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a konstytucją w Jugosławii 
Tak jak niespodziewanie nastąpiło 

egłoszenie dyktatury królewskiej w Ju- 

gosławji w dniu 6 stycznia 1929 roku, 

podobnie zaskoczył świat manifest kró- 

lewski o powrocie do zmodyfikowa- 

nych stosunków konstytucyjnych. 

Dyktatura królewska w Jugosławji, 

polegająca na tem, że sam król objął 
nieograniczoną władzę, nie opierając 
się na żadnym wybranym przez siebie 
ezy narzuconym sobie pełnomocniku, 

ogłoszona została w mamencie przesile- 

nia rządowego. Miało ono przebieg nie- 

zwykle ostry z powodu groźnego stanu 

napięcia, który nastąpił między radyka 

łami serbskimi, przedstawiciełami cen- 

tralizmu państwowego. a reprezentan- 

tami Chorwatów, których przywódca 

Stefan Radicz, padł ofiarą mordu, do- 

konanego na terenie parlamentu. Ostre 

walki polityczne nadawały oddawna 

tio wypadkom na terenie Serbji, któ- 
rej ludność namiętnie oddaje się poli- 
tyce. Po utworzeniu. państwa jugosło- 
wiańskiego rozgorzały gwałtowne wal. 
ki między większością nastrojonych 
centralistycznie Serbów, a niemal że ca 

łością ludności Chorwacji, domagają- 

cą się autonomji. 

Celem dyktatury królewskiej, wpro 
wadzonej w myśl orędzia na okres 
przejściowy, było skonsolidowanie pań 

różnie 
szczepowych i wyznaniowych i utwo- 
rzenia z trzech szczepów _ jednolitego 
narodu jugosłowiańskiego. W tym celu 
działalność wszystkich dotychczaso- 
wych partyj zostaje zakazana, prasa 

została poddana bardzo ostrej cenzu- 

rze, a państwo podzielone zostało na 33 

okręgi, aby zatrzeć różnice między do- 
tychczasowemi historycznemi prowin- 
cjami. 

Trudno zbadać dokładnie w jakim 
stopniu udało się urzeczywistnienie 
tego planu. W okresie dyktatury czy- 
tało się nieraz o zamachach bombo- 
wych i rewolwerowych, przedewszyst- 
kiem na terenie Chorwacji i o następu- 
jących po nich wielkich procesach po- 
litycznych. Szereg opozycyjnych poli- 
tyków chorwackich osiadło zagranicą, 
przedewszystkiem w Wiedniu. Nie na- 
stąpiły jednakowoż bardziej powszech- 
ne odruchy przeciw dyktaturze. Nato- 
miast można było stwierdzić, że w opo- 
zycji do niej — teoretycznej wobec nie- 
możności otwartego oddziaływania — 
pozostawali dawni kierujący politycy, 
nietylko chorwaccy, ale i serbscy. Wy- 
tworzył się automatycznie pewnego ro- 
dzaju wspólny front rozwiązanych par 
tyj. 

Zniesienie dyktatury poprzedził no- 
wy podział administracyjny kraju, na 
9 „banowin*, przywracający w znacz- 
hym stopniu dawne granice między 
prowincjami. Do zniesienia dyktatury 
przyczynił się kryzys ekonomiczny wy- 
rażający się w rolniczej Jugosławji w 
gwałtownej zniżce cen zboża, oraz, jak 
mówią, rady sprzymierzonej Francji, 
zalecającej powrót do systemu konsty- 

tucyjnego. 

Nowy dekret królewski 
wprawdzie dyktaturę, ogłasza zasady 

nowej konstytucji i zaprowadza wybo- 

ry do parlamentu, lecz nie przywraca 

wszystkich postanowień dawnej kon- 
stytucji. Ustawy wyjątkowe, odnoszą- 
ce się do prasy, zgromadzeń i t. d., o- 
bowiązują dalej. Zakazane jest tworze- 
nie partyj na podstawie szezepowej, 
czy wyznaniowej, co uniemożliwia 

przywrócenie do życia włościańskiego 
stronnictwa chorwackiego, katolickiej 
partji ludowej słoweńskiej, stronnictwa 
muzułmańskiego i t. d. Król ma zamiar 
dać impuls do utworzenia jednolitego 
na całe państwo stronnictwa państwo- 
wego, na którego czele miałby stanąć 
dotychczasowy premjer, generał Żiw- 

kowicz. Wybory do Izby Poselskiej ma 

stwa zapomocą zniwelowania 

uchyla 

ja być jawne, a połowa członków se- 
natu wyjdzie z nominacji królewskiej. 
Nietykalność poselska będzie ograni- 
czona. Jednem słowem, nowy dekret 
królewski wprowadza system parla- 
mentarny ograniezony. 

W związku z tem mówią, że wy- 
bitni dawni politycy odmówili wejścia 
do rozszerzonego gabinetu generała 
Żywkowicza, który musiał się zadowo- 
lić mianowaniem osobistości dotąd 
mniej znanych. Nadchodzą również 
wieści o próbie stworzenia wspólnego 
frontu dotychczasowych partyj i o ha$- 
le bojkotu wyborów. W każdym razie 
Jugosławja wchodzi w okres wydarzeń 
ważnych i decydujących. Pierwszy ich 
okres stanowić będzie walka między 
zwolennikami wprowadzonego dekre- 
tem królewskim systemu parłamentar- 
nego ograniczonego, a tymi, którzy dą- 
żą do przywrócenia w całej pełni tego 
ustroju. W. J. 

   
Fałszywy alarm. 

(Teł. od wł. kor. z Warszawy). 
Wobec pojawienia się w prasie po- 

głosek 0, rzekomo zamierzanej przez 
rząd dalszej redukcji uposażeń służbo- 
wych urzędników państwowych sfery 
oficjalne kategorycznie temu zaprze- 
czają. 

Pogłoska o ustąpieniu 
wiceministra 

Spraw wewnętrznych. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy ). 

Rozeszła się w Warszawie pogłos- 
ka, že vice-minister spraw wewnętrz- 
nych p. Kazimierz Stamirowski ma u- 
stąpić z dotychczasowego swego stano- 
wiska i objąć województwo pomorskie, 
które dotychczasowy wojewoda p. La- 
mot ma opuścić, wycofując się zupeł- 
nie ze służby państwowej. 

Rygorystyczne środki zwal- 
+» czania bezrobocia. 

W dalszym ciągu akcji zwalczania 
bezrobocia, minister pracy i opieki spo 
łecznej wydał specjalną instrukcję 
dla okręgowych i obwodowych inspe- 
ktorów pracy, w której m. in. poleca: 

1) niezwłoczne zwołanie konferen 
cyj z udziałem przedstawicieli zakła- 
dów przemysłowych, 2) zwracanie u- 
wagi na niedopuszczalność pracy w 
godzinach nadliczbowych, oraz za- 
trudniania kobiet i młodocianych w 
porze lub przy robotach zakazanych 
im przez prawo, - 3) zwołanie konfe- 
rencji z przedstawicielami związków 
zawodowych,. wezwanie ich do współ 
pracy i komunikowania Inspekcji Pra 
cy o wszystkich zauważonych przekro 
czeniach. Przy stwierdzeniu narusze- 
nia ustaw w zakresie  zagad- 
nień powyższych, inspektorzy ma- 
ja stosować nakazy z rygorem na- 
tychmiastowego wykonania i w razie 
potrzeby bezpośrednie przymusowe 
wykonanie w trybie. administracyj- 
nym, niezależnie od pociągnięcia win 
nych do odpowiedzialności sądowo- 
karnej. 

Nazwy zakładów, uporczywie prze 
ciwdziałających akcji walki z bezrobo 
ciem, oraz większych zakładów, które 
będą współdziałać w tej walce w dro- 
dze zatrudniania większej ilości robot 
ników,  nieredukowanie istniejących 
załóg i czynności itp. — inspektorzy 
mają podawać do wiadomości mini- 
sterstwa pracy i opieki społecznej. 

Łodzi grozi strajk 
pończoszników. 

ŁÓDŹ, 8. 9. (Pat). — Wczoraj wieczorem, 
w lokalu Związku Zawodowego Robotników 
Przemysłu pończoszniczego w Łodzi odbyło 
się zebranie delegatów wszystkich fabryk 
pończoszniczych w Łodzi celem zajęcia stą- 
nowiska w związku z obniżeniem zarobków 
w poszczególnych fabrykach. Późnym wie- 
czorem, po dłuższej dyskusji, delegaci wy- 
powiedzieli się za proklamowaniem, w razie 
nie uwzględnienia ich żądań, strajku. 

Tajemniczy trup kobiety. 
Lublin. Pat. 8.9. W tych dniach na połach 

wsi Ruda Talubska pow. garwolińskiego zna- 
leziono zwłoki nieznanej kobiety około 36 l 
której zmasakrowana głowa świadczy © mor 

derstwie, dokonanem tępem narzędziem. 
Stwierdzono, iż zamordowana trudniła się 
udzielaniem porad lekarskich. 
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Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Śledztwo w sprawie morderstwa w Truskawcu, jak się dowiadujemy 
z kół dobrze poiniormowanych, znajduje się obecnie w stadjum decydu- 
jącem dla jego wyników. Ż uwagi na to nie mogą być ujawnione na- 
razie żadne szczegóły i opinja publiczna powinna z zauianiem oczekiwać 
końca Śledztwa, które wkrótce niewątpliwie wykryje prawdziwych morder- 
ców Ś. p. Tadeusza Hołówki. 

  

Przed wizytą francuską w Berlinie. 
Sensacyjna koncepcja francusko-niemieckiej unji celnej. 
WIEDEŃ, 8-IX. (Pat), „Neue Freie 

Presse* donosi z Genewy, że między 
Francois-Poncet i Curtiusem toczą 
się ożywione rokowania w sprawie 
wizyty berlińskiej. Można powie- 
dzieć, że w rokowaniach tych idzie 
już nietylko o przygotowanie samej 
wizyty, lecz raczej © jej treść i re- 
zultaty. Rokowania będą prawdo- 
podobnie ukończone w bieżącym 
tygodniu. 

Dobrze poiniormowani politycy 
francuscy sądzą, że bezpośrednia po- 
moc finansowa Francji dla Niemiec 
nie jest w najbliższej przyszłości 
możliwa, ponieważ kapita: francuski 
jest obecnie bardzo ostrożny i nie- 
uiny, natomiast ośrodkiem rokowań 
jest podobno możliwość współpra- 
cy gospodarczej między Francją a 

Niemcami. Curtius jest zwolenni- 
kiem unji celnej francusko-niemiec- 
kiej. Do wzmiankowanej unji moż- 
naby włączyć także logicznie  unję 
celną niemiecko-ausrtjacką. Wszyscy 
zdają sobie jednak sprawę z tego, 
że taka unja nie da się doprowa- 
dzić do skutku z dnia na dzień. 

Francois- Poncet dąży, zdaniem 
„Nene Freie Presse*, do zbliżenia 
gospodarczego, a w dalszej perspek- 
tywie także do zbliżenia polityczne- 
go między Francją a Niemcami w 
drodze ściślejszej współpracy prze- 
mysłowej obu państw. Idea ta nie 
jest wprawdzie nowa, Francois-Pon- 
cet siormułował jednak nową kon- 
cepcję, polegającą na wspólności 
produkcji. Bliższe szczegóły tej kon- 
cepcji nie są znane. 

Bez zmian. 
BERLIN 8.9. Pat. — Ogłoszona w 

prasie informacja z Genewy o spodzie- 
wanem odroczeniu wizyty francuskiej 
w niemieckich kołach  miarodajnych 
nie znalazła dotychczas potwierdzenia. 
Wbrew twierdzeniom, zwłaszcza po- 
chodzącym ze źródeł francuskich w Be 
rlinie, liczą się z przyjazdem ministrów 

francuskich w dniu 26 b. m. W każ- 
dym razie dotychczas wydane dyspozy 
cje w tym względzie nie uległy zmia- 
nie. Zaprzeczają również pogłoskom 
o zamiarze przeniesienia miejsca spot- 
kania niemieckich i francuskich mini- 
strów do Baden-Baden. 

Protestują przeciwko wizycie, 
BERLIN, 8. 9. (Pai), — Prezydjum zjed- 

noezenia niemieckich związków = ojczyźnia- 
nych zwróciło się w liście do kanclerza Rze- 

Szy Brueninga z prośbą o zapobieżenie w dro - 
dze dyplomatycznej wizycie francuskich 
ministrów w Berlinie. 

  

Zgromadzenie Ligi Narodów. 
Grandi żąda wykenania zobowiązań rozbrojeniewych. 
GENEWA 8.9. Pat. — W dalszym 

ciągu posiedzenia Ligi Narodów  ot- 
warta została dyskusja ogólna nad dzia 
łalnością jej w ubiegłym roku. Dys- 
kusję rozpoczął włoski minister spraw 
zagranicznych Grandi. Mowa jego spra 
wiła duże wrażenie, gdyż żądał on wy- 
konania zobowiązań rozbrojeniowych 
oraz zapowiedział potrzebę rewizji dłu- 
gów reparacyjnych i wojennych. 

Minister Grandi wypowiedział się 
dalej przeciwko porównywaniu paktu 
Ligi Narod. z paktem Kelloga. Pakt 
Ligi Narodów musi pozostać nienaru- 
szony. Jest on dostatecznie uzupełnio- 
ny przez przystąpienie do niego wszy- 
stkich państw oraz obowiązkowemi są- 
dami rozjemczemi, ogólnemi przepisa- 

mi i konwecjami dla wzmocnienia bez- 
pieczeństwa. 

Faktyczne rozbrojenie — mówił 
Grandi, stanowi pierwszy warunek dla 
powrotu zaufania, możliwości usunię- 
cia granie celnych i zwalczenia kryzy- 
su. Stanowi ono równ. wstęp dorewiz- 
ji kwestji długów wojennych, nie moż- 
na bowiem ryzykować, ażeby przez 
zwolnienie sum reparacyjnych zostały 
one zużytkowane na nowe zbrojenia. 
Żądać należy z naciskiem w przede- 
dniu konferencji rozbrojeniowej, któ- 
ra zebrać się ma 2 lutego 1932, ażeby 
zbrojenia zostały obniżone do tego mi- 
nimum które konieczne jest dla zabez- 
pieczenia wolności poszczególnym na- 
rodom. 

Wybór wiceprzewodniczących. 
GENEWA 8. 9. Pat. — Zgromadze- 

nie Ligi Narodów przeprowadziło we 
wtorek wybory 6 wiceprzewodniczą- 
cych. 

Wybrani zostali: Briand (Francja), 
lord Cecil (Anglja), Joshisawa (Japon- 
ja), Curtiuh (Niemcy), Apponyi (Wę- 
gry), Restrepo (Kolumbja). 

Następnie zgromadzenie przyjęło do 
wiadomości wniosek zaproszenia Mek- 
syku do przystąpienia do Ligi Naro- 
dów. 

W głosowaniu na wiceprzewodni- 
czących uzyskali: Briand 44 głosy, Ce- 
cil 40, Joshisawa 43, Curtius 42, Appo- 
nyi 89, Restrepo 32. 

Polscy delegaci do komisyj. 
GENEWA 8.9. Pat. — Do komisyj 

Zgromadzenia weszli następujący czo- 
łowi delegaci polscy: do komisji 1-ej 
jurydycznej — Szymon Rundstein, za- 
stępca Władysław Kulski, do komisji 
2-ej organizacji technicznej — Józef 
Targowski, zastępca Antoni Roman; do 
komisji 3-ej rozbrojeniowej — Franci- 
szek Sokal, zastępcy Szelągowska, Ta- 
deusz Gwiazdowski i Tytus Komarnic- 
ki, do komisji 4-ej budżetowej — poseł 

polski w Bernie Jan Modzelewski, za- 
stępca dyrektor gabinetu ministra spr. 
zagran. Marjan Szumlakowski, do ko- 
misji 5-ej społecznej — b. minister 
zdrowia Witold Chodźko, zastępcy p. 
Szelągowska i Paweł Morstin, do komi- 
sji 6-ej politycznej — minister spraw 
zagranicznych Zaleski, zastępcy Fran- 
ciszek Sokal, stały delegat Polski w Ge- 
newie, Szumlakowski, Anatol Muehl- 
stein i Edward Raczyński. 

Curtius wygłosi exposć, 
BERLIN 8.9. Pat. — Półurzędowo 

donoszą, że na czwartkowem posiedze- 
niu Zgromadzenia Ligi Narodów nie- 

miecki minister spraw zagranicznych 
-Qurtius wygłosi dłuższe expose. 

Doniosły wynalazek polskiego chemika. 
Włókno cenniejsze od 

ŁÓDŹ, 8. 9. (Pat). — Jak podaje dzisiej- 
sza „Republika*, łodzianinowi dr. chemji 
Sewerynowi Bożekowskiemu udało się do- 
konać niezwykle cennego wynałazku w dzie- 
dzinie fabrykacji sztucznego jedwabiu. Dr. 
Bożekowski, przez zastosowanie nowej me- 
tody strącania roztworów celulozy i miedzian 

naturalnego jedwabiu. 
ki, otrzymał włókno cenniejsze od włókna 
jedwabiu naturalnego. Sztuczny jedwab, ot- 
rzymany w ten sposób, jest trwały i nie gnie 
cie się. Wynałazek ten posiadać ma kolosal. 
ne znaczenie gospodarcze i może spowodo- 
wać przewrót w fabrykacji tej gałęzi prze- 
mysłu. 

Trzęsienie ziemi w Toskanii. 
FLORENCJA, 8. 9. (Pat). — W całej To. 

skanji dało się odczuć trzęsienie ziemi. Dy- 
rektor obserwatorjum sejsmograficznego 0ś- 
wiadczył, że należy oczekiwać w najbliższym 

ezasie wzmożenia działalności sejsmicznej. 
Ognisko trzęsienia ziemi znajdnje się w oko 
licach Firensuoli, gdzie popękały mury do- 
mów. 

W Kortezach. 
(Korespondencja własna) 

Madryt, we wrześniu. 

Nieznośne upały, łagodzone tylko 
od czasu do czasu gwałtownemi bu- 
rzami,. wpływają na atmosferę obrad 
konstytuanty równie gorącą i równie 
burzliwą. Kułuary  Kortezów  roz- 
brzmiewały już echem siarczystych po 
liczków, a sale obrad stają się coraz 
to widownią ostrych starć, wzbudzają 
cych obawę, że przeciwnicy lada chwi 
la przejdą od słów do rękoczynów. 

Oto mała próbka dyskusji. Przema 
wia minister skarbu Indalecio Prieto, 
przywódca partji socjalistycznej, od- 
powiadając na interpelację z powodu 
zaburzeń w Nawarze, wciśniętej w Pi- 
reneje, usposobionej prawicowo i kle 
rykalnie. 

Minister: Każdemu wiadomo, że 
posłowie z tej dziury są bandą wrogów 
rzeczypospolitej! (Protesty na ławach 
nawarskich. Okrzyki: „Na wiec, na 
wiec!“). 

Minister: Te śmiecie, złożone z kar 
listów, reakcjonistów i jezuitów (sprze 
ciwy na licznych ławach). 

