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fiter polki pie jest SiOrl 
„Oficerze polski! Jesteś, jak sie- 

rota, który nie znał rodziców. Trady- 

cje armji polskiej zostały zerwane. 

Sztandary pułkowe zawieszone w so- 

borze Kazańskim i św. Izaaka, w mu- 

zeum Suworowskiem w Petersburgu. 

Jesteś jak sierota, który dopytywać 

się musi u dalekich znajomych. jak 

wyglądali twoi rodzice”. 

Taką inwokację czytamy w arty- 

kule p. Mackiewicza p. t. „Honor ofi- 

cerski“. 

Panu Mackiewiczowi wydaje się, 

że armja polska może żyć tylko okru- 

chami tradycji wojskowej Polski 

przedrozbiorowej, że armja nasza w 

porównaniu z oficerami Hohenzoller- 

nów jest biednym, osieroconym mu- 

rzynem. 

Wątpić jednak trzeba, czy jakie- 

gokolwiek oficera polskiego wzruszy 

naperfumowany wianuszek alkowia- 

nych ploteczek pięknej księżny Bibe- 

seo, któremi to ploteczkami, niby pa- 

jęczyną złocistą owija p. Mackiewicz 

króla Ferdynanda Hohenzollern-Sig- 
maringen. 

Wąipić trzeba, czy oficerowie le- 

gjonowi nie mają już nic innego, jak 

skrupulatnie odświeżać tradycje 

przedrozbiorowe i z nabożeństwem 

oglądać szablę króla Ferdynanda, 

szablę, na głowni której widnieją 

godło Prus i herb Hohenzollernów, 

szablę, którą król nosił jako dowód 

dozgonnej wierności tradycjom-ofice- 

ra niemieckiego. > 

Nie będę się tu rozwodził nad tra- 

dycjami armji niemieckiej, Wystarczy 

stwierdzić, że trzeba być dumnym z 

tego, że nasze wojsko nie ma nic 
wspólnego z tradycjami oficera nie- 

mieckiego. Wszak, gdy Europa ki- 

piała „wiosną ludów*, gdy lała się 

polska krew we wszystkich ruchach 

wyzwoleńczych XIX wieku, gdy 

wszystkim powstańcom polskim zło- 

ciły drogę bojowe słowa: „Za naszą 

wolność i waszą!”, wszak w tych wła- 

śnie czasach armja Hohenzollernów 

była ośrodkiem najczarniejszej reak- 
cji, była żandarmem wstecznictwa 
Europy. 

Ale zostawmy Hohenzollernów i 
ich oficerów. Chodzi o rzeczy zasad- 
nicze. Oto o sieroctwie oficera pol- 
skiego, o zerwanych tradycjach armji 

polskiej pisze pan Mackiewicz tego 
samego dnia, gdy w Gdyni generał 
Orlicz-Dreszer prowadzi w defiladzie 
przeszło tysiąc legjonistów, obecnie 
będącychioficerami w służbie czynnej, 
gdy pułkownik Walery Sławek mówi 
© tradycjach legjonowych i honorze. 

Czy pan Mackiewicz uważa dzieje 
oręża legjonowego za drobny frag- 

ment, który nie zostawił żadnych tra- 

dycyj? Czy pan Mackiewicz myśli, że 

honor oficerski gnieździ się tylko w 

cesarskich, złotem i srebrem łyskają- 

cych, mundurach? Czy szare, samo- 
działowe kurtki legjonowe nie mają 

już tu nic do powiedzenia? 

Nie! Oficer polski nie jest sie- 

rotą! Legjony dały mu tradycję, 
jakiej żadna armja w wojnie świato- 

wej zdobyć sobie nie mogła, Legjony 

walczyły nie o nowy podział kolonij 

dla skłóconych imperjalizmów., nie o 
interesy ciężkiego przemysłu lecz o 
wyzwolenie narodu. Legjony nie dały 

materjału dla Remarque'a. 

Wystarczy czytać pamiętniki 4. p. 

Tadeusza Hołówki, by zrozumieć, że 

Legjony dały oficerowi polskiemu 

więcej, niż królowi Ferdynandewi 

wiew rycerskości, idący od duińnych 

skał dunajskich i gotyckich wież van- 
boitterskich zamków. 

„Los łaskawy pozwolił mi w dwa 

lata potem strzelać osobiście z karabi- 

nu maszynowego w powstaniu na 

Górnym Śląsku, być żołnierzem 201 

P. p. i poznać w szybkiem tempie 

przeżycia wojenne, tajniki i wzrusze- 

nia ataków, nocnych wypadów, cofa- 

nia się, uciążliwych marszów, wege- 

tacji rannego żołnierza w szpitalu 

wojskowym, by wreszcie wyjść stam- 

tąd z tak gorąco, w najgłębszych taj- 

nikach duszy, upragnioną niebiesko” 

czarną wstążeczką krzyża, będącego 

źródłem dozgonnej dumy każdego 

żołnierza. 

A jednak mimo to i dziś jeszcze 

w głębi duszy tkwi cichy smutek, że 

los nie pozwolił wziąć bezpośredniego 

udziału w nieśmiertelnej epopei Le- 

gjonów, że Konary, Łowczówek, Ro- 

kitno są dla mnie tylko wspomnie- 

niem serdecznych wzruszeń i zazdro- 

ści, Cóż z tego, że i ja dostałem od 

Komendanta odznakę „Za wierną 

służbę”, gdy w głębi duszy mam prze- 

konanie, że każdy taboryta, który 

z I-szą Brygadą zmierzył Polskę od 

Przykarpacia do Stochodu, ma więk- 

sze niż ja moralne prawo do noszenia 

tego cudnego znaku”. 

I czemże są hohenzollernowskie sza 

ble i perfumy księżny Bibesco wobec 

takich prostych i takich wymownych 

słów ś. p. Hołówki o tej niebiesko- 

czarnej wstążeczce, Rokitnie i tych 

taborytach? 

Cóż z tego, że dawne sztandary 

pułkowe są dziś zawieszone w soborze 

Kazańskim i św. Izaaka, w muzeum 

suworowskiem w Petersburgu, skoro 

armja polska ma siedem historycz- 

nych sztandarów legjonowych i wśród 

nich ideowy sztandar I Brygady? Te 

sztandary legjonowe, przed któremi 

kontrtorpedowiec „„Wicher' oddał 21 

wystrzałów armatnich salwy honoro- 

wej. te sztandary są widomym sym- 

bolem. żywej, krwią pulsującej, tra- 

dycji legjonowej. 

Nie! Pomówcie, czytelnicy, z ofice 
rami pułków legjonowych, a oni was 

przekonają, że oficer polski nie jest 
bezdomnym sierotą. _H. Dembiński. 

EURO ESTISSSSS 

    

Uroczysty pogrzeb malžonki P. Prezydenta Rzplitej 
- Ś. p. Michaliny Mošcickiej. 

WARSZAWA, 20. VIII. (Pat). W sobotę 
przed południem odbył się uroczysty pogrzeb 
małżonki Pana Prezydenta Rzeczypospolitej 
śp. Michaliny z Czyżewskich Mościckiej. 

Przed pogrzebem. 

Od godziny 9 rano na placu Zamkowym 
poczęły się zbierać niezliczone organizacje, 
związki, stowarzyszenia ze sztandarami oraz 
organizacje kobiece i komitety, których zmar 
ła była Wysoką Protektorką. Przybyły rów 
nież oddziały strzeleckie i POW. Zwłoki zmar 

łej spoczywały w prezbiterjum na wysokim 
katafalku, okrytym kirem, przybranym ziele 
nią i rzęsiście oświetlonym. Przed katafalkiem 
widniaiy niezliczone wieńce, między inneni 
od Pana Prezydenta Rzeczypospoltej, rodziny, 
Marszałka. Piłsudskiego, prezesa Rady Mini 

strów i Rządu, marszałka Sejmu Swiłalskie 
go, marszała Senatu Raczkiewicza i wielu in 
nych. Wpobliżu nawy stały szpalery oddzia 
łów straży pożarnych i podoficerów Gabinetu 
Wojskowego Prezydenta Rzeczypospolitej. 

Nawę główną zapełniły niezliczone delega 
cje, przybyłe z najodleglejszych zakątków 
kraju. 

  

Kondoienecja Marszałka Piłsudskiego. 

„O godzinie 9 m. 45 przybył na Zamek w 
towarzystwie adjutanta kpt. Lepeckiego p. 
Marszałek Piłsudski, który udał się do apar- 
tamentów Pana Prezydenta i złożył osobiście 
kondolencje z powodu zgonu Jego małżonki 
śp. Michaliny Mościckiej. 

W Katedrze, 

W międzyczasie poczęli się zbierać w kate 

drze prezes Rady Ministrów Prystor, marsza 
łek Sejmu Switalski, marszałek Senatu Racz 
kiewiez, ministrowie, członkowie korpusu dy 
plomatycznego z nuncjuszem apostolskim 
magr. Marmaggi na czele, liczne grupy posł. 
BBWR z prezesem klubu Whlerym Sławkiera 
podsekretarze stanu, generałcja, przedstawi 
ciele duchowieństwa wszystkich wyznań, re 
prezentanci prasy, świata naukowego i wyż 
szych uczelni, attaches wojskowi, wyżsi urzę 
dnicy państwowi, przedstawiciele władz samo 
rządowych orąz prezydja stowarzyszeń spo 
decznych. —. рн 

O godzinie 10 Pan Prezydeni Rzeczypospo 
litej w towarzystwie rodziny, Marszałka Pił 
sudskiego i w otoczeniu członków Domu Cy 
wilnego i Wojskowego wyszedł z Zamku do 
Katedry krużgankami. Z chwiłą przybycia Pa 
na Prezydenta Rzeczypospolitej, który zasiadł 
na specjalnym fotelu, rozpoczęła się uroczy 
sta Msza żałobna. 

Za trumną śp. Michaliny Mościckiej zasia 
ała rodzina zmarłej, p. Marszałek Piłsudski, 
prezes Rady Ministrów Aleksander Prystor, 
marszałkowie Sejmu i Senatu, ministrowie, 
posłowie i senatorowie z prezesem klubu BB 
WR posłem Sławkiem na czele, członkowie 
korpusu dyplomatycznego, generalicja i wyżsi 
wojskowi z wiceministrami gen. Fabrycym i 
gen. Składkowskim, przedstawiciele miasta, 
świata naukowego i t. d. 

