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RELTGNACJA Z MNSCALOŚCI. 
W Genewie, na posiedzeniu t. zw. 

„Komisji Europejskiej* wygłoszone 

zostały dwa oświadczenia nader do- 

niosłe, a dla mówców z pewnością 

bardzo przykre. Ministrowie spraw 

zagranicznych — austrjacki Schober 

i niemiecki Curtius — złożyli dekla- 

racje edmienne trochę w tonie, lecz 

jednolite w konsekwencjach, wyrze- 

kające się dalszej realizacji prokla- 

mowanego w marcu planu Anschlus- 

su ekonomicznego. 

Oświadczenie słabej Austrji jest w 

tonie łagodniejsze, a w treści bardziej 

wiążące od oświadczenia reprezen- 

tanta znacznie potężniejszych Niemiec 

Autorzy niewątpliwie głowili się dłu- 

go nad tem, aby w splocie słów pozo- 

stawić choćby ukrytą furtkę na przy- 

szłość. Oficjalna agencja niemiecka 

komentuje zresztą deklaracje w tym 

duchu, że oznaczają rezygnację z An- 

schlussu w obecnej chwili, lecz nie 

nazawsze — i tylko na wypadek, je- 

żeli projekty zacieśnienia solidarnoś- 

ci ekonomicznej między państwami 

europejskiemi uwieńczone zostaną 

powodzeniem. Niemniej fakt pozosta- 

nie faktem: ojcowie idei Anschlussu 

ekonomicznego _ niemiecko-austrjac- 

kiego musieli się publicznie wyprzeć 

swego dziecka przed forum europej- 

skiem i w formie określonej przez 

stronę przeciwną, to jest przedewszyst 

kiem przez Francję. 

Francja, przy pomocy państw z 

nią sprzymierzonych w asyście Włoch 

i bez oporu ze strony Anglji. użyła 

wszystkich argumentów, płynących z 

obecnej jej politycznej, a zwłaszcza 

ekonomicznej hegemonji na terenie 

Anschlussu 

temu 
europejskim, aby ideę 

zmusić do odwrotu. Planowi 

sprzyjał fakt opresji ekonomicznej, w 

której znalazły się zarówno Niemcy, 

jak Austrja, skazane na jak najszybszą 

pomoc finansową ze strony zagranicy. 

A o pomocy takiej niema dziś mowy 

bez udziału i przyzwolenia Francji 

Anschluss został odwołany. 

Jest to dotkliwa klęska przede 

wszystkiem Niemiec, mimo, że formu- 

ły odwołujące związane są z pracami 

nad zacieśnieniem solidarności eko- 
nomicznej między wszystkiemi pań- 

stwami europejskiemi. Jest klęską 

również jego autorów, którzy w Gene- 

wie znaleźli się w sytuacji nie do po- 

zazdroszczenia, będącej jakby dale- 

kiem echem wersalskiego dyktatu. 

Tam — dyktat militarny, tu — finan- 

Okazuje się na tym przykładzie, 

że o sukcesach akcyj politycznych de- 

cyduje nietylko stosunek sił, nietylko 

moment polityczny, ale i ludzie. Mniej 

szy następca większego poprzednika, 

doktór Curtius, zachęcony sukcesami 
Stresemanna wierząc w szczęśliwą 

gwiazdę Niemiec i swoją, postanowił 

uczynić dalszy wielki krok na drodze 

realizowania postulatów niemieckich. 

Chciał wykazać aktywność polityki 

niemieckiej i pochlubić się sukcesem. 

Na spółkę z dr. Schoberem proklamo- 

wał Anschluss ekonomiczny. Lecz nie 

przewidział następstw, nie obliczył się 

z siłami, nie zdołał przewidzieć wy 

Padków. I dlatego dyplomacja nie- 

miecka poniosła walną klęskę, po któ- 

Tej może się okazać potrzebny dłuż- 

SZy okres rekonwalescencji. 

Stosunek opinji niemieckiej do 

pokonanego ministra jest znów para- 
doksalny, jąk się to niejednokrotnie 
W Niemczech zdarza. Mamy żywo w 
pamięci, jak to cała niemal opinja 
niemiecka z wyjątkiem socjalistów i 

demokratycznego „Berliner Tageblatt: 
przyjęła z entuzjazmem proklamację 

Anschlussu ekonomicznego. Teodor 
Wolff, naczelny redaktor „Berliner 

Tageblattu', który zganił inicjatywę 
ministra spraw zagranicznych jako 

skazaną na niepowodzenie, spotkał 

się z zarzutami niemal że zdrady. 

Dziś sytuacja kompletnie się odwró- 

ciła. Nacjonaliści niemieccy żądają 

wrzaskliwie głowy dr. Curtiusa za to, 

że nie zrealizował planu, który od 

chwili powzięcia go przewyższał wie- 

lokrotnie jego siły. Natomiast prasa 

demokratyczna broni go wspanialo- 

myślnie, co. nie wyklucza przykrych, 

choć delikatnych zestawień ze Strese- 

mannem i jego sukcesami. 

W żargonie politycznym amerykań- 

skim posłowie, którzy przepadli przy 

wyborach, lecz mimo to biorą udział 

jeszcze kadencji 

starej Izby reprezentantów nazywają 

się „postrzelonemi kaczkami“. Jesz- 

cze żyją, ale będą musiały pójść na 

dno. Piastyczne to porównanie moż- 

na zastosować do dr. Curtiusa i dr. 

Schobera, ojców idei Anschlussu, któ- 

rej wbrew swej woli musieli się pu- 

blicznie wyprzeć. 

w  nieukończonej 

W. J. 

WOMAN OTWARTE SROKA DOOR 

Ambasador włoski u Mar- 
szałka Piłsudskiego. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

W dn. 4 września po poł. Marsz. 
Piłsudski przyjął na audjencji amba- 
sadora włoskiego w Warszawie hr. 

Vanutelli. 

Rada Ministrów. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Na nadchodzącą środę wyznaczone 
zostało posiedzenie Rady Ministrów, 
na którem załatwionych zostanie sze- 
reg spraw bieżących między  innemi 
kilka projektów ustaw, które mają być 
przedłożone sejmowi. 

Pogtoska. 

(Tel. od wtasn. koresp. z Warszawųy) 

Krąžy pogloska, že ze względów o- 
szczędnošciowych departament sztuki 
ma być przeistoczony na jeden z wy- 
działu Min. Oświaty i Wyznań Relig., 

Obrady rady naczelnej P.P.S. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

W ciągu ub. dni. obradowała w War 
szawie rada naczelna PPS. Uchwalono 
rezolucję polityczną, społeczno-gospo- 
darczą oraz omawiającą sytuację w 
szkolnictwie powszechnem. Rezolucja 
polityczna przyjętą jednomyślnie apro- 
buje dotychczasową działalność Cen- 
tralnego Komitetu Wykonawczego. Do 
CKW zostali wybrani pp. Arciszewski, 
Barlicki, Ciołkosz, Czapiński, Kwapiń- 
ski, Kłuszyński, Kuryłowicz, Lieber- 
man, Niedziałkowski, Zaremba i Żu- 
ławski. Na redaktora naczelnego „Ro- 
botnika* wybrano ponownie p. Nie- 
działkowskiego. 

Briand w Genewie. 

GENEWA 7.9. Pat. — Briand przy- 
był tu w niedzielę, o godzinie 21 min. 
10. Weźmie on, wraz z całą delegacją 
francuską, udział w pierwszem posie- 
dzeniu Zgromadzenia Ligi Narodów. 

Kocioł garnkowi przygania. 
MOSKWA 7.9. Pat. — Ubiegłej soboty Au- 

todar przekazał 30 samochodów trzyosiowych 
zakupionych ze składek czerwonej armji, a 
przeznaczonych dla transportów wojskowych. 
Uroczystość przekazania tego daru zakończo- 
na została w salach Grand Hotelu bankietem 
podczas którego wygłoszono szereg mów, pod 
gop militaryzm świata kapitalistyczne- 

Na półwyspie Pirenejskim. 
W Barcelonie spokój. 

BARCELONA, 7. 9. (Pat). — Miasto przy- 

brało wygląd eodzienny. Tramwaje i taksów- 

ki kursują normalnie. Fabryki mają być ot- 

warte w dniu dzisiejszym. Prasa, szezególnie 

konserwatywna, podnosi, z uznaniem ener- 

gję, ujawnioną przez rząd. 

W Madrycie znów starcia 

z komunistami. 

MADRYT, 7. 9. (Pat). — Komuniści zgro- 

madzili się wczoraj w celu urządzenia ma- 

nifestacji. Policja dała strzały w kierunku 

komunistów, którzy odpowiedzieli ogniem. 

Komuniści ukryli się następnie w szpitalu 

powszechnym, gdzie policja aresztowała 21 

- osób. Wzmoenione oddziały polieyjne strze- 
gą więzienia, które komuniści zamierzają za- 

atakować. 

XII Zgromadzenie Ligi Narodów. 
Uroczyste 

GENEWA, 7-IX. (Pat). W ponie- 
działek przed południem przewod- 
niczący Rady Ligi Narodów hisz- 
pański minister spraw zagranicz- 
nych Lerroux otworzył XII Ogólne 
Zgromadzenie Ligi Narodów. 

Z pośród wybitnych mężów sta- 

Przewodniczącym po raz drugi 
GENEWA 7.9. Pat. — Po przemó- 

wieniu urzędującego przewodniczącego 
Rady Ligi Narodów hiszpańskiego mi- 
nistra spraw zagranicznych Lerroux, 
który zobrazował całokształt prac Ligi 
za rok ubiegły przystąpiono do wyboru; 
przewodniczącego Zgromadzenia. Od 
paru dni już mówiono o dwóch kandy- 
datach: ambasadorze rumuńskim w 
Londynie Titulescu i delegacie węgier- 
skim hr. Apponyim. Przeciwko kandy- 
daturze hr. Appony'iego powstała zde- 
cydowanie Mała Ententa. Z tych prze-j 
to względów kandydatura  straciła| 
grunt wczoraj i dziś rano. Przy głoso-| 
waniu Titulescu otrzymał 25 głosów, 
to jest potrzebną iłość do wyboru, Ap-f 
ponyi zaś 21 głos. Nowowybrany prze-| 
wodniczący przewodniczył już w po- 
przednim roku Zgromadzeniu. Jest to 
przeto pierwszy wypadek, w którym) 
Zgromadzenie drugi z zrzędu oddało 
przewodnictwo w te same ręce. 

Zajmując fotel prezydjalny Zgro- 

otwarcie. 

nu i dyplomatów w otwarciu Zgro- 
madzenia wzięli udział: Briand, 
lord Cecil, Curtius, Grandi, Zaleski, 
Motta, Beelaerts van Blokland, Hy- 
mans, Titulescu, Marinkowicz, hr. 
Apponyi i Schober. 

z rzędu obrano min. Titulesco 
madzenia, p. Titulescu wygłosił prze- 
mówienie, w którem zaznaczył, że Ge- 
newa nie może być uważana za kraj 
cudów ale że na całym świecie niema 
więcej szans dla osiągnięcia porozumie 
nia między narodami i skutecznego 
przezwyciężenia trudności, niż w łonie 
organizacji Ligi Narodów. Jedynym 
sposobem walki z kryzysem materjal- 
nym i moralnym, jaki ogarnął cały 
świat, może być oświadczył mówca 
tylko akcja oparta na zaufaniu i oży- 
wiona duchem poświęcenia i bohater- 
stwa. Straty materjalne poniesione 
przez świat mają tę dodatnią stronę, że 
wzmacniają poczucie salidarnošci i 
braterstwa ludów. Titulescu zakończył 
przemówienie oświadczeniem że poko- 
lenie dzisiejsze nie będzie świadkiem 
upadku świata, lecz przeciwnie jego od 
rodzenia. 

Następnie Zgromadzenie przystąpi- 
ło do wyboru biura prezydjum i wice- 
przewodniczącego. 

Wybór nowych członków Rady odbędzie się 14 b. m. 
GENEWA 7.9. Pat. — Po ukonsty- 

tuowaniu się 6 komisyj Zgromadzenie 
postanowiło odbyć wybory nowych 
członków Rady w dniu 14 b. m. 

Orędzie Mac Donalda do narodu. 
LONDYN 7.9. Pat. — Mac Donald 

ogłosił orędzie do narodu, w którem o- 
znajmia, że w dniu 8 b. m. zbierze się 
parłament, od którego domagać się bę- 
dzie votum zaufania, mając niemal pe- 
wność jego uzyskania. Zwracam się. 
do narodu — pisze Mac Donald — aby 
również darzył nas swem zaufaniem i 
odrzucił myśl, że kryzys, w obliczu któ 
rego stanęliśmy, nie jest kryzysem rze- 
czywistym i niebezpiecznym. Nie mog- 
liśmy przeciwstawić się mu środkami 

mniej stanowczemi, niż te, o usankcjo- 
nowanie których zwracamy się do par- 
lamentu. Musieliśmy stawić czoło rów 
nież wszelkim możliwym konsekwen- 
cjom kryzysu, musieliśmy działać ze 
stanowczością i pośpiechem. Izba gmin 
zbiera się dla przeciwstawienia się mo- 
żliwości krachu finansowego. Zbiera 
się ona, aby wypowiedzieć się co do 
propozycyj mających na celu zażeg- 
nanie okropnej tej możliwości i przy 
wrócenie równowagi. 

  

ĮDziwne „zalecenie“, 
BERLIN 7.9. Pat. — Jak się dowia- 

duje z kół miarodajnych biuro Con- 
ti, sekretarz stanu urzędu spraw zagra- 
nicznych von Buelow wyjechał w dn. 

7 b.m. do Genewy na życzenie minis- 
tra Curtiusa. Buelow pozostanie w Ge- 
newie kilka dni i w czasie swego poby- 
tu omówi z ministrem Curtiusem pro- 
jektowany na koniec b. miesiąca przy- 

jazd francuskich ministrów do Berlina 
„Deutsche Ztg** podaje równocześ- 

nie niepotwierdzoną dotychczas infor- 
mację, że wyjazd sekretarza stanu Bu- 
elowa do Genewy ma na celu ..zale- 
cenie* delegacji niemieckiej w Gene- 

wie, a więc przedewszystkiem dr. Cur- 
tiusowi, pozostawania w ściślejszym 
kontakcie z centralą w Berlinie. 

Przed wizytą ministrów francuskich w Berlinie 
Domysły i nacjonalistyczne rady. 

BERLIN, 7. 9. (Pat). — W związku z in- 
formacjami o wizycie ministrów francuskich 
prasa coraz więcej poświęca miejsca progra- 
mowi politycznemu wizyty. 

Według dotychczasowych informacyj, 0- 
mawiana ma być kwestja politycznego mo- 
ratorjum, sprawa francusko-niemieckiego 

traktatu handlowego, sprawa karteli między- 
narodowych, zwłaszcza ciężkiego przemysłu, 
oraz kwestja rozbrojenia. Koła nacjonalisty- 
czne domagają się od rządu, ażeby oświad- 
czył Francuzom, że bez rozwiązania sprawy 
granic wschodnich Rzeszy, która, oczywiście, 
nie kończy się tylko na korytarzu, jest bez- 
skutecznem prowadzenie rozmów  politycz- 
nych. . 

Powszechnie panuje tu przekonanie, że 
sprawy pertraktacyj z Francją nie należy 
przeciągać, gdyż w lutym roku przyszłego 

upływa termin francuskiej krótkoterminowej 

pożyczki, udzielonej Anglji, a każdemu wia- 
domo, że o ile Francuzi jej nie sprolongują 
rozpocznie się nanowo masowe wycofywa- 
nie angielskich kapitałów z Niemiec. 

Niemiecka delegacja — pisze hugenber- 

gowski Locał Anzeiger*, mając za zadanie 
ułożenie z ministrem Briandem programu wi 

zyty premjera Lavala w Berlinie, powinna 
przedewszystkiem zbadać kwestję. czy Fran- 

cja ma naprawdę zamiar pomóc Niemcom 
przez udzielenie im pożyczki. Delegacja nie- 
miecka w Genewie powinna już obecnie dok- 
ładnie stwierdzić, jak daleko sięgają wpływy 
nowego ambasadora francuskiego w Berlinie 
Francois-Ponceta i czy polityka jego nie roz. 
bije się o Quai d'Orsay, którego politykę cha 
rakteryzują silne sympatje dla Polski. 

Ujęci w Rydze młodzieńcy nie są zabójcami 
ś. p. Tadeusza Hołówki. 

Po przewiezieniu do Warszawy i zbadaniu zostali eni 
wypuszczeni na wolność. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Przedwezoraj zostali sprowadzeni do 
Warszawy aresztowani w Rydze domniema- 
ni mordercy &. p. Tadeusza Hołówki, Jabło- 
nowski i Piątkowski. Jak się okazało po wy- 
słuchaniu ich przez urząd śledczy w Warsza- 
wie nie są oni Ukraińcami, nigdy się za ta- 
kich nie podawali. Jabłonowski pochodzi ze 
Śląska a Piątkowski z Warszawy. Macocha 
jego jest właścicielką dóbr w okolicach No- 

wogródka. Obaj jako bezrobotni puścili się 
w Świat. 

Po stwierdzeniu autentyczności ich zez- 
nań władze bezpieczeństwa obydwóch zwol- 

niły a urząd emigracyjny wydał im bezpłat- 
ne paszporty zagraniczne na wyjazd do jed- 

nej z miejscowości gdzie szukają zarobku 
polscy emigranci. 

Przebieg rewolty w Chile. 
Bombardowanie okrętów powstańców. 