Przewodniczący Besteiro (także so- | 
ejalista) : Prosiłbym p. Prieto, aby pa- 
nował nad wybuchami swego tempe- 
ramentu. 

Minister: Nie mogę! Przecież oni 
mnie wysyłają na wiec! 

Przewodniczący: Ale pan nie jest 
obowiązany tam pójść. 

Na szczęście nie bywa tak stale. 
Dyskusja zasadnicza nad działalnoś- 
cią rządu tymczasowego odbywała się 
na wysokim pożiomie i wykazała głę- 
boką troskę Koriezów o dobro pań- 
stwa. Interesująca była debata o po- 
ciągnięciu do odpowiedzialności dzia- 
łaczy z czasów dyktatury. Niektórzy 
posłowie -rozstrząsałi w. poszcze- 
gólnych ministrów Primo de Rivery 
i żądali oddania pod sąd ex-króla Al- 
fonsa za złamanie przysięgi na konsty- 
tucję i za zdradę stanu. 

Pełną godności i odwagi cywilnej 
mowę wygłosił premjer Zamora, prze- 
ciwstawiając się tendencjom poselskim. 
—lzba nie jest trybunałem powołanym 
do sądzenia — mówił — Jej rola musi 
ograniczyć się do utworzenia takiego 
trybunału, obdarzonego niezawisłością 
sędziowską i służącego tylko sprawie- 
dliwości i praworządności, bez ulegania 
fluktuacjom politycznym. Tylko taki 
bezstronny sąd, dający wszelkie gwa- 
rancje prawidłowości odbywającego się 
procesu, godzien jest w imieniu Rzeczy 
pospolitej wyrokować o tych, co złama- 
li przysięgę, zgwałcili konstytucję i we- 
pchnęli naród w niewolę, a potem w nę 
dzę. 

'Tymezasem wyznaczony przez Kor- 
tezy komitet dla badania przestępstw 
b. rządu Primo de Rivery nakazał a- 
reszłowanie wszystkich członków b. 
rządu dyktatorskiego, w przewidywa- 
niu przygotowań monarchistów do za- 
machu stanu. 

Najważniejsza jednak faza prac Kor 
tezów rozpoczyna się dopiero teraz. Bę- 
„dzie ona dotyczyć konstytucji republi- 
kańskiej, której projekt jest już opra- 
cowany przez komisję parlamentarną. 

Projekt komisji zawiera krańcowe 
postulaty, przenoszące Hiszpanję z u- 
stroju nawpół-feudalnego, dyktatorsko 
monarchicznego, zacofanego pod kaž- 
dym względem, do ultra-demokratycz- 
nych urządzeń opartych na plebiscycie 
przy wyborze prezydenta i na referen- 
dum ludowem w rozmaitych wypad- 
kach. Nadto projekt zawiera postulaty: 
oddzielenie kościoła od państwa, ska- 
sowanie klasztorów i pozbawienie 
praw obywatelskich świeckiego ducho- 
wieństwa. Od dawnej szkoły jednowy- 
znaniowej przechodzi się do bezwyz- 
naniowej, od analfebetyzmu — do pos- 
tulatu jednolitego szkolnictwa, od zmo- 
nopolizowania obszarów ziemskich w 
rękach wielkich posiadaczy arystokra- 
tycznych — do tolerowania tymczaso- 
wo tylko prywatnej własności i zapo- 
wiedzi wywłaszczenia bez odszkodowa- 
nia; od biurokratycznego centralizmu 
do autonomii regjonalnej ziem, „mają- 
cych określone cechy kulturalne, histo- 
ryczne i ekonomiczne, od prawodaw- 
stwa dyktatorskiego—do jednoizbowo- 
ści, od kastowości państwa — do znie- 
sienia tytułów szlacheckich. 

Te szalone skoki nie zaspokoją jesz- 
cze pragnień ducha anarchicznego, pa- 
nującego zarówno w Katalonji, jak i w 
Andaluzji, zrażą natomiast do obecne- 
go ustroju żywioły umiarkowane. 

A. 

    

  

  

Popierajcie Ligę Morską 
  

SBOÓDBYA ów E 

+ «argv „ailimetrowy przed tekstem 40 gr., w tekście I, H str.—30 gr., III, IV, V, VI—35 gr. za tekstem—15 gr., kronika redakc., komunikety—7%gy. 
zastrzeżeniem miejsca 26*/,, w numerach niedzielnych i świątecznych 25*/,, zagraniczne 100%/, zamiejscowe 25%, Dla poszukujących pracy 36*/, zuifki, 
10-ciołamewy. Administracja zastrzega sobie prawo zmiany termina drukn ogłoszeń. Ё 

      

WIADOMOSCI z KSWNA 
UROCZYSTOŚCI WITOLDOWE. 

KOWNO, 8. 9. (Pat). — W dniu 500-ej 
reczniey koronacji wielkiego księcia Witolda 
odbyły się tu wielkie uroczystości, Uroczy- 
stości te rozpoczęły się solennem nabożeń- 
stwem, poczem odbyła się defilada oddzia- 
łów wojskowych wszystkich oddziałów broni 
i organizacyj społecznych. Deiiladę przyj- 
mował prezydent Smetona. Wieczorem od. 
było się galcwe przedstawienie w teatrze. 
Całe miasto było iluminowane. W dniu tym 
została ogłoszona amnestja, na mocy której 
kilkuset więźniom  darowano względnie 
zmniejszono karę. 

KONGRES NARODOWCÓW. 
Dnia 7 września 1931 roku w  Ucianie 

odbył się kongres narodowców na który 
wiło się około 20 tysięcy  wło- 

  

  

ścian, strzelców, młodzieży i t. d. z powia- 
* tów wiłkomierskiego, poniewieskiego, jezio- 

roskiego i rakiskiego. Na kongresie byli 
obeeni prezydent republiki Smetona, premjer 
Tubelis, minister wojny Giedrajtis, oświaty 
Szakianis i inni. 

ZAMKNIĘCIE KONGRESU ZBLIŻENIA 
LITEWSKO-ŁOTEWSKIEGO. 

Po wielu referatach i sprawozdaniach 
oraz przyjęciu szeregu rezolucyj został zam- 
knięty 8 kongres zbliżenia litewsko_łotew- 
skiego. 

Pierwsze posiedzenie kongresu odbyło się 
pod przewodnictwem dyrektora teatru pań- 

stwowego Oleki-Żylińskiego, który w swem 
przemówieniu wskazał na wiełkie znaczenie 
teatru, jako jednego ze środków  kultural- 
nych, prowad h do zbliżenia narodów. 

Z wielkiem przemówieniem wystąpił de- 
legat Łotwy inż. Rister, który podk: 
giczną rolę małych narodów, zmu 
do prowadzenia walki z różnymi w 
i presją ze strony wie 
nym ratunkiem jest zb 

dów i ugrupowanie nowych pańs 
Zjednoczenie Litwy z Łotwą 

jest szczególnie dlatego, ż 8 
na pokrewieństwie obu 
tych państw nie przedsław 

bezpieczeństwa i jedynie pr 
wszechstronnego rozwoju każ 

  

    

  

  

   
   

   

    

  

  konieczne 
te ono jest     

      

   

      

ego 
Pożądana federacja obu narodów nie stoi 
w sprzeczności z narodowemi  aspiracjami 
każdego z nich. Mówca zaznaczył, że często 
powstają nieporozumienia między Łotwą i 
Litwą, wywoływane w sposób sztuczny. Źró- 
dła tych nieporozumień nałeży szukać poza 
granicami państw. 

„Lietuvos Aidas“ 

  

    

     

  

święcił kongresowi ob 
szerny artykuł w kt wskazuje na wiel. 
ką korzyść i konieczność zjednoczenia obu 
narodów w dziedzinie politycznej, gospodar- 
czej i kulturalnej. 

Łunaczarski w Rzymie. 
RZYM, 8-IX. (Pat). Przybył tu w 

dniu 8 b. m. Łunaczarski. 

Międzynarodowy kengres 
geografów w Paryżu z udzia- 

łem Polski. 
W dniach od 16 do 24 b. m. odbę- 

dzie się w Paryżu międzynarodowy 
kongres geografów, w którym weźmie 
udział z Polski 15-tu delegatów — Ка- 
tedr geograficznych uniwersytetów, o- 
raz przedstawicieli towarzystw geogra 
ficznych — z prof. Romerem na cze- 
le, jako delegatem ministra oświaty. 

Międzynarodowe kongresy geogra- 
ficzne odbywają się eo 4 lata. Nastę- 
pny kongres w roku 1935 - odbędzie 
się w Warszawie. 

Szybki wzrost obrotów 
Gdyni. 

HAMBURG 8.9. Pat. — „Hambur- 
ger Fremdenblatt*, omawiając cyfro- 
wy wzrost obrotów Gdyni w porówna- 
niu ze Szczecinem oraz Gdańskiem, za- 
znacza, że podczas gdy większość świa- 
towych portów wykazuje w ostatnich 
czasach zmniejszenie ruchu, to w no- 
wym porcie gdyńskim należy skonsta- 
tować znaczny postęp pod względem 
wzmożenia się obrotów towarowych i 
okrętowych. Gdynia przeważyła już 
znacznie Szczecin i szybkiemi krokami 
zbliża się pod wzlędem wysokości ob- 
rotów do Gdańska. W lecie ub. roku 
obroty Gdańska były jeszcze przeszło 
dwa razy większe od Gdyni. Obecnie 
osiąga Gdynia prawie */; ruchu gdań- 
skiego. Ponadto dziennik zaznacza że 
w osiągniętym dziś przeładunku towa- 
rowym 500 tysięcy t. miesięcznie port 
gdyński stoi na prawie tym samym po- 
ziomie, co Brema, natomiast pod wzglę- 
dem wartości handlu nie można tych 
portów jeszcze porównywać 

    

   

  

Giełda warszawska z dn. 8.IX. b.r. 
WALUTY | DEWIZY: 

Dolary 8,92-—- 8,90:/,—8.911/, — 8.931/,—8,89— 
Holandja . . . . . . 359,95—360,85—350.(5 

- 43,381/, —43,49—43,28 

      

Nowy York . . . « . .8,920—8,945—8,905 
Nowy York kabel . . .8,929—8,949-8.9 a 
Paryż . /. . . . . 36,001/,—35,69—34,05 
PPOR OE OZEAIE 25,44—26,50—26 23 
Szwajcacja . . . .. 174,15—174,58 —173 74 
Wiedeń. 3:3 478 125,50—125,81—125 15 
WIOORY 5 CUDNE 2. 46,73 - 46,85—46,61 
Helsingfors . . . . . - 22,42 —32,48—27,35 

PAPIERY PROCENTOWE: 

8% L.Z. B. G. K.i B.R,, ebl.B.G.K. . 94,00 
Te same 795 . .'. 83,25 
8% obl. budowlane B. G.K.. . . » . 93,00 
5% warszawskie zh said a AS 
8% warszawskia . . . . 69,(0—68,50—69,25
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Rodzice terminatorów a szkoły 
dokształcające zawodowe. 

Największą troską rodziców jest 
danie dziecku jakiegoś sposobu do ży- 
cia czyli jak to się mówi: „Dać mu 
fach do ręki". 

Oczywista w tym wypadku zwra- 
cam się do rodziców, którzy czy to ma 
ją oddać, czy też już oddali dzieci swe 
do rzemiosła. 

Powody „oddawania* do rzemio- 
sła są bardzo często, rozmaite. Prze- 
ważnie jednak, o oddaniu do rzemio- 

sła decyduje brak chęci do nauki. 

  

. Często się, bowiem słyszy: „nie bę- 
dziesz się uczył to cię oddam do rze- 
miosła, rozumiesz ?*. 

I cóż ten zrozumiał? Zrozumiał 
przedewszystkiem, że rzemieślnicy to 
są jakieś nieuki, którzy za karę muszą 
pracować, że rzemiosło jest karą za 
nieuczenie się, że wreszcie, jest jakaś 
ucieczka przed nauką. 

: Taki sposób zwracania uwagi mło- 
dzieży jest karygodny, gdyż obniża, 
powagę rzemiosła, a często i samych 
rodziców. Najczęściej bowiem słyszy 
się takie uwagi wśród samych rze- 
mieślników, coprawda, w nieco innej 
interpretacji: bo kowal np. grozi sy- 
nowi, że jeżeli się nie będzie uczył, to 
go odda do szewca — szewc zaś, że go 
odda do kowala i t. p. 

Ongiś rzeczywiście, u nas był ten 
y że wystarczyło nauczyć się 

rzemiosia tylko, ażeby zostać  rze- 
mieślnikiem. Dzisiaj jednak nauka 
rzemiosła w warsztacie musi być po- 
łączona z nauką trzechletnią w pu- 
blicznej szkole dokształcającej zawo- 
dowej lub w szkołe posiadającej pra- 
wa publiczności, a więc dzisiaj dla 
zdecydowanych nieuków w rzemiośle 
miejsca nie ma. 

  

    

   

      

   
ъ 

  

Minimum wykształcenia jakie Кап- ` 
dydat na terminatora musi posiadać, 
to jest ukończony kurs czterech od- 
działów publicznej szkoły powszech- 
nej. Z niższem bowiem wykształce- 
niem terminator nie będzie przyjęty 
do szkoły dokształcającej zawodowej, 
a tem samem nie będzie mógł w przy- 
szłości zostać czeładnikiem, gdyż w 
myśl Ustawy Przemysłowej do egza- 
minu czeladniczego może być dopusz- 
czony tylko ten, kto ukończył 3 lub 4 
letnią praktykę i równocześnie 3 let- 
nią publiczną szkołę dokształcającą 
zawodową lub prywatną, posiadającą 
prawa publiczności. 

Nie wszystkie jednak rzemiosła 
przyjmują uczniów ze świadectwem z 
4 oddziałów, jak mi wiadomo to np. 
fryzjerzy i cukiernicy żądają ukoń- 
czenia siedmiu oddziałów szkoły po- 

wszechnej. 
Zdarzają się wypadki i 

częste, że przyjmowani są do rzemio- 

sła. najczęściej do szewctwa, wprost 
anaifabeci. Tacy, oczywista, nigdy 
rzemieślnikami nie będą. 

Do tego rodzice dopuścić w żadnym 

razie nie powinni. 
Chcąc ażeby dziecko zostało na- 

prawdę rzemieślnikiem rodzice pamię 

tać powinni, że Rząd nasz te sprawy 

uregulował ustawą przemysłową, na- 

leży więc do niej zastosować się, a ża- 

dnych niespodzianek nie będzie. 

1. A więc: dziecku należy dać wyk- 

szłałeenie nie niższe niż czterech od- 

działów publ. szkoły powszechnej. 

2. Oddać na praktykę majstrowi 

posiadającemu kartę rzemieślniczą, 

t. j. mającemu prawo trzymania ucz- 

niów w terminie. 
3. W razie przyjęcia na praktykę, 

po uprzedniem orzeczeniu lekarzy 

przy inspektoracie pracy, że dany u- 

czeń nadaje się do wybranego prze- 

zeń zawodu, należy sporządzić pisem- 

ną umowę. Umowę spisuje się w 2 

egzemplarzach na przepisowych blan 

kietach, przyczem jeden egzemplarz 

pozostaje u pracodawcy drugi zaś о- 

trzymują rodzice lub opiekunowie 

ucznia. a 
Sporządzenie i podpisanie umowy 

musi nastąpić w ciągu czterech tygod- 

ni po rozpoczęciu nauki. 

      

  

  

  

  

4. Zażądać, zapisania ucznia do 
szkoły dokształcającej zawodowej i 
przestrzegać ażeby uczęszczał doń a- 
kuratnie. W wypadku bowiem, gdy- 
by uczeń wysyłany przez majstra do 
szkoły, do ] nie uczęszczał, 

  

niej 
w myśl Ustawy przemysłowej karany 
będzie grzywną do 100 zł., którą to 
karę poniosą oczywiście rodzice. 

W razie nieposyłania ucznia do 
szkoły przez majstra ten będzie kara- 
ny grzywną do 1000 zł. 

Należy również pamiętać że żadne 
kursy nie dają prawa do zdawania eg- 
zaminu czeladniczego tylko szkoły 
dokształcające zawodowe publiczne 
lub posiadające prawo publiczności. 

Wystrzegać się również należy 
wszelkiego rodzaju t. zw. „majstrów 
którzy nie mają prawa trzymania 
uczniów. 

Tacy to właśnie, „„majstrowie“ 

przeważnie przyjmują uczniów bez 
żadnego nawet wykształcenia, byle 
wziąć pieniądze za naukę. Po skoń- 
czeniu t. zw. terminu nie chcą wydać 
świadectwa, twierdząc że: „„kawałek 

papieru to głupstwo byle znał .„robotę** 

I teraz dopiero spotyka zawód u- 
cznia i jego rodziców, stwarza się czę- 
sto, sytuacja prawie bez wyjścia, a 
ponieważ Usława takiemu nie pozwa- 
la na zostanie rzemieślnikiem więc za- 
czyna się narzekanie na Rząd, usta- 
wę, na cały wreszcie Świat. 

Uniknąć tego wszystkiego łatwo, 
stosując się do wyżej wyszczególnio- 
nych rad, a pracując wspólnie: maj- 

rodzice i szkoła stworzymy na 
złość dobrego światłego rzemieśl- 

  

Jan Czewski. 

  

Proces © usunięcie przemecą 
nauczyciela Polaka. 

KLUCZBORK (ŚLĄSK NIEMIECKI) 8. 9. 
(Pat). — We wtorek przed sądem ławni- 
czym w Kluczborku rozpoczęła się rozprawa 
przeciwko 19 oskarżonym o usunięcie prze- 
mocą w miejscowości Wędzin w pow. do- 

   
brodzieńskim nauczyciela polskiej szkoły 

prywatnej Marjana Karasiewicza. 
Jako oskarżyciel uboczny występuje Zwią 

zek Polskich Towarzystw Szkolnych w osobie 
byłego posła do sejmu pruskiego  Baczew- 
skiego. 

Po sprawdzeniu przez sąd danych perso- 
nalnych, zabrał głos pos. Baczewski, żąda- 
jąc rozszerzenia oskarżenia na występek o 
zakłócenie spokoju publicznego, miru domo- 
wego o podżeganie do nienawiści klaso- 
wej, stawiając wniosek o odszkodowanie dla 
T.wa. Szkolnego w wysokości ogólnej 750 
marek za straty, poniesione przez Związek 
Polskich Towarzystw Szkolnych wskutek 
przymusowego zawieszenia w czynnościach 
nauczyciela Karasiewicza. 