    

Legjoniści z Wilna na Górze Kamiennej w kolejce po obiad na czele z pp. prez. 
Sławkiem i gener. Sławoj.Składkowskim w Gdyni. 

Kwestja uznania Sowietów przez 

Fot. L. Siemaszko 

  

Stany 

Zjednoczone znów aktuaina. 

   WASZYNGTON, 20. VIII. (Pat). 
Kwestja uznania Sowietów przez Sta- 
ny Zjednoczone stała się znowu aktu 
alną skutkiem ostatnich rewełacyj, 
według których krótko przed powro- 
tem Stimsona z Genewy na wiosnę rh. 
Litwinow puścił próbny balon w tej 
sprawie. Przedstawiciele Rosji i Sta- 
nów Zjednoczonych spotkali się i w 
ciągu rozmów postawiono Litwinoewo 

wi pytanie, czy Sowićty bylyby sklon 
ne w razie uznania ich obalić III Mię 
dzynarodówkę i propagandę jej w Sia 
nach Zjednoczonych. Litwinow miał 
odpowiedzieć, że Sowiety zgodziłyby 
się wyrzec wszelkiej propagandy w 
Stanach Zjednoczonych, nie mogłyby 
jednak obalić Il Międzynarodówki, 
gdyż jest ona niezależna od rządu. 

Pierwsza cficjalna konferencja. 
BERLIN, 20. VIII. (Pat). W sobołę 

w południe odbyła się perwsza oficjal 
na konferencja między przedstawicie 
lem centrum pruskiego Grassem a na 
rodowo socjalistycznym prezydentem 
sejmu Kerzlem, który powrócił z no- 
wemi instrukcjami z Monachjum. 

W kołach parlamentarnych zapew 

niają, że rokowania koalicyjne mię 
dzy centrum a narodowymi socjalista 
mi na terenie Prus będą kontynuowa 
ne we wtorek. Prezydent Kerl zwołał 
posiedzenie sejmu pruskiego na dzień 
1 września. 

Program obrad sejmu narazie nie 
wspomina o wyborze premjera. 

Nabożeństwo celebrował ks. biskup połowy 
Gail w asystencji ks. bisk. Kubiny i ks. bis 
kupa Okoniewskiego. Pienia żałobne wykonali . 
chór i artyści opery warszawskiej. 

Egzekwie i wyprowadzenie zwłok 
na cmentarz. 

Po skończonej Mszy Św. nuncjusz apostol 
ski magr. Marmasggi odprawił egzekwie, po 

Kondolencje. 
WARSZAWA, 20. VIII. (Pat). Do 

kancelarji cywilnej Pana Prezydenta 
Rzeczypospolitej nie przestają napły- 
wać depesze kondolencyjne z całego 
świata. Między innemi nadeszły depe 
sze od prezydenta Republiki Francus 
kiej i od szwajcarskiej Rady Związ 
kowej. Francuski charge d'affaires 
i charges d'affaires szwedzki złożyli 
na ręce dyrektora protokółu MSZ kon 
dolencje imieniem swych rządów. 
HELSINGFORS, 20. VIII. (Pat). Szef proto 

kółu Sohlman złożył na ręce charge d'affaires 
poselstwa R P. Wyszyńskiego kondolencje 
rządu fińskiego z powodu śmierci śp. Michaii 
ny Mościckiej, Pozatem prezydent państwa 
Swinhufvud wysłał do Warszawy depeszę kon 
dolency jną. 

SOFJA, 20. VIII. (Pat). Król Borys wysłał 
do Pana Prezydenta Rzeczypospolitej depeszę 
kondolencyjną z powodu zgonu śp. Prezyden 
towej Mościckiej. ` 

BRUKSELA, 20. VIII. (Pat). Belgijski mini 
ster spraw zagranicznych polecił ministrowi 
pełnomocnemu Belgii w Warszawie złożyć 
Panu Prezydentowi Rzeczypospolitej kondo 
lencję w imieniu króla Alberta i rządu belg:j 
skiego z powodu śmierci śp. Prezydeńtowej 
Mościckiej . 

Komitet uczczenia pamięci: 
Zmartej. 

Z ińicjatywy szerokich sfer społe- 
czeństwa wileńskiego odbyło się w so 
botę dnia 20 b. m, o godz. 16 w sali 
konferencyjnej Sekretarjatu Wojewó 
dzkiego BBWR organizacyjne zebra- 
nie Komitetu Obywatelskiego dla ucz- 
czenia pamięci małżonki Pana Prezy 
denta Rzeczypospolitej śp. Michaliny 
Mościckiej. Zebranie zagaił poseł na 
Sejm p. Stanisław Dobosz, podkreśla- 
jąc zasługi obywatelskie Pani Prezy- 
dentowej specjalną opieką, jaką da* 
rzyła Wileńszczyznę. Uczestnicy ze- 
brania uczcili pamięć zmarłej przez 
powstanie. 

Następnie powołano na przewodni 
czącego p. inż. Jensza, Po dyskusji u- 
chwalono urządzić w najbliższą środę 
w auli kolumnowej Uniwersytetu Ste 
fana Batorego, akademję żałobną. 

Wybrano Komitet Wykonawczy 
pod przewodnictwem p. sen. Witolda 
Abramowicza. W skład Komitetu we- 
szli: pos. dr. Brokowski, płk. Dobacze 
wski, poseł Dobosz, dr. Góra, dr, Hir- 

szberg, p. Izydorczykowa, p. Konop- 
kowa, p. Kozłowski, starosta Grodzki 
Kowalski, reprezentant wojskowości 
mjr. Kulezyński, Tadeusz Łopalewski, 

prezeska Związku Pracy Obywatels- 
kiej Kobiet p. dr. Rostkowska. 

Natychmiast po zebraniu płenar- 
nem odbyło się posiedzenie Komitetu 
Wykonawczego, na które przybył wi- 
cewojewoda wileński p. Marjan Jan 
kowski. W zastępstwie sen. Abramo- 
wicza przewodniczył obradors pos. dr 
Brokowski, Omawiano sposób uczcze 
nia pamięci śp. Pani Prezydentowej 
Michaliny Mościckiej. Užožono prog- 
ram akademji żałobnej, którą zagai 
przemówieniem p.,sen. Witold Abra- 
mowiez. O życiu i działalności Dostej 
nej Zmarłej mówić będzie pani Janina 
Rostkowska, przewodnicząca Związ- 

ku Pracy Obywatelskiej Kobiet. Dai- 
sze punkty programu akademji wy 
pełnią produkcje chóru i orkiestry о- 
raz deklamacje. 

Na tem obrady zakończono. 

Kondolencja Dow. O. K. ill. 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej Ignacy Mościcki — Zamek-- 
Warszawa. 

W wielkiem nieszczęściu pozwalam 
sobie w imieniu własnem i podko- 
mendnych mi żołnierzy III Korpusu 
złożyć wyrazy głębokiego smutku i 
serdecznego przejęcia się stratą, jaka 
Cię Panie Prezydencie dotknęła. 

Generał Litwinowicz. 

Depesza Wil. Okr. Zw. 
Legisnistūw. 

Kancelarją Cywilna Pana Prezydenta 
Rzeczypospolitej Włarszawa. Łącząc się w 
żaiobie Najd: iniejszego Pana Prezydenta 
i Jego rod z powodu śmierci Pierwszej 
Obywatelki przesyłamy wyrazy najszczer- 
szego współczucia i hołdu 

Związek Legjonistów Okręg — Wtilno 

    

  

          

czem trumnę wzięli na ramiona członkowie 
domu cywilnego i wojskowego Pana Prezy 
denta, ustawiając ją, przy dźwiękach marsza 
żałobnego, odegranego przez orkiestrę policji, 
na wysokim karawanie, przybranym kirem. 
Kondukt wyprowadził do wyjścia z katedry 
nuncjusz Marmaggi, a następnie na cmentarz 
prowadził go ks. biskup polowy Gall w asys 
tencj! biskupów Kubiny i Okoniewskiego oraz 
licznego duchowieństwa zakonnego i świeckie 
go kapituły warszawskiej. Na czele orszaku 
żałobnego króczyty niezliczone delegacje ze 
sztandarami, niosąc setki wieńców. Wśród de 
legacyj zwracały uwagę grupy włościan z oko 
lic Spały i ze Śląska w barwnych strojach lu 
dowych. Przed karawanem uprzędnicy Kance 
larji Cywilnej nieśli ordery i odznaczenia śp. 
Michaliny Mościckiej. Pan Prezydent Rzeczy 
pospolitej postępował za trumną w otoczeniu 

rodziny, dalej prezes Rady Ministrów Alek 
sander Prystor, marszałkowie Sejmu i Senatu, 
korpus dyplomatyczny, posłowie i senatoro 
wie, generalicja i t. d. Po obu stronach kara 
wanu szły członkowie domu cywilnego i woj 
skowego Pana Prezydenta Rzeczypospolitej. 

Kondukt ruszył o godzinie 11 placem Zam 
kowym, ul. Miodową, pł. Teatralnym, Bie- 
lańską, Nalewkami, Dziką, kierując się w stro 
nę cmentarza Powązkowskiego. Wzdłuż drogi 
którą przechodził orszak, płonęły laternie, po 
kryte kirem. Z wielu gmachów powiewały cho 
rągwie żałobne. Na chodnikach zgromadziły 
się niezliczone tłumy publiczności, w ciszy i 
skupieniu oddając ostatni hołd śp. zmarłej 
małżonce Pana Prezydenta Rzeczypospolitej. 

Złożenie zwłok na wieczny spoczynek. 

O g. 13 kondukt żałobny stanął przed bramą 
cmentarną. Trumnę ze zwłokami zmarłej po- 
nieśli na swych ramionach do grobu rodzia 
chłopi z okolic Spały, ubrani w białe sukma 
ny. Przed grobem zgromadziły się delegacje 
ze sztandarami, liczna młodzież szkołna oraz 
przedstawiciele organizacyj i instytucyj, któ 
rych śp. Michalina Mościcka była protektorką 
Po odśpiewaniu Requiem przez duchowieńst 
wo, Pan Prezydent Rzeczypospolitej ukląkł 
przed trumną i pozostał chwilę na modlitwie. 
Niezadługo potem spuszczono ciało do grobu 
przy dźwiękach marszu żałobnego Chopina. 
Nad olwarią mogiłą miafy wygłosić mow 
imieniu organizacyj kobiecych posłanka Zofja 
Moraczewska oraz inne panie. 