SANTIAGO DE CHILE, 7. 9. (Pat). — 
Samoloty wojsk rządowych bombardują w 
dalszym ciągu okręty powstańców. Dwie ło- 

dzie podwodne, oraz jeden torpedowiec ule- 

gły zniszczeniu. Załogi ich uratowały się, do- 
płynąwszy wpław do wybrzeża. 

Kapitulacja. 
SANTIAGA DE CHILE, 7. 9. (Pat). — 

bez zastrzeżeń w ręee rządu. 

Donoszą oficjałnie, że rokoszanie oddali się 

Silne lotnictwo to potęga Państwa! 

Dar P. Prezydenta dia 
katedry gnieźnieńskiej. 
GNIEZNO 7.9. Pat. — Z okazji od- 

słonięcia pomnika Bolesława Chrobre- 
go w Gnieźnie Pan Prezydent Rzeczy- 
pospolitej ofiarował katedrze gnieź- 
nieńskiej jako stolec dla ks. prymasa 
tron Wilhelma II, pozostały w Zamku 
poznańskim. Wspomniany zabytek hi- 
storyczny umieszczono chwilowo w 
starym kapitularzu. Tron, który zdo- 
bił kiedyś salę reprezentacyjną zamku 
poznańskiego, zbudowany jest z białe- 
go marmuru karryjskiego, w stylu bi- 
zantyjsko-romańskim i waży około 90 
centnarów. 

Zmniejszenie kesztów 
utrzymania. 

WARSZAWA 7.9. Pat. — Na posie- 
dzeniu komisji do badania zmian ko- 
sztów utrzymania w dniu 7 września 
1931 roku została powzięta opinja, że 
koszty utrzymania rodziny pracowni- 
czej, złożonej z 4 osób w miesiącu sier- 
pniu 1931 r. w porównaniu z lipcem te- 
goż roku, zmniejszyły się o 2 proc. 

Wzrost wkładów 
oszczędnościowych w P.K.O0. 

w m-cu sierpniu r.b. 

Miesiąc sierpień r. b. zaznacza się 
w PKO. wzrostem wkładów oszczęd- 
nościowych i zwiększeniem się liczby 
oszczędzających w tej instytucji. 

W ciągu m-ca sprawozdawczego 
wkłady oszczędnościowe wzrosły o 2,5 
milj. złotych i osiągnęły na koniec 
m-ca sierpnia rb. stan 256,3 milj. zło- 
tych, łącznie zaś z wkładami pocho- 
dzącemi z waloryzacji 288,8. 

Jednocześnie zaś ze wzrostem ka- 
pitałów  oszczędnościowych wzrosła 

również liczba książeczek oszczędnoś- 
ciowych PKO. W ciągu m-ca sierpnia 
wydała PKO. 15.000 nowych książe- 
czek, co po uwzględnieniu książeczek 
zlikwidowanych, daje na koniec m-ca 
stan 671.000 czynnych książeczek, zaś 
łąeznie z książeczkami- pochodzącemi 
z waloryzacji — 712.000 książeczek о- 
szczędnościowych PKO. 

Ważna ulga dlanauczycielstwa 
Termin egzaminów kwalifikacyjnych 

przedłużony o 2 lata. 

Na posiedzeniu Rady Ministrów w 
dniu 2 b. m. załatwiono ostatecznie 
sprawę nowelizacji ustawy z dnia 26 
września 1922 r., dotyczącej kwalifika- 
cyj zawodowych do nauczania w szko 
łach średnich ogólnokształcących i se- 
minarjach nauczycielskich, państwo- 
wych i prywatnych. 

Dowiadujemy się, że w pierwszym 
rzędzie nowelizacja dotyczy przedłuże 
nia okresu zdawania egzaminu uprosz- 
czonego o dwa lata dla tych nauczy- 
cieli, którzy z różnych powodów nie 
mogli dotąd zdać tego egzaminu, a któ 
rzy z drugiej strony mogą jeszcze z po- 
żytkiem pracować w szkolnictwie. 

Należy zauważyć, że brak noweli 
do wyżej wspomnianej ustwy spowo- 
dowałby silny wstrząs w szkolnictwie, 
gdyż przeszło 1000 nauczycieli trzeba” 
by było usunąć, bez możności zastąpie 
nia ich odpowiednią liczbą nauczycie- 
li wykwalifikowanych. 

Kondolencje młodzieży 
kaukaskiej dla Legjonu 

Młodych. 
Komenda Główna Legjonu Mło- 

dych otrzymała następujące pismo kon 

dolencyjne z powodu zgonu ś. p. Ta- 
deusza Hołówki: 

Prosimy przyjąć od nas wyrazy 
żalu i szczerego ubolewania z powodu 
ciężkiej straty, którą ponieśliście Wy 
i cała Polska w osobie ś. p. Naczelni- 
ka Tadeusza Hołówki — Rycerskiego 
i Oddanego Syna Rzeczypospolitej, a 
dla naszej Ojczyzny — Kaukazu, Wiel 
kiego, Szlachetnego Przyjaciela. 

Niech wielka Jego praca będzie i dle 
Was i dla nas pięknym przykładem 
miłości dla Kraju i niech pamięć Jego 
żyje zawsze z nami. 

Z wyrazem głębokiego i szczerego 
współczucia 

(-—) (—) Batyr-bek, Kazi-Chan, Murat 
Bej Baragun. (Iskra). 

RAR OB CORE UT CZD Ai 

JÓZEF KŁODECKI 
Zamkowa Nr. 17, telefon 928 

(obok kościoła Św. Jana) 
poleca dla młodzieży: 

MATERJAŁY NA MUNDURKI, 
fartuszki szkolne, pończochy i t. p. 

Wielki wybór kołder, firanek, 
)-( bielizny i galanterji )—( 

| Wełny na suknie i płaszcze. 
CENY BEZWZGLĘDNIE NISKIE.    

WIADOMOSCI z KGWNA 
ZERWANIE STOSUNKÓW DYPLOMATYCZ- 

NYCH Z WATYKANEM. 

Pełnomocnik Litwy przy Watykanie wy- 
jechał do Kowna. Niedawno, jak wiadomo 
z Kowna wyjechał przedstawiciel Watyka- 
nu. W ten sposób stosunki dyplomatyczne 
między Litwą a Watykanem uważa się za 
zerwane. 

OTWARCIE KONGRESU ZBLIŻENIA 
LITEWSKO-ŁOTEWSKIEGO. 

6 b. m. w uniwersytecie kowieńskim zo- 
stał otwarty ósmy kongres zbliżenia litewsko- 
łotewskiego. Na kongres przybyło wielu go- 
ściz Rygi, Dyneburga i Mitawy. Spotykano 
ich uroczyście na dworcu. 

Kongres otworzył długiem  przemówie- 
niem prezes ryskiego t-wa zbliżenia litew- 
sko-łotew: go, poczem nastąpiły liczne 
pozdrowienia. 

Wczoraj kongres przystąpił do obrad. 

EMIGRACJA ŻYDÓW DO BIROBIDŽANU. 

Z Kowna wyjechała do kolonji żydow- 
skiej w Birobidżanie, na sowieckim dalekim 
wschodzie, trzecia grupa emigrantów żydow- 
skich w składzie 76 osób. 

WZROST BANKRUCTW W LITWIE. 

Według „Rytasa* od 15 maja do 15.ge 
sierpnia w Litwie zbankrutowały 24 firmy, 
z tego 8 w Kownie i 16 na prowincji. Suma 
bankructw sięga 5.830.000 litów. Z powodu 
bankructw ucierpiały firmy krajowe na 
3.000.000 litów i firmy zagraniczne na 
2.556.000 litów. Niektóre bankructwa były 
złośliwe. 

W porównaniu z rokiem ubiegłym ban- 
kructwa znacznie wzrosły. 

NOWA CHOROBA. 

W powiatach trockim, wiłkomierskim i 
birżańskim wybuchła epidemja nieznanej 
dotychczas chorob; ądkowej. Dotknieci 
tą chorobą odczuw. bardzo silne bóle w 
kiszkach. Choroba trwa kilka tygodni; przy- 

jak dotąd, w większości wypadków 
wynik choroby b rtelny. W dn. 5 b. 
m. z Kowna wy a specjalna komisja 

ska dla przeprowadzenia na miejscu 

   

        

   

    

    

   

   

    

  

   

Potworne przestępstwa. 
HELSINKI, 7. 9. (Pat). — W ostatnich 

dniach wykryto potworne przestępstwa, po- 
pełnione przez dozorcę domu obłąkanych 
Karpinena. Karpinen utrzymywać miał sto- 
sunki seksualne z obłąkanymi, poczem truł 
ich morfiną i veronalem. Jak się okazuje 3 
obłąkanych zmarło z nieustalonych przy- 
czyn. Obecnie mówią, że były to ofiary Kar- 
pinena. Trupy zostaną ekshumowane celem 
zbadania przyczyny śmierci. — Karpinen usi- 
łował popełnić samobójstwo, jednak został 
uratowany. 

| A 
Ew Cyklon nad Stambułem. 

STAMBUŁ, 7. 9. (Pat). Nad Stambułem 
przeszedł gwałtowny cyklon, który trwał oko 
ło pół godziny. Jednocześnie padał grad i 
ulewny deszcz, który zmienił ulice miasta 
na formalne potoki. Komunikacja została 
przerwana. 40 domów się zawaliło. Dotych- 
czas stwierdzono 5 wypadków śmierci oraz 
liczne poranienia. Szkody są bardzo znacz- 
ne. 

  

Śnieg. 
BERLIN, 7. 9. (Pat). — Z różnych miej- 

scowości górzystych Niemiec nadchodzą wia- 
domości o nagłem obniżeniu się temperatury 
poniżej zera i silnych opadach Śnieżnych. W 
górach Śląskich spadł po raz pierwszy w 
ciągu bieżącego lata śnieg. W Szwabji już 
na wysokości 800 metrów leży miejscami 
warstwa śniegu grubości ponad pół metra. 

Skazanie posła Undo 
Kochana. 

LWÓW, 7. 9. (Pat). — W dniu 7 b. m. 
wskutek zarządzenia Sądu Najwyższego, do- 
była się przed tutejszym Sądem Przysięgłym 
ponowna rozprawa przeciwko posłowi Undo 
Włodzimierzowi Kochanowi, skazanemu w 
lutym r. b. na 3 miesiące więzienia za zbrod- 

nię zdrady stanu, a w szczególności za wy- 
głaszanie mów antypaństwowych. Po prze- 
prowadzonej rozprawie Sąd skazał posła 
Kochana na 4 miesiące więzienia. 

Prasa miejscowa, donosząc o powyższym 
procesie informuje, że jest to druga z rzędu 
rozprawa posła Kochana przed trybunałem 
przysięgłych we Lwowie, a 10 z rzędu przed 
rozmaitemi sądami w Polsce. 

Ei NS AAA RYSOSG ZOK Va SON EISS TIME 

Dr. Marja Potrusewiczowa 
choroby kobiece 

wznowiła przyjęcia 
4— ul. Mickiewicza 37. 6506 
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Giełda warszawska z dn. 7.IX. b.r. 
WALUTY | DEWIZY: 

Dolary . . . . . . . 8,921/, —8,941/, —8.90%/. Holandja - |. |... 350,:0—360,60— 358,50 
RODNE 024 KC) 43,34—43,50—43,28 
Nowy York . .. . . „8,924—8,944—8,904 
Nowy York kabel . . . 8,928—8,948— 8,908 
Paryż . .. .. . „ .38,01—85,10—84,20 Praga +... . 28,431/,—26,50—26,37 Szwajcacja . . . . . 174,05—174,48—173,62 
WIGdGR „4/1 4455C8 125,50—125,81—125,19 

PAPIERY PROCENTOWE: 
3% pożyczka budowl. . . . . . - . 31,00 
4% inwestycyjna . . - + - - . . . - 84,50 
5% Kenwersyjna . . + -- - . .. . 4420 
109), Kolejona 443 105,00 
8% L.Z. B. G. K. 1 B.R., obl.B. G. E. . 94,00 
Te same 7% 
8% obl. budowlane B. G.K. . . . - . 43,0 
8% L. Z. T. K. Przem. Pol. . . . . . 71,50 
4:/,% L. Z. ziemskie . ... . 49,50— 50,60 
5% warszawskie © <BR 
8% warszawskie . . . . 68,75—69,25—69,00 
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Raut pożegnalny na cześć 
p. wice-wojewody Kirtiklisa, 

W niedzielę w Małej Sali Miejskiej 
odbyło się uroczyste pożegnanie, po- 
wołanego na analogiczne stanowisko 
do Łodzi p. wicewojewody Kirtiklisa. 
Nie było działu pracy ani państwowej 
specjalnie, ani wogóle społecznej, któ- 
ry nie byłby reprezentowany na tym 
raucie. Władze wojewódzkie z p. wo- 
jewodą Beczkowiczem na czele , Uni- 
wersytet, duchowieństwo wszystkich 
wyznań, organizacje społeczne indy- 
widuałni działacze, młodzież akade- 

ki Współczesnej przez z6 nawiązałeś, Panie 
Wojewodo do tak pięknych tradycyj miasta 
naszego z wieku ubiegłege, ożywiająe sku- 
tecznie współczesną twórczość artystyczną. 

Nie zapomni Ci też, Panie Wojewodo, 
Ziemia Wileńska Twoich ofiarnych i nie- 
codziennych wysiłków w smutnych dniach 
klęski powodzi, kiedy osobiście śpieszyłeś z 
wydatną pomocą zagrożonej ludności i trwa- 
łeś na posterunku przez dzień i noc. 

Do pracy państwowej i społecznej umia- 
łeś pociągać całą ludność bez różnicy wyzna- 
nia i narodowości, i dążeniem Twejem ky- 
ło, by czując się w Państwie dobrze przez 
to samo wszystkie odłamy tej ludności braży 

    

Pożegnanie wicewojewody Kirtiklisa. 

  

  

Ścję posodka+ wojewoda wilenaki p Z. Bezbawich Posti SUEDOBosz 
i wicewojewoda Kirtiklis. 

micka — nie brakowało nikogo, bez 
wzgłędu na wyznanie czy narodo- 

wość. 
„Duża i piękna mimo swej skrom- 

nej nazwy „Mała Sala Miejska”, efek- 
townie przybrana na tę uroczystość, 
o godz. 21-ej zaczęła się szybko zapeł- 
niać. O godz. 21 i pół przybył witany 
polonezem p. wojewoda Beczkowicz, 
a niebawem przy dźwiękach „I bry- 
gady”, solenizant tego wieczoru p. wi- 
cewojewoda Kirtiklis z małżonką, któ 
rej wręczono na wstępie piękny bu- 
kiet kwiatów. : 

Niebawem rozpoczęła się właściwa 
uroczystość, przemówieniem prezesa 
Stow. Kupców i Przemysłowców p. Mie 
czysława Bohdanowicza. Mówca na 
wstępie wyraził żal z powodu opuszcza 
nia Wilna przez p. wicewojewodę. Na- 
stępnie wymieniając liczne jego zasiu- 
gi powiedział: 

„Na tych poszczególnych etapach Swojej 

pracy państwowej obok zdolności organiza- 

cyjnych i administracyjnych głębokie wy- 

czucie społeczne oraz zrozumienie 1а spe- 

cyficznych, a tak różnorodnych warunków 

naszego kraju, a w pracy tej cechował Cię 

rozmach i świadomość odpowiedzialności, 
jaka ciąży na wysokim irzędniku państwo- 

wym i działaczu społecznym na ziemi Mar- 
szałka Józefa Piłsudskiego, którego żołnie- 

rzem jesteś od lat wczesnych. S 
Obejmując Swój urząd po byłym Woje- 

wodzie Wileńskim, Marszałku Senatu Wła- 
dysławie Raczkiewiczu —na wstępie oświad 

czyłeś, że niezależnie od tego, czy Ci Twoje 
władze przełożone każą pełnić ten wysoki 
urząd przez dni kilka, czy przez czas dłuż- 
szy — zawsze będziesz działał z całą inie- 
jatywą i w poczuciu pełnej odpowiedzialno- 
ści za sprawowane obowiązki. 

I obietnicy, Panie Wojewodo, 
smałeś. 

Już swoim czasie, przed kilku !aty, do- 
konałeś dzieła, którego wartość i zasługę 
'przypisze Ci z eałem objektywnem uznaniem 
przyszły historyk naszego terenu: połączyłeś 
w jedną organizację wszystkie Związki b. 
wojskowych przez co znakomicie wzmocni- 
jłeś poczucie naszej jednomyślności wobec 
zadań, jakie nakłada na nas wzgląd na do- 
bro Pańswa i przyczyniłeś się do uświado- 
mienia tej myśli, że różnice organizacyjne i 
dawne pozostałości zaborcze powinny  ustą- 
pić miejsca jednej, wszechogarniającej, twór- 
'czej idei państwowej”. 

Wymieniwszy następnie szereg poszcze 
gólnych dzieł p. woj. Kirtiklisa, stwo- 
rzenie przezeń różnych, bardzo Wilnu 
potrzebnych instytucyj, p. Bogdano- 
wicz przeszedł do ostatniej z nich: 

Umiałeś, Panie Wojewodo, swoją owocną 

"w skutkach inicjatywę przenieść z pola spo- 
łeczno-państwowego i na poczynania artysty- 
sezno_kulturałne. Twoją wyłączną zasługą 
pozostanie założenie w Wilnie Muzeum Sztu- 

dotrzy- 

udział w budowie naszego życia społecznego 
i ekonomicznego. 

