldemarasa. W gabinecie 

pozostaje 4 dotychczasowych mini- 

strów, wśród których znany przeciw- 

nik Woldemarasa minister spraw 

wewnętrznych Mustejkis, który, mi- 

mo swoich przeciwieństw z dotych- 
czasowych premjerem jest zwolen- 
ników metod dyktatorskich. 

O udziale opozycji w rządzie 
niema dotychczas mowy. Nowy rząd 

opiera się, jak poprzedni, na kołach 

wojskowych. Dziennik przypuszcza, 

iż odsunięcie Woldemarasa nie po- 

zostanie jednakże w polityce litew- 
skiej bez śladu. 

  

Konszachty nacjonalistów niemieckich 
z politykami 

Sensacją dnia są rewelacje zbli- 
žonej do Štresemanna „National Li- 

berale Korespondent“ w  sprawie 

poufnych pertraktacyj nacjonalistów 
niemieckich, reprezentowanych przez 
posła niemiecko-narodowego Kloen- 

nego z różnymi czynnikami francu- 

skimi z deputowanym Reynaud na 

czele. 
Jakkolwiek wystąpienie organu 

Stresemanna służyć miało właściwie 

tylko celom  wewnetrzno-politycz- 
nym, wykazując w przededniu de- 

baty w Reichstagu w sprawie planu 
Younga, iż nieubłagani przeciwnicy 
tego planu i wogóle polityki poro- 

zumienia z Francją sami gotowi są 
za cenę rewizji traktatu Wersalskie- 
go do zrezygnowania ze stanowiska 
nieprzejednanego, a nawet do za- 
warcia Z Francją sojuszu wojsko- 
wego, jednakże sensacyjne te rewe- 
lacje wywołały jeszcze większe po- 
ruszenie zagranicą. 

Przytaczaliśmy wczoraj niektóre 
głosy prasy francuskiej, niemile za- 
skoczonej akcją, przedsięwziętą przez 
wpływowego deputowanego na wła- 
sną rękę, Koła urzędowe zachowu- 
ją się z rezerwą, wypierając się wszel- 
kiej łączności z samozwańczą dy- 
plomacją cywilnych i wojskowych 
polityków, nie ulega jednakże wąt- 
pliwości, że chociaż nie brały bez- 
pośredniego udziału w tych pouf- 
nych pertraktacjach, jednakże o 
przebiegu ich musiały być dokładnie 
poinformowane. 

Tak przynajmniej twierdzi poseł 
Kloenne, który za pośrednictwem 
biura Wolffa podaje do wiadomości, że 
zawiadomił w całej rozciągłości urząd 
spraw zagranicznych o wszystkich 
rokowaniach, które prowadził. 

Natomiast komunikat urzędowy, 
ogłoszony nazajutrz d. 24 b. m. wy- 
jaśnia, że poseł Kloenne raz tylko 
jeden, a mianowicie d. 26 kwietnia 
r. b. odwiedził podsekretarza stanu 
w urzędzie spraw zagranicznych, in- 
formując go o jawnych rozmowach, 
które bezpośrednio przedtem prowa- 
dził z jednym posłem francuskim, 
bawiącym wówczas w Berlinie. Roz- 
mowy te — podkreśla komunikat— 

francuskiemi. 
odbyły się bez uprzedniej wiedzy 
urzędu spraw zagranicznych. Pod- 
sekretarz stanu von Schubert miał 
ze swej strony dać niedwuznacznie 
do zrozumienia posłowi Kloennemu, 
iż — zdaniem jego — idee, poru- 
szane w rozmowie z parlamentarzy- 
stami francuskiemi nie mogłyby być 
brane w rachubę w polityce zagra- 
nicznej Niemiec. Komunikat stwier- 
dza w końcu, że informacje, otrzy- 
mane od posła Kloennego podse- 
kretarz stanu v. Schubert niezwłocz- 
nie zakomunikował ministrowi spraw 
zagranicznych. 

Tyle — powściągliwy komunikat 
urzędowy. szeregu danych nato- 
miast, przenikających dzis do wia- 
domości publicznej okazuje się, że 
w pewnem stadjum tych rokowań 
nacjonaliści niemieccy ubiegali się 
nawet o uzyskanie za pośrednictwem 
ambasadora niemieckiego w Pary- 

żu von Hoescha spotkania między 
gen. von Lippem a Poincarem, do 
czego jednak oficjalny przedstawi- 
ciel dyplomacji niemieckiej nie chciał 
przyłożyć ręki. Atrakcją oferty na- 
cjonalistów niemieckich miał być 
znany z różnych enuncjacyj gene- 
rałów Hoffmana i Ludendorffa plan 
wspólnej zbrojnej interwencji nie- 
miecko-francuskiej w Rosji so- 
wieckiej. 

Na temat ten zresztą już w kwiet- 
niu r.b. czasopismo francuskie „Aux 
Ecoutes* przyniosło sensacyjny ar- 
tykuł jednego z posłów do francu- 
skiej izby deputowanych, przytacza- 
jący przedłożony mu przez polity- 
ków i przemysłowców niemieckich 
plan ofenzywy niemiecko-francuskiej 
przeciw Sowietom. W myśl tego 
planu połączone armja francuska i 
Reichswehra miały nawet być pod- 
porządkowane komendzie francu- 
skiej i wedle obliczeń wspomnia- 
nych czynników niemieckich miały 
najwyżej w ciągu 6 miesięcy do- 
prowadzić do zajęcia Moskwy. Oso- 
bistości niemieckie. które rozmawia- 
ły wówczas z posłem francuskim 
przyrzekały również finansowanie 
tej wyprawy przez Rzeszę nie- 
miecką. 

Dookoła wznowienia stosunków 
angielsko-sowieckich. 

LONDYN, 24.IX. (Pat.). Delegat 
sowiecki do rokowań z Anglją Dow- 
galewski przybył do Londynu. Spot- 
kanie z ministrem Hendersonem 
wyznaczone zostało na dziś na godzi- 
nę ||-tą. 

LONDYN, 24.IX. (Pat.) Delegat 
sowiecki do rokowan z Anglją Dow- 
galewski przybył dziś rano do Fo- 
reign Office w celu nawiązania kon- 
taktu z Hendesonem. 

  

Oświadczenie Dowgalewskiego. 
LONDYN, 24-IX. (Pat). Przed- 

stawiciel Sowietów na konferencji 
anglo-sowieckiej Dowgalewski o- 
świadczył korespondentowi agencji 
Reutera, że zdaniem jego narady 
obecnie dotyczyć będą strony czy- 

sto formalnej właściwej konferencji, 
która odbędzie się po wznowieniu 
stosunków dyplomatycznych i ma 
dać porozumienie w kwestji! propo- 
gandy i uznania zobowiązań finan- 
sowych. 

Pierwsza konferencja. 
LONDYN, 24.1X (Pat). Dziś o g. 

Il przed południem odbyła się w 
Foreign Office pierwsza konferencja 
Dowgalewskiego z Hendersonem w 

sprawie wznowienia stosunków an- 
glo-sowieckich. Konferencja trwała 
2 godziny. 
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Echa artykułów Marszałka 
Piłsudskiego i Daszyńskiego. 

Tel, od wł, kor, z Warszawy. 

Ostatni artykuł Marszałka Pił- 
sudskiego jak i odpowiedź nań p. 

marsz. Sejmu Daszyńskiego są nie- 
wątpliwie dwoma najważniejszemi 

wydarzeniami ostatniej chwili w ży- 

ciu polityki twewnętrznej państwa. 

To też zainteresowanie zarówno sa- 

memi artykułami jak i ich następ- 

stwami i konsekwencjami, które nie- 

wątpliwie będą miały miejsce, jest 

bardzo duże zarówno wśród klubów 

politycznych jak i wśród kół szero- 

kiej opinii. Świadectwem o tem 

choćby są dzienniki zarówno kra- 

jowe jak i zagraniczne, 
roko omawiane są obydwa artykuły. 

Wczorajsza prasa stołeczna główne 

miejsce swych  szpalt poświęciła 
temu wydarzeniu politycznemu. Za- 

uważyć musimy, 

gdzie sze- 

iż opozycja pra- 

wicowa wyraża pewnego rodzaju 

zadowolenie zarówno z artykułu 

Marszałka Piłsudskiego jak i z od- 

powiedzi marsz. Sejmu. Widzi ona 
w tem kompromitację swego sojusz- 

nika, a jednocześnie wroga obozu 

lewicowego z P. P. $. i Wyzwole- 

Fakt bowiem jest 

niezbitym, czemu nie zaprzecza pan 
marsz. Sejmu Daszyński, iż lewica 
z jednej strony wśród |mas swoich 
wyborców szerzyła ostrą demagogję 
antyrządową, opozycyjną, z drugiej 
zaś strońy pod obliczem, pewnego 
uśmiechu i spojrzeń w stronę rządu, 
pod pokrywką szumnych uchwał 

opozycyjnych, wydawanych dla za- 

mydlenia oczu wyborców, przewódcy 

lewicy, dążyli szlakiem drogi do po- 

rozumienia się z rządem. | to jest 

niewątpliwie wielka zasługa artykułu 

Marsz. Piłsudskiego iż przeciął on 

i wyciągnął na wierzch 

ność parlamentarnych przywódców 

opozycji lewicowej, amoralność spe- 
cyficzna dla naszego świata sejmo- 

wego. Może z tego właśnie względu 

prasa lewicowa skromnie zamilcza 

i nie rozwodzi się zbytnio nad oby- 

dwoma artykałami,|Jedynie zapowia- 

dają oni, iż dalsza decyzja nastąpić 

musi, a nastąpi ona na drodze po- 

rozumienia stronnictw lewicowych i 

stronnictw tak. zw. centrum. 

Od „Centrolewu“ zatem jak 

mniema lewica zależyć będzie dal- 
sza sytuacja polityczna. 

Marsz. Sejmu Daszyński tak sa- 

mo jak lewica i prawica w swojej 

odpowiedzi domaga się od rządu 

szybkiego zwołania Sejmu. Jaki jest 

jego cel także można wywniosko- 

niem na czele. 

tę amoral- 

wać z listu marsz. Daszyńskiego, 

Sejm będzie zwołany poto by móc 

przeglądać spisy osobowe klubów, 

by móc obliczyć nazwiska posel- 

skie, by wyczytać z tych spisów 

nazwiska wybitniejszych posłów. 

Oto zatem główny cel zwołania 

wcześniejszej sesji Sejmu. Nie oto, 

by przystąpić do rzetelnej pracy 

państwowotwórczej nad budżetem 

i rewizją konstytucji, lecz wyłącznie 

na to, by rozstrzygać różne „Cana- 

pe-Frage* oraz urządzać rządowi 

różnego rodzaju figielki. Rząd tym- 

czasem prącuje w dalszym ciągu 

nad szeregiem spraw, związanych 

z sytuacją gospodarczą i sytuacją 

na terenie międzynarodowym. I by- 

nie straszą go wszelkie 

sztuczki stosowane przez opozycję, 

albowiem potrafi je zwalczyć i sku- 

tecznie pracować 

ciężkiej 

najmniej 

nad usunięciem 
sytuacji gospodarczej, wy- 

pływającej z gospodarczego zasto- 
ju w Europie. 

Krwawe wybory w Meksyku. 
MEKSYK, 24.IX. (Pat). Według 

doniesień prasy w związku z wybo- 
rami władz municipalnych stanu 
Meksyk w miejscowościach Jalapa i 
Veracruz doszło do krwawych za- 
mieszek, w ciągu których 130 osób 
zostało zabitych, zaś kilkaset od- 
niosło rany. 

Katastrofa samolotu. 
WINNIPEG, 24.IX. (Pat). Do je- 

ziora Maniboba spadł wczoraj sa*. 
molot. Trzy osoby poniosły śmierć,
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Podróż Рапа Prezydenta Rzplitej. 
Kleck — Stolpce — Rubiežewicze — Iwieniec — Naliboki 

Niechniewicze. 

W dalszym ciągu pobytu w Klec- 
ku ogodz. 8 korpus ochrony pogra- 
nicza podejmował p. Prezydenta o- 
biadem w kasynie 9 bataljonu KOP. 
W czasie deseru przemówił dowód- 
ca okręgu KOP. gen. Tessaro-Zo- 
sik, który m. in. powiedział: „W po- 
dróży swej po wschodnich połaciach 
naszego kraju dotarłeś dzisiaj Dos- 
tojny Panie Prezydencie, do słupów 
granicznych. Pośród szarych dni, 
jakie tu na rubieżach Rzeczypospo- 
litej pędzimy, zajaśniał nam dziś 
dzień radosny i słoneczny”. Z kolei 
przemówił przedstawiciel ludności, 
p. Jeleński, składając na ręce Dos- 
tojnego Gościa podziękowanie dla 
władz polskich, że zesłały na kresy 
tego anioła opiekuńczego, jakim jest 
KOP., który strzeże dobra wszyst- 
kich obywateli, bez względu na wy- 
znanie fi narodowość. Po skończo- 
nym obiedzie p. Prezydent, żegnany 
owacyjnie przez brać żołnierską, 
udał się na spoczynek. 

Pan Prezydent poświęcił dzień 
wczorajszy na zwiedzanie nadgra- 
nicznych wsi i miasteczek, oddzia- 
łów K. O. P. oraz osiedli osadni- 
ków wojskowych. Przed wyjazdem 
swoim z Klecka Dostojny Gość udał 
się do szkoły tresury psów meldun- 
kowo-śledczych Korpusu Ochrony 
Pogranicza, gdzie z wielkiem zainte- 
resowaniem przyglądał się tresurze. 
egnany owacyjnie przez ludność 

miasta Klecka Dostojny Gość od- 
jechał w dalszą drogę. 

O godzinie ||-ej auto, wiozące 
Pana Prezydenta, otoczone szwa- 
dronem Korpusu Ochrony Pograni- 
cza, zajechało przed bramę tryum- 
falną miasta Stołpce, wśród świstu 
syren fabrycznych i bicia dzwonów 
kośc. i cerkiewnych. Przed bramą 
tryumfalną zgromadzili się przedsta* 
wiciele miejscowych władz państwo- 
wych ze starostą p. Kulwieciem na 
na czele, przedstawiciele władz sa- 
morządowych, osadnicy, organizacje 
społeczne i t. d. 

Wśród entuzjastycznych okrzy- 
ków, Pan Prezydent przeszedł wzdłuż 

szpalerów zgromadzonych organiza- 
cyj oraz młodzieży szkół, poczem 
udał się do kościoła, zniszczonego 
w czasie wojny, a obecnie odbudo- 
wanego, który zwiedził. Po zwie- 
dzeniu kościoła Pan Prezydent od- 
jechał do strażnicy K. O. P. Nr. 64 
im. Mikołaja Kopernika w -miejsco- 
wości Borkowsczyzna. 