Wielkie jednak wzruszenie po stracie nie 
odżałowanej Dostojnej Protektorki nie pozwo 
liło mówczyniom na wygłoszenie przemówień 

Po ceremonji pogrzebowej Pan Prezydent 
Rzeczypospolitej odjechał na Zamek. 

    

gimn.) 

Puciaty, prof. USB., 

    

W tym roku zostaną otwarte oddziały 1—5 (Oddział 5-ty — 

Opieka nad wychowaniem religijnem spoczywa w rękach ks. dr. Leona 

— opiekę lekarską objął dr. Witołd Syłwanowicz, asystent 

USR. (specjalna — higjena szkołna). Urządzenie lokalu zastosowano do nowo- 

czesnych wymagań pedagogiki. Opłaty ustalono jak najniższe. 

Zapisy codziennie, z wyjątkiem świąt, w lokalu szkolnym przy ul. Wiwułl- 
skiego 4 m. 7 (róg ul. Piłsudskiego) od 4 do 6 wieczorem przyjmuje Władysław 

Arcimowicz, kierujący organizacją szkoły w imieniu właścicieli. : 

ZAKOPANE - BRISTOL 

Zgon b. kancierza Schokera. 
WIEDEŃ, 20, VIII. (Pat). Zmarł 

tu były kanclerz związkowy dr. Scho” 
ber. 

Zgon wybitnego muzyka 
WISŁA, 20. VIII. (Pat). W sobotę w szpi 

talu krajowym cieszyńskim zmarł na serce = 
głośny muzyk i kompozytor Tadeusz Joteyko. 
Śp. Tadeusz Joteyko, kompozytor i dyrygent 
urodził si roku 1872 na Ukrainie, Był dy 
rektorem zespołów muzycznych w Radomiu, 
Łodzi i Warszawie. Napisał wiele utworów 
muzycznych na orkiestrę, kwartet smyczkowy 
sonaty fortepjanowe i na wiolonczelę oraz 
wielką operę historyczną „Zygmunt August". 
Zmarły bawił od kilku miesięcy na kuracji 
w Wiśle. z 

Dr. S. MARGOLIS 
Rentgenolog powrócił. 

Wileńska 39, telefon 920 

Dr. med. EM. CHOLEM 
Urolog. 

Choroby nerek, pęcherza i dróg moczowych 
Jagiellońska 8, tel. 10-63. 

Przyjrauje 12—2 i 5—7 

Dr. Krzemiański 
Choroby wewnętrzne, spec. zada i jelit 

przyjmuje od 12—3 

Kwiatowa 7, tel. 14-25 

Dr. ROMANOWSKI 
(Choroby kobiece) 

powrócił i wznowił przyjęcie chorych 
od |—315—7 Ul Wileńska 25, tel. 11.68. 

DLA DZIECI 
ze sfery inteligentnej. 

We wzorowem 

PRZEDSZKOLU i w SZKOLE 
obejmującej obecnie 1 i 2 oddz. szkoły 
powszechnej przyjmują się zapisy. 

Ilość miejsc ograniczona. 

Zgłaszać: środy, czwartki i piątki od 
Ee Tl wi. A ainiai SS 
(Zawalna 11) do Wacł. Studnickiego 

  

    

    

    

  

  

-BANZNAKANEZZZZEBZNEKZANEBZEZESE 

Organizuje się 

Prywelna koedokacyjna Szkoła Boksą 
„PROMIEN* 

grona nauczycieli z wyższem wykształceniem. 

   Eina 

1-ej klasie 

  

NAJTAŃSZY LUKSUSOWY 
HOTEL - PENSJONAT 

OŚRODEK ŻYCIA TOWARZYSKIEGO i SPORTOWEGO. 
Idealne warunki wypoczynkowe, — Dancingi i five o'clocki w ogrodzie lub na sali, 

CHORYCH BEZWZGLĘDNIE NIE PRZYJMUJEMY. 

    Nauka w godzinach od 16'30 do 2l-ej. 

roczny. 

świąt. Ki
nh
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Zakres: Duża matura, mała matura, szkola pow6zechna. 
szkolny. Nauka rozpocznie się dnia 1-go września. 

Sekretarjat Kursów czynny od godz. 

  

GIMNAZJUM 
KOEDUKACYJNO-HUMANISTYCZNE 

IMIENIA KS. PIOTRA SKARGI 
dla dorosłych z oddziałam matem.-przyradn. — Wiino, Mickiewicza 22 

przyjmuje wpisy do kl. IV—VIIl. 

— Egzamin maturalny przy gimnazjum. 
Dla zamiejscowych zapewnione pomieszczenie w internacie. 

RER RA A RAR R RR RNA 

Koedukacyjne Kursy Wieczorowe © 
EE przez Kuratorjum Okręgu Szkolnego Wileńskiego 

(z programem gimnazjum państwow.) 

im. „Komisji Edukacji Narodowej“: 
mieszczące się przy ul. Mickiewicza 23. 

Od dnia 15 sierpnia przyjmują zapisy na rok szkolny 1932-38 do wyższych 
klas gimnazjum, typ humanistyczny i matematyczno-przyrodniczy, system pół- 

(pod protektoratem Polskiej, 
Macierzy Szkolnej w Wilnie) 

Odczyty. Lekarz 

15 do 20-ej po poł. prócz niedzel 

s R
u
a



  

Hiszpańska ruchawka. 
Trudno o bardziej jaskrawy przy- 

kład niedołęstwa, niż ostatnia ruchaw 
ka monarchistyczna w Hiszpanii. 
O godz. 4 trzech oficerów-buntowni- 
ków wtargnęło do gmachu centrali 
telegraficznej, dając hasło reszcie mo- 
narchistycznych kompanów, a o g. 
5 min, 45 komendant miasta Madrytu 
gen. Praf zatelefonował do prezesa 
gabinetu ministrów Azania, komuni- 

  

Podajemy fotografję gen. San Jurjo, przy- 
wódcy rebelji monarchistycznej w Hiszpanii. 

kując, że powstanie zostało stłumione, 
W niespełna dwie godziny bunt zlik- 
widowano. Wystarczyło 7 kwadran 
sów, by monarchistów w stolicy unie- 
szkodliwić. Doprawdy, niewiadomo 
co więcej podziwiać: niedołęstwo bun 
towników czy sprawność władz repu- 
blikańskich. 

Najbardziej może charakterystycz 
nym jest fakt, że władze bezpieczeń- 
stwa wiedziały o szykującym się „pu- 
czu już kilka miesięcy temu. Poin- 
formowane były o monarchistycznych 
knowaniach tak dobrze, że nawet 
termin wystąpienia monarchistów był 
znany, co pozwoliło dokonać w przed 
dzień zamachu kiłkduziesięciu aresz- 
towań, a nazajutrz—zdusić ruchawkę 
w zarodku. 

Gdy się czyta o szczegółach tego 
„groźnego' powstania, wprost wierzyć 
się nie chce, by można było w podo- 
bnie groteskowy, niepoważny, naiw- 
ny sposób bunt organizować, Dowia- 
dujemy się więc, że dnia 10 b. m. 
(czarny dzień dla monarchistów hisz- 
pańskich i innych!) rotmistrz Silvest- 
ra obudził swój stacjonowany w Ma- 
drycie szwadron w sile 120 koni i 
kazał mu wystąpić przeciwko rządo- 
wi. Szwadron się zgodził i 120 jeźdź- 
ców ruszyło, by obalić republikę. 
Przedewszystkiem zarekwirowano od 
Bogu ducha winnych obywateli 54 
samochodów, wsadzono do nich przy- 
godnych sympatyków monarchji i 
przypuszczono szturm na gmach pocz 
ty. Szturm spalił na panewce. Wywią 
zała się strzelanina, w wyniku której 
rotmistrz Silvestra został ciężko ran- 
ny. Towarzystwo poszło w rozsypkę. 
Zbiórka rozproszonych monarchistów 
nastąpiło dopiero w więzieniu, W pi- 
smach oglądać można było ilustracje, 
jak to uśmiechnięci republikanie wy* 

ET 

LEON WOŁŁEJKO. 

łapywali wierzgających buntowników 
i zanosili ich na rękach do ciupy. 

Równie szybko co w Madrycie, 
stłumiono też ruchawkę w miastach 
prowincjonalnych: Burgos, Granadzie, 
Toledo, Kordobie. Trochę kłopotu 
sprawiła jedna Sewilla, skąd groził 
republice zbuntowany generał San- 
Jurjo, były szef żandermerji króla 
Alfonsa, a wogóle figura dosyć nie- 
wyraźna, bo monarchistyczne niby 
przekonania nie przeszkodziły mu 
jakoś w pierwszych dniach republiki 
ofiarować swe usługi nowemu rzą- 
dowi. Nie mając widocznie ochory 
narażać swej skóry w Sewilli zwiał 
ten filar monarchji do Portugalji. 
W ostatniej chwili republikanie are- 
sztowali „bohatera* w małej mieści 
nie pogranicznej Cuelba. Teraz San- 
Jurjo, wraz z innymi 20 generałami, 
1 admirałem i 32 oficerami pomniej- 
szymi siedzi w madryckiem więzieniu, 
oczekując na sąd polowy. 

Jaką rolę odegrał w całej tej 
chryi Alfons? Formalnie eks-krėl 
zgłosił swe dćsinteressement A jednak 
był on właśnie bezpośrednim powo- 
dem puczu, gdyż monarchiści wystą 
pili czynnie na wiadomość, że Alfon- 

_ sowi wytoczyć się ma zaocznie sprawę 
sądową o łapownietwo. Chodzi mia- 
nowicie o to, że za czasów Primo de 
Rivery rozpoczęto budowę pewnej 
kolei. Budowa ta nastręczyła człon- 
kom rodziny krółewskiej okazję do 
zainkasowania poważnych łapówek. 
Obecnie ta skandaliczna afera wyszła 
najaw. Wiładze nakazały areszt Alfon- 
sa i jego szwagra eks-infanta Ferdy- 
nanda — oczywiście, o ile wymienieni 
zjawią się na terytorjum  hiszpań- 
skiem. Zdaje się jednak, że don Alfons 
tego nie zrobi. Jeszcze mu skóra mi- 
ła. Pobyt na wygnaniu, osłodzonem 
wywiezionemi z ojczyzny miljonami 
lepszy jest bądźcobądź od madryckie- 
go więzienia, 

Czy Alfons finansował ruchawkę 
generałów? Adjutant eks-króla książę 
de Miranda, przebywający obecnie 
wraz ze swym pracodawcą w Czecho- 
słowacji kategorycznie temu zaprze- 
cza. Niema podstawy, by mu nie wie- 
rzyć. Alfons zawsze słynął z oszczęd- 
ności. 