Tego wszystkiego nie zapomni Ci Panie 
Wojewodo, wdzięczna Ziemia Wileńska. Za- 

skarbiłeś sobie jej sympatje i uczucia i mo- 
gę Cię zapewnić, że będziesz wśród nas wi- 

dziany, jako człowiek bliski i obywatel za- 
służony tego kraju, dla dobra którego może 

jeszcze nieraz staniemy do wspóluych wysił. 
ków i wspólnych prac. 

Kończąc swoje przemówienie p. Bo- 
gdanowicz zwrócił się z serdecznemi 
słowami do p. wicewojewodziny, po- 
czem znów do obojga: 

„Żegnzjąc Wielce Szanownych Państwa, 
proszę w imieniu tu obecnych o przyjęcie 
najszezerszych życzeń szczęścia i pomyślno- 
ści w życiu osobistem i w pracach społeczno- 
państwowych*. 

Po przemówieniu p. Bohdanowicz 
ofiarował p. wicewojewodzie piękną 
rzeźbę w drzewie wykonaną przez prof 
Bałzukiewicza podobiznę gmachu Mu- 
zeum Sztuki Współczesnej. 

Teraz zabrał głos J. E. ks. biskup 
Michalkiewicz, który w dłuższem prze- 
mówieniu podniósł pełen zrozumienia 
potrzeb chwili stosunek p. wieewoje- 
wody do duchowieństwa, jego zawsze 
życzliwe i lojalne wobec spraw Kościo- 
ła stanowisko. 

W imieniu wojska przemawiał p. 
gen. Skwarczyński, dowódca I-ej dywi 
zji piechoty Legjonów, krótko i serde- 
cznie. 

J. Magnificencja p. Rektor prof. Ja- 
nuszkiewicz w imieniu Uniwersytetu 
dziękował p. wicewojewodzie za życz- 
liwy stosunek do różnorodnych spraw 
Uniwersytetu, a w szczególności do 
spraw młodzieży akademickiej. 
W imieniu Bloku Bezpartyjnego prze- 
mawiał pos. Dobosz. 

W im. kilku kół prowinejonalnych 
Zw. Pr. Ob. Kobiet p. Krzysztoforska. 

W im. Feder. Zw. Obr. Ojczyzny 
prezes dr. Góra, który ofiarowując p. 
wicewojewodzie jako dar od organiza- 
cyj połączonych w Federacji piękną 
srebrną plakietę, z artystycznie umiesz 
czonemi na nie odznakami odpowied- 
nich stowarzyszeń oraz nakładanemi 
efektownie facsimile'ami podpisów ich 
prezesów, zaznaczył, że wileński ob- 

wód Federacji na odbytym w tym dniu 
zjeździe uznał p. wicewojewodę Kirti- 
klisa za dobrze zasłużonego Federacji 
i złożył wniosek w jej Zarządzie Głów- 
nym o mianowanie go jej członkiem 
honorowym. 

Pełne serdeczności było przemówie 
nie komendanta Wil. Okr. Legjonu 

KURIE. R 

Wieiki znany w Polsce | 

_CYRK 
BARAŃSKICH 
ul. Mickiewicza 55. 

Dziś we wtorek 8-go września 
© g B wiecz. i dni następne 

PRZEDSTAWIENIE 
Anops: Jutro we środę 9-go września odbędzie się PRZED- 
STAWIENIE POPOŁUDNIOWE na które również wchodzą 

2 osoby za jednym biletem. 

MALL E X AS. KI 

WIELKIE ATRAKCYJNE 
wchodz damy bezpłatnie. wchodzą 

Kowieńska Rada Mi ejska nie potrzebuje 
komisyj. 

RYGA7.9. (tel. wł.) — Odbyło się 
pierwsze posiedzenie nowej Rady Miej 
skiej Kowna. Większość litewska od- 
rzuciła wszystkie wnioski radnych 
mniejszości narodowych, m. i. o utwo- 
rzeniu Komisyj: budżetowej, oświa- 
towej i szacunkowej, motywując swo- 
je stanowisko tem, że o oświatę trosz- 
czy się Ministerstwo oświaty, a sza- 

cunku nieruchomości dokomywują 
urzędy podatkowe, proponowane ko- 
misje przeto wytworzyłyby dwutoro- 
wość w załatwianiu tych spraw. Ra- 
dny Chorążycki motywując wnioski 
mniejszości, zauważył, że w takim ra- 

zie niepotrzebną jest Rada Miejska i 
burmistrz, jako instytucje również 
„dwutorowe*. 

Pokojowy pochód włościan na Helsingfors. 
HELSINKI 7.9. Pat. — Na prowincji krą- 

żą pogłoki, iż w najbliższych dniach ma się 
odbyć pokojowy pochód włościan do Helsin- 

ki. Poczód jest organizowany przez kierow- 
ników Ligi Walki Z Kr m Ekonomicz- 
nym, która zażądała dymisji dyr. Finlan- 
dzkiego Banku Emisyjnego oraz wniosła pro- 
jekt zaciągnięcia pożyczki wewnętrznej w wy- 

   

  

sokości 4 milj. mk. fińskich. Celem pochodu: 
byłoby wywarcie presji na Sejm. W dn. 7 b. 
m. spodziewają się przybycia pierwszego tran 
sportu demonstrantów, którzy mają przybyć 
samochodami. Przybycie ulega jednak opóź- 
nieniu z powodu ciągłych deszczów, które na- 
wiedziły Finlandję. 

Orkan na wybrzeżu Bałtyku. 
BERLIN, 7. 9. (Pat). — Od 36 godzin sza- 

leje na wybrzeżu bałtyckiem niezwykle sil 
ny sztorm, który przechodzi chwilami w or- 
kan. Liczne okręty musiały się ukryć w przy 
stani w Sassnitz. W lasach na wyspie Rugja 

wiatr wyrządził wielkie szkody. Parowiec 
hamburski „Uli* wyrzucony został na brzeg 
pod Swinoujściem. 

Załogę zdołano uratować, dotychczas jed 
nak niemożliwe jest zepchnięcie okrętu na 
wodę. W Swinoujściu ruch portowy został 
prawie zupełnie zatamowany. Komunikaeja 

telefoniczna i przewody elektryczne uległy 
w wielu miejscowościach nadbrzeżnych przer 
waniu. W. okolicach ujścia Odry nastąpiła 
formalna powódź na obszarach nizinnych. 
Wielkie szkody wyrządził orkan na wsehod- 
niem wybrzeżu pomorskiem. W. jednej z 
miejscowości nadbrzeżnych zawalił się mur 
podczas budowy, grzebiąc w sehwych gru. 
zach kilku robotników. Jeden z nich poniósł 
śmierć na miejscu, inni zaś odnieśli ciężkie 
obrażenia. 
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Tajemnica morza Czarnego. 
Moskwa (Centropress). Sowiecka Akadem 

ja Nauk zakończyła w połowie sierpnia swe 
prace, rozpoczęte przez sześcioma tygodnia-. 

mi a których celem było zbadanie tz. Krym 
skiej Atlantydy, położonej na dnie morza 
Czarnego z 'prastarym Chersoniem, położo- 
nim niedaleko Sewastopola. Podmorski Cher 
son odkryty został w roku ub. przez profeso 
ra Grinjewicza. 

Już przeszło sto lat archeologowie prowa- 
dzą w okolicach Sewastopola prace wykopa- 
liskowe, celem odkrycia starogreckiego mia- 
sta Chersones. Domy i ulice, zabytki sztuki, 
przedmioty domowego użytku i t. p. znale- 
zione w Chersonesie odkrywają przed nami 
obraz życia, walk i upadku dawnych kultur. 
Wykopane miasto nazwane zostało Nowym 
Chersonem. Ale już grecki geograf pierwsze- 
go stulecia Strabon napisał: „Za trzema por. 
tami za nowym Chersonem jest starodawny 
Cherson, łeżący w gruzach”. Przez długi sze 

   

  

Młodych Akad. Zw. Pracy dla Państwa 
p. Kazimierza Bielińskiego, który z ża- 
lem żegnał opuszczającego Wilno p. 
wicewojewodę jako jednego z najbar- 
dziej czynnych i zasłużonych senjorów 
tej organizacji, dziękując mu jednocześ 
nie za jego serdeczny stosunek do pra- 
cy Legjonu. W imieniu korporacji a- 
kademickiej „„Cresowia* mówił równie 
serdecznie p. Komorowski. 

Nakoniec przemawiał p. prezydent 
Folejewski na temat głębokiego zrozu- 
mienia spraw miasta, jakiem odzna- 
czał się zawsze p. wicewojewoda nie 
szczędząc swej pomocy w potrzebie. 

Odpowiadał wszystkim mówcom p. 
wicewojewoda w dłuższem i pełnem 
bardzo ciekawych, historycznych mo- 
mentów, przemówieniu. Cofnął się w 
przeszłość o lat 12, do chwili, w której 
obecny woj. białostocki, p. Kościałkow 
ski, wezwał go do ważnej i niebezpiecz 
nej imprezy, z której można nie powró- 
cić. Była nią praca w POW w okupowa 
nem podówczas przez wroga Wilnie. 
Poszedł wezwany musem  wewnętrz- 
nym tkwiącym mu we krwi, jako po- 
chodzącemu z tej ziemi. 

W dalszym ciągu swego przemó- 
wienia p. wicewojewoda przebiegł ok- 
resy swoich prac na różnych placów- 
kach w Ziemi Wileńskiej, poruszył sze 
reg ciekawych wspomnień i zakończył 
pełnemi sentymentu dla ziemi tej i Wil- 
na słowami. 

Pa tej uroczystości nastąpiła część 
towarzyska rautu, która w miłym swo- 
bodaym nastroju przeciągnęła sie do 
późna. 

reg lat starali się rozwiązać zagadkę tego 
strabonowskiego Chersonu. 

Po trzyletnich badaniach wstępnych w 
roku 1930 ekspedycja moskiewskiego insty- 
tutu archeologicznego i nurków odkryła na 
dnie morza w pobliżu chersońskiej latarni 
morskiej szczątki murów i wież, spoczywa- 
jących w głębokości 4 do 16 metrów. Dalsze 
prace wykazały, że właśnie tu, w głębinach 
morskich trzeba szukać rozwiązania zagadki 
„strabonowskiego Chersonu“. 

W, roku bieżącym zorganizowano nową 
wyprawę, w której oprócz archeologów wzlę 
li udział również geologowie, operatorzy fil- 
mowi i nurkowie. Wyprawa postanowiła о- 
pracować plan podmorskiego miasta, okreś- 
lić jego rozmiary i oznaczyć czas jego ist- 
nienia jak również stwierdzić przyczyny je. 
go zaniku. 

Historja dotychczas nie znała wypadku, 

  

Pożegnanie vice-wojewody 
Kirtiklisa w Urzędzie Wojew. 
W dniu 5 b. m. pracownicy wileń- 

skiego Urzędu Wojewódzkiego zgroma- 
dzili się o godz. 13-ej w wielkiej sali - 
Urzędu, ażeby pożegnać byłego wice- 
wojewodę p. Stefana Kirtiklisa, któ- 

" fy przez czas dłuższy pełnił obowiązki 
wojewody. 

Przybyli naczelnicy wszystkich 
wydziałów Województwa, naczelnicy 
innych władz tego samego resortu i b. 
liczni urzędnicy wojewódzcy, oraz 
starostwa i policji. 

P. wojewoda Beczkowicz w imie- 
niu województwa, któremu p. Kirti- 
klis ostatnio przewodził, wyraził mu 
uznanie za tak gorliwą i ogromnie 
wydatną pracę dla Państwa i społe- 
czeństwa, kończąc życzeniami dalszej 
owocnej działalności. 

Następnie imieniem urzędników 
wojewódzkich zwrócił się do p. Kirti- 
klisa ze słowami pożegnania naczel- 
nik wydziału ogólnego p. Hryhoro- 
wicz, zaś w imieniu powiatów woje- 
wództwa przemawiał starosta postaw- 
ski Niedźwiecki, wreszcie w imieniu 
policji państwowej p. inspektor Lud- 
wikowski. 

Pa tych przemówieniach zabrał 
"głos p. wicewojewoda Kirtiklis, stwier 
dzając, że odchodzi z Wilna z wiel- 
kim żalem, jako karny żołnierz na in- 
ną placówkę. Jednocześnie p. wice- 
wojewoda podziękował wszystkim 
swym byłym współpracownikom za 
współpracę. 

Nr. 206 (2148) 

Regaty miedzyklubowe w Wilnie. 
Po emocjonujących przedbiegach w piątek 

i sobotę odbyły się w niedzielę końcowe roz- 
grywki. 

Na przystaniach wioślarskich. publicznoś- 
ci względnie: mało. Zainteresowanie słabe w @- 
bawie przed deszczem, który tuż przed bie- 
gami zaczął padać. O godzinie 14,30 zaczyna 
się I-szy bieg, Do biegu miały stawać WKS 
Pogoń i WKW Poznań, albowiem WKW Gro- 
dno odpadło w przedbiegach. Do' pierwszego 
biegu czwórki młodszych na dystansie 2000 
metrów staje jednak tylko WKW Poznań al- 
bowiem WKS Pogoń spóźnił się na start, i 
Poznań zjeżdża tor bez walki (walcower). Do 
drugiego biegu, czwórki półwyścigowe pań na 
dystansie 1300 m. o nagrodę  przechodnią 
WKS 3 PAC, wobec niestawienia się osady 
Wil.T.W. startuje tylko AZS: i zjeżdża tor bez 
walki (waleowerem) w czasie 4,46 sek. Bieg 
trzeci, jedynki nowicjuszy został z powodu. 
uszkodzenia łodzi podczas dojazdu do startu 
odłożony na koniec. Do biegu 4-go czwórki 
półwyścigowe na dystansie 2000 metrów o na- 
grodę przech. firmy Stanisław Reising w,War- 
szawie startuje I-sza osada K. S. 3 B. Sap. i 
W. K. S. Pogon wobec wyeliminowania w 
przedbiegaeh. Poznania, Grodna, Wil. T. W. 
I-ej osady K 5/3. B. Sap., Polieyjnego K. 5. 
AZS-u i WKS 3 PAC-u. 

Od startu wyrwała lekko Pogoń, 3 B. Sap. 
dogania i zaczyna prowadzić o pół długości 
łodzi, po 100 metrach Pogoń wyrównuje, to- 
czy się zacięta wałka i koło przystani AZS Po- 
goń z: yna prowadzić i przychodzi o 1 i pół 
długości przed Saperami w czasie 7 min. 5,2 
sek. Trasa bardzo ciężka wiatr pod prąd i 
duża fala. Nagrodę tę w r. 1929 zdobył Polic. 
K. S. zaš w r. 1930 Wil. T. W. Do biegu piąte- 
go startuje 1-sza i Il-ga osada Wił T. W. 
Ta ostatnia zwycięża w czasie 4 m. 8,8 sek. 
zdobywając nagrodę przechodnią Polskiego 
Związku Towarzystw Wioślarskich. WKW 

Grodno, który w roku 1930 zdobył tę nagrodę 
odpadło w przedbiegu, a Pogoń która tę na- 

grodę zdobyła w 1929 r. nie stanęła wogóle 
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by na dnie morza znaleziono całe miasto. 

Dlatego też zadanie szczegółowego zbadania 

zatopionego miasta było bardzo skompliko- 

wane. A przecież ekspedycja profesora Grin- 

jewicza zdołała pracę tę wykonać. 

Powierzehnię morza podziełono na kwa- 

draty. Wewnątrz każdego kwadrału drogą 

trygonometryczną naznaczono szereg kropek 

Kropki te były punktami wyjścia w pracach 

odkrywczych. W każdym takim punkcie za- 

kotwiła łódź t. zw. jalik, z. którego na dno 

morskie spuszczano nurka. Nurek badał 

szczegółowo dno morskie i telefonicznie 0z- 

iał swe spostrzeżenia n. p. widzę mur 

5 m. długi, widzę wieżę, studnię i t. d. 
W ten sposób po dwumiesięcznej uciąžli- 

wej pracy, prowadzonej w nadzwyczaj nie- 

pomyślnych warunkach, wśród burzy, wich- 

rów i t p. opracowany został plan podwod- 

nego miasta. Jego rozmiary nie są zbyt wiel 

kie: długość 700—800 m. szerokość 300—400: 

metrów. Miasto otoczone jest doskonale za- 

chowanym murem, który posiada 18-20 

wież obronnych. х 

Wnętrze miasta stanowi gromada ruin 

pokrytych grubą warstwą roślin i żyjątek 

morskich. Następne wyprawy badać będą 

ruiny te szczegółowo. Pośrodku miasta moż 

na odróżnić wielki rynek, będący prawdopo- 

dobnie chersońskim akropolisem (miejscem 

na zgomadzenia publiczne). Wokół rynku 

znajduje się kilka wiełkich studni. Przez 

miasto w kierunku rynku prowadzi szeroka 
ulica. Taka ulica przecina również miasto 

w kierunku portu, położonego na południu. 
Dalej nurkowie odkryli kilka dróg podziem- 

nych, których prawdopodobnie pod miastem 

istnieje cała sieć. 
Miasto istniało w IV—II wieku. przed 

Chrystusem. Udało się to stwierdzić według 
6dłamków czerwonych i czarno pomałowa- 
nych naczyń glinianych, jak również według 
sposobu kładzenia fundamentów. W ten spo- 
sób potwierdzone zostały wiadomości Stra- 
bona o „starem'* Chersonie, bowiem Cher- 

son odkopany na łądzie pochodzi z czasów 
o wiele późniejszych. - 

Zdaniem wyprawy przyczyną zaniku mia- 

sta było stałe usuwanie się brzegów i trzę- 

sienie ziemi. Dewodzi tego zresztą i dotych- 
czasowe znikamnie w morzu brzegów  Cher- 
sońskiego półwyspu. 