Pan Prezydent dokładnie obej- 
rzał strażnicę, poczem udał się nad 
samą granicę, gdzie obejrzał poste- 
runki oraz dłuższą chwilę pozostawał 
przy słupie granicznym 762. Opu- 
szczając strażnicę Dostojny Gość 
wpisał się do księgi pamiątkowej. 

Z kolei gorące powitanie urzą- 
dziło głowie Państwa miasteczko 
Rubieżewicze położone o 800 met- 
rów od granicy sowieckiej. Tutaj 
Pan Prezydent zwiedził koszary 
drugiej kompanji 7 baonu K. O. P., 
gorąco przyjmowany przez oficerów 
i żołnierzy. Dalszym etapem pod- 
róży Pana Prezydenta było miaste- 
czko Iwieniec, znajdujące się w sta- 
rostwie wołożyńskiem. 

O godzinie 16-ej Pan Prezydent 
opuścił miasteczko Iwieniec. Po 
drodze zwiedził szkołę w Nalibo- 
kach, poczem przejechał przez pu- 
szczę Nalibocką. Zatrzymał się nad 
jeziorem Kromań, imponująco oświe- 
tlonem przy pomocy ognisk rozpa- 
lonych wzdłuż brzegu i tutaj, zapro- 
szony przez nadleśnictwo, zasadził 
na pamiątkę swego pobytu drzewko. 
Po drodze do Szczors Pan Prezy- 
dent obecny był na uroczystości 
poświęcenia nowego mostu na Nie- 
mnie. 

Ostatnim etapem podróży Pana 
Prezydenta była miejscowość Niech- 
niewicze, gdzie Pan Prezydent za- 
bawił w gościnie u osadników woj- 
skowych. 

O godz. 9 wiecz. Pan Prezydent 
przybył do Nowogródka, gdzie spo- 
Żył w ścisiem gronie obiad, poczem 
Dostojny Gość udał się na spoczy- 
nek, 

Hugenberg rozpoczął atak. 
Zasługą Hugenberga jest bez- 

sprzecznie zjednoczenie wszystkich 
niemieckich ugrupowań, będących 
'bardziej prawicowemi od partji na- 
rodowej, pisał w tych dniach organ 
partjj narodowej „Deutsche Allg. 
„Ztg.* Tryumwirat Hugenberg Seldte- 
Hitler rozpoczął swe natarcie na 
republikę niemiecką. Pisałem już na 
łamach „Kurjera Wileńskiego", że 
ów szturm atak, prowadzi się nie 
przeciwko republice, lecz przeciwko 
jej treści socjal-demokratycznej. Nikt 
jawnie nie wysuwa haseł monar- 
chistycznych. Wogóle ruch, ogłoszo- 
ny przez Hugenberga odznacza się 
niezwykłą mglistością, co odpowiada 
różnabarwności stworzonego przezeń 
bloku. Mamy tu trzeźwych, dziel- 
nych agrarjuszy ze związku wiej- 
skiego, dla których rzeczą ważną są 
wysokie cła agrarne oraz kredyty 
dla gospodarki wiejskiej, obok za- 
wziętych militarystów starej królew- 
sko pruskiej szkoły ze „Stahlhelmu* 
i wreszcie sproletaryzowanych zdzi- 
czałych mieszczuchów z partji Hit- 
łer'a, którzy plują na wszystkoi któ- 
rzy już znajdują się wespół z lum- 
penproletarjatem „poza społeczeń- 
stwem*.. Ostatecznie jedni parali- 
zują innych: agrarjusze hamują gdyż 
wolą wyjednać u republiki cła i kre- 
dyty niż wdawać się w ryzykowne 
awantury. Hitlerowcy, którzy nic nie 
mają już do stracenia (oszczędności 
swe stracili podczas inflacji) podnie- 
cają do wzmożonej aktywności. W 
rezultacie tryumwirat postępuje 2 
kroki naprzód a cofa się o trzy 
kroki. : 

Niedawno ukazala się ciekawa 
książka „Nacjonaliści w więzieniach 
burzuazji*. Jeden z bohaterów pra- 
wicowego aktywizmu tak smutnie 
określa niedolę swych spėltowa- 
rzyszy. „Przed czynem wszyscy cie- 
bie podniecają i zachęcają. Po czy- 
nie, gdy siedzisz za kratą, nikt już 
ciebie nie chce znać”. 

W ten sposób określają swoją 
sytuację „bohaterowie" prawicowego 
teroru w Niemczech. 

Jeżeli się bliżej przyjrzymy tym 
„bohaterom“, odrėžnimy dwie cha- 
rakterystyczne cechy: |) nie są to, 
bynajmniej zdziczali wskutek nędzy 
rolnicy, jak to usiłuje przedstawić 
opinji społecznej prasa prawicowa, 
lecz b. oficerowie, wykolejeni wsku- 
tek zredukowania armji oraz młodzi 
ludzie z tego środowiska. Niektórzy 
z nich, wprawdzie, byli na służbie 
w organizacjach wiejskich, lecz nigdy 
nie byli gospodarzami wiejskimi. 2) 
W długiej galerji typów niemieckich 
prawicowych terorzystów ostatniego 
dziesięciolecia widzimy, jak zaciera 
się granica między przestępcą poli- 
tycznym a kryminalnym. Większość 
z nich przypomina raczej średnio- 
wiecznego włoskiego „Bravo* który 
mordował za odpowiednie wynagro- 
dzenie na zamówienie, niż. Wilhelm'a 
'Tell'a lub rosyjskich ideowych rewo- 

. lucjonistów. Są to zdeprawowane 
elementy, znajdujące się poza spo- 
łeczeństwem. Obywatele prawicowi 

mogą coprawda korzystać z ich 
usług, ale trzymają ich na znacznej 
odległości od siebie. Solidni obywa- 
tele dokoła Hugenberga i nicponie 
polityczni dokoła Hitler'a — за to 
dwa różne światy... 

Te dwie różne armje chciał 
Hugenberg zjednoczyć pod jednym 
sztandarem. Z. początku bylo wy- 
sunięte hasło: „Więcej władzy dla 
Prezydenta republikil _ Następnie 
nowe hasło: „Precz z planem Joun- 
ga!* — Hugenburg pod hasłem: „Za 
wyzwolenie Niemiec"! domaga się 
plekiscytu w sprawie planu Jounga. 
Nie można twierdzić, by to hasło 
było wybrane bardzo szczęśliwie, 
bowiem przeciwnicy  Hugenberga 
zupełnie słusznie odpowiadają, że 
jeśli Niemcy odmówią ratyfikacji 
planu Jounga, będzie obowiązywał 
znowu plan Davesa, a jednak plan 
Jounga oznacza dla Niemiec na naj- 
bliższe 3 lata zmniejszenie długów 
reparacyjnych corocznie na 700 mil- 
jonów marek! Tymczasem rząd już 
nakreślił program odpowiedniego 
zmniejszenia podatków w  Niem- 
czech, a zmniejszenie jpodatków na 
700 miłjonów rocznie i ewakuacja 
Nadrenji przez wojska sojusznicze 
więcej przemawiają do serca trzeż- 
wego obywatela niemieckiego niż 
nacjonalistyczno-romantyczna fraze- 
ologja Hugenberga. : 

Wprawdzie program budžetowy 
rządu, przewidujący redukcję oraz 
zmniejszenie pensji urzędnikom i 
zasiłków bezrobotnym wywołuje 
wiele niezadowolenia w kraju i nie- 
zgody w obozie rządowym, lecz 
sformułowanie tekstu plebiscytu Hu- 
genberga jest tak bezładne, że moż- 
na zapamiętać jedynie $ 4, na mocy 
którego przeciwników politycznych 
Hugenberga należy karać jako zdraj- 
ców państwowych, Jednocześnie 
powstała w obozie Hugenberga róż- 
nica zdań co do tego, czy należy 
uwięzić tylko Sztresemanna czy też 
również i Hindenburga. Hitler jest 
za tem, by uwięzić również Hinden- 
burga, lecz agrazjusze ze związku 
wiejskiego są mocno zaniepokojeni 
taką perspektywą. Niewiadomo jak 
się skończy spór współtowarzyszy 
Hugenberga i kto kogo wreszcie 
wtrąci do więzienia. Hasło jednak 
„Sztresemana do więzienia"! może 
się podobać towarzyszom  Hitler'a 
ale wątpliwą jest rzeczą, czy będzie 
miało powodzenie wśród elementów 
uświadomionych, 

Pewna gazeta niemiecka dow- 
cipnie zaznaczyła „że plebiscyt przy- 
gotowany przez Hugenberga dowie- 
dzie, ilu jest w Niemczech  „poli- 
tycznie niepoczytalnych“. Faktem 
jest, że Hugenberg rozpoczął swój 
atak bez jawnego programu z bardzo 
nieudolnie sformułowanemi hasłami 
i że jego „jednolity front“ w zalo- 
ženiu jest skazany na rozpadnię- 
cie się. To też według wszelkiego 
prawdopodobieństwa cała tak groż- 
nie zapowiadająca też akcja speł- 
znie na niczem. 

Dr, Grzegorz Wtrszubski. 

Kas UrsRas Ji E--R 

Przed przyjazdem 
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Pana Prezydenta 
do Wilna. 

Min. Składkowski przybędzie 
do Wilna. 

W czasie swego pobytu w dniu 
23 b. m. w arszawie wojewoda 
Raczkiewicz przyjęty był przez mi- 
nistra spraw wewnętrznych Skład- 
kowskiego i odbył z nim dłuższą 
konferencję w sprawach służbowych. 

P. minister Składkowski w dniu 
25 b. m. w godzinach popołudnio- 
wych przybędzie samochodem z 
Warszawy do Wilna i weźmie udział 
w powitaniu koło Ostrej Bramy, 
przyjeżdżającego z Nowogródka Pa- 
na Prezydenta Rzeczypospolitej Igna- 
cego Mościckiego. 

Na spotkanie P. Prezydenta. 
P. wojewoda Raczkiewicz wyjeż- 

dża dzisiaj w godzinach popołudnio- 
wych na granicę województwa wi- 
leńskiego w celu powitania Pana 
Prezydenta Rzeczypospolitej, który 
przybędzie do Wilna w dniu dzi- 
siejszym o godz. 7 wiecz. 

Przed Ostrą Bramą odbędzie się 
uroczyste powitanie Pana Prezyden- 
ta Rzeczypospolitej przez przedsta- 
wicieli społeczeństwa wileńskiego. 

Starosta grodzki powiadamia 
wszystkie organizacje,  stowarzy- 
szenia, związki i t. d., które otrzy- 
mały przepustki celem wzięcia u- 
działu w uroczystem powitaniu Pa- 
na Prezydenta Rzeczypospolitej, iż 
przejście na plac przed Ostrą Bra- 
mę, gdzie się odbędzie powitanie 
jest wyznaczone przez ulicę Bazy- 
ljańską od strony Hal Miejskich. 

Wszystkie organizacje, stowarzy- 
szenia i związki proszone są o przy- 
bycie najpóźniej o godzinie 6.30. 

Nadmienia się, iż organizacje, 
które przybędą wcześniej będą mo- 
gły zająć lepsze miejsca. 

Apel do ludności. 

Uprasza się w czasie przejazdu 
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej 
oraz Ministrów i Świty o nierzuca- 
nie kwiatami ze względu na to, że 
przy pędzie samochodów nieumie- 
jętne rzuty mogą narazić przejeż- 
dżających. Wzywa się ludność do 
utrzymania porządku i ścisłego sto- 
sowania się do wskazówek straży 
porządkowej. 

Wojewoda Raczkiewicz i rektor ks. 
Falkowski u Marszałka Piłsudskiego. 
Zaproszenie na uroczystości jubileuszowe 350-lecia U. 5. В. 

WILNO. Wojewoda wileński Wł. Raczkiewicz i JM. rektor U. 5. В. 
ks. Czesław Falkowski udali się w niedzielę, dnia 22 b. m. wieczór do 
Warszawy ażeby przedstawić Panu Marszałkowi Piłsudskiemu program 
uroczystości jubiłeuszowych U. S. B. i z ramienia Komitetu Społecznego 
oraz Uniwersytetu prosić Pana Marszałka o przybycie na uroczystości 
uniwersyteckie. Podczas audjencji Pan Marszałek w toku rozmowy z p. 
wojewodą i ks. rektorem zapytywał z zainteresowaniem o szczegóły od- 
nowienia gmachów uniwersyteckich oraz o szczegóły programu obchodu, 
wyrażając gorącą chęć przyjazdu na obchód U. S. B. Pan Marszałek 
Piłsudski nadmienił, że jeżeli nic wyjątkowego nie stanie na przeszkodzie, 
pragnąłby podczas tych uroczystości być w Wilnie. 

M. ks. rektor Uniwersytetu w czasie audjencji wręczył Panu Mar- 
szałkowi pierwszy egzemplarz okazowy pamiątkowego medalu, wybitego 
przez Uniwersytet S. B. z racji 350 lecia istnienia i 10-lecia wskrzeszenia 
naszej Wszechnicy. Wojewoda Raczkiewicz i rektor Falkowski przybyli 
dnia 24 b. m. z powrotem do Wilna. 

Na uroczystości jubileuszowe U. $. В. 

Rozpoczynające się w dn. 9 paż- 
dziernika przybędzie z ramienia rzą- 

du centralnego minister W. R. i O.P. 
Czerwiński. ; 

Przybycie zwłok Joachima Lelewela. 
Wczoraj rano przybyły z dale- 

kiego Paryża do Wilna prochy Joa- 
chima Lelewela, spotkane na dwor- 
cu przez komitet obchodu 350-lecia 
U. S. B. z p. wojewodą !Raczkiewi- 
czem, maszałkiem senatu prof. Szy- 
mańskim i senatem akademickiem 
na czele. 

Trumnę z prochami Lelewela 
ustawiono na specjalnym katafalku 
w poczekalni I klasy, przy której 
stanęła warta honorowa uczniów 
gimn. im. Lelewela i żołnierzy. 

O godz, 6-ej wieczorem odbyła 
się eksportacja zwłok do kościoła 
św. Jana. Gdy trumnę ustawiono na 
ośmiokonnym rydwanie prezydent 
miasta p. Folejewski wygłosił nastę- 
pnjące przemówienie: 

Przemówienie prezydenta 

miasta p. Folejewskiego. 

Prochy Leleweła w Wilnie — tak 
Bóg chciał. Lelewel w dramacie Wy- 
spiańskiego mówi: 

„Nie pozwoli mnie Bóg wrócić, 
Powrócić tam gdzie rwie tęsknota 
Gdzie są mojego serca struny 
Uwiezle“. 
„Ja w mej piersi 
Skupiłem wszystkie Litwy Serca". 

A jednak stało się, prochy Lelewela są 
w Wilnie. Tak być musiało, bo cho- 
ciaż prochy jego były hen, daleko w 
Paryżu, to duch jego zawsze był 
wśród nas, tu w Wilnie, często zapo- 
minany przez nas i zapoznawany, 
wtłaczany brutalnie stopą zaborcy w 
ziemię, lecz był zawsze. Ten „mazur- 
koroniarz“, kiedy przyjechał do Wil- 
na. kiedy dojrzał tu duchowo, staje 
się „mocno w litewskiem uwielbia- 
ny gronie“ i „sercem współrodaka ży- 
je między braćmi* (wiersz Miekiewi- 
cza do Lelewela). 