Władze repbuliki uwięziły wszyst 
kich schwytanych buntowników. 
Tem niemniej zachodzi obawa że nie- 
którzy z mich wałęsają się jeszcze na 
wolności. Dła uniemożliwienia tyin 
zakłócającym spokój publiczny ptasz 
kom ucieczki, wzmocniono kontrolę 
osób,. przekraczających granice mor- 
skie i lądowe Hiszpanji. Zamknięt» 
wszystkie. lotniska. Przy hangarach 
stoją wojskowe warty, bacząc, by ko- 
muś ze spiskowców nie zechciało się 
ucieczki drogą powietrzną, Strach 
dodaje bowiem sił i pomysłowości. 
Jeden ze spiskowców markiz Estivel, 
uciekając z Sewilil do Gibraltaru, 
przesiadł się na brzegu z auta do mo- 
torówki, poczem w pewnej chwili 
rzucił się do wody i wpław usiłował 
dotrzeć do angielskiej twierdzy. Po 
kilku godzinach, jakiś litościwy paro- 
więc zabrał zziębniętego do szpiku 
kości markiza i zawiózł go w bez- 
pieczne miejsce. 

I po stronie republikanów były 
wypadki pomysłowości i energji. Tyl: 
ko nieco innego rodzaju. Pewien te: 
legrafista sewilski, zakuty pzez bun- 
towników w kajdany i pilnowany 
przez uzbrojonych ludzi zdołał jednak 
zmylić czujność straży i nadać do 
Madrytu depeszę o sytuacji w Sewilli. 

Bilans ruchawki? 11 trupów i 
około-50 rannych. Przedewszystkiem 

Pogaduszki mejszagolskie. 
„Komunikacja“. 

(Faeceeja). 

Jeszcze na wiusna poczeła mnie 
baba głowa durzyć coby, użewszy ży- 
ta, do Kaliwarji iść. A baba charak- 
terna! Jeśli jaka postanowlenia u jej 
wyjdzi — niema tobie, człowieku, 
ratunku, I płaczem straszy i żałość 
w tobie podymuji i pod broda gładzi 
—żeb tyko do swojego dójść... 

Znakiem tego — tylko co żyta my 
użeli i mówi do mnie moja Karuśka: 
„patrzaj, Wincuk! — póki jarzyna na 
polu dośpiejj — pora i Panu Bogu 
pomodlić sie! Ja wiem, mówi, co ty-— 
heretyk zakajany i z chaty poruchać 
ciebie ciężko, ale nie na to ja cały 
rok koszuli twoje myła i zacirka tobie 
gotowała żeb ty od wiary katolickiej 
i od ludziow uciekał- Pójdzim, mówi, 
do Kaliwarji z grzechow oczyścić sie 
i pokupki różne sprawim, bo jaipara 
złoty przyzapasiła i czasu teraz mam! 
Wysłuchał ja tej mowy, poskrobał sie 
i mówia: „nu, to dobrze. Karuśka. 
Kiedy już obowiązkowie chcesz coby 
ja do piekła nie poszed — to niechaj 
tak będzi jak ty chcesz! Założa ja 
kobyłka do drabinki i posunim sie 
chtórego dnia do miasta. Ale tyko 
ty mnie raniej powiedz — żeb przy- 
brać sie do drogi ja pośpiał!* 

Baba pomyślała co ja śmiejam sie 
—i dawaj krzyczeć ze złości: „nie 
śmiej sie, mówi, ty poganinie parszy- 
wy! Ot, śniła ja: co ciebie djabeł ro- 
gaty na szpikulcu jak kiełbasa trzyma 
i nad ogniem piekielnym grzeji — a 
ty wyrabia sie nogami i gwałtu od 

  

gorącości krzyczysz, A ja baraniuka 
na ofiara zaniosła i antyfony za ciebie 
rózne czytać poczeła i widza ja: — 
anioł w ognistej postaci — wiadra 
wody na głowa tobie leji a ty ze szpi- 
kulca zleciał i dziury w pierściach 
pakułami leczysz! Ot, jaki ja sen 
śniłal... Oj, przeczchneła sie ja zmok- 
Szy naczysto i zara do Kaliwarji do- 
klarowała iść żeb ciebie, poganinie, 
od mocy nieczystej wyratować i sum- 
lenia czysta tobie dač!“... 

Ja tyko patrza: skąd taka naboż- 
ność u mojej baby bierzy sie!? Sny 
jakieści niewidane u jej pojawili sie 
i opieka nad mojo sumlenio?!-—-Długo 
ja medytował ci niema tu jakiej chit- 
rości? — aż, nareście, odgad, dlatego, 
co babie przyszła ochota do miasta 
podskoczyć i, znakim tego przyczyny 
rózne ona wynajduji. Już, musi, wszy- 
stkie baby charakter taki majo — co 
jeśli chtórej jaka pomyszlenia przyj- 
dzi — to ona nigdy nie powie zrazu: 
w czym interes, — ale tak zakręci, 
tak zamęci — co nietyko co cała chata 
do góry nogami przewróci ale i sama, 
późniejszo poro, zapomni czego chcia 
dal... 

Okurat tak było i z mojo babo. 
Tyko co poczeli my do miasta zbierać 
sie — Karuśka zrobiła sie lenta i ła: 
godna jak owieczka. Nasampierw po* 
czeła lepiej dawać jeść i sprzeczek 
żadnych nie stroiła a raz, w niedziela. 
powróciwszy z kościoła, przyszła jej 
ochota po głowie mnie pogładzić! 
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W Wilnie w dniu pogrzebu. 
W sobotę dnia 20 b. m. jako w dn. 

pogrzebu śp. Pani Prezydentowej Mo- 
ściekiej J. E. Ks, Biskup Michalkie 
wicz w asystencji licznego duchowień 
stwa odprawił o godzinie 10 rano, uro 
czyste nabożeństwo żałobne w koście 
le archiprezbiter jalnym Św. Jana. Na- 
bożeństwo odbyło się z inicjatywy Ma 
gistratu m. Wilna, Śp. Pani Prezyden- 
towa Mościcka była szczególną opie 
kunką Wilna i w dniach głodu i po 
wodzi tworzyła z własnej inicjatywy 
komitety, które niosły pomoc miesz 
kańcom Wilna. Na murach miasta 
i w prasie codziennej pojawiły się ne 
krologi, w których Magistrat wzywał 
mieszkańców do udziału w oddaniu 
hołdu świetlanej pamięci małżonki 
Pana Prezydenta. 

W głównej nawie kościoła Św. Ja- 
na ustawiony był wspaniały katafalk, 
rzęsiście oświetlony. Na nabożeństwo 
przybył p. wojewoda wileński Zyg” 
munt Beczkowicz, w otoczeniu najwy 
bitniejszych przedstawicieli władz pań 
stwowych, cywilnych i wojskowych 
oraz samorządowych i liczne rzesze lu 
dności. Po mszy świętej ks. biskup Mi 
chalkiewicz odprawił przy katafalku 
egzekw je, \ 

W kienesie karaimskiej, w obecno 
Ści całej gminy karaimskiej, z J. Е. 
hachanem Szapszałem i prezesem gmi 
ny p. E, Jotkiewiczem na czele. nabo- 
żeństwo żałobne za duszę śp. Prezy- 
dentowej Michaliny Mościckiej odpra 

wił Hazzan Łobunos. 

Nasożeństwo żałobne 
w głównej synagodze 

wileńskiej. 
Wczoraj, w sobotę, z powodu zgo- 

nu śp. Michaliny Mościckiej, małżon- 
ki Pana Prezydenta Rzeczypospolitej 
odbyło się w Głównej Synagodze ży- 
dowskiej przy ul. Niemieckiej uroczy 

Ма ВЕМО ЗК 

ste nabožeūstwo žalobne. 
Wszyscy zebrani na nabożeństwie 

przedstawiciele społeczeństwa żydow 
skiego wraz ze starszyzną wyrażają 
Panu Prezydentowi głębokie współ 
czucie. 

Przyjazd marszałka Raczkie- 
wicza i min. Żongełłowicza 

do Wilna. 
Na uroczystość Konsekracji Ks. 

Biskupa Bukraby przybywa w niedzie 
lę rano z Warszawy p. marszałek Se- 
natu Władysław Raczkiewicz oraz wi- 
ceminister W. R. i O. P. ks. Bronisław 
Żongołłowicz. Na uroczystości obecna 
będzie pani premjerowa Prystorowa, 
oraz p. wojewoda wileński Zygmunt 
Beczkowicz w otoczeniu przedstawi- 
cieli miejscowych władz, 

Burmistrz Chicago u min. 
Zaieskiego. 

WARSZAWA, 20. VIII. (Pat). W 
dniu 20 b. m. burmistrz miasta Chica 
go p. Czermak przyjęty był na audjen 
cji przez p, ministra spraw zagranicz- 
nych Zaleskiego. 

Zgon poety resyjskiega. 
MOSKWA, 20. VIII. (Pat). W jednej z 

miejscowości kuracyjnych na Krymie umarł, 
przeżywszy lat 55, znany poeta rosyjski Ma 
ksymiljan Ałeksandrowicz Wołoszyn, po Bło 
ku i Briusowie najwybitniejszy przedstawiciel 
rosyjskiego symbolizmu. 

Niesłychany afrent spotkał 
radjostacię berlińską 

BERLIN. 20. 8 (Pat). Niesłychany afront 
spctkał wczoraj radjostację berlińską, która 
o godzinie 20.25 zapowiedziała odczyt prof. 
Piecarda o jego lecie do stratosiery. Po 20- 
minutowem bezskutecznem oczekiwaniu rad 
jostacja berlińska musiała odwołać swą za- 
powiedź, oświadczając, że prof. Piceard nie 

życzy sobie, aby jego przemówienia trans- 
mitowane były przez radjostacje niemieckie 
i austrjackie. 