Następnie odczytano akt oskarżenia. Ja- 
ko pierwszy z oskarżonych zeznaje sołtys 
gminy Wędzin Tomasz Kosala. Między inne- 
mi oświadcza on, że na posiedzeniu rady 
gminnej uchwalono wysłać wniosek do lan- 
drata w sprawie zamknięcia szkoły i usunię- 
cia Karasiewicza. Pozałem zbierano podpi- 
sy na listę za wydaleniem Karasiewicza. W 
dalszym ciągu oskarżony opisuje przebieg 
zajścia. Poseł Baczewski zwraca się z.sze- 
regiem zapytań do oskarżonego, żądając od 
niego wyjaśnień, w jaki sposób zareagował 
łandrat na wniosek gminy. Przewodniczący 
sądu uchyłił to pytanie i nie dopuścił do 
dalszych zapytań na ten temat. Ponadto p. 
Baczewski stawia wniosek o wezwanie lan- 
drata Ulitzki w charakterze świadka, celem 
oświetlenia okoliczności, towarzyszących zaj 
ściu. Z kolei zeznawali następni oskarżeni, 

przyczem zeznania ich nie wnoszą nowych 
momentów. Usiłowaniem oskarżonych było 
wykazać, że nauczyciel Karasiewicz przez za 
chowanie się swe wywoływać miał niepokój 
i konflikty na tle narodowościowym w miej- 
scowošci Wkdzin. Jeden z oskarżonych oś. 
wiadcza, że po usunięciu Karasiewicza pow- 
rócił spokój. W związku z tem Karasiewicz 

ierdza, że przeciwnie stosunki po jego wy 
zie pogorszyły się i domaga się wezwa- 

nia w charakterze świadka swego następcy 
nauczyciela szkoły polskiej Sieronia. 

Ofiary na powodzian. 
WARSZAWA 8.9. Pat. — Główny 

Komitet Społeczny Pomocy Ofiarom. 
Powodzi w województw. wileńskiem, 
nowogródzkiem i białostockiem podaje 
że do dnia 3 września złożono na rzecz 
powodzian ogółem 522.085 zł. 40 gr. 
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Niemcy są „rozbrojone“. 
Tak dowodzi oficjalna nota rządu niemieckiego. 

GENEWA, 8. 9. (Pat). — Zainte- 
resowanie delegacyj i dziennikarzy 
skoncentrowało się dziś na opubliko- 
wanej we wtorek nocie rządu niemie- 
ekiego w sprawie stanu zbrojeń. No- 
ta ta jest odpowiedzią na okólnik se- 
kretarza generalnego wysłany do 
rządów, biorących udział w komisji 
przygotowawczej konferencji rozbro- 
jeniowej. 

Rząd niemiecki podaje cyfrę 
100.500 szeregowych i 4.500 oficerów, 
jako eałość swej armji lądowej. Jako 
siły zbrojne. morskie rząd niemiecki 
wykazuje 15 tysięcy szeregowych i 
1500 oficerów. Powietrzne siły zbroj- 
ne podaje rząd niemiecki w ilości ze- 
ro. W rubryce formacyj zorganizowa 
nych wojskowo rząd niemiecki wyka- 
zuje żero. Tak samo w rubryce for- 
macyj cywilnych, zorganizowanych 
wojskowo, na morzu i w powietrzu 

zero. 
Do statystyki tej jest dołączony 

list do sekretarza generalnego, podpi- 
sany przez ministra Curtiusa. List 
ten brzmi między innemi: „Rząd nie- 
miecki w związku ze zbliżającą się 
konfereneją rozbrojeniową, zdecydo- 
wał się odpowiedzieć na kwestjonar- 
jusz w sprawie stanu zbrojeń, zgodnie 
ze wzorem, przyjętym przez Radę Li- 
gi w dniu 3 maja r. b., jakkolwiek 
stan zbrojeń niemieckich jest w szeze- 

gółach ustałony przez jednostronne 
postanowienia części V traktatu wer- 
salskiego, jakkolwiek rząd niemiecki 
odrzuca przedstawiony przez przygo- 
towawezą komisję  rozbrojeniową 
projekt konwencji, na którym opar- 
ty jest wzór tabeli wykazów przyjęty 
przez Radę, jakkolwiek inny projekt 
rządu niemieckiego w sprawie wy- 
miary informacyj o stanie zbrojeń 
został przez Radę odrzucony. Załą- 
czone zestawienia cyfrowe wykazują, 
jak słaby jest stan zbrojeń niemiec- 
kich w porównaniu 2  innemi 
państwami © równie wielkim oh- 
szarze i podobnej gęstości załudnie- 
nia. Zbrojenia niemieckie są po czę- 
ści znacznie niższe, niż cyfry, ustalo- 
ne przez traktat wersalski. A więe 
n. p. marykarka niemiecka posiada 
obecnie 4 jednostki linjowe, gdy zgo- 
dnie z art. 181 traktatu wersalskiego 
i notą komisji kontrolnej morskiej 
międzysojuszniczej z dnia 26 marca 
1920 r., ma prawo posiadać 6 okrętów 
linjowych w służbie i 2 okręty linjo- 
we w rezerwie, to jest dwa razy tyle. 

Wykazy odnośnie wydatków Nie- 
miec na obronę narodową nie mogą 
być jeszcze w tej chwili podane, gdyż 
odnośne prace nie są jeszcze ukończo 
ne. Zastrzegam sobie zakomuniko- 
wanie ich w późniejszym czasie. 

  

Pierwsze po przesileniu posiedzenie 
izby Gmin. 
Zmiana dekoracyj. 

LONDYN 8.9. Pat. — Obrady Izby 
Gmin rozpoczęto przy udziale wszyst- 
kich niemal posłów i wielkim napływie 
publiczności. Na sali obrad rzuca się w 
oczy niezwykła zmiana. gdyż niemal 

wszyscy posłowie Labour Party przesz 
li na ławy opozycji, zaś na ławach 
stronnietw rządowych zasiadają obec- 
nie konserwatyści i liberałowie. 

Pierwsze starcie. 

Pierwsze starcie między Henderso- 
nem i Mac Donałdem nastąpiło wśród 
kolejnych oklasków opozycji i stron- 
nietw rządowych. 

Henderson, nawiązując do projektu 
rządowego w sprawie ograniczenia dy- 
skusji nad propozycjami budżetowemi 
do czwartku, zaprotestował przeciwko 
takiemu pośpiechowi w załatwianiu 
spraw w chwili kryzysu. Mac Donald 
odpowiedział na to z sarkazmem, iż 
jest zadowolony, że Henderson uznaje 

istnienie kryzysu. 
Następnie odczytano orędzie kró- 

lewskie, które głosi między innemi: 
„Obecny stan finansów narodowych 

według opinji ministrów J. Kr. Mości, 

wymaga wprowadzenia dodatkowych 
podatków i opłat oraz oszczędności w 
wydatkach*. Król zaleca rozpatrzenie 
tej sprawy Izbie Gmin i wyraża nadzie- 
ję, iż uchwali ona odpowiednie zarzą- 

dzenia. 

Exposć Mac Donalda. 
X 

Przedstawiając projekt rezolucji o 
powołaniu do życia komitetu ustalania 
metod i sposobów postępowania w dzie 
dzinie finansowej, Mac Donald podkre- 
Ślił z naciskiem, że bywają okolicznoś- 
ci, dla przeciwstawienia się którym 
trzeba wiele odwagi i kiedy niełatwo 
jest powziąć decyzję, mogącą liczyć na 
popularność. Tak np. już w dniu 8 sier- 
pnia otrzymał on wiadomość, iż Bank 
Angielski, w związku z alarmującem 
wycofywaniem wkładów i niebezpie- 
czeństwem, grożącem rezerwom złota, 
liczył się z możłiwościami znacznego 
pogorszenia sytuacji. Kryzys zaostrzał 
się. Tymczasowe kredyty, przyznane 
celem przeciwstawienia się odpływowi 
złota, zostały całkowicie wyczerpane w 
trzecim tygodniu sierpnia i nowa poży- 
czka była konieczna dla zapobieżenia 
znacznemu spadkowi waluty angiel- 

skiej. 
W dalszym ciągu swego przemówie 

nia Mac Donald oświadczył, iż obo- 
wiązkiem rządu obecnego jest trwać 

na stanowisku, dopóki nie minie kry- 

zys i dopóki świat nie przekona się, że 

funt sterling nie może być zaatakowa- 
ny, oraz dopóki zarobki i doch. obywa- 
teli nie będą uwolnione od destrukcyj- 
nych wpływów, jakie im obecnie 
grożą. Gdy Izba Gmin powie, że już 
nie więcej nie może zrobić, rząd poda 
się do dymisji. Następnie mówca zaa- 
pelował do wszystkich klas społeczeń- 
stwa, by szły razem z rządem po trud- 
nej drodze bezpieczeństwa, honoru i do 
brobytu. Jest rzeczą ważną, by wszys- 
cy obywatele przyczynili się do po- 
noszenia ciężarów i podtrzymania kre- 
dytu narodu, od czego zależy ich życie. 

Henderson w obronie bezrobotnych. 

Henderson na wstępie swej mowy 
zaznaczył , że nigdy w ciągu lat 28 nie 
zwracał się do Izby z większem uczu- 
ciem zakłopotania. Partja Pracy zaw- 
sze myśleć będzie o tych, którzy ją o- 
puścili, jako o stracie. Następnie mów- 
ca podkreślił zdecydowany zamiar par- 
tji przeciwstawienie się rządowi, który 
według niej, nie jest rządem narodo- 
wym. Jeżeli pragnie się zrównoważyć 
budżet, to obowiązkiem rządu jest 
wziąć, eo mu jest potrzebne, od tych. 

którzy mają więcej, a nie od tych, któ- 
rzy mają mniej. Jestem dumny —po- 
wiedział Henderson — z tego że staną- 
łem na czele opoz. przeciwko zmniej- 
szeniu zasiłków dla bezrobotnych. To 
nie nasz kraj stworzył obecną sytu- 
ację finansową. Opozycja nie dopuści 
do żadnej ingerencji w dziedzinie soc- 
jalnej, ani do obniżenia poziomu wa- 
runków egzystencji, do redukcji za- 
siłków dla bezrobotnych. 

/ 
/ 

  

Teatr Lutnia. | 
Prawda czy kłamstwo? Komedja 4 
gierska A, Larje, występ p. Samborskiego, 

Węgierskie utwory sceniczne, ja- 
kie się do nas przedostają, noszą na so 
bie cechę naśladownictwa, oprócz mo 
że jednego Molnara, który jest cieka- 
wy i nawskroś oryginalny w swych 
pomysłach, a niektóre jego jednoak- 
tówki, któreśmy wiedzieli w Wilnie w 
wykonaniu zespołu p. Zelwerowicza, 
były zajmującym eksperymentem sce 
nicznym. 

Sztuka, którą p. Samborski wybrał 
sobie za pole popisu, jest zgrabnym, 
na wzór francuski zbudowanym żar- 
tem.,, w którym nić intrygi plącze się 
i gubi, gmatwa i znów ukazuje, by wre 
szcie tak omotać osoby działające, że 
już kłamstwa od prawdy nikt nie od- 
różni. Dzieje się to tem łatwiej, że a- 
utor umieścił całe zdarzenie w świecie 
artystów teatralnych, lub takich, któ- 
rzy nimi być chcą w przyszłości. 

Grać więc, ewentualnie kłamać. jest 
dla nich niejako nakazem i popisem, 
a im lepiej zagrają w życiu codzien- 
nem, tem większa gwarancja, że dosta 
ną oklaski na scenie. Dobrze, może i 

to metoda. spróbow: tuki i scen 
sensacyjnych na najbl «m otocze- 
niu? Ale toby chyba zniszczyło spokój 
domowy, zwłaszcza tych artystów, któ 
rzy grywają w dramacie, jużby np. 
rodzina Adwentowicza lub Wysockiej, 
chodziła pod sugestją zbrodni i szału. 

Bohater sztuki, p. Larje, grany z 
pogodnym humorem i doskonałą de- 
zynwolturą przez p. Samborskiego, 
jest artystą, kocha swój zawód, zdaje 
mu się też, że kocha swą narzeczoną, 
ale ona... rozmaicie z nią jest i było. 
Pęta się tam autor dramatyczny, (któ- 
ry do swej roli powinien mieć inną po 
wierzchowność, jeśli ma być rywa- 
lem), i młody pętak, korepetytor ról 
arty Wkoło tych trzech męż- 

czy i czwartego dyrektora, uwija się 
kobieta, gęsiowata dostatecznie, by 
wbić sobie w pustą głowę zdolności 
artystyczne, których nie ma za grosz. 
Ona też chce grać w życiu, by poka- 
zać co umie, coby potrafiła na scenie. 
Jednak mężczyzna zagrał lepiej... 

Autor stawia nową teorję, że męż- 
czyzna potrafi lepiej udawać i kła- 
mać? Bardzo to dła kobiet pochleb- 
ne, tylko że bohaterkę swoją uczynił 
tak żywiołowo głupią... aż za mało 
sprytną nawet życiowo. Trudną tę 
rolę, odegrała p. Petrykowiez popraw- 
nie, to samo da się powiedzieć 0 in- 
nych artystach. 

P. Samborski wnosił dużo pogody 
i temperamentu w całość przedstawie 
nia, które zgromadziło sporo osób w 
Lutni. Najciekawszą stroną sztuki to 
ta odmiana teatralizacji życia i dowo- 
dzenia raz jeszcze, jak dalece my 
wszyscy ciągle gramy jakieś obmyślo- 
ne role w stosunku do ludzi i faktów, 
jak się zgrywamy czasami, jak kabo- 
tyńsko odnosimy się do bliźnich. Pu- 
bliczność licznie zebrana oklaskiwała 
hojnie artystów za ich barwną i po- 
godną grę, stanowiącą miłe intermez- 
zo pomiędzy zakończeniem sezonu je- 
dnego i rozpoczęciem nowego. 

A Hro. 

  

    

   

  

   

  

   

        

  

      
  

POSZUKUJĘ POSADY 

w domach rządowych lub prywatnych. 
Posiadam dobre świadectwa. Łaskawe 
oferty proszę nadsyłać do Redakcji 
„Kurjera Wileńskiego* pod Nr. 87871 

dla W. S.     
  

  

Nr. 207 (2149) 

Wilno przed i po stu latach. 
W 1831 r. 

(Ze starych szpurgałów). 
„Anetko, kochasiu, zawołaj, zawołaj Bał- 

truczka, niech zapali latarnię i wyjdzie na- 

przeciw Sewerynów, bo ja widzę że noc choć 

oko wykoł, a po brzegu antokolskim wyboje, 

że nie daj ty Boże! Mogą z karetą ugrzęznąć 

może niechajby i Szerszeniewicz zdjął liberję 

i też poszedł, we dwóch lepiej dadzą radę, 

jeżeliby broń Boże Ze 

‚( Łom żelazny niecf wezmą. Anetko, A- 

netko, łom, bo kareta Sewerynów ciężka i 

nie dźwigną, a ja wiem że tam koło mostu 

dziura jak na mejszagolskim trakcie i bło- 

ta jak w rojście! „Dobrze ciociu, ja sama 

popatrzę z ganku, czy nie jadą. ależ pewno 

bez kagańca nie ruszyli*. „A mojaż ty dusz- 

ko, ot prostota wiejska, jak widać że tylko 

co od Mamuli i Tatuli do stolicy przyjecha- 

łal Toż miasto, duszko, miasto, i wielkie, 

stolica, nikt tu nie może z kagańcem jak na 

wilki jeździć, pożar by zaraz zrobili... za- 

stanów się!... Latarnie świecą, šwieczki“. 

„Ależ Ciotula, w tej Ciotuleczki stolicy ta- 

kie ciemności, że można nos złamać, wczo- 

raj na szpacyjer wyszłyśmy Leontynia, Gab- 

rysia i nasi kawalerowie, konkurent Gabrysi, 

pan Tytus, i pan adjunkt uniwersytetu, An- 

zelm, to ciocia da wiarę?.. Przenosili nas 

koło Bernardynów „Ta tam Wilejka brzeg 

rozmyła.. patynków było szkoda'. 

„Idź nie gadaj jak  pytel, 

patrz czy oni jadą, bo mówię że przewrócą 

się i może być kalectwo! Ja nie rozumiem 

jak ten prezydent miasta może tak nas post- 

ponować, takie drogi! Prosto uważasz duszo 

przejścia nie ma... A co? Jadą?*. „Coś bły. 

ska nad brzegiem... może to oni, ale bardzo 

ciemno... trzeba wysko na spotkanie, 

Bałtruk, Bałtruk, lichtarnia! Zaświeć, pod- 

skocz, kochany, spotykać!... 

W 1931 r. 
(Autentyczne zdarzenie i aktualne). 
„Ach ja 

my szanowr 

  

  

      

duszeczko, 

          

že ciemno, czy my tu przejdzie- 

Panie? Z miłą chęcią udałem 

się na Pańskie wezwanie do Towarzytwa 

Przyjaciół Nauk dla wysłuchania ciekawego 

referatu profesora B. ale nie sądziłem że tu 

wcale nie oświetlają ulic... i takie wertepy*! 

„To nic, szanowny Panie Rektorze, my tu 

wszystkie jamy i dziury znamy na pamięć, 

poprowadzimy Pana, ot tak, pomaleńku... 

Ajaj, przepraszam obryzgałem, ale bo tej ka- 

łuży nie było jakeśmy szli, bo właśnie duży 

deszcz upadł w ezasie posiedzenia, a u nas 
takie silne spady... to zaraz jak jeziora... 

ale jakie my mamy piękne jeziora w Tro- 

kach! Pan rektor musi to zwiedzić....* 

Dobrze, owszem, o ile żywy dojdę do do- 

mu... „Panie, Panie, to płot, jakieś deski... o 

Boże, a ja zapomniałem kaloszy! Toż mi żo- 

na głowę zmyje, nowe trzewiki sportowe na 

nic... i te dziwnie ostre kamienie... jak wy 

tu chodzicie? To nogi wykręca, i przy tych 

ciemnościach można się przewrócić na każ- 

dym kroku... takie przytem strome te ulicz- 
ki“. 

„Panie rektorze, tu mamy talizman na 

wszystkie nasze bolączki: przywykszy, już 

Mickiewicz o tem pisał, jak dobrze panu 

rektorowi wiadomo, co prawda o Pińczu- 

  

kach, ale my też tacy sami... jak przywykszy, 

to już nic nie boli, nie razi, nie oburza”. 

„Ależ chodzić trudno, nogi wykręca, i ciem- 

no, ponuro*. 

„To tylko przy Łukiszkach, Pan wie, gos- 

podarz sam dla siebie najmniej wymaga, tu 

w pobliżu mieszka sam Prezydent miasta, 

więc żenuje się lepiej dla siebie oświetlać 

jak dła innych dzielnic, i tak... ajajaj! Masz 

tobie!... o Jezu! Skręciłem nogę, nie mogę 

wstać, bok boli okropnie... o przeklęte ciem- 

ności i doły”. 

„A co Szanowny Kolego, jednak nie dość 

przywykszy widać? 1 Kiks. 

HL Ali i ОЫ САН 

Penierajcie przemysł krajowy 
SEPOIPYKOKMA RD TIGER SATA UA ARTS KISS TSO 

Za i contra. 

Następny mówca Churchill zalecił 
przeprowadzenie wyborów powszech- 
nych w niedalekim czasie, zaznaczając 
że kraj dojrzał ju do protekcjonizmu. 

Przedstawiciel lewego skrzydła 
Partji Pracy Baxton oświadczył, iż Mac 
Donald kieruje akcją. 