Takie są wyniki badań wspomnianej wy- 
prawy archeologicznej. Prace ekspedycji šle- 

dzone były z wielkiem zainteresowaniem 
przez cały świat naukowy. 

Cała praca ekspedycji była  filmowana. 
Po raz pierwszy w dziejach kinematografji 
filmowanie uskuteczniono pod wodą nie w 
dzwonie murkowym jak dotychczas, ale 
wprost w wodzie. Aparat filmowy umiesz- 
czony został w gumowym worze z szklanem 
oknem a funkcjonował przy pomocy elektry- 
czności. Operator V. Cejtlin pracował nap- 
rawdę bohatersko. Jak tyłko przyzwyczaił 
się do noszenia ciężkiego ubrania nurka, po- 
cząk zanurzać się z swym aparatem cztery 
a nawet pięć razy dziennie, na co odważy 

się tylko doświadczony nurek. Początkowo 
wątpiono o możności wywołania obrazów, a. 
le później okazało się, że dzięki przezroczy- 
stości wody i doskonałości objektywu można 
osiągnąć wspaniałe zdjęcia, przedstawiające 
urządzenie podwojednego miasta, ruch ryb 
i innych morskich żyjątek, pracą nurków i 
tp. 

Za kilka miesięcy film ten opracowany 
będzie na taśmie, tak, że miljony ludzi oglą+ 
dać mogą obraz z życia w głębinach mor- 
skich. C. p. s. 

  

   

   

co należy ze zdziwieniem podkreślić. Finał te- 
go biegu mało ciekawy bowiem rozegrał się 
właściwie wewnątrz klubu Wil. T. W. 

Bieg 6-ty jedynki pań na dystansie 1300r. 
o nagrodę przechodnią wice-pręzesa WiLT. 
W. W. Chojnickiego zupełnie nieciekawy. AZS 
nie stawia się na start wobec czego Grodno 

zjeżdża tor bez walki (walcowerem) i zdoby- 
wa ponownie nagrodę, którą miało w r. 1930 
w czasie 4 m. 14.8 sek. 

Do biegu 7-ego czwórki półwyścigowe 
pań na dystansie 1300 mir. Startuje Grodno 

i AZS, które zwycięża w czasie 4 m. 6,8 sek. 
odbierając nagrodę Grodnu, które ją ubiegłege 
roku zdobyło walcowerem. Bieg ciekawy. 
Grodno ze startu wysuwa się naprzód, lecz a- 
kademiczki w ładnem tempie wyrównują i 
w końcu zwyciężają. 

Do biegu 8-ego czwórki nowicjuszy na dy- 
stansie 2000 mtr. o nagrodę przechodnią WKS 
Pogoń, wobec wycofania się Poznania i wy- 
eliminowania w przedbegach dwóch osad Po- 
goni staje Grodno i AZS Gradno wyrwało ze 
startu o pół łodzi wkrótce jednak zaczyna pro- 
wadzić AZS o jedną długość łodzi ża je- 
dnak trochę z toru ku brzegewi co wykorzy- 
stuje WKW Grodno wysuwając się naprzód i 
zwycięża o 2 długości łodzi w czasie 6 mim. 
40.2 sek. Nagroda:ta zdobyta była w r. ub. 
przez WKS Pogoń. 

Do biegu 9-go na dystansie 2000 startuje 
Grodno i KS 3 B. Sap. Od startu prowadzi 

KS 3 B. Sap. Grodno jednak wysuwa się na- 
cięża w czasie 7 m. 6,3 sek. KS. 3 
iząc przewagę Grodna przy finiszu 

przybywa do meiy w tempie powolnem za- 

miast utrzymać się do końca pomimo wido- 

cznej porażki. 

Do 10-go biegu stają jedynki klepkowe 
К. 5. 3 В. Sap: Bieg mało ciekawy wewnątrz 
klubowy wobec wycofania się Pogoni. Trasa 
wogóle b. ciężka, a specjalnie dla jedynek, 
duża fala, wiatr i zmienny deszcz 

Do biegu 11-ego czwórki półwyścigowe na 
dystansie 2000 m. dostępnego dla towarzystw 

które w*r. ub. nie miały punktacji, staje AZS 
i Polic. Klub Sportowy. W przedbiegach od- 
padł 3 PAC i 2 osady 3 B. Sap. Bieg ładny 
Podczas biegu odsadnia łodzi Policyjnego K.S. 
łamie ię przez co jedno wiosło jest nieczyn- 
ne. Policja jednak b. dzielnie się trzyma nie 
usiępuje w walee i o trzech wiosłach docho- 

dzi do mety o długość 6 łodzi pozostając za 
AZS-em, który zwycięża w czasie 7 m. 20,4 s. 
Z całem uznaniem trzeba podkreślić dzielną 
postawę PKS, który w tak trudnych warun- 

kach trzymał się świetnie. 

Do 12-go biegu jedynki pań na dystansie 
1300 mtr. startuje AZS i walcowerem przycho- 

dzi jedna z jedynek w czasie 4 m. 57,2 sek. 

Bieg 13-ty dystans: 1300 m. o nagrodę prze- 
chodnią wice-prezesa Wil. K. T. W. Aleksan- 
dara Żyłki. Bieg ciekawy, Startuje WKW Gro 

Grodno ze startu o pół łodzi wyr- 
wało. AZS wyrównuje po zaciętej walce, jed- 
nak Grodno w czasie 3 m. 58,4 sek. dochodzi 
pierwsze do mety. Podobno Grodnianki dużo- 
pracy włożyły w przygotowanie się do zawo- 
dów. 

14 bieg: Czwórki półwyścigowe nowicjuszy 
dystans 2000 m. Stają do zawodów Poznań i 
KS. 3 B. Sap. Bieg b. ciekawy. Obydwie 0s0- 

dy fizycznie silne. Z początku wysuwają się 
saperzy, Poznań jednak po ciężkiej walee wy- 
równuje i wkońeu zwycięża o jedną trzecią 
długości łodzi w czasie 7 m. 24,2 sek. 

Bieg 15: Jedynki o mistrzostwo m. Wilna 
i nagrodę przechodnią magistratu m. Wilna, 
nieciekawy z powodu zgłoszenia się do tego 
biegu tylko p. Witkowskiego z KS 3 B. Sap. 
(wicemistrz Polski na r. 1931), który zjechał 
tor w czasie 7 min. 53 sek. 

Bieg 16-ty: Czwórki wyścigowe na dystan- 
sie 2000 mtr. o mistrzostwo m. Wilna i nagro- 
dę przechodnią Wil. Wojew. Kom, W. F. i 
P. W. Nieciekawy. Niestety walezą 0 misirzo- 
stwo Wilna osady Poznania i Grodna, albo- 
wiem osady wileńskie (Wil. T. W. i WKS Po- 
goń) odpadły w przedbiegach. Grodno dwu- 
krotnie przedwcześnie startuje i ponawia 
start,za trzecim razen: osady ruszają. Grodno 
У 1wa się odrazu naprzód i zaczyna prowa- 

zić o 1 i pół długości — Poznań stara się 

dognać Grodno lecz bezskutecznie. Grodno 
prowadzi już tylko o pół długości, potem o 
półtora i dwie długości łodzi a nawet i trzy. 
Poznań zwiększa stopniowo tempo i dochodzi 

do 40 uderzeń na minutę wkońcu jednak Gro- 

dno w tempie 36 uderzeń na minutę zwycięża 
po zaciętej walce o 2 długości w czasie 6 m- 
50.2 sek. temsamem zdobywając tytuł mistrza 

Wilna na r. 193, W ubiegłych latach tytuł tem 
zdobyły w roku 1930 Wil. T. W., w r. 1929 

KW 04 Poznań (obecny mitrz Polski) 

Bieg 3-ci jedynek nowicjuszy na dystansie 
2000 mtr., który został na koniec regat prze” 
niesiony jest nieciekawy jako wewnętrza” 
Wil. T. W. przy finale. 

Zdecydowanie przybył pierwszy do mety 
Pp. Stankiewicz. у 

Poza konkursem stawały jeszcze dwie 
dwójki Wil. T. W. do biegu na dystansie 19 
mir. 1-sza przybyła w słabym czasie 4 m. 49 ®- 

Organizacja zawodów w gruncie rzeczy 
niezbyt sprężysta, biegi niektóre były opo 
niane jednak trzeba przyznać że miała. cie? 
pracę tak przy starcie jak i na mecie, P080 > 
mocno niesprzyjająca, chwilami silny a 

oraz wiatr pod prąd co wywołuje wysok 4 

lę i utrudnia bieg pogarszając wyniki. 
czności z powodu pogody a może w CZĆ 

z powodu niezbyt silnego zainteresować! 
Wilnie — niedużo. 
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W. Klimunt. 

REGJONALIZM DLA MŁODZIEŻY. 
Jednym z najsympatyczniejszych 

objawów pracy pedagogicznej w całej 
Rzeczypospolitej, jest skierowanie na- 
iuczycielstwa i uczniów ku źródłom 
ziemi rodzinnej w najściślejszem tego 
słowa znaczeniu. Wniknięcie w dzie- 
ła wielkich poetów i myślicieli prze- 
konało niezbicie, że wrażenia i przy- 
wiązania młodości, a nawet wieku 

dziecięcego, najżywiej, najserdeczniej 
ogarniają duszę ludzką i z tych wra- 
żeń nie otrząsa się nigdy. One mu są 
natchnieniem i jakimś nakazem zobo- 
wiązującym do pewnego, odrębnego 
światopoglądu. Z tych wzruszeń dzie- 
cinnych powstały u nas takie arcy- 
dzieła jak Dziady i Beniowski, powsta- 
ły nasze najsłyn. powieści Orzeszkowej 
dzieła Kasprowicza i Przybyszewskie- 
go. Z każdego kraju łat dziecinnych 
umie umysł twórczy wyciągnąć na 
jaw duszę krajobrazu, chociażby był 
ubogi jak brzegi Gopła, lub tak krót- 
ko dojrzany jak ukrainne wrażenia 
Słowackiego. 

Dziś z zamiłowaniem uczą mło- 
dzież rozglądać się wkoło siebie i wi- 
dzieć co jest w danej okolicy godnego 
uwagi i kochania, co było godnego 
pamięci ludzkiej, co kiedy i jak tam 
ludzie zrobili, jakie sobie zostawili u 
potomnych pomniki? Przy różnych 
szkołach wychodzą pisma podające te 
prace regjonalne uczniów, Wilno wy- 

daje Orli lot, gdzie znajdujemy skrom- 
ne, bezpośrednie wrażenia wakacyj- 
ne wędrującej po kraju młodzieży. W 
Głębokiem wychodzi (oto drugi nu- 
mer), pisemko uczniów Gimn. im. 
Unji Lubelskiej, w którem widzimy 
zajęcie się dziejami tego skrawka zie- 
mi które młode oczy uczącej się mło- 
dzieży obejmują: więc próba odtwo- 
rzenia przeszłości Dziśnieńszczyzny. 
Mamy opracowany powiat zawilejski, 

* (święciański) w roku 31, przez p. K. 
Bielińskiego, mamy duże dzieło o Bra- 
sławszczyźnie przez nauczyciela szko- 
ły powszechnej p. Hedemanna. To 
znów ukazuje się skromna broszurka 
ks. Żamejcia o kościele šwirskim' i 
Świrze, ciekawa z powodu, iż funda- 
torem pierwotnego kościoła budowane 
go w 1452 r. był jeden z książąt Świr- 
skich, którego portret, na miedzi, znaj 
duje się tamże. Świr i jego okolice, pa- 
miętne są z obozu Batorowych wojsk, 
które tu miały swoją bazę pomocni- 
czą, czli rezerwę w czasie wyprawy na 
Moskwę. Dotąd w wałach zwanych 
Batorową górą, znajdują pieniążki i 
kawałki zbroi, a dawniej wyorywali 
tego nawet sporo. 

Z Mołodeczna przynosi nam wia- 
domość o tej miejscowości pod kątem 
oświaty oglądanej. Sprawozdanie Dy- 
rekcji Gimn. państw. Im.. Tomasza 
Zana, ciekawy jest tam wyjątek z 

, 

dłuższej pracy prof. A. Ancewicza, o 
szkołe O. O. Karmelitów w Chwałoj- 
ciach na Żmudzi, pozatem krótkie 
dzieje Mołodeczna i szkolnictwa, któ- 
re ma w swych tradycjach, że dało 
krajowi takich ludzi jak Aleksandra 
Tyszynskiego i Tomasza Zana, ca- 
łość książki daje nam rzeczowy obraz 
obecnego stanu gimnazjum, statysty- 
kę, obraz pracy i t. p. Wszystkie po- 
wyższe opracowania to dopiero począ- 
tek bo ileż jest nieopracow. miejscowś- 
ci, których piękno i tradycje zaprze- . 
paszczają się powoli rozproszone w 
ulotnych artykułach prasy codziennej 
choćby takie okolice jeziorne Narocz, 
Miastra, Miadzioł, Blado Szwakszty 
małe i wielkie, całe państewko wodno- 
lądowe ze swemi rybackiemi wioska- 
mi i swoistemi obyczajami. W tych 
że okolicach prosi się o opisanie choć- 
by w takiej broszurze jak ks. Žamejcia 
Miadzioł i jego tragiczne dzieje kasa- 
ty i po wojnie odzyskania kościoła 
Karmelitów bosych. I tyle innych. Ale 
impuls jest dany, nauczycielstwo, mło 
de, pełne zainteresowań często oży- 
wione chęcią robienia „odkryć regjo- 
nalnych* bada swoje najbliższe okolice 
i w ten sposób zżywa się z niemi naj- 
lepiej, poznając przeszłość kraju kę- 
dy pracuje, | 

Zbierane są materjały etnograficz- 
ne powstają próby teatrów ludowych, 
obyczajowych, obchodów, powstają 
małe Muzea prowincjonalne, jest ta- 
kie w Pińsku, w Nowogródku, w Sło- 

nimie, w Grodnie, (bardzo bogate). 
Prócz młodzieży polskiej do pracy 
nad zbieraniem materjałów etnogra- 
ficznych wezwaną jest i młodzież ży- 
dowska, do Instytutu na Pohulance 
napływają z wszystkich miasteczek 
naszego kraju zapiski, często na świ- 
stkach wyrwanych z zeszytów czy 
bruljonów, notatki o zwyczajach le- 
gendach, pieśniach i podaniach. To 
również materjał do odtworzenia o- 
brazu naszej ziemi, tak niejednolitej 
narodowościowo i wyznaniowo, a tak 
przez wszystkie jej dzieci gorąco umi- 
łowanej. 

Przebiegłszy tak pobieżnie doro- 
bek nasz w tej dziedzinie, zobaczmyž 
co oficjalna pedagogja czyni, by tę mi- 
łość ziemi ojczystej wrażać w serca i 
umysł młodzieży. Oto leży przed na- 
mi książka wydana we Lwowie przez 
Zakład Im. Ossolińskich, pod red. J. 
Balickiego i St. Maykowskiego, p. ty- 
tułem: „„Będziem Polakami'. Dru- 

gi rok nauki języka polskiego w szko- 
łach średnich ogólnie kształcących z 
ilustracjami E. Bartłomiejczyka. Książ 
ka wydana ze starannością wyróżnia- 
jącą zawsze wydawnictwa Ossoline- 
um, podzielona jest na Cykle. I Straż 
nad Wartą, II Co mówi Bałtyk? III. 
Albośmy to jacy tacy. IV. Węgle, wę- 
gle. V. Wśród wierchów. VI. Kochaj- 
my Warszawę. VII. Powiśle. VIII. 
Grody Czerwieńskie. IX. Nad Niem- 
nem, X. Przez łany i kurhany. Re- 
dakcja trzymała się zasady, tak samo 

jak w pierwszym roku czytanek te- 
goż wydawnictwa, żeby dać utwory 
oryginalne znanych autorów i to ta- 

kich, którzy w danej prowincji wyro- 
šli. Więc mamy z nad Gopła Kaspro- 
wicza i Przebyszewskiego, Orkana, Tet 
majera, Zegadłowicza o Tatrach, i t. 

p. Przeszłość w każdej prawie miejs- 
cowości świetnie opracowali obdarze- 

ni specjalną zdolnością rekonstrukcji, 
Kossak-Szczucka i Parandowski, spo- 
ro mamy utworów Goetla, Kaden- 
Bandrowskiego i Wołoszynowskiego, 
każdy pisał o swojem umiłowaniu 0 

„swoich stronach”. 
Książka, doskonale ułożona pod 

względem _ zaiteresowania ucznia, 
tchnie wielką miłością do ziem ojczy- 
stych, gdyż każdy piszący wynosi 
przed oczy młodzieży, ten jakiś swój 
zakąt i prosi, by i to miejsce w Ojczyź 
nie pokochały młode serca. 