  

Odwołanie Gorgułcwa Gdrzucsne. 
PARYŻ, 

łowa, 

Po udanym locie 

20, VIII. (Pat). Trybunał kasacyjny odrzucił odwołanie Gorgu- 

transatiantyckim. 
Żona leci do męża. 

NOWY YORK, 20. VIII. (Pat). W 
czasie rozmowy telefonicznej ze swą 
żoną Amy Johnson dowiedział się Mel 
lison, že zamierza ona odłecieć jutro 
z Anglji, by spotkać w Ameryce. Wo- 
bee tego zdecydował Mollison czekać 

na przyjazd żony przed rozpoczęciem 
powrotnego lotu. 

SAINT JEAN, 20. VIII. (Pat). Mol- 
lison oznajmił, iż porzuca zamiar po- 
wrotu do Anglji drogą powietrzną. 

  

Komunikacja na podniebnym szlaku rozwija się. 
Komunikacja na nowootwartej li 

nji lotniczej z Warszawy do państw 
bałtyckich rozwija się pomyślnie. 

Frekwencja podróżnych wzrasta. 
Samoloty przybywają punktualnie, 
ściśle według rozkładu jazdy. W pią- 
tek przybył z Warszawy do Wilna 
samolotem J. E, ks. metropolita arcy- 
biskup Ropp. W sobotę przeleciała 
przez Wilno do Warszawy, zpowro- 

tem z państw bałtyckich, delegacja 
władz lotniczych polskich, która w dn. 
otwarcia linji udała się do Tallina i 
Rygi. W sobotę przed odlotem z Rygi, 
delegacja lotnicza polska wzięła udz. 
w przyjęciu, wydanem na jej cześć 
przez łotewskiego ministra komunika 
cji Kursitsa. W; sobotę przybyła avro- 
planem z Tallina do Wilna pani Lubi 
cka, małżonka posła R. P. w Tall'nie. 

  

jednak — wzmożenie aktywności ko- 
munistów i skrajnych żywiołów lewi- 
cowych. Przejawia się ona bardzo 
gwałtownie. Spalono gmach pisma 
monarchistyczno-klerykalnego „ABC* 
w Sewilli. Spłonął pałac markiza Esti- 
vela. Podpałono domy innych spis- 
kowców i kluby, w których monar 
chiści urządzali zebrania. Tłum zde- 
molował szereg lokalów w Granadzie, 
San Tandera i Madrycie. Komuniści 
i syndykaliści zorganizowali szereg 
podburzających wieców.. Gwardja 
republikańska jedynie z trudem utrzy 
mywała porządek. Ruchawka monat- 

  

Zadziwił sie ja haniebnie tej dobrości 
i myśla sobie: „nu-u...—zara będzi ja: 
kiści interes!* I tyko co tak pomyślał 
—Karuśka siądła kole mnie na zydel- 
ku i taka mowa poczeła: „Słuchaj, 
Wincuk! Przygotowała sie już ja do 
miasta okuratnie. Syrow kilka wy: 
cisneła i jajkow półkopy mam—coby 
gościnca, znaczy sie, stryjence Anto- 
niowej zawieźć. Kobyłka niechaj w 
chacie postoi — znakim tego, co ugor 
trzebędzi orać — a my z tobo awto- 
busem do miasta zajedzim i u stry- 
jenki Antoniowej przenocujim. Ty 
Wincuczek, jutro na raneczku odzień 
sie czyściej a ja syry i jajki do kobiał: 
ki złoża i posunim sie my do miasta, 
do Kalwarji — coby sumlenia twoja 
z grzechow wyczyšcič“! 

Ja nic nie odpowiedzial, — tyko 
poskrobał sie za głowa i poszed do 
stodoły — kobyłce wody dać!... 

Na drugi dzień, pośniadawszy, 
przyszli my do miasteczka, na ryne* 
czek — gdzie stali dwa awtobusy. 
Jeden był kapeczka naprzód wysu: 
newszy sie a drugi stał na stronie— - 
ale obydwa byli stare, zapylone i bru- 
dne. Karuśka siądła do tego co na 
przodzie stał i zdjewszy chusteniutka 
z głowy, pot wycierać poczeła a ja 
postawił kobiałka na podłoga. skręcił 
bankrutka i zakurzył. Słonce już było 
wysoko, gorącość robiła sie coraz 
większa ale w awtobusie siedzieli tyko 
my dwoje. Kapeczka poczekawszy 
maszyna zakołychała sie i do strzod- 
ka weszli dwie paniusi. Jedna — wy- 
soka, chuda, w okularach na nosie 
i w kaftaniku z mankietami, a druga 
—nizieńka, gruba, ostrzygszy sie jak 
chłopczak i z gołemi ręcomi aż po 
szyja. Obiedwie mieli koszyki i, musi, 
prowizja, na wsi nakupiwszy, — do 
miasta wieźli. Wślad za imi wwalił 

chistyczna była doskonałą wodą na 
młyn komunistyczny, 

Republika wyszła z opresji zwy- 
cięsko. Szerokie masy ludności dały 
wyraz swej radości. Ulice miast hisz- 
pańskich zaroiły się od tłumów, a ok- 
rzykom na cześć rządu nie było końca. 
Słuchali tych okrzyków w ponurem 
milczeniu, uwięzieni generałowie: 
San-Jurjo, Berenguer, Jordana, Santa 
Cruz i 16 innych. Zdaje się jednak, 
że republikański trybunał Hiszpanii 
nie okaże się zbyt surowy. Wrogowie 
republiki bowiem też nie okazali się 
zbyt groźni. T. J—ski, 

sie do awtobusu jakiści rybak z wędo 
wisko i torbo a obok jego siąd mły- 
narz, calusińki w mące wypeckawszy 
sie i z butelko mlika w kieszeni. 
Paniusi popatrzyli na młynarza, cości 
poszeptali sie między sobo i przesiądli 
na druga ławka. Tymczasem we 
drzwiach pokazał sie młody panicz 
w jasnym garniturze—ale, obaczyw- 
szy młynarza, poszed do drugiego 
awtobusu i wlaz do strzodka. Cicho 
zrobiło sie nawkoło tyko rybak wy: 
brał gazeta z kieszeni, wysypał na jo 
ryba z torby i poczoł liczyć płotki 
i okuni. Młynarz poruchał sie tak 
samo i dawaj tak smagle smoktać z 
butelki mlika —co obiedwie paniusi. 
zabrawszy koszyki, czymprędzej wy* 
nieśli sie do drugiego awtobusu. Na 
ich miejsca wlaz do strzodka žow- 
nierz, trzymając pod pacho baraniny 
tyłek, zawinięty w malusińki papie- 
ruszek, cały mokry od wilgoci. Obu 
czywszy takiego sąsiada, — młynarz 
i rybak przesiądli naprzeciwko a tym- 
czasem na rynku zrobił sie szum i 
w awłobusie pojawiła sie chewra bab 
z woreczkami i koszykami. Wieźli 
jagody, grzyby i kurczuki.., 

Towaru i narodu przybywało co- 
raz więcej ale niewidacia było ni kon- 
duktora ni szofera. Już obydwa awio- 
busy byli pelniusieńkie pasażerów a 
kużdy spieszył sie do miasta — tyko 
nicht nie mog zgadnąć: chtóry awio- 
bus pójdzi raniej? Młynarz mówił: 
co jeśli on pierszy nie pojedzi — nie 
zostani sie ani jednej szyby w całym 
awtobusie; rybak — stękał: co jemu 
moży cała ryba zgnić—póki do chaty 
jo dowiezi, a żownierz nic nie gadał 
tyko czapka zdjoł z głowy i baranina 
jo zakrył. Gruby pan z dębowo pałko 
złuł sie jak najwięcej. Przeklinał i 
hałasował haniebnie — nareście wy- 
skoczył z awtobusu i do policji po- 
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8-mio klasowe Humanist. Koeduk. 

GIMNAZJUM F. WELERA gmiaż państw. 
QI. Dąbrowskiego 5, tel. 2-65 

Egzamina wsżępne do klas I-VII od 5 do 8 września. 8 

Kancelarja czynna codziennie od 9—|. 3 

    

  

LIMAALIUM Iman -Hoeduketyjn" n J | KRASZEWSKIEGO | 
w Wilnie, ul. Ostrobramska 27, 

Przyjmuje zapisy od klas I — VII (EGZAMINY WSTĘPNE rozpoczną się 
2 września o godz. 9-ej). 

Kancelarja czynna codziennie w godz. 9 — 13. Opłata za naukę od 25 zł. 
Niezamożni korzystają z ulg. 

Dła uczniów (nic) będzie zorganizowana bezpłatna czytelnia podręczników. 
Przy gimnazjum istnieją Kursy Wieczorowe dla dorosłych. 

mies. 

i
 
S
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Dyrekcja. 

  

Maturalne Koedukacyjne kursy Wieczorowe 
„Rozpowszechniania Średniego Wykształcenia'* Koncesjonow. przez Ku- 

ratorium Okręgu Szk. Wil, z programem gimn. państwow. 
Wilno, ul. Biskupia 4/5 orzy olacu Katedralnym. 

Przyjmuje wpisy do wszystkich klas gimnazjum. System półroczny. Dla 
niezameżnych i urzędników ułga. Nauka rozpoczyna się 1-40 września. 

Sekretarjat czynny codziennie od godz. 4 do 7 wiecz. 
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Prywatna KoedukacyjnaSz <oła Powszechna i 
iskim i f i ogródek dziecięcy * językiem nauczania 

E. FOCHT I N. SZEPOWALNIKOWOWEJ — Dąbrowskiego 5. 
Szkoła przygotowuje do gimnazjum. 
W związku z nową ustawą o szkolnictwie jedyna szkoła posiadająca w pro 

gramie zezwolenie od Min. WR. i OP. na nauczanie języ 
Nadprogramowo wprow: U język niemiecki. 

się codziennie w kancelarji Szk 
Przy szkołe internat 

8 i pół. Początek ‹шдц 1 wrze 

francuskiego 
   

  

żapisy dzieci przyjmuje 
ąabrowskiego 5 od 10—13. 

  

   
. Do ogródka przyjmują się dzieci od lat 
1932 r. 