W dalszym ciągu obrad przywódca 
konserwatystów Baldwin oświadczył , 
że zdaniem konserwatystów istotnym 
czynnikiem naprawy bilansu handlo- 

wego jest wprowadzenie taryf celnych. 
Dalej Baldwin podkreślił z uznaniem 
odwagę Mac Donalda, który, opuszezo- 

ny przez swą partję, oświadczył, że bę- 
dzie usiłował ocalić kraj sam jeden. Ja 
i moi przyjaciele —zakończył Mac Do- 
nald — postawimy wszystkie nasze siły 
do dyspozycji rządu, aby wypełnić w 
ciągu 3—4 najbliższych tygodni zada- 
nia finansowe. 

Wycieczka w Beskidy. 
Z;Truskawca do Drohobycza, Borysławia i Pomiarek. 

Trzeba nielada odwagi, by w okre 

sie długotrwałej słoty, zdecydować się 

na całodzienną wycieczkę autokarem 
w Beskidy. Lecz pokusa była zbyt sil- 

na, więc pomimo, iż w sobotę rzetel- 
nie lało, zapisałam się i wpłaciłam 

swój udział. 

„Do odważnych świat należy”, - a 

€o zatem idzie, szczęście im sprzyja, to 
też gdyśmy zajmowali miejsca w wo- 

zie o siódmej rano w niedzielę, słońce 
świeciło cudnie i zapowiadała się wspa 

niała pogoda, jak wymarzona na wy- 
cieczkę, co sprawiło, żeśmy wyruszyli 
w jak najświetniejszych humorach. 
Prócz fotografa z pomocnikiem i szo- 
fera, jechało nas wycieczkowiczów je- 
denaście osób, a że wyjechaliśmy tyl- 
ko po Naftusi, więc śpieszą* na śniada 
nie do Stryja, przemknęliśmy przez 
Drohobycz, zatrzymując się zaledwie 
ma pięć minut przed pięknym starym 
kościołem, fundowanym przez Włady 

sława Jagiełłę, w przelocie mignęły 

nam jeszcze bożnica z tej samej epoki 
i parę starych cerkiewek, pozostawia- 
jąc zwiedzanie rafinerji Polminu, żup 
solnych i cerkiewki modrzewiowej św. 
Jana na inną wycieczkę. 

dość szybko po doskonałej szosie, bie 
gnącej „po równinie, przypominającej 
w okolicach Stryja płaszczyzny mazo 
wieckie, nad nami płynął i kołował 
duży klucz odlatujących bocianów. Po 
nieważ zwiedzanie: Stryja nie było w 
programie wycieczki, więc po spoży- 
ciu śniadania w cukierni pana Marke- 
fki, ruszyliśmy dalej, wynosząc wra- 
żenie, że Stryj jest najosobliwszem i je 
dynem miastem w Polsce, w którem, 
dzięki taniości gazu, latarnie uliczne 
palą się przez cały dzień, aby nie psuć 
koszulek przy zapalaniu i gaszeniu i 

nie najmować człowieka do tej funk- 
cji. 

Za Stryjem żegnamy płaszczyzny, 
droga staje się coraz bardziej falistą w 
miarę zbliżania się do gór, które od 
dawna widać na widnokręgu. Kapry- 
śny bieg rzeki Stryja, wzdłuż której 
biegnie szosa, zakreślając łuki i prze- 
dziwne pętle, prowadzi nas w prześli- 
czną kotlinę Międzybrodów, otocz. ze 
wszystkich stron zalesionemi górami, 
na której górska rzeka Opór wpada do 
Stryja. Stąd już widać wyraźnie gó- 
rę Paraszka, najwyższy szczyt tej par 
tji Beskidów, wysoką na 1271 metrów 

Minąwszy Drohobycz. mknęliśmynad poziom morza. 

Przeježdžamy parę elipsoidalnie wy 
giętych drewnianych mostów, mijamy 
dużą i ładną wieś Synowódzko Wyż- 
ne, Sanatorjum Dębina i jadąc doliną 
Oporu, napawamy się pięknem eudow 
nego otaczającego nas górskiego kraj- 
obrazu. 

Powiatowe miasto Skole, własność 
magnatów baronów Groedlów, do któ 
rych należą tysiące hektarów ziemi, 
nie posiada żadnych zabytków archi- 
tektonicznych, ani żadnych osobliwoś- 
ci, prócz ' przepięknej malowniczej 
przyrody, olbrzymich lasów, porasta- 
jących zbocza gór i sięgających aż po 
kamienistą plażę, kapryśnie wijącego 
się Oporu. 

Ze Skolego śliczna droga wąwozem 
prowadzi do uroczego, jak w bajce, 
Hrebenowa i Tuchli, wszędzie pełno 
letników, zamieszkujących stylowe 
drewniane domki. W drodze powrot- 
nej do Skolego zwiedzamy ślicznie po- 
łożone, świeżo powstałe kąpielisko w 
Żełemiance, którego silnie gazowana i 
przesycona bromem woda, nie nadaje 
się wprawdzie do picia, ale ogrzana i 
rozcieńczona zwykłą wodą w łazien- 
kach, bajecznie koi stargane nerwy i 
działa ożywczo na cały organizm, co 
pozwala mniemać, że skromny dwuna 
stokabinowy budynek łazienek, w cią- 
gu najbliższych lat będzie się musiał 
podwoić lub nawet trzykrotnie rozsze 
rzyć ilość kabin. 

Zato obiad w Skolem był pod zde- 
chłym Medorkiem, w ojczyźnie pstrą- 
ga nie było go ani na lekarstwo, kur- 
częta były nad podziw chude, kompot 
ciepły, a kawa zimna, zapewne zacni 
skolemianie wyobrażali sobie, że tury- 
ści nasyceni pięknem natury, nie będą 
zbyt wybredni, a zresztą „goście nie 
świnie i tak wszystko zjedzą*. Na 
szczęście sytuację ratowała cudna po- 
goda i perspektywa jazdy do wodospa 
dów Kamionki i małego Morskiego 
Oka. 

Podziwiać należy wytrzymałość 0- 
pon samochodowych, że nie potrzaska 
ły się na cudownej, lecz djablo kamie- 
nistej drodze, do wodospadów Kamion 
ki. Wąska droga pnie się skrajem ła- 
su wzdłuż bystrego górskiego potoku, 
wreszcie autobus staje i dalej trzeba 
już iść pieszo, Istna bajka: potok pie- 
ni się i szumi, pędząc po głazach, ol- 
brzymie kępy paproci, gencjanny, ka- 
mienista droga jaru wijące się serpenty 
nowo prowadzi coraz wyżej. Po foto- 
grafji na głazach nad wodospadem, 
maszerujemy dałej, z obszernej pola- 
ny przy leśniczówce widać hale, ze sta 
dami pasących się krów i stogami sia 
na, dalej wąska stroma ścieżka przez 
las prowadzi do Małego Morskiego 
Oka, minjaturowego jeziorka, otoczo- 
nego ze wszystkich stron skałami i la 
sem. 

W drodze powrotnej zbaczamy je- 

szcze do Morszyna, naszego polskiego 
Karlsbadu, mającego duży ładny park 
dobrze utrzymane spacery, wcale przy 
zwoicie prezentujący się dom zdrojo- 
wy, dobrze urządzone łazienki, w któ- 
rych kąpiel solankowa kosztuje tylko 
3 i pół złotego, a przedewszystkiem 
źródło Bonifacego, którego woda dzia 
ła tak przeczyszczająco, że pije sią ją 
tylko nawpół rozcieńczoną wodą ze 
źródła pod Matką Boską. Ze źródła 
Bonifacego warzy się powszechnie zna 
ną Sól Morszyńską. 

Chociaż od Truskawca dzieli nas 
niespełna 60 - kilometrów, lecz 
zmierzch z końca sierpnia szybko za- 
pada i koło Drohobycza jest już zupeł- 
nie ciemno, co pozwala rozkoszować 
się w całej pełni widokiem jarzącego 
się ognikami Borysławia, którego szy- 
by rozsiane są na zboczach gór. 

Stanowczo Borysław znacznie pię- 
kniej wygląda w nocy niż w dzień, 
ogniki pokazują tylko wielką ilość 
szybów, bogactw zagłębia, kryjąc w 
mrokach nocy, lepkie gęste błoto ulic, 
kładki nad cuchnącemi rynsztokami, i 
nędzne lepianki, urągające najprymi- 
tywniejszym wymogom kultury i hi- 
gjeny. Borysław jest miejscem ciężkiej 
pracy robotników, wielkich zysków 

' wzbogacających się, niestety, przeważ 
nie cudzoziemców, przemysłowców — 
i najskrajniejszej nędzy. Moc bezro- 
botnych zwłaszcza teraz gdy kopalnie 

wosku ziemnego są nieczynne, a szy- 
by naftowe produkują znacznie mniej 
ropy. Element bezrobotnych z Bory- 
sławia jest istną plagą Truskawca i je 
mu to przypisać należy przewažną 
część złodziejstw i innych nadużyć. 

Wycieczka w Beskidy udała się w 
całej pełni, wróciliśmy około 8-ej, za- 
dowoleni i opaleni wichrem i słońcem. 
Ten dzień pogodny był jak wykradzio- 
ny, gdyż zaraz nazajutrz rozpoczął się 
tygodniowy okres deszczów, chłodów 
i słoty, która jest tak uporczywa, że 
pod jej tchnieniem zamarły nawet Po 
miarki. Bo któż się odważy leżeć na 
piaszczystej plaży i kąpać w basenie z 

3 procentową solanką, gdy słońca nie 
ma a deszcz bez ustanku leje. Odpo- 
czywa więc kort tenisowy, piłki i gu- 
mowe ryby, odpoczywają łodzie, cze- 
kając tęsknie lepszej pogody, głośnik 
radjowy wygrywa w próżnię „tanga i 
bluesy, a właściciel restauracji ziewa 

i klnie brak słońca i gości. Karzełek 

kustosz Muzeum Pomiareckiego nie 
ma komu udzielać wyjaśnień i pokazy 
wać okazów miejscowych rud, soli, 
skał, fauny i flory i tylko paru robot- 
ników w strojach marynarzy doglą- 
da prawidłowego funkcjonowania 
maszyny, tłoczącej solankę do łazie- 
nek truskawieckich. 

Zofja Piasecka-Kaliciūska 

Truskawiec, 2 września. 
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WIEŠCI I OBRAZKI Z KRAJU V 
Zmyślona historia o napadzie rabunkowym. 

Wezoraj wieczorem na posterunek policji 

w Szumsku wpadł zadyszany mieszkaniec 

wsi Miedniki Jan Surojez i zeznał, że w dro- 

dze z Szumska do Sół, na 4 kilometrze od 

Szumska, został napadnięty przez dwóch 

uzbrojonych bandytów, którzy steroryzowali 

go, poczem zrabowawszy 30 zł. gotówką i 

walizkę z rzeczami wartości 128 zł. zbiegli. 

Zaalarmowana polieja natychmiast wdro- 

żyła doehodzenie. Urządzono obławę, lecz 

na żadne ślady rabusiów nie natrafiono. 

Dopiero dalsze dochodzenie wyjaśniło, że 

Surojcz jest umysłowo chory i całą historję 

z napadem rabunkowym zmyślił. (c). 

Niebezpieczna zabawa pastuchów. 
Utożyli kamienie na torze kolejowym. 

Na 434 kilometrze linji kolejowej 3 Wil- 

no—Bezdany, znaleziono przedwczoraj uło- 

żene na torze dwa słupy kamienne służące 

do oznaczania kilometrów. Przeprowadzone 

wykrycie zbrodni z 

Podczas rewizji w domu mieszkańca wsi 

Delwaty gminy janowskiej Wł. Holsztena 

policja ujawniła na strychu w glinie szkielet 

ludzki. 
ч 8 

Przeprowadzone dochodzenie ustaliło, že 

jest to szkielet niejakiego Juljana Borsiewi- 

cza, który przed 10 laty w zagadkowy Spo- 

sób zaginął, nie pozostawiając po sobie żad- 

dochodzenie ustaliło niezbicie, że kamienie 

te ułożone zostały przez pastuchów, których 

zatrzymano. (e). 

przed dziesięciu lat. 
nego śladu. 

Obecnie wyszło najaw, że Borsiewicz za- 

mordowany został przez brata wyżej wspom 

nianego Władysława Holsztena — Stanisła- 

wa, który zwłoki swej ofiary schował w gli- 

nie na strychu swego domu. 

Gdzie przebywa morderca obecnie nara- 

zie nie ustalono. Dochodzenie w toku. (e). 

———— чеа 

BARANOWICZE 
+ Uroczystości żałobne w Barano- 

wiczach ku czei 5. р. Tadeusza Hołów 

ki. posła Ziemi Nowogródzkiej. W 

dniu 4 września społeczeństwo m. 

Baranowicz uroczyście czciło pamięć 

tragicznie zmarłego posła Ziemi No- 

wogródzkiej Tadeusza Hołówki. O 

godzinie 11-tej odprawione zostały 

nabożeństwa żałobne w świątyniach 

wszystkich wyznań, przyczem głów- 

ne nabożeństwo odprawione zostało 

w kościele garnizonowym. Tutaj ze- 

brały się wszystkie organizacje spo- 

łeczne ze sztandarami krepą pokry- 

temi. a po skończonem nabożeństwie 

przed kościołem sformował się dłu- 

gi kondukt żałobny, który wyruszył 

na czele z orkiestrami 78 p. p. i stra- 

ży pożarnej w kierunku grobu „Nie- 

znanego Żołnierza”, gdzie został roz- 

wiązany. 

Publiczność biorąca udział w po- 

chodzie udała się do obszernej sali 

kino-teatru „Apollo“, gdzie odbyla się 

uroczysta akademja žalobna, na któ- 

rej przemawiali kolejno: prezes Rady 

Powiatowej B. B. W. R. p. Zygmunt 

Czarnocki, p. poseł Poźniak, p. Mol- 

łer z ramienia ludności białoruskiej, 

p. Izykson z ramienia ludności ży- 

dowskiej i p. Kowalski z ramienia rze 

mieślników chrześcijan. 

W końcu akademji kilkutysięczny 

tłum społeczeństwa baranowickiego 

powziął rezolucję o głębokiej treści, 

w której zakończeniu ludność m. Ba- 

ranowicz postanawia  wybjidować 

własnym sumptem pomnik Bohatero 

«wi Idei Tadeuszowi Hołówce, który- 

by po wieczne czasy przypominał po- 

kołeniom w Baranowiczach ostatnią 

wolę Wielkiego posła Ziemi Nowo- 

gródzkiej. Przez cały dzień zbierano 

ofiary na składkę dla utworzenia fun- 

duszu stypendjalnego im. Tadeusza 

Hołówki. A 

Pozatem w tym dniu w lokalu 

Magistratu m. Baranowicz odbyło się 

żałobne posiedzenie Rady Miejskiej 

poświęcone pamięci Tadeusza Hołów- 

ki. Posiedzeniu przewodniczył p. bur 

mistrz Senkowski, a prócz radnych 

wzięli również udział w posiedzeniu 

p. starosta Przepałkowski Zygmunt, 

prezes Rady Powiatowej p. Czarnocki 

p. poseł Poźniak i inni. Po treściwem 

przemówieniu p.burmistrza Senkow- 

skiego Rada Miejska powzięła jedno- 

głośnie następujące uchwały: 1) Wy- 
słać depesze kondolencyjne do wdo- 
wy i rodziny tragicznie zmarłego Pos 
ła oraz pod adresem prezesa Bezpar- 

tyjnego Bloku p. Sławka. 2) Na piś- 
mienny wniosek nieobecnego radne- 
go p. Antonowicza przemianować do- 

tychczasową ulicę Hrabiowską na uli- 

cę  ImieniaTadeusza Hołówki. 3) 

Wstawić do budżetu miejskiego po 

wieczne czasy pozycję w sumie 200 

złotych rocznie na stypendjum im. 
"Tadeusza Hołówki, która to suma 

rok rocznie będzie przekazywaną do 
dyspozycji funduszu stypendjalnego 

wojewódzkiego, ewentualnie okręgo- 
wego. 

+ WYPADKI I KRADZIEŻE. W osadzie 
Wiedzma, gminy darewskiej, wskutek wa- 
dliwej konstrukcji komina, wybuchł pożar, 
który strawił doszczętnie dom mieszkalny 

i ehlew należący do Wielicy Juljana. Stra- 
ły wyrządzone pożarem wynoszą 2.600 zło- 
tych. 

— Na uliey szosowej w Baranowiczach 

przewrócił się wóz z sianem, przygniatając 

swym ciężarem Rywkę Mine, która doznała 
słamania nogi. Nieszezęśliwą przewieziono 

do szpitala miejskiego w Baranowiezach. 

— Na uliey Kołpieniekiej w Baranowi- 

czach został przejechany jednokonną fur- 

manką, kierowaną przez Kiśluka Aleksandra 

mieszkańca wsi Derewna, gminy nowomy- 

skiej, 8-mio letni Czujko Wiktor, którego 

w ciężkim stanie przewieziono do szpitala 

miejskiego w Baranowiczach. 

— Na szkodę Berman Berty skradziono z 

pn przez otwarte okno kapę wartości 

zi. 

— Na szkodę Wieckiewiezowny Stani- 

sławy podczas jej nieobecności skradziono 

buciki, sukienkę i bieliznę ogólnej wartoś- 

<i 150 złotych. 

Lisa 
DZ IE WYBRYKI „CÓRY KORYNTU* W LI- 

с ‚"':"“'Ш z innemi większemi osied- 

lami w Polsce, zwłaszcza w których stacjo- 
nuje jakikolwiek garnizon wojskowy i Lida 
nie jest wolną od plagi, w postaci panoszą- 
<ej się tu bezkarnie rozpusty i wyuzdania. 
Zawdzięczając niezdecydowanemu  stanowi- 

sku odnośnych władz miejscowych, tut. „Có- 
ry Koryntu* lawirują sobie swobodnie po 

głównych arterjach naszego grodu, (ulice: 
Suwalska, 3-go maja, maj. Mackiewicza) nie. 

tylko w porze wieczorowej i nocnej, lecz i 

wśród białego dnia, bezwstydnem zachowa- 

niem się wywołując wokół zgorszenie i zły 

przykład, że aż prastare mury Gedyminowe 

się w swych posadach ze zgrozy. 

Oto przyprawiający © mdłości obrazek: 

Początek roku szkolnego. Ulicami tłumnie 

śpieszy w różnych kierunkach ucząca się 

młodzież. Miło patrzeć na rozochocone, świe 

że, pełne życia i animuszu twarze. Nie dziw 

Pną się do Ż 11 

    

ycia i wiedzy. Naraz, 0 zgrozo:. 

Równolegle, raczej tuż obok z uczennicami 

gimnazjum, zdążającemi po skończonych 

lekcjach w domowe progi, chwiejnym kro- 

kiem wloką się, nasycając powietrze wyzie- 

wami alkoholu i zachowując się niżej wszel- 

kiej krytyki, dwie znane miejscowe prosty- 

tutki. 