Ten „mazur* staje się wodzem du- 
chowym młodzieży na Litwie, księgi 
jego (wykłady) nigdy nie kłamią. Ten 
historyk przenikliwy, ten analityk, do- 
chódzi do przekonania, że nie można 
budować przyszłości bez oparcia się 
o przeszłość, bo przeszłość potrzebna 
nam jest jako wspomnienia narodowe, 
które podnoszą uczucia, zapalają ser- 
ca i umysł do dzielności. Lecz powro- 
tu do przeszłości być nie powinno — 
„chcemy widzieć nową i odmłodzoną 

Polskę i jej towarzyski porządek w 
postępie na lepsze przeistoczony*. 

Lelewel walczy o Polskę repubłi- 
kańską i o postęp, głośno i śmiało, żą- 
da uobywatelnienia włościan, swobo- 
dy wyznań powszechnego nauczania. 
Zasadą odrodzenia Polski, powinno 
być hasło równości, wolności, brater- 
stwa. Nie zapominajmy, że mówi to . 
nie polityk zawodowy, nie dzienni- 
karz, lecz profesor historyk, który 
stworzył całą nową teorję historyczną, 
o którym Mickiewicz mówi: „Wynio- 
sły jesteś, stanąć mający na czołe! Ty, 
co nie dozwoliłeś tylu księgom kła- 
mać, z samego kłamstwa prawdę u- 
miejąc wylamač“. Pamiętajmy więc, 
co głosił Lelewel, bo to jest nasz dro- 
gowskaz na przyszłość. 

Nic Lelewel w życiu nie zdobywał 
dla siebie, wszystko poświęcił dla do- 
bra Ojczyzny i Narodu. Marzenia je- 
go ziściły się prawie po stu latach. 
Nam w udziale przypadło to szczęście 
wielkie, że w wolnej, demokratycznej 
ojczyźnie żyjemy — prochy Lelewela 
są w wolnej ojczyźnie i pozostaną w 
niej na wieki. Tak Bóg chciał. Idź- 
my więc w przyszłość drogą, którą 
wskazał nam genjusz zmarłego bojo- 
wnika o wolność i postęp, wciąż 
naprzód. 

* * * 

Kondukt žalobny prowadzil prof. 
ks. Šwirski. Na czelė konduktu przy 
dźwiękach marsza żałobnego kro- 
czył szwadron ułanów, kompanja 
piechoty, organizacje społeczne ze 
sztandarami, korporacje akademickie, 
uczniowie i liczne duchowieństwo. 
Rydwan otaczali oficerowie dzlego- 
wani przez wszystkie pułki garnizo- 
nu wileńskiego i korporanci. 

Za trumną postępowali przed- 
stawiciele władz cywilnych i woj- 
skowych z woj. Raczkiewiczem i in- 
spektoratem armji gen. Dąb-Bier- 
nackim, senat akademicki, młodzież 
uniwersytecka oraz niezliczone tłu- 
my ludności. Pochód oświecały pło- 
'nące pochodnie. 

Po przebyciu do kościoła św. Ja- 
na trumnę w powodzi kwiatów usta” 
wiono na katafalku w kaplicy Bo- 
żego Ciała, gdzie. pozostaną do dn. 
9 października, kiedy zostaną złożo- 
ne na wieczny spoczynek na Rosie. 

  

Zjazd przyrodników i lekarzy. 
Przyjazd ministrów. 

Na uroczystości związane ze zjaz- 
dem lekarzy i przyrodników pol- 
skich przybędą do Wilna z Warsza- 
wy minister Składkowski, zaś z No- 
wogródka ministrowie Niezabytow- 
ski i Staniewicz. 

Delegacja jugosłowiańska. 

Na zjazd lekarzy - przyrodników 
polskich przybywa liczna delegacja 

jugosłowiańska z prof. Ivkoviczem 
na czele. Z Warszawy przybędzie 
również szef departamentu sanitar- 

„nego М. 5. Wojsk. gen. Ruppert i 
dyrektor departamentu służby zdro- 
wia M. S. Wewn. Piestrzyński. 

  

Siłne lotnictwo 
to potęga Państwa! 
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LIGA NARODÓW. 
Plenarne posiedzenie. 

GENEWA, 24.X. (Pat.). Dzisiej- 
sze plenarne Zgromadzenie Ligi 
Narodów rozpoczęło się o godzinie 
10. Przewodniczący zakomunikował, 
że panowie Fromageot i Cecil Hurst 
przyjęli wybór na członków Stałego 
Trybunału Sprawiedliwości Między- 

narodowej. Następnie Zgromadzenie 
przystąpiło do pierwszego z 9 punk- 
tów porządku dziennego, a miano- 
wicie do kwestji ograniczenia han- 
dlu narkotykami. W tej sprawie 
sprawozdanie złożył delegat Jugo- 
sławji Foticz. 

Sprawa rozbrojenia. 

GENEWA, 24-IX. (Pat). Na dzi- 
siejszem posiedzeniu Zgromadzenia 
lord Cecil wyraził zadowolenie, że 
już 13 państw przyjęło klauzulę 
fakultywną i oświadczył, że rząd 
jego kraju starać się będzię o ogra- 
niczenie materjału wojennego, co 
stanowi wlaściwą podstawę rozpro- 
jenia. 

Następny mówca Cassen apro- 

Wieczorne 

GENEWA, 24, IX. (Pat). Na Zgro- 
madzeniu Ligi Narodów, odbytem 
dziś wieczorem, postanowiono liczbę 
członków komisji, która ma zbadać 
sprawę personalną Ligi Narodów po- 
dnieść z 9 na 13. Następnie w imieniu 
komisji prawnej delegat francuski 
złożył sprawozdanie o wniosku angiel- 
skim, dotyczącym zharmonizowania 
postanowień art. 12 i 15 paktu Ligi 
z postanowieniami paktu Kelloga 
Rezolucja wzywająca Radę Ligi Na- 
rodów do mianowania komisji w skła- 
dzie 11 członków dla opracowania od- 

fUkończenie prac 

GENEWA, 24. IX. (Pat). Komisja 
prawna Zgromadzenia Ligi Narodów 
ukończyła swe prace przyjęciem za- 
proponowanej przez podkomisję re- 
zolucji, dotyczącej wniosku delegata 
chińskiego, który zwrócił uwagę na 
procedurę stosowania art. 19 paktu 
Ligi Narodów w sprawie rewizji tra- 
ktatów, które stały się niemożliwe do 
stosowania. Rezolucja między inny- 
mi zwraca uwagę na oświadczenie de- 
legacji chińskiej, według którego pew- 
ne pakty, zawarte pomiędzy Chinami 

bował sprawozdanie o pomocy fi- 
nansowej i oświadczył, że :Francja 
gorąco popiera projekt i dążyć bę- 
dzie do jego urzeczywistnienia, Po 
sprawozdaniu Sandlera o kontroli 
prywatnej fabrykacji broni i mater- 
jału wojennego oraz po zatwierdze- 
niu przez Zgromadzenie regulaminu 
przyszłej stacji radjotelegraficznej 
posiedzenie zostało zamknięte. 

posiedzenie. 

powiednich wniosków dla następnego 
Zgromadzenia Ligi, została przez 
Zgromadzenie przyjęta, podobnie jak 
i sprawozdanie delegata belgijskiego 
w sprawie kodyfikacji prawa między- 
narodowego. Wreszcie przyjęto spra- 
wozdanie i rezolucję Andersena w 
sprawie pożądanego przyśpieszenia 
ratyfikacji układów zawartych pod 
auspicjami Ligi Narodów, poczem wy- 
znaczono następne posiedzenie ple- 
narne Zgromadzenia na jutro przed 
południem. 

Komisji prawnej. 

i innemi państwami stoją w sprzecz- 
ności z obecną sytuacją i dlatego sta- 
ły się — zdaniem Chin — niemożli- 
wymi do stosowania. Pozatem rezo- 
lucja wskazuje na brzmienie art. i9 
który każdemu państwu, będącemu 
członkiem Ligi, daje prawo żądania 
od Zgromadzenia Ligi Narodów zba- 
dania takich traktatów. Wszyscy 
członkowie Zgromadzenia Ligi Naro- 
dów wyrazili swą zgodę na rezolucję, 
która w ten sposób zakończyła długą 
i żmudną dyskusję w tej sprawie. 

  

Zamknięcie sesji parlamentu czeskiego. 
PRAGA, 241X. (Pat.). Własno- 

ręcznem pismem prezydenta repu- 
bliki zamkięta została letnia sesja 
parlamentu. Wbrew zwyczajowi nie 
nastąpiło równocześnie zwołanie obu 
izb na sesję jesienną, co tłumaczo- 
ne jest ogólnie jako objaw przesi- 

lenia parlamentarnego. Kompetentne 
czynniki koalicji zadecydują w dniu 
dzisiejszym, czy nastąpią nowe wybo- 
ry. Według dalszych doniesień, szef 
rządu miał uzyskać zgodę prezy- 
denta republiki na podjęcie niezbęd- 
nych zarządzeń. 

——— 

Nowy napad na Żydów w Palestynie. 
BERLIN, 24. IX. (Pat). Donoszą 

z Jerozolimy, że w nocy „osiedle 
Kfar-Leladin uległo napadowi, po- 
łączonemu z grabieżą mieszkańców 

żydowskich. Strażnicy kolonji oraz 
kilkoro dzieci zostało zastrzelonych. 
W pozostałej części Palestyny po- 
łożenie się poprawia. 

Żądania sjonistów w sprawie przywrócenia normalnych | 
stosunków w Palestynie. 

WIEDEŃ, 24.1X (Pat). Dzienniki 
donoszą z Londynu: Prezydent Je- 
wish Agency Weizmann został przy- 
jęty wczoraj popołudniu przez Mac 
Donalda i wręczył mu zasadnicze 
żądania  sjonistycznej organizacji 
światowej w sprawie przywrócenia 
normalnych stosunków w Palesty- 
nie. 

Żądania te obejmują następujące 
punkty: |) mocarstwo mandatowe 

musi przedsięwziąć energiczne za- 
rządzenia, aby zabezpieczyć życie i 
mienie mieszkańców żydowskich; 2) 
dla osiągnięcia tego celu potrzebna 
jest reorganizacja policji krajowej i 
armji transjordańskiej; 3) mocarstwo 
mandatowe musi w myśl noty Bal- 
foura zagwarantować czynne popar- 
cie rozwoju gospodarczego i oży- 
wienia działalności kolonizacyjnej 
Żydów. 

Lan Liss Lia Lai LiL LL Li 

NAJTAŃSZE ŹRÓDŁO ZAKUPU 
SUKNO I BLAWAT 

V. Rulkouski | |. Domagała 
Tel. Nr. 14-02, WILNO. Wielka 47, 

NA SEZON JESIENNY I ZIMOWY 
skład bogato zaopatrzony w duży wybór: 
Jedwabie, wełny, materjały bieliźniane 

ect. 2551 

VI tydzień lotniczo-gazowy. 
Poraz szósty z kolei przystępuje Komitet 

Wojewódzki Wileński L. O. P. P. do organi- 
zacji „Tygodnia Lotniczo-Gazowego*, który 
odbędzie się w dniach od 6—13 października 
1929 roku. 

Cele VI Tygodnia Łotniczo-Gazowego są 
zasadniczo te same co i lat poprzednich i w 
całości pokrywają się z ogólnemi zasadami 
instytucji z tą tylko różnicą, że z roku na 
rok zadania, do spełnienia których. powo- 
łana jest L. O. P. P. wzrastają, rozszerzają 
swój zakres, obejmując coraz bardziej aktu- 
alny komplet zagadnień, związanych z ob- 
roną państwa. 

Obecnie, niezależnie od popierania roz- 
woju lotnictwa Liga przeprowadza olbrzy- 
mie dzieło przygotowania ludności cywilnej 
do obrony przeciwgazowej, 

Im liczniejsze będą szeregi L. О. Р. Р., 
im więcej ofiar będzie złożonych do Kas Li- 
gi tem szybciej zagadnienia realizowane 
przez Ligę będą osiągnięte. Zwiększenie wy- 
datne liczby członków L. O. P. P. i jednora- 
zowe poważne zasilenie jej funduszów oto 
naczelne zadanie VI Tygodnia Łotniczo- 
Gazowego. 

  

Kto wygrał na loterji? 

WARSZAWA, 24 IX. (Pat). Dnia 24 b. m. 
w 16 dniu ciągnienia V klasy Polskiej Państ- 
wowej Loterji Klasowej padły główniejsze 
wygrane na następujące numery: 

„ Po 10 tys. zł. 
Nr. Nr. 11.690, 122,984, 135,930. 

Po 5 tys. zł. 
Nr. Nr. 2.675, 44.152, 52.079, 62.919, 

64.096, 17845, 139.101, 160,077 i 163.991. 

Mapa powietrzna Europy 
i Ameryki. 

Mapa linij powietrznych świata, sporzą- 
dzona przez angielskie ministerjum lotni- 
ctwa, wykazuje kolossalny rozwoj lotnict- 
wa, obsługującego już obecnie 80.000 mil li- 
nij powietrznych. Na czele idą Niemcy z 
18.000 mil tych linij, łączących giowne mia- 
sta i okręgi wewnątrz kraju 1 rozciągają- 
cych się daleko poza jego granice, do wszy- 
stkich głównych miast Europy. Jako rczul- 
tat rozwiniętego w takim stopniu iotnictwa 
posiadają Niemcy najlepiej urządzoną ob- 
sługę powietrzną korespondencyjną towa- 
rową i pasażerską. 

Z pośród państw europejskich wślad za 
Niemcami, pod względem rozwoju lotnict- 
wa, w zastosowaniu do ruchu przewozowe- 
go, idzie Francja, która w ciągu ostatnich 
dwuch lat podwoiła długość finij powietrz- 
nych, obejmujących obecnie 12.500 mil i łą- 
czących Francję nietylko z wszystkiemi śro- 
dowiskami wewnątrz kraju, ale także z Lon- 
dynem, Warszawą, Konstantynopolem, kolo- 
njami w Północnej Afryce oraz w Afryce 
środkowej. Linja francuska z Paryża do 
Buenos-Ayres jest, jak dotychczas, najśmie- 
lej pomyślaną linją powietrzną świata. 

Najdłuższą z linij powietrznych sowiec- 
kich jest łącząca Moskwę z Irkutskiem. Pro- 
jektowana jest też i bliska otwarcia, obsłu- 
giwana łącznie z Niemcami, linja powietrz- 
na, sięgająca z Moskwy do Teheranu. Mapa 
powietrzna nie podaje jednak dokładnych 
wykresów handlowych linij sowieckich, tak 
że dane co do rozwoju lotnictwa w Bolsze- 
wji są pod znakiem zapytania, bodaj że ce- 
lowo przez rząd Sowietów, w tym stanie ta- 
jemniczości utrzymywane. 