8 ki. Koedukacyjne Humanistyczne Gimaazjum 
z prawami gimnazjów państwowych 

C. KŁUCZOWEJ, Wilno, ui. Biskupia 4—5 przy placu Katedraln. 
Przyjmuje wpisy do kl. od I—-VHI włącznie. Z 19 uczniów dopuszczonych 

do egzam. maturaln. 16 otrzymało matury. 
powszechną są przyjmowani do kł. IV ej bez egzam. 
dzieci urzędników otrzymują znaczne ulgi. 
z dn. 1 września. 

Sekretarjal czynny od godz. 10—2. 

  

Uczniowie, którzy ukończyli szkołę 
Niezamożni uczniowie oraz 

Egzaminy wstępne rozpoczną się 

** PRRZORRPETZ SETY EA POCZ RZAD 

8 ki. Humanistyczne Koedukacyjne 

GIMNAZJUM E. DZIĘCIELSKIEJ 
Wilno, ul. Mickiewicza 22, telefon 16-73 

Z PEŁNEMI PRAWAMI GIMNAZJUM PAŃSTWOWYCH (Kat. A.) 
przyjmuje uczniów:uczenic do wsvystkich klas od | do B-ej włącznie oraz 

do szkoły powszechnej przy gimnazjum. 
Kaacelarj 

Rok zał. 1916 CZTEROLETNIA 

jest czynna codziennie od godz. 10 do |-ej. 

Rok zał. 1916 

SZKOŁA HANDLOWA MĘSKA 
Stow. Kupców i Przemysłowców Chrześcijan 

w Wiinie, ul. Biskupia 4, te!. 4-23 
w godz. ed 10—14 przyjmuje zapisy kandydatów do wszystkich 4.ch klas, 

Szczegółowe informacje w Sekretarjacie Szkoły. 

ZAECCECEECECEECEECEECEEEEEEOEg 
4-LETNIA KOEDUKACYJNA 

SZKOŁA HANDLOWA P. M. S. 
W BARANOWICZACH 

Zreorganizowana według niej ys o ustroju askolsłctwa; przyjmuje uczni 
do klasy |-ej ze świadectwem ukończenia 7-mioklasowej szkoły powszechnej lub 
3 kia» gimnazjum; do następnych klas ze świadectwem promocyjnem innych szkół 

Uprawnienia Szkoły równoznaczne z maturą gimnazjalną, Internaty 
Instytucje państwowe i samorządowe płacą całkowite 

czesne (35 zi. miesięcznie) za dzieci swych pracowników. 
w dniu l-go września r b. Zapisy przyjmuje i szczegółowych informacyj udziela 
Kancelarja Szkoły przy ulicy Senstorskiej 121, telefon 177. 

handlowych. 
dla chłopców i dziewcząt. 
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szed. A tu okurat — poczeła sie sprze- 
czka między awtobusami. Chuda pa- 
niusia w okularach krzyczała co ona 
musi jechać piersza bo na obowiązek 
spóźni sie haniebnie — ale baba z ku:- 
czukami tłumaczyła — ©o obowiązek 
nie uciekni i gorzej będzi jeśli kur- 
czuki na koniec rynku przyjado i ce- 
na na ich okuratnie spadni, Kłótnia 
robiła sie coraz smaglejsza i byłaby 
moży poczewszy sie bitwa legularna 
żeb nie pojawił sie gruby pan z po- 
licjantem i nie zamelidował co szofery 
z konduktorami kąpio sie w rzece i 
zara przyjdo... 

Na ta wiadomość zrobiło sie ka- 
peczka spokojniej i do naszego awto- 
busu wbił sie nowy pan z ogromnia* 
sto, składano, żelazno łóżko. Młynarz, 
obaczywszy co dzieji sie, aż podsko- 
czył ze złości. Zerwawszy się z miej- 
scy, chwycił za łóżka i chciał z awto- 
busu wyrzucić ale nowy pan, stojąc 
na ziemi za schodkami, wparsie no: 
gami w kamieni i z całej siły wpy- 
chał żelazo do strzodka. Młynarz był 
silniejszy i byłby moży łóżka ze strzod 
ka wyrzuciwszy, ale rybak i baby 
zejrzeli co cała mąka ze spodni mły- 
narza — pomalusińku przechodzi na 
ich odzienia — i dawaj łasko jego 
prosić żeby przestał wojować bo i 

odzienia im zgłumi i cały towar po' 
ciska. Karuśka, postawiwszy kobiałka 
z syrami na kolany, dziwowała sie ha 
niebnie, patrząc na ta facecja, nrod 
poczoł uspokajać sie, tyko młynarz 
burczał pod nosem ale i ten, na końcu, 
chwycił sie za butelka i poczoł mlika 
pić. Jak raz w ta pora przyszli, wy- 
kąpawszy sie, szofery i konduktory-- 
zakręcili maszyna i — pojechalim... 

My piersze — dlatego! 

Po drodze — narodu przybywalo. 
Zrobiło sie tak ciasno co i stać nie   

Dyrekcja. 

Ы 
Nauka rozpoczyna się [2] 

[=] 

EJ 

było gdzie. Konduktor uczepił sie na 
schodach jak nietoperz, baby koszyki 
pozbierali na kolany, rybak schował 
torba pod ławka, młynarz pusta bu- 
telka wyrzucił przez okna a łóżka 
skrzypiała i kiwała sie na strzodku 
awtobusu Okny byli poodmykane i i zro 
biło sie kapeczka zimniej. Gruby pan 
z dębowo pałko, siedząc kole żownie- 
rza, pilniował coby baranina na ko- 
lany jemu nie wjechała, baby poczeli 
drzemać, rybak nasunoł czapka na 
Oczy i zasnoł okuratnie a młynarz 
łajał pocicho tego pana co wioz żelaz- 
na łóżka. Zdaleka jakby gdzieści za- 
grzmiało i poczoł kropić deszcz. 
Awtobus jechał jak na raku — aż 
nagle jakaści baba srzykneła nieswo- 
im głosem i chwyciła sie za głowa. 
Pokazało sie — co rybak, zasnewszy, 
wypuścił wędowiska z ręki i okuratnie 
wderzył w oka babie, co wiozła kur- 
czuki. Przelękła sie baba haniebnie 
i skoczyła do rybaka ale, dawszy sie 
ob łóżka, — wywaliła sie Karuśce na 
kolany. Kobiałka spadła na ziemia, 
jajki i syry pokocili sie na podłoga 
i przepadli między butami, Chciała 
Karuśka swoj gościniec zbierać, ale po 
ruchać sie w ciasnocie nie mogła, tyko 
widziała, biedulka jak coraz to chto- 
ści syry nogami dratuji i jajki ciska. 
Tymczasem deszcz lał już okuratnie, 
ludzi poczeli od okien uciekać, ale 
w ta pora cości wypaliło jak z harma 
ty i szofer, odwróciwszy sie do wszyst 
kich, powiedział co pękła jemu kiszka 
i dalej jechać on nie ma siły... 

Tak skonczyła sie nasza jazda do 
Kaliwarji. Przyszli my do stryjenki 
Antoniowej piechoto, zmokszy i biez 
gościnca — i pomyślał ja sobie, co 
choć maszyna — mądra fizyka ale 
kobyłka, dlatego — pewniejsza!...
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
 Pożyteczna praca Powiatowego Komitetu 

L.0 P. P. w Stołpcach. 
Staraniem Komitetu Powiatowego LOPP. 

“ Stołpcach pod przewodnictwem Pana Sta 
rosty Powiatowego Antoniego Kulwiec'a zo- 
stał zorganizowany w dniu 1 lipca r. b. mie 
sięczny kurs wyszkolenia drużyn OPG. i 
technicznych. Zawdzięczając uświadomieniu 

    

mienieni nie żałowali wysiłku i chętni po- 
święcali całkowicie swój wolny czas na 
pracę społeczną, co zostało należycie oce 
nione przez słuchaczy i wywołało obustron- 
ne zadowolenie. W dzień 7 sierpnia r. b. w 
obecności władz miejscowych i większej iloś 

  

Uczestnicy zamknięcia kursu 

miejscowego społeczeństwa zapisało się na 
takowy około 70 osób, z powodn jednak nie 
fortunnie wyznaczonego terminu па powyż 

   

  

Szy kurs w okr letnim, w koresie go- 
rączkowej pracy w polu oraz urlopów w 
sferach urzędniczych, stały: słucł y U- 

       
i słuchaczami nawiązała 3 
łączność i zainteresowanie tematem. co świad 
czy o cakowitem zrozumi 
charakterze prelegentów bvł; 
osoby: 1) prof. gimn. państw. į 
Marjan, 2) Pow. Instr. Zenon Pi 
wiatowy Lekarz Czesław Przyborow 

sie 

     

  

mak O PG, 

     ci społeczeństwa odbyło się uroc B 
nięcie kursu. Przemówienie w zastępstwie 
chorego p. Starosty Kulwiecia miał wieepre. 

  

   

      

zes Komitetu major Bezeg, który w krót- 
kich słowach scharakteryzował ważność i 
znaczenie kursu. Kierownik kursu P. Zenon 
Piotuch dziękując za liczne zebranie się 
krótko i treściwie scharakteryzował przy szłą 
pracę w terenie, poczem nastąpiło ogólne 
zdjęcie, orkiestra Straży miejscowej odegra 
ła kilka utworów na cześć Niepodległej Pol 
ski i zebrani pełni otuchy i wiary w swoje 
siły opuściły ośrodek O. P. G. 

  

  
   

Polscy żołnierze ratują z nurtów Niemna 
strażników litewskich. 

Z Druskienik donoszą, iż onegdaj podczas 
kąpieli na rzece Niemen począł tonąć jeden 
z kąpiących się oficerów litewskiej straży 
granicznej. 

Do tonącego przepłynęło dwóch strażni 
*%ów litewskich, którzy wobec silnego prądu 
oraz wiatru nie mogli wydobyć na brzeg 
oficera. W; trakcie borykania się z żywio- 
łem i nawoływaniami podpłynął kajak ja- 
ikiegos sportowca litewskiego, który pośpie- 
szył tonącemu na ratunek. 

Niestety trzy esoby nie mogły poradzić z 

tonącym, gdyż każdy z ratujących szedł na 
dno. Zmagania te zauważył na sąsiednira 
brzegu patrol KOP., który łodzią pośpieszył 
na ratucek i po pewnym czasie wszystkich 
Litwinów wydobył z topieli i przewiózł na 
teren litewski. 

Wypadek uratowania Litwinów przez żoł 
nierzy polskich spotkał się z ogólnem uzna- 
niem w komendzie litewskiej straży gra- 
nicznej i wśród okolicznej ludności. 

(2) 

Wieika bitwa litewskiej straży granicznej 
z przemytnikami. 

Na odcinku granicznym Marcińkańce w 
slniu wczorajszym o świcie straż litewska sto 
czyła zażartą walkę z bandą przemytniczą 
diczącą z górą 10 przemytników. Po przeszło 
20-minutowej strzelaninie przemytnicy zdo- 
dali zbiec w okoliczne lasy. 

Podczas strzelaniny jeden ze strażników 
Aitewskich został śmiertelnie postrzełony, zaś 

jeden z przemytników zabity. 
W| ezasie utarezki przemytnicy pozosta- 

wili 5 worków z najprzedniejszym tytoniem 
litewskim. 

Jeden z przemytników ratując się uciecz- 
ką na teren polski wpadł w ręce patrolu na 
szego KOP wraz z workiem towaru pocho- 
dzącego z przemytu. 

Budowač piorunochrony! 
Poktosie piorunowe. 

  

W”? pow. święciańskim od uderzenia pio- 

zuna został zabży mieszkaniec wsi Chmyłki 
Michał Siarczony i ciężko porażona Helena 
"Tumasz. 

Z tej że przyczyny we wsi Micinięta gm. 
Szemietowszczyzna spaliły się stodoły z te 
gorocznemi zbiorami na szkodę kilku gos 

podarzy. 
W pow. wilejskim od uderzeń piorunów 

we wsi Lemiesze spaliły się trzy domy Le: 
mieszów. We wsi Kozły spaliły się zabudo 
wania gospodarskie Gila J. 

WI czasie uderzenia pioruna w dom Gila 
porażona została jego żona i dwoje dzieci. 

. Przymusowe lądowanie samcletu. 
Onegdaj rano na polach zaścianka Szero- 

wo gm. kozłowskiej wylądował wskutek de 
fektu motoru samołot wojskowy lecący z 

lot wyszli z katastrofy tej bez szwanku i po 
uskytecznieniu naprawy samolotu, aparat 
wyruszył juź bez żadnych przeszkód w dal- 

IB. Podlaskiej do Lidy. Podwozie samolotu śszą drogę. 
zostało nieznacznie uszkodzone, łotnik i pi- (z) 

Zbrodnicza chciwość będzie ukarana. 
Wie wsi Kaczonowo, gm. prozorockiej K» 

ssakowa podpaliła swoje zabudowania gos- 
podarskie w celu uzyskania wysokiej ase 
Kuracji. Policja aresztowała podpalaczkę i 

FIRMA 
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Troki. 
Impresje z miasta Siedmiu Jezior. 

13 sierpnia Jego Magnificencja Rektor U. 
S. B. profesor Opoczyński wygłosił w Tro- 
kach w klubie Karaimskim odczyt „O higje- 
nie“. Znakomity prelegent mówił nietylko 
o przepisach higjeny ale o pięknie. warun 
kach klimatycznych i zdrowotnych Trok. Pan 

profesor Opoczyński jest już od dłuższego 
<zasu gościem najwyższego duchownego ka- 
raimskiego dostojnika Hachana Seraja Chan- 
Szapszała, żywo interesuje się rozwojem Trok 
i nawiązał bliski i serdeczny kontakt z całą 
trocką Karaimszczyzną, to też na pouczają- 
cym i ciekawym odczycie Rektora zebrało się 
ponad sto osób. : 

Cudowna słoneczna pogoda, oraz dwa dni 
świąt, ściągnęły do Trok moc wycieczkowi- 
<zów, tak że Spółdzielnia Autobusowa zmu- 
szona była postawić do dyspozycji gości znacz 
mie większą niż zwykle ilość autobusów kur- 
sujących pomiędzy Wilnem a Trokami, po- 
mimo tego już w sobotę autobusy były prze- 
pełnione, a w niedzielę i poniedziałek, sztur- 
mem trzeba było zdobywać miejsca tak w 
tamtą stronę jak i zpowrotem. 

Bliskość Trok od Wilna, łatwość komu- 
nikacji (około godziny autobusem), oraz ma- 
downiczość i czar Trockich jezior, predesty- 
nuje Troki na miejscowość, do której wiln*a 
nie zjeżdżaliby tłumnie na końcówki, (to jest 
od soboty po południu do poniedziałku rano), 
dub nawet na dłuższy pobyt. Czyż można bo- 
wiem wymarzyć sobie idealniejsze miejsce 
wypoczynku, dła starganych nerwów, jak te 
piękne jeziora z malowniczemi wysepkami, 
z całą gamą kolorów igrających na wodzie, 
połyskującej złotem lub przechodzącej ze 
szmaragdu w szafir stosownie do oświetlenia, 
by się przemienić w srebrną łuskę pod pro- 
mieniami księżyca. Bajecznie czyste powie- 
trze, wielka tafla wód, cisza i zieleń wysepek 
kuszą i nęcą mieszczuchów, którzy chętnie 
wydają 2 złote na autobus by się w ciągu 
dnia upić świeżem powietrzem. Niejeden 
zapewne pragnąłby w tym uroczym zakątku 
zostać na parę dni, lecz niestety sprawa 

  

  = 2 ŽŽ 

Poleca wytworną konfekcję damską i męską, płaszcze, futra 
oraz wszelkie materjały manufakturowe w najmodniejszych ko- 

lorach i deseniach po cenach bardzo przystępnych. 

osadziła ją w więzieniu. 
Obecnie Kosakowa straciła gospodarstwo 

i na dobitkę odbędzie karę więzienia za pod 
palenie. (c) 

            
        

JAKÓB WINER i S-ka 
(przeniesiona po pożarze. 

mieszkaniowa w Trokach, jest dosyć skom- 
plikowana jeżeli nie wręcz tragiczna. 

„W Trokach niema przyzwoitego hotelu, 
ani pensjonatu, sale turystyczne w Schronisku 
Ligi Morskiej nie zachęcają do noclegu, pry- 
watne domki miasteczka są ciasne i nie grze- 
szą komfortem, na karaimszczyźnie czysto i 

schludnie „ale również ciasno, jednem sło- 
wem, jeżeli chcesz się człecze wygodnie prze- 
spać, to musisz zdobyć miejsce w autobusie 
i na noc wracać do miasta. 

Troki mają idealne warunki aby się stać 
pierwszorzędnem miejscem wypoczynkowem, 

a kto wie czy i nie kuracyjnem, gdyż niedaw 
no odkryto w Karaimszczyźnie źródło siar- 
czane, brak im tylko człowieka z inicjatywą 
sprężystą ręką, któryby pomyślał o bądowie 
wygodnych hoteli i pensjonatów. Obecny 
burmistrz Trok jest zbyt stary i więcej dba 
o swój spokój i wygody niż o rozwój i przy- 
szłość miasta, przytem o ile słyszałem cierpi 
on na zanik pamięci, gdyż jak przed przeszło 
dwoma laty kazał zdjąć do naprawy Orła 
z kolumny pamiątkowej w rynku, tak dotych. 
czas królewski ptak, godło naszego państwa 
nie wrócił jeszcze na dawne swoje miejsce, 
widocznie czcigodny staruszek zupełnie o nim 
zapomniał. 

Tylu pełnych sił ludzi idzie dzisiaj na 
emeryturę czyżby więc nie było dobrze żeby 
i zacny Burmistrz Trok poszedł na zasłużony 
wypoczynek, a na jego miejsce przyszedł czło- 
wiek młodszy, energiczniejszy, któryby za- 
troszczył się o rozwój i rozbudowę miasta 
i pamiętał o Orle na kolumnie na rynku. 

Zet. 

ЧЫРОСБННИЛеЫООЯНЫС ИНЕ PTE REOZEOCA 

Popierajcie Ligę Morską 
i Rzecznąl 

U esób przygnębionych, wyczerpanych, 
niezdolnych do pracy, naturalna woda gorz- 
ka „Franciszka-Józefa* pobudza obieg krwi, 
wzmacnia zdolność wyślenia i chęć do pra- 
cy. Żądać w aptekach i drogerjach ‚ 

Konsekracja Biskupa-Nominata pińskiego. 
Jak już wczoraj donosiliśmy w dn. 

dzisiejszym o godz. 9.30 rano w koś- 
ciele Św. Kazimierza odbędzie się uro 
czysta Konsekracja Biskupa J. E. Ks. 
Biskupa—Nominata Pińskiego Kazi- 
mierza Bukraby. 

Uroczystość rozpocznie się Mszą 
Św., poczem J. E. Ks. Arcybiskup Mo- 
hylowski Edward baron Ropp w asyś 
cie Księży Biskupów Kazimierza Miko 
łaja Michalkiewicza Sufragana Wileń 
skiego i Wikarjusza Generalnego Ar 
chidiecezji Wileńskiej i Biskupa Ran- 
cana, Sufragana Ryskiego i Generalne 
go Wiikarjusza Archidiecezji Ryskiej 
i Wice Marszała Sejmu Łotewskiego 
przystąpi do Konsekracji Biskupiej. 
Przed przystąpieniem do uroczystości 
Konsekracyjnej odczytane zostaną 
Bulle: Konsekracyjna, Nominacyjna 
nadesłane przez Ojca Św. oraz listy 
Papieża do Kapituły i diecezjan. 

J. E. Ks. Biskup Bukraba przybył 
w dniu wczorajszym do Wilna i zamie 
szkal u ks. prof, Šwirskiego. J. E. Ks. 
Metropolita Ropp przyjechal do Wil- 

na samolotem i zamieszkał u znajo- 
mych swych pp. Wielhorskich. Ponad 
to do Wilna przybyła cała Kapituła 
Pińska na czele. z ks. prałatem Iwic- 
kim. 

W uroczystościach Konsekracyj- 
nych weźmie udział delegacja diecez- 
jan z Polesia, oraz bracia Księdza No- 
minata. Kapituła Wileńska z J. E. Ks. 
Metropolitą Wileńskim na czele weź 
mie udział w Konsekracji Ks. Bukra- 
by a następnie w przyjęciu wydanem 
przy tej okazji. 