Nikt — nie. Jakby tak być musiało. 

Tak być nie powinno! Tą drogą właśnie, 

zainteresowany w tym przedmiocie ogół, wi- 

nien jaknajczęściej, (o ile oczywiście zajdzie 

potrzeba) przypominać odnośnym władzom, 

o ciążącym na niech, skądinąd może dość 

przykrym, lecz nieodwołalnym, nieustannym 

obowiązku czuwania, by owe przysłowiowe 

parszywe owce jaknajszczelniej były izolo- 
wane od zdrowego stada. 

Podając powyższe do wiadomości szer- 
szego ogółu, żywimy nadzieję, że utyskiwa- 

nia nasze, zresztą zupełnie uzasadnione, 
znajdą należyty oddźwięk u odnośnych 

władz. M-ur. 

SMORGONIE 
-+ Rozpoczęcie roku szkolnego. W dniu 

a w Średniej Szkole Handlo- 
wej w Smorgoniach odbyła sie uroczysta 
inauguracja roku szkolnego. O godz. 9-ej 
rano młodzież szkolna pod opieką wycho- 
wawców udała się przy dźwiękach 
orkiestry dętej do kościoła parafjalnego, 
gdzie przy współudziale licznie zgromadzo- 

władz 

    

  

nego społeczeństwa przedstawicieli 
i nauczycielstwa ks. proboszcz Czerniak od- 
prawił Mszę Świętą. 

Po Mszy uczniowie Średniej Szkoły Han- 
dlowej udali się do nowego gmachu przy ul. 
Mickiewicza 37, dokąd przybyli przedstawi- 
ciele miejscowych władz, duchowieństwa, 
samorządu i liczne rzesze społeczeństwa. 

W olbrzymiej sali inaugurację roku 

szkolnego rozpoczął swem przemówieniem 

dyrektor Szkoły, który podkreślił znaczenie 

szkół zawodowych, a w tej liczbie i handlo- 

wych w obecnym życiu gospodarczem Pol- 

ski i przeżywanym kryzysie gospodarczym. 

Na zakończenie orkiestra odegrała szereg ut- 

worów. Wychowawcy klas podali do wia- 

domości, że od 2-go września rozpoczynają 
się normalne lekcje. 

-+ Wpisy do Szkoły Handlowej. Dyrek- 

cja Szkoły podaje do wiadomości zaintere- 

sowanym, że wpisy do Średniej Szkoły Han- 

dlowej są przyjmowane w _ Sekretarjacie 

Szkoły do dnia 30 września. Szkoła posiada 

jeszcze tylko kilka miejsc. Ci, którzy ukoń- 

czyli szkołę powszechną przyjmowani są 

bez żadnych trudności. Zamiejscowi winni 

dołączyć znaczek na odpowiedź. 

-- Wyświęcenie gmachu Kasy Stefczyka. 
W dniu 31 sierpnia miejscowe społeczeńst- 
wo przeżywało doniosłą chwilę, istniejąca 
bowiem od roku 1924 Kasa Stefczyka wyś- 
więcała własny gmach, który jest trwałym 
pomnikiem kultury gospodarczej naszego 
miasta i okolic. Uroczystego aktu poświę- 
cenia dokonał ks. proboszcz Czerniak Leo- 
nard przy współudziale starosty powiatowe- 
go p. Suszyńskiego, delegata Związku Rewi- 
zyjnego z Wilna, duchowieństwa, władz i 
przedstawicieli wszystkich organizacyj spo- 
łecznych. W) wydanym przez Zarząd Kasy 
z tego tytułu obiedzie wzięło udział około 50 
osób, 

Dokładniejsze sprawozdanie z przebiegu 
uroczystego poświęcenia, jak również z dzia 
aLzpśc Kasy podamy w najbliższych nume- 
ach naszego pisma. 

TURMONT 
RAZ, Kółka Amatorskiego Kolejarzy, Dn. 

6 września zespół amatorów Ogniska Kole- 
jowego odegrał komedję Pobratymca „Zrę. 
kowiny u Druzgały*. Gra całego zespołu 
budziła ogólny zachwyt, szczególniej p. Śli- 
wowa w roli głuchej Brygidy i p. Gołubec 
ki w roli organisty, obaj stworzyli typy go- 
dne podziwu. Doskonałej grze znacznego do 
dawaly uroku malownicze kostjumy góral- 
skie i ładna dekoracja. 

Jak to widać było z całości sztuka pod 
każdym względem, dobrze opracowana, co 
kosztowało niemało trudów, tem bardziej że 
brak stałej sceny pracę tą znacznie zwięk 
sza lecz dla tak godnego celu, jak budowa 
własnego domu ogniska, nie żal tych wysił- 
ków albowiem każden zdobyty grosz po- 
większa, z wielkim trudem rozpoczętą bu- 
dowę domu ogniska. 

Daj Boże aby i nadał w pracy swej kółko 
nie ustawało a mieszkańcy Turmontu, aby 
nie odmawiali swego poparcia. 

SOŁY 
GE Uwadze władz. W Sołach, pow. Osz- 

EO: z powodu zniszczenia kościoła 
w R wojny, nabożeństwa są odprawia- 

aplicy cmentarnej, zdala od miaste- 
czka. 

Parafjanie przychodzący na nabożeńst- 
wa są ludźmi żyjącymi, nic też dziwnego, 
że muszą zaspakajać swe czynności fizjolo- 
giczne, naturalnie skutkiem znacznej cdle- 
głości od jakichkolwiek zabudowań cmen 
tarza, dopuszczając Się profanacji grobów. 

Kiedy jeden z parafjan. mający dzieci po- 
chowane na miejscowym cmentarzu, którego 
ojeowskie serce bolało z powodu owego bez 
czeszczenia przybytku umarłych, zwrócił się 

do proboszcza parafji w Sołach, o wybudo- 
wanie wpobliżu cmentarza odpowiedniego 

budynku, proboszcz raczył tylko wzruszyć 
ramionami. Parafjanin ten zwrócił się do 

policji, a nawet do miejscowego samorządu 
gminnego, przy którem istnieje Komisja sa- 
nitarna, ale i tutaj zostało to przynajmniej 
dotychczas pominięte milczeniem. 

Podaję więc pod sąd opinji publicznej 
tych, którzy swoim biernym stosunkiem po- 
zwalają bezcześcić drogie każdemu miejsce 
wiecznego spoczynku, dopuszczając się przez 
to obrazy uczuć każdego wierzącego czło- 
wieka. Obserwator. 

KR UB WS ER WLED ENG SEK I 

prowadzenie sądów doraźnych 
na terenie woj. wileńskiego. 

Dziś na murach Wilna i woj. wileńskiego zostanie rozpiakatowa- 

ne rozporządzenie o sądach doraźnych. Rozporządzenie to wchodzi 

w życie z dniem 10 b. m. i będzie odtąd stosowane w wypadkach, 

przewidzianych w rozporządzeniu. (m) 

POSTĘPOWANIE KARNO-SĄDOWE ZWYCZAJNE, 'А DORAŹNE. 

Ogłoszone rozporządzenie Rady Ministrów 

o wprowadzeniu na obszarze całego państwa 

postępowania doraźnego w stosunku do spra 

wców przestępstw pewnych kategoryj, stwa- 

rza nową sytuację w dziedzinie wymiaru 

sprawiedliwości karnej. Należy zaznaczyć, iż 

postępowanie doraźne pod względem kody- 

fikacyjnym nie wchodzi w skład obowiązu- 

jącej procedury karnej, lecz ogłoszone Z0- 

stało odrębnie jako rozporządzenie Prezyden 

ta Rzeczypospolitej jednocześnie z nowym 

kodeksem postępowania karnego w tym sa- 

mym numerze 33 „Dziennika Ustaw“ z 1928 

roku. 
Wprowadzenie 

   

  

postępowania doraźnego 

na danym obszarze uzależnione jest od u- 

znania Rady Ministrów „w wypadku, gdy 

przestępstwa wymienione w tej ustawie sze 

rzą się w sposób szczególnie niebezpieczny 

dla porządku publicznego, lub jeśli grozi 

bezpośrednie niebezpieczeństwo takiego sze- 

rzenia się tych przestępstw”. Historycznie 

rzecz biorąc, postępowanie doraźne nie sta- 

nowi w usławodawstwie naszem novum, 

gdyż po raz pierwszy postępowanie takie 

wprowadziła u nas ustawa z r. 1919 o są- 

dach doraźnych, ustawa następnie uchylna. 

Dzisiaj postępowanie doraźne znane jest 

ustawie o stanie wyjątkowym i stanie wojen 

nym. Postępowanie doraźne ma dwie cechy: 

szybkość i surowość kar. Jeżeli chodzi o szyb 

ko. to przedewszystkiem jest wyłączone 

Śledztwo, nieodzowne w wypadku zbrodni w 

potępowaniu zwyczajnem. W postępowaniu 

doraźnem zamiast sędziego śledczego wraz z 

aparatem śledztwa na widowni zjawia się 

     

    

      
   

czynnik administracyjny — prokurator, któ- 

ry przeprowadza dochodzenie bezpośrednio, 

sam lub za pomocą organów policyjnych. 

Decyzję o zaaresztowaniu oskarżonego wyda 

je sędzia Śledczy, lub sędzia grodzki, lecz 

wniosek prokuratora wiąże w tej mierze sąd 

całkowicie. 
Prokurator winien zakończyć dochodze- 

nie najpóźniej 21-go dnia po ujęciu oskarżo- 

nego. Po zamknięciu dochodzenia prokurator 

wnosi akt oskarżenia do sądu. Akt oskarże- 

nia jest tu tylko krótkim wnioskiem nie wy- 

magającym, jak w postępowaniu zwyczajnem 

uzasadnienia. Przeciw aktowi oskarżenia nie 

wolno podsądnemu wnieść sprzeciwu, czyli 

ewentualne zarzuty podnosić może dopiero 

na rozprawie głównej. 
Z chwilą, gdy akt oskarżenia wpływa do 

sądu, przewodniczący wydziału winien w cią 

gu 24 godzin wyznaczyć termin rozprawy. 

Postępowanie doraźne jest postępowaniem 

przyśpieszonem, wolne jest więc od wszyst- 

kiego, coby mogło je przedłużyć, nie wolno 

zatem zgłaszać w niem powództwa cywilne- 

go. 
Wyroki i postanowienia sądu w postępo- 

waniu doraźnem nie ulegają zaskarżeniu, 

tak iż wyrok śmierci, wydany w tem postę- 

powaniu, jest natychmiast prawomocny i u- 

lega wykonaniu w ciągu 24 godzin. 

Sąd doraźny, jak z powyższego wynika, 

jest instancją bezapelacyjną i jedynie w myśl 

ogólnych zasad . procedury prawo łaski, przy 

sługujące Głowie Państwa, mogłoby wyrok 

sądu doraźnego złagodzić. 

        

K. Kl. 

  

Wileński „Broadway”. 
Walka na śmierć i życie pomiędzy członkami dwóch wrogich 

band. Odnalezienie 6 granatów w mieszkaniu przywódcy 

„Złotego Sztandaru". 

W swoim czasie władze bezpieczeństwa 

zlikwidowały w Wilnie niebezpieczną orga- 

nizację złodziejską p. n. „Bruderferajn*. 

Członkowie tej bandy złodziejskiej przez 

dłuższy czas pozostawali na wolności dzięki 

swej sprytnej organizacji i terrorowi, przed 

którym drżeli wszyscy, którzy © jej działalno 

ści eoś wiedzieli. 
Po rozbiciu organizacji między jej by- 

łymi członkami wynikły nieporozumienia 

które doprowadziły w konsekwencji do pow- 

stania dwóch wrogich sobie organizacyj, t. 

zw. „Złotego szłandaruć i szajki nazywającej 

siebie byłymi członkami „Bruderierajnu*. 

Walka pomiędzy temi dwiema bandami 

prowadzona jest na śmierć i życie i charak- 

terem swoim przypomina walkę amerykań- 

skich butleggerów  Al-Kaponė'a i słynnego 

Dżeka Diamonda z tą tylko różnicą, że za- 

miast karabinów maszynowych, których uży 

wają podezas swych walk amerykańscy but. 

leggerzy, ich wileńscy koledzy używają noży 

i rewolwerów. 

Na rozprawie sądowej, która przed paru 

dniami toczyła się w Wileńskim Sądzie Ape- 

lacyjnym przeciwko kilku członkom jednej 

z tych organizacyj oskarżonych 0 dokonanie 

zamachu rewelwerowego na życie domnie- 

manego herszta „Złotego sztandaru“ nieja- 

kiego Wojciuka i jego dwóch synów zakoń- 

czonej wyrokiem skazującym każdego z 08- 

karżonych na 4 lata ciężkiego więzienia, wy 

szły najaw niektóre wielce charakterystycz- 

ne sposoby walki, używane przez członków 

tych konkurujących między sobą organizacyj 

złodziejskich. 

Na kilka dni przed tą rozprawą oczeki- 

waną przez świat przestępczy z niezwykłem 

zaciekawieniem, zaszedł nowy wypadek, bę- 

dący najprawdopodobniej dalszym ogniwem 

w łańcuchu porachunków które załatwiają 

między sobą członkowie tych organizacy j. 

Otóż policja przeprowadziła rewizję w 

mieszkaniu w. w. Wojciuka i ku swemu 

zdziwieniu w piecu stojącym w przedpokoju 

mieszkania Wojciuka znalazła 6 granatów 0 

wielkiej sile wybuchowej. W związku z tem 

Wojciuk został zatrzymany. Podczas bada- 

nia oświadczył on, że ujawnienie granatów 

w jego mieszkaniu jest dla niego samego 

wielką niespodzianką, gdyż nie wiedział jak 

groźny ładunek zawierał jego piec. Według 

jego przypuszezenia granaty zostały mu pod- 

rzucone przez członków wrogiej organizacji 

którzy w ten sposób chcieli się na nim zem- 

ścić. 
Przeprowadzone w tej sprawie dochodze- 

nie ustaliło, że Wojeiuk rzeczywiście nie 

wiedział o leżących w piecu granatach, wo- 

bee czego został zwolniony. Natomiast jak 

się dowiadujemy, w związku z tą samą Spra- 

wą aresztowano inne osoby Silnie podejrza- 

ne o usiłowanie „spławienia* w ten sposób 

znienawidzonego Wojciuka. (e). 

Zagadkowe samobójstwo nieznanej kobiety ? 
Odnalezienie płaszcza damskiego, kapelusika i torebki 

nad brzegiem Wilji. 
Ubiegłej nocy, policjant przechodząc 

brzegiem Wilji wzdłuż ulicy Zygmuntowskiej 
zauważył tuż koło wody jakieś ubranie. 
Zbliżywszy się przekonał się, że jest to pal- 
to damskie, kapelusik i torebka. Znalezione 
rzeczy policjant dostarczył do komisarjatu. 
Żadnych dokumentów, ani w kieszeniach 
płaszcza, ani w torebce nie znaleziono. 

Zachodzi przypuszczenie, że odnalezione 

BAST 

WOŁOŻYN 
-- POŻAR ARESZTU GMINNEGO. Przed- 

wczoraj, w nocy, w Janeewiczach pow. wo- 

łożyńskiego wybuchł pożar w lokalu aresztu 

gminnego. Aresztowani w liczbie 11 osób, 

wyłamali okno z kratami i zbiegli w niezna- 
nym kierunku. (e). 

WOŁKOWYSK: 
+ Nabożeństwo za duszę Ś. p. ministra 

QOśw. Czerwińskiego. 5-go września odbyło 
się nabożeństwo żałobne za duszę Ś. p. mi- 
nistra oświaty Czerwińskiego w Wołkowysku 
oraz we wszystkich parafjach powiatu op- 
rócz Krzemienicy, gdzie proboszcz ks. Mali- 
nowski odprawienia nabożeństwa odmówił. 

-- Założenie szkoły we wsi Bojary gm. 

Porożow. We wsi Bojary gm. porożowskiej 

30-go sierpnia odbyło się poświęcenie ka. 

mienia węglowego pod 5-cio klasową Szkołę 

Powszechną. Wieś leży na pograniczu pusz- 

czy Świsłockiej. jest ona katolicką między 

prawosławnemi. Ziemie posiada b. ubogie. 

Pobocznych zarobków ludność nie ma z po- 

wodu zaprzestania wyrębów lasów. mimo 

to zgłosiła się ofiarować swą pracę bezinte- 

resownie. Gmina ofiarowała drzewo, a sej- 

mik-—cement, opłatę planów i dozór tech- 

niczny. Trzeba podkreślić że inicjatywę do 

budowy szkoły dał p. Starosta Alojzy Kacz- 

marczyk. Poświęcenia dokonał Ks. prefekt 

gimnazjum Zygmunta Augusta w Wilnie Gla 

kowski w obecności p. Starosty oraz nadl. 
Pongowskiego i licznie zebranej ludności. 

-+ Kursy kroju i szycia oraz gotowania. 
Z dniem 15 września będą uruchomione na 
terenie powiatu dwa kursy: Kroju i szycia 
w Zelwie oraz gotowania w Wołkowysku. 
Prowadzone będą przez instruktorki przy- 
słane przez Kuratorjum Okręgu Warszaw- 

skiego. Zorganizować, urządzić i zaopatrzyć 

kursy zobowiązał się Związek Obywatelskiej 

Pracy Kobiet w Wołkowysku, pod przewod- 

nictwem p. Szpryngler. Celem kursów jest 

nauczenie szycia i gotowania w ramach go- 
spodarstwa domowego. 

+ Przedszkole. W Wołkowysku 15 wrześ 
nia otwiera się przedszkole dla dzieci, pro- 
wadzone przez Związek Obyw. Pracy Kob. 

-- Świadezenia drogowe. Sejmik powiato- 
wy pod przewodnictwem p. Starosty Kacz- 
marczyka postanowił, mając na względzie 
ciężki stan ludności i zły stan dróg, zamie- 
nić opłaty drogowe na świadczenia w natu- 
rze. Tytułem próby w czterech punktach po- 
wiatu przystąpiono do naprawy dróg i mo- 
stów. Próby doskonale się udały. Ludność 
masowo wykonała nałożony na nią obo- 
wiązek. Kwity za wykonaną pracę są imien- 
ne i nie mogą być odstępowane. Nie mogą 
też przekraczać Świadczeń drogowych. 

+ Pożar. Dnia 6-go b. m. we wsi Pod- 
haruszany gm. krzemienickiej o 11-tej w no- 

    

przez policjanta rzeczy należą do jakiejś sa. 

mobójczyni, która niespostrzeżona przez ni 

kogo rzuciła się do Wilji i utonęła. 

Powiadomiony o wypadku posterunek po 

licji rzecznej wszczął poszukiwania, lecz na- 

razie bez pozytywnego wyniku. 

Dalsze dochodzenie celem wyjaśnienia 

tego zagadkowego wypadku w toku. (e). 

cy spłonęła szkoła, dom mieszkalny, trzy 

stodoły, oraz cztery chlewy w raz z inwenta- 

rzem żywym i zbiorami. Podejrzewają że 

ogień podłożono przez zemstę B. D. 

  

Budujmy domy drawniane ! 

Pan Prezes Rady Ministrów Prystor wska- 

zał nową drogę do rozwiązania problemu 

mieszkaniowego: budownietwo drzewne, na 

które niezwłocznie otworzył narazie 5 miljo- 

nowy kredyt. 

Przez dwanaście lat żyliśmy nad stan, trzy 

mając się zasady: albo w kosztownej zbyt- 

kownej kamienicy, albo w baraku. Naresz- 

cie zaczynamy rozumieć, że rozwiązanie 

kwestji mieszkaniowej należy nie od takie- 

go, czy innego „uslawowego unormowania, 

lecz od potanienia kosztów budowy. 

W. jaki sposób obniżyć koszta budowy. 

Należy budować tanio i prędko. 

Ażeby budować tanio, należy slosować 

nie jak dotychczas cegłę, która jest droga, 

lecz — drzewo. Drzewo jest bardzo lanie. 

Drzewa mamy w nadmiarze — ogromne 2а- 

pasy drzewa ściętego i okorowanego leży bez 

użytku, gdyż wywóz naszego drzewa coraz 

się zmniejsza, nie mogąc konkurować na 

rynku zagranicznym z drzewem rosyjskiem 

sprzedawanem po cenach dumpingowych. 
Ale należy też budować prędko, nie dłu- 

żej nad 3—6 miesięcy, gdyż wówczas można 

operować, krótkoterminowym kredytem i 

oszczędzać na kosztach, a w ten sposób jesz- 

cze zmniejszyć koszta budowy. Ażeby budo- 

„wać prędko, należy znowu, miast cegły, po- 

trzebującej na wyschnięcie dużo czasu, u- 

żywać drzewa. 
A więc budujmy z drzewa! 
Wolimy mieszkać we własnych drewnia- 

nych domach, niż w kamienicach i płacić 

za nędzne mieszkania, od lat nieremontowa- 

ne, wysokie ponad siły komorne nawet pod- 

ług stawek ustawowych. 
W wiełkich miastach bogatej Ameryki 

około 40 proc. domów mieszkalnych buduje 

się z drzewa. Są to prawda często budowle 
lekkie, obliczane na jakieś 20 lat, ale ich 

taniość pozwala każdemu na nabycie włas- 

nego domku. 
Nas na to nie stać, ale wspólnemi siłami 

  

—w drodze spółdzielczości — i z pomocą 
Z rządowych możemy się na to zdo- 
yć. 

A więc organizujmy się w spółdzielnię 
mieszkaniową i budujmy tanio i prędko z 
drzewa, a w ten najprostszy sposób, jeśli 
nie rozwiążemy, to wszakże zlagodzimy 
ośtrze problemu mieszkaniowego. 

Lokator. 

Popierajcie Ligę Morską 
  

Dziś: Georgonjusza. 
= 
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Wóżasisń | Wschód słońca —g. 5 m, 00 

Zachód „ —к. 18 . 00 

Spostrzeżenia Zakładu Motsorelogji U. $. B 

w Wilnie z dnia 8 IX—1931 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 754 

Jutro: Mikołaja z Tol. 

  

  

Temperatura średnia  - 10° С. 

& najwyższa: -|- 15° С. 

$ najniższa: Ą- 7? C. 

Opad w milimetrach: 5,5 

Wiatr przewažający: połudn.-zachodni. 

Tendencja baromu spadek, nast. wzrost. 

Uwagi: przelotne opady. 

OSOBISTA 

— Prokurator Sądu Apelacyjnego w Wiil- 

nie p. Józef Przyłuski powrócił z urlopu wy 

poczynkowego i objął w dniu 8 b. m. urzędo 

wanie. 

MIEJSKA 

— Posiedzenie rady miejskiej. W dniu 17 

b. m. odbędzie się posiedzenie rady miejs- 

kiej. Na porządku dziennym figuruje sze- 

reg aktualnych i ciekawych spraw. (m) 

— Sprawa inwestycyj na przyszły rok 

budżetowy. Urząd wojewódzki zwrócił się 

do magistratu z prośbą o przysłanie mu wy 

kazu, jakie inwestycje zamierza magistrat 

wykonać w przyszłym roku budżetowym. 

W związku z tem magistrat przystąpił 

do gromadzenia danych, zażądanych przez 

urząd wojewódzki. (m) 

— Dodatkowe oświetlenie na przedmieś. 

ciach. W: drugiej połowie b. m. magistrat 

zainstaluje szereg nowych lamp na ulicach 

w przedmieściu: Antokol, Ponary, Zwie- 

rzyniec, Zarzecze i Popławy. (m) 

—— Budowa stadni dla elektrowni. W: naj- 

bliższym czasie magistrat przystąpi do bu- 

dowy studni przy elektrowni. Nowa studnia 

będzie służyła tylko dla poitrzeb elektrowni 

i z jednej strony uniezaležni ją od Wilji, 

a z'drugiej strony zmniejszy niebezpieczeń- 

stwo, jakie zagrażałoby elektrowni na wy- 

padek ewentualnej powodzi. (m) 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Zarząd Stowarzyszenia Bratnia Po- 

moc P. Mł Ak, U. $. В. w Wilnie podaje 

do wiadomości, i retarjat i poszczególne 

agendy Stowarzyszenia od dnia 11 b. m. 

czynne będą cod iennie (prócz dni świąte- 

cznych) w godz. 13—15 i 19—21. 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Przeniesiony został do Kuratorjum 

Okręgu Szkolnego w Wilnie z Wołynia na- 

czelnik Wydziału p. Jan Dryjański. 

— Wizytatorowie szkolni. Ministerstwo 

W. R. i O. P. powierzyło obowiązki wizy- 

tatorów szkolnych w Kuratorjum Okręgu 

Szkolnego w Wilnie Jerzemu Ostrowskie- 

mu i Edwardomi Rzeszowskiemu. 

— Wieczory dyskusyjne. Rada Pedago- 

giczna 7.klasowej Szkoły Powszechnej m. 

Wilna ul. Zarzecze Nr. 5, zważając na waž- 

ność oświaty pozaszkolnej, oraz wychowa- 

nie obywatelskie, organizuje przy Kursach 

dla Dorosłych w każdą sobotę Wieczory 

Dyskusyjne na tematy wzięte z przedmio- 

tów wykładowych. 

Na Wieczory Dyskusyjne będą mogli 

uczęszczać tylko słuchacze Kursów, którzy 

mogą zapisywać się w Sekretarjacie szkoły 

w godz. od 10—11 i od 17—18 codziennie 

prócz świąt i niedziel w terminie do dnia 

15 września r. b. 

— Z Gimnazjum im. ks. Piotra Skargi. 

Jedyne na Wileńszczyźnie gimnazjum dla 

dorosłych im. ks. Piotra Skargi, licząc się 

z ogólną konjunkturą, postanowiło udzielać 

zniżki od normalnych opłat tym uczniom, 

którzy wykażą dobre postępy w nauce. 

Wobec wciąż napływająych zgłoszeń, dy- 

rekcja gimnazjum przedłużyła okres egza- 

minacyjny, a więc zapóźnieni kandydaci bę- 

dą mogli jeszcze w ciągu bieżącego tygod- 

nia poddać się przeegzaminowaniu i ewentu 

alnie zostaną przyjęci do właściwej klasy. 

Do uczelni przyjmowani są jedynie ucz- 

nionie i uczenice w wieku ponad 18 lat. 

Z POCZTY. 

— Dyrekcja Poczt i telegratów zawiada- 

mia, że z dniem 20 września b. r. urucho- 

miona zostanie agencja pocztowa Pohost 

Zarzeczny w pow. pińskim. 

G6SP6DARCZA 
— Z lzby Przemysłowo -. Handlowej w 

Wilnie. Izba Przemysłowo-Handlowa w Wil- 
nie podaje do wiadomości sfer zaintereso- 
wanych, że podania na przydział kontygen- 
tów przywozowych na IV:ly kwartał r. b. 
należy składać do Izby Przemystowo-Hand- 
lowej w Wilnie w trybie normalnym naj- 
później do dnia 21 września r. b. włącznie. 

Lista kontygentów na IV-ty kwartał nie 
została jeszcze ustalona i wobec tego, przy 
przyjmowaniu podań, Izba będzie sie opie- 
rała na liście kontygentów, obowiązujących 
w bieżącym kwartale. 

Izba zaznacza, że w kwartale IV.ym dzie 
lone będą również kontygenty na pomarań- 
cze. 

  

  

    

   

  

   

Bliższych informacyj udziela biuro Izby 
Przemysłowo-Handlowej w Wilnie, Trocka 3 

(referat przemystowo-handlowy). 

WOJSKOWA. 
— Zwolnienie rocznika 1908. Między 15 ° 

a 20 b. m. zostaną zwolnieni z formacyj 
wojskowych szeregowi rocznika 1908, któ- 
rzy już ukończyli służbę wojskową (m) 

SPRAWY ROBOTNICZE. 
— Posiedzenie plenarne Rady Głównej 

Zjednoczenia Robotniczych Związków Zawo- 
dowych Ziem Półnoeno-Wschodnich. Dnia 
6 b. m. odbyło się posiedzenie plenarne Ra. 
dy Głównej Zjednoczenia R. Z. Z. Ziem Pół. 
Wschodnich w lokału przy ul. Wielkiej 34. 
Obradom przewodniczył prezes Zjednoczenia 
p. Walukiewicz. 

Na porządku dziennym znalazała się spra 
wa rozbudowy organizacji i uporządkowa- 
nie stosunków wewnętrznych w Związku 
Budowlanym, do którego kilku niepoczytel- 
nych „działaczy* wniosło ostatnio ferment. 
Po szczegółowem omówieniu tej drażliwej 
sprawy Rada Główna Zjednoczenia wyłoni- 
ła specjalną Komisję z prezesem Antonim 
Wółodkowiczem na czele. 

Zadaniem tej Komisji jest zwołanie zeb- 
rania oddziałów Związku Budowlanego i 
przygotowanie Kongresu tego związku w ce- 
lu wybrania zarządu głównego Związku Bu- 
dowlanego Ziem Pół.-Wsch. 

Komisja urzęduje codziennie w lokalu 
Rady Głównej od godz. 10 do 13 i załatwia 
sprawy członków Związku. W czasie obrad 
żywe zainteresowanie wywołała sprawa bez. 
robocia i pomocy bezrobotnym. ° 

W wyniku przeprowadzonej na ten te- 
mat dyskusji postanowiono interesować się 

i obserwować wszelkie przepisy akcji powo- 

3 

NIKA 
łanego z inicjatywy P. Wojewody Społecz- 
nego Komitetu Niesienia Pomocy Bezrobot- 
mym za pośrednictwem przedstawiciela Ra- 
dy w wydziale wykonawczym tegoż Komi- 
tetu. (v). 

RÓŻNE. 
— Przygotowanie spisu rocznika 1918— 

1931. Władze szkolne w porozumieniu z 

władzami administracyjnemi i magistratem 

uchwaliły podczas przeprowadzania pow- 

szechnego spisu ludności sporządzić z for- 
mularzy spisowych dane dla celów admini- 
stracji szkolnej. 

W ten sposób zostanie sporządzony spis 

rocznika z obojga płci 1918—1931 r. .. (m) 

TEATR | MUZYKA 
— „Panna mężatka* w „Lutni*. W sobotę 

dnia 12 września r. b. na otwarcie sezonu w 

Teatrze „Lutnia* ukaże się po raz pierwszy 
pełna słonecznej pogody, komedja w 3-ch 
aktach Józefa Korzeniowskiego „Panna mę- 
żatka* pod wytrawną reżyserją p. Stanisławy 
Wysockiej, znakomitej artystki scen polskich 

Obsadę stanowią panie: Stanisława Wysocka 

w swej znakomitej kreacji Puikownikowej, 
Irena Brenoczy w roli Cecylji, oraz pano- 
wie: Leon Wołłejko w roli Majora, Bolesław 
Bolesławski w roli Adołfa, Antoni Czapliń- 
ski w roli Jakóba. 

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

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

mantyczna (płyty). 13.10: Kom. mateor. 15.55 
Program dzieriny. 16.00: Audycja dla dzieci. 
16.30: Koncert dia młodzieży. 16.45: Kom. 
„Bardzo przyjemne miasto Baranowicze” 
felj. 17.25 Płyty gramofonowe. 17.35: „Tam 
gdzie była Reduta Ordona* — odczyt. 18.00: 
Koscert popołud. 19.00: „Litwini na Wileń- 
szezyžnie“ odczyt. 19.15: „Co kraj to oby- 
czaj“ — feljeton litewski. 19.25: Kom. w ję- 
zyku litewskim. 19.30: Chwilka strzelecka. 
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* — felj. 22.15: 
Muzyka lekka i taneczna. 

Czwartek, dnia 10 września. * 

11.58: Sygnał czasu. 12.05: Muzyka popular. 
na (płyty). 13.10: Kom. meteorologiczny. 
16.40: Prog. dzienny. 16.45: Kom. dla żegługi 

50: „W służbie Rzeczypospolitej'—odczyt. 
17.10: Utwory Chopina (płyty). 17.35: „Zwie 
dzajcie Wileńszczyznę'* — odczyt. 18.00: Kon 
cert popołudniowy. 19.00: „Skrzynka pocz- 
towa Nr 16 19.20: „Wizyta u antypodów* 
—feljeton. 19.40: Program na piątek i rozm. 

    

    

  

19.50: Komunikaty. 20.15: Muzyka lekka. 
21.30: „Miss Hobss* — Jerome. Słuchowisko. 
22.00: „Od łuczywa do neonu* — feljeton.   

22.15: Komunikaty. 22.30: Recital śpiewany. 
2300: Muzyka taneczna. 

NOWINKI RABJOWE. 
BAR..DZO PRZYJEMNE MIASTO. 

Bardzo przyjemne miasto: Baranowicze! 
Czy kto śmie przeczyć? Jeżeli tak, nie był 
widocznie w słynnej restauracji klubu ło- 

wieckiego, w żadnem z dwóch kin barano- 
wickich, w muzeum regjonalnem powiato- 
wem, którego kustosz p. Turski własnorę. 
cznie wydziera strychom parafjalnym cen- 
ne zabytki. Nie odwiedzał widecznie miej- 
scowego starostwa i nie wywrócił go żaden 
baranowicki dorożkarz. Baranowicze, bar- 
dzo przyjemne miasto. Tego samego zdania 
jest popularny prelegent Rozgłośni Wileń- 
skiej p. Jerzy Wyszomirski i kładzie na to 
zagadnienie tak wielki nacisk, że poświęci 
mu swój pożegnalny feljeton o godz. 17.10 
przed wyjazdem na dłuższy czas zagranicę. 

UCZ SIĘ, MŁODZIEŻY! 

Gdzież ma szukać młodzież sprawności 
intelektualnej, jeśli nie w szkole?.. To też 
po wzmocnieniu w czasie wakacyj ciała, 
radośnie witać ona powinna powrót do ksią- 
żek i klas, wprawdzie nie tak jasnych, pa- 
chnących, jak pola i lasy, lecz będących 

napewno niemniejszem źródłem siły. 
Potwierdzenie tej prawdy znajdą młodsi 

radjosłuchacze w audycji środowej dnia 
9. Iy o godz. 16.00, a mianowicie w po- 
gadance kpt. M. B. Lepeckiego p. t. „Bialy 
wódz czerwonoskórych Indjan*. 

RADJOWY KONCERT WARSZAWSKIEGO 
KWARTETU SMYCZKOWEGO. 

O godz. 21.25 rozgłośnia warszawska na- 
da koncert kameralny w wykonaniu Warsza. 
wskiego Kwartetu Smyczkowego w składzie: 
Józef Kamiński (I skrzypce), Mieczysław 
Tursch (II skrzypce), Jan Gotnowski faltów- 
ka) i Marjan Neuteich (wiolonczela). W wy- 
konaniu tego świetnego zespołu u 
djosłuchacze barwne andantine z 
smyczkowego A. Debussy'ego oraz jedno z 
najwybitniejszych dzieł muzyki kameralnej 
— kwartet smyczkowy G-molł Griega. 

KORAN A KOBIETA. 

O godz. 22.00 p. Wacław Czosnowski wy 
głosi zajmujący feljeton p.t. „Kobieta w Ko- 
ronie*. Autor zaznajomi słuchacza z zasa: 
dami tej biblji mahometan i podkreśli role 
kobiety Egiptu, Arabji, Hedżasu i Turcji, ja 
ką w tych krajach ona odgrywała. P. Czos- 
nowski wychodzi w swym feljetonie z pod- 
stawowego określania wyjętego z Koranu: 
„Wasze żony mają prawa względem was ta- 
kie same, jak wy względem nich*. 

NĄ WILEŃSKIM BRUKU 
NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK PRZY ULICY 

MIKOŁAJOWSKIEJ. 

Nieszezęliwy wypadek miał w dniu wezo 
rajszym miejsce przy zaułku Mikołajowskim 
Zamieszkała w domu Nr. 1 niejaka E. Rajch 
czyszczące okno przy pomocy wysokiej drabi- 
ny, nagle straciła równowagę i runęła na 
ziemię ponosząc poważne obrażenia ciała. 
Zewezwane pogotowie ratunkowe przewiozło 
ją w stanie ciężkim do szpitala żydowskiego. 

(e). 

    

  

    

NOŻOWA ROZPRAWA. 

N a ulicy Ponarskiej, około domu Nr. 55, 
pomiędzy Taraszkiewiczem Michałem (Kur- 
landzka 6) a Maliszkiewiczem Mikołajem 
(Kurlandzka 4) wynikła, na tle osobistych 
porachunków, sprzeczka w czasie której Ma- 
liszkiewicz uderzył nożem w twarz Tarasz- 
kiewicza. Pogotowie odwiozło rannego w 

stanie ciężkim do szpitala żydowskiego. Ma- 
liszkiewicza zatrzymano. 

PORZUCONA. 
W klatce schodowej domu Nr. 19 przy 

ul. Wiełkiej znaleziono podrzutka płci żeń- 
skiej w wieku około 5 tygodni i ulokowa- 
no go w przytułku Dzieciątka Jezus. 

ZA DOBĘ. 
Za czas od 7 do 8 b. m. do godz. 9 za- 

notowano ogółem wypadków 30, w tem 
kradzieży 5, bójki 3 (w tem jedna, zakończo- 
na cieżkiem uszkodzeniem ciała), opilstwa 
i zakł. spok. publ. 7. 

i» 

    



SPORT. 
Mistrzostwa Polski w tenisie. 

WARSZAWA, 8. 9. (Pat). — We wtorek 
w pierwszym dniu międzynarodowych teni- 
sowych mistrzostw polskich rozgrywanych 
ma kortach Legji padły następujące wyniki: 

Maks Stolarow pokonał Jugostowianina 
Szelekatyńskiego 2:6, 6:0, 6:2 i 6:0. 

Neumanówna pokonała pe zaciętej walee 
Raciborską 7:5, 6:4. 

Popławski zwyciężył łatwo  Milanowieza 
(Jugosławja) 6:4, 6:4, 6:8. 

Tłoczyński bez trudu uporał się z Drew. 
nowskim z trzech setach 6:3, 6:0, 6:0. 

Międzynarodowe mistrzostwa w tenisie. 
         BUDAPESZT, 8. 9. (Pat). 

międzynarodowych mistrzostw tenisowych 
rozgrywanych w Budapeszeie nasi reprezen- 
tanei uzyskali w poniedziałek wyniki nastę- 

pujące: 
W grze pojedynezej p. Jędrzejowska po- 

konała Rumunkę Sisowitz 6:1, 6:0. 
W grze podwójnej panów para Kehrling 

(Węgry) Schaeffer (Jugosławja) pokonała 

parę Wittman (Polska) Dziatomsky (Węgry) 
6:2, 5:7, 6:0. 

W grze podwójnej pań Jędrzejowska z 
Niemką Eisenmenge pokanała parę Węgier- 

ską Varga i Siposz. 
W następującej rundzie Jędrzejowska i 

Eisenmenge pokonały parę węgiersko-nie- 
miecką Madrasz i Lichtig 6:1, 6:3. 

Wypadek na międzynarodowych zawodach motorówek. 
DETROIT, 8. 9. (Pat). — Rozpoczęły się 

tm wielkie międzynarodowe zawody moto- 
rówek z udziałem najznakomitszych kierow- 
eów Świata o puhar Harmswortha. 

Według regulaminu zwycięzcą zostaje za- 
wodnik, który w trzech kolejnych biegach 
zajmie dwa pierwsze miejsca. 

W. pierwszym biegu słynny Kierowca 
Kaye.Don, pilotujac na motorėwce Miss En- 
gland II, wziął pierwsze miejsce, bijąc swych 
doskonałych rywali a  przedewszystkiem 
Comdore Garwood, który jechał na Miss 
America Ix. Kaye-Don wyprzedził go o 1 i 
pół mili ang. mając średnią szybkość 89,913 
mil ang. na godzinę. Ustanowił nowy rekord 
w zawodach o puhar Harmswortha. 

W| drugim biegu wydarzył się straszny 
wypadek. Kiedy Miss England II pilotowana 

przez Kaye-Dona wpadła w wir spowodowa- 
ny przez Mis America Iy z pełną chyżością 4 
wykonująe wiraż. Miss England II przewró- 
ciła się, napełniła się wodą i zatonęła. Kaye- 
Don i jego dwaj mechanicy poszli na dno, 
zostali jednak szczęśliwie wydobyei nie po- 
nosząc żadnych obrażeń. 

Obie łodzie Miss England II i Miss Ame- 
riea Iy zostały zdyskwalifikowane za fall- 
start, obie ze startu wyszły o 5 sekund za 

wcześnie. 
Zdyskwalifikowane łodzie nie mogły brać 

więcej udziału w konkurencji. 
Wohbee tego w drugim biegu zwyciężyła 

Miss America VIII „majac średnią szybkość 
60,872 mil ang. na godzinę. 

Puhar Hamswortha pozostał nadał w rę- 
kach Stanów Zjednoczonych. 

  

PIŁKA NOŻNA. 

Mistrzowska drużyna 1 p. p. Leg. spro- 
wadziła na ub. sobotę i niedzielę drużynę 
9 p. a. c. z Siedlec. 

"vj W sobotę artylerzyści g grali z K. S. „Ogni- 
sko“ i rozprawili się gładko wygrywając w 

*—..stosunku 5:2. 
Wszystkie pięć bramek dla 9 p. a. c. zdo- 

był, świetnie tego dnia grający Ketz. 
W. niedzielę przeciwnikiem 9 p. a. c. był 

„J p- p. Leg. który po doskonałej grze, szcze- 
gólnie napadu, bezapelacyjnie wygrał w sto- 
sunku 6:2, rehabilitując reputację wileńskie- 
go futbolu. Niebezpieczny Ketz z 9 p. a. c. 
zdobył jedną bramkę z rzutu rożnego głó- 
wką. 

Publiczności, w oba dni b. mało ze wzglę 
du na złą pogodę, odbywające się jednocze- 
śnie regaty no i zawody konkurencyjne wi- 
leńskiej akabi* która sprowadziła na oba 
dni warszawską „Gwiazdę* przegrywając w 
sobotę 5:2 i wygfywając w niedzielę 4:1. 

Mecze 9 p. a. c.-u w oba dni poprzedziły 
zawody K. S. „Drukarz* który pierwszego 
dnia wygrał z rezerwą „Ogniska 4:1, a dru- 
giego dnia z rezerwą 1 p. p. Leg. przegrał 

2:0. B. 

  

lig Miejskie 
„ ISALA MIEJSKA 

$utrobramska 5. 

wyświetlane filmy: 

Od dnia 7-go do 11-go 
b. m. włącznie będą 

TRÓJBÓJ LEKKOATLETYCZNY O NAGRO- 

DĘ OKR. OŚRODKA W. F. 

W nadchodzącą niedzielę o godz. 12.ej 
na stadjonie Okr. Ośrodka W. F. Wilno od- 
będzie się drużynowy trójbój lekkoatletycz- 
ny pań i panów o nagrodę przechodnią Okr. 
Ośrodka W. F., którą w latach 1927 i 1928 
zdobył A. Z. S., w r. 1929 WKS Pogoń, na- 
tomiast w 1930 r. nagroda nie ;została przy- 
znana żadnej organizacji z powodu nieu- 
zyskania wymaganego minimum przez star- 
tujące drużyny. 

Minima obowiązujące na rok 1931. 

PANIE: 1) 60 mtr. — 10,4 sek., 2) skok 
wdal 2,95 mtr., 3) skok wwyż 100 cm.. 4) 
rzut dyskiem 17 mtr. 5) rzut oszczepem 16 

mtr., 6) pchnięcie kulą 5,90 mtr. 

PANOWIE: 1) 100 mtr. — 13,7 sek., 2 

skok wdal — 4,75 mtr., 3) skok wwyż — 
1,55 mtr., 4) rzut dyskiem — 25. mitr., 
rzut oszczepem 33 mtr., 6) pchnięcie kulą 
8,20 mtr. 

Zgłoszenia drużyn przyjmuje Okr. Ośro- 
dek W. F. Wilno do dnia 12 września r. b. 

SPĘTANA MIŁOŚĆ 
W rolach głównych: Czarująca Shirley Mason i młodzieńczo piękny Ben Lyon. 
chronem z wysokości 2000 metrów nad ziemią. 

Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i I0-ej. 

KU RJ B.B 

f KŁOSOWICZ ZWYCIĘŻYŁ W BIEGU DO 
MORZA POLSKIEGO. 

W, niedzielę zakończył się w Warszawie, 

ma torze WITO. II-gi bieg kolarski do morza 
polskiego. Ostatni szósty etap Włocławek— 
Warszawa, wynoszący 185 klm. został prze- 
byty w fatalnych warunkach atmosferycz- 
nych. Przez cały czas padał ulewny deszcz. 

Pierwszy pr ybył do Warszawy Kłosowicz 
(Łódź) w czaise 6:59:28. Drugie miejsce za- 
jął Moczulski (WITC.) — 7:01:58. Więcek 
(Bydgoszcz) zwycięzca czterech etapów za- 
kończył ten etap jako trzeci z czasem 7:03:17 

    

4) Targoński (Legja) — 7:05:40, 5) Koło- 
dziejczyk (Union Łódź), 6) Konopczyński 
(Świt). 

W ogólnej punktacji zwyciężył Kłosowicz 
(Łódź), który na ostatnich dwóch etapach 
odebrał prowadzenie Więckowi. Olbrzymią 
przestrzeń 1100 klm. Kłosowicz przebył w 
czasie 41:46:69. Drugie miejsce zajął Więcek 
z Bydgoszczy w czasie 41:48:42 przed Tar. 
gońskim (Legja) 41:51 49. 

Drużynowo pierwsze miejsce zajął Swit 
w składzie Konopczyński, Przybysz, Gold w 
czasie 129 godzin, 47 minut, 23 sekundy. 

(Pat.) 

POLSKA ZWYCIĘŻA W MECZU LEKKO- 

ATLETYCZNYM Z CZECHAMI. 

W niedzielę na stadjonie w Król. Hucie 
zakończony został międzynarodowy mecz 
lakkoatletyczny Polska—Czechosłowacja, za- 
kończony zwycięstwem Polski w stosunku 
19'/e do 72 5/e punktów. 

ierwszy dzień zawodów był pięknym 
sukcesem Polskich zawodników, którzy pra- 
wie we wszystkich konkurencjach zademon- 
strowali obok bardzo pięknego stylu wal- 
ki — ogromną ambicję i ofiarność. To też 
pierwszy dzień zawodów dał Polsce przewa. 
gę 14 punktów, przyczem nasze zwycięstwo 
w sztafecie 4X100 m. przyniosło nowy re- 
kord Polski. 

W drugim dniu meczu polscy zawodnicy 
z powodu wielkiej twardości i nadzwyczaj- 
nej ambicji Czechów nie mogli odegrać w 
całym szeregu konkurencji zwycięskiej roli. 
Niespodzianką dnia było zwycięstwo Cze- 
cha Knenickiego w biegu na 400 m. Kne- 
nicky w biegu tym okazał się zawodnikiem 
bardzo dobrym, bijąc rekord czeski w bar- 
dzo dobrym czasie 49,6 sek. 

Sensacją drugiego dnia zawodów był zna 
komity wynik Heljasza w rzucie dyskiem, 
dzięki czemu zajął on pierwsze miejsce w 
tej konkurencji. Doskonale dysponowany 
Heljasz ustanowił nowy rekord polski wy- 
nikiem 45.09 mtr., lepszym od starego re- 
kordu o 89 cmt. 

Czesi byli przeciwnikami bardzo twar- 
dymi. Za wszelką cenę pragnęli utrzymać w 
swoich rękach puhar przechodni min. Ża- 
leskiego. Puhar ten dzięki zwycięstwu Pola- 
ków — przeszedł na własność naszych za- 
wodników. 

Wyniki techniczne drugiego dnia zawo- 
dów przedstawiają się następująco: 

400 m. płotki: 1) Kostrzewski 56.6. sek., 
2) Sourek (Cz.) 57,1 sek., 3) Maszewski 
58,2 cek., 4) Dworsky (Cz.). Punktacja 6:3 
dla Polski. Sourek ustanawia nowy rekord 
czeski. 

100 m. 1) Engl (Cz.) 

  

   

10,7 cek., 2) E. Tro- 
   

Porywający 
dramat lotniczy 

w 8 sktach. 

Karkołomny skok ze spado- 
NAD PROGRAM: BACZNOŚĆ ŁYSI Komedja w 2 aktach. 

— Ceny miejsc: balkon 30 gr., parter 60 gr. — Kasa czynna od 3.30 
  

DŽWIĘK. KINO-TEATR | Premjera! Całkowicie mówiony pe polsku! Ulubieńcy publiczności Marja Malicka, Krystyna Arkwicż, 

   

W KL E аКТ 

janowski 10,9 cek., 3) Swatosz (Cz.) 11,2 s., 
4ł Koźlicki. Punktacja 6:3 dla Czechów. 

Tyczka: 1) Koreys (Cz.) 380 cmt., 2) A- 
damczak 360 cmt. Trzeciem miejscem po- 
dzielili się Kodawa (Cz.) i Sznajder po 350 
ctm. Punktacja 51/s : 3/3 dla Czechów. 

400 m.: 1) Knenicky (Cz.) 49,6 sek., rek. 
czeski. 2) Fiszer (Cz.) 50, 3) Biniakowski 
50,9 sek., 4) Piechocki. Punktacja 8:1 dla 
Czechów. 

Dysk: 1) Heljasz 45.09 m. — rekord pol- 
-ski, 2) Vanouczek (Cz.) 44.35 m., 3) Doudą 
(Cz.) 43.69 m., 4) Siedlecki 42.10 m. Pun- 

ktacja 5:4 dla Polski. 
1500 m.: 1) Kusociński 4:03, 2) dr. Droz- 

da (Cz.) 4:05 sek., 3) Szimek (Cz.), 4) Lesicki. 
Punktacja 5:4 dla Polski. 

Skok wdal: 1) Enlg (Cz.) 691 cmt., 
fman (Cz.) 687 cmt., 
4) Nowak. 

Sztafeta 4 X 400: 1) Polska (Maszewski, 
Piechocki, Kostrzewski, Biniakowski) 3:23,2 
sek. 2) Czechy — 3:24,5 sek. — rekord 
czeski. 

2) Hof 
3) Twardowski 681 cmt. 

„POLSCY TENISIŚCI ZWYCIĘŻAJĄ W BU- 
DAPESZCIE. 

W, turnieju tenisowym o mistrzowstwa 
międzynarodowe Węgier w grze miesza. 
nej polska para Jędrzejowska—Wittman po- 
konała parę Horwath Iza — Dryatomsky 
D:7,6, 6:22, 63. 

W grze pojedyńczej pań Jędrzejowska po 
konała Jugosłowiankę Schranger 6:1, 6:3. 

Dzięki zwycięstwom tym polscy tenisiści 
zakwalifikowali się do gier w dalszych run- 
dach. 

Międzynarodowe zawody 
kolarskie. 

WIEDEŃ, 7. 9. (Pat). — W: niedzielę od- 
były się w Wiedniu, staraniem miejscowego 
Sport-Klubu, międzynarodowe zawody Ко- 
larskie przy udziele przedstawicieli 5 państw 
Polskę reprezentował mistrz Polski Henryk 
Szamota. — W przedbiegach uzyskał Szamo- 
ta najlepszy czas (13,2 sek.) przed Austrja- 
kiem Swobodą, w półfinałach przegrał jed- 
nak do Swobody z powodu uszkodzenia koła 
Wi finale zwyciężył Dusik w czasie 13,2 

przed Schafferem i Swobodą. W wyścigach 
amerykańskich parami Szamota jechał z Du- 

sikiem i faktycznie zajął pierwsze miejsce, 
uzyskawszy w ciągu godz. 39,2 klm. Po obli- 
czniach przyznano jednak pierwszą nagrodę 
parze Schutz (Węgry) i Setler (Austrja). Sza- 

mocie i Dusikowi przyznano drugie miejsce. 

Przygotowania de powszech- 
nego spisu ludności. 

Władze miejskie otrzymały już od 
władz centralnych zarządzenie w spra 
wie przeprowadzenia powszechnego 
spisu ludności na terenie woj. wileń- 

skiego. 
Spis ten odbędzie się 9 grudnia. 

Dotyczy on wszystkich mieszkańców 
Wileńszczyzny, bez względu, czy w 
chwili dokonywania spisu będą oni na 

  

śiegnię porzebne 
na b. solidną ł szą 

Poszukuję 
posady 

rządcy domu 
w domach rządowych 
lub prywatnych, po- 

miejscu swego zamieszkania, czy nie. 
Również zostaną wciągnięci do spisu 
zamieszkali w Wileńszczyźnie czaso- 
wo. (m). 

= 

NOWOŚCI WYDAWNICZE 
Ziemia. Ilustrowany dwutygodnik krajo- 

znawczy Tom XVI Nr. 15—16. Podwójny ze- 
zeszyt za sierpień zawiera artykuł Mieczy- 
sława Niwińskiego o Opactwie Cystersów 
nad Kamienną koło Wąchocka, tegoż auto- 
ra notatkę o Kościele zamkowym w Stróży, 
wrażenia W. Dobrowolskiej z południowych 
patok (Capri, Quarnero, Kab), artykuł p. 
Danielskiego o Zamku w Rzeszowie, uwagi 
p. Szaflarskiego o osadnictwie sezonowem 
na Polesiu — wszystko z licznemi ilustra- 
cjami i na dobrym papierze. Prenumerata 
„Ziemi“ wynosi kwartalnie zł. 7.50, a dla 
członków Tow. Krajozn. i nauczycielstwa — 
zł. 6.50. 

Encyklopedja wojskowa, — wydawnictwo 
Towarz. Wiedzy wojkowej i Wojsk. Insty- 
tutu Naukowo-Wydawn. pod red. mjr. Ot- 
tona Laskowskiego zeszyt 7, Warszawa 1931. 
Wyszedł w świat zeszyt 7-my regularnie u- 
kazującej się w zeszytach po 80 bogato ilu- 
strowanych stron encyklopedji i zawiera 
słowa: art. „Budownictwo okrętowe* do 
„Calaincourt*. Wydawnictwo rozwija się 
pomyślnie i tworzy nieocenione compen- 
dium wiadomości nietylko dla wojskowych, 
ale także dla historyków i publicystów, za- 
krojone jest bowiem bardzo szeroko — liczy 
już 560 stron, mimo że dopiero doszło do 
litery C. W zeszycie ostątnim na uwagę za- 
sługuje artykuł „Budżety wojskowe”. Cena 
zeszytu w prenumeracie zł. 5. Wpłaty na 
konte P. K. O. Nr. 21.785. 

Sprawy obee. Pismo kwartalne. Zeszyty VI 
i VII, marzec i lipiec 1931 r. Kwartalnik pod 
powyższym tytułem ukazujący się w Warsza- 
wie, jest poświęcony zagadnieniom polityki 
zagranicznej państwa i polityki światowej. 
Każdy numer składa się z części artykułowej 
i działów: kroniki, przeglądu czasopism i re- 
cenzyj. Z pośród artykułów w ostatnich 
dwóch zeszytach zamieszczonych zasługują 
na szczególną uwagę: Dymitra  Proskury 
„Ateizm urzędowy w Rosji*, Tadeusza Ły- 
chowskiego „Drogi rozwoju międzynarodo- 
wej współpracy gopodarczej*, Michała So- 
kolnickiego „O podłożu gospodarczem dyplo- 
macji współczesnej”, Jana Gawrońskiego „„Za- 
gadnienie Czarnomorskie', Wassara Girej Dło 
bagi „Kaukaz*. W kronice znajdujemy szcze- 
gółowe sprawozdanie z prac Komisji Przygo- 
towawczej do Konferencji Rozbrojeniowej о- 
raz z Konfereicji Bałkańskiej z października 
r. ub. W zeszycie ostatnim b. ciekawe są 

„Uwagi o wykonaniu sowieckiej piatiletki". 
Źródłem wielkiej wartości dla poznania li- 
teratury politycznej jest doskonale prowa- 
dzony przegląd czasopism, oraz dział recen- 
zyj. W ostatnim zeszycie omówione zostały 
m. in. następujące książki: Wspomnienia 
lorda d'Abernona; Historja dyplomatyczna 
Europy, wydawana w Paryżu pod red. p. 
Hausera; „Dix ans de cooperation interna- 
tionale* — wydawnictwo Sekretarjatu Ligi 
Narodów, obrazujące całokształt 10-letniej 

  

Dru UDZIELAM 
LEKCYJ 

z wszystkich 'przed- 
miotów do klasy 6-ej 
włącznie, mogę być 
też pomocą w na- 
ukach w roku szkoln. 

po 

  

w odcinku 
„Kurjera Wileńskiego” 

Tadeusza Sikorskiego 

Ne. 207 2149) 

działalności tej instytucji; Ludwella Denny 
„Ameryka zwyciężyła Anglję*, zawierająca 
historję wojny gospodarczej pomiędzy S% 
Zjednocz. a Anglją. Dla wszystkich intere- 
sujących zagadnieniami międzynarodowemż 
pod kątem rozwoju stosunków politycznych, 
gospodarczych i socjalnych, „Sprawy obee* 
są czasopismem niezmiernie cennem stanowi 
bowiem obck „Przeglądu Politycznego” jedy- 
ne wydawnictwo w języku polskim badaniu 
tych zagadnień i zjawisk poświęcone. Zeszyf | 
kosztuje w sprzedaży 10 zł., w prenumeracie 
rocznej z przesyłką 8 zł. 60 gr. Adres re- 
dakcji—Warszawa, Polna 46 m. 9. Konto 
w P. K. O. Nr. Nr. 19.944. 

— Przegląd Lniarski (organ T-wa Lniar_. 
skiego w Wilnie). 

Od półtora roku zaczęło wychodzić w 
Wilnie pod redakcją p. Janusza Jagmina 
ilustrowane czasopismo | p. t. „Przegląd 
Lniarski“. 

W ciągu tego niedługiego czasu .„Prze- 
gląd Lniarski* może poszczycić się dosyć 
poważnym dorobkiem. Pismo to wybitnie 
specjalizowane zdołało poruszyć szereg nie- 
zmiernie aktualnych kwestyj wykraczają- 
cych daleko poza sprawy związane z upra- 
wą lnu, nadając kwestji Iniarskiej ogólno. 
gospodarczy charakter i kreśląc przed pro- 
dukcją własnego surowca włókienniczego sze 
rokie horyzonty. 

Akcja „Przeglądu Lniarskiego* pod has- 
łem „walki o len** wyszła poza szpalty eza- 
sopisma lIniarskiego wzbudzając zainterte- 
resowanie sfer rolniczych i przemysłowych. 

„Przegląd Lniarski* — wypełnił lukę 
wobec braku pisma poświęconego krajowej 
produkeji roślin włóknistych i wogóle 

włókna, potrafiając znaleźć podstawy realne- 
do rozwijania się w okresie obecnego kry- 
zysu. 

„Przegląd Lniarski* oparł się o Wileń- 
ski Tygodnik Rolniczy organ Wileńskiego 
T-wa Organizacyj i Kółek Rolniczych — 
czasopismo rolnicze, założone w Wilnie 
przed wojną przez prof. Zdzisława Ludkie 

wieza, a obecnie redagowana przez p. Ro- 
mualda Więckowicza. Zawdzięczając tej sym- 
biozie „Przegląd Lniarski* wychodzi w 
świat w dwóch szatach. Go dwa tygodnie, 
jako dodatek bezpłatny „Tygodnika Rolni- 
czego”, organicznie z nim zespolony i redak. 
cyjnie i przez introligatora i następnie w 
postaci gustownie wydanego kwartalnika. 

Część artykułów Przeglądu Tygodniko- 
wego nie trafia do kwartalnika, a więc no- 
towania handlowe, specjalne artykuły po- 
pularyzacyjne i t. d., odwrotnie spotykamy 
w kwartalniku rozprawy, które nie były 
drukowane w Przegłądzie Tygodnikowym. 

'Ta podwójna forma, mająca na celu i 
ekonomję środków trafnie rozwiązuje za- 
gadnienie prasy fachowej, która winna być. 
jednocześnie i szerzycielką pewnych wiado- 
mości i idei w szerokich warstwach i jedno- 
cześnie spełniać rolę fachowego organu pew- 

nego odłamu wytwórczości. 
"Przegląd Lniarski jest jednym z najbar- 

dziej dostępnych czasopism fachowych, gdyż 

prenumerata kosztuje zaledwie 5 zł. rocznie. 
Adres redakcji — Wilno Mickiewicza 19. 
Konto czekowe.P. K. O. 81.723. 

      

  

  

epierajele przemysł krajow? 
      

! Akuszerka 

Ara LAKNETOWA 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztasowa 7 © 

W. Z. P. Nr. 69. 

kowana 

wieść 

p. t. 

  

Kazimierz Junosza-Stępowski, Zbyszko Sawan i Tadeusz Olsza w wielkim dźwiękowcu p. t. hipotekę. | ada Adkrė 055 

  

„AELIOS“ 
Ailedska 89, tel. 9-23 

UWIEDZIONA (Biate noce) SS=": inte linię 
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-ej 

Potęga miłości 
wss Dolores Dei Kio. NAD PROGRAM: Dodatek dźwiękowy Foxa. 

Na pierwszy seans ceny zniżone. Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.15, w dnie świąteczne o godz. 2-j 
NASTĘPNY PROGRAM: ŚPIEWAK JAZZBANDU 

    

  

Poryw. dramat wielk. Dźwiękowe Kino 

CGUIING 
ui. Wielka 47, tel. 15-41 

Dziś! Po raz pierw- serca, które poprzez 
—szy w Wilniel 

W roli 

krew i zgliszcza osiąga cel wymarzony, 

  

kino Kolejowe Dziš i dni następnych! e FW ® 

Zajmujący film w 12 aktach NOBOA IIiOSC na reoezarozu 
W rolach głównych: Olga Czechowa i Hans Stuve. Wstrząsające sceny rosyjskiej rewolucji! Karkołomna 

l ucieczka przed czerwonymi siepaczami. Wesołe życie Paryżal 

tebok dworca 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 Dzišį Najwspanialszy P h d ° ł r 

Światowid = axcyfilm p. t. O Z a Cc o Z i e S O n c a 

: \Х{ a Czanjaca Mary Duncan PY. wadę Ra, Charles Farrell 

głównych: go nieba“ i „Anioła ulicy 
ARE) Ilustracja muzyczna i kierownictwo M. Wołkońska. 
  

  

PIANINO 
do wynajęcia 

Wiłkomierska 3—20. 

ndżewy K. RYMKIEWICZ | 
Wilno, ulica Adama Mickiewicza Nr. 9 

Poleca w wielkim wyborze: 

аМ КОПСРИОМа 
na 600 miejsc do wyna- 
jęcia na koncerty, wi- 
dowiska, odczyty, ze- 

ul. Wielka 33 róg Szklanej 
Posiada gotowe trumny 
dębowe i sosnowe specjal- 
ne do ekshumacji i prze- 

  

CERATY, LINOLEUM, chodniki kokosowe i 

Ceny niskie! 6669 

IAEENSIITT TS RIC NPI E INRI SI 

FILIP MACDONALD. 

CZTER 

  
WYCIERACZKI, SZCZOTKI własnego wyrobu. 8 
Pantofle GIMNASTYCZNE,TORNISTRY, TECZKI 

Ceny niskie! 

i in. brania i t. p. Wiedo- 
ul. Wielka 47, 

wejscie od ul. Końskiej 
(Sekretarjat Konserw.) 

datki ž. 

  

9) 

Y DNI. 
*_ Przekłyd autoryzowany z angielskiego. 

Pike siedział zgarbiony, z rękami 
splecion. naokoło kolan, z oczami wle- 
pionemi w sufit. Łucja patrzyła smut- 
nie na zdenerwowanego męża, myśląc 
o pani tego domu, która za kilka dni 
mogła zostać wdową. 

Wkońcu Antoni przemówił mart- 
wym głosem nie odwracając się od ok- 

na: 
— Musimy szukać nienormalności, 

albo dziwaczności, czy nadnormalnoś- 
ci we wszystkich osobach związanych 
choćby najdalej z tą sprawą. Rozumie- 
cie? Może to nie takie trudne, jak się 

ss. Ja sam już coś zauważyłem. 
Dalej będę musiał wejrzeć w coś, co się 
prawdopodobnie okaże gniazdem os. 
Wy musicie... 

— My? — przerwał Pike. — Wspo- 
mniał pan o pięciu ludziach. Skąd ich 

  

weźmiemy ? 
Antoni nie odwracając się od. okna 

odpowiedział: 
— Pan, ja, moja żona — troje. 

Dwaj ludzie z personelu Sowy — ra- 
zem pięć. 

PRE 

  

Pike aż podskoczył na fotelu. 
— Z personelu Sowy? Od Hastin- 

gsa? 
Antoni skinął głową i przysunął się 

tak blisko do okna, że prawie dotknął 
twarzą szyby. 

— Przyjechali — oznajmił. Odetch- 

nął z ulgą, odszedł od okna i powrócił 
do swego fotelu. 

Pike bardzo podniecony wyjął pa- 
pierośnicę, otworzył ją i zamknął. To 
samo zrobił z ustami, Ale się nie odez- 

wał. 
— Nie mi nie mówiłeś mój drogi — 

rzekła Łucja. 
— Widocznie zapomniałem — od- 

parł z uśmiechem Antoni. — Wczoraj 
wieczorem telefonowałem do Hasting- 
sa. Obiecał mi dwóch najlepszych re- 
porterów. Chwilowo byli wolni. Ale się 
chłopcy pośpieszyli i to jest obiecujące. 

Ostatnie słowa utonęły we wściek- 
łym charkocie, który wybuchł nagle 
przed domem. Łucja zatkała uszy rę- 
kami i otworzyła szeroko zdumione о- 
czy. 

  

wozu zwłok. Wszelkie do- 

oraz całkowite urządzenie 
pogrzebowe. Wieńce żywe 

« Specjalna prac. trumien 
1. Drzewieckiego 

STUDENT 
poszukuje korepetycji w 
zakresie 6-ciu klas Gimn. 
WIŁKOMIERSKA 3—20. 

ałobne. Karawany 

i napisy. 

Antoni uśmiechnął się prawie weso 
ło. Warkot umilkł i przeszedł w zgrzyt 
hamulców. Zapadła chwila oczekiwa- 
nia. 

Łucja odjęła ręce od uszu. 

— Co się stało? — zapytała 
Antoni zapalił papierosa. 
— Przybyły posiłki. 
Rozległo się pukanie do drzwi i w 

progu stanęła pokojówka Ania. 
— Dwaj panowie, proszę pana — 

zaanonsowała, patrząc na Antoniego i 
znikła za wchodzącymi. 

Byli to dwaj młodzi ludzie, których 
zachowanie się wskazywało na poś- 
piech. Pierwszy był chudy, wysoki i 
przygarbiony, miał na sobie zniszczone 
skórzane ubranie i niósł w ręku skórza 
ny hełm i gogle. Z fałd wełnianego, wy- 
tartego, brunatnego szalika wychodzi- 
ła dzika, ptasia głowa, napiętnowana 

wyrazem złośliwego humoru. Proste, 
czarne włosy powiewały luźno naokoło 
czaszki, wcale do niej nie przylegając. 
Na dzikim nosie sterczały ogromne oku 
lary w szyldkretowej czarnej oprawie. 
Duże oczyo ciężkich powiekach patrzy 
ły badawczo i arogancko. Długie, cien- 
kie palce prawej ręki bez Plavo by- 
ły poplamione tytoniem, benzyną i a- 
tramentem, lecz pomimo to ręka ta nie 
robiła wrażenia rzadko mytej. Osobnik 
ten nazywał się Franciszek Dyson. 

  

  

  

Zgłoszenia do Adm. 
„Kurjera Wilensk.“. | 

6622 | 
  

dectwa. Łaskawe o- 
ferty proszę nadsyłać 

| do adm: „Kurj. Wil.* 

  

za minimalną cenę. 
Zjgłoszenia proszę 
kierować do Admin, 
„Kurjera Wilensk.“ 

  

„I (EM TAJĘ” Akuszerka | 
jest do nabycia w wy- 

daniu książkowem w 
| Kisės wileńsk. PORA 

  

+, pod Nr. 6872. 

Mary drešiniany > m przenośne piete 2 
niemiecki, francuski 6-ej klasy poszukuje "made e 

(o 4-ch pok.) na złom włoska: Goa_ ED wne ać do sprzedania 

sprzedam ze wszystkich przedmiot. ukach podczas roku 

b. niedrogo < R A si 
Tyzenhauzowska 2 | 5zKół średnich wogóle. AE Kaca AR 

6621 Beksy; udzielsją -b. prat. | WOM aszawe OLET: 
-_ | gimn. i studenci U. $, B. | ty proszę kierować 

Maszynistka 
specjalną met. koncentrac. | do Admin. „Kurjera 
Zgłoszenia do Redakcji Wileńsk.* dla W. W skos IE pod W : 6681 | 150. F „JU. ot.   

poszukuje posady 
za minimalnem wy- 
nagrodzeniem. Ofer- 

ty proszę kierować 
do „Kurj. Wilensk.“ 
pod Nr. 17.872. 6326 
    

Poszukuję 
mieszkania 

od 2—3 pokoi z kuchnią 

Salon męsk. i damskiego 
obuwia Wł. Zubowicza, 

NUslėnstA 23 posiada 
na składzie najnowsze 
fasony obuwia oraz przyj- 
muje. wszelkie obstalunki 
z własnego i powierzon. 
materjału. 6639 
  

w Związku Lokator. 
ul. Wielka 28 

od godz. 5—8 wiecz. 

Ostatnia nowość 
amerykańska! Każdego fo- 
tografujemy w 6-u różn. 
pozach zamiast 6 zł. tylko 

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

6494 

POKE LNRS SSE 

Instalarie oloktrj Cne 

  

Marja Brzezia 
przyjmuje od 9 r. de 7 w. 

przeprowadziła się 
ul. Mickiewicza 46, m. i. 

W. Zdr. Nr 3093, 

Zakład krawiecki 
W. Sztelca 

ul. Beliny 5, m. 2] 
Wykonanie solidne. 

Ceny dostępne. 6647 

NOWOOTWORZONA 
POLSKA 

MLECZARNIA 
przy ul. Wielkiej 29 

Poleca: 

  

  

codz. świeże 
mleko, masło, sery, jaja. 
mleko zsiadłe, wędliny. 
i inne chłodne zakąski, 
napo je chłodzące oraz 

obiady domowe 
smaczne i zdrowe 

od 70 gr. 
        » pono ul. Mes dzvionki sygnalizacyj- A 

. ej, rólew: 2 CHO 

drganie komplel | Sorosas | ata mati jed | sagjowyce i altonów ania browskiego, Kościuszki, damski iš е ; „ | w dobrym stanie. w ruch- 
(I rok nauczania). Antokolskiej. Oferty R aaa AA or liwej miejscowości przy 

aż semne proszę nadsyłać amkowa 20-a (wejście ulicy jerozolimskiej Nr. I2 
Zgłoszenia: 45 Adminiettacii „Kušiera | = zaulka św. -Michata 1) | ST. PIOREWICĖI (asi Nr 46) S waże 

Zakretowa 13 m. 5. | Wileńskiego" pod Nr.8728 | przyjmuje, roboty fanta- | ul. Ofiarna Nr. 4, m. 9. | kach dowiedzieć się na 
6703-1 dla p. G. 6516 6410 miejscu u właściciela, 

Za Dysonem szedł drugi młody czło 
wiek, usiłując go wyprzedzić, ale dy- 
skretnie. Ten zupełnie innego pokro- 
ju. Na pierwszy rzut oka wyglądał na 
lat osiemnaście — dwadzieścia trzy i 
dopiero przy bliższem przyjrzeniu się 
zyskiwał o dziesięć więcej. Powierz- 
chowność jego obejmowała okrągłą, 
gładką. świeżą, czerwoną twarz, gład- 
kie jasne włosy, wykwintną bieliznę, 

okrągłe, wypukłe, niebieskie oczy i so- 
lidną budowę, która czyniła go optycz- 
nie niższym niż był. Całość przedsta- 
wiała typ młodego sympatycznego, cho 
ciaż trochę ograniczonego Anglika, któ 
ry ma dużo czasu a mało do roboty. A- 
le temu wrażeniu zadawały kłam ener- 
giczne usta, świadczące o skłonności do 
takiego samego złośliwego humoru jak 
twarz towarzysza. Ten młody człowiek 
nazywał się Walter Flood. 

Przeszli szybko przez pokój. Anto- 
ni wstał. Dyson zatrzymał się o krok 
od niego. Flood zrównał się z towarzy 

szem i również stanął. 
— Dyson — przedstawił się krótko 

Dyson. — Przepraszam, że się spóźni- 
łem. — Uścisnął podaną sobie rękę. 

— Jestem Flood — rzekł Flood. — 
Mam nadzieję, żeśmy się nie spóźnili. 
Pędziliśmy jak djabli. Spóźniliśmy się 
dziś trochę do redakcji. — Potrząsnął 

Antoniego za rękę. 

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

zyjne i angielskie. 

Dyson kiwnął głową. 
— Szkoda! — rzekł. 

— Panowie pozwolą — rzekł Anto- 
ni, przedstawiając ich Łucji. Ona uś- 
miechięła się, a oni skłonili się, Dyson 
z ptasim podrzutem głowy, Flood z gra 
cją. 

— To jest pan Pike — 
Antoni. 

Pike, który siedział tak głęboko w 
fotelu, że go nie było prawie widać, 
wsłał i rzekł: 

— Z panem Dysonem to my się 

znamy! — w głosie jego zabrzmiała nu 

ta i humoru i gniewu. — Z panem Flo- 
odem też. 

Dyson i Flood zdziwili się tak, jak 
to tylko jest możliwe w ich zawodzie. 

— Niech mnie gęś kopnie — rzekł 
Dyson i przechyliwszy głowę nabok, 
spojrzał na Pike'a wzrokiem dobrot- 

liwego sępa, niepewnego, czy padlina 
nie ożyje i nie skoczy mu do gardła. 
Pike wsadził ręce do kieszeni i wysu- 
nął wprzód kwadratową szczękę. 

Flood, który o mało nie piszczał 
z uciechy, interwenjował z namaszcze- 

niem: 
— Podajcie sobie ręce, chłopej 

zwrócił się dó Antoniego i objaśnił go 

scenicznym szeptem: — Policja ma z 

Dysonem na pieńku za tę brylantową 

uzupełnił 

'    

  

  

aferę Elattnerowej. Myśmy to wytro- 
pili i Dyson uparł się, żeby się tem 

pochwalić przed światem na złość Yar 

dowi i Yard nie może mu teraz prze- 
baczyć. Niech pan na nich spojrzy. 
Skoczą sobie do oczu. 

Ale Pike namyšlit się i rzekł: 
— Panie Dyson, nie jestem teraz 

poliejantem, jestem na urlopie. 

Wyjął z kieszeni rękę i podał ją 
reporterowi. 

— Dobra! — rzekł Dyson. — 
Spodziewam się, że nic z tego, co po- 
wiem, nie będzie użyte przeciwka 
mnie. 

Flood wysunął się na pierwszy plan 

— I mnie proszę pocałować. 

Antoni spojrzał na zegarek. 

— Słuchajcie, państwo — rzekł 
stłumionym, lecz znaczącym głosem. 
— Mamy w tej chwili dziesięć po jede 
nastej. Lucy, zaprowadź pana Pike'a 
do pani Bronson. Musi pan poznać tę 
kobietę. — Zwrócił się do Flooda i Dy 
sona. — Panowie zostaniecie ze mną. 
Powiem wam, czego od was chcę. Mu- 
simy się śpieszyć. 

(D. C. N. 

Redaktor odpowiedzialny Władysław Monkiewicz. 

 