Nas interesuje oczywiście cykl: 
'Nad Niemnem. Przykro, ale przedsta- 
„wia się, tak zresztą jak i w poprzed- 
jnim tomie, najbladziej. Zawiera, tak 

samo jak każdy cykl, dziewięć opo- 
wiadań wśród nich mamy: Kibitki 
Miekiewczia, Sienkiewicza: Z pusz- 
czy Białowieskiej, Wołoszynowskiego: 
o Św. Kazimierzu, Wasylewskiego: 
Barbara Radziwiłłówna. Kossak - 

Szczuckiej: Na łowach (księcia Radzi- 
wiłła Panie Kochanku), Ziemię No- 
wogródzką opisuje Kaden-Bandrow- 
ski, o Białejrusi, jak i w pierwsz. tomie 
mamy Szpyrkównę, Burza, L. Około- 

Kułak wiersz: Białoruś, i A. JanoW“ 

skiego: Świteź. Jak widzimy miejsco” 
wych, regjonalnych sił, niewiele. ao 
że chodziło o słynniejsze nazwisk%” 
Może już raz ułożona redakcja > 
dawnictwa nie daje się zmienić i wcią 

ci sami ludzie mają pisać? 

  

PZ RB 
Ale jakiś żal ogarnia, że w tel a . 

lej i serdecznej ksiąžce každy A, 

autor dał coś własnego, najbliżs? są 
pisał o swoim zakątku, a o kraju Li 
Niemnem i Wilją napisali przeje”, 
goście. Takie charakterystyczne © ja 
lice jak jeziorne ziemie Brasławszc) 5 
ny i nadtrockie, jak poleskie pusz. 
i grzęzawiska, nasze ruiny i obycz > 
wiejskie, pominięte zupełnie a Y ; 
nych cyklach na lud danej okolicy. 
jego zwyczaje silny położono nać 

: о- 
używając gwar. A przecież dla 4 
dzieży innych części RzeczypośP'ryjj. 
np. tradycje i istnienie obecnie w zej 
nie Karaimów i Tatarów, życie ia 
wsi, walki o Wilno i jego przeży o, 
wojenne, poezje o Wilnie i We, 
czyźnie... to chyba rzecz ciekawa” a. 
pewne, wszystkiego o każdym ZA“ 
ku nie można umieścić, ale jak ół 
dać, redakcja nie szukała wśród W 0 
czesnej wileńskiej twórczości SAM 
by się w tej regjonalnej ksiąžCė ina 
lazł. To może szkoda. Z Wilna JE 
fotografja: Obrazu Ostrobramskie8 

Hel. Rome пн 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Zamordowanie leśniczego dóbr 

Radziwiłłowskich. 
W| lasach dóbr ks. Radziwiłła w pow. 

fłuninieckim zamordowany został leśniczy 
'tyeh dóbr Aleksandrowicz. Aleksandrowicza 
zmaleziono w lesie z przeszytą kilku kulami 
piersią. Przeprowadzone dochodzenie z eałą 

stanowezością ustaliło, że Aleksandrowicz 
podł ofiarą kłusowników leśnych z którymi 
prowadził zaciętą walkę. 

Zabójeów nie ujęto. (e). 

Piorun zabił młodą dziewczynę. 
Przedwczoraj nad gminą brasławską prze 

szła silna burza, połączona z piorunami, i 
ulewą, która wyrządziła w kilku miejscowo- 

ściach znaczne szkody. 
Nie obeszło się również bez ofiar w lu- 

-dziach. 
W czasie szalejącej burzy, we wsi Za. 

bejeńce piorun uderzył w dom Jana Motuli, 
zabijając jego 20-letnią córkę Zotję. 

Dom i zabudowania gospodarskie spaliły 
się doszezętnie. 

W chlewie spaliły się również dwa wiep- 
rze. (e). 

Samobójstwo 70-letniego starca. 
We wsi Zabieliszki popełnił samobójstwo 

przez powieszenie się 70-letni mieszkaniec 
tej wsi Józef Kozar. Znaleziono go wiszące- 
<go na strychu swego domu gdzie zwłoki sa- 

Strzały rewolwerowe 
We wsi Trajbsze, gminy brasławskiej w 

domu Alfonsa Żelabowskiego odbywała się 

zabawa taneczna. 
W chwli kiedy zabawa osiągnęła swój 

punkt kulminacyjny, pomiędzy jej uczestni- 
kami wywiązała się bójka, która zakończyła 

się tragicznie. Podczas bójki, jeden z gości, 
  

BARANOWICZE 
+ MIŁE TOWARZYSTWO. Kierownik 

Biura Emigracyjnego p. Ludwik Kicki z Ba- 
ranowiez (Senatorska 15), spotkał się z nie- 
jakim p. Parchowiczem, który wszczął z nim 
interesującą pogawędkę. Ponieważ na ulicy 

mie można było swobodnie rozmawiać p. Par 
chowicz zaproponował p. Kieckiemu, wstąpić 
do pobliskiej resturacji, a tam przy kieli- 
szeczku potoczy się nadal rozpoczęta po- 

gawędka. Jak się rzekło—tak się też i stało. 
Obaj panowie zasiedli przy stoliku i często 

gęsto przepijając do siebie, przegawędzili са- 
ły letni wieczór. a że p. Kicki miał nieco 
słabszą głowę wkrótce się zwalił z nóg przy- 
sparzająe swą osobą przygodnemu przyjacie: 

łowi kłopotu. Dobrze wychowany towarzysz 
p. Parchowicz, poczuł się w obowiązku Za- 

opiekowania się nieprzytomnym przy jacie- 
lem. Po wielu przygodach udało się wresz- 
«ie p. Parchowiczowi odstawić p. Kickiego 
do mieszkania, gdzie z wielką pieczołowitoś- 

cią ułożył go w łóżku. 
I byłoby wszystko w jak najlepszym po- 

rządku, gdyby nie to, že p. Kicki na drugi 

dzień po wytrzeźwieniu się poczuł „katzen- 
jammer*, a w kieszeni pustki, gdzie się fak- 
tyeznie powinna była znajdować dość pokaź 
ma sumka 1,120 złotych. Ani na chwilę nie 

przypuszczamy, by w tej nieprzyjemnej spra 
wie miał umaczać palce przygodny przyja- 
<iel p. Kickiego, jednakowoż powiadomio- 
ma o powyższem policja, wszczęła dochodze 
mie według swego uznania. Jak się dalszy 
ciąg tej historyjki ułoży, nieomieszkamy © 

tem powiadomić naszych czytelników. 

-+- KRADZIEŻ Z WŁAMANIEM. Do miesz- 
kania Rogacińskiej Marji, zamieszkałej przy 
ul. Traugutta 16, wdarł się jakiś nieznany 
sprawea i skradł garderobę damską i męską 

«ogólnej wartości 200 złotych. 

KIWISZKI 
— Z prace Komitetu Opieki nad wsią Wi- 

leńską. W, dniu 6 września b. r. w świetlicy 
Koła Młodzieży Wiejskiej w Kiwiszkach gm. 
Mickuńskiej, został wygłoszony odczyt przez 
Inspektora Ogrodnictwa przy Wil. Т. К. 1 
O. R. p. Jana Krywko na temat: „Jak ho- 

dować i pielęgnować drzewka owocowe”. 
Zebranie zagaił p. Antoni Matarewicz, 

kierownik szkoły powszechnej w Łoźnikach, 
witając przybyłych gospodarzy i członków 
K. M. W. przeszło stu osób z następujących 
«miejscowości: Ložnik, Skajster, Mickun i*Ki- 
wiszek. 

Odczyt wywołał wśród słuchaczy bardzo 
duże zainteresowanie oraz żywą dysputę na 
temat sadownictwa. G. K. 

LIDA 
- Tajna gorzelnia. W; ostatnich dniach 

szeregowi policji w Sobotnikach wykryli w 
zaroślach koło wsi Wiguszki gminy sobotni. 
ckiej tajną gorzelnię, prowadzoną przez mie- 
„szkańca tej wsi Ogrodnika Stanisława. Apa- 
wat, wraz z 8 litrami wódki, został skonfisko- 
wany. 

-r Kradzież gotówki. W nocy z dnia 3 
na 4 b. m. skradziono Szuzedelowi Wawrzyń 
<owi, mieszkańcowi folwarku Konstanciszki 
gm. ejszyskiej znajdujące się w zamkniętej 
szafie, klucz od której znajdował się pod 
poduszką, 315 dolarów, 80 rubli rosyjskich 
w złocie i 300 zł. Również bratu jego Jul- 
janowi skradzono 280 dolarów. O dokonaniu 

kradzieży podejrzana jest była służąca Fela, 
która wiedziała o pieniądzach i o miejscu ich 
przechowywania. Ponieważ nazwisko jej nie 
znane, zarządzony pościg nasuwa duże trud- 
mości. 

- Pomysłowość niedoszłego podpalacza. 
Swego czasu został podrzucony na podwór- 
ku jednego z gospodarzy wsi Giedzgały gm. 
bielickiej list anonimowy tej treści: „Zawia. 
domienie. 25 będzie spalona  giedzgalska 
wioska. Nikt nie pali, tylko Polsza*. Prze- 
prowadzone dochodzenie ustaliło, že auto- 
TEM OWEgO anonimu jest Marcin Samolenko, 
Który prawdopodobnie przygotowywał się do 
podpalenia swoich budyków, zupełnie znisz- 

    

czonych i przedstawiających małą wartość, 
a zaasekurowanych na większą sumę. Chciał 
on w ten sposób widocznie upozorować pod. 
palenie przez rzekomych złoczyńców w na- 
sdziei otrzymania asekuracji. Pomysł ten jed- 
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mobójcy wisiały niedostrzeżone przez dwa 
dni. Przyczyna samobójstwa narazie nieusta- 
iona. (e). 

na zabawie tanecznej. 
a mianowicie mieszkaniec wsi Mogilniki Jan 
Gajlewicz wydebył rewolwer i oddał kilka 
strzałów rewolwerowych. Jedną kulą został 
ciężko ranny Piotr Błażewicz, którego w sta- 
nie groźnym przewiziono do szpitala. 

Gajlewicza aresztowano i osadzono w 
więzieniu. (e). 

  

nak nie udał się gdyż ujawniono na podsta- 
wie pisanych przez niego notatek identycz- 
ność charakteru jego pisma, koloru ołówka, 
jakim był pisany anonim i t. d. Anonim i no 
tatki przesłano do ekspertyzy do prokurato- 
ra w Lidzie. (Pat). 

-- Inspekeja sądowa. Onegdaj bawili tu 
w celach inspekcyjnych prezesi Sądów Okrę- 
gowych z Wilna i Nowogródka p. p. Kadusz- 
kiewicz i Muraszko oraz prezes Apelacyjne- 
go Sądu p. Wyszyński. Po zbadaniu objek- 

tów, w których mieści się nowopowstały tu 
wydział sądu okręgowego oraz hipoteka, pp. 
prezesi odbyli konferencję, a następnie uda- 
li się w dalszą podróż do Nowogródka. 

KURZENIEC 
+ Zbiegowie z Sowietów. Onegdaj na 

pograniczu polsko-sowieckiem koło Dokszyc 
na terytorjum polskie przeszło dwóch osob- 
ników, których patrole KOP. skierowały do 
władz lokalnych. 

Zachodzi podejrzenie, że zatrzymani są 
emisarjuszami bolszewickimi. (m). 

BRASŁAW 
-+ ZEMSTA RYBAKÓW. Ubiegłej nocy 

nieznani sprawey spalili na jezierze Wyso- 
kino gm. brasławskiej nowy niewód i dwa 
czółna ogólnej wartości 2500 zł. 

Niewód i czółna były własnością ryhaka 
Wacława Gramonta, zamieszkałego w folwar 
ku Piaski gm. rymszańskiej. 

Poszkodowany przypuszcza, że czółna i 
niewód spalili rybacy ze względów konkuren 
cyjnych. Dochodzenie celem wykrycia spra- 
wców przestępstwa, prowadzi posterunek 
policji w Brasławiu. (e). 

Z POGRANICZA 
-- KONFERENCJA GRANICZNA. Na od- 

tinku Wilejka odbyła się polsko-sowiecka 
konfereneja graniczna. Przedmiotem 
konferencji był szereg zatargów granicznych 
wynikłych przeważnie na tle przepustek rol- 
nych — oraz sprawa zwracania zaginionych 
koni i bydła, które niekiedy trafiają z je- 
dnego terytorjam na drugie. 

W: wyniku długich obrad osiągnięto cał. 
kowite porozumienie we wszystkiech spra- 
wach. Już tego samego dnia strażniey so- 
wieecy przyprowadzili 6 koni i 2 krowy, któ- 
re zginęły rolnikom polskim, kopiści zaś 
oddali strażnikom sowieckim 8 koni, które 
przybłąkały się na terytorjum polskie. (m). 

+ Ucieczka z aresztu. Z aresztu gmin- 
nego w Kurzeńcu zbiegł onegdaj 13-letni 
Piotr Kowalenko, który był eskortowany z 
miasteczka Zdołbunów do miejsca swego sta- 
łego zamieszkania w Głębokiem. W nocy 
chłopiec wybił szybę i korzystając z nieuwa- 
gi straży zbiegł w nieznanym kierunku. Po- 
szukiwania zarządzono. (e). 
REPREZE OPAR BITA WYTDYAZYBZEWIĄCEKCĆ. 

Do mężczyzn. 

Wokoło słyszymy wciąż tylko płacz i na- 
rzekanie, skargi na biedę i nędzę, na zubo- 
żeńie ogólne, na powszechny kryzys. 

Cóż do stu bizunów, czy ci ludzie ogłu- 
chli i oślepli z kretesem? A weżź-że jeden z 
drgim złociszów kilka w garść, wal naprze- 
łaj do najbliższej kolektury i kup-se ćwiar- 
tkę, czy pół ćwiartki biletu Loterji Pań- 
stwowej. 

Babska to rzecz narzekać i wszystkim 
bliźnim wyłakiwać swe utrapienia w kami- 
zelki. Ty się ratuj, patrz w przyszłość śmia- 
łym wzrokiem, bierz się z niedolą za bary, 
czekaj i ufaj. Nie wygrasz dziś, to wygrasz 
za miesiąc, czy za pół roku. Mężczyzną tyl- 
ko bądź, nie płaksą szerokonosą., 

Graj na Loterji, a zobaczysz jak ci się 
humor poprawi. 
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w domach rządowych lub prywatnych. 
Posiadam dobre świadectwa. Łaskawe 
oferty proszę nadsyłać do Redakcji 
„Kurjera Wileńskiego* pod Nr. 87871 

dla W. S.   

  

PAMIĘTAJ! 
ŻE CIĄGNIENIE V-tej KLASY 23-ej LOTERJI 

ROZPOCZYNA SIĘ DNIA 9 WRZEŚNIA I TRWAĆ BĘDZIE DO 17 PAŹDZIERNIKA B b. 
GŁÓWNE WYGRANE: 400.000 ZŁOTYCH 

КОНА BEER ТЕР ВОЬ КТ 

Zagadkowe samobójstwo lotnika 
„w hotelu „Polonia“. 
6 listów ma wyświetlić tajemnicę. 

Wezoraj o godzinie 8 rano portjer ho- 
telu „Połonja* (ul. Wielka 44) przechodząc 
przez korytarz posłyszał nagle huk strzału 
rewolwerowego, który rozległ się w pokoju 
zajmowanym przez jakiegoś wojskowego. 

Portjer usiłował wejść do pokoju, lecz 
drzwi były zamknięte z węwnątrz. 

Wobec tego, że na pukania nikt nie odpo- 
wiadał, służba hotelowa natychmiast telefo- 
nieznie powiadomiła pierwszy. Komisarjat 
P. P., skąd niezwłocznie wysłano do hotelu 
policjantów. 

Drzwi pokoju, w którym padł strzał, z0- 
stały wyważone i oczom obecnych przedsta- 
wił się następujący widek. 

Na łóżku leżał nawpół ubrany wojskowy 
z przestrzeloną klatką piersiową. W prawej 

ręce kurezowo. Ściskał rewolwer — syste- 
mu „Mauzer*. Ponieważ lekarz zaalarmowa- 
nego pogotowia ratunkowego po przybyciu 
orzekł że samobójca jeszcze żyje przewiezio. 
ne go w stanie groźnym do szpitala wojsko- 
wego. 

Ze znalezionych przy samobójcy doku- 
mentów ustalono, że jest to plutonowy 5-go 
pułku lotniczego w Lidzie Szuniewicz Czes- 
ław. 

W niedzielę przybył do Wilna i wynajął 
pokój w hotelu „Polonja*. 

Powodów zamachu samobójczego narazie 
nie ustalono. 

Samobójca pozostawił 6 listów, które 
przekazane zostały władzom śledczym. Do- 
chodzenie w toku. (c). 

Napad rabunkowy na autobus. 
W piątek 4 b. m. wydarzył się na Wiłczej 

Łapie wypadek, który jak na nasze wiłeń- 
skie stosunki jest jeszcze niezwykły. 

Na końcowym przystanku 4 linji autobu- 
sowej stał autobus Nr. 38109, szykujący się 
do odjazdu. Naraz do autobusu podjechała 
ze znaczną szybkością taksówka, z której 
wybiegło dwóch osobników i skierowało się 
w stronę autobusu. 

Konduktor autobusu M. Wajn, przeczuwa- 
jące widocznie coś złego zamknął drzwiczki 
i osobników tych nie wpuścił. 

Wówczas napastnicy wybili jedną z szyb 
i przedostali się w ten sposób do wnętrza 

maszyny, rzucili się na konduktora którego 

Pożar w klasztorze 
Wezoraj o godz. 1 m. 30 p. p. w klasz- 

torze sióstr Bernardynek przy kościele Św. 
Michała (ulica Św. Anny) wybuchł nagle po- 
żar. Ogień powstał na strychu i zaczął Sze- 
rzyć się z niezwykłą szybkością obejmująe 
wiązania dochu. 

Pożar zauważył dozorca, który natych- 

obalili i moeno potłukłszy odebrali znale- 
zione przy nim 10 zł. 

Po dokonaniu tego rabunku wsiedli do 
samochodu, którym przybyli i zbiegli. 

Szofer autobusu obawiając się podziele. 
nia losu konduktora uciekł i doniósł o wy- 
padku policji. 

Przeprowodzone dochodzenie ustaliło, że 
napadu na autobus dokonali bracia  Dzia- 
konowie (Kijowska 10) — szoferzy z zawo- 
du. 

Wezoraj zostali oni aresztowani i prze- 
kazani do dyspozycji władz sądowo-šled- 
czych. (e). 

sióstr Bernardynek. 
miast zaalarmował straż ogniową. Na miej- 
sce pożaru wyjechały wszystkie oddziały 
straży ogniowej, która wkrótce ogień zlikwi- 

dowała. Pożar strawił część dachu i wiązań 
dachowych. Przyczyną pożaru według przy- 
puszczeń było zaprószenie ognia. Straty nie 
Są narazie obliczone. (e). 

Kompletne fiasco międzynarodowego dnia 
młodzieży komunistycznej w Wilnie. 

W ubiegłą niedzielę organizacje komuni- 
styczne na całym świecie obchodziły święto 
międzynarodowego dnia młodzieży komuni- 
stycznej. 

Według dyrektyw kominternu poszczegól- 
ne organizacje komunistyczne: miały urzą- 
dzić w tym dniu wystąpienia uliczne, masów- 
ki, zainicjować strajki i t. p. 

I tym razem dzień ten w Wilnie zakoń- 
czył się dla komunistów zupełnem fiaskiem. 

Zarządzone ostre pogotowie policyjne, o- 
kazało się wcale niepotrzebne, gdyż cała ak- 
cja wywrotowców wyraziła się w rozrzuce- 
niu kilkunastu ulotek przy ulicy Wileńskiej 
i nieudanej próbie zorganizowania masówki 
przy ulicy Rudnickiej. (c). 

  

KRONIKA 
  
  Dziś: Narodz. N. M. P. 

| Wtorek 
8 Jutro: Georgonjusza. 

Wschód słońca —g, 4 m, 58 

| som 5 | Zachód: ;-) о 1О 408 
Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii Ц. $. В 

w Wilnie z dnia 7 1X—1931 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 751 
Temperatura średnia + 11° С. 

# najwyksza: -- 139 C. 

. najniżeza: Ą- 107 C. 

Opad w milimetrach: 3,1 

Wiatr przewažający: zachodni. 
Tendencja baromu wzrost. 

Uwagi: pochmurno, drobny deszcz. 

URZĘDOWA. 
— Podróż inspekcyjna p. wojewody. W 

dniu 8 b. m. rano p. wojewoda Beczkowicz 
wyjechał na kilka dni na teren powiatów 
oszmiańskiego, mołodeczańskiego i wilejskie 
go celem przeprowadzenia inspekcji tych 
powiatów. Wobec wyjazdu odpadają dzisiej- 
sze zwyczajne przyjęcia interesantów. Zastę- 
puje p. wojewodę naczelnk wydziału ogólne- 
go p. Hryhorowicz. 

  

  

  

MIEJSKA 
— Otwarcie ofert na asfaltowanie jezdni. 
Wczoraj o godzinie 1-ej pp. w magistra- 

cie zostały otwarte oferty, złożone przez po- 
szczególne firmy na asfaltowanie ulic Wilna. 
Wszystkich ofert złożono 7, w tej liczbie je- 
dna oferta wpłynęła z zagranicy. 

Oferty zostaną rozpatrzone w ciągu bież. 
tygodnia, po niedzieli zaś zostanie wybrana 
firma, która przystąpi do asfaltowania ulic. 

(m) 
ARTYSTYCZNA. 

— Zarząd „Wileńskiego "Towarzystwa Nie- 
zależnych Artystów-Malarzy* zawiadamia 
swych członków i sympatyków, że z powodu 
natury technicznej otwarcie wystawy T.wa 
zostało przesunięte na dzień 20-go września 

- © godzinie 13. 
Zgłoszenia na wystawę przyjmuje sekre- 

tarjat T-wa (Ludwisarska 11, m. 12), zaś 
eksponaty będą przyjmowane przez Zarząd 
15 i 16 września r. b. w godz. 4-6 Pp. p. w 
pawilonie wystawowym w ogrodzie po-Ber- 
nardyńskim. Wszelkich informacyj udziela 
sekretarjał, oraz Prezes T-wa M. Kulesza 
(W. Pohulanka, 37 m. 15) i wice-Prezes C. 
Znamierowski (Antokolska 13 m. 4). 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Zniżki w autobusach dla młodzieży 

akademickiej. W kwietniu r. b. Zarząd Sto- 

warzyszenia, Bratnia Pomoc Pol. Młodz. A- 
kademickiej U. S. B. interwenjował w Spół- 
dzielni Właścicieli Autobusów Miejskich o 
przedłużenie zniżek akademickich w autobu- 
sach do godz. 11 wiecz. 

Zarząd Spółdzielni odniósł się przychyl- 
nie do postulatów młodzieży akademickiej. 
Obecnie okólnikiem z dnia 20 sierpnia r. b. 
przedłużono ważność zniżek do godz. 11 w., 
co podaje się do wiadomości i wykorzysta- 
nia przez członków Stowarzyszenia Bratnia 
Pomoc. 

Zarząd Stowarzyszenia, Bratnia Pomoc tą 
drogą składa podziękowanie Zarządowi Spół- 
dzielni za uwzględnienie postulatów  mło- 
dzieży akademickiej. 

SPRAWY SZKOLNE. 
— Zarząd Polskiej Macierzy Szkolnej Z. 

W. komunikuje, że Kursy Wieczorowe dla 
Dorosłych Polskiej Macierzy Szkolnej, któ- 
re mieściły się dotychczas w szkole powsze- 
chnej Nr. 11 przy ul. Zarzecznej 5, zostaną 
przeniesione do innego lokalu z powodu od- 
nowienia lokalu szkoły powszechnej Nr. 11 
przez Magistrat m. Wilna. Zapisy na kursy 
przyjmuje tymczasem  Sekretarjat Polskiej 
Macierzy Szkolnej przy ul. Wileńskiej 23 m. 
9, do 3 do dnia 15 września. Nauka na Kur- 
sach rozpocznie się we wtorek dnia 15 wrze- 
śnia r. b. o godz. 6 wiecz. 

WOJSKOWA. 
— Oficerski Komitet Fundacji Ofic. Dom. 

Wyp. przy D. O. K. VIII komunikuje, że 
w Oficerskich Domach Wypoczynkowych w 
Cetniewie nad morzem poczta Wielka Wieś 
Hallerowo, pozostała jeszcze większa ilość 
miejsc na czwarty sezon t. j. miesiąc wrze- 
sień b «r. dotychczas nie zajęte. 

Dzięki sprzyjającej pogodzie, która obec. 
nie na Polskiem Wybrzeżu dopisuje Komitet 
apeluje do P. T. członków Fundacji Ofie. 
Dom. Wyp., by zechcieli wykorzystać ostat- 
nie dnie sprzyjącej ku temu pięknej jesz. 
cze aury jesiennej. 

  

GOSPODARCZA 
— Unieruchomienie tartaku. Ze względu 

na brak zamówień stanął znów tartak na 
Pióromoncie. Tartak ten, z chwilą zlikwido- 
wania strajku, miał niewielką ilość roboty i 
ja tylko wykonywał — nowych zamówień 
nikt nie dawał. Po wykończeniu starych za- 
mówień zakład zwolnił robotników. 

Tartak został unieruchomiony na czas 
nieograniczony. (m). 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Odczyt p. Fryderyka Pistola. We 

Czwartek, 10 b. m. o godz, 7 i pół wiecz. 
w Sali Parafjalnej Kościoła św. Jana przy 
ul. Ś-to Jańskiej 12 na Walnem Zebraniu 
członków Sekcji dla nawracania Żydów T-wa 

Misyj Wewnętrznych P. Fryderyk Pistol wy- 
głosi odczyt na temat: 

„Zasługi i grzechy* (według nauki Tal- 
mudu). Goście Żydzi i chrześcijanie mile wi- 
dziani. 

RÓŻNE. 
— Choroby zakaźne. W ub. tygodniu na 

terenie Wilna zanotowano następujące cho- 
roby zakaźne: dur brzuszny — 11 wypadków 
(w tem 2 zgony), czerwonka — 1, płonica— 
16 (1 zgon),  błonica — 2, odra — 1, 
róża — 8 (1 zgon),  ksztusiec 1, grypa 
1, gruźlica — 10 (5 zgonów), jaglica — 3, 
świnka — 5. 

Ogółem w ub. tygodniu na terenie Wina 
zanotowano 54 wypadki chorób zakaźnych 
w tem 12 zgonów. (m) 

TEATR ! MUZYKA 
— W. bieżącym tygodniu nastąpi otwar- 

cie Teatru „Lutnia“. Inaugurując trzeci se-! 
zon Teatrów Miejskich Z. A. S. P. w Wilnie 
pod dyr. M. Szpakiewicza. Dana będzie peł- 
na pogody i swoistego czaru, pyszna kome- 
dja J. Korzeniowskiego „Panna mężatka”. 

Sztukę reżysersko opracowuje p. Stanisława 
Wysocka, która jednocześnie kreuje swą ka- 
pitalną postać Pułkownikowej, jedną ze 
świetnych kreacji tej wielkiej artystki. 

Sekunduje jej pp. Brenoczy, ulubieniec 
Wilna, L. Wołłejko, B. Loedel i A. Czapliń- 

ski. : 
Inuaguracja sezonu na Pohulance nastą- 

pi w drugiej polowie wrzešnia arcydzielem 
J. Siowackiego „Horsztyūski“ przygotowywa- 
nym przez: dyr. M. Szpakiewicza i art. mal. 
(W. Makojnika. 

Cały personel artystyczny zjechał już do 
Wilna, personel techniczny kompłetuje się 
z fachowych sił miejscowych. 

— Teatr Miejski w „Lutni*. Występy B. 
Samborskiego. Dziś wystąpi po raz drugi 
niezrównany artysta polski, Bogusław Sam- 
borski na czele własnego zespołu w świet- 
nej komedji węgierskiej Larjo „Prawda czy 
kłamstwo*. 

Będzie to ostatni występ znakomitego ar- 
tysty w Wilnie. 

Bilety są do nabycia w 
„Lutnia* od 11 — 9 w. 

Zatarg z personelem tech- 
nicznym w „Lutni”. 

Wezoraj w teatrze „Lutnia* wśród per- 

sonelu technicznego wybuchł zatarg, który 
niemal nie spowodował zawieszenia przed- 
stawienia. 

Przyczyną zatrgu bylo nieprzediuženie 
przez dyrekcję umowy zbiorowej z perso- 
nelem na starych warunkach. Dyrekeja za- 

proponowała personelowi niższe warunki pła 
cy miż dotychczas. Personel zrzeszony w 

związku zawodowym, propozycję tę odrzu. 
cił. Wówczas dyrekcja teatru zaangażowała 
do pracy personel, niezrzeszony w żadnym 
związku, który zgodził się na wystawione 
warunki. 

Zgoda ta wywołała sprzeciw ze strony 
związkowców, który jednak nie uzewnętrznił 
się czynnie. Przedstawienie wczoraj się od- 
było już z nowym persenelem technicznym. 
Czy jednak zatarg tem szmem został zlikwi- 
dowany przesądzać trudno. (m) 

RABJIE 
Fala 244,1 m., mocy 21,5 Kw. 

WTOREK, DNIA 8 WRZEŚNIA 1931 R. 

11.58: Sygnał czasu i hejnał krakowski. 
12.05: Muzyka taneczna. 13.10: Kom. meteor. 
16.40: Program dzienny. 16.45: Kom. żegl. 
16.50: „Życie owocu* odczyt. 17.10: Muzyka 
wiolonczełowa (płyty). 17.35: „Upadek War- 
szawy w T. 1831“ 18.00: Koncert popularny 
19.00: Kom, L. O. P. P. 19.15: Nowości tea- 
tralne. 19.30: „Bibljoteka Boy,a*. 19.50: Pro- 
gram na środę. 19.55: Komunikaty. 20.15: 
Koncert wieczorny. 22.00: „1001 przygoda” 
feljeton. 22.15: Komunikaty, 22.30: Muzyka 
lekka i taneczna. 23.00: Kabaret (płyty). Kon- 
feransjerka — Jana Ciecierskiego i Teodora 
Bujnickiego. 

ŚRODA, dnia 9 września 1931: roku. 
11.58: Sygnał czasu. 12.05: Muzyka ro- 

mantyczna (płyty). 13.10: Kom. mateor. 15.55 
Program dzienny. 16.00: Audycja dla dzieci. 
16.30: Koncert dla młodzieży. 16.45: Kom. 
dla żeglugi. 16.50: „Radjokronika*. 17.10: 
Muzyka popularna (płyty). 17.35: „Tam 
gdzie była Reduta Ordona* — odczyt. 18.00: 
Koscert popołud. 19.00: „Litwini na Wile 
szczyžnie“ — odczyt. 19.15: „Co kraj to ob; 
czaj'* — feljeton litewski. 19.25: Kom. w j 
zyku litewskim. 19.30: Chwilka strzeleck: 
19.45: Program na czwartek i rozm. 19.55: 
Kom. 20.15: Felj. muz. 20.30: Koncert lekki 
21.00: Kwadr. liter. 21.20: Koncert kamer. 
22.00: „Kobieta w koronie* — felg. 2210: 
Muzyka lekka i taneczna. 

LISTY DO REDAKCJI 
Szanowny Panie! 

W związku z notatką w „Kurjerze Wi- 
leńskim* Nr. 190 z dn. 20 sierpnia „zamiast 
żałoby urządzono zabawę uprzejmie proszę 
o umieszczenie niniejszego sprostowania. 

1) Ś. p. Lalko Antoni przybył do Świra- 
nek w dniu i lipcą b. r. i nie był prezesem 
S. M. P. w Šwirankach. | 

2) Dnia 19 sierpnia b. r. odbylo się tylko 
przedstawienie urządzone przez S. M. P. w 
ognisku tegoż Stowarzyszenia. 

Łączę wyrazy szacunku 

Jan Koztowski 

Prezes S.M.P. w Swirankach. 
M-ko Świranki dn. 3. września 1931 r. 

kasie Teatru 

  

   

    

   

    

Szanowny Panie Redaktorze! 

W „Dzienniku Wileńskim* z dnia 30-go 
sierpnia r. b. ukazała się wzmianka p. t. 
„Uwadze p. starosty*, w której w ostry spo- 
sób zostałem zaatakowany, za rzekome tor- 
turowanie chorego mego konia. Wobec po. 

  

300.000 ,, 
200.000 ,, 
100.000 , 
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Pierwszeństwo w pracy mają 
żywiciele rodzin. 

Minister pracy i opieki społecznej 
wydał polecenie, aby państwowe (na 
Śląsku komunalne) urzędy pośrednic- 
twa pracy kierowały na wolne miejsca 
przedewszystkiem żywicieli rodzin, 
zwłaszcza tych, którzy korzystają z 
zasiłków ustawowych. Jednocześnie, 
p. minister polecił wojewodom użyć 
swych wpływów w kierunku skłonie- 
nia pracodawców, aby przyjmowali 
do pracy te właśnie kategorje robot- 
ników, t. j. żywicieli rodzin. 

Oulu 2 22212 L ii 

wyższego za pośrednictwem wielce poczytne- 
nego pisma Pana wyjaśniam, że koń mój 
jest zupełnie zdrów, ma zdrowe nogi i je do- 
brze, a rzekoma rana w oku nie jest raną 
tylko t. zw. dzikiem mięsem. Czarnej opa- 
ski mu nie nakładam, bo u nas koniowi nikt 
jej nie nakłada. 

Że koń mój źle wygląda —nie nie pora- 
dzę. Mam konia takiego na jakiego mię stać, 
gdyż jestem biednym inwalidą wojennym 
i z wielkim trudem zarabiam dziś tylko na 
kawałek chleba dla siebie i licznej rodziny. 

$ Z. powažaniem. 
Bolesław Pawłowicz 
wł. dorożki Nr. 131. 

Drugi cyrk. 
Zwabiony powodzeniem. którem się cie- 

Szył cyrk Staniewskich, przybył wślad za 
nim drugi, — „Cyrk Barańskich*. Jest to 
cyrk przedewszystkiem  akrobatyczny i nie 
posiada tego przykrego posmaku, który miał 
poprzedni, zawierający jako i 
emocjujące punkty swego programu — tre- 
Surę zwierząt, mianowicie koni i niedźwiedzi 

I tutaj wprawdzie są w pragramie punkty 
„Zwierzęci ale nie tak jaskrawe, jak w-tam 
tym, nie tak, jak tamte, czasami, przygnębia- 
jące. Pieski są troszkę smutne, względnie 
znudzone, ale dość inteligenine aby iego co 
robią, można było nauczyć zupełnie łagod- 
nie. bez niepotrzebnych udręczeń. 

Jest natomiast rzeczą zupełnie słuszną, 

jeśl ekwilibrystyce oddają się ludzie sami, 
nie zmuszając do szczególnych łamańców i 
akrobatycznych sztuczek niewinnych  stwo- 
rzeń, od których są znacznie częściej mąd- 
rzejsi niż lepsi. 

Cyrk Barańskich ma przeciętny poprawny 
program cyrkowy. Każdy numer jest naogół 
na wysokości zadania. Wyróżniają się z ze- 
społu sami Barańscy swojemi popisami na 
rowerach i dwaj sympatyczni inteligentni 
komicy Din i Don znacznie lepsi niż ana- 
logiczna para w cyrku Staniewskich. Szkoda 
tylko, że niektóre ich dowcipy są trochę nad- 
to „kasowe*. Natomiast „czterej djabli* z 
tamtego cyrku wydają mi się znacznie lepsi 
niż obecni. 

Osobno trzebaby napisać o paniach z te- 
go cyrku. Niewątpliwie porównanie pomię- 
dzy obydwoma cyrkami padnie na ko- 
rzyść tego, zwłaszcza jeśli chodzi o konną 
jazdę. Dzigitówka kozacka p. Wandy jest i- 
stotnie pierwszorzędna, pełna wdzięku jest 
p. Walewska w b. dobrej swojej woltyżerce. 
Jej partnerowi nic nie można zarzucić za- 
równo co do całej formy tego co czyni, jak 
i samego programu. 

Fenomenalną giętkość wykazuje p. Fry- 
da efektowna blondynka w niewiarogodnych 
wprost łamańcach akrobatycznych. Również 
jest zręczna potem w tańcu razem ze swą 
partnerką, miłą i zgrabną podobną blondyn. 
ką. Taniec pary apaszów Ribo i Martinow 
nie odbiega swoją treścią od zwykłych tego 
rodzaju produkcyj, wykonywany jest jednak 
bardzo lekko, zgrabnie i z przeczuciem ryt- 
mu. 

Co do życzeń, któreby można wyrazić pod 
adresem dyrekcji, to — o więcej kontaktu 
z publicznością. Jest przecież mnóstwo nie- 
winnych kawałów, któremi bardzo łatwo to 
uzyskać, a widzowie sęi kapitalnie bawią. 

NĄ WILEŃSKIM BRUKU 
RABUNEK NA UL. MICKIEWICZA. 
W dniu 6 b. m. jakiś osobnik porwał -z 

ręki przechodzącej o północy ulicą Mickiewi- 
cza około domu Nr. 22 Romacz Weronice 
(Więzienna 2) torebkę damską, zawierającą 
15 zł. Był to jak się okazało, Bumaj Stefan 
lat 22, bez stałego miejsca zamieszkania. Po 
dokonaniu krdzieży Bumaj zbiegł. Zarządzo- 
no za nim poszukiwania. 

PODRZUTEK. 
W dn. 6 b. m. w bramie domu Nr. 7 przy 

ul. Mostowej znaleziony został podrzutek 
płci żeńskiej w wieku około 2 miesięcy, przy 
którym była kartka z napisem: „Na imię He- 
lena Skowrońska, ochrzczona”. Podrzutka 
umieszczono w przytułku Dzieciątka Jezus. 

KRADZIEŻE. 
— W nocy z dn. 6 b. m. na 7 b. m. nie- 

znani sprawcy dostali się przez otwarte okno 
do mieszkania Nadelsona Abrama (Portowa 
5), kradnąc portmonetkę z zawartością 500 
zł. i drobną biżuterję wartości 600 zł. 

— W dn. 6 b. m. Mesyder Balesław (Świer 
kowa 11) doniósł policji, że 1 b. m. skradzio- 
no mu z niezamkniętego mieszkania kostjum 
męski i buciki, łącznej wartości 150 zł. Spraw 
ca kradzieży, którym jak ustaliło dochodze- 
nie, jest Mesyder Władysław, bez stałego 
miejsca zamieszkania, zbiegł. Policja pro- 
wadzi pdszukiwania. 

W dniu 6. b. m. Galańskiemu Wincenie- 
mu, zam. przy ul. Mickiewicza 55 (Cyrk Ba- 
rańskich) skradziono przy kasie cyrkowej z 
kieszeni marynarki 14 zł. Sprawca kradzieży 
Balewicz Bronisław (Nadleśna 83) nie został 
narazie zatrzymany. Skradzionych pieniędzy 
nie odnaleziono. 

W dn. 6 b. m. z niezamkniętego mieszka- 
nia przy ul. Cichej 8 na szkodę Malinowskiej 
Barbary, skradziono buciki. Ustalono, że kra- 
dzieży tej dokonał Apronaszko Antoni (Nies- 
wieska 4), którego narazie nie zatrzymano. 
Bucików nie odnaleziono. 

      

   

    

it d.
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P. t PRERENONEWCZNAĆ ROCZEK s doc SR ea RATUNEK! Mieszkanie | KWIATY | ie 8 ie b. m. włącznie będą P TA NA MIŁOSC dramat lotniczy ® ® З bakoi Ze wszdlk. wy. 
świetlane filmy: ` w 8 aktach. й . ё szk: = AE cięte oraz kosze, bukiety. 2 wyšwiet y Polska Państwowa Loterja Klasowa wyciąga do Was dłoń w tym ciężkim godami elektr., kanaliz. botki eko Т > 

ĮSALA.GIEISKA W rolach głównych: Czarująca Shirley Mason i młodzieńczo piękny Ben Lyon. Karkołomny skok ze spado- czasie, dając możność pozbycia się waszych trosk przez kupno losu świeżo odremont. do wy- SOKI Dies A= 
«atrobramska 5. chronem z wysokości 2000 metrów nad ziemią. NAD PROGRAM: BACZNOŚĆ ŁYSI Komedja w 2 aktach. do wielkiej 5-ej klasy Loterji Państwowej w kolekturze najęcia. Popławska 28 m. | Paweł. ZA as > 

6697 

DŹWIĘK. KINO-TEATR 

„AELIOS" 
wileńska 33, tel. 2-28 

Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i I0-ej. — Ceny miejsc: balkon 30 gr., parter 60 gr. — Kasa czynna od 3.30 

Premjera! Całkowicie mówiony po polskuł Ulubieńcy publiczności Marja Malicka, Krystyna Ankwicz, 
Kazimierz Junosza-Stępowski, Zbyszko Sawan i Tadeusz Olsza w wielkim dźwiękowcu p. t. 

UWIEDZIONA (Białe noce) 
Na | seans Balkon 50 gr. Parter 80 gr., na poz. sean. Balkon 60 gr. Parter od | zł. Seansy od g. 4-ej, w niedz. i św. od 2-nj 

NAD PROGRAM: diraktjo dźwięt.   

  

*£ WIEKOWA KINO 

„LDK 
Niokiew: 22, tel, 15-28 

W rolach głównych:   Dziś! Wielki przebój 
dźwiękowy 

skiej” i „Niny Petrowny*. 
HENRY GARAT I BLANCHE MONTEL. 

Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15, 

Złodziej miłości Według sztuki 
Ludwika Verneuiia 

Režyserjl W. Szwarc, twórcy „Rapsodji węgier- 
NAD PROGRAM: Komedja rysunkowa i tygodnik dźwiękowy Paramountu. 

Na |-szy seans ceny zniżone. 

  

Dźwiękowe Kino 

C6/INS 
ul. Wielka 47, tel. 15-41 

W roli 
główa. 

lane Kolejowe 

OGNISKO 
Dziś i dni następnych! 
Zajmujący film w 12 aktach 
z życia rosyjsk. tancerki p t. 

W rolach głównych: Qiga Czechowa i Hans Stuwe. Wstrząsające sceny rosyjskiej rewolucji! 
Wesołe życie Paryżal 

Dziś! Po raz pierwszy w Wilniel Potęga miłości 

Dolores Del Rio. 
Na pierwszy seans ceny zniżone. Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.15, w dnie świąteczne o godz. 2-j 

Miłość na rozdrożu 
ucieczka przed czerwonymi siepaczami. 

NAD PROGRAM: 
  

Porywający dramat wielk. serca, 
które poprzez krew i zgliszcza 

osiąga cel wymarzony. 

Dodatek dźwiękowy Foxa. 

Karkołomna 

  

(ebek dworóa kolejow.) Początek seansów o godz. 6-ej, w niedziele i święta o 4-ej pp. Następny program: Halka w-g gł. op. Moniuszki. 

Kino - Teatr Otwarcie sezonu jesiennego ! Piękny romans mi- 
Nowa kopja! Film nad filma- Ma ame u ar łosny na tle przygód 
mi o rekordowej obsadzie! © skromnego dziecię- LUX 

Mickiewicza 11,t. 15-61 

GOSPODARSTWA 
W myśl 3 16 statutu przeprowadzono w dniu 21-go sierpnia 

1331 r. perjodyczne losowania niżej wymienionych emisyj: 

X Losowanie 
8%-wych obligacyj komunalnych Banku Gospodarstwa Krajowego opiewających 
na złote w złocie wg. dawnego parytetu. 

VI Losowanie 
7%-wych obligacyj komumalnych emisji Il, B. 
cie wg. nowego parytetu. 

II Losowanie 
7%-wych obligacyj komunalnych emisji III, B. G. K., opiewających na złote w zło- 
cie wg. nowego parytetu. 

II Losowanie 
7%-wych obligacyj komunalnych emisji Il S., B. G. K., emitowanych w złotych 
w złocie wg. nowego parytetu, a opiewających na franki francuskie. 

VI Losowanie 
7!/4%-wych obligacyj bankowych emisji I B. G.K., opiewających na złote w zło- 
cie według nowego parytetu. 

I Losowanie 
7:/4%-wych obligacyj bankowych emisji Il B. 
cie wg. nowego parytetu. 

X Losowanie 
41/,% wych i 4%-wych obligacyj komunalnych b. Banku Krajowego Królestwa 
Galicji i Lodomerji z W. Ks. Krakowskiem, następnie Polskiego Banku Krajowe- 
go, przejętych i skonwertowanych przez Bank Gospedarstwa Krajowego. 

VIII Losowanie 
4%-wych obligacyj kolejowych b. Banku Krajowego Królestwa Galicji i Lodo- 
merji z W. K. Krakowskiem, następnie Polskiego Banku Krajowego, przejętych 
i skonwertowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego. 

Wykazy numeryczne wylosowanych odcinków zawiera „Monitor Polski* 
Tabele losowania mogą interesowani przej- 

rzeć względnie podjąć w Centrali Banku Gospodarstwa Krajowego i w jego 
z dnia 3 września 1931 r. Nr. 202. 

Oddziałach. я 

Wyplata naležnošci za wylosowane obligacje emisji Banku Gospodarstwa 

cia, które zostało faworytką królewską. W rolach 
gł. 3 największe gwiazdy, genjalna nasza rodaczka 
Początek o godzinie 4-ej, w dnie świąteczne o godzinie |-ej. 

BANK | 

Pola Negri, 

KRAJOWEGO. 

niezrów- 
nany Emil Jannings **27- Harry Liedtke 

Ceny miejsc od 40 gr. 

OGŁOSZENIA| 
do „KURJERA WILEŃSKIEGO" 

I innych pism najtaniej 
załatwiać za pośrednictwem 

BIURA REKLAMOWEGO 
STEFANA GRABOWSKIEGO 
W WILNIE, GARBARSKA 1, tel. 82. 

  

  G. K., opiewsjących na złote w zło- 
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  G.K., opiewających na złote w zło- 

| Ogłoszenie przefargn publicznego. 
W dniu 21 

w oddziale Budowlanym Dyrekcji Poczt i Telegrafów 
w Wilnie, ul. Sądowa 25 odbędzie się przetarg ofer- 
towy nieograniczony na 
„Robur* 
pocztowych w Wilnie, 

ilości około 360 tonn. 
Wadjum wymagane jest w wysokości 50/9 zaofe- 

rowanej sumy. я 

Warunki przetargu można otrzymać w Oddziale 
Budowlanym Dyrekcji P. i T. 
wych (8—15). 

września 193] r. o godzinie I2-ej 

dostawę węgla koncernu 
Dyrekcji P. i T. i urzędów 
Brześciu n/B i Stołpcach w 

kostka | dla 

w godzinach urzędo- 
6692 

  

Krajowego w pełnej wartości nominalnej, jak również za kupony, płatne dnia 
1/X. 1931 r., tak od wylosowanych, jak i w obiegu będących obligacyj, odbywać 
się będzie w Centrali Banku w Warszawie i w jego Oddziałach, począwszy 

  

ed dnia 1/X. 1931 r. na podstawie przedłożonych odcinków względnie kuponów. 

Wypłata zaś należności za wylosowane obligacje b. Banku Krajowego oraz 
za kupony płatne | października 193] r., tak od wylosowanych jak i będących 
w obiegu obligacyj nastąpi w Oddziale Banku Gospodarstwa Krajowego we 
Lwowie, który temi emisjami administruje, a także w Centrali i innych Oddzia- 
łach Banku od dnia | października 1931 r. począwszy, za przedłożeniem od- 
nośnych odcinków względnie kuponów. 

Oprocentowanie wylosowanych obligacyj ustaje z dniem 1 października 1931 r. 

  

cji 

Obwieszczenie. 
Kemornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 3-go rewiru 

Wacław Leśniewski, zam. w Wilnie przy ul. 3-go Maja 
Nr. 13 m. 6, na zasadzie air. 1030 U. P. C. obwieszcza, 
iż w dn. 9 września 1931 r. o godz. 10 rano w Wilnie 
przy ul. Kolejowej 9, odbędzie się sprzedaż z licyta- 

publicznej 
Abrama Kawenoki, 
mieszkania, oszacowanego na sumę 695 zł., na zaspo- 
kojenie pretensji firmy F. W. Hoffman w sumie 5.000 

majątku ruchomego, należącego do 
składającego się z urządzenia 

  

       
  

Centrala : 

Oddział w Lidzie : 

H. MINKOWSKI 
WILNO, NIEMIECKA 35, tel. 13-17. P.K.O. 80.928 

Warszawa, Nalewki 40. 

Suwalska 28. 

JUŻ JUTRO ciągnienie y, kzėis, 

Główna wygrana 1.000.000 zł. 

ogólna suma wygranych 32.000.000 zł. 

CO DRUGI LGS WYGRYWA! 
Na prowincję wysyłamy losy niezwłocznie po wpłaceniu 
należności na konto P. K. O. Nr. 80.928. 6673 

  

W szkole „DZIECKO POLSKIE* przygot. 
do gimn. Stefanji Świda 

iw Przedszkolu zapisy dzieci od 4 do 11 lat codz. w g. | do 2 i 4'/, do 
5'/, po poł. Warunki płatnicze uwzględniają możliwie obecne ciężkie czasy. 

Mickiewicza 11—11 (wejście gdzie Kino „Lux*). 6702 

  

© 
JUŽ JUTR 

5 Klasy 23 Loterji Państwowej 
i trwać będzie do 17 października włącznie. 

GŁÓWNA WYGRANA 1.000.600 ZŁOTYCH. 

ROZPOCZYNA SIĘ 
ciągnienie wielkiej 

85.800 wygranych na sumę około 28.000.000 złotych. 
POŁOWA LOSÓW WYGRYWA! 

Kto o dobro domu swego dba, niech śpieszy do nas po szczęśliwe losy. 
Szczęście stale sprzyja naszym P. T. Graczom. 

W ub. 22 Loterji padła 
u nas wielka wygrana zł. 100.000. 

"Kolektura Loterji Państwowej 

  

P. K. O. 81.051 
Wilno, Wielka 44. 

Telefon 4-25 

    

Od roku 1843 istnieje 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 

jadalne, sypialne i ga- 
binetowe, kredensy, 

stoły, szafy, łóżka it.d. 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 
na dogodnych warunkach 

I NA RATY. 

NADESZŁY NOWOŚCI. 
6181 

NY 
na 600 miejsc do wy- 
jęcia na koncerty, wi- 
dowiska, odczyty, ze- 
brania i t. p. Wiado- 
mość: ul. Wielka 47, 
wejscie od ul. Końskiej 
(Sekretarjat Konserw.) 

    

    
  

Stary drewniany 

(o 4-ch pok.) na złom 

sprzedam 

    

śpiegznie potrzebne 
na b. solidną |-szą 

hipotekę. 

Zgłoszenia do Adm. 
„Kurjera Wilensk.“. 

6622 

Poszukuję 
posady 

rządcy domu 
w domach rządowych 
lub prywatnych, po- 
siadam dobre świa- 
dectwa. Łaskawe o- 
ferty proszę nadsyłać 
do adm. „Kurj. Wil.* 

pod Nr. 6872. 

Języki obce 
niemiecki, francuski 
włoski (konwersacja). 

Przygotowywanie 
ze wszystkich przedmiot. 

do matury 
i eczaminów 

Szkół średnich wogóle. 
LekKcyj udzielają b. prof. 

    

M. Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe, 

ul. Wielka Nr. 21, 
tel. 9-21, od 9—1 i 3—8 

МО2О 

Pokój 
z osobnem wejściem do 

wynajęcia. 

Piaskowa 10—8. 
6696 

Wzorowe przedszkole 
z początk. nauczaniem 
dla dzieci od lat 4 8 bez 
różnicy wyznania, otwiera 
od połowy września b. r. 
Synod Ewangel. - Reform. 
Zapisy przyjmuje kierow- 
niczka przedszkola w po- 
niedziałki i czwartki od 

godz. 5—6 po poł. 
Zawalna |, m. 2, front. 
I-e piętro. 6485 

Drganizuję komplet 
(I rok nauczania). 

Zgłoszenia: 

Zakretowa 13 m. 5. 
6703-2 

Lekcji korepetycji 
języków franc., niemieck., 
polsk. udziela niedrogo 
praktyczna nauczycielka. 
Słowackiego 4—6. 6695-2 

BONY- 
wychowawczyni 
(z szyciem) przyjmie po- 
sadę młoda, inteligentna 
panna. Wymagania skrom- 
ne. Chętnie wyjedzie na 
wieś. Zgłoszenia do admi- 
nistracji „Kurjera Wileń- 

skiego“ pod „Bona“. 

(ii nowość amery- 
kańska! Każdego fo- 

tografujemy w 6-u różn. 
pozach zamiast 6 zł. tylko 

1.50. Fot. „Rekord“, Szo- 
pena 5. P. S. Przy okaz. 
ogłosz. niniejsz. otrzymu- 
je się 7-mą fotogr. gratis. 

6494 

„Universal“ 
Reperacja radjoodbiorni- 
ków, głośników, słucha- 

wek i akumulatorów. 
Porad fachowych udzie- 
lamy darmo 6698 

  

Dr. GINSBERG 
choroby skórne, wene 

, ryczne i meczopłciotwe 

Wileńska 3 
od godz. 8—1 i 4—8. 

tel. 567. 6677 
  

Akuszerka 

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

W. Z.-P. "Nr. 69. 

Instlu! do Zedulć 
„KĖVA“ (Paris) 

Mickiewicza 37, tel. 687, od 11-1 
Rozgładzanie i odświeża- 
nie twarzy. Leczenie wą- 
grów ipryszczy. Elektry- 
zacja, W.Z.P. 58. 6589 

  

ulu Specjalna prac. trumien 
1. Drzewieckiego 

ul. Wielka 33 róg Szklanej 
„Posiada gotowe trumny 
dębowe specjalne do eka- 
humacji i przewozu zwłok. 
Wszelkie dodatki żałobne. 

  

  

  

    
Najnowszy 

automat fotograficzny 

„FOTO-EXPRESS* 
ul. Wielka Nr 4. 

Wykonywa w przeciągu 
10 minut 6 zdjęć paszpor- 
towych lub w 6-ciu różn. 
pozach zł. 2. 6636 

Mrajowa fabryka lam 
naftowo gazowych 

przyjmuje na każdy okręg 
zdolnych zastępców pod 
korzystnemi warunkami. 
„Heliolux* S-ka z ogr. 
odpow. Bielsko, Cieszyń- 

ska 22. 6699 

GALANTERJA 

„ŹRÓDŁO. POLSKIE" 

  

Wytworne towarzystwo pe- 
znaje Antano ias tylko 
na kursac 
inżyniera Froma, 

Jagiellońska 3/5, tel. 18-46. 
Samochody, motocykłe, 

warsztaty. 

  

W celu reklamowym 
wykonuje solidnie, nie- 
'drogo ubrania męskie 

Zakład krawiecki 
F. Muchlady 

Wileńska 22, m. 25. 
6586 

Zakład krawiecki 
B. Ławrynowicz 
Śniadeckich Nr. | m. 8. 

Wykonanie selidne. 
Ceny dostępne. 6635 

  

  

Pierwszorzędna pracownia. 
ubiorów damskich pro- 
wadzona przez b. praeow- 
pika firm zagranicznych 
S.Zakrzewskiego 
Wilno, ulica Wileńska 37 

6632 

W. Pawilonis I I. Gapanowicz 
Mechaniczne warsztaty . 

stolarskie 
Rydza Śmigłego 22. 

Przyjmuje wszelkie zamó- 
wienia. 6648 

  

Pracownia tapicerska 
S. Krawiela 

ul. Kalwaryjska 2, m. 5 
przyjmuje obstalunki me- 
bli klubowych po cenach 
koskirancy BE AB 

  

Nowo-Otwarta 

„JADLOBAJNIA“ 
wydaje šniadania, obiady 
i kolacje. Smaczne i ob- 
fite. U]. Ludwisarska 5 
(róg św. lgnacego). 6643 

Insialacje elekiryCzne 
dzwonki sygnalizacyj- 
ne, ustawienie aparatów 
radjowych i telefonów 
wykonywa koncesjonowa- 

ny elektromonter 

ST. PIÓREWICZ 
ul. Ofiarna Nr. 4, m. 9. 

do sprze- 
D 0 dania, 
w dobrym stanie. w ruch- 
liwej miejscowości przy 

ulicy Jerozolimskiej Nr. 12 
(dawniej Nr. 46). o warun- 
kach dowiedzieć się na 
miejscu u właściciela, 

ЕЕЕ ЕЕ е 
NOWOOTWORZONA 
POLSKA 

przy ul. Wielkiej 29 
Poleca: codz. świeże 
mleko, masło, sery, jaja, 
mleko zsiadłe, wędliny, 

i inne chłodne zakąski, 
napoje chłodzące oraz 

obiady domowe 
smaczne i zdrowe 

  

  

drewniany 

ul. Wileńska Nr. 29. od 70 gr. 

Wejście RR ! ШЕ'Е]ШШЕ]Ш 

Ё 
лл уитииШиитии: I 

  

OKAZJA 
Z powodu rychłego wy- 
jazdu sprzedam b. tanio: 
oryg. stojącą lampę ozdob. 
chińskiem srebrem, duży 
kilim czeski, siodło ang., 
łampę na biurko, obrazy, 

    KURJER WILEŃSKI 
Spółka z ogł. vdpow. 

DRUKARNIA 
INTROLIGATORNIA 
„ZNICZ Ę 

        

Z tymże dniem | października 193] r. tak Zaklad Centralny Banku, jak ak ы 3 b gimn. i studenci U. S. B. ; 
i wszystkie jego Oddziały rozpoczną wymianę talonów 8% obligacyj komunalnych matek niem. z %% 1 kosztami а = ы niedrogo jal х „| Karawany oraz calkowite drzewo fikus, wazę sta- . 
ma nowe arkusze kuponowe, obejmujące kupony od Nr. 15 do Nr. 30 włącznie. RER Komarnik Sądowy W. Leśniewski. Tyzenhauzowska 2 Zało 86 Redakcji urządzenie pogrzebowę. | rożytną i do kwiatów, Wilno, św. Jańska Nr. 1 

6621 _ | „Kurjera Wil.* pod W. K. Wieńce żywe i napisy. Bk CA kleić : AC 

JJ J A M A A ML BMTYYYYWYYTYTYYYYYYYYYYYYYTYYYYYYYYYYTYYYYYYYYYYJEJ OK AZY JNIE i : ;?с:;{я. Ц‘Ё:„:'Ъ:і_пмгіз &в:п‘:{. książki le 

Е — sprężynowe z materacem, zędów? bilety wi- 
e 0 6 Ł 0 Ss Z E N IA do sprzedania mająteczek PIANINO Mieszkanie kozetkę, lustro małe, dwie zytowe, prospekty, 

= PANTOFLE gimnast. sezonowe i przedźwiąteczne w „KURJE- w malowniczej miejsco- do sprzedania E a ak serwety, kapy, różne dam- zaproszenia, afisze 
E RZE WILEŃSKIM: i we wszystkich in- wości, blisko Wilna, bu- Ja iellosaka 35-07 pokojowe do wynajęcia. | skie ubrania i sprzęty ku- i wszelkiego rodza- 
a OTRZYMAŁ W WIELKIM WYBORZE nych dziennikach zamieszcza najtaniej RE i dobrym i 8 Ul. Jerozolimska 6. | chenne. R cały ju roboty drukarskie 

+ * as, rzeka, ziemia dobra. dzień, Mickiewicza 42 m. 9 WYKONYWA 

Dom Sportowy CH. DINCES Wil. Agencja Reklamowa Cena przystępna. obszar | DENI NO DO WYNAJĘCIA PUNKTUALNIE = a. Informacje: Dzi: 1 Ikiemi kwit lombar- 5 - Ž Wlino, Wielka 15. Telefon 10-46. Ceny konkurencyjne. J. DYSZKIEWICZ е Pośrednictwa Biura Re-| + g i 2 pokoje sd ai Lgubiony domy ВЕ wa NIO 
= _ = ulica Wielka 14, tel. 12-34. Ą | klamowego, Garbarska |. o wynajęcia | iseiem i praw. korz «| pie 12) Nr 93842, unie- SOLIDNIE 
Ti) J) MMA 1 ABS? AAA AA AA AAA AAA AAS AAA AAA AAA AAAAAAAAAAAAA AAA AAA AAA IB 6667-0 | Wiłkomierska 3— 20. | kuchni, ul. Piwna 6, m. 7 |* ważnia się. 6701 Nani zo JĄ 
оНЕО (k S IIS L IKS NEI ROTO OOOO DC PRÓBCE 
FILIP MACDONALD. 

  

8) 

CZTERY DNI. 
Przekłyd autoryzowany z aagielskiego. 

Ale ona uśmiechnęła się do niego 
czarującym,  przyjacielskim  uśmie- 
chem, który jeszcze bardziej zbił go z 
„tropu i rzekła: 

— Panie Pike, muszę jeszcze raz 
powtórzyć: dziękuję panu! Dziękuję 
serdecznie! 

— Myślałem, że się pan tem prze- 
jał po literacku — rzekł Antoni — ale, 
dzięki Bogu, nie! No, to teraz wszyst- 
ko będzie dobrze. 

Rozpromieniony Pike spoważniał. 
— A więc X chciał sprzątnąć i 

Blackattera i Bronsona? — rzekł po- 
wracając do tematu. — Czy pan wy- 
kombinował co więcej? 

— Owszem — odparł Antoni. — 
X musiał stanowić jakieś przynaj- 
mniej potencjalne niebezpieczeń- 
stwo dla Blackattera, ale Bronson nie 
mógł wiedzieć, że X jest dla niego nie- 
bezpieczny. Rozumie pan? To jest 
ważny punkt, tak ważny, że wyciągnę 
z tego wniosek bardzo dorywczy i 0- 
kropnie nieprawdopodobny, ale jedy- 
ny możliwy. 

— Rozumiem rzekł Pike. — 
Gdyby Bronson wiedział, że X jest dla 

` 

niego niebezpieczny, a Blackatter nie 
wiedziałby, to morderstwo wypadłoby 
odwrotnie. 

— I -— wtrąciła cichym, głębokim 
głosem Łucja —gdyby Blackatter i 
Bronson obaj widzieli w X-ie potenz 
cjalnego mordercę, to X musiałby 
zabić obu, z obawy, że ten żywy da 
o nim znać... 

— Cudownie — rzekt Antoni. — 
Dziwna rzecz — malžeūstwo. Do tej 
chwili nie podejrzewałem cię o logikę, 
kochanie... Ale masz rację. I pan Pike 
także. Idźmy dalej. Z faktu, że X o- 
bawiał się zarówno Bronsona jak Blac 
kattera, lecz, że wiedział iż Bronson 
nie posądzi go o zabójstwo Blackatte- 
ra i z faktu pozornej winy Bronsona... 

Łucja podniosła błagalnie ręce. 
— Stój! I powtórz to wolno. 
— I jabym o to prosił — uśmiech- 

nął się Pike. 
Antoni westchnął. 
— A więc — zaczął powoli i uro- 

czyście — proszę słuchać: X obawiał 
się Blackattera do tego stopnia, że mu- 
siał go zabić. X obawiał się Bronsona 
tak bardzo, że musiał usunąć i jego. 

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

X pomimo, że się obawiał Bronsona, 
mógł zaryzykować oddanie go w ręce 
Prawa, żeby go w tym mordzie wyrę- 
czyło. 

— 0! rzekła Łucja, zakrywając 
oczy rękami. — Mów dalej nie zatrzy- 
muj się! 

Pike uśmiechnął się szeroko. 
— Zastanówmy się teraz nad tego 

rodzaju sytuacją — ciągnął Antoni.— 
Każde z nas powie pokolei swoją teor- 
ję, wyjaśniającą taki stan rzeczy. — 
Spojrzał na żonę. — Ty pierwsza. 

Łucja odjęła ręce od twarzy i po 
dłuższem milczeniu rzekła: 

— Bronson mógł wiedzieć coś, ale 
nie wiedzieć, że to coś odnosiło się do 
X, którego znał... Źle się wyrażam... 

— Nie, nie — zaprzeczył żywo 
Pike. 

Łucja posłała mu uśmiech. 
— Znowu dziekuję — rzekła. — 

Więc mogło być tak: Bronson mógł 
coś wiedzieć o kimś, nie wiedząc, że 
ten ktoś to był właśnie X. Z drugiej 
stron X wiedział, że Bronsoh to wie- 
dział i bał się, że Bronson mógł kie- 
dyś dowiedzieć się, że to właśnie cho- 
dziło o niego, X-a. 

— Dziewięcdziesiąt pięć procent 
prawdopodobieństwa — rzekł Antoni. 
— Teraz pan, panie Pike. 

— Bronson mógł coś wiedzieć w 
przeszłości o X-ie — odpowiedział 
szybko Pike — i wiedzieć, że dzisiej- 

szy X był tym samym człowiekiem, 

ale nie posądzać go absolutnie o zabój- 
stwo Blackattera. To znaczy nie wie- 
dzieć związku między tem, co wie- 
dział o X-cie i śmiercią Blackattera Na 
turalnie nie wiedział również, że X bał 
się Blackattera. 

— Dziewięćdziesiąt osiem procent— 
rzekł Antoni. — Obie te teorje są praw 
dopodobne. Ale ja jeszczebym coś do- 

„dał i przedstawił sprawę tak: Blackat- 
ter dowiaduje się w przeszłości cze- 
goś hańbiącego o X-sie. Tego samego 
dowiaduje się Bronson. ' Blackatter 
pamięta wszystko. Bronson może tyl- 
ko sam incydent. To jest przeszłość. 
Teraz teraźniejszość: Blackatter zdra- 
dza się przed X-em ze swoją wiedzą. 
X, wstrząśnięty mówi: „To i co z te- 
go? Twoje oskarżenie nie miałoby po- 
parcia*. Blackatter mówi: „O, niel 
Czy to Bronson nie wie?* Bo Blackat- 
ter wie, że Bronson wie. „O, — mówi 
X — to wyście się spiknęli przeciwko 
mnie?“ Blackatter odpowiada: „Nie, 
ale w razie czego, poparłby moje zez- 
nania. Napewno, bo to uczciwy czło- 
wiek*. X zastanawia się nad sytuacją 
i wkońcu umawia się, że się spotkają 
w lesie. Tu zabija Blackattera i zwala 
się. Wyjął z kieszeni ołówek, wydarł 
sprytnie całe podejrzenie na Bronso- 
na... Ot, i wszystko! zanotuję te wnio- 
ski, żebyśmy nie potrzebowali cofać 
kartkę z notesu i napisał: 

Drukarnia ,„Znicz*, Wilno, ul. Ś-to Jańska 1, telefon 3-40. 

ai m p po ika 

X wiedział, że Bronson wiedział 
CoŚ, 

ale X wiedział, że Bronson, 
albo 
a) nie zdawał sobie sprawy, że wie- 

dział, 
albo 
b) na pewno nie posądziłby X-a o 

ewentualny mord Blackattera, 
albo я 
c) a +b. 
Podał kartkę Pikowi, a potem żo- 

nie. Łucja dłużej się nad nią zastana- 
wiała, ale i ona zrozumiała. Podnie- 
cona i wzruszona, rzekła prawie szep- 
tem: 

— Jednak posuwamy się! 
Spojrzała błyszczącemi gwiaździś- 

cie oczami najprzód na męża, a potem 
na Pike'a. Antoni pożałował przelot- 
nie, że nie są tylko we dwoje, a Pike 
doznał przyśpieszonego bicia serca. 

— To jest dopiero pierwszy etap— 
rzekł Antoni. — Teraz rozważymy mo 
żliwość szantażu. 

— Czy pan jest pewny, że pobud- 

ką szantażu był strach? 
— Musiał być — odparł Antoni — 

Jedyna możliwa pobudka, jeżeli ofia- 
rą padły dwie takie przeciwności jak 
Bronson i Blackatter. Nie może być 
ani zazdrości, ani chęć zysku, ani nie 
innego chyba, że przypuścimy niewy- 
rozumowaną chęć mordu. Ale w ta- 
kim razie trudno będzie zdemaskować 

w ciągu kilku dni mordercę, który nie 
miał żadnej pobudki, oprócz takiej 
oderwanej. Nie, to musiał być tylko 

strach. 
— Tak — zgodził się Pike. — A 

jeżeli to był strach, to dalszym cią- 
giem będzie szantaż, albo... 

— Tylko szantaż — rzekł gwał- 
townie Antoni. Poczem wstał, prze- 
szedł się kilka razy po pokoju i wyj- 
rzał oknem na szary krajobraz i za- 
kręt drogi, przechodzącej w główną, 
jedyną uliczkę miasteczka. 

Dopiero po dłuższem milczeniu od 
wrócił się i rzekł: 

— Teraz wypada nam szukać do- 
mniemanego mordercy i szantażysty 

wśród połowy mieszkańców tego hra- 
bstwa. Gdybyśmy się nawet ograni- 
czyli do tych, którzy byliby ewentual- 
nie warci szantażu (choć to mogłoby 
nas sprowadzić z tropu) to i tak taka 
robota zajęłaby pół roku czasu dla 

pięciu ludzi. A my mamy do rozpo- 

rządzenia tylko niecałe cztery dni. Co 
poczniemy? Swiadkowie, kt6rzy skla- 

dali zeznania w czasie Śledztwa, albo 
już połowy zapomnieli, albo powtó- 
rzyliby to samo. Z nich nie mielibyś- 

my pociechy. Na Boga! Jak znaleźć 
igłę w osiemdziesięciu pięciu stogąch, 
igłę, która mogła zginąć W stodole +— 
Umilkł, cofnął się do okna i zapatrzył 
się ponownie w smętny krajobraz. 

(D. c, n.). 
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