+ 

J. E. Ks. Biskup Bukraba urodzil się 23 lis 

topada 1885 roku w Grodnie. Szkoły średnie 
ukończył tamże Do Seminarjum Duchownego 
uczęszczał w Petersburgu, a po ukończeniu go 
w roku 1908 został wyznaczony wikarjuszem 
w Mińsku. Podczas pobytu swego w Mińsku 
brał żywy udział w pracach społecznych i 
oświatowych. 

W roku 1920 został powołany na stanowis 
ko kapelana wojskowego, by następnie objąć 
dekanat Piński a następnie dekanat i probost 
wo w Brześciu n. Bugiem. 

Wyższe studja Ks. Biskup Bukraba odby 
wał w Uniwersytecie w Inzbruku Tyrolskim. 

  

  

Wybryk rozwydrzonego narybku 
komunistycznego. 

Wybicie szyb w radakeji „Kirį. Wileńsk *. 
Wczoraj w biały dzień, bo o godz. 

17.25 na oczach tłumu przechodniów 
banda wyrostków, złożona z około 
10 osób, wznosząc okrzyki, wśród któ- 
rych górował „Precz z rządem faszy” 
stowskim*, cisnęła sałwą kamieni w 
okna redakcji „Kurjera Wileńskiego", 
wybijając siedem szyb. Pokoje lokalu 
redakcyjnego zasypane zostały od- 
łamkami szkła i kamieniami wielko- 
ści dwóch pięści. 

  

Powstało zbiegowisko, sprawey 
rzucili się do ucieczki. Dzięki jednak 
szybkiej orjentacji  posterunkowego, 
pełniącego służbę przy ul. Mickiewi: 
cza, dwóch z nich ujęto. : 

Nie wiemy, eo bardziej podziwiać, 
bezezelność wyrostków, dopuszczają” 
cych się ekscesów na pryncypalnej 
ulicy w godzinie największego ruchu, 
czy też bezdenną głupotę metod tej 
„demonstracji politycznej”. 

Sąd okręgowy uchylił kenfiskatę „Kurjera 
wileńskiego", zarządzcną przez Starostwo 

grodzkie. 
W! dniu 2 lipca z polecenia Starostwa 

Grodzkiego m. Wilna został zajęty nakład 
„Kurjera Wlileńskiego* Nr. 148 za wydruko 
sanie p. t. „Szpiedzy przed sądem doraž- 

nym* sprawozdania z odbytej rozprawy. 
Prokuratura przy sądzie okręgowym, 

zgodnie z wnioskiem Starostwa, wystąpiła do 
sądu o zatwierdzenie zajęcia. 

ta była rozpatrywana na posie- 
dzeniu niejawnem III wydziału karnego s4- 
du okręgowego. 

W] rezultacie, po zaznajomieniu się z ca- 
łokształtem sprawy i wysłuchaniu wnioska 

  

  

prokuratora, sąd postanowił zajęcie wzmian 
kowanego nakładu „Kurjera Wileńskiego” 
uchylić. 

Decyzję swą sąd oparł na tych zasadach, 
rtykuł p. t. Szpiedzy przed- sądem doraź- 

у era w sobie dane wyluszozone w 
sentencji wyroku oraz w motywach przewod- 
niczącego sądu, wyłuszczone w myśl art. 
372 KPK. przy drzwiach otwartych. 

Z tych względów sąd nie dopatrzył się 
w sprawozdaniu cech przestępstwa z art. 
305 p. 3 KK., na co wskazywało Starostwo. 

Kaer. 

  

   
  

Masowa ucieczka z szeregów 
komunistycznych. 

Narzdy w Mińsku nad wynalezieniem środków ratunko- 
wych — Ekspedycja ratunkowa. 

Jak już kilkakrotnie donosiliśmy 
Komunistyczna Partja Z. B. przeżywa 
ła ciężki kryzys, który wobee braku 
zainteresowania ideą komunistyczną 
wśród członków partji doprowadził 
do rozłamu. Rozłam nastąpił z powo 
du tarć, które wytworzyły się w par 
tji z powodu zarzutów o nadużycia 
finansowe popełniane systematycznie 
przez prezydjum zarządu partji i po- 
szezególnych kierowników oddziałów 
K. P. Z. B. 

W związku z wykrytemi nadužy- 
ciami w Komitecie Wileūskim prezy 
djum tego komitetu zostało zawieszo” 
ne, zaś prezesa wezwano do Mińska. 
Ponieważ prezes Komitetu nie usłu- 
chał rozkazu partji zamierzano go 
sprowadzić do Mińska podstępem e- 
wentualnie postawić go w stan oskar 
żenia i wydać na niego wyrok zaoczny 
Wobee tego, że prezes Komitetu nie 
czuł się pewnie ze względu na tropie 
nie go przez policję jako działacza an 
typaństwowego a delegat Partji wzy* 
wał go do Mińska j groził następstwa 
mi — zbiegł on w niewiadomym kie- 
runku, zacierając za sobą Ślady. 

W związku z ucieczką prezesa Ko 
mitetu Okręgowego Wileńskiego oraz 
rozłamu wśród członków Komitetu i 
Partji działalność komunistyczna w 

Wilnie jak również i na prowincji i w 
woj. Nowogródzkiem zmalała do mi 
rimum. W Wileńszczyźnie z Komite 
tu wystąpiło 67 komunistów którzy na 
wet zobowiązali się złożyć deklaracje 
lojalności państwowej. Również mnó 
stwo komunistów — ezłonków Komi 
tetu K. P. Z, B. opuściło szeregi „czer' 
wonego sztandaru”, 

Masowa ta ucieczka z szeregów ko 
munistycznych poruszyła do głębi pro 
wodyrów akcji komunistycznej w Miń 
sku. Wieść o rozłamie w Komitetach 
Okręgowych również przygnębiająco 
odbiła się w sferach Kominternu w 
Moskwie. Zebrana w Mińsku nadzwy 
czajna narada prezydjum Partji Ko- 
munistycznej z udziałem znanych hro 
madowców Rak Michajłowskiego, Mio 
tły, Szurina, Pucanowieza i innych ob 
radowała nad wynalezieniem šrod- 
ków zaradczych by uchronić Komite 
ty od zagłady na terenie województw 
wschodnich. 

Postanowiono naprędce wydelego 
wać na teren ziem północno wschod- 
nich kilku zaufanych delegatów, któ 
rzy mają za zadanie przeprowadzenie 
reorganizacji w łonie Komitetów Ok 
ręgowych i Rejonowych. Delegaci ci 
opuścili już Mińsk i zapewno są już 
na terenie polskim. 

Starożytny port wejenny. 

  

Północne wybrzeża Afryki zachowały wiele pięknych zabytków 
z dawnych wieków. 

Na ilustracji naszej widzimy otoczony obronnym murem dawny wojenny 
; . port portugalski w Mogador 

SIERRA 

Zabójca Stefana Sawickieco przed sądem 
apslacyinym. л 

Sąd Apelacyjny w Wilnie na sesji z dnia 
20 sierpnia rozpatrywał sprawę Jana Bary. 
czewskiego osadzonego w więzieniu w Siedl- 
cach, oskarżonego z art. 1455 KK. 

Jan Baryczewski, notoryczny defraudant 
leśny, pod wpływem obawy przed represjź - 
mi, jakie zamierzał doń stosować gajowy 
Stefan Sawicki, zadał mu 6 śmiertelnych ran 
strzałem z dubeltówki. Wszystkie poszlaki 
były przeciwko oskarżonemu. 

Działał on świadomie i z premedytacją. 
Był skazany wyrokiem Sądu Okręgowego na 

dcżywctnie ciężkie więzienie. Sprawa ta by 
ła rozpatrywana przez Sąd Apelacyjny w 
Pińsku, ale Sąd Najwyższy wyrok uchyl't, 
uznając za słuszny wniosek o kasację. 

Sprawę odesłano do Sądu Apelacyjnego w 
Wilnie. Tu po zeznaniach dodatkowego świad 
ka Wfkłora Motorko, kolegium sądzące w 
składzie: sędziowie Wyszyński (przewodn:- 

Eydrygiewicz (referent) i Boreyko, 
szy przyznanie się do winy i skcu- 

chę oskarżonego, postanowiło karę zmniej- 
szyć, w części dotyczącej wymiaru dotych- 

   

NOZYCAMi PRZEZ PRASĘ. 
Kryzys i Sowiety, 

Wiele mówiące zestawienie. Nie- 
jeden istnieje powód, dla którego kry- 
zys Światowy jest zjawiskiem miłen. 
dla Sowietów. „II. K, C.* przynosi 
artykulik, noszący tytuł „Zabawne 
pomysły walki z kryzysem w Amery- 
ce*, Pośród istotnie „amerykańskich * 
pomysłów, znajdujemy jeden, wielce 
charakterystyczny: 

„Modnem jest również hasło „trade with 
Russia“, handlujmy z Rosją*. 

Propaganda dobrze dziala. 

Propaganda dobrze dziala. I sku- 
tecznie. Coraz częściej ostatnio poja- 
wiają się pogłoski o niedalekiem uzna 
niu Sowietów przez Amerykę. 

Sensacyjne oskarżenie. 

Pisma zamieszczają następującą 
wiadomość: 

W związku z zamiarem nadania posłowi 

litewskiemu w Londynie Sidzikauskasowi god 
ności doktora honoris causa uniwersytetu ko 
wieńskiego ogłasza „Voss. Ztg* sensacyjne re 
welacje. 

Dziennik twierdzi, że Sidzikauskas przywia 
szczył sobie wielkie sumy otrzymane od kon 
sulów litewskich w Niemczech w okresie wie 

Zatrzymać miał on m. in. około 100.000 mk. 
niemieckich przeznaczonych na stypendja dla 
loletniego swego urzędowania w Berlinie. 
studentów litewskich i opiekę nad obywatela 
mi litewskimi 

Dziennik przypomina, że Sidzikauskas był 
ubogim nauczycielem ludowym. Pobierał w 
Berlinie względnie niskie pobory. Obecnie zaś 
jest już właścicielem kilku kamienic w Ber 
linie. 

W związku z tem mówi się o bliskich sto 
sunkach posła litewskiego z byłym kurjerem 
sowieckim, który, nadużywając pieczęci dy 
plomatycznych, przemycał z Rosji sowieckiej 
złoto i klejnoty. 

Те zarzