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Redakcja rękopisów miezamówionyck nje zwraca, Administra- 

cja uje uwzględnia zastrzeżeń do ce rozmieszczenia ogioszaź, 

pocztowa ujszczona ryczałtem, 

  

BRASŁAW — Ksjęgarnja T-wa „Lot“. 
BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy, 

DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 

GRÓDNO — Księgarnia T-wa „Ruch*, 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S, Zwi 
KLECK — Sklep „Jedność” 
LIDA — ul, Suwalska 13 — S, Mateskį, 
MOŁODECZNO — Ksjęgamia T-wa „Ruch“. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz 
nadesłane, 

BARANOWICZE — ul, Szeptyckiego — A, Łaszuk, 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K, 

GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa — W, Włódzjmierow 

NIEŚWIEŻ — 

    
Malinowskiego, 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
ul. Ratuszowa — Księgarnia Jażwińskiege, 

WOGRÓDEK — Kiosk St, Michalskiego, 
N.-ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch“, 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz, Naucz. 
PIŃSK — Ksjęgamia Polska — St, Bednarski, 
POSTAWY — Ksjęgarnia Połskiej Macierzy Szkolnej, 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch*, 

Smarzyński, 
jerzyński, 
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WILEJKA POWIATOWA — ul, 
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przyjmuje zastrzeżeń 

Szczęśliwe chwile Rocha Kowalskiego SEZON GENEWSKI ROZPOCZĘTY 
Posiedzenie prezydjum konferencji rozbrojeniowej bez/udziału Niemiec W sytuacji międzynarodowej Polski, 

w dniach ostatnich, dają się podkreśl:ć 

trzy małe plusy na naszą korzyść. Chęt- 

nie je sygnalizujemy. Jesteśmy przekona- 

ni, że polityka naszego Ministerstwa 

Spr. Zagr., będąc zresztą bardzo popu- 

larną'i posiadając oparcie w narodowej 

jednomyślności — jest zasadniczo błęd- 

ną. Uważamy jednak, że takie właśnie 

nasze stanowisko obowiązuje 

skrupulatnego notowania i podkreślenia 

każdego plusu, które nasze Ministerstwo 

uzyskuje na terenie międzynarodowym, 

każdej korzystnej sytuacji, która w Коп- 

stelacjach międzynarodowych dla nas 

się układa. Stać nas na objektywizm -— 

nie potrzebujemy naginać prawdy do 

naszych argumentów, i tak w całej pra- 

sie polskiej nikt naszym  twierdzeniom 

nie usiłował nawet się przeciwstawić, 

mimo jednomyślności tej prasy, gdy cho- 

dzi o politykę zagraniczną. 

Pierwszym takim plusem jest wy- 

wiad, który p. minister Zaleski udzielił 

prasie czerwonej w poniedziałek. W tyn! 

wywiadzie p. Zaleski naprawia to 770, 

które przez niewczesne bąknięcie owego 

„kategorycznego nie* polityce polskiej 

zostało wyrządzone. P. Zaieski powiada, 

że o iie w kwestji zbrojeń obecnemu 

rządowi niemieckiemu chodzi o zdobycie 

sobie popularności nawewaiątrz 10 

zapewne możnaby znaleźć formułę, która 

„dawałaby im to zadowolenie”, naio- 

miast, gdyby Niemcom chodziło napraw- 

dę o „zwiększenie swojej siły bojowej”, 

to on, minister Zaleski, przewiduje, że 

spotkałoby się to „z poważnemi sprze- 

ciwami“. 

nas do 

Trudno o doskonalszy sposób w wy- 

konaniu odwrotu. Temi kilkoma słowa- 

mi min. Zaleski przybliżył stanowisko 

Polski do stanowiska mocarstw, mówiąc 

językiem strategicznym / „wyrównał 

iront*, wyplątał się z tej sieci, w której 

znaleźliśmy się dzięki owemu „katego- 

rycznemu nie”, а К Юга groziła nam po- 

kaźnemi stratami w dziedzinie poważi i 

prestiżu. Oczywiście po wywiadzie min. 

Zaleskiego stanowisko Polski powinno 
się formułować wyrazami, których użył 
nasz minister w swoim wywiadzie. O 

tamtem czyjemś „posunięciu* jak naj- 

prędzej ze względów patrjotycznych za- 

pomnijmy. 

Ale p. Zaleski jeszcze inne bardzo 

cenne deklaracje potrafił zmieścić w 

swoim krótkim wywiadzie. Wogóle moż 

naby o tym niewątpliwie wybitnym dy- 

plomacie powiedzieć, że czasami mówi 

długo i wtedy mówi bardzo mało, ale 

od czasu do czasu mówi krótko i wte- 

dy mówi bardzo dużo. Bezwątpienia jest 

w tej metodzie dużo z dobrej dyplonia- 

tycznej szkoły. Oto p. Zaleski przyponii- 

na Niemcom, że na ich terytorja nikt nie 

wybiera się napadać. Za mały czynimy 

nacisk na tę prawdę, co bezczelności nie- 

mieckiej daje powód do przypisywania 

nam zamiarów zaborczych wobec Prus 

Wschodnich, o czem w Polsce myśleć 

mogą chyba ludzie, oddani przez rodziny 

do klinik neurologicznych. Wreszcie mi- 

nister w bardzo taktowny, słuszny i po- 

ważny sposób mówi o naszych stosun- 
kach z Sowietami. Uspakaja nerwowość 

sowiecką w arcysłusznym i z gracją 

wypowiedzianym frazesie, że: „biedny 
kapitał międzynarodowy ma inne troski* 

niż plany o napaści na SSSR. Dodaje je- 

szcze p. minister, że w Europie Wschod- 
niej „uspokojenie całkowite* nastąpi po 

zawarciu paktu pomiędzy SSSR. a Rumu- 

nią. 

Jednem słowem — suum <uique — 

wywiad jest zręczny, jakkolwiek żałuje- 

my, że to wywiad, a nie deklaracia oii- 

cjalna, której nam brakuje od początku 

tej sprawy. 

Drugim plusem, który chcemy zano- 

tować, jest informacja, że rząd polski 

stawia swoją kandydaturę do Rady Ligi 

i że szanse tej kandydatury są pewne. 

Prawdę mówiąc, ani chwili nie wątpili- 

śmy, że tak będzie. Francja nie jest w 

stanie dziś zrezygnować z tego atutu na 

terenie międzynarodowym, 

niej jest sojusz z Polską. Niewybranie 

Polski do Rady Ligi Narodów byłoby 

obezwartościowywaniem 

francuskiego sojusznika na oczach całe- 

go Świata. .Na to Francja przystać nie 

może. Aby naszą interpretację  zilustro- 

wać, pozwolimy sobie na irywolne po- 

równanie z literatury, którego dlatego 

tylko ośmielamy się użyć, że wysokie u- 

znanie, ktróe żywimy dla ministra Za- 

leskiego, odbiera temu porównaniu jaki- 

kolwiek posmak personalny. Oto Francia 

w Radzie Ligi Narodów bez Polski, to 

zupełnie, jak Zagłoba bez Rocha Kowal- 

skiego. A wiadomo, jak Zagłoba dbał, 

aby Rocha mieć przy sobie. 
jeżeli, co nie daj Boże, nie zostaliby- 

śmy obrani do Rady Ligi, to znaczyłoby, 

że Francja całkowicie puszcza nas 
trąbę. 

Wreszcie trzecim, a może najważniej- 

szym plusem jest dekłaracja angieiska 

w sprawie projektu zbrojeń niemieckica, 

jest ona plusem właśnie dlatego, że cho 

ciaż nie co do treści, to przynajmniej co 

do formy zbliża się do stanowiska žran- 

cuskiego. Uzgodnienie polityki Francji i 

Anglji — oto jest plus dla Polski. Nie 

rozumie tego p. senator Kozicki, pogro- 

bowiec poincaryzmu i spóźniony zwo- 

lennik polityki Ruhry, który teraz jeszcze 

doradza Francji, aby wymuszała na 

Niemczech różne rzeczy, nie ogłądając 

się na Anglję. 

Jest jednak grubą przesadą to porów- 

nanie, które gdzieś czytałem, omawianej 

którym dia 

w 

deklaracji angielskiej do stanowiska ga=" 

binetu Asquitha w dniach sierpniowych 

1914 r. Wtedy Anglja wypowiadała woj- 

nę, czyli czyniła coś, co w swojej natu- 

rze sprzeczne jest z wszeikiem poczu- 

ciem kompromisu. Dziś tezą ostatniej 

noty angielskiej, jej treścią najbardziej 

istotną, jest twierdzenie, że kompromis 

w Sprawie zbrojeń dałby się osiągnać, 

gdyby Niemcy nie czyniły kroków zbyt 

gwałtownych. 

Aby dobrze zrozumieć sens ostatniej 

deklaracji angielskiej należy pamiętać, 

że poprzedzały ją dwie propozycje an- 

gielskie, zwrócone do rządu  francuski=- 

go w zeszłym tygodniu, a mianowicie: 

1) Propozycja rozpatrzenia uzbroje- 

niowych projektów w gronie następują- 

cych 4 państw: Angiji, Francji, Włoch i 

Niemiec. Propozycja ta była dla Francji 

nie do przyjęcia. Miałaby rozpatrywać 

projekty _ niemieckie towarzystwie 

Włoch, które im sprzyjają, a bez Polski? 

Zagłoba miałby wyruszać _ bez swego 

Rocha Kowalskiego! A któżby zawołał 

w 

„kategoryczne nie“, tak, jak to wotal 

Roch Kowalski: „wuj nie łże!'* Miałaby 

to czynić sama Francja? — Oczywiście, 

że ta propozycja była przez Francuzów 

odrzucona. 

2) Druga propozycja angielska pole- 

gała na projekcie przyśpieszenia zmniej- 

szania zbrojeń innych państw kontynen- 

talnych, w odpowiedzi na projekt Nie- 

miec powiększenia swych zbrojeń, oczy- 

wiście w celu osiągnięcia rezygnacji nie- 

mieckiej co do zbrojeniowych planów. 
Tutaj zupełnie solidaryzujemy się z 

Francją, że nie okazała entuzjazmu, co 

do pomysłu takiego rodzaju „zaskocze- 

nia*, czy też „zawstydzenia* Niemiec. 

Ten projekt był równie niebezpieczny 

dlą Francji, jak dla Polski. 
Dopiero więc w świetle tych dwóch 

angielskich propozycyj zrozumiałe nam 

staną się istotne ustępy ostatniej dekla- 

racji angielskiej, na które specjalnie czy- 

telnikowi naszemu zwrócić musimy uwa- 

sę: 
Przyjmując za pewne, že kwesija 

równości stanu prawnego wyłoniłaby 

się, zanim konferencja rozbrojeniowa za- 

kończyłaby swoje prace, forsowanie tej 
sprawy naprzód jest wysoce ujemne. 

Jest to ustęp noty arcykapitalny, jak 
także takie dwa inne ustępy: 

Rząd brytyjski ma nadzieję, że wynikiem 
Genewy, mimo trudności, na jakie się napoty- 
ka w wysiłkach do powszechnego porozumie- 
nia, będzie jednak naprawdę uzyskanie warto- 
ściowego stopnia rozbrojenia, przyczem każdy 

naród zobowiąże się do ścisłego ograniczenia 

zarówno rodzaju, jak ilości zbrojeń. 

albo: 
Rząd brytyjski uważa, że celem konierencji 

powinno być stanowienie konwencji rozbroje- 

niowej na tej zasadzie, że każde z państw 

przyjmie w porozumieniu z innemi państwaini, 

ograniczenia, które samo na siebie nałoży i 

do których zobowiąże się z własnej woli, uwa- 

żając je za część składową wzajemnego zobe- 
wiązania sygnatarjuszy pomiędzy sobą. 

Tym więc, którzy deklarację angic!- 

ską porównują do deklaracji Greya z 

dnia 3 sierpnia 1914 r., należy zwrócić 

uwagę, że właściwą treścią deklaracji 

angielskiej jest obawa, nie z powodu u- 

zbrojenia się niemieckiego, lecz z powo- 

du trudności, stąd wynikłych dla po- 

wszechnego rozbrojenia się. A więc, jeśli 

p. Feliks Sokołow napisał, że teza angiel 

ska „prawie'* pokrywa się z tezą francu- 

ską, to usługą przyjacielską będzie zao- 

patrzenie mu tego „prawie* w nieodzow- 

ny cudzysłów. 

Jednak mimo wszystko nota angiel- 

ska zbliża się do stanowiska irancuskie- 

go, jeśli nie przez swoją treść, to przy- 

najmniej przez formę, przez te z purytań- 

ską otwartością położone akcenty na 

Traktacie Wersalskim. Pod względe:n 

prestiżowym deklaracja angielska jest 

przecież dla Niemiec nieprzyjemna. Dla- 

czego tak się stało? Gdybym był endi - 

kiem, a co za tem idzie, nie potrzebował 

się nigdy długo namyślać, tobym powie- 

dział odrazu: „Simon, ang. minister spr. 

zagr., to żyd i mason, — rząd v. Pape- 

na, to rząd religijny i konserwatywny”. 

Nie jestem jednak, niestety, endekiem i 

nie dano mi jest korzystać z tak genja!- 

nych i wszystko rozjašniających objas- 

nień. Ale niewątpliwie deklaracja angiei- 

ska jest tak ułożona, aby wywołać wre- 

żenie porażki polityki v. Papenowskiej. 

W sytuacji trudnej i ryzykownej, w 

której v. Papen się znajduje, Anglicy 
wolą mu rzucić kłodę, niż kładkę pod 

nogi. -- 

Zastanawiając się jednak głębiej nad 

genezą i celami deklaracji angielskiej, 

kontroluję własną intuicję bezpośredtio 

po przeczytaniu niemieckiej deklaracji o 

wystąpieniu z konferencji rozbrojenio- 

wej, wypowiedzianą, a mianowicie, czy 

Polska nie powinna byłaby zgłosić nz- 

tychmiast po ustąpieniu Niemiec włas- 

nej rezygnacji z tej konferencji. Był"y 
to coprawda krok samodzielny, lecz nie 

krok jałowy. W tem „kategorycznem 

nie“, do którego już nie chcielibyśniy 

powracać, tkwiła przedewszystkiem bez- 

silność i to było jego złą stroną — na- 

tomiast wystąpienie Polski z konterencii 

rozbrojeniowej z powodu, że oto Niem- 

cy zaczęły się zbroić, co przecież było 

tak samo prawdą przed deklaracją v. 

Papena, jak i po niej — łamałoby tę 

całą konferencję, przeciągałoby całą spra 

wę na płaszczyznę rokowań  politycz- 

nych, na którą wymanew ro wa- 

noby w ten sposób Polskę na plan 

pierwszy. Minister Zaleski mówi, że w 
polityce zagranicznej dużo można zrobić 

„cierpliwością i stałym  wysitkiem““ 
Nad temi słowami unosi się duch wojny 
okopów, którą tak prześlicznie charakte- 
ryzuje Piłsudski w swoim „Roku 1920". 
Zdaje mi się, że w dyplomacji „wojaa 
okopów*'* jeszcze mniejsze przynosi ko- 

rzyści, na jeszcze większe naraża straty, 
niż w strategii. W każdym razie wielcy 
politycy: Fryderyk l, Cavour, Bismarck, 
Piłsudski wszystko, co zrobili, zawdzię- 

czają silnym i odważnym 

przez siebie przedsiębranyun. 

Na końcu powracam do swego cete- 

rum censeo, że jedynem „wyjściem z sy- 

tuacji dla Polski jest zamknięcie nożyc, 

jest uzyskanie pomiędzy Warszawą a 
Berlinem stosunków nie innych, jak po- 
między Paryżem, a Berlinem. Można to 

zrobić łatwiej, kiedy Niemcy są w kłopo- 
tach, niż wtedy, kiedy tych kłopotów się 
pozbędą. I muszę przyznać, że czytając 

ostrzejsze miejsca ostatniej deklaracji 
angielskiej, ta ostatnia teza specjalnie u- 

porczywie  wiazita 

tekst. Cat. 

manewrom 

mi pomiędzy jei 

GENEWA PAT. — jesienny sezon 
genewski rozpoczął się 21 września po- 
siedzeniem prezydjum konierencji rozbro 
jeniowej. W posiedzeniu tem wzięli u- 
dział wszyscy członkowie prezydjum z 
wyjątkiem przedstawiciela Niemiec. — 
Francję reprezentował Paul - Boncour. 
Wielką Brytanję sir John Simon, Polskę 
— gen. Burhartd - Bukacki. 

Na początku posiedzenia prezydjum 
zdecydowało odbywać obecnie posiedze 
nia publicznie, gdy dotychczas były one 
zawsze pouine. Następnie przewodniczą- 
cy Henderson wygłosił przemówienie, w 
którem omówił zadania prezydjum. 
wskazując na trudności gospodarcze i 
iinansowe, z któremi borykają się wszy- 
stkie państwa, rienderson oświadczył, 
że konieczny jest nowy wysiłek w kie- 
runku redukcji zbrojeń. 

Następnie mówca zapoznał prezy - 
djum z faktami, jakie zaszły w okresie 
wakacyj; w szczególności zakomuniko- 
wał treść listu Litwinowa, który zawia- 
damia o decyzji Sowietów  nieprzysyła- 
nia delegatów do komisyj: technicznycn, 
zanim nie będą powzięte v komisji głów 
nej decyzje o charakterze zasadniczym. 

Dalej Henderson zakomunikował zaa 
ny list ministra Neuratha i odpowiedź, 
jaką wystosował onegdaj do niemieckie 
go ministra spraw zagranicznych. Od- 
powiedź została zaaprobowana przez pre 
zydjum, poczem zdecydowano odroczyć 
wszelką dyskusję na ten temat do chwiii 
nadejścia odpowiedzi rządu niemieckie- 
go. 

W dalszym ciągu sprawozdawca kon 
ierencji minister Benesz przedstawił pro 
gram prac konferencji, obejmujący 4 gru 
py zagadnień: 

‚ 1) redakcję tekstów 
Žgodnionych; a> 

2) kwestje, w których sprawie nale- 
ży jeszcze wszcząć rokowania, ale w 
których zostały już uchwalone zasady; 

3) kwestje sporne; 
4) kwestje ogolne i polityczne. 
Nad temi punktami wywiązała się 

na popołudniowem posiedzeniu prezy- 
djum długa dyskusja proceduralna, po- 
czem rozpoczęto dyskusję nad punktem 
pierwszym, w szczególności nad kwestją 
zakazu bombardowania powietrznego 0-* 
raz wejny chemicznej i bakterjologicz- 
nej. Dyskusję tę przerwano, 

   

Dymisja rządu 
BUDAPESZT. PAT. — Gabinet podał 

się do dymisji. Regent. przyjął dymisję rzą 
du, polecając mu załatwianie bieżących 

polecając 

sekretarzowi generalnemu przygotować 
publiczną uzupełniającą deklarację. Dy- 
skusję nad kwestją kontroli odroczono 
do jutra. Równocześnie należy stwie:- 
dzić, że dyskusja wskazywała na tym- 
czasowy brak określonego programu 
prac prezydjum, jak również rozgranicze 
nia kompetencji między trybunałem, a 
komisjami technicznemi. 

Litwinow zażądał rychłego rozpatrze 
nia sprawy rozbrojenia ilościowego. 

Nieobecność przedstawiciela Niemiec 
— oświadczył Litwinow —— jest godna 
pożałowania. Ale list ministra Neuratha 
pozwala spodziewać się, że Niemcy po- 
wróciłyby na konferencję, gdyby prace 
jej poszły w kierunku wydatnej redukcji 
zbrojeń. Litwinow jest zdania, że gdy- 
by prezydjum zaleciło komisji głównej 
redukcję zbrojeń o jedną trzecią, — to 
Niemcy uczestniczyłyby znowu w pra- 
cach prezydjum. O niemieckiem żądaniu 
równouprawnienia wojskowego, Litwi-' 
now nie wspomniał ani razu. 

WYMOWNA DEMONSTRACJA 
GENEWA PAT. — W chwili, gdy 

prezydjum konierencji rozbrojeniowej dy 
skutowało po raz pierwszy w nieobecno- 

ści Niemiec nad kwestją bombardowa- 
nia powietrznego, zjawił się znany ste- 
rowiec niemiecki „Hr. Zeppeln* który 
maniiestacyjnie przeleciał tuż nad gnia- 
chem konierencji rozbrojeniowej. 

ZJAZD DELEGATÓW 

GENEWA. PAT. — Przybyli tu w dniu 
21 bm. rano: Herriot, Paul-Boncour, John 
Simon i Madamniaga. 

GENEWA, PAT. — W dniu 21 bm. wie 
czorem przybył do Genewy minister Za- 
leski. 

PARYŻ. PAT. — Przewodniczącym de- 
Spraw już U- jegacji hiszpańskiej na 13-tą sesję Ligi 

Narodów został mianowany Zuleta. W skład 
delegacji wchodzi ambasador hiszpański w 
Paryżu Amadeo Hurtado. 

FRANCJA ZŁOŻY NOWE 
PROPOZYCJE 

PARYŻ. PAT. — (Prasa francuska za- 
mieszcza depeszę z Waszyngtonu, według 
której sen. Reed w rozmowie z premjerem 
Herriotem dał do zrozumienia, że Stany 
Zjednoczone poprą sprzeciw rządu francus- 
kiego w. sprawie niemieckich pretensyj 
zbrojeniowych, o ile Francja udzieli swego 
poparcia rządowi waszyngtońskiemu co do 
stanowiska, jakie zamierza zająć w spra- 
wie Dalekiego Wschodu. 

na Węgrzech 
spraw do czasu utworzenia nowego gabi- 
metu. 

  

Przywódca parjasów wezwany do Gandhiego 
BOMBAY. PAT. — Przywódca parja- 

sów Ambekdar wezwany został przez Gand 
hiego ma konferencję w sprawie żądań par- 

jasów w. dziedzinie reprezentacji tej klasy 
społ. czeństwa w ciałach ustawodawczych. 

NIEWIDZIALNE MANEWRY 
PARYŻ. PAT. — Podczas dzisiejszych nistra odmalowało się zadowolenie. Wska- 

manewrów w Mailly, na które przybyli 
również dziennikarze, minister wojny Paul- 

Boncour zapytai ich: „Czy widzieliście 
coś?*. Dziennikarze oświadczyli, że przez 
całe przedpołudnie nie dostrzegli na tere- 
nie ani ćwiczeń, ani ludzi. Na twarzy mi- 

zuje to — powiedział Paul-Boncour — na 
doskonałość operacyj i dowodzi, jak naj- 

lepszego wywiązania się z zadania sezfów 

i wykonawców. Cała sztuka wojenna w o- 
becnej fazie polega na tem, ażeby armja 
pozostała niewidzialna. 

Trąd w Prusach Wschodnich 
KROLEWIEC, PAT. — Wmiejscowoš- 

ci Jędrychów lekarze stwierdzili u pewnej 
staruszki trąd. Jest to trzeci wypadek trą- 

du, wykłryty w. Prusach Wschodnich w cią- 
gu ostatnich 2 lat. 

Wedle zeznań staruszki, objawy choro- 
by, która obecnie tylko dzięki szczęśliwe- 
mu zbiegowi okoliczności została wykryta, 

inwają u miej od kilkunastu lat. Chorą 

przewieziono do szpitala w Jędrychowie, 
gdzie umieszczono ją w jednem ze skrzy- 
del zupełnie izołowanem. 

W najbliższym czasie chora zostanie 
przewieziona do schroniska dla trędowatych 
koło Klajpedy, utrzymywanego wspólnie 
przez rządy niemiecki i litewski. — Do- 
mek chorej na trąd w Jędrychowie został 
spalony. 

| mikis DOO SPO DE Z ADI TR W OZI ROA COOKA DROROT 

     

Wycieczka dziennikarzy łotewskich 

Dziennikarze łotewscy w Gdyni 
э 

zwiedziła urządzenia portu gdyńskiego 

PROJEKT ANGIELSKI 
PARYŻ. PAT. — Nowojorski korespon 

dent Havasa dowiaduje się, że rząd an- 
gielski ma się wypowiedzieć na mzecz stop- 
niowego zmniejszenia różniey między zbro- 
jenami państw zwycięskich i zwyciężonych 
przez opracowanie w drodze wzajemnego 
porozumienia konwencji, przewidującej re- 
dukcję zbrojeń na okres 5-letni. W mię- 
dzyczasie konwencja mogłaby podlegać re- 
wizji celem dokonania mowych redukcyj. 
zależnie od okoliczności. (Procedura podob- 
na możliwa byłaby jedynie w tym wypad- 
ku, gdyby Niemcy powróciły do udziału w 
konferencji rozbrojeniowej. 

ZA CENĘ POPARCIA NA DALEKIM 
WSCHODZIE 

LONDYN. PAT. — W Londynie ocze- 
kują z zainteresowaniem nowego wystąpie 
nia Francji w, Genewie na rzecz rozbroje- 
nia. Według otrzymanych tu wiadomości, 
Herriot ma zgłosić nowe propozycje, idą- 
ce w wysokim stopniu na kompromis z pro 
pozycją rozbrojeniową Hoovera, jak rów- 
nież z wnioskami angielskiemi. W związku 
z tem mówi się w, Londynie o ściślejszej 
niż dotychczas współpracy Ameryki z Li- 
gą Narodów, co miałoby znaleźć swój prak 
tyczny wyraz przy rozstrzyganiu kwestji 

Dalekiego Wschodu w Lidze Narodów. 

  ESL 

TELEGRAMY | 
+ SCHEFFER DOKULZYŁ 

BOLSZEWIKOM 

MOSKWA. PAT. — Korespondeni mos 
kiewski „Berliner Tageblatt“ Scheffer, ba- 
wiący na urlopie w Berlinie, nie otrzymał 
wizy powrotnej do Moskwy, 

MAC ARTHUR W BUKARESZCIE 
BUKARESZT. PAT. — Szef sztabu Sta 

nów Zjednoczonych A. P. generał Mac Ar- 
thur przybył tutaj z Budapesztu. Generał 
Mac Amthur zabawi w Bukareszcie 3 dni. 

NASTĘPCA SOKOLN'IKOWA 

LONDYN PAT. — Nowym ambasado- 
rem sowieckim w Londynie będzie dotych 
czasowy poseł sowiecki w Helsingforsie 
mazwiskiem Majski, który poprzednio był 
radcą ambasady w ynie, a potem w 
Tokio.. Majski 10 lat temu był szefem wy 
dzialu prasowego Narkomindiełu i jest su 
torem wielu prae z dziedziny polityki mię 
dzynarodowej. 

HEINE-MEDINA WE WROCŁAWiU 

WROCŁAW PAT. — Choroba dziecię- 
ca Heine - Medina pojawiła się ostatnio 
także we Wrocławiu, a! ponieważ przybrała 
w. miektórych okolicach groźne rozmiary, 
zamknięto narazie na okłres 3 tygodni 2 
szkoły (powszechne. . 

POTWORNY CZYN STARCA 
BYDGOSZCZ. PAT. — W mejscowości 

Iwiec 62-letni Wincenty Jędrzejczak zamor 
dował córkę swoją Kamińską i jej męża. 
Następnie podpalił zagrodę, która dosżczęt 
nie spłonęła wraz z pomordowanymi. Po 
dokonaniu zbrodni Jędrzejczak zbiegł, po- 
zostawiając list, w którym przyznaje się 
do wimy. 

ZLOT BERSALJERÓW 

RZYM PAT. — Z okazji odsłonięcia 
pomnika na cześć poległych w czasie wiej- 
kiej wojny bersaljerów miał miejsce ziot 
bersaljerów: w Rzymie. Pomnik, rzeźbiony 
przez artystę Morbidacciego stanął na pla 
cu za Porita Pia. 

Jak wiadomo, premjer Mussolini odby- 
wał służbę wojskową w pułku bersalje- 
rów, a podczas wojny dosłużył się stopnia 
kaprala. Wziął on udział w święcie swych 
towarzyszy broni. 

SUKCES WOJSK FEDERALNYCH 
W BRAZYLJ! 

RIO DE JANEIRO. PAT. — Jak do- 
nosi urzędowy komunikat, wojska federa|- 
ne zawładnęły miejscowością Cunua, któ- 
ra stanowi ważny punkt strategiczny w 
stanie Sao Paulo. 

REKORD „MISS AMERICA" 
LONDYN. PAT. — Amerykanin Algo- 

nace na łodzi motorowej „Miss America X* 

ustanowił na jeziorze Michigan mowy re- 
kord światowy szybkości, osiągając prze- 
ciętny czas 124,91 mil na godzinę. Dotych- 
czasowy rekord, wynoszący 119,81 mil na 
godzinę, należał do anglika Kaye Dona. 

CARNERA WYGRAŁ PROCES 
NOWY YORK. PAT. — Znany olbrzym 

włoski bokser Carnera wygrał proces, wy- 
toczony byłemu mistrzowi. świata Schmel- 
limgowi za niedotrzymanie kontraktu. Sąd 
skazał Schmellinga na, wypłacenie 25 ty- 
sięcy dolarów odszkodowania ma rzecz 
Carmery. 

Kto wygrał? 
12 DZIEŃ CIĄGNIENIA 25 POL. LOT. 

PAŃSTWOWEJ 
„WARSZAWA PAT. — W 12-tym dniu cią 

gnienia 5 klasy 25 Polskiej Państwowej Lote- 
rji Klasowej ważniejsze wygrane padły na nry 
losów: 

10 tysięcy zł. — 99056, 5 tysięcy — 36974 
95264, 3 tysiące zł. — 85950, 95290, 105948 
124621 i 150716.



SILVA RERUM 
Czas (215) informuje 0 powstaniu 

komitetu budowy pomnika Stanisława 
Witkiewicza. Z inicjatywy Związku Gó- 
rali w Zakopanem, grono osób podjęto 

„się pracy zrealizowania pomysłu uczcze- 
nia pamięci artysty, krytyka i obywate- 
la, jakim był ś.p. St. Witkiewicz, — za- 
pomocą wystawienia mu pomnika. 

  

Obowiązkiem Komitetu ścisłego będzie 0- 
głoszenie w czasie najbliższym konkursu — 
oczywiście bezpłatnego i wyłonienie sądu kon- 
kursowego, następnie przeprowadzenie akcji 
w kierunku zainteresowania. budową pomnika 
głównie miejscowego społeczeństwa, oraz  li- 
cznych w kraju zwolenników stylu zakopiań- 
skiego, którego twórcą był właściwie -Stani- 
sław Witkiewicz. Po gruntownem  rozważeniu 
całej sprawy uchwalono na powyższem zebra- 
nia na wniosek reprezentantów Tow „Związ- 
ku Górali*, że pomnik stawia zasadniczo lud 
góralski, aby wyrazić chociaż w skromny spo- 
sób swą wdzięczność wobec tego, który poło- 
žyi niespožyte zasługi dla Podhala i rozkrze- 
wienia jego rodzimej kuitury. Niemniej jednak 
zwraca się Komitet z prośbą o współpracę do 
tych wszystkich, którym pamięć i działalność 
Stanisława Witkiewicza nie jest obojętne. 

Siedziba Komitetu budowy pomnika mie- 
ści się w lokału Tow. „Związku Górali* w Za- 
kopanem (gmach Banku Podhalańskiego I p.) 

  

W powyższym komunikacie zwraca- 
ją na siebie uwagę wymowne słowa o 
warunkach konkursu „Oczywiście 
bezpłatnego”... Otóż to! Ciężkie czasy 
wymagają stanowczych oszczędności; па 
czemże je robić, jeżeli nie na pracy arty- 
stów? Inicjatorzy pomnika nie liczą się 
jednak z tem, że wykonanie projektu po- 
ciąga za sobą znaczne — i to bardzo --- 
koszty, na które mogą sobie pozwolić 
tylko nieliczni artyści. O tem należałoby 
pamiętać. 

Kurjer Warszawski (258) w artykule 
p.t. „Secesja wilnian w Zachęcie* oma- 
wia pierwszy występ „niezależnych * w 
Warszawie. Ocena wypadła korzystnie 
dla nowego stowarzyszenia naszych ar- 
tystów. Cieszymy się z tego, gdyż nie 
można się nie cieszyć z rozwijającego 
się, pomimo wyjątkowo ciężkie warunki 
ruchu artystycznego w Wilnie i zdro- 
wych twórczych ambicyj artystów. 

Do niedawna jeszcze, gdy mówiono: „szko 
ia wileńska*, przedstawiał się obraz jasny i 
wyraźny artystów, występujących wspólnie 
pod zdecydowanem hasłem neokłasycyzmu, 
mającego odrębny charakter zarówno iornial- 
ny jak kompozycyjny, pomimo wybitnych róż 
nic indywidualnosci. 

Poziom wystawy  „Niezaležnych“ wilen- 
czykow dowodzi, že grupa ta zmęžniala, na- 
brała nowych sił. Tradycje przynależności do 
dawnego zespołu bynajmniej nie zanikły, prze- 
jawiając się w tendencjach kompozycyjnych 
zarówno w portrecie, jak i w pejzażu — oraz 
w suimienności technicznej o silnych akcentach 
plastycznych. Tendencje te rozwinęły się na- 
wet u tych artystów, którzy w grupie Ślendziń 
skiego hołdowali bezpośredniości wrażeniowej, 
a więc np. u Wacława Dawidowskiego, któ- 
ry u „Niezaležnych“ zaczął przechodzić do lek 
kiej stylizacji pejzażowej. | 

Że pomimo wszelkie kryzysy i ogó!- 
ną bezradność, jesteśmy zdolni do pięk- 
nych wysiłków, świadczyć może m. ir. 
zlot harcerstwa polskiego w Niemczech. 
O tem informuje czytelników Dziennik 
Poznański (217): 

W dniach 27 — 29 sierpnia odbył się w 
Ziemięcicach oczekiwany przez brać  harcer- 
ską z niecierpliwością 41 Zlot Harcerstwa Pol- 
skiego w Niemczech. Po raz pierwszy miały 
się tu przecież spotkać drużyny harcerskie z 
wszystkich okręgów, aby wykazać przed Ko- 
mendą i gośćmi, że praca ich nie idzie na mar 
ne i że wychowują Oni nowe, zdrowe i dzielne 
pokolenie. 

Pierwszy Złot Związku Harcerstwa  Pol- 
skiego w Niemczech był jednym wielkim suk- 
cesem. Wykazał on bezsprzecznie potrzebę 
istnienia tego rodzaju organizacji, jaką jest 
harcerstwo i przekonał wszystkich rodziców 
naszej młodzieży o tem, że wychowuje ona 
ich synów i córki na dzielnych ludzi i szcze- 
rych Połaków, którzy potralią dać sobie w 
życiu radę z wszystkiemi przeszkodami. 

Właśnie w czasach  „kryzysowych“ 
takie wiadomości są najbardziej potrzeb- 
ne: budzą one otuchę i zapalają serca 
do głębszych uczuć, myśl zaś skierowują 
wdal ku czasom, kiedy energja obec- 
nych dzieci, stanie się energją dorosłych 
ludzi, z zapałem i radością: pracujących 
dia narodu i państwa. Warto być opty- 
mistą! Lector. 

  

SŁ OWO 

„Zamróżene' samochody zaczną pracować 
NOWE SZCZEGÓŁY O WY NALAZKU BRACI KUŁAKÓW Obrady $ejmu Pruskiego 

Złagodzenie konfliktu między sejlmem a rządem 
Rzeszy 

BERLIN. PAT. -— Konflikt, jaki zary- 
sowal się ostatnio między rządem Rzeszy 
a Sejmem pruskim, uległ pewnemu złago- 

dzeniu już na posiedzeniu konwentu sen- 
jorów, poprzedzającem obrady Sejmu. Na- 
modowi jaliści zapowiedzieli złożenie о- 
świadczenia, równoznacznego z niepodtrzy- 
mywanem nadal uchwalonego przez izbę 

wniosku komunistycznego, który wzywa u- 

rzędników do odmówienia posłuszeństwa 
rządowi pruskiemu. 

Niemiecko - narodewi natomiast, zgod- 
nie z żądaniem kanclerza Piapena, zgłosili 

rezolucję o całkowitem uchyleniu wniosku 

komumistycznego. Sprawą tą zajniie się 

sejm na posiedzeniu czwartkowem. Poza- 
tem konwent: senijorów postanowił, że о- 

becna sesja: potrwa do piątku, poczem sejm 

odroczy się aż do czasu dokonania wybo- 

rów do Reichstagu. Flrzewodniczący sejmu 
otrzymał już. prawo zwołania plenum 

wcześniej, jeśli zajdzie tego potnzeba. 
BERLIN. PAT. — Środowie posiedzenie 

sejmu pruskiego rozpoczęło się przy wy- 

pełnionych trybunach. Ławy rządowe na- 
tomiast świeciły pustkami. * 

Na wstępie obrad przedstawiciel naro- 
dowych soejalistów złożył zapowiedziane 

oświadczenie, stwierdzając, że dopóki pre- 

zydent Hindenburg 
pruski przestrzegają zasad konstytucji, do 

póty wszyscy urzędnicy obowiązani są pod- 

porządkować się ich zanządzeniom. Oświad 
SEE 

    

  

   

    

  

  

i komisaryczny rząd } 

czerie to przyjęto śmiechem na ławach ie- 
wicowych. 

W: głosowaniu odrzucono głosami naro- 
dowych socjalistów i centrum wniosek ko- 

munistyczny, domagający się matychmias- 

towego rozwiązania sejmu pruskiego. Wnio 

sek popierali oprócz komunistów miemiec- 

konarodowi ludowcy i partja państwowa. 
Na środowem posiedzeniu zgłoszono 

wnioski socjaldemokratów. Jedne z nich 9- 
stro protestują przeciwko rokowaniom pro- 
adzonym na własną rękę przez przewod- 

niczącego Kerrla z prezydentem Hinzden- 

burgiem, domagając się udzielenia nagany 

przewodniczącemu. 
Drugi w sek domaga się rewizji sze- 

regu wyroków, wydanych przez sądy do- 
maźne oraz zmiany rozporządzenia, doty- 
czącejgo tych sądów. W czasie dyskusji na 
temat położenia górnictwa poseł centrowy 
Kerker oświadczył między innemi, že kry- 
zysem dotkmiety jest. szczególnie Górny 
Śląsk Opolski, z powodu wytyczenia gra- 

nicy, która rozdziela szereg przedsiębiorstw 

Mówca domagał się zmiany granic zgod- 
nie z wymaganiem życia gospodarczego. 

Wedlug informacyj prasy, komisaryczny 
rząd pruski uważa rezolucję narodowych 

jalistów za niewystarczającą, domaga- 

le wyraźnie uchylenia poprzedniej u- 

ły, nawołującej urzędników do nie- 

eństwa. Frakcja centrowa ma wy- 
stąpić z wnioskiem kompromisowym. 

    

     

   

  

Zmiany w Kuratorjum Wileńskiem 
Nowy rok szkolny przynosi szereg zmisn 

służbowych w naszem Kuratorjum. Odchodzą 

p.p.: Małowieski, Glinicki, Ostrowski. Zmiany 

te wywołują zrozumiałe echo w Świecie peda 

gogicznym i są przyjmowane naogół z wiel- 

kiem uznaniem dla władz szkolnych. Szerszy 

ogół interesuje się przedewszystkiem osobą 

najbardziej znaną i popularną, mianowicie 

osobą pana wizytatora Jerzego Ostrowskiego. 

a 

Wiadomość o przeniesieniu p. Ostrowskie- 

go na inne stanowisko i do innego okręgu 

szkolnego, musimy przyjąć, niestety, Zz uczu- 

ciem ulgi. Mówimy — „niestety; gdyż p. 

Ostrowski, mamy wrażenie, mógłby pozosia- 

wić po sobie wdzięczniejsze wspomnienie. 

Młody, ruchliwy, szczerze się interesujący 

zagadnieniami wychowawczemi i poważnie sie 

nad niemi zastanawiający, ogromnie wreszcie 

przywiązany do młodzieży, wizytator Ostrow- 

ski mógł się stać wybitnie pożyteczną na m- 

szymi terenie jednostką. Zjawił się do nas po- 

przedzony rozgłosem literackim i właśnie przez 

nasze pismo został najżyczliwiej powitany, ja- 

ko wybitny literat. 

Niestety,  doktrynerstwo, 

gruntu, nieliczenie się z naszemi przeżyciami i 

tradycjami, szczególnie zaś swoiste poglądy na 

zagadnienia etyki i religii wywołały odrazu 

pewne konflikty i nieporozumienia pomiędzy 

nim a społeczeństwem wileńskiem. 

   

  

Nie "miał szczęścia p. Wizytator na naszy'n 

gruncie. jego zapał i energja niezawsze znaj- 

dówaty właściwe ujście, jego pomysły nowa- 

torskie, zwykle były nieprzemyślane należycie 

i dlatego nietrwałe. 

Umiał rzucać piękne myśli, lecz nie umiał 

je realizować. I dlatego tak żałośnie wyglądał 

„Ster”, pisemko dla młodzieży, posiadające 

ciekiwszy program, niż treść i dlatego spalił 

na panewce teatr międzyszkolny... 

  

Nie dziwimy się niepowodzeniom pana wi- 

zytatora Ostrowskiego: stanowisko które dn 
zajmował, wymaga nietylko zapału i energji, 

ale także wielkiego wyrobienia i taktu. Jako 

człowiek młody, próbował p. Ostrowski iść 

przebojem, nie licząc się z własnemi siłami, no 

i z psychiką ludzi „tuteįszych“, którzy są“ 

szczególnie wrażliwi na taktykę narzucania im 

obcych z ducha pomysłów. 

Żegnając obecnie p. Ostrowskiego ci 

my się,z tego, że nie będziemy mieli zby 

wyrobionego wizytatora, natomiast wyrażamy 
szczery żal, iż opuszcza Wilno zdolny literat 

i dobry mówca. 

   

* * * 

Biblioteki wileńskie 
Ill ogólno polski Zjazd Bibljotekarzy 

Polski, który się odbył w Wilnie, w le- 
cie b.r., pozostawił po sobie nietylko do- 
robek zbiorowego wysiłku naszych Di- 
bibljotekarzy w postaci szeregu bardzo 
poważnych uchwał, ale też wywołał ruch 
"pośród wileńskich  bibljotekarzy i zro- 
dził szereg wartościowych publikacyj. 

Ogólne wyniki Zjazdu już zostały 
omówione na łamach naszego pisma w 
artykule dr. H. Hleb-Koszańskiej (Nr. 
198 z dn. 5-VIII b.r.), należy więc obec- 
nie rzucić okiem na plon wydawniczy, 
związany ze Zjazdem. 

Na pierwszy plan niezawodnie wy- 
suwa się zbiorowa praca p.t. ,Bibljoteki 
Wileńskie*, redagowana przez dr. Ada- 
ma Łysakowskiego, dyrektora  Bibljote- 
ki Uniwersyteckiej. Praca ta, mająca 
wejść do następnego numeru Ateneum 
Wileńskiego, stanowi pokaźny, blisko 
200 stronicowy tom i zawiera wyczerpu 
jące wiadomości, dotyczące główniej- 
szy wileńskich bibljotek. z. 

Bibljotece Uniwersyteckiej zostały 
poświęcone artykuły p.p. di. A. Łysakow 
skiego, St. Lisowskiego, M. Brensztejna, 
M. Dzikowskiego i M, Ambrosa. Dzieje 
innych bibljotek opracowali p.p. W. Giz- 
bert-Studnicki (Bibl. Synodu Ewangel.- 
Reform.), A. Safarewicz (Bibl. Wil. Tow. 
Lek. ), M. Brensztejn (Biblj Tow. Przy- 
jaciół Nauk), H. Drege i St. Rygiel (Bibl. 
im. Wróblewskich), R. Mienicki 
Archiwum Państw.), 

(Bibl. 
L. Ruszczycówna 

  

(Bibl. im. T. Zana), Z. Wiskonttowa 
(Centr. Bibl. Pedagogiczna), M. Reut- 
tówna (Bibl. Pol. Macierzy Szkolnej) i 
T. Zakrzewska i A. Makowska (Bibl. Nr. 
1 i 2 Miejskie). Ponadto dr. St. Burhardt 
podał zarys działalności Wileńskiego Ko- 
ła Związku Bibljotekarzy Polskich. 

Tak ujęta praca szeroko zarysowuje 
wysiłek wileńskich bibljotekarzy w per- 
spektywie dziejowej i staje się bardzo 
cennym dokumentem do dziejów kultury 
polskiej na północno-wschodnich  zie- 
miach Rzeczypospolitej Polskiej. 

Trudno o wymowniejsze i bardziej 

przekonywujące świadectwo potęgi kul- 
tury polskiej na naszych ziemiach, niż 
właśnie dzieje polskiej książki, która zro 
dziła się lub znalazła opiekę( a tem sa- 
mem możność silnego oddziaływania na 
szersze masy, właśnie na kresach (praw 
dziwych) i na „kresach * w pojęciu ©- 
becnem. 

I jakże są wymowne i pouczające np. 
dzieje Bibljoteki Uniwersyteckiej, jednej 
z najstarszych wileńskich bibljotek, bo 
zapoczątkowane przez 0.0. Jezuitów w 
r. 1570. Przecież to, co się działo po 
zamknięciu wileńskich akademij — Du- 
chownej i Medycznej — od r. 1844 — 
nie może być nazwane inączej, niż wal- 
ką z polską książką. 

Widocznie groźnym wrogiem Mo- 
skali była ta skromna polska książka, 
spoczywająca na zakurzonych  półkacn 
bibljotecznych, skoro szereg ludzi wysi- 

  

W warszawskiem ABC (Nr. 270) ukazała 

się obszerniejsza wzmianka 0 przesunięciach 

służbowych w Kuratorjum  wileńskiemn. We 

wzmiance tej organ narodowej demokracji 

wyraża m. in. żal z powodu udzieienia dymi- 

sji prefektowi gimn. im. Zygmunta Augusta 

ks. Chomskiemu. 
Nie możemy podzielić smutku endeków: 

pfzeciwnie — uważamy, iż stato się bardzo 

dobrze, gdyż ksiądz Chomski nie odznaczał się 

zbytnią taktownością ani jako prefekt, ani ja- 

ko pedagog. 
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lał się, aby ją zniszczyć, lub unierucho- 
mić i zrobić niedostępną dla cźytelni 
ków!.. 

Dobrą okazją do niszczenia książki 
polskiej była kasata katolickich klaszto- 
rów, posiadających nieraz wspaniałe 
księgozbiory. 

P. St. Lisowski tak pisze o tem: 
„Grabiež mienia klasztornego, ulega- 

lizowana przez rosyjską rację stanu, od- 
bywała się w sposób iście barbarzyński. 
Rabusie zwracali przedewszystkiem uwa 
gę na objekty, mające dla nich wartość 
praktyczną, a więc — konie, powozy, iu 
tra, zegarki, serwisy, wyważano nawet 
bramy u drzwi. Ile poniszczono książek; 
trudno już terąz dociec; zwalano je w 
stosy, pakowano do worków i odsyłato 
do Wilna. Taki system panował nietyl- 
ko na prowincji, lecz i w samem: Wil- 
nie, tuż pod okiem władz wyžszych. 
Mam na myśli jedną z najbogatszych i 
najszacowniejszych  bibljotek  klasztor- 
nych, — Bernardynów wileńskich. Żoł- 
dactwo, siedząc okrakiem na wysokich 
szatach bibljotecznych, zrzucało ksiązki 
wprost na ziemię. Stare, ciężkie foljanty, 
oprawne w deski, rozsypywały się wsku- 
tek tej manipulacji. Robili to ciemni 
wykonawcy woli Murawjewa. Nie lep- 
szym jednak był sam wieikorządca, któ- 
rego charakteryzuje jeden z kierowników 
Bibljoteki, Aleksy Władimirow, jako 
człowieka „rozmyślającego nad tem, że 
im mniej na świecie książek tem lepiej *.. 

Obraz, zarysowany przez p. Li- 
sowskiego, możnaby było uzupełnić je- 
szcze bardziej ponuremi fragmentami po- 
twornej walki z bezbronną książką: prze 
cież na prowincji postępowano jeszcze 
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P.K.0. 
Pocztowa Kaga Oszezędność 

Centrala: Warszawa, Jasna 9. 

©ddziały: Poznań, Katowice, Kraków, Wilno, Łódź, 
. Lwów. 

Zbiornice: Wszystkie Urzędy Pocztowe. 

PRZYJMUJE: Wzłady oszczędnościowe od 1 złotego począwszy, płatne 
na każde żądanie w kasach P. K. O. i Urzędach Pocztowych. 

Ubezpieczenia na życie zwykłe, posagowe, bez badania lekar- 
skiego, z udziałem w zyskach Działu Ubezpieczeń P. K. O. Składki 
od 3 zł. miesięcznie, W razie Śmierci ubespieczonego spowodowanej 
nieszcześliwy m wypadkiem, P. K.O. wypłaca podwójną sumę ubezpie- 

ZAPEWNIA: Pełne bezpieczeństwo wkładów. 
Solidne oprocentowanie. 

GWARANTUJE: Pewność powierzonych kapitałów kwotą przeszło pół 
miljarda złotych w gotówce i w lokatach opartych na złocie oraz 29-ma 

PROWADZI: Rachunki czekowa i załatwia dla swych klijentów czyn- 

datków, można je składać i podejmować w każdym Urzędzie Poczto: 
wym, bez względu na miejsce wystawienia książeczki oszczędnościowej, 

O wygodach i bezpieczeństwie, jakie zapewnia swoim klijentom 
P. K. O. najlepiej Świadczą 1) przeszło miljon stałych klijentów, 
2) obrót przekraczający 22 miljardy złotych rocznie. 

MAŠAAAŠŽAAKAAAAAAAAAAAAAŽAAAAAAAGAAAAAAAAS AAAAAAA AS 
ET 24 ROCZEK AA TOWERS: ZETNZETE A 

SZOK CIAMI JAPONIA i US T S TATTOO TIESTO 
YYYYYYYYYYVVYYYYYYYYYYYYYYYYYTVYTVYYVY TYYVYYYYYVYYYYYYVYYYVYYYVYSYYYVYYVYYYTYYYYY" 

W końcu lutego bła w artykule pt.: 
„Nie przewrót lecz udoskonalenie, pisa- 

liśmy o wynalazku dwóch szoferów, wileń- 

skich, braci W. i K. Kułaków, którzy skon 
struowali „przyrząd, umożliwiający pracę 

silnika spalinowego (benzynowego) na in- 
nem, tańszem paliwie, np. oleju gazowym, 
nafeie itp. 

W zaraniu powstania tego wynalazku 

pisaliśmy: dziś nie stworzył on (wynala- 

zek) jeszcze przewrotu — jest udoskonale- 

niem, dającem zmniejszenie kosztów eksplo 

atacji. Tak było w lutym, obecnie można 

już mówić o możliwościach budowy nowe- 

go typu silnika spalinowego na zasadzie 

wynalazku braci Kułaków, udoskonalonego 
wypróbowanego. i zaaprobowanego przez 

wybitnych fachowców. Dlatego też powra- 

camy do tej kwestji. 

Wynalazcy po uzyskaniu od specjalmej 

komisji technicznej, wyłonionej przez Ra- 

ае Naukową Stow. Techników: w. Wilnie, Э- 
rzeczenia w sprawie praktycznej przydat- 

ności skonstruowanego przez nich przyrzą- 
du i zgłoszeniu go do Urzędu Patentowego 

szeregu państw, postarali się o zaintere- 

sowanie mim Państwowych Zakładów In- 
żynierji, aby w ten sposób uniknąć koniecz 
ności peritraktowania z firmami zagranicz- 

nemi. 

Obydwaj konstruktorzy zaproszeni z0- 
stali do Warszawy, gdzie w państwowej 
fabryce samochodowej „Ursus* w ich o- 
becności przeprowadzono badania a na- 
stępnie zezwolono na wykorzystanie wszyst 
kich urządzeń technicznych, dla ulepszenia 
surowego jeszcze wówczas wynalazku. iPra- 

ce te dały nadspodziewanie dobry wynik. 
Mając do rozporządzenia wszystkie ,potrze- 
bne urządzenia, p. Konstanty Kułak ulep- 
szył swój wynalazek, poczem wrócił do 
Wilna, aby tu zastosować go praktycznie, 

Jak już podawaliśmy, p. Kułak pracuje 
w przedsiębiorstwie autobusowem p. Jerze- 
go Jurasowa, który zainteresował się wy- 
nalazkiem, zezwolił zastosować przyrząd 
na jednej ze swoich maszyn a ponadto za- 

jal się przeprowadzeniem wszystkich for- 
malności prawnych, dla zapewnienia wy- 
nalazkowi patentu. 

Samochód (autobus firmy Вгосемау) 2 
wmontowanym przyrządem z zezwolenia 

władz wojewódzkich, zaczął kursować na 
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są wolne od wszelkich danin i po- 
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energiczniej i kiedy lokalne władze nie 
chciały zbytnio się fatygować, wprost 
palono książki na stosie!... Dzieje likwi- 
dacji klasztorów na naszych ziemiach 
znają niejeden taki wypadek!... 

° А jednak walka ta nie dawała nale- 
żytych wyników: książka polska wyka- 
zywała wielką żywotność. Gdy w roku 
1867 powstała Wileńska Publiczna Bi- 
bljoteka i Muzeum, mające za zadanie 
pracę rusyfikatorską i kierowane przez 
zażartych wrogów polskości, w zbiorach 
bibljotecznych bezsprzecznie przeważały 
książki polskie. 

W chwili otwarcia Bibljoteka posia- 
dała zaledwie 2 tys. tomów dzieł rosyj- 
skich wobec 200 tys. dzieł innych. A na- 
wet po prawie półwiekowej intensywnej 
i konsekwentnej działalności rosyjskiej, 
Bibljoteka nie dała się przekształcić w 
bibljotekę rosyjską, gdyż dzieła  rosyj- 
skie, nie licząc -dubeltów, przekraczały 
zaledwie 1/3 część zbiorów. 

Walka z książką polską, prowadzo- 
na przez Rosjan w ciągu kilkudziesięc'u 
lat, zaczynając od połowy XIX wieku, 
nadała dziejom książki polskiej i pol- 
skich bibljotek specjalny charakter; pod- 
niosła książkę na nieznaną przedtem wy- 
sokość, z bibljotek zaś, nawet skromniej- 
szych zrobiła placówki kulturalne, naj- 
większej wartości i szczególnego zna- 
czenia. Wskutek tego dzieje wszystkich 
księgozbiorów wileńskich, nie sięgaj1- 
cych tak głęboko w przeszłość, jak uni- 
wersytecki, lub ewangelicki, lecz orga- 
nizowanych w okresie niewoli, zazna- 
czają się mocną podstawą ideową i 
świadomem dążeniem do wykonywania 
pewnej misji kulturalnej. 

  

linji Wilno — Oszmiana, pracując na o- 
leju gazowym. 

W pierwszych dniąch czerwca przyje- 

chała do Wilna spedjalna komisja techni- 
czna Państwowych Zakładów Inżynierji dla 
zbadania na miejscu pracy silnika. (Próby 
dały wyniki dobre, jednak dla wyjaśnienia 
kwestji ewentualnego osiadania koksu 
wewnątrz głowiey, motor został zaplombo- 

wany z tem, że po przebyciu 5.000 kilome- 

trów druga komisja dokonać miała skru- 
pulatnych oględzin. 

Wynalazcy będąc zupełnie pewni pracy 
motoru, zawiadomili Państwowe Zakłady 
Inżynierji dopiero po przejechaniu 20 tys, 

kilometrów. 
W dniach 8 i 9 bm. przybyła następna 

komisja, składająca się z majwybitniej- 
szych specjal w wspomnianych zakła- 

dów. Odbyito jeszcze jedną próbę - raid na 

tnasie: Wilno — Mołodeczno — Па — 

Namocz — Wilno, wszystkiego 450 km., 
przyczem motor pracował naprzemian na 
oleju gazowym ii nafcie. 

Dokładne oględziny i na ten raz dały 
rezultat dodatni. Komisja wydała orzecze- 

nie uznając, że w obecnem stadjum przy- 
rząd braci „Kułaków całkowicie nadaje się 
do sprzedaży i szerokiego zastosowania. 

W międzyczasie madeszły odpowiedzi 
szeregu państw zawiadamiających, że wy- 
nalazek został już przez nie opatentowany, 

Wróćmy teraz do samego wynalazku i 
bodaj pokrótce wyjaśnijmy, na czem on 
polega, jakie będzie miał zastosowanie i 
zmaczenie. 

Przyrząd braci Kułaków zmierza do ob- 
niženią kosztów. eksploatacji motorów spa- 
linowych drogą zastosowania do silników 
ciężkich, wysokowrzących gatunków płyn- 
nego paliwa (produkty destylacji ropy lub 
węgla kamiennego, jak: olej gazowy, na- 
fta itp.), zamiast stosowanej dotychczas 
znacznie droższej benzyny. 

Istotą wynalazku jest b. prosta zasada, 
dotychczas nie stosowana w technice, lecz 
bardzo trafnie przez wynalazców przenie- 
siona z dziedziny kuchennej do motorów 
spalinowych. 

Doświadczenia przeprowadzone na kil- 
ku przyrządach przy silnikach: samochód 
marki „Brocway” — autobus, „Ursus* na 
stacji Fruda oraz. przy motorze „General 
Electrie Companie* — silnik stacyjny w 
Państw. Szk. Technicznej dowiodły, że 1) 
mięszanka uzyskana w podany wyżej Spo- 
sób zapala. się łatwo od iskry elektrycznej, 
2) że zdozowanie mięszanki (dobranie od- 
powiedniej ilości gazu do powietrza), da 
się dokonać przy pomocy wynalazku Pb. 
Kulaków fjaknajlepiej, 3) że w przynzadzie 
w którym odbywa się zgazowanie paliwa 
oraz w przewodach mie tworzy się koks, 

któryby przewody te zanieczyszczał i 4) że 
wreszcie gaz w, stosunku do powietrza w 
mieszance zajmuje skromną ilość miejsca 
przez co moc silnika nie obniża się, jak 
również silnik nie traci na osiągalnej ilości 

obrotów i elastyczności: 
Trudność dobrania materjału na prze- 

wody przyrządu została pokonana, iż w re- 
zultacie wszystkie wzmiankowane wyżej mo 
tory pracują sprawnie, robiąc poważne 

oszczędności w wydatkach na paliwie. 
Nadmienić też należy, iż sposobem bra- 

ci K. udało się również napędzać 
silnik mie tylko wysokowirzącemi paliwa- 
mi płynnemi, lecz również spirytusem (0- 
kowitą) bez potrzeby tworzenia dotychczas 
znunych mięszanek spirytusowych. 

Wynalazek ten nie jest wynalazkiem na 
„krótką metę*. Nie jest on przezmaczony 
na doeksploatowywanie tanim kosztem 

istniejących silników benzynowych, daje 

cn podstawy do budowy nowego typu s:!- 

nika spalinowego z niowowynalezioną za- 
sadą braci Kułaków. 

Wynaleziony w 1913 i stopniowo ulep- 
szany silnik Rudolfa Disselta, mimo posia- 
danych nieusuwalnych wad w postaci: cię- 

żaru własnego silnika, niemożności osiąz- 
nięcia szybkich obrotów, trudności rozru- 
szami kopcenia, znalazł ogromne zasto- 
sowanie i ma wielu zwolenników. 

Silnik z zastosowaniem zasady wyna- 
lazku braci K. dziedziczący od dotychcza- 
sowych silników karburatorowych: lekkość 
budowy, szybkie obroty i łatwość rozrusza 
nia go. a od Dissel'a tanie paliwo, zrobi 
niewątpliwie przewrót w dziedzinie ikonst- 
rukcji silników zwłaszcza, że będzie on 
mał szczególne „maczenie dla rozwoju lot- 
nictwa, gdyż daje dla aparatów lotniczych 
paliwc miewybuchowe i trudno-zapalne, a 

  

   

  

    

Z tego względu zbiorowa praca na- 
szych bibljotekarzy może i powinna za- 
interesować nietylko miłośników książ- 
ki, lecz i każdego miłośnika naszej prze 
szłości, gdyż wykazuje ona niezmiernie 
ciekawe zmaganie się ducha polskiego 
z przemocą i stwierdza imponującą siłę 
naszej kultury. 

Trzeba stwierdzić, że opracowanie 
poszczególnych artykułów stoi na wyso 
kości wymagań naukowych i odznacza 
się dobrą formą literacką, co ułatwi za- 
poznanie się z książką szerszym war- 
stwom naszej inteligencji. 

Praca ta jednak nie jest pozbawio- 
na pewnych braków, z których jeden po- 
średnio został uzupełniony zapomocą in- 
nego wydawnictwa. Chodzi mianowicie 
o niekompletność zarysu dziejów ;bi- 
bljotek wileńskich, oraz o brak syntety- 
cznego ujęcia całokształtu dziejów. 

W książce pod tytułem „Bibljoteki 
Wilenskie“ brak jest wzmianek o szere- 
gu wileńskich bibljotek. Nie zostały na- 
przykład scharakteryzowane, choć na to 
całkowicie zasługiwały, księgozbiory za- 
kładów i seminarjów Uniwersytetu Ste- 
iana Batorego, grupujące razem okolo 
100 tys. tomów. Niema wiadomości 0 
jednej z największych wileńskich bibljo- 
tek, bo liczącej około 65 tys. tomów 
bibljoteki Rzymsko-Katolickiego Seniina- 

rjum Duchownego. Brak chociażby krót- 
kich informacyj o bibljotekach wilsń 
skich niepolskich: litewskiej — Lit. Tow. 
Nauk. (około 40 tys. tom.), żydowskich: 
„Meiice Haskala (około 44 tys.) i im. 
Straszuna (32 tys.), oraz białoruskiej — 

Gimn Białoruskiego (10 tys.). 
Nie zaszkodziłby wogóle dokładny 

W WIRZE STOLICY 
NA WIŚLE 

Pogoda wciąż przedwojenna, nikt nie mo- 

że się skarżyć na brak słońca, jedni rolnicy 

mruczą, że susza, że trzeba deszczu, że gro- 

zi nieurodzaj, — niema co zważać na wiecz- 

nych malkontentów, jakimi są rolnicy, zawsze 

  

im na pogórku wyschnie, a w dolinie wy- 

moknie. 

Połowa września, a na Wiśle ruch, iak 

w czerwcu. Woda opadła do nienotowanego 

wprost poziomu, statki grzęzną na  mieliz- 

nach, onegdaj Stefan Batory wyruszył do Pu- 

ław i zużył na 150 klm. 5 dni! Co go ze- 

pchnęli z jednej, osiadał na drugiej miieliznie. 

Żaden z pasażerów nie zrezygnował z jazdy 

gdzie się śpieszyć? 5 dni na wodzie, to świet- 

ny odpoczynek, złudzenie, że płyną do Amery- 

ki, Maurytanja przecie zużywa od Hawru do 

New Yorku 4 i pół dnia. 

Łódki, kajaki, żaglówki przepychają się 

pod Warszawą z trudem. Moda teraz na kaja- 

ki, grubasice, co boją się same jeździć traim- 

wajem sprawiły sobie kajaki i gwałtem šcią- 

gają adoratorów na wodę. Widać jak taki bie- 

dak się poci, macha wiosłem aż trzeszczy, ona 

lapnie od czasu do czasu — nazywa się, 7е 

wiosłują razem. 

    

  

W krzakach nie łatwo o miejsce. Tu ia- 

dujesz — zajęte, tam — już gruchają , ówdzie 

— pisk i stękanie, w tę cudowną, ciepłą po- 

godę nikt nie siedzi w domu, trzeba zaczerp- 

nąć przed zimą świeżego powietrza w płuca. 

Regaty kajaków zgromadziły  kilkadzie- 

siąt osad i 200 bezmała zawodników. Kajaki 

zakasowują hamburki, cedrówki, półwyścigo- 

we isculle, do regat urządzanych przez klub 

Wioślarek stanęło ledwo kilka osad, połowa 

biegów została rozegrana walcowerem. 

Rozpalona Jadzia opowiadała potem w do- 

mu z triumfem: 

— Ze wszystkich osad byłyśmy najpierw- 

sze! 

— A ile osad startowało? 
— Dwie. 
To ci chlubne zwycięstwo. Karol. 

UL Da i DOO 

Do nabycia 
we wszystkich 
aptekach. 

  

więc zmniejszające wypadki katastrof 
lotniczych, spowodowanych wybuchem ben 
zyny. 

Mimo, że wynalazek br. Kułaków za- 
klada osnowę konstrukcji nowych silników 
pracujących na ciężkiem paliwie, a usuwa- 
jących niedokładności silnika Dissel'a, lecz 
pozwala bez żadnej zasadniczej przeróbki, 
każdy silnik benzynowy, bez ujemnego dla 
niego skutku uruchomić na oleju gazowym, 
co daje znaczne oszczędności na eksploata- 
cji (cena benzyny 1 zł. za kilo, oleju gazo- 

wego 38 gr. przy jednakowem wyrozcho- 
dowaniu). 

Dla takiego uruchomienia potrzeba do- 
dać do istniejącego silnika gaźnik systemu 
braci K. własne koszta masowej produkcji 
którego wyniosą 250—350 zł. 

Wynalazek został ulepszony, wypró- 
bowany, opatentowany i obecnie przystą- 
piomo do pertrakttacyj, w celu jego zrea- 
lizowania. 8 

Kto wie, może już wikrótce tysiące sa- 
mochodów. „zamrożonych przez nadmier- 
nie wysokie opłaty na fundusz drogowy, 
zostaną uruchomione dzięki znacznemu ob- 
niżeniu kosztów eksploatacji. Będzie to za- 
sługą braci Włodzimierza i Konstantego 
Kułaków. W. T. 

* * * 

P. S. Po oddaniu do druku tego arty- 
kuliku dowiadujemy się, że p. Jurasow 
otrzymał pismo Państw. Zakł. Inżynierji. 
powiadamiające go, że w dniach 26—30 b. 
m. bawić będzie :w. Wilmie specjalna: ko- 
misja Fabryki Samochodowej PZI. w celu 
ostatecznego rozpatrzenia wynalazku bra- 
ci Kułaków. 

wykaz bibljotek wileńskich, nie wyłącza 
jąc nawet względnie drobnych. Bardzo 
pożądane byłyby uzupełniające uwagi na 
temat wileńskich księgozbiorów prywat- 
nych — no i zestawienie  bibljografji 
prac na temat książki wileńskiej i jej 
opiekunów; wydawców, bibljotekarzy i 
drukarzy. 

Brak syntetycznego ujęcia całokształ 
tu dziejów książki wileńskiej, jak już za- 
znaczyliśmy, został uzupełniony zapomo- 
cą osobnej książki, Zrobił to znany mi- 
łośnik i badacz dziejów wileńskiej książ 
ki, ukrywający się pod pseudonimem Je- 
rzego Czarneckiego. | 

W „Rzucie oka na historję książki 
wileńskiej'* zarysował p. Czarnecki dzie- 
je naszej książki od czasów najdawniej- 
szych do chwili bieżącej. Praca p. Czar 
neckiego została podzielona na cztery 
części: I — Autorowie i dzieła, II —Dru 
karstwo, III — Księgarstwo i IV — Bi- 
bljografja. 

Dosonale wzajemnie się uzupełniają- 
ce prace „Rzut oka* oraz.  „Bibljoteki 
Wileńskie* pozwolą każdemu  czytelni- 
kowi dokładnie odtworzyć przeszłość i 
ogarnąć wysiłek chwili bieżącej, szcze- 
gólnie ciężkiej dla książki polskiej. 

Naszym _— bibljotekarzom i miłośni- 
kom książki należy się szczera wdzięcz 
ność za dokonany piękny wysiłek, któ- 
rego nie zlekceważy żaden historyk kul- 
tury i który, miejmy nadzieję, będzie 
należycie doceniony przez ogół naszej 
inteligencji. W. Charkiewicz. 

 



Nowa kolonia dla umy- 
słowa chorych w mająt. 
„Janieliszki” pod Wilnem 

Od szeregu lat poruszaliśmy wielokrot- 

nie na łamach prasy wileńskiej bardzo ak- 
tualną sprawę — katastrofalnego stanu 

opieki nad umysłowo - chorymi na terenie 

Wileńszczyzny. 

Na terenie 2-ch województw: wileńskie 

go i mowogródzkiego, gdzie obecnie znaj- 

duje się około 2-ch (tysięcy umysłowo. cho- 

rych, wymagających opieki i leczenia w 

samikniętych zakładach psychjatrycznych, 

takiego właśnie zakładu, jaki istniał przed 

wiojną w Nowej - Wilejce (na 1000 łóżek) 

— niema wcale. Istniejące zaś dotąd i zna- 

cznie znedukowane liczbowo oddziały psy- 

chjatryczne przy szpitalu św. Jakóba na 

40 umysłowo chorych mężczyzn. oraz ;przy 

szpitalu żydowskim ma 30 umysłowo eho- 

rych kobiet, obsługujący wyłącznie lud- 

mość miasta Wiilma, jako też klinika psy- 

chjatrycznia USB. łącznie ze szpitalem psy- 

chjatrycznym wojewódzkim (ul. Letnia 5) 

na 150 łóżek, obsługujące chorych psychi- 

cznie, pochodzących z gmin i powiatów 

Wileńszczyzny i Nowogródczyzny, są sta- 

le przepełnione, a chorych, często miebez- 

piecznych i groźnych dla otoczenia (dostar 

czanych zwykle bez dokumentów: przez po- 

licję), niema gdzie lokować. 

W ciągu iat. ostatnich magistrat m. Wał 

na wyeliminował ze szpitali miejskich „- 

koło 200 umysłowio chorych, wymagających 

teczenia szpitalnego, wysyłając ich wbrew 

protestom, do zakładów psychjatrycznych 

na Pomorzu, narażając jpnzeto swój budżet 

na wydatki, sięgające kilkuset tysięcy zto- 

tych rocznie. 

Ponieważ niema już środków na lecze- 
nie tych chorych na Pomorzu, magistrai 
ebecnie zainicjował rozbudowę opieki po- 
zazakładowej drogą tworzenia na wsi ko- 
tonij dla spokojnych i nieuleczalnych t- 
mysłowo chorych, stanowiących zazwyczaj 
zbędny balast w szpitalach. W kolonjach 
bowiem takich, na wzór zagranicy, chorzy 
mają być rozmieszczeni w domach miesz- 
kańcó wosad wiejskich, przyczem miesz- 
kańcy ci otrzymują od magistratu ew. o- 

sób prywatnych pewną miedużą opłatę za 
żywienie i opiekę tych nieszczęśliwych, 

lecz już bezpiecznych dla otoczenia umy- 
zławo chorych. 

Dzięki dobrej woli właściciela majątku 
Jamieliszki (gm. Rudziska, pow. Wileńsko- 
Trocki), p. A. Skrzyńskiego, tudzież ро- 
parciu materjalmem magistratu m. Wilna, 
powstała zaledwie od kilku miesięcy no- 
wa kolonja dla umysłowo chorych, w po- 
«wyższym majątku, nowoczesnego typu, о- 

‚ parta па wzorach tego rodzaju instytucyj 
w Belgji, Holaudji i Francji. Teren kolonji 
položony jest w odległości 30 kilometrów 
od Wilna przy szosie, łączącej Wilno z Gro 
dnem „przy stacji Połuknia, gdzie się znaj- 
<łuje kościół, poczta, telefon międzymias- 

towiy, posterunek policji i zarząd gminny 
(najbliższa stacja Rudziszki). Okolica ma- 

lowmicza, obfitująca w lasy szpilkowe, su- 

cha, przecięta rzeczką Łuknią. Otóż w. sie- 
dzibach tych, odległych od majątku „Ja- 
nieliszki“ od 1 do 2 i pół kilometra, rozbu- 
dowuje się obecnie kolonja (patronage fa- 
miliale), która w pnzyszłości miezawodnie 
„stanie się oryginalnem miasteczkiem wy- 
tzuconych poza mawias życia społecznego 
obywateli, pożytecznych jednak dla społe- 
czeństwa, a więc pracujących na roli, u- 

pmawiających (przemysł ikoszykarski i tkac 
ki, spokojnych umysłowa chorych, byt i za 
chowanie się których będą stale regułowa- 
ne ręką ludzi o wysokiej etyce chrześcijań- 
skiej, pod czujnem okiem lekarza - psy- 
<chjatry. 

W chwili obecnej w: kolonji tej już zna- 
laało opiekę przeszło 30 umysłowo chorych 
nieuieczalnych, lecz spokojnych, dla któ- 
rych pobyt w szpitalu zamkniętym oka- 
załby się nietylko zbędnym, ale w pewnej 
mierze szkodliwym. Zarząd kolonji spo- 
czywa. 'w ręku p. A. Skrzyńskiego, właści- 

ciela majątku „Janieliszki”, który w swym 
dworze urządził niedużą stację rozdzielczą 
(ma 8 chorych umysłowo), skąd chorzy są 
rozmieszczani„w folwarkach, zaściankach i 
osadach wiejskich, położonych iw promie- 
niu od 1 do 2 i pół kilometra od dworu, 
(są oddawami w liczbie 2 do 4-ch osób na 
opiekę żywicieli, właścicieli i dzerżawców 
poszczególnych osad), za ściśle ustalona 
przez zarząd kolonji opłatą. Takich osad 
kolonja posiada już kilka, a mianowicie: 
w. Jolowicu, Zwierzyńcu, Starych - Bukłach 

Szandaryszkach i zaść, Łukańcach. -Poza 
tem. jest już upatrzonych kilka nowych o- 
sad, które w miarę napływu nowych umy- 
słowo chorych, przejdą pod zarząd ikolomji 
„Janieliszki“. Chonzy są rozmieszczani we- 

dług takiego planu, aby pochodzący z pe- 
wmego środowiska społecznego byli рой о- 
pieką odpowiadających im kulturalnie ży- 
wicieli. Przy rozmieszczaniu chorych w ko 
łonji 'przestrzega się ściśle wyodrębnienia 
płci w poszczególnych osadach, rodzaj gru- 
powy zaburzeń umysłowych, wreszcie do 
kolonji są przyjmowani chorzy, wyłącznie 
wyznań chrześcijańskich. Obecnie chorzy 
kolonji pracują na roli, uprawiają prze- 
mysł ikoszykatski, kobiety uprawiają prze- 
mysł tkacki, pracując pod dozorem swych 
żywicielek, jako instruktorek. Warunki hi- 
gijeniczne są bardzo dobre, odżywianie rów 
nież dobre, chorzy mieszkają w schludnych 
światłych i suchych domkach z zadrzewio- 
nemi sadami owiocowemi i ogrodami wa- 
rzywnemi. 

Opieka lekarska spoczywa w ręku le- 
karza psychjatry z Wilna, dr. med, Juljana 

ińskiego, który odwiedza swych pu- 
piłów, byłych pacjentów szpitali psychjat- 
zycznych Wilma i Pomorza, przyjeżdżając 
do kolonji, narazie jeden raz na: miesiąc, 

  

Jeden z rodziców (obecny). 
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WONIEZESZSERCOWE 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 
GICZNEJ U.S.B. W WILNIE 

Z DNIA 21 WRZEŚNIA 

Ciśnienie średnie: 757. 

Temperatura średnia: + 10. 

Temperatura najwyższa: +12. 

Temperatura najniższa: +8. 

Opad: 3,1 mm. 

Wiatr: południowo - zachodni. 

Tendencja: wzrost, następnie spadek. 

Uwagi: pochmurno, przelotne deszcze. 

PROGNOZA POGODY 
NA WILEŃSZCZYŹNIE P.I.M.-a 

Pogoda zmienna, z przełotnemi deszczami 
i rozpogodzeniami się w ciągu dnia. Dalsze 
ochłodzenie. Noc zimna (miejscami spadek tem 
peratury do 2 stopni-, dniem temperatura oko- 
ło 13 stopni. Słabe, chwilami porywiste wia- 
try północno - zachodnie. 

Wscnód słeńca g. 5 44 

Zzchód słońca @ 18 01 

URZĘDOWA 
— Ekspozytura urzędu celnego na łotnisku 

w Wiinie. — Minister Skarbu rozporządzeniem 
z dnia 13 września rb. zarządził utworzenie na 
lotnisku w Porubanku w Wilnie ekspozytury 
urzędu celnego. Do zakresu działania ekspozy 
tury należeć będzie: odprawa podróżnych i 
ich bagażu, przyjmowanie i przekazywanie 
przesyłek zagranicznych w komunikacji lotni- 
czej craz ostateczna odprawa celna przesyłek 
lotniczych tak w przywozie, jak i w wywo- 
zie. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 
ogłoszenia. Е 

— Wyjazd prezesa Wyszyńskiego. — Dnia 
21 bm. p. prezes Sądu Apelacyjnego w Wil 
Wacław Wyszyński wyjechał do Warszawy w 
sprawach służbowych. 

MIEJSKA 
— Koszt jezdni klinkierowej. Według 

obliczeń fachowców koszt jezdni klinkie- 
rowej od ul. Królewskiej do Ratusza wy 
niesie około 130 tys. złotych. 

Zużytych na ten cel będzie 300 tys. 
cegiełek po 22 gr. szuka, plus robocizna 
i inne wydatki techniczne. 

— Zwiększenie wpływów miejskich. Ostat- 

nio daje się zaobserwować dość znaczne: zwię 
kszenie wpływów z tytułu podatków  miej- 

skich. Zjawisko to należy tłumaczyć ulganii, 

stosowanemi przez miasto przy spłacie zaleg'o 

ści oraz obawą, że władze skarbowei przy- 

przymusowem ściąganiu nieopłaconych  podat: 

ków będą wliczały duże odsetki za czynności 

egzekucyjne i za zwłokę. 

— Roboty na Zamkowej. — W razie 
gdyby magistrat warszawski nie mógł 
na czas nadesłać ogrzewaczki, niezbęd- 
nej do osuszania klinkieru, kierownictwo 
robót na ul. Zamkowej zdecyduje się na 
osuszanie jezdni specjalnemi lampami, 
co jednak potrwa dłużej niż przy zasto- 
sowaniu ogrzewaczki. 

Maszyna do ubijania cegiełek praco- 
wała w dniu wczorajszym z dobrym wy 
nikiem. Cegiełki nienadające się natyct- 
miast wyjmowano, by zamienić innemi. 

Niezależnie od robót klinkier swych 
w kierunku ulicy Wielkiej, w dniu wczo 

rajszym przystąpiono do ukłałania wy- 
godnych lprzejść przy zbiegu z zaułka 
Bernardyńskiego i św. Michalskiego 

— Nowe trasy autobusowe. — Jutro t. j. 
w piątek odbędzie się w magistracie posiedze- 
nie zwołane w celu rozpatrzenia proponowa- 
nych przez „Arbon* zmian tras autobusowych. 

W razie zatwierdzenia projektu nowe trasy 
zostaną natychmiast otwarte. Przy tej' okazji 
zwracaimy jeszcze raz uwagę na potrzebę wpro 
wadzenia na ul. Bonifraterskiej jednostronnego 
ruchu kołowego. 

— lie mamy autobusów w mieście? 
W obecnej chwili na terenie miasta kur 
suje 30 wozów „Arbonu*. Ponadto pięć 
wozów jest w rezerwie, zaś 3 w remon- 
cie. Z liczby wozów pozostających do 
dyspozycji dyrekcji ostatnio odeszło 5 
wozów, z tego 3 autobusy do Lublina, 
gdzie fabryka „Plage i Laskiewicz“ do 
kona w nich niezbędnych przeróbek. W 
związku z odejściem tych wozów roze- 
szły się pogłoski, że „Arbon* zamierza 
zmniejszyć częstotliwość ruchu autobu- 
sów w mieście. 

— Kanai pod Wilenką. — Przewód pod Wi 

lenką jest pierwszym krokiem wydziału kana- 
lizacji przejścia poza rzekę, bowiem dotych- 
czas urządzenia ściekowe instalowano wyłącz- 

nie na terenach stałych. 

Roboty przy budowie kanału na ulicy Mły- 
nowej prowadzóne są przy pomocy saperów, 
którzy rozporządzają ubijaczkami nieposiadane 
mi przez miasto. 

Przez wybudowanie kanału dzielnica Zarze- 
cze zyska bardzo dużo pod względem sanitar 
nym, bo dotychczas brak Ścieków podziem- 
nych bardzo tam się dawał we znaki. 

KOLEJOWA 
— Wyjazd dyrektora kolei. — Dyrektor P. 

K. P. w Wilnie inż. K. Falkowski wczoraj wy 
jechał do Warszawy. Na czas nieobecności 
dyrektora Falkowskiego zastępstwo objął wi- 
cedyrektor inż. Mazurowski. 

Dyr. Falkowski w czasie swego pobytu w 
Warszawie weźmie udział w Święcie kolejarza 
które odbędzie się dnia 24 bm. 

— Gaśnice w pociągach. — Na skutek za- 
rządzenia centrali w pociągach kursujących na 
wszystkich linjach będą zainstalowane gaśnice 
przeciwpożarowe. 

AKADEMICKA 
— Wobec licznych zgłoszeń po terminie o 

przyjęcie na Studjum Rolnicze od osób, które 
odbywają służbę wojskową, dyrekcja Studjum 
Rolniczego USB w Wilnie niniejszem podaje 
do wiadomości, że ostateczny termin składania 
RZ został przesunięty do 1 października r. 

SZKOI NA 
— Shelley's Institute. podaje do, wiadomo- 

ści, że studenci zapisani na kursa języka fran 

cuskiego winni się stawić: grupa G. we czwar 

tek 22 bm. o godz. 5 p. p. zaś grupa ],. w 

piątek, 23 bm. o godz. 6 p. p. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Zwiazek Pracy Obywatelskiej Kobiet w 

Wiłnie podaje do wiadomości, że zebrania sek 
cyj odczytowej i świetlicowej odbędą się we 
czwartek dnia 22 bm. o godz. 8 wieczorem w 
lokału Związku przy ul. Jagiellońskiej nr. 3 m. 

Wszystkie członkinie zgłoszone i 
chciałyby wziąć udział w pracach referatu wy 
chowania obywatelskiego są proszone o przyby 
cie. 

Osobne zaproszenia nie będą rozsyłane. 

— Odczyt. — W dn. 23 września w piątek 
o godz. 20 w sali Stowarzyszenia Techników 
Polskich wWilnie p. inż. Edward Rauba wygło 
si referat na temat: „Odkażanie ścieków kana 
lizacyjnych zapomocą chloru*. Goście mile wi 
dziani. 

RÓŻNE 
— Jak wynagradzać pracowników „Arbo- 

nu*?. — W związku z decyzją dyr. „Агбопа“ 

zaproponowania pracownikom przejścia z wy- 

nagrodzenia miesięcznego na opłatę za prze- 

pracowane godziny i akcją pracowników na 

terenie władz i inspektoratu pracy, w dnin 

wczorajszym przedstawiciel dyrekcji był przy- 

jęty przez starostę grodzkiego i inspektora 

pracy i wyjaśnił, im przyczyny, które spowo 

dowały zmianę warunków pracy. 

Podobnie, jak to ma miejsce we wszystkici 

większych przedsiębiorstwach i fabrykach — 

wprowadzenie godzinówek podniesie wydaj- 

ność pracy i zmusi pracowników do większej 

obowiązkowości. 

Co do 18 osób zakwalifikowanych do zwol 

nienia, dyrekcja „Arbonu* ma wyrobione zda- 

nie i nie może nadal ich u siebie tolerować. 

Rozdawnictwo drzewek. — Komitet O- 
pieki nad Wsią Wileńską przystąpił do rozdaw 
nictwa 15 tysięcy drzewek owocowych wśród 
włościan z terenu powiatów: wileńsko - troc- 
kiego i oszmiańskiego. 10 tysięcy drzewek bę 
dzie rozdanych darmo, reszta — po minimal- 
nej cenie. 

— Turniej szachowy o mistrzostwo m. Wil 
na. — Wileńskie Towarzystwo Szachowe przy 
stąpiło do organizacji turnieju szachowego o 
mistrzostwo m. Wilna na rok 1932. 

Turniej szachowy wzbudził wielkie zaintere- 
sowanie wśród miłośników szachów. Otwarta 
przed paru dniami lista uczestników już zawie 
ra kilkanaście nazwisk znanych graczy wileń 
skich. 

Protektorat nad turniejem raczył objąć zna- 
ny wśród szerokich kół szachistów w Wilnie p. 
hr. Marjan Broel - Plater. 

Zapisy do turnieju przyjmują się w sekre 
tarjacie T-wa Szachowego w Wilnie ul. Mic 
kiewicza 11 do dnia 10 października rb. Tam 
że otrzymać można wszelkie informacje w spra 
wie turnieju szachowego. 

-- I-SZY KONKURS FRYZJERSKI 
NOWOCZESNEJ SZTUKI CZESANIA 
PAŃ, zorganizowany przez Izbę Rzemieśl- 
niczą w Wilnie, odbędzie. się w dniu 22-go 
września br. o godz. 18-tej w Sali Wysta- 

wy Ruchomej Przemysłu Krajowego przy 
ul. Mickiewicza 33a. — Przewidziane są 
dwie konkurencje: ondulacji żelazkiowej 
Marcela i ondulacji wodnej . 

Udział swój w konkursie zgłosiło dotych 
czas 20 pierwszorzędnych zakładów wileń- 
skich. — Do Jury postanowiono zaprosić 
prezydenta Izby Rzemieślniczej p. Wł. Szu- 
mańskiego, wybitnych znawców. piękna i 
estetyki profesora Ruszczyca Ferdynanda 
i reżysera teatrów miejskich p. Karola 
Wyrwieza - Wichrowskiego, delegata zarzą 
du Wystawy, Starszych Cechów Fryzjer- 
skich, wykwalifikowanych mistrzów, oraz 
jedną z pań z publiczności, wybraną przez 
prezydenta Izby Rzemieślniczej w: czasie 
konkursu. Za najlepsze wyniki uczestnicy 
konkursu otrzymają 5 cennych nagród.-—- 
Korkurs ten, organizowany poraz pierw- 
szy w Wilnie, ma za zadanie wyprowadze- 
nie na światło dzienne młodych, a niezna- 
nych talentów, podniesienie poziomu sztu- 
ki fryzjerskiej, oraz da możność zapoznać 
się wileńskiemu społeczeństwu, a szczegó|- 
nie Paniom z najnowszemi udoskonalenia 
mi kunsztu fryzjerskiego. 

Zainteresowanie konkursem wśród Pań 
jest ogromne. Pozostałe bilety wejściowe 
można nabywać w lokalu Wystawy przy ul. 
Mickiewieza 33a w cenie gr. 40, dla mło- 
dzieży gr. 25 łącznie ze zwiedzeniem Wy- 
stawy. 

— Zachorowania zakaźne, — W 
tygodniu zanotowano w Wilnie 57 zasłabnięć 
na choroby zakaźne. Najwięcej zachorowań 
było na płonicę (23) i gruźlicę (12). 
,— Komunikat. — Towarzystwo _ Filateli- 

stów i Numizmatyków w Wilnie komunikuje, 
że z dniem 1 września rb. zmieniło dotychcza 
sową siedzibę i przeniosło się na ulicę Mickie 
wiczaą 22 m. 6. Zebrania odbywają się w każ 
dą środę od godz. 18 do godz. 21. Goście mi- 
le widziani. 

ubiegłym 

TEATR I MUZYKA 
— Sala Konserwatorjum.— W niedzielę 25 

koncert laureatki Międzynarodowego Konkursu Špiewaczego w Wiedniu Luby Lewickiej. Bile ty do nabycia w biurze „Orbis“ (Mickiewicza 11). 

CO GRAJĄ W KINACH? 
HEL]JOS — DEMON MIŁOŚCI 
HOLLYWOOD — TABU. 
CASINO — KRISS 
PAN — Śpiewak nieznany. 

ŚWIATOWID — ź dnia na dzień. 
STYLOWY — Bracia Karamazowy 

— Uderzenie krwi do głowy, ściskanie w 
okolicy serca, brak tchu, uczucie strachu, prze 
czulenie nerwowe, migrena, niepokój i  bez- 
senność mogą być łatwo usunięte przy używa 
niu naturalnej wody gorzkiej „Franciszka -Jó 
zefa”*. żądać w aptekach i drogerjach. 

  

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— WYPADŁ Z POCIĄGU. — W dniu wczorajszym w pobliżu stacji kolejowej Roś niedaleko Lidy wypadł z pociagu osobowego a> oma i doznał cięskich ola ‹ nych. Dancewicza od Wes Iwieziono do szpitala 

— (o słychać u Szuba? — Włamywacze, 
którzy tak dotkliwie ograbili pracownię jubiler 
ską Szuba (Niemiecka 29) nie zostali dotych- 
czas ujęci. Aresztowano, jak już notowališm y 
kilku podejrzanych, lecz na trop sprawców nie 
natrafiono. 

te, które с 

SŁOWO 

Uczcijmy godnie pamięć $. p. Żwirki i Wigury 
Liga Obrony Pow. i 'Przeciwg. oraz Aero 

klub Rzeczypospolitej wydały odezwę, w 

której między innemi czytamy: 
Obywatele! Twardy los, zrządzenie O- 

patrzności zabrały mam Žwirkę i Wigurę, 
zabrały żywy symbol, lecz nie wyrwą mam 
z serc czynu i zwycięstwa. Obywatele! Ty- 
siące czynów i krocie złotych zgromadzo- 
nych, tysiące myśli i projektów. zrodzonych 
po tryumfie i śmierci Żwinki i Wigury złą- 
czymy w jedną całość. Wielu nie podołamy, 
jeden lub dwa spełnimy. Przyszłe między- 

narodowe zawody samolotów turystycznych 

odbędą się w (Polsce w 1934 roku. Będzie 
je organizował Aeroklub Rzeczypospolitej 
Polskiej. LOPP. ze swemi wojewódzkiemi 

itetami, Aeroklub Rzeczypospolitej ze 
zystkiemi afiljowanemi klubami lotni- 

czemi, pod przewodnietwem p. ministra ko 

munikacji inż, Michała Butkiewicza, zawią- 
zały komitet fundacji ku czci śp. por. Fran 
ciszka Żwirki i Śp. inż. Stanisława Wigury. 
Komitetu Fundacji ku czei śp. por. Žwirki 
warstw społeczeństwa i zrzeszeń fundusze 
i składki przeznaczyć na następujące cele: 

1) Ufundowanie kapitału, którego od- 

Z SĄDÓW 
NAPAD PRZY UL. RUDNICKIEJ 
NA WOKANDZIE SĄDU OKR. 

W najbliższych dniach na wakandzie 

    

  

Sądu Okręgowego w. Wilnie znajdzie się 
ciekawa sprawa, głośnego w swoim cza- 
sie włamania i napadu przy ul. Rudnickiej 

Na ławie oskarżonych zasiądą miesz- 

kańcy Wilma Czesław Stankiewicz i Paweł 
Koważyk. Jak wiadomo, wymienieni prze- 
dostali się w nocy z 19 na 20 kwietnia br. 
do siklepu galanteryjnego Icka Majzela 
przy ul. Rudnickiej 9, będąc jednak spło- 
szemi przez córkę Miajzela Chanę Fryd- 
man i żonę Basię Miajzel, zadali tymże ca- 
ły szereg niebezpiecznych ran nożem i że- 
laznym świdrem. Obaj oskarżeni 'odpowia- 
dają z art. 51 i 468 KK., który przewiduje 
za podobnego rodzaju przestępstwa suro- 
wy wymiar kary. 

ECHA WŁAMANIA DO MAGISTRATU 
W NOWO WILEJCE 

W tymże czasie w Sądzie Apelacyjnym 
odbędzie się niemniej ciekawy proces prze- 

ciwko sprawcom głośnego” włamania do 
kasy magistratu w Nowo-Wilejce: E. Sła- 
wińskiemu i IP. Cierpigorowi, W pierwszej 
imstaneji Cierpigorow został skazany na 4 
lata: ciężkiego więzienia, Sławński zaś na 

SPORT 
ZDOBYWAJMY P.0.S. 

Państwowa odznaka sportowa, będąca 
wymownem świadectwem pewnego wyro- 
bienią i przygotowamia” sportowego tego, 
kto ma prawio nosić ją, staje się coraz po- 
pularniejszą. 

Nie chodzi tu, rzecz jasna o sam zna- 
czek, a o wspomniane przygotowanie spor- 
dowe, o doprowadzenie swej kondycji fi- 
zycznej do stanu pozwialającego na uzys- 
kanie minimum przepisowego w szeregu 

konkurencyj (jakie kto sobie wybierze). 
Ośrodek Wych. Fizycznego, ażeby ułat- 

wić wszystkim przygotowanie się do zdo- 
bycia odznaki, zoręanizował bezpłatny kurs 
dla niestowarzyszonych. Treningi odbywają 
się codziennie od 5—%6 popoł. (za wyjąt- 

kiem sobót i! dni świątecznych), na Stadjo- 
nie Ośrodka na Pióromoncie. 

Kto więc jest zdrów i dotychczas nie u- 
zyskał odznaki, nięch przychodzi na sta- 
djon potrenować, przekonać się o swoich 
możliwościach. (t) 

  

Bolszewicy wysiedlili dziennikarkę angielską 
WILNO. — Przedwczoraj w dzień 

na odcinku Kołosowo władze sowieckie 

wysiedliły na nasze terytorjum korespon 
dentkę czasopisma angielskiego „Sidney 
Express“, pannę Rhea C. Lyman, 

Wraz z wymienioną opuścił przymu 
sowo Sowiety, niejaki Braun, z Londy- 
ni, który bawiąc na terenie * Białorusi 
sow. przeprowadził cały szereg wywia- 

Pedstęp, Który się nie udał 
WILNO. — W dniu wczorajszym do hur- 

towni scukru Grodzieńskiego, przy ulicy Rud- 
nickiej zgłosił się osobnik z iurą, który okaza 
wszy zapotrzebowanie pewnej firmy, zażądał 
wydania 9 worków cukrt. 

Ekspedytor hurtowni powziąwszy pewne 
podejrzenie co do autentyczności zapotrzebo- 
wania, poprosił nieznajomego o zaczekanie, a 
sam udał się do drugiego pokoju i telefonicz- 

  

CHODZĘ PO MIEŚCIE... 

setki pobierać będzie wdowa po Śp. por. MĘCZENNICY KINA ; 
Źwirce, eelem zapewnienia wychowania i Istnieją rozmaici męczennicy: męczen- 
wykształcenia pozostałego syna; nicy za wiarę, za idee polityczne lub soc- 

2) ufundowanie stałej nagrody im. por. jalne, wreszcie męczennicy nauki. 
Žwirki i inż. Wigury dla. zwycięzcy-pilota Istnieje jednak ina jeszcze, całkiem no 
w dorocznych krajowych zawiodach lotni- woczesna. kategorja męczenników, mianc- 

czych, oraz, idące po linji życzeń zmarłych wicie — męczennicy kinowi, dobrowolne i 
bohaterów przeznączyć na: radosne ofiary srebrnego ekranu... 

3) budowanie samolotów polskich na By obserwować tych ludzi, trzeba iść 

zawodach międzynarodowych w 1934 roku, na balkon, chociaż i na parterze także ich 

wreszcie nie brak! 
4) w, razie trwania komitetu poza 1934 Samo już parugodzinne przebywanie w 

rokiem — ma cele konstrukcji innych pła- dusznej atmosferze kin wileńskich, w któ- 
toweów i motorów oraz ma rozwój lotnic- rych wentylacja jest pojęciem nieznanem, 
twa sportowego. wymaga niemałej odwagi cywilnej i samo- 

Komitet wzywa całe społeczeństwo do zaparcia, zwłaszcza w porze letniej! Cóż 

organizowania w łonie wszelkich instytu- dopiero mówić o galerji, gdzie panuje at- 

cyj i zrzeszeń, podkomitetów celem zbiera- mosfera rosyjskiej łaźni!.. Tu, podczas 
nia składek oraz przekazywania ich za po- ostatniego szczególnie seansu, widownia 
średnictwem LOPP. i Aeroklubów lub bez- wygląda jak formalne pobojowisko! Jeden 
pośrednio na konto czekowe PKO Nr. 27.027 Spi, położywszy głowę na ręce, wspanie o 
Komitetu Fundacjik u czci Śp. por. Zwirki poręcz znajdującego się przed nim krzesła, 
i śp. inż. Wigury. Komitet zdawać będzie drugi pochrapuje, zarzuciwszy głowę bez- 
społeczeństwu sprawozdanie drogą praso- władnie wstecz, trzeci opuścił ją na piersi, 

wą z postępu akcji i realizacji wymienio- czwarty „prilkornuł* boczkiem na krześle i 
nych celów. tylko rozrzucone tu i owdzie po przestrzeni 

olbrzymiego balkonu parki miłosne składa 
ją niezmordowanie objaty na ołtarzu boż- 
ka Amora! Rozwiary włos, płonące twa- 
rze i falujące łona świadczą dobitnie, że 
się tu rozgrywa kino w kinie! Wróćmy je- 

  

NA FILMOWEJ TAŚMI 

„DEMON MIŁOŚCI" — „HELJOS“.  dnak do see З 
Niewiadomo dlaczego doskonały tytuł asi 8 S R ała K ies 

tego filmu w MYSUE" Lima dk ' silkiem woli wpatrzone w ekran, mimo że 
Ra ma banalny wora " wątek filmu dawno już został utracony, 
R ras i Bano _ dzięki zwyciężającym od czasu do czasu 

Od R: S tych widzów falom senności, mimowoli na- tyda'* bardziej reklamuje film, niż ten ob- Ša sie prane 0 ki e D NA 

z Eon trzyma w tym potwornym zaduchu o tak 

Mojej rsa 2 iu, Sam film cy, powa, Gan Prasei, gi 
spełnia КОНЕ ОН _роШ a SŁ poprostu dla zabicia czasu ?!... 
a Ka. Poza garstką spauperyzowanej iuateli- 

Dziesięć lat temu nakręcono już tę ро- gencji jest fo szary tłum, złożony z dzieyj- 

wieść. Realizował ję wówczas kiss cząt pracujących, gazeciarzy, robotników, 
sa Feyder: Role główne zane i subjektów sklepowych, dzieciarni ulicznej 
pierkowska SZ: temgam: bohater, N TY itp., a więc ludzi, którzy muszą wcześnie 
gna w nowej wersji — Jean Angelo. Ne wstawać i ciężko pracować w ciągu dnia 
wersja jest dziełem reżysera miemieckicgo „kad tedy ta spóźniona pora dla zażycia 
Pabsta. Ant odtwarza B У a śą * ulubionej rozrywki, która stała się nieod- 
Nakręcono wersje niemiecką i francuską. zowmą potrzebą, niemal że nałogiem?! — 
y Z > filmu? O- Wszak ostatni seans zaczyna się dobrze po 
НЕНЕ 5 dziesiatej, kończy się zaś o 12— w nocy. 

bok L omy Lala dla vue Do domu wraca się okolo 1-szej a bywa že 
Eris J S ” апт‘;ш_ро:;е(›:іі tła, że 2-giej, gdy program długi a mieszka się 

„Li pe 7 Gzy ae 6 ada daleko, tymczasem wistawać musi więk- 
Ela to ma Vy Pan szość tych ludzi o 6—7 rano, a bywa że i 
śniona legenda, czy groteska * Czy bajka 0 0 zęj gdzież więc czas na spoczynek?! 

obni ai czy dziwaczna przygoda | Smjkając źródeł „tej anomalji dochodzi- 
. S PE "są. my do wniosku, że powodują to zjawisko 

Czy na upalną tragedję i szaleństwo „mumki pracy lub też nieumiejętność roz- 
zbrodni. spada: nagłe kankan poto, DY WY- jożenia czasu i zongunizowania swego Žy- 
5 ang pz e uśmiechu Ario- (ip prywatnego. Tak czy inaczej, widok 

e м 2 epelka: anegdota DO- (scn dobnowolnych meczennikėw, kinowyci 
Coś a w Pabst = „ip į Jest męczący, a sąsiedztwo podobne nie 

Я AAA : иие'_]ав}]‹та 124 Sprzyja należytemu delektowaniu się oglą- 
przesolił tendencję autora  „Atlantydy“, damym obrazem. 
któremu chodziło o lekkie podkreślenie ta- Cóż dopiero: 5 GS AU wi ożaóśh о 
%Ёшёс&ие_] wensji o istnieniu zaginionej A- kowym, ktėry "h dopiero —"- P 
tlantydy. > a A WODE, SR 5 ю у mału w kinach wileńskich, dyrekcje dla 

W „Heljosie" obraz dużo traci. Spro- „wapienia publiczności raczą ją „podwój- 
wadzono jakąś ohydnie poszarpaną i ZnISZ nym programem" (3 godziny; 24 akty!!!) 

czoną kopję. Lampa "w. aparacie co chwila pupa doza „dziesiątej muzy” potrafi zwa- 
zmienia nasilenie Światła. W dodatku o- Н6 z nóg najsilniejszego! Eina da Alan 

braz jeździ po ekranie, ukazuje nogi od wiąca normalnie specjalność kin drugo- 
góry, lub obcięte głowy. — Stąd wynik: 0- rzegnych, na skutek upalnego lata opano- 
braz traci resztę uroku, jaki pozostawić wała w bieżącym roku także i kinoteatry 
mogą. niektóre partje, jalk np. przejście 0- zercekranowe, ciesząc gawiedź, lecz mor- 
brazu pustyni w! morze, kanikam i końcowe dując kulturalnego widza, nie mogącego 

aa OO film Ee fatalnie, aa wytrzymać takiej obfitości pokarmu du- 
zmontowany. Seeny ukazują się „na ra BCG 53 obi: 4 = 
przeplatają się majjbezsensowniej, szczegól- mu kj Sida 2 awe p 
nie w pierwszej CZĘSCI. ZE Н Dodajmy na zakoń: ie, że i 3 61— 

Dodatki prócz rozmaitości i tygednika ny program“ nie i ak у > 
„Paramountu“ przynoszą poraz bodaj pierw В a m PRZ KAIR; e 

I ZĘ 8 a 2 statniem słowem techniki konkurencyjnej 
szy iw dziejach kin wileńskich, naprawdę „o oto miedawno w jednym z podrzędn z. 
aktualny reportaż z pogrzebu bohaterskich kintopów na ul. Wielkiej io = 

pragnąc pognębić swych przeciwników, 
lotników Żwirki i Wigury. 

Wilno, które niedawno witało zwycięz- wyświetlał program potrójny, (wyraźnie 
ców, może ich teraz pożegnać, ‚ 53 ' któ + ы ю po—trójmy!! — 30 aktów!!! A jeszcz: Sprowadzenie tego dodatku należy za- mówią ludzie, że niema postępu!... Н 
pisač na dobro dyrekcji „Heljosu“. Tad. C. Przechodzień, 

  

dów na temat obecnych stosunków w 
SSSR. 

Wszystkie notatki i 
szewicy zakwestjonowali. 

lidžka 
— SPROSTOWANIE. We mwezorajszej 

notatce o Walnem Zgromadzeniu Związku 
Panna Lyman pozostawała w stałym Podoficerów Rezerwy Koła Lida, wkradły 

kontakcie z Braunem i w koresponden- Się błędy zecerskie, wskutek czego niektóre 
cjach swych do Londynu rzekomo nie- nazwiska zostały zniekształcone. Zamiast: 

е $ у Junenburg winno byč Zurenburg, zamiasi 
prawdziwie oświetlała swe obserwacje. Krup winmo być Krupa, zamias r T aiabėrs 

wimno być Lambort. i zamiast prof. Hones 
wimmo być prof. Hanus. 

— WSPÓLNICZKA POWIESZONYCH 
TRUBACZA I CZECHOWICZA SKAZA- 
NA NA 15 LAT C. WIĘZIENIA, W mie- 
siącu kwietniu br. w: zamiejscowym Wy- 

do turlowni nie wysyłano i. że asygnata jest dziale Wileńskiego Sądu Okręgowego w 
rajpruwdopodobwiej siałszowana. Lidzie wozpatrywana była w (trybie doraź- 

Gdy ex::qedytor wrócił do składu z zamia nym sprawa Trubacza i Czechowicza, mie- 
rat zatrzymania falszerza, nieznajomego już szkańców Lidy, oskarżonych o uprawianie 
nie Łyło. Zdołał on zbiec, przeczuwając nie- szpiegostwa na rzecz ościennego państwa. bezpieczeństwo. Do szajki ich należała jeszcze Drozdowska. 

informacje bol- 

nie porozumiał się z wymienioną na zapotrze- 
boweniu iirmą. 

Naturalnie >trzviaał odpowiedź, że nikogo 

E TTT AEZTTRSZARYEOZNY: GOWDEOENA Marja, kochanka Trubacza, ponieważ jed- 
— PRZEZ OKNO PO KARAKUŁY. -- Nie 

znani sprawcy przez otwarte okno dostali się 
do mieszkania Ryjera Jankiela (Piłsudskiego 
38), skąd skradli damskie palto karakułowe— 

wartości 1000 zł.: 

Międzynarodowi  „występowi-* 
cze“. — Ostatnio na terenie Wilna opero 
wało kilku złodziei i włamywaczy przy 
byłych z zagranicy. M. in. w ręce policji 
wpadł dobrze jej znany kieszonkowiec 
Mickun, zwolniony ostatnio z więzienia 
berlińskiego. 

— WŁAMANIE DO WYTWÓRNI WóD.— 
Niewyśledzeni sprawcy zapomocą złamania 
kłódki dostali się do fabryki wód gazowych 
Wsielupskiego Nisona (Zawalna 25), mieszczą 
cej się przy ul. Zawalnej 21, skąd skradli 3 
balony miedziane oraz czekoladę łącznej war- 
tości 700 zł. 7 

— OGRABILI Z GARDEROBY. — One- 
gdaj wieczorem jacyś rabusie dostali się do 
mieszkania Kuśnierowej Czerny (Wingry 15), 
skąd skradli garderobę męską, damską oraz 
bieliznę stołową łącznej wartości 520 zł. 

— WŁAMYWACZE W SKLEPIE. — Nocy 
wczorajszej dokonane włamania do sklepu Kap 
tana Szajna, mieszczącego się przy ul. Zawal- 
nej 34 skąd skradli 180 kg. cukru oraz 250 
kg. różnych gatunków kaszy łącznej wartości 
500 zł. › 4 

nak Drozdowska byla wówczas iąž WILNO — TROKI sprawę jej hania i łanicdkho do poż 
— NIEZADOWOLENI Z POMIA - stępowania w trybie zwykłym. Trubacz i 

RÓW. — Na polach wsi Stokosy pod Czechowicz na mocy wyroku Sądu Doraż- 
Mejszagołą doszło do zajść na tle roz- "980 zostali powieszeni, a Drozdowska do- 
działu gruntów, dokonywanych przez (Dalszy ciąg kroniki lidzkiej na str. 4-ej) 
geometrę Lebiedziewicza. EE 

Większa grupa chłopów, mimo asy- 
sty policyjnej uniemożliwiła pracę Lebie 

40 H. P. 

dziewiczowi, stawiając czynny opór. Do- 

do wykorzystania 

konano kilka aresztowań. . 

r 
a 

mei. |ADWATÓW 

   
   

  

BRASŁAW 

— ZAMACHY SAMOBÓJCZE. — We wsi 
Ostaniszki pod Brasławiem powiesiła się 16-let 
nia Jadwiga Bejnarówna. Powód — zawód mi 
łosny. я 

We wsi Dziewiany pod N. Pohostem po- 
wiesii się 24-letni Ferdynand Turonok. Powód 
nieznany (jakoby nieporozumienia rodzinne). 

Z POGRANICZA 
— PRZEMYTNICY — Na odcinku Turmon 

ty zatrzymano kilku osobników, którzy nielegal 
nie przekroczyli granicę z towarem pochodzą- 
cym z przemytu. Zatrzymanymi okazali się 0- 
bywatele łotewscy. 

— WYSIEDLONY. — Na odcinku Olkieni- 
ki z granic Litwy wysiedlono Władysława Boł- 
dzińskiego z Koszedar. 

Bołdziński nie posiadał prawa pobytu na 
Litwie ani obywatelstwa litewskiego.   



        

  

  
  

  

   

4 SŁOW © 

= OBWIESZCZENIE Poczętzk szansów sta sd 70 ar й 
= — * ° z a 2 

KINO R &р 9 Zarząd Towarzystwa Kredytowego Miasta Wilna niniejszem podaje do wiadomości dłużników wierzycieli i innych osób 
RZWIĘKOWE Najnowszy film Świata zainteresowanych 

= 
ŚWIATOWID” K 8 a f e S$ t $ fi £ Ž 1) že za nieuiszczenie zaległości i innych należności z pożyczek przez Towarzystwo wydanych odbędą się w lokalu Towarzystwa przy ulicy Jagiellońskiej i4 w Wilnie, w 

= obecności Komitetu Nadzorczego i Zarządu Towarzystwa, licytacje publiczne niżej podanychnieruchomości, położonych w nmiieście Wilnie: pierwsza — 7 listopada 1932 roku, a jeśli pier- 
GŁODNO, Brygidzka 2. wsza nie dojdzie do skutku, druga — 25 iistopada 1932 roku. Licytacje rozpoczną się o godzinie 12-ej w poł.; 2) że zgodnie z $ 84 statutu Towarzystwa, licytacja się rozpocznie od 

8 * z Lilianą Harvey, L. Dagover i Henry sumy  nieumorzonej pozostałości wydanej pożyczki z doliczeniem do tej sumy raty bieżącej, wszystkich zaległości w ratach, » odsetek za zwłokę, wszystkich wydatków  uskutecz- y JP ы с „ВОМ tej t 8105C у ) 
Garata nionych na rachunek dłużnika, kosztów egzekucji, obciążających dłużnika, a również zaległości podatkowych, skarbowych i komunalnych, o których informacje będą otrzymane 

  

(Dalszy ciąg kroniki lidzkiej) 

piero w dniu wczorajszym stanęła przed 
Sądem Okręgowym w Lidzie. Sprawa to- 

czyla się przy drzwiach zamkniętych. 
Po przeprowadzonej rozprawie sąd wy- 

dał wynok, mocą którego Drozdowska ska- 
zana została na 15 lat ciężkiego więzienia 
z pozbawieniem praw. Przewodniczył roz- 

prawie prezes Sądu Bukowski Jerzy, wo- 
tanci: s. Landfisz i s. Borysowski; oskar- 

ża! wieeprokurator Szemioth, bronił adw. 
Czernichow z Wilma. Skazana wyrok przy- 
jjęła z uśmiechem na itiwarzy. Obrona zapo- 

wiedziała apelację. 
— CZYJE TO DZIECKO? Pod takim 

tytułem wystawiona będzie iw niedzielę, 
dnia 25 bm. o godzinie 20 w Sali Ogmiska 
Kolejowego w Lidzie pirzez Zespół Teatral- 
my p. K. Jurago arcywesoła komedja. Dv- 

chód z przedstawienia przeznaczony jest na 
nzecz Straży Pożarnych w Lidzie. Po przed 
stawieniu odbędzie się Ziabawa taneczna z 
okazji zakończenia Kursu Komendantek 
Oddziałów Samarytańsko-pożawniczych. 

   

    

— ZMIANY W POLICJI. Dotychczaso- 

wy kierownik wydziału śledczego podko- 
misarz Kremens został przeniesiony w 
stan nieczynny. 

Kierownikiem wydziału śledczego zo- 

stał mianowany aspirant Buszkiewicz, do- 
tychczasowy zastępca komendanta powia- 
towego PP. + 

— POŻAR MŁYNA. W dniu 19 bm. o 
godz. 1 we wsi Małe-Haciszcze spalił się 
młyn wiatrak, należący do Maleczkowskiej 
Jadwigi. Spaliło się także zboże, znajdu- 
jące się w młynie. 

Szkody wyrządzone przez pożar wyno- 
szą około 5500 zl. matomiast młyn był a- 
sekurowaniy na 2170 zł, Poszkodowana po- 
dejnzewa o podpalenie swego pasierba Ja- 
na Mleczka. Dochodzenie prowadzi poste- 
wunek PP. Stołowicze. 
TEST 

Radje wiieńskie 
CZWARTEK 22" WRZEŚNIA 

11.58 Svan czasu; 15.10 Program dzien- 
ny; 15.15 Orkiestra Paula Whittona (piyty)-- 
15.35 Kom. meteor. 15.40 Muzyka dawna i 
muzyka popularna (płyty); 16.30 Kom. misyj- 
ny; 16.40 „Wśród ksSiążek* —- pogad.; 1785 
Koncert symfoniczny (płyty) Słowo wstępne 
=— prof. Michała Józefowicza; 18.00 „Eden— 
kolebka cywilizacji" odczyt wygłosi Jan Paran 
dowski; 18.20 Muz. tan.; 19.10 Progr. na pią- 
tek; 19.15 Skrzynka pocztowa nr. 214“ — listy 
radjosłuchaczów omówi Witold Hulewicz; 19,3 
Pras. dzien. radj.; 19.40 „U wrót Żelaznych 
Dunaju“ — odczyt wygłosi prof. USB Stefan 
Kempisty; 20.20 Koncert; 21.30 Słuchowisko; 
21.30 Komunikaty, 22.00 Muzyka tan. 22.40— 
Wiad. sport. 22.50 Muz. tan. 

OBWIESZCZENIE 
Okręgowy Urząd Budownictwa Nr. III w 

Grodnie poszukuje w Wilnie lub w okolicy 
Wilna pomieszczenia na jeden z oddziałów woj 
skowych- celem wydzierżawienia: 

1) Budynku koszarowego 0 powierzchni 
podłogi 1500 m kw. 

2) Budynku na biuro o powierzchni podłogi 
40 m. kw. 

3) 2-ch stajen na 140 koni. 
4) Budynku gospodarczego na magazyn o 

powierzchni podłogi 500 m kw. 
5) Budynku na dzia wnię 

redłogi 200 m. «w 
6, Płascu 6 m* »izchm 

9 powierzchni 

okolo 20990 m. 
kw. 

Oferty wraz z warunkani dzierżawy i wy 
sok rcią rocznego czynszu ra'eży podać do 
Okr. Urz. Bud. Nr. Ili do .wia 25 IX. 32 1. 

De obowiązku właściciela będą należały :* 
remont budynków, roboty asenizacyjne i ko- 
miriarskie. 

W bedynkach pożądana instalacja elektrycz 
Na. 

Okręgowy Urząd Budownictwa 
Nr. II Grodno. 

Nr. 807-67/Z. N. 

OBWIESZCZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 1-go 

rewiru, zamieszkały w Wilnie przy ul. Siera- 
kowskiego 14, na zasadzie art. 1030 U.P.C. 
ogłasza, że w dniu 30 _ września 1932 r. od 
godziny 10 rano w Wilnie przy ul. Zawalnej 
30 m. 36 odbędzie się sprzedaż z przetargu 
publicznego ruchomości, należących do f-my 
„BERUSZ SŁUCKI*, składających się z mebli 
i maszyny do pisania, oszacowanych na st:- 
mę zł. 1102. — 

Komornik (—) W. MATUCHNIAK. 
ABW 7 STRAT СООЛТаНННП И О? СС у ОМОТРСИЧЕНЫ. сНОКЛ WODO ZW 
WA ORO ES TS EEST Ь ЗОНЕН 

OBWIESZCZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 1-go 

rew. Stefan Wojciechowski zam. w Wilnie 
ul. Św. Jańska 11, na zasadzie art. 1030 U.P. 
C. ogłasza, że w dniu 11 października 1932 r. 
od godz. 10 rano w Wilnie zaułek Wodociągo 
wy 22-6 odbędzie się sprzedaż z przetargu pu 
blicznego ruchomości, należących do Mikołaja 
Czerwińskiego i składających się z mebli, 
ram inspektowych i mat słomianych, oszaco- 
wanych na sumę zł. 991. 

: Komornik ST. WOJCIECHOWSKI. 
Wilno, dnia 19 września 1932 r. 3 

OBWIESZCZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie IX 

rew., K. Karmelitow, zam. w Wilnie Gimnaz- 
zjalna 6 — 14, na zasadzie art. 1030 U.P.C. 
ogłasza, že w dniu 29 września 1932 r., od 
godz. 10 rano w Wilnie, ul. Wileńska 23 od- 
będzie się sprzedaż z przetargu publicznego 
ruchomości, należących do firmy „Dom Prze- 
mysłowo-Handlowy W. Busz i A. Jankowski” 
na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Pracowników 
Umysłowych w Warszawie i składających 
się z szaf, 2 garniturów mebli plecionych, fo- 
teli itp. oszącowanych na sumę zł. 1850. 

Komornik K. KARMELITOW. 

  

  

Farbiarnia I Pralnia 
Chamiczna st Ę c A“ 

nl. Mickiewicza 9 (wejście z ul. Sniadeckich) 

farbuje i czyści najnowszym sposobem 
solidnie, fachowe po cenach konkurentyjnych       

EET — 

Wydawca: Stanisła 

  

  

    (wersja francuska) 

šehyka grod 

  

  

     
    
   

  

przed dniem licytacji, przyczem na nabywcę nieruchomošci będzie przelana obciążająca sprzedawaną nieruchomość pożyczka z ratą bieżącą, 
kę, oraz rozterminowaną zgodnie z planem konwersji pożyczek i listów zastawnych Towarzystwa częścią rat za lata 1925, 1926 i 1927- 

  

należnemi od niej odsetkami za zwło- 
3) że osoby życzące wziąć udziai w iicyta- 

cji mogą przeglądać w biurze Towarzystwa (Wilno, Jagiellońska 14) w godzinach urzędowych (od 9 do 2 po poł.) lub w odnośnych księgach hip. o ile nieruchomość posiada ure- 
gulowaną hipotekę, akta dotyczące zastawu 

w wysokości wszystkich zaległości (prócz rozterminowanych 
iności na licytację; 5) że suma zaofiarowana na licytacji, 

części 
za potrąceniem 

nieruchomości, wystawionych na sprzedaż; 4) że osoby przystępujące do 
rat 

złożonego 

licytacji winny 

wadjum, nieuiszczonej pozostałości pożyczki, raty bieżącej z należnemi od niej odsetkami 
zwłokę, oraz rozterminowanej części rat za lata 1925, 1926 i 1927, a również opłaty aljenacyjne winny być uiszczone w ciągu dni 14-tu od dnia licytacji; w razie zaś 
w terminie wskazanym wymienionych 

przed rozpoczęciem przetargu ziożyć wadju 
za lata 1925, 1926 i 1927), zaległych podatków, oraz wydatków, związanych z wystawieniem nierucho - 

za 
niewniesienis 

  

  

       

  

        

należności, nabywca traci złożone przy licytacji wadjum, które będzie użyte na opłatę zaległości podatkowych, kosztów egzekucji, wydatków 
uskutecznionych na rachunek dłużnika i opłat,należnych Towarzystwu z wystawionych na sprzedaż nieruchomości, a ta pozostanie nadal własnością dotychczasowego właściciela: 

— POŻAR. W dnin 17 bm. we wsi Za- = 

pole gm. Dubno, wybuchł pożar, skutkiem 1 2 3 4 5 6 T 8 9 
którego na szkodę Prociko Jana spalil się - -— - = 
dom maieszkialny, dwa chlewy. Straty wy- 606 3451 Anolik Icek Wiłkomierska i Zwierzyniecka Nr. 58/25 1947,99 1783 66 807,19 14681,52 Na, 
moszą około 5280 zł. Pożar powstał wsku- 241 13546 Anolik Icek : : FR Sołtańska i Żubrowa Nr. 17/2 1107,— 125,42 56,41 686,78 67,50 
tek wadliwej budowy komina. 214/568 5274 Banel Michał, Banelówna Marjanna i Kawecka | | : RR : 

E TSS : : = Teresa Pilsudskiego i Kijowska Nr. 39/10 915,— 2157,92 1286.31 23757,65 7492.50 
A Rata S 538 74 Balter Ilja Nowogrodzka Nr.:10 i Makowa Nr. 1 618,80 11583,49 4365, 76314,30 = W KRYNKACH. Trwający od kilku dni 274 niema || Balasna Marja Witoldowa Nr. 33-a 2302,30 385,21 177,06 3422,86 277,50 

strajk garbarzy mw. Krynkach został zakoń- 7739 Białowicki Owsiej Chełmska: Nr. 5 731,25 2180,51 3 167,5: — 591 A ke . ; » 640,6 9167,55 
czony i garbarze przystąwili do pracy. 609 13525 Czerwiński Mikołaj miejscowość „Leśniki” nad brzegiem rzeki Wiiji 22656,41 997,98 591,94 10766,44 — 

— TEATR MIEJSKI: We czwartek ze- 218 niema Chaime Chana Antokolska Nr. 118-b obec. Nr. 126 1269,45 637,40 144,16 1755,11 172,50 
spół wyjeżdża do Białegostoku. 449;565 173 Dubińscy Nesanel i Bejla W. i M. Stefańska Nr. 19 1233 05 14390,88 5361,88 99497,50 3630,— 

W piątek „Azef* — premjera. 539 9903 „| Domaszewiczowa Janina Krótka Nr. 4 793,60 1137,57 618,84 1C970.18 — 
Par res ri i 165 1127 Dmochowski Wacław Trębacka i Strzelecka Nr. 6 obec Nr. 8 4346, — 562,47 169 23 2060,35 202,50 

KINA P. T. K. TEL 214 531 4231 Flekser Mejer, Flekserówna Sora i Glezerowa 

- ZOE я Rachela Lwowska Nr. 15 2002 — 8690,33 269043 | — 48341,77 — 
ao Os SUS aa 22/532 3519 | | Felmanowie Calel i Bėjia Zaułek Lidzki Nr. 5 | 523,25 | 477847 | 147379 | 2651591 442,50 

139/571 5373 Frydberg Estera Kijowska i Rydza Śmigłego Nr. 24/32 226,50 1018,13 420,45 7652,24 135,— 
tźwiękowiet 235/607 8760 Gurwicz Szloma Antokolska Nr. 149*a obec. Nr. 169 6852,— 2438,81 1021,52 14547,83 187,56 

Kino „POLONIA 611 7156 Grużewski Kazimierz Wielka Nr. 33, Szklana Nr. 2 i Klaczki Nr. li 2295,— 28217,95 9686,25 | 175125 32 — 
Pacztowa 4, 55 1170 Giedrys Ignacy Kalwaryjska Nr. 72 1055,60 759,65 225,63 2747,13 270,— 

EZI IENNI 252/506 9256 Juszkiewiczowej Marceli Spadkob. Konarskiego i Dobra Nr. 51 obec Nr. 13/2-a 4010, — 2657,76 1151,78 14677,81 765,— 
„B M 136 778 Jacewscy Marja i Teodor i Rojewiczowa Elż-| 

BOHATEROWIE" S so | PR a | e 137 ogiches Samuel i Debora Szawelska i Straszuna Nr. 687,05 Е 665,51 — 
z M. Bogdo. A. Brodziszem, Zulą, 574 10250 Kozubska Marja Wiłkomierska Nr. 139 obec. Nr. 165 9728,75 2718,61 704,69 9905,56 — 

Pogorzelską i St. Jaraczem 615 120 Kort Josel Stefańska Nr. 13 1501,50 10157,76 4843.13 88089,09 — 
w 100 proc. dźwiękowcu polskim 572 11363 Kamiński Antoni Topolowa grunt Nr. 158 i 159 3687,18 351,29 160,16 2203,81 — 

wstęp Od 80 gr. 569 691 Kozłowska Helena —к — «| Wiłkomierska Nr. 135 4550,— 2461,02 645.75 11602,02 — 
s 388 4748 Krupowies Michał-Józef Dobra i Nasza Nr. 6 2292,24 914,18 646,02 12488, 9 1012,50 

426/11 4301 Kruszańska Chana Kijowska i Dynaburska Nr. 49 obec. Nr. 57 441,35 236,85 62,68 763,09 Um 
pźwiąkowisc 433 niema | Łachińska Pesia Zamkowa Nr. 15 318,50 1837,08 727,37 14061,45 1140,— 

225 = Malachowski Bronislaw Karpacka Nr. 8 910,— 212,81 6268 763,09 75,— Kino ĄP3LL O“ 502“ 6377 Osnasówny Rywka-Rochla, Bejla i Michla Szawelska Nr. 6 1110,40 138:731 4401,86 77411,62 = 
5 O 314 niema | Oleński Kazimierz Sokola Nr. 12 569,66 179,97 81,48 992,02 97,50 
Akto Sean Rinka Anna 608 7269 | Polikański Dawid — — | Nowogródzka i zaułek Kaczy Nr. 65/3 413,60 823,45 430,50 | 7830,15 = May Wong — Piękno! Grozęi Putęgę! У / ы › Reslizmi Madz A Šia už 536 7856 Parnesowie Leon i Borys Tartaki i wybrzeże rzeki Wilji Nr. 32 3023,50 7390,94 2798,25 49604,31 = K p 5 y p. t 551 10298 p Fajwusz — SRS i Zwierzyniecka Nr. 56/23 žala o A a 745 

455 niema odorski Grzegorz — — górkowa Nr. 9 й . ' L 
lątwa odu 361 js Piśniekiewicz Adolf Lipowa Nr. 19 122,85 124,07 56,41 686,78 67,50 

M an d ar Y n ó w 557 355 Sokołowska Aniela Kopanica Nr. 6 RAA A > LE = 
ъ я 549 11528 Selc Wulf-Leįba Wilkomierska Nr. 85 7 а - = 
Ę w PRE: He sau, N. Su- 216 6099 Segalowie Szołom, Arjasz, Hirsz i Snarska, : 
ё Wstęs:od m e > Gneśsa zaułek Oszmiański i św. Mikołaja Nr. 2/10 755,30 3788,43 952,28 18409,41 1492,50 

ы gr. 238 4302 | Surawicz Józef Witoldowa Nr. 33 4170,50 1044,27 564,66 | 10916,12 — 
410 1234 Stankiewiczowie Michał i Helena Chiwińska Nr. 23 obecnie Chocimska Nr. 35 819,— 1428,51 282,04 3433,91 337,50 

KINO „PALACE“ 369 11684 Sienkiewiczowie Adam i Lucyna Piaski Nr. 54/5 obecnie Nr. 52 796,25 233,79 68,94 839,40 82,58 
 Pždažk 2 603 Gi Tułowski Mikołaj Wojskowo-Cmentarna Nr. 3-a 1961,75 978.48 448,44 6554,12 = 
i A: 474 Towarzystwo dla Eksploatacji Kinematogtaii- 

t a m nieareg cznych i Kinetofonych Aparatów Wileńska Nr. 38 101920 | 1450965 | 461782 | 8827171 | 123750 
я i aska a 01— › S 

Ę S 2 0 Remiza: Hirsz > — 0$ТГОЬ|'аЁтЁ$1‹а Nr. 22 181960 31533 S 2 

sa 610 1583,4 Ė 
= „SPELUNKA ; Ё Ww. cz, 9954,22 4574,06 83195,26 — 
ž я 6682 ž Mie a Obozowa Nr._80, 78 943,— 379,68 269,06 3932,47 => 

ВЕ рр 613 B S aa Ta i aa MS 2780,— | 2149,21 69864 | 1350639 | — 1095,— 
A 349 a Rubzhowicz Peach Chocimska Nr. 29 (b. Chiwińska) 948 10 231,81 106,55 1297,26 122,60 

320 ileńskie Stowarzyszenie Przemysłowo-Hali- 
Ё 

Racjonainie Uiokowana 604 le | ZE S Adama Mickiewicza i Montwilowska Ni. 33-a| 2074,80 | 101494 | 457406 | 8319526 ŽŽ 
Wojczykowie Fejga, Judel i Rubin Popowska róg zaułka Białego Nr. 5 370,05 й 320,31 : = 

pom . 0015 Wiażewicz vel Jażewicz Józef Majowa Nr. 22 1950,— 195327 435,63 Žas ЕЕ 
w dobie Kryzysu to wkład 529 t Wajnesowa Chaja Konduktorska i Rakowa Nr. 20/3 2250,— 6507,79 1883,44 33617,81 = 

555 10753 N. haia i Widuccy Mendel i Henia Wiłkomierska Nr. 100-a obecnie Nr. 102 728.— 225,69 81,48 992,02 97,58 201 199 SIĘ CIJA y i 5239,97 761172 |  25265,77 > w KOMUNALNEJ KASIE 533 1253 Žarecki Eliasz-Mowsza AŻ o | AE 21 НЫ Е 759,85 58; 1761,72 +05, 

Załkindowie Anna i Rywka ielka, róg Miljonowej (obecnie Hetmanskiej у OSZCZĘDNOŚCI POWIATU 523 874 R Nr. 13/1 928,20 | 4189,29 | 1076250 | 193367,02 - 
GRODZIEŃSKIEGO 5 4294 | Masałówna Zinaida Strycharska Nr. 24 || 55073,27 | 195017 | 115313 | 16853,46 = 

Wysokie oprocentowanie całko- 406 2692 Zmaczynska Marja Jasna i Fabryczna Nr. 51 1116,44 650,91 150,42 1831 42 180, — 

  

      

wite bezpieczeństwo — wypłaty 
na każde żądanie. 

AAAAAAAŁAŁAŁA AAAA AA AAA AAAA AA AAA kak GA AAA ŁAŁ ŁA 
Kupię kociół parowy 

ażywany w dobrym stanie syit. Korawal., 
35—40 mtr. kw. ogrz.6—8 aim ciśn. Zgłaszać 
się natychmiast: Hotel „Palsce*, Wilno Płotkin 

PWYYYYYYYYTYYVYYY TVVYVEVYVYVYVYVYVTYVYVYVYVYVO | AEEERKIPIETINAAE EITI ESTA k RÓ 

  

Ostrzeženie 
Zarz. Konk. Masy Upsdł. Wil, Tow. 

Handl. Zast (Lombard) Biskupia 4 (tel. 14 10) 

ostrzega, że zastawy niewykupiene do 
dnis 5-go października bazwzgłędnie będą 
zhcytowane. 

  

  

GABEIRET 
Racjonalnej kosmetyki leczniczej 

wilno. Mickiewicza 31 m. 4. 

URODĘ 
kobiecą kosnerwuje, doskonali, odświeża, u- 
suwa jej skazy i braki. Masaż kosmetyczny 
twarzy. Masaż ciała, elektryczny, wyszczu- 
płający (panie). Natryski „Hormona* według     
  

  

  

  

WYJAŚNIENIE RUBRYK: 1 

zaległych należności w ratach, odsetkach i wyd 

mających pierwszeństwo przed pożyczką "Tow 

wydatków, które ujawnione zostaną w „dniu przetargu, 

łość pożyczki na dzień licytacji, 

NOŻE Wad Licytacja rozpocznie się od sumy należności objętych rubrykami 6, 7, 8 i 9. Należności objęte rubrykami 7, S i 9 moga pozostać nadał na hipotece sprzedawan:j 
UWAGI: ) 

nieruchomości. Kwoty wskazane w rubrykach 6, 7, 8 i 9 podane są w złotych. 

POKÓJ — 
|. PE umeblowany dla jednej Dzwiękowe 

cielka wychowaw:zyni lub dwu osób, osobne Kino 

wyjedzie do dzieci 
z przygo 6—10 lat 

  

  

ed wejście, balkon — do 

to- wynajęcia. 
waniem do 1-ej klasy Ska I m. 3 

winna być 
9) Rozterminowana 

złożona jako wadium przed rozpoczęciem 
część rat za lata 1925, 1926 i 1927. 

  

  
licytacji, 

    
o których informacje będą otrzymane przed 

1) Numery pożyczek, 2) Numery hipotek, 3) Nazwisko i imię właściciela nieruchomości, 4) Ulica i Nr domu, 5) Obszar w mtr. kwadr. 6) Suma 
atkach, poniesionych na rachunek dłużnika, która winna być uiszczoną przez nabywającego nieruchomość; Suma ta z doliczeniem do miej 
arzystwa zaległości podatkowych, skarbowych i samorządowych, dniem 

Sum 

licytacji, oraz 
7) Rata bieżąca z odsetkami za zwłokę od niej, 8) Nie- 

  

  

  

Artyleryj - 

  

Dziś powtórzenie premiery! Super-przebój europejskiej produkcji 1932 33 

BRYGIDA HELĄ, 

Film ten cieszył się niebywałym sukcesem na całym świecie. 

doby obecn+į P. BENOIT. 

"BEĄGR AIŁOŚCE 
g. 4,6, 8 1 10.15, — Na 1-szy seans ceny znižone. 

Arcydzieło, które, poruszyło publiczność całego świata. — Największa gwiazda ekranów europejskich,- zmysłowa kusicieiska 

najsłynniejszy reżyser Świata 6, PABST i najglośniejszy pisarz 

Nad progr.: Pogrzeb Ś. p. por. Żwirki I inż. Wigury 
w dniu 15 b. m, Hołd Polski prochom bshaterskich lotników i najnowsze tygodniki „Paramonutu, i „Pat'a* Początek © 

  

  

  

gimn. Świadectwa b. -- — SE, 

dobre i retereije po: EEE EEE 
wažue Ul. Wielka 27 Róże 

m 8— Odl dol Оопаденсииацсетский 

LAAAAMAAAAMAAAMAAABAS T LS DŽWIEKOWE KINO 
: SPRAWDZONA  * 

„„Lokale przez Tow. Pan Milo- Ci 

au D RER -. sierdzia św. Wincente- I 

DRE» go a Paula roda W: Wielka 47, tel. 15-41 
POKÓJ składająca się z rodzi- 

umeblowany do wyna- ©О 
jęcia dla kulturalnej ©- 
soby. Dąbrowskiego 12 tknięta krańcową 

  

w (ojca be” pracy), 

  

8 - ga dziatek do- 

  

DZIŚ UROCZYSTE OT*4%ARCIE SEZONU!!! "7" pimac "7" 

-„KRI$$““ 
Niezwykła historja miłości księcia „Nonga* do wieśniaczki. 

Nad program: Doskonałe dodatki dźwiękowe, najnowszy tygcdnik „Fcxa* z obszernem 
sprawozdaniem z X Olimpjady w Los Augelos, komedja dźwiękowo-rysunkowa Fiejszera, 

Ceny od 25 groszy. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10, w dnie Świąteczne-o g. Żeej. 
  nę- 
  

  

ŻAR KRWI 
nych, f mów GABRIEL GABRIO i in. 

niezapomniany bohater 
podlug powiešci Blasco Idinez. 

ŚPIEWAK NIEZNANY 
W roli tytułowej 

„Nędzników* £ wiele in- 

  

  

      

  

      

w 100 proc. filmie dźwiękowym p. t. 

JS Me 

HS ——————— 2 ный 
Dziś! Fo raz pierwszy w Wilniel 2 gwia:dy ekranu bozyszcze kobiel CHARLES FARREL, Rose Hobart i Esteila Tayter 

srcydzieło dźwiękowe Oparte ns dramacie głośnego na całym Świecie pisarza Franciszka Mołnara. Nad program: Naj - 
uowsze doda ki dźwiękowe. Początek o godz. 4-tej, 
  

  

  

Telefon 6-46! 
Ale to zbyteczne! Lepiej naocznie przekonam się o na- 
wym wyborze najmodniejszych pończoszek, sweterków 

bielizny i damskich torebek. 
W Polskiej Składnicy Galanteryjnej 

FRANCISZKA FRLICZKI 

prof. Spuhla. Wypadanie włosów, łupież. in- ofi : 
dywidualne dobieranie kosmetyków do każ- ZE 3 R aa AZ == Dźwiękowe kino Dziś ostatni dzień śpiewnce-dźwiękowego superszlagieru 

dej cery. RE Kosmetysi "ra POKÓJ tąd niechrzczone dla bre в6 & ze słynaym śpiewakiem francuskim Lucjanem MURATORE 
aro > ży, i у - bielizenki i kolder- PAN 

Codziennie od g. 10—8. + S Za au ŻA DRR S Jutro wielka sensarja sezonu—zrcydzielo 
WSE brym punkcie miasta" moc dla maleństwa te quserka 42, tel. 528 irancuskiej produkcji dźwiękowej 1932-33 r. 

do wynajęcia. Zamko- go — starzyzna ardzo * 
REWA EM: -- wa 3 — 3. GRAC poządana — Naiskrom 

zd --wać się w godzinach „ięisze ofiary — 5а 1А 
Lekarze е -- biurowych. proszę — de Redakcji a ša 

EE Em || — -- -- „Slowa“ pod literą W. HOLLYWOOD 
AK Kupię DOM względnie -- —————— „ SS -+ Mickiewicza 22 89 A 

Zeldowicz PLAC zmaym don. DO WYNAJĘCIA „ " anssnaaunias ||| ie 1508 
hor. . kiem w pobliżu centrum 40 pokoj. mieszkanie 1 15.2 

że ae oc Wilna w czystej chrze- z wszelkiemi wygoda- POSZUKUJĄ 
czowych od 9—do 1, Šūjaūskiej dzielnicy. — mi ul. Dąbrowskiego PRACY = S = 

SB-wiecz: » Cena do 8000 dolarów. Nr. 7. a Riko W GEGTETNI 
DOKTÓR Pośrednicy wyklaczeni. - że wWywYvwywywyvyvyww CZ E LAD SWO WAR EG NTO AŻ 1 

Zgłoszenia na pismie Dwa pokoje —- ——— --szewski dobry facho - ŚLUSARZ. pod Wilnem lub na 
ZELDOWICZOWA ze szczegółowym opi- go wynajęcie. Portowa Kucharka wiec, ze skromnemi prosi o udzielenie = Wileńszczyźnie < 

, sem i podaniem ceny m. 4. poszakuje pracy, ma wymaganiami szuka Za kiejkolwiek pracy. Sta- przyjmie pracę na Se- 
KOBIECE, E jos kierować do Administ- 15 -- dobre świadectwo. Mo: jęcia od zaraz, solidny, nisław Andrzejewski — zon. Kalwaryjska 135. 
RYCZNE NARZĄDÓW racji „Slowa“ dla 5. К' MIESZKANIA że ua wyjazd. Zygmune „- pije. żórawia 6 m. Pokój 6. Wodejko Adolf. 

MOCZOWYCH — — do wynajęcia od zaraz towska 12—9. 3. Aleksandrowicz Kazi __ 2 T 
od i3—21 ed4—5 — - 3, 4, 516 pokojowe -- == mierz. ROBOTY KOWAL 

wł. a" 24. L k z wygodami. Ofiarna 2 -- S0RER SEZ - -- WSZELKIE znający swój fach po - 
tei * e c e Dozorca. оНН р ЭНЕ MELODY IN - druciarskie wykonuje szukuje p sa 

= = EEEE —- = 3 г jeż idni _ niej do'majątku, spokoj 
DOKTOR W ZYYZYZECE Mieszkania mi, trzeźwy, uczciwy, TELIGENTN Y tanio i solidnie Wy- niej do mają NoE 

Blumowicz 
choroby weneryczne, 
skórne i moczopłciowe 
Wislka 21, tel. 921, 

od 9—1i3—8 
W. Z.P.28, 

Курно 
i SPRZEDAŽ 

RTTTYTYYYYTYTYYCYFĘE 

TORTEPIAN 
krótki w dobrym  sta- 
nie do wynajęcia lub 
kupiera. 
Wiadomość w admini-* 
stizcji „Slowa“ 

  

ч ©. а“ &а С. М. 

In A DZIECI ZE SFE- 
RY INI''LIGENTNEJ . godami, Krakowska 51. -- 
W gprzedzzkolu i w r. Dozorca. 

  

dentek, ciepły, światły, 
umeblowany, z ntrzy* 

maniem lub bez nie*. 

drogo ul. J:giellcńska I€ 
23. 

poszukuje prywat - 
nych lekcyj do dzieci 
od lat 7 - miu. Zgło- 
szenia do Adm. „Sło- э 

      
  

-- do wynajęcia od zaraz poszukuje pracy. Wy- 

213 pokojowe z wy magania skromne. Wa- 

de warunki wynagro - 
dzenia 

  

CIEŚLA 

poszukuje  za- tyką, Legjonowa 

cia. — Czebotarunas“ Chlebowski Antoni. 

Wiktor * Wodociągowa silewski Antoni Ostro- Kozyrski Leon. 
bramska 25. 

CZŁOWIEK ganowski 
poszukuje posady rol- kowa 12. 
nej w maj. pisarza pro -- 

"7 wjantowego lub prak- 

kwalifikowany z prak-' pozostający bez pracy” skromnych 
43. prosi o udzielenie 

* kiejkolwiek posady. 

Michał Bu-' ny, pracowity, Nov Е 

grodzka 10 Marciniak 

»- Konstanty. 
ŚLUSARZ TE 

EKONOM 

  

6. Zaulewicz 

--law. 
Batorego 28. 

UNUTARRAKS TL NIN ITS 

ZAMKOWA 9, TEL. 6-46 

  

L-r-— -DBS-DEBBDVAPHB 
i 

  

-— 

ja: kach. Pracowity, solid-' młody, żonaty poszuku 

—.ny, uczciwy. Dobry ro je pracy. Adrejmias 1g- 

Traki botńik. Tokarska 6 m. nacy Koszykowa 39 m. Sokola 

Włady - 3— 
na Ci Ć nA 

  

modzielnie. 

  

е CUKIERNIK : 
— КВАМ СО М/ А znający dobrze swój MEBLOWY 

  

  

16. 
Stanistaw. 

  

  

watun - bremi świadectwami -- warsztacie czy też Sa- prosi o udzielenie 
Może wy- kiejkolwiek pracy, naj- 

jechać na prowincję.—- chętniej 

        
Redaktor w.-z. Witold Tatarzyński. 

  

STOLARZ 

% 3 ы > - ans за tykanta rolnego, rów- dobry fachowiec, = s0- wykonanie staranne. — fach, pracowity. Przyj- znający dobrze swój 
h w 2 ry ч "ц___ Ё_ЮЁ(' i о > 22 «nież może prowadzić lidny, ze Świadectwa- zdolny, pracowity po- szyje dobrze i niedrogo mie posadę za skrom-' fach prosi > udzielenie 

u "Z md 1 S bi SER ei kovas, Stanisław __ książki, posiada Świa- mi, poszukuje pracy w leca się. Bakszta 14. Zawadzka Brygida — ne Ra — mu_ pracy. 3 rzyjmie ró 

die ag S T Pokoi Ii Trakt Bao 2 «dectwa ze szkół R zakresie swej specjal- Januszkiewicz Witold. Majowa 15. Nars rnest. Pań- s... 2 = 

пНЕ 3 i DANCE ktyk odbytych. Ul. ności. Slaskowicz An- -- R -- ; 0 эйапе. — 
ani aż śródmieś do wyna: -- -. prakty! yty ności. w ai 

So aż > ledi Znatówa 20 B E SZEWC Nieświeska 22 - 16 m. toni Więzienna 2 m. šLUS AR > A AS, ŁASK CES a Antoni, Smoień 

a» RZ -- i REŻ o WBO M EOGEBA ‹ Y== = : 
- graniczona. POKÓJ m > Е. RR A pa a S MOS za sta E MA оаа 

STUDENTKA ony @4 2 сВ stU- zcadzajacy się na każ O GR ODNIK SZEWC przyjmie posadę na“ bezpieczeniowej, 2 do- DO je p 
ja- 

we własnym 
Hurczyn fachu. Pieślak Jan, Ma 

linowa 7.