W Ameryce istnieje obecnie 16.600 mil li- 
nij powietrznych, obsługiwanych jednak wy- 
łącznie przez przedsiębiorstwa prywatne. 
Korespondencja, przewożona samolotami, 
sięga w Stanach Zjednoczonych 230 tonn 
miesięcznie. Około 10.000 mil oświetlanych 
jest w nocy reflektorami, aby umożliwić kur- 
sowanie samolotów przez całą dobę bez 
przerwy. Amerykańska awiatyka handlowa, 
w. przeciwstawieniu do awiatyki takiej w 
większości państw europejskich, nie była ni- 
gdy subsydjowana przez rząd, który jedynie 
przyczynił się do budowania aerodromów, 
nocnego oświetlenia linij, oraz zorganizowa- 
nia odpowiedniej obsługi meteorologicznej. 
Wobec tych liczb imponujących, dziwnie od- 
bija słaby rozwój lotnictwa w Anglji, figu- 
rującej w ogólnym wykazie zaledwie z 
5.000 mil linij powietrznych. 
Specjalne linje łączą W. Brytanję z jej do- 
minjami, a zwłaszcza z Indjami. Maleńka 
Belgja obsługuje 1.950 mil powietrznych li- 
nij, łączących kraj macierzysty z belgijskiem 
Congo. 
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WIEŚCI I OBRAZKI z KRAJU 
LIDA 

-- Świętokradztwo. Dnia 6 sierpnia b. r. 
w przepełnionym kościele Pijarów w Lidzie, 
zbliżył się jakiś nieznany osobnik do skar- 
bonki kościelnej i zaczął tam z cicha mani- 
pulować celem opróżnienia jej zawartości. 
Zauważył to jednak Bolesław Banasiewcz, 
który podniósł alarm przytrzymując niezna- 
jomego. Ponieważ obecni w kościele przy- 

brali groźną postawę nie czekając na poli- 

cjanta sam postanowił prowadzić złodzieja 

na posterunek. Po drodze przytrzymany Za- 

groził Banasiewiczowi nożem i zbiegł. Za 
wiadomiona o tem policja, oddała tę sprawę 

w ręce wywiadowcy Leopolda Baranowskie- 

go, który po przeprowadzeniu dochodzenia 

ustalił, iż przestępcą był Konstanty Sienkie- 

wicz zam. przy ul. Kolejowej 24, i areszto- 

wał go. 
W ubiegły czwartek sprawa ta była roz- 

patrywana w Sądzie Grodzkim w Lidzie na 

mocy okoliczności ustalonych w dochodze- 

niu oskarżony o przestępstwo przewidziane 

w art. 49 i 587 k. k. Konstanty Sienkiewicz 

został osądzony na 1 rok więzienia z zali- 

czeniem na poczet kary aresztu zapobiegaw- 

czego od dnia 24 sierpnia b. r. A. Sło. 
-+ Doroczna Wystawa Szkoły Rzemieśl- 

nieczo-Przemysłowej. W niedzielę dna 22-g0 

b. m. została otwarta Doroczna Wystawa w) - 
robów stolarskich i ślusarskich wykonanych 
przez uczniów Państwowej Szkoły Rzemieśl- 
niczo-Przemysłowej w roku szkolnym 1928-29 
Wystawa znajduje się w nowowybudowanymi 

budynku szkoły przy ul. Suwalskiej 130 i bę 
dzie trwała do dnia 28 b. m. włącznie. 

Wstęp wolny. 

+ Zawody Piłkarskie o mistrzostwo 1a. 
Lidy. W sobotę dnia 21 b. m. rozpoczęły się 
Zawody Piłkarskie o mistrzostwo m. Lidy. 
Do zawodów staje 5 drużyn: 1) Strzelecki 
Klub Sportowy, 2) Policyjny Klub Sportowy, 

3) Klub Sportowy „Kraft“, 4) Lidzka Ochot- 

nicza Straż Pożarna i 5) Klub Sportowy 77-g0 

pułku piechoty. W sobotę odbyły się dwa 

pierwsze mecze na boisku sportowem koszar 

im. Rydza-Śmigłego. O godz. 14-ej mecz po- 
między Strzeleckim Klubem Sportowym a 
Lidzką Ochotniczą Strażą Pożarną z wyni- 
kiem 2:1 na korzyść S. K. S. i o godz. 16-ej 
drugi mecz pomiędzy Policyjnym Klubem 
Sportowym a Żydowskim Klubem Sporto- 
wym „Kraft z wynikiem 2:0 na korżysć 
P. K. S. 

Dalszy ciąg zawodów odbył się w niedzic 
lę dnia 22 b. m. 1 mecz pomiędzy S. K. $ 
a P. K. S. dal wynik 2:1 na korzyść S. K. 5. 
Drugi mecz pomiędzy 77 K. S. a „Kraft“ 
nie odbył się wcale ponieważ „Kraft* która 
dopiero przybyła z miasta nie zdążyła się 
na czas stawić na boisku. Gdy po drugim 
gwizdku członkowie „Kraft* nie zdążyli się 
zebrać, rozległ się trzeci gwizdek i sędzia 
Wolman ogłosił zwycięstwo wojskowej dru- 
żyny, która otrzymała 2 punkty i 3 bramki. 
Następne zawody odbędą się w następną so- 
botę i niedzielę. A. Sło. 

MIADZIOŁ 
-+ Pożar. W dniu 22 b. m. o godz. 18.30 

wybuchł pożar, od niewyjaśnionych narazie 
przyczyn, w miasteczku Miadziole, pow. Pos 
tawskiego. Spaliły się doszczętnie całe zabu- 
dowania Stanisława Koziełło, Kazimierza 
Stasiewicza i Stanisława Suchorukiego wraz 
z całym tegorocznym zbiorem. Straty wyno- 
szą przeszło 20.000 zł. Ogień udało się zlikwi- 
dować w przeciągu dwóch godzin dzięki ener- 
gicznym zarządzeniom funkcjonarjuszy miej- 
scowego posterunku Policji Państwowej na 
czele z kamendantem przodownikiem Chmie- 
lewskim oraz miejscowej straży ogniowej. 

W celu ustalenia faktycznych przyczyn 
pożaru prowadzi się dochodzenie. 

a SI I INN AINA k k RI L IRIOS LOS TEV IST 

Święto Wychowania Fizycznego w Wilnie. 
Powoli, stopniowo, ale niezmiennie, coś 

się w psychice ludzkiej przetwarza... Zdrowy, 
radosny, pęd ku słońcu, ku powietrzu, ku 
tężyznie fizycznej ogarniać zaczyna masy... 
Młode pokolenie, ostoja i nadzieja narodu, 
pręży ramiona coraz bardziej krzepkie i mo- 
cne i raz po razu znaczy swą mrówczą pra- 
<ę, pięknemi rezultatami... 

Zbożny, a jakże owocny wysiłek: mło- 
dzieży, wychowawców, armji i społeczeńst- 
wa. Na tej wspaniałej niwie zacierają się róż- 
nice poglądów politycznych, przestają istnieć 
obozy, znikają dawne uprzedzenia jednych 
sdo drugich, a wspólna, celowa, twórcza pra- 
<a, wre i kipi tu i tam, tam i tu... 

Prawdziwy, rzetelny wyścig pracy! 
Stadjon na Pióromoncie, krwawym wysił- 

kiem i trudem zdobyty, pulsuje niebywałem 
życiem. Tysiąc zawodników z pośród mło- 
dzieńczych rzesz, przygotowuje się do za- 
wodów. 

„Brama szeroko otwarta, gošcinnic za 
prasza“... 

Jak potoki lawy płynie zwarta masa lu- 
dzi ku trybunom... Stoję na uboczu i wierzyć 
własnym oczom nie chcę. Przed trzema jesz- 
<ze laty, na zawody lekkoatletyczne, na po- 
kazy gimnastyczne, w takich jak dzisiaj wa- 
runkach, przychodziło po kilkadziesiąt wi- 
dzów, do zawodów stawało kilkanaście jed- 
nostek. A wszak w dniu tym nie można о- 
«zekiwać żadnych sensacyj, ni nadzwyczaj- 
nego na stadjonie dziać się nie będzie... 

Trzy, cztery, pięć, sześć tysięcy ludzi, a 
w pośród nich tysiące wielkich małych i ma- 
leńkich chłopców, dziewcząt, roześmianych, 
zadowolonych, z wyrazem zainteresowania 
na rumianyeh twarzyczkach. Prawie każdy 
z nich w ciągu minionego roku uwijał się 
po boisku, stadjonie, rzucał dyskiem, oszcze 
pem, skakał, biegał, więc też zaciekawiony 
jest wielce, jakie koleżanka lub kolega ©- 
siągnie rezultaty. 

Nie brak i dorosłych, wśród których 
idzie poszept: jakiž tu bajeczny ruch, jaki im- 
ponujący widok, ile bujnego tętniącego ży- 
"CIA... 

Rozpoczynają się konkurencje. Orkiestra 
gra wesołego marsza, nastrój wesela i ra- 
dości wzrasta. 

Sprawnie, jak w zegarku odbywa się 
wszystko. Oto szermierka, boks, skoki, biegi, 
rzuty, gra w koszykówkę o mistrzostwo Pol- 
ski, przybywają drużyny biorące udział w 

   

  

marszu dziesięciokilometrowym, a giganto- 
fon podaje momentalnie wyniki. Niestrudzo- 
ny kierownik Ośrodka W. F. informuje o 
wszystkiem, wyjaśnia wszystko, atmosfera 
nieprawdopodobnego wprost ładu organiza- 
cyjnego, sprawności, którą podziwiali już w 
Wilnie i zawodnicy ze wszystkich stron Pol- 
ski i goście zagraniczni. 

W lożach reprezentantów władz, w któ- 
rych widzimy pp. wicewojewodę Kirtiklisa, 
starostę grodzkiego, naczelnika Jocza, Ra- 
kowskiego komendanta policji, pułk. Giżyc- 
kiego — zainteresowanie ogromne. Raz po 
razu padają wyrazy uznania. 

Trąbka i oto ze wszystkich stron, płyną 
w takt muzyki długie szeregi młodzieży w 
strojach gimnastycznych. Znowu trąbka i na- 
raz kilkanaście grup rozpoczyna lekcje po- 
kazowe gimnastyki. Jakiż malowniczy, jak 
budujący widok. 

Nadjeżdża p. wojewoda Raczkiewicz, któ- 
ry samochodem przybył z Wilejki Powiato- 
wej, by wziąć udział w tem niezwykłem świę- 
cie. Jemu to zawdzięcza Wilno tak piękny 
rozwój W. F. na terenie Wileńszczyzny, to 
też p. generał Krok-Paszkowski wręcza w im. 
d-cy D. O. K. dyplom honorowy za zasługi 
poniesione na polu Wychowania Fizycznego. 

Pan wojewoda przemawia do zebranych 
zawodników, na których oczekuje mnóstwo 
pięknych nagród. Mówi o udziale zmart- 
wychwstałej Polski w wielkim wyścigu na- 
rodów świata, na polu wychowania fizycz- 
nego, o wspaniałych rezultatach, jakie dotąd 
Połska odniosła i jakkolwiek nie stanęła je- 
szcze na czele, nie mniej przeto idzie w szy- 
bkiem tempie do ujęcia prymu w swoje ręce. 
Przemówienie tak powszechnie lubianego 
włodarza ziemi wileńskiej przyjęto w głębo- 
kiem skupieniu. 

Następuje rozdanie nagród. Kpt. Kawaiec 
odczytuje zwycięskie zespoły, major Fiel- 
dorf wielce zasłużony działacz w dziale p. 
w. i w. f., segreguje nagrody, które następnie 
p. wojewoda przy dźwiękach orkiestry wrę- 
cza zawodnikom. 

Można powiedzieć bez przesady, że Wil. 

Wojew. Komitet W. F. i P. W. święcił w tym 
dniu prawdziwy i dobrze zasłużony tryumf 
wytężonej pracy organizacyjnej w dziedzi- 
nie W. F. i P. W. 

Piękne, niezapomniane chwile. 

Romuald Kawalec. 

Podziękowanie Wil. Woj. Kom. W. F. i P. W. 
W związku z odbyciem się w Wilnie w 

dniach 21 i 22 września 1929 r. dorocznego 
Wojewódzkiego Święta Wychowania Fizycz- 
nego i Przysposobienia Wojskowego, Wileń- 
ski Wojewódzki Komitet W. F. i P. W. tą 
drogą składa podziękowanie: 

PP: oficerom, osobom cywilnym i podo- 
ficerom, biorącym łaskawy udział w zawo- 
dach, jako instruktorzy i członkowie Komi- 
sji Sędziowskiej, — za bezinteresowną pomoc 
w przeprowadzeniu zawodów i pokazów 
sportowych. 

Pp. dowódzcom I, 5 i 6 p. p. Leg. — za 
przyjęcie zawodników i zakwaterowanie ich 
-oraz wyżywienia w rejonach koszar swycii 
pułków; 

P: dowódcy 3 p. saperów — za zarządze- 
mie przerzucenia mostu pontonowego przez 
rzekę Wilję; 

pp. kapitanom — Tadeuszowi Kawalcowi 
Stanisławowi Paczosie — za sprężystą or- 

ganizację zawodów i pokazów sportowych; 

p. kpt. d-rowi Gołyńskiemu — za tros- 
kliwą opiekę lekarską; 

Pp. nauczycielkom i nauczycielom szkół 
średnich, z p. prof. Czyżewskim na czele — 
za doskonałe zorganizowanie pokazów gim- 
nastycznych młodzieży szkolnej; 

firmie „Polskie Zakłady Radjotechniczne 
Philipsa“ — za zainstałowanie gigantofonów 
na stadjonie sportowym; 

p. właścicielowi kina-teatru „Hollywood 
— za łaskawe wypożyczenie kierownictwu 
zawodów gigantofonów, które były użyte 
podczas zawodów sportowych. 

  

UA R TSA IS IT KITI V AIDS DK TTT IST ITS ITT ASTA 

Z ruchu muzycznego. 
Zastrzeżenia wypowiedziane w po- 

przedńim sprawozdaniu co do szkod- 
liwości niezorganizowanej akcji kon- 
certowej, bardzo prędko znalazły po- 
twierdzenie. Brak odpowiedniego kie- 
rownictwa w tej dziedzinie musi po- 
wodować niepożądane ofiary w ro- 
sdzaju ostatniego koncertu (dn. 18 b. 
m.). Wystąpiła bowiem na estradę 
młoda pianistka, najzupełniej do ta- 
kiego występu riie przygotowana. 

P. Nachimsonówna nie jest pozba- 
wiona zdolności pianistycznych, — 
lecz posiadane przez nią warunki 
nie zostały w pożądanym stopniu 
rozwinięte do tego poziomu jakiego 
wymaga obecnie sztuka pianistyczne- 
„g0 wirtuozowstwa, doprowadzona 
dziś do wysokiego stopnia wszystkich 
swoich czynników składowych. 

Wykonanie programu przez p. Na- 
chimsonównę, złożonego: z Francha, 
Debussy'ego, Liszta, Paderewskiego 
nie było ani na chwilę przekonywu- 
jącą interpretacją myśli autorów. — 
Co do strony wewnętrznej — zaś stro- 
'na techniczna szwankowała zarówno 
"pod względem sprawności palcowej, 
'kolorytu dźwiękowego, jak i opano- 
"wania pamięciowego. 

Koroną wszystkiego były „nad- 
sdatki* nadprogramowe zakrawające 
„na kpiny ze słuchaczy. Robimy te u- 
-wagi nie w cełu wyładowania złośli- 
'wości, z powodu nieudanego wieczo- 

ru, ale w celu dobra zarówno koncer- 
tantki jak i publiczności. 

Niewątpliwie uzdolnionej, lecz nie 
kierowanej krytyczną myślą koncer- 
tantce życzliwie radzimy poddać 
swoje aspiracje rzetelnej i sumiennej 
opiece, mogącej ją w niedalekiej przy- 
szłości doprowadzić do wymaganego 
dziś poziomu sztuki odtwórczej. Pu- 
bliczności zaś niemniej życzliwie ra- 
dzimy niezbędną ostrożność w st» 
sunku do imprez, niezorganizowa- 
nych przez odpowiedzialne i powoła- 
ne ku temu instytucje. 

Przy sposobności zapytujemy, co 
miały znaczyć zaproszenia rozsyłane 
wielu osobom na omawiany koncert 
przez Teatr Miejski w „Lutni*. Czyż- 
by to było nadużycie firmy Teatru 
Miejskiego przez kogoś nieodpowie- 
dzialnego? 

W jakibądź jednak sposób wyjaś-. 
ni się owo curiosum, zawsze wynik 
będzie potępiający kłusownictwo nie- 
powołanych ajentów na terenie ru- 
chu muzycznego. O wytępienie tego 
kłusownictwa wołać będziemy nie- 
ustannie. Z. B. 
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SAU EEZR 

Z NOTATNIKA WŁÓCZĘGI 
O bezhołowiu chodnikowo- 

brukowem. › 
Przed laty Wilno otrzymało ładne chod- 

niki betonowe w śródmieściu, miły ten stan 

rzeczy należy jednak obecnie już do przesz- 
łości jeśli nie całkowicie to przynajmniej w 
trzech czwartych. W rezultacie nieznośnego 
rozkopywania i rozwalania chodników i bru 
ków czy to w celu założenia kabla czy teź 
prądu zmiennego, rur betonowych dla kabli 
telefonicznych, wskutek przyłączania posz- 
czególnych domów do wzmiankowanego ka- 
bla lub do sieci wodociągowej albo kanaliza- 
cyjnej. — Chodniki zostały kapitalnie zruj- 
nowane, a w poprzek ulic wyrosły pagórki 
nasypów ziemnych „na zapas*'! 

Wydzierane podczas robót płyty chod- 
nikowe, zwłaszcza płyty kamienne, układano 
z powrotem byle jak — krzywo, nie szczel- 
nie, tworząc tem zdradliwe pułapki dła nog 
przechodniów. Płyty betonowe naskutek le- 
nistwa wyjmowano w sposób tak niedbały 
że sporo ich potłuczono na kilka nieraz czę- 
ści, po ukończeniu zaś robót — jakgdyby 
nigdy nic — układano je takiemiż z pow- 
rotem! К 

Ucierpiał również estetyczny wygląd cho- 
dników i z innego jeszcze powodu. Oto po 
przepróciu chodnika asfaltowego lub chod- 
nika z jednolitej masy betonowej, zamiast 
po skończeniu pracy zasmarować uszkodzo- 
ną część chodnika masą asfaltową, pozakia- 
dano te wyrwy... płytami betonowemi. Takie 
„szwy można oglądać na wszystkich bodaj 
pryncypalnych ulicach a biegną oni czasami 
na przestrzeni kilkunastu metrów przez sam 
śródek chodnika! х 

Przyjrzyjmy się z kolei akcji regulacyjno- 
niwelacyjnej ulic wileńskich. Polegała ona 

na stworzeniu jezdni o, według możności 

równomiernym przekroju na całej ich roz- 

ciągłości, oraz jaknajszerszych chodników 
zgodnie z zasadami urbanistyki współczes- 
nej wychodzącej ze słusznego założenia, że 
większość ludzi chodzi — a nie jeździ, przeto 

wygoda przechodniów wysuwa się tu na plan 
pierwszy. Co do jezdni, to, zgodnie z temiż 
zasadami, na mniejszych uliczkach wystar- 
cza szerokość umożliwiająca swobodne roz 
minięcie się dwu pojazdów, na większych — 

dochodzi jeszcze przestrzeń potrzebna dla 
dwu torów tramwajowych. (Tam gdzie tram- 
waje zostały wycofane przestrzeń ta przez- 
nacza się na drugi szereg wozów automa- 
tycznych). 

Wyjątki z tej reguły stanowią jedynie ru- 
chliwe arterje miast — olbrzymów, wzglę- 
dnie — ulice — bulwary wielkich miast, 
gdzie przestrzeń ta może być znacznie szer- 

szą. To też z fachowego punktu widzenia do- 

konana ostatnio regulacja ul. Zamkowej za- 

sługuje tylko na poklask i uznanie a dwu- 

krotne lamenty w „Słowie* — „chodzącego 

po miešcie“ p. Mik'a nad rzekomem „pop- 

suciem* tej ulicy nie można nazwać inaczej 
jak szukanie dziury w całem. 

Lecz wróćmy do początków akcji regula- 
cyjnej. 

Pierwszą ulicą, która została w ten spo- 
sób uporządkowana była Niemiecka, dalej, 
(z racji Targów), dostąpiła tego zaszczytu 
ul. Królewska, następnie ul. Trocka i kiłka 
pomniejszych uliczek śródmieścia, wreszcie 
w ciągu ostatnich paru miesięcy uporządko- 
wano Zamkową, część ul. Mickiewicza (przy 
Sądach) i W. Pohulanki (przy teatrze), oraz 
najbliższe odcinki przyległych uliczek. 

Otóż nie można uznać takiej kolejności 
robót za słuszną, chociaż bowiem ul. Nie- 
miecka jest niewątpliwie jedna z najruch- 
liwszych arteryj handlowych Wilna, każde- 
mu wiadomo że pryncypalną naszą ulicą 
jest Mickiewicza — ona też musiałaby naj- 
pierw otrzymać należyte chodniki a co tam 
widzimy”?!.... 

Druga z kolei co do znaczenia jest ulica 
Wielka. Jest to ulica którą przepływa 70 proc 
przyjezdnych, którą wypełniają w niedziele 
i dni świąteczne niezliczone tłumy publicz - 
ności bądź przechadzającej się bądź dążą- 
cej do licznie tu położonych kin. Ulica ta 
łącznie z ulicami Ostrobramską i Kolejową 
(linja przyjezdnych) musiałaby chociaż ze 
samych tylko względów reprezentacyjnych 
być zaopatrzona jaknajrychliej w porządne 
chodniki obecne bowiem są niżej krytyki! 
Później dopiero musiałaby przyjść kolej na 
Niemiecką i Wileńską, a wreszcie na Za- 
walną. 

Równocześnie z tem należałoby uporząd- 
kowywać chodniki na pomniejszych ulicz- 
kach śródmieścia. 

W chwili obecnej gdy zanosi się na licz- 
niejsze przybycie znakomitych gości w zwią- 
zku z 350-leciem Uniwersytetu Wileńskiego 
i Zjazdem Lekarzy i Przyrodników, które to 
uroczystości uświetni — jak wiadomo — 
swą obecnością p. Prezydent Rzeczypospol- 
tej, zwłaszcza aktuałnem się staje jeśli już 
nie ułożenie nowych, to przynajmniej ja- 
koweš „podlatanie“ zgrubsza istniejących 
chodników na linji: Kolejowa, Ostrobramska, 

Wielka i Zamkowa. 
Dobry początek w postaci ul. Zamko- 

wej już poza sobą, niechże więc i ciąg dalszy 
nie każe na siebie czekać! „Łazik* 

Tragedja bałonu francuskiego 

PARYŻ, 24.1X (Pat). Depesza 
z Zagrzebia donosi, że koło Kamie- 
nicy znaleziono szczątki francuskie- 
go balonu kulistego, noszącego śla- 
dy krwi. Zachodzi obawa, że są to 
szczątki balonu, który odleciał w so- 
botę z Śt-Cloud i o którym brak 
było dotychczas wiadomości. 

  

Ogólnopolski zjazd polskich 
kupców hurtowników 

kolonjalnych. 

W związku ze zjazdem ogólnopolskim ku- 
piectwa w Poznaniu odbędzie się zjazd pol- 
skich Kupców Hurtowników Kolonjalnych 
o godzinie 10-ej przed południem dnia 28 
września b. r. na sali „Domu Rzemieślni- 
czego* w Poznaniu, ul. Fr. Ratajczaka, róg 
Wałów Zygm. Starego. Zjazd zajmie się spra- 
wą stosunku do dostawcy i odbiorcy, co zo- 
stanie omówione w poważnie opracowanym 
referacie p. t. „Warunki zakupu i sprzedaży”. 
Po dyskusji nad referatem zjazd uchwali re- 
zolucje i uchwałi cały szereg spraw, zwią- 
zanych z reorganizacją dotychczasowej pra- 
cy związkowej oraz pracy wewnętrznej we 
własnych zakładach. Udział w zjeździe mają 
prawo brać tak wszyscy człoukowie poszcze- 
gólnych polskich związków kupieckich, jak 
również kupcy polscy, którzy jeszcze nie są 
BŁ, 

Ogólnopolski Zjazd Kupców 
Handlujących Żelazem, 

sprzętem kuchennym, szkłem 
i porcelaną w Poznaniu 

dnia 28 września 1929 r. 

Z okazji 10-lecia egzystencji Związku 
Kupców Branży Żelaza, zwołany zostaje do 
Poznania I. Ogólnopolski Zjazd Kupiectwa 
Polskiego, handlujących żelazem, sprzętem 
kuchennym, szkłem i porcelaną. 

Ze względu na to, że zjazd poruszy kwe- 
stję zasadniczego znaczenia dla handlu że- 
lazem, spodziewany jest udział wszystkich 
polskich kupców z całej Polski, handlują- 
cych żelazem, sprzętem kuchennym, szkłem 
i porcelaną. 

М КЗ 

KRONIKA 
Dziś: Bł. Ładysł. z Gieln. 

Jutro: Cyprjana i Justyny. 
  

Wschód słońca—g. 5 m. 20 

Zachód „ —g.17 m. 38 

  

Spostrzeżenia Zakładu Meteorolegicznego 

U. $. B. z dnia 24 IX —1929 roku. 

Ciśnienie l 
średnie w mi- ; 768 
limetrach | 

Temperatura 
srednia 

Opady w mi- 
limetrach 

Wiatr 
przeważający 

Uwagi: pochmurno, przelotem deszcz. 

Minimum: 4- 59 
Maximum: + 149 C. 

Tendencja barometr.: stały wzr. ciśnienia. 

OSOBISTE 

— Prof. Limanowski udekorowany krzy- 

żem „Polonia Restituta”. Pan Wojewoda Wł. 

Raczkiewicz wręczył w dniu 24 b. m. w im. 

Pana Prezydenta Rzeczypospolitej odznaki 

krzyża oficerskiego orderu „Polonia Resti- 

tuta* profesorowi Uniwersytetu Stefana Ba- 
torego Mieczysławowi Limanowskiemu. Or- 

der nadany został przez P. Prezydenta Rze- 

czypospolitej prof. Limanowskiemu za twór- 

czą działalność artystyczną i społeczną. 

Pan Wojewoda w obecności kierownika 

Oddziału Prezydjalnego p. Wiktora Piolro- 

wicza, dekorując prof. Limanowskiego wy- 

głosił krótkie przemówienie w którem pod- 

kreślił zasługi profesora. Profesor Limanow- 

ski złożył na ręce p. Wojewody podziękowa- 

nie za odznaczenie. 

— Powrót prezydenta miasta. W dniu 

wczorajszym powrócił do Wilna prezydent 
miasta p. mec. Folejewski. 

|+1ec 
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į północno-wschodni 

WOJSKOWA 
— Zebrania kontrolne szeregowych re- 

zerwy i pospolitego ruszenia. Na podstawie 
art. 96 Ust. o powszechnym obowiązku woj- 
skowym, p. Minister Spraw Wojskowych za- 
rządził zebrania kontrolne w roku 1929 nas- 
tępujących roczników: 

1) szeregowych rezerwy i pospolitego ru- 
szenia (kat. A, C i D dawne (1 i Cz) roczni- 
ków 1904 i 1889 (wszystkich bez wyjątku). 

2) tych szeregowych rezerwy (kat. A), ro- 
cznika 1902 którzy nie odbyli ćwiczeń w re- 
zerwie w r. 1927 względnie 1928 lub 1929; 

3) szeregowych pospolitego ruszenia (kat. 
С 1 D) urodzonych w roku 1902; 

4) szeregowych rezerwy i pospolitego ru- 
szenia — którzy zobowiązani byli do zebrań 
kontrolnych w latach ubiegłych — lecz z. ja- 
kichkolwiek powodów nie stawili się. 

Zebrania kontrolne dla szeregowych re- 
zerwy i posp. ruszenia rozpoczną się dnia 
15 października 1929 r. 

- Szeregowi rezerwy i posp. ruszenia win- 
ni zgłosić się do zebrań kontrolnych z ksią- 
żeczkami wojskowemi, kartami mob. i wszy- 
stkiemi innemi dokumentami wojskowemi ja- 
kie posiadają. 

Winni spóźnionego zameldowania się lub 
uchylenia się od stawienia do zebrań kon- 
trolnych będą karani. 

Zebrania kontrolne odbywać się będą 
przy ul. Arsenalskiej 5 (świetlica 3 p. sape- 
rów). 

Zbiórka wszystkich punktualnie o godz, 
8-ej rano w następującej kolejności: 

Rocznik 1904: 15 X — na litery A,B,C; 
16X — D, E, F; 17X — G, H, I, J; 18X — 
K;19X — L, L; 21 X — M, N; 22X — O,P: 
23 Х — В; 24 Х — $; 25 Х — Т, U; 26X — 
W; 28 X — Z, Ż. 

— Dzień oszczędności w wojsku Władze 
wojskowe miejscowego garnizonu czynią 
przygotowania do „Dnia oszczędności”, jaki 
się odbędzie we wszystkich formacjach woj- 
skowych 31 października b. r. W dniu tym 
we wszystkich oddziałach garnizonu wileń- 
skiego odbędą się dla żołnierzy pogadanki 
i odczyty na tematy okolicznościowe. 

SANITARNA 

— Choroby zakaźne. W tygodniu ubieg- 
łym władze sanitarne zanotowały na terenie 
miasta następujące wypadki zasłabnięć na 
choroby zakaźne: tyfus brzuszny 14, tyfus 
plamisty 2, nieokreślony 1, ospę wietrzną 2, 

ksztusiec 4, płonicę 7, odrę 8 oraz czerwonkę 

w jednym wypadku. Ogółem chorowało 39 
osób. 

— Walka z tyfusem brzusznym. Wobec 
szerzącego się duru brzusznego zwrócono 
szczególną uwagę na picie wody na stacjach 
i dworcach kolejowych. Zwykle woda do pi- 
cia jest w naczyniu nieodpowiedniem i po- 
chodzi ze studzeń niezbadanych. Przy na- 
czyniach na łańcuszkach przymocowane są 
kubki metalowe. Taki system dostarczania 
wody może się stać rozsadnikiem duru. 

W związku z powyższem władze admi- 
nistracyjne po porozumieniu z władzami ko- 
lejowemi zamierzają wydać zarządzenie 
mające na celu zabezpieczenie ludności przed 
ewentualnością zarażenia się durem brzusz- 
ym. 
— Wycieezka do Poznania. W dniu 25-g0 

b. m. udaje się do Poznania celem zwiedze- 
nia Powszechnej Wystawy Krajowej druga 
wycieczka wychowanków zakładów opiekuń- 
czych i uczniów średnich zakładów nauko- 
wych w liczbie 36 osób, zorganizowana sta- 
raniem i kosztem wojewódzkiego wydziału 
pracy i opieki społecznej w Wilnie. 

— Ze zbankrutowanego Banku Drobnych 
Handiowców. Onegdaj odbyło się ogólne ze- 
branie członków Banku Drobnych Hand- 
lowców.. Na zebranie dopuszczono tylko tych 
udziałowców, którzy nie mają żadnych pre- 
tensyj pieniężnych do banku. Na zebranie 
przybyło jednak wielu udziałowców-kredy- 
torów, a ponieważ ich do obrad nie dopu- 
szczono, podnieśli krzyk, wobec czego musia- 
ła interwenjować policja, która awanturu- 

jących się przemocą usunęła z lokalu. Na 

zebraniu uchwalono reasumpcję starej u- 

chwały co do dopłaty 85 zł. do każdego u- 
działu i zmniejszono to do 30 zł. 

— Eksmisje mieszkaniowe zimą. Na 

skutek zarządzenia władz sądowych wstrzy- 
mane zostaną wszelkie eksmisje mieszka- 
niowe przewidziane w okresie zimowym: 
Przymusowe opróżnienie mieszkań będą mo- 
gły być dokonywane jeśli zajdzie obawa o 
bezpieczeństwo danej budowli, n.p. jeśli gro- 
zi zawaleniem. (o) 

TEATR i MUZYKA 
— Dziś w teatrze miejskim na Pohulance 

po raz ostatni „Dziady* A. Mickiewicza w 
układzie scenicznym S. Wyśpiańskiego. Jest 
to ostatnia sposobność oglądania potężnego 
dzieła wieszcza naszego w oryginalnej kon- 
cepcji reżyserskiej R. Wasilewskiego. Jutro 
wchodzi na repertuar sztuka J. A. Kisielew- 
skiego „W sieci“ pod režyserją K. Wyrwicz- 
Wichrowskiego. 

— Dziś w teatrze miejskim „Lutnia* 
graną będzie w dalszym ciągu ciesząca się 
niesłabnącem powodzeniem wyborna kome- 
dja A. Fredry „Wielki człowiek do małych 
interesów*, w której A. Zełwerowicz z pos- 
taci Janielkiewicza tworzy prawdziwe arcy- 
dzieło. 

Kasa zamawiań czynna codziennie 11—9 
wiecz. w Teatrze „Lutnia. 

Kasa dzienna w Teatrze na Pohulance od 
godz. 5 po poł. 

— Koncert Ady Sari. W niedzielę nadcho- 
dzącą wystąpi w Teatrze Miejskim na Pohu- 
lance znakomita śpiewaczka o sławie wszech- 
światowej Ada Sari. W programie arje ope- 
rowe i pieśni Karłowicza, Paderewskiego, 
Galla, Czajkowskiego, Rimskowo - Korsako- 
wa, Rachmaninowa i innych. Bilety w kasie 
zamawiań w Teatrze „Lutnia* od godz. 11-ej 
do 9-ej wiecz codziennie. 

Teatralny kurs koresponden- 
cyjny dla kierowników 

i rezyserów. 
Związek Teatrów Ludowych w Warsza- 

wie, ul. Tamka 1 od szeregu lat otacza wszy- 
stkie teatry niezawodowe troskliwą opieką 
artystyczną. W tym celu między innemi, 
prowadzi stale i systematycznie krótkoter- 
minowe kursy instruktorskie. W obecnym 
roku organizuje specjalny kurs teatralny ko- 
respondencyjny dla kierowników i reżyse- 
rów teatralnych. 

Kurs ten ze względu na swój system 
staje się dla wszystkich dostępny, nie odry- 
wa bowiem nikogo od codziennych zajęć 
i nie zmusza do wyjazdu, a zapewnia zdo- 
bycie potrzebnych wiadomości teatralnych. 

Program kursu obejmuje wszystkie przed- 
mioty teoretyczne i praktyczne z zakresu te- 
atrologji. 

Czas trwania kursu przewidziany przez 
8 miesięcy. Szczegółowy prospekt na żąda- 
nie, wysyła Związek Teatrów Ludowych War- 

szawa, ul. Tamka 1. 

  

Z SĄDÓW 
Samosąd „arteli rzeźników" nad niewygodnym 

dla siebie członkiem. 
Uzupełniając zamieszczone we wczoraj- 

szym numerze „Kurj. Wil.* sprawozdanie z 
przebiegu toczącego się obecnie w Sądzie 
Okręgowym procesu 10-ciu członków „arteli'* 
rzeźników, o zabójstwo, a raczej samosąd 
nad Gurewiczem, celem zobrazowania tej 
specyficznej sprawy przytaczamy w stresz- 
czeniu akt oskarżenia, wygotowany przeciw- 
ko podsądnym przez urząd prokuratorski. 

Członek „arteli zarębaczy*, wchodzącej 
w skład Związku Robotników Spożywców 
Eljasz Gurwicz, dążył do wyłamania się z 
pod ustanowionych przez „artel* warunków 
i usiłował pracować samodzielnie wraz z 
wynajętymi robotnikami niezrzeszonymi. 

Ponieważ „artel* uznała, że byłoby to 
krzywdzące ją, gdyż równało się zamachowi 
na jej dyktatorskie wprost teroryzowanie 
rzeźników t. j. właścicieli jatek mięsnych 
przeto Gurwicza, jeko niebezpiecznego wi- 
chrzyciela, postanowiono unieszkodliwić. 

W tym celu oskarżono go o napad ra: 
bunkowy na Chaima Gorfajna, jednego z 
członków „arteli'* wskutek czego władze bez- 
pieczeństwa aresztowały Gurwicza. Pięcio- 
tygodniowe śledztwo wykazało bezpodstaw- 
ność oskarżenia, wobec czego postanowiona 
przywrócić mu wolność. 

Gdy wieść ta dotarła do członków „arteli*, 
zwołano specjalne posiedzenie, na którem 
postanowiono rozprawić się z Gurwiczem w 
inny sposób. 

W dniu 18 grudnia r. ub. Gurwicz istot- 
nie został wypuszczony z więzienia, a jedno- 
cześnie grupa członków „arteli* uwijała się 
po mieście by odszukać go, przyczem zacho- 
waniem się swojem dawali niedwuznacznie 
do zrozumienia, że chcą go zabić. 

Nazajutrz t. j. 19 grudnia, około godziny 
5 po poł. tropiący Gurwicza dowiedzieli się 
iż przebywa on w jatce Nochamy „Renkacis- 
kiej, przy ulicy II Jatkowej. Udali się więc 
tu i już na progu wejścia obsypali gradem 
kul z kilku rewolwerów, stojącego wewnątrz 
sklepu poszukiwanego. 

Jak wykazało śledztwo, w czasie tej strze- 
laniny padło kilkanaście strzałów, z których 
trzema raniono Gurwicza, który wieziony 
następnie do szpitala, w drodze zmarł. 

Po dokonaniu tego samosądu napastnicy 

rozbiegli się, lecz jeden z nich, a mianowicie 
Dawid Gorfajn, został ujęty z rewolwerem 
w ręku przez policjanta Kuldę, który usiło- 
wał go odprowadzić do komisarjatu. W dro- 
dze jednak podbiegła grupa żydów, z któ- 
rych jeden, a mianowicie Zelik Lewinson, 
przez podbicie nogi posterunkowemu spowo- 
dował jego przewrócenie się, z czego skorzy- 
stał zatrzymany i zbiegł. 

Wdrożone jednak energiczne śledztwo do- 
prowadziło do ujawnienia, a następnie are- 
sztowania sprawców samosądu i oddanie ich 
w ręce władz, celem wymierzenia zasłużo- 
nej kary. 

Wszyscy podsądni, prócz Dawida Gorfajna 
do winy nie przyznali się. Dawid Gorfajn 
zaś oświadczył, że strzelał do Gurwicza w 
obronie własnego życia, gdyż ten, mając z 
nim porachunki osobiste, poprzysiągł mu 
śmierć i przy spotkaniu w jatce, pierwszy 
strzelał do niego. Inni podsądni bronią się 
wykazaniem alibi, powołując w tym celu 
kilkudziesięciu świadków. 

Wobec nieprzyznania się oskarżonych do 
winy, sąd postanowił przeprowadzić przewód 
sądowy i przystąpił do przesłuchiwania świad 
ków, co postępuje bardzo powolnie. 

W ciągu pierwszego dnia rozpraw, zba- 
dano zaledwie 4 świadków. 

Świadkowie ci ustalają stosunki, panują- 
ce w,arteli** i tło rozegranego dramatu. Św. 
podkom. Gliński rzuca pewne światło na 
przebieg zbrodni w jatce Rękaciskiej. Cha- 
rakteryzuje poszczególnych podsądnych, ja: 
ko znanych policji wykroczeńców przeciwko 
prawu karnemu, jest zdania, że wszyscy pod- 
sądni, nie wyłączając zabitego Gurwicza, to 
członkowie t. zw. „Bruderfereinu*. Mówi, że 
Związek chcąc przyjść z pomocą uwięzionym 
zarządził zbiórkę wśród członków i zebrał 
na koszta obrony 20.000 zł. Starał się rów- 
nież skłonić świadków do fałszywych zeznań. 

Wreszcie sąd wysłuchał opinji biegłego 
lekarza Sumoroka, który orzekł, iż Gurwicz 
odniósł trzy rany postrzałowe i wskutek te- 
go zmarł. ę 

Wczorajsze posiedzenie również wypelni- 
ło badanie świadków dowodowych. 

Dalszy ciąg rozprawy w dniu dzisiejszym. 
Ка-ес, 
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RADIJO 
Fala 385. 

ŚRODA, dnia 25 września. 
11.55: Sygnał czasu i hejnał. 12.05: Gra- 

mofon. 12.50 Wieści z P. W. K. 13.00: Ko- 
munikat meteorologiczny. 17.05: Program, 
repertuar i chwilka litewska. 17.25: Audycja 
dla dzieci. 17.50: Wieści z P. W. K. 18.00: 
Koncert popołudniowy. 19.00: Monolog z cy- 
klu „Pogaduszki mejszagolskie* wygł. Leon 
Wołłejko. 19.25: „Buslaki — dziki kwiat nad 
morzem Czarnem* wrażenia z podróży op. 
Wanda Niedziałkowska - Dobaczewska 19.55: 
Sygnał czasu. 20.00: Program na dzień na 
20.05:Przegląd filmowy. 20. 30: Koncert wie- 
czorowy. 21.30: Słuchowisko „Pogrzeb Kiej- 
stuta* pióra Witolda Hulewicza z lilustra- 
cją muzyczną Tadeusza  Szeligowskiego. 
22.15: Komunikaty. 22.45: Muz. taneczna. 

CZWARTEK, dnia 26 września. 

9.00: Transmisja z gmachu Teatru Wiel- 

kiego na Pohułance. Uroczyste otwarcie XIII 

Zjazdu Lekarzy i Przyrodników Polskich w 

Wilnie wraz z wykładem inauguracyjnym 
prof. dr. Marchlewskiego z Krakowa „Prze- 

miana materji w ustroju zwierzęcym i roś- 

linnym*. 11.55: Sygnał czasu i hejnał. 12.05: 

Poranek muzyki popularnej. 12.50: Wieści 

z P. W. K. 13.00: Komunikat meteorologicz- 

ny. 17.05: Program, repertuar i chwilka lit. 

17.25: „Wśród książek”. 17.50: Wieści z P. 

W. K. 18.00: Koncert popołudniowy. 19.00: 

„Co widziałem w Berlinie". odczyt. 19. 25: 

Audycja literacka „Pajac“ zradjofonizowa- 

na scena dramatyczna Kuprina. 19.55: Sy- 

gnał czasu. 20.00: Program na dzień nastę- 

pny 20.05: Pogadanka radjótechniczna. 20.50: 

Koncert wieczorny. 22.00: Komunikaty. 
22.45: Muzyka lekka. 

KINA i FILMY 

„DJABLICA Z TRYPOLISU* 

„Hollywood“ 

Nic nowego. On, ona (młoda małżonka), 
druga ona (dawna kochanka), noc, okręt na 
morzu (zawsze: cudnem), najpierw dancing 
potem burza, wreszcie katastrofa. Małżon- 
kowie wzajemnie się pogubili; on niechcący, 
ona umyślnie. Liczne tego oraz pewnego 
przed katastrofą „zapomnienia się* p. mał- 
żonka, skutki, m. in. wojna z Arabami, któ- 
rych wódz (bardzo czarny charakter) dy- 

bie na p. Alfreda Frylanda (małżonka) aż się 
licznym na widowni jego wielbicielkom robi 
niedobrze, chwilami. Dużo piasku, trochę 
wielbłądów, jak na taki film, palm, no i 

wszystko dobrze się kończy. Taką zresztą jest 

tendencja (pokojowa) od początku, czego do- 
wodem to, że z odległości 10 kroków nie mo- 
że p. major trafić do swego wroga. Wszyst- 
ko to już oglądaliśmy dziesiątki razy i dlate- 
go cała historja jest cokolwiek nudnawa. ‚ 

(sk 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
— Kradzieże. Łapińskiej Helenie (Cedro- 

wa 33), w czasie jej nieobecności w miesz- 
kaniu skradziono różnej bielizny i pienię- 
dzy na ogólną sumę 50 zł. Kradzieży dokonał 
brat jej Łapiński Stanisław. Część odebranych 
rzeczy zwrócono poszkodowanej. 

— W dniu 23 b. m. Paszyn Wincenty 
(Klonowa 4) zameldował policji, że syn jego 
lat 15, Władysław, korzystając z nieobecno- 
ści rodziców w domu, skradł 55 zł. w gotów- 
ce i zbiegł. Sprawca był już raz karany przez 
Sąd Grodzki w Wilnie na 4 miesiące domu 
poprawy za takiež same przestępsttwo. Po- 
szukiwania zarządzono. 

— Podrzatki. W dniu 23 b. m. Tyszkiewi- 
czowa Władysława (św. Wincentego 19), do- 
starczyła do komisarjatu p. p. podrzutka 
płci żeńskiej w wieku około 3 tygodni. Pod- 
rzutka umieszczono w przytułku Dzieciąt- 
ka Jezus. 

— W dniu 23 b. m. Kwieciński Adam 
(Mickiewicza 24—26) dostarczył do komi- 
sarjatu podrzutka płci męskiej w wieku oko- 
ło 3 tygodni znalezionego w drzwiach fron- 
towych w tymże domu. Podrzutka umiesz- 
czono w przytułku Dzieciątka Jezus. 

— Obława. Nocy wczorajszej policja 
przeprowadziła na mieście obławę, lustru- 
jąc wzystkie miejsca podejrzane. Zatrzyma- 
no kilka osób. 

— Wypadek z uczniem Szkoły Technicznej 
Uczeń Szkoły Rzemieślniczej w Wilnie, Kon- 
dratowicz Stefan, zamieszkały w Rudziszkach 
w czasie wykonywania robót technicznych 
w gmachu Sądu Okręgowego w Wilnie spadł 
z drabiny wskutek czego doznał ogólnych po- 
tłuczeń ciała. Pogotowie Ratunkowe odwio- 
zło go do szpitala żydowskiego w stanie nie 
zagrażającym życiu. 

— „Ogladali“ mieszkanie. W dniu 19 b. 
m. Abelson Cyla Weglowa 12, zameldowala 
że w tym dniu zgłsiło się do niej 2 niezna- 
nych żydków aby obejrzeć lokal do wyna- 
jęcia. W czasie gdy meldująca była z jednym 
z nich w jednym z pokoi, drugi korzystając 
z jej nieobecności skradł z niezamkniętego 
kredensu 6 łyżek srebrnych, deserowych, 6 
łyżek stołowych i jedną łyżkę wazową ogól- 
nej wartości 500 złotych. Po dokonaniu kra- 
dzieży sprawcy zbiegli w niewiadomym kie- 
runku. 

— OQkradziona przez służącą. Bruder Mał- 
ka Nowogródzka 30, przyjęła na służbę nie- 
znaną jej dziewczynę, która w czasie nieo- 
becności meldującej w mieszkaniu skradła 
garnitur męski i kołnierz pluszowy damski 
wartości ogólnej 300 złotych. 

— Zatrzymanie złodzieja. Na ulicy Zwie- 
rzynieckiej policja zatrzymała podejrzanego 
osobnika z workiem. Po wylegitymowaniu 
okazało się że jest to Bankowski Antoni 
Oranżeryjny 3. W worku znajdowały się 
różne rzeczy pochodzące z kradzieży doko- 
nanej u Jankowiczowej Agnieszki, Kozioł 
Władysława, Łodziato Bronisława zamiesz- 
kałych przy ulicy Wiłkomierskiej 13. Posz- 
kodowanym rzeczy zwrócono. Bankowski 
oświadczył że kradzieży dokonał wspólnie 
z Wołejszo Bronisławem Wiłkomierska 13, 
ze składzików po uprzedniem oderwaniu 
kłódek. 

   

   

Giełda warszawska ż dn. 24 IX. b. m. 
*. © WALOTY i DEWIZY: 

Nowy Jork. & 8,90—8,92 - 8,88 
Londyn  . 43,241/,—43,35'/,—43,131, 
Paryż 2 z 34,91 — 25,00 — 34,82 
Praga 26.411/,—2—26,47:/, — 26,351/, 
"Szwajoarja 2 ‚ 171,92—173,35—171,49 
Wiedeń  . + +. 125,40 — 125,71 
Belgja SET 123,97 — 123,66 
Włochy. . . . — 46,67—46,79—46,55 
Marka niemiecka w obr. nieof. 212,39 

Papiery procentowe: Pożyczka inwe- 
stycyjna 119,75, Premj. dolarowa 62,25 — 
61.75. 10%/, kolejowa 102,50. 8%, L. Z. Ban- 
ku Gosp. Krajowego i Banku Roln., obl. 
Banku Gosp. Krajowego—94. Te same 70/,— 
83,25. 5% poż. konw. 49,50 — 49,75, 4!/49/, 
L. Z. ziemskie 49 — 49,25. 41/,0/, warszaw- 
skie 47, 8%/, warszawskie 67,25 — 67,50. 
10/, Siedlec 66,75 — 67. 

Akcje: Bank Polski 170. — 168. Za- 
chodni 70, Elektryczność 55. Firley 51. No- 
bel 13,50. Lilpop 29. Norblin 108—106. Rudz- 
ki 32.50 — 33,50. Starochowice 25,25, Zie- 
leniewski 32. 

Odpowiedzi Redakcji. 
P. T—a w Drui. Nie możemy 

zamieścić, gdyż nie rozumiemy o co 
właściwie Panu chodzi. 
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Ki Miejskie 
kalturalno-oświatowe 

SALA MIEISKA 
Ostrobramska 5. 

Od dnia 23 do 25 września 
1929 r włąeznie będzie 

wyświetlany film: „Człowiek bez nerwów 
W roli głównej Harry Peel. Kasa czynna od g. 5 m. 30. Początek seansów o g. 6-ej, ostatni seana o godz. 10 wiecz. 

Wniedziele i święta kasa czynna od g. 3 m. 30. Początek seansów o g.4. W dniu 26 września kino będzie nieczynne. 

K 0 RE RW 

Dramat 
66 w 10 

aktach 

  

  

  

KINO - TEATR Dziś powtórzenie premjery! Najpotężniejsze arcydzieło wszechświatowej sławy! 
ti Największy tryumf kinematografji francuskiej! HELIOS iii sel nės 

" 
Wileńska 38. 939 

Wielka epopea filmowa. W roli JOANNY D'ARC natchniona Limonne Genevois. 

Režys. Marco de Gastyne. :-: :: 50.000 statystów. :-: +: Koszt 25 miljonów franków. 
Arcydzieło to pod protektor. Rządu Francuskiego wyświetlane było w Wielkiej Operze Paryskiej. 

| DLA MŁODZIEŻY DOZWOLONE. l 

Każdy powinien zobaczyć. >: z = +: + 2 Początek seansów o godz. 4. 6, 8. 10.15. 

KINO-TEATR Dziś! Wielki przebój Di s B wa 
« . rama Mii | "r" Djablica z Trypolisu -5:. 

э W rol. gł.: 
Mickiewicza 22. 

KINO 

Piccadilly 
Wielka 42. Tel. 17-85. 

znakomita 

Kino Kolejowe 

OGNISKO 
(obok dworca kolejow.) 

, KINO-TEATR 

Światowid 
Miekiewicza 9. 

Dziś! Rudolf 

Polskie Kino 

WANDA 
ul. Wielka 30, tel.14-81   

HURAGAN 
sceny batalist. w wyk. kilku pułków Wojsk P. Zażarte walki w Warszawie. Katowanie powstańców przez żołdaków ros. 

w świetnej komedji erotycznej 35 

Dziś! Nieśmiertelna powieść 

Stefana Zeromskiego 

LIANA_HAJD, ALFRED FRYLAND p. seans: 5 zodz. 4.67.1020. 
Dziś! Wielki Tryumfalny Film Narodowy 

(Rok 1863). Potężna epopea płomiennej miłości i bohaterskiego poświęcenia. 

W rolach główn,: ZbyszkołSawan jako powstaniec Tadeusz Orda. Aleksand. 

Zelwerowicz jako margr. Wielopolski. Renata Renće jako Hel. Zawiszanka. 

Robert Valberg jako pułk. czerk, Jonas Turkow jako żyd-karczmarz i w. in. 

oraz cały zespół baletu opery warsz. Udział bierze 10.000 osób. Oszałamiające 

Valentino 
Nad program: | 

Jedna noc” niywiim: 
Początek o godz. 5-ej pop W niedziele o godz. 4-ej, Następny Program: „PRZEDPIEKLE'* według G. Zapolskiej. 

Dziś! Jak kusić i uwodzić uczy wspaniała kino-sztuka p. t. 

„Tajemnica salonu piękności 
Nad program: Szampańska komedja w 2 akt. „Amorek na pensji". 

PRZEDWIOSNIE“ 2 dramat 

55 w 12 aktach. 

W rolach głównych Zbyszko Sawan, Marja Gorczyńska i Władysław Walter. 

W roli głównej 
э° urocza 

Olive-Tell. 

  

  Lady Iron LONIGN 
udziela lekcji angielskiego 

oddzielnie — zbiorowo (4 osob. kompl.) 

Wileńska 24 m. 2 od 10—12i4—6.   
  +04 

  

  

KURJER WILEŃSKI S-ka z osRan. opr. 

Mysoki zarobek 
Każdodzienne obliczenia 
Potrzebni inteligentni 
pracownicy — panie do 
pracy propagandowej, do- 
tyczącej specjalnie dzia- 
łu kobiecego, oraz pano- 
wie—do lekkiej i korzyst- 
nej akwizycji. Praca sta- 
ła. Kompletne przygoto- 
w=nie do pracy poeząt= 
kujących. Potrzebni rów- 
nież rotynowani akwizy- 
torzy rki na wysoką pro- 

FOBSENN="S MGM 

  

„BATRA“ — „BATRA'' — goniec ryczy, 
„Kto baterję kupić życzy, 
Temu radzić mogę szczerze: 
Niechaj tylko „„BATRĘ“ bierzel“ 

   

  

Baterje BATRA“ są bezsprzecznie najlepsze. 

* BATRA“ Poznań. Fabryka Elementów i Bateryj 55 

  

  

w Wilnie, przy ul. Wileńskiej 

na następujące kursy: 

  

go rodzaju, 

hafty). 
3. Tkactwa ręcznego (dywany perskie 

neńskie, kilimy, gobeliny i sumaki), 
4. Malarstwa i 5. Grafiki. 

miotów. 

Kursy Przemysłu Artystycznego 
15. 

Przyjmują się uczenice na rok szkolny 1929—30 

1. Kroju i szycia sukien i okryć damskich. 
2. Haftu artystycznego (roboty ręczne wszelkie- 

jak folety, lalki, poduszki, abażury; 
szydełkowanie; malarstwo; tkactwo; koszykarstwo; 

i smyr- 

Udziela się również nauki poszczególnych przed- 

DRUKARNIA I INTROLIGATORNIA 
wizję. Zyłoszenia €0- 
dziennie z wyjątkiem 
świąt wyłącznie w go- 
dzinach 9—12, ul. Wileń- 

Po ukończeniu kursów otrzymuje się świadectwo. 
Szczegółowych informacyj udziela się w Kance- 

arji Kursów przy ul. Wileńskiej 15, m. 5. 

»ZNICZ< 
Ś.TO JAŃSKA 1 - WILNO - TELEFON 3-40 

ska 26-11. P.I. W. 2642-0- 

Piszemy 
na maszynach tanio, 

szybko i fachowo 
Wileńskie Blaro 

Komisowo - Handlowe 

  

      

koł 
  

DZIEŁA KSIĄŻKOWE, 

BILETY WIZYTOWE, 

  
STWOWYCH, SAMORZĄDOWYCH, ZAKŁADÓW NAUKOWYCH. 

1! WSZELKIEGO RODZAJU ROBOTY W ZAKRESIE BRUKARSTWA 

BRUKI, KSIĄŻKI BLA URŻĘSÓW PAŃ- 

PROSPEKTY, ZAPROSZENIA, AFISZE 

    

LI 

Mickiewicza 21, tel. 152 

Maszynistka- 
biuralistka 

poszukuje stałej lub cza- 
sowej pracy. 

Zgłoszenia do „Kurjera 

    

  

  
DRUKI JEDNO I WIELOBARWNE «m OPRAWA KSIĄŻEK 
PUNKTUALNIE ===з TANIO ======-=- SOLIDNIE 

wileńskiego* pod „Ma- 
szynistka“. 2455 

Pokój 

  

    

w. SOMERSET MAUGHAM. 

  

-_ Zdala od cywilizacji. 
(Z cyklu „SAMOTNE DUSZE"). 

Przekład autoryzowany Janiny Sujkowskiej. 

Miło było w owych czasach być 
bogatym młodym człowiekiem. War- 
burton pławił się w zaproszeniach na 
przyjęcia, bale, połowania i t. p. uro- 
czystości. Rozkoszował się niemi, jako 
że był snobem. Nie nieśmiałym sno- 
bem, trochę zawstydzonym, że mu im- 
ponują możni tego świata, nie sno- 
bem, który narzuca się ludziom, cie- 
szącym się rozgłosem czy to w poli- 
tyce, czy też w królestwie sztuki, nie 
snobem, którego olśniewają bogactwa, 
ale zwyczajnym, prymitywnym sno- 
bem, zakochanym w lordach. Odzna- 
tzał się drażliwością i porywczością, 
ale wolał być zlekceważonym przez 
arystokratę, niż usłyszeć pochlebstwo 
z ust prostąka. Nazwisko jego*figu- 
rowało skromnie w Peerage Burk'go, 
i trzeba było słyszeć, z jakiem cudow- 
nem od niechcenia wspominał o da- 
lekim pokrewieństwie, łączącym go z 
głośnym rodem. Zato nie wspomina 
nigdy ani słowem o uczciwym fabry- 
kancie z Liverpoolu, po którym przez 
swą matkę, niejaką pannę Gubbins, 
odziedziczył majątek. Żył w ciągłej 
grozie, że może kiedy w trakcie poby- 
tu w Cowes lub Ascot przyzna się do 
niego któryś krewny z tamtych stron 
i skompromituje go wobec jakiej księ- 
żnej albo nawet księcia krwi. 

Ta słabostka była zbyt widoczna, 

REDAKCJA | ADMINISTRACJA: Jagiellońska 3, Telefon 99. Czynne od godz. 9—3 ppoł. Naczelny redaktor przyjmuje od godz. 2—3 ppoł. 

nictwa przyjmuje od godz. 12—2 ppeł. Ogłoszenia przyjmują się od godz. 9—3 i 7—9 wiecz. Konto czekowe P. K. O. Nr. 80.750, Drukarnia — 

CENA OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetrowy przed tekstem — 40 gr., w tekście I, II str.—30 gr., III, IV, V, VI—35 gr., za tekstem — 15 gr., kronika rekl, - komunie 

zastrzeżeniem miejsca—25% drożej, w numerach niedzielnych i świątecznych—25% drożej, zagraniczne—100% drożej, 

za tekstem 10-cio łamowy. Administracja zastrzega sobie prawo zmiany termina druku ogłoszeń. 

CENA PRENUMERATY: miesięcznie 1 odneszeniem do domn lub przesyłką pocztową 4 zł. Zagranicą 7 zł. 

katy — 1.00 zł. za wiersz redskcyjny, ogłoszenia mieszkaniowe — 30 gr. za wyraz. Do tych cen dolicza się: za ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne — 50% drożej, z 

zamiejscowe — 25% drożej. Dla posznkających pracy 30% zniżki, Za nnmer dowodowy 20 gr. Układ ogłoszeń 6-cio łamowy, 

Wydawca „łKurjer Wileński" S-ka z ogr. odp. 

by mogła ujść ogólnej spostrzegaw- 
'czości, i jeżeli nie zasługiwała na 
wzgardę, to tylko dlatego, że była pra- 
wdziwem szaleństwem. Wyśmiewali 
go wielcy, których uwielbiał, uważa- 
jąc jednak w głębi duszy, że uwiel- 
bienie to ma swoje podstawy. 

Biedny Warburton był, ma się ro- 
zumieć, okropnym snobem, ale jedno- 
cześnie i dobrym chłopcem. Zawsze 
był gotów zapłacić rachunek za gołe- 
go arystokratę i w razie wielkiej opre- 
sji każdy jego bożek mógł bezpiecznie 
liczyć na to, że mu pożyczy sto fun- 
tów. Dawał dobre obiady. Grał źle w 
wista, lecz nie sobie nie robił z prze- 
granych, o ile kompanja była dobo- 
rowa. Nie umiał grać, zato umiał prze- 
grywać. grywać. Niesposób było nie 
podziwiać flegmy, z jaką przegrywał 
500 funtów na jednem posiedzeniu. 
Pasja do kart, prawie tak samo silna, 
jak pasja do tytułów, stała się powo- 
dem do zguby. Życie, jakie prowadził, 
było bardzo ekspensowne, a na ha- 
zard tracił ogromne sumy. Zaczął 
grać najprzód w totalizatora, a po- 
tem na giełdzie. Charakteryzowała go 
pewna naiwność, co sprawiło, że stał 
się łupem oszustów. Niewiadomo czy 
zdawał sobie sprawę z tego, że wyt- 
worni przyjaciele wyśmiewają go za 
jego plecami, i tylko można powie- 

dla samotnego do wy- 
najęcia. Dowiedzieć się:     Saska Kępa 6—2. 

dzieć, że jakiś mętny instynkt naka- 

zywał mu nie liczyć się z pieniędzmi 

ze względu na otoczenie. Dostał się 

w ręce lichwiarzy i w wieku lat trzy- 

dziestu czterech stracił cały majątek. 
Za bardzo był przejęty duchem 

klasy, aby wahać się w wyborze nas- 

tępnego kroku. Zrujnowany człowiek 

z jego sfery wynosił się zazwyczaj do 

kolonij. Nikt nie usłyszał od Warbur- 

tona jednego słowa skargi. Nie okazał 
żalu wysoko urodzonemu przyjacie- 

lowi, który go namówił na katastro- 

falną spekulację, nie nalegał o odda- 

nie rozpożyczonych pieniędzy, popła- 
cił swoje długi (nie wiedząc, że w ten 
sposób zdradza się z kroplą krwi, 
przekazaną mu przez pogardzonego 
fabrykanta), nie zwrócił się do niego 

o pomoc i, choć nigdy w życiu nie 

pracował, rozejrzał się za pracą, któ- 

raby mu dała utrzymanie. Pozostał 
tak samo pogodny, beztroski i pełen 
humoru jak zawsze. Nie pragnął 
wprawiać ludzi w zakłopotanie opo- 
wiadaniami o swoich niepowodze- 

niach. 
Warburton był snobem, to pra- 

wda, ale był jednocześnie dżentelme- 

nem. 
Jedyną łaską, jakiej zażądał od je- 

dnego z wielkich przyjaciół, w któ- 

rych kole przebywał przez tyle lat, by- 

ła prośba o rekomendację. Wybitny 

człowiek, który był wtedy sułtanem 

w Sambulu, wziął go na służbę. Osta- 

tni obiad przed odjazdem zjadł w swo- 
im klubie. 

Słyszę, że wyjeżdżasz, Warbur- 

ton. — rzekł doń stary książe Here- 

ford. 
— Tak. Na Borneo. 

  

fortowego lokalu.   Kursy przenoszą się do nowourządzonego kom- 
249 0 1" 

DZIAŁKA ZIEMI 
pod Wiinem o obsza- 

rze 20 ha, ziemia 
bardzo dobra, ląki, 
las, zabudowania 

sprzedamy natych- 
miast okazyjnie tanio. 
Dom H-K „ZACHĘTA“ 

Mickiewicza 1. tel. 9-05 

Pokój z wszelkiemi 
wygodami 

(ewentualnie z utrzyma- 
piem) dla inteligentnej 
osoby do wynajęcia. 
Dowiedzieć się w biurze 

ogłoszeń J. Karlin, 
Niemiecka 22. 

Buchalter- 

Energiczny 
handlowiec 

magazynier z długoletnią 
praktyką przyjmie posa- 
dę. Oferty do „Kurjera 
Wileńskiego* pod „Ma 
gazynier“. 2453 

ТНО 
zastępców do sprzedaży 
losów (obligacji państwo- 
wych) na raty poszukuje 
w każdym mieście po- 
ważna instytucja banko- 
wa. Zgłoszenia: „Ruch* 
Kraków, Szczepańska 9, 
dla „B.175“. Początkują- 
cych pouczamy. 2671 

Młody człowiek 
(chrześć.) z maturą, wła- 
dający biegle językiem 
niemieckim i piszący na 
maszynie poszukuje zaję- 
cia. Ewent, jako prakty- 
kant do banku lub biura 
handlowego. Łaskawe 

zgłoszenia pod „sumien- 
ny“ do adm. „K. W.* 

minimi REA 
Inteligentni 

PANIE I PANOWIE 
pragnący zająć się 
korzystną pracą pro- 
pagandową we wszyst- 

kich miejscowościach 
woj. wileńskiego, no- 
wogródzkiego i biało- 
stockiego—zechcą zło- 
żyć podania wraz z 
życiorysem i referen- 

cjami oraz fotografją 
do biura P, Z. Polsk. 
Inst Wydawn. Wilno, 
Wileńska 26—11, za- 
łączając znaczek na 
odpowiedź. Osobiście 
w godz. 9—12, z wy 
jątkiem dni świąteczn. 

POKÓJ so yn 
zdatny pod mieszkanie, 
biuro lub gabinet lekar- 
ski z oddzielnym wejś- 
ciem i telefonem róg ul. 
Hetmańskiej i Wielkiej. 
Dowiedzieć się ul. Ostro- 
bramska Nr3m.1. 2663 

WIE 
opałowy, kowalski 

i drzewny, drzewo 

rąbane. 

Dostawa od 100 klgr. 

Nr. 219 (1564) 

3 LEKARZE 
DOKTOR MEDYCYNY 

A. GYMBLER 
CHOROBY  WENERY- 

CZNE i SKORNE 
Elektroterapja, Diater 
mia, Słońce górskie, 

Sollux. 1200 

Mickiewicza 12 
róg. Tatarskiej. 

Przyjmuie 9 — 2 | 5—7 

DOKTÓR 

BLUMOWICZ 
Choroby weneryczne, 
syfilis i skórne. 

Wielka 21. 
0d 9 — 1 i 8 —7. 

(Telef, 921), 

DOKTÓR 

D. Zeldowicz 
choroby weneryczne, ву- 
filis, narządów moezo- 

wych, Elektroterap. 
(Diatermia) 

od 8—1, od 5 — 8 wieez. 
  

Kobieta-Lekars 

Dr. ОСН 
kobiece, weneryczne, na- 
rządów moczow. 0d 12—2 

1 ой 4 — 6 
ul. Mieklemioza 24. 

W. Zdr. Nr 182. 

LEKARZ-DENTYSTA 

LEhackielevin 
wrócił i wznowił 
przyjęcia chorych. 

Wileńska 25. 

Dr.Kenigsberg 
CHOROBY WENBRYCZ- 
NE, SKÓRNE 1 analizy le- 
karskie. siame 9-12 

1 4-8. 

Mickiewicza 4 
tel. 1090. w. Z. P. 73 

Akuszerka 

  
  

    

  

  
  

EIEIFIEIEIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFJE 
Czy jesteś już członkiem LOPP-u? 
EIELEELECECACELELACACACICELAEEJ 

UL 
organizator, 
buchalter- 
bankowiec 
poszukuje posady. 

Może być na wyjazd. 

Oferty do Admin. 

„Kurjera Wilensk.“ 

pod „Zdolny“. 

— Na Boga, poco ty tam jedziesz? 
— Jestem bankrutem. 

— Doprawdy? Szczerze mi cię żal. 
Zawiadom nas o swoim powrocie. 
Mam nadzieję, że będzie ci tam do- 
brze. 

— O, naturalnie. Masa zwierzyny, 
wspaniałe polowania. 

Książe skinął głową i odszedł. W 
kilka godzin później Warburton pa- 
trzył na zasuwające się mgłą oddale- 
nia wybrzeża Anglji. Pozostawił za 
sobą wszystko, co było zasadniczą 
treścią jego życia. 

Od tego czasu upłynęło dwadzieś- 
cia lat. Prowadził pilnie korespon- 
dencję z wielkiemi damami, i listy je- 
go były interesujące i dowcipne. Nie 
stracił uwielbienia dla utytułowanych 
osób. Studjował uważnie kronikę to- 
warzyską w The Times (który docho- 
dził go w sześć tygodni po wyjściu) 
dowiadując się o ich przyjazdach i 
odjazdach, urodzinach, śmierciach i 
małżeństwach, co pociągało za sobą 
wysyłanie powinszowań względnie 
kondolencyj. Ilustrowane pisma po- 
kazywały mu jak kto wyglądał. — 
W czasie perjodycznych bytności w 

Anglji podejmował nić dawnego ży- 

cia, tak, jakby nigdy nie została zer- 
wana. Wiedział o wszystkich nowych 
osobach, jakie pojawiły się na hory- 
zoncie towarzyskiego życia Anglji. 
Interesował się wyższym światem tak 
samo żywo, jak wtedy, kiedy sam do 
niego należał. W dalszym ciągu wy- 
dawało mu się to wszystko jedyną 
rzeczą, dla której warto było żyć. 

Jednakże z biegiem czasu życie je- 
go zyskało nowe zainteresowanie. 

bilansista 
przyjmie posadę stałą, 

lub godzinową. 
Zgłoszenia do „Kurjera 
Wileńskiego" pod „Bu- 
chalter*. 2452     DI. „ALOPIŁ 
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ZA OGŁOSZENIA PŁACI SIĘ RAZ TYLKO 

KLIJENTELĘ ZYSKUJE SIĘ NA ZAWSZE 

OGŁASZAJCIE SIĘ W KURJERZE WILEŃSKIM 

Stanowisko, jakie zajmował, schlebia- 
ło jego próżności. Przstał być syko- 
fantem, spragnionym uśmiechów 
wielkich osobistości. Był teraz panem, 
i słowo jego miało moc prawa. Cie- 
szyła go warta, złożona z Dajaków, 
która, kiedy przechodził, prezento- 
wała. broń. Lubił sądzić swoich bliź- 
nich. Lubił łagodzić spory między ry- 
walizującemi naczelnikami plemion. 
Krwawe zamieszki, które tłumił za 
dawnych dni, napełniały go poczu- 
ciem wielkiej dumy. Był nieustrasze- 
nie odważny li tylko przez próżność. 
Krążyła wieść o tem, jak z zimną 
krwią wkroczył w pojedynkę do oto- 
czonej palisadą wioski i zażądał wy- 
dania krwawego pirata. Miał wielkie 
zdolności administracyjne. Był obo- 
wiązkowy, sprawiedliwy i uczciwy. 

I powoli, stopniowo pokochał Ma- 
lajczyków. Interesowały go ich zwy- 
czaje i obyczaje. Mógł słuchać całemi 
godzinami ich opowiadań. Podziwiał 
ich cnoty, występki zaś zbywał uś- 
miechem i wzruszeniem ramion. 

— Swojego czasu — mawiał — 
byłem w przyjacielskich stosunkach 
z największymi dżentełmenami An- 
glji, ale nigdy nie spotkałem wytwor- 
niejszych dżentelmenów niż niektó- 
rzy dobrze urodzeni Malajezycy. Du. 
mny jestem, że mogę ich nazywać 
swoimi przyjaciółmi. 

Zachwycał się ich kurtuazją, dys 
tynkcją w obejściu, łagodnością i po- 
rywczością. Wiedział instynktownie, 
jak ich traktować. Żywił dla nich pra- 
wdziwe przywiązanie. Nigdy jednak 
nie zapominał o tem, że jest angiel- 
skim dżentelmenem i potępiał bia- 
łych, przejmujących zwyczaje kra- 

  

jowców. Sam pozostał odporny i nie- 
ugięty. 

Nie poszedł też w ślady tych licz- 
nych białych kolegów, którzy żyli z 
Malajkami, gdyż postępowanie tego 
rodzaju, jakkołwiek uświęcone przez 
zwyczaj, wydawało mu się rażące, 
gorszące i poniżające. Trudno było 
przypuścić, aby człowiek, którego Al- 
bert Edward, książę Walji, nazywał 
po imieniu, mógł mieć coś wspóliego 
z tubylcami. 

Za każdym powrotem z Anglji na 
Borneo doznawał niejako uczucia ul- 
gi. Jego przyjaciele zestarzeli się tak 
samo, jak on, a nowa generacja trak- 
towała go jako starego nudziarza. 
Miał wrażenie, że Anglja współczesna 
utraciła dużo ze swego uroku z cza- 
sów jego młodości. Ale Borneo pozos- 
tało takie samo i stało się teraz jego 
ojczyzną. Zamierzał pozostać w służ- 
bie tak długo, jak to tylko będzie mo- 
żliwe, i w sercu jego taiła się nadzieja, 
że umrze przed pójściem na emery- 
turę. 

W testamencie wyraził życzenie, 
aby go pochowano w Sembuiu (gdzie- 
kolwiekby umarł) wśród ukochanego 
ludu, niedaleko od cichej szumiącej 
rzeki. 

Wszelako wszystkie te marzenia 
i uczucia krył głęboko przed okiem 
ludzkiem, i nikt, patrząc na tego ruch- 
liwego, tęgiego, dobrze zbudowanego 
człowieka z gładko wygoloną, zdro- 
wą twarzą i siwiejącemi włosami, nie 
domyśliłby się, że zdolny on jest do 
tak głębokiego sentymentu. 

(D. e. n.) 
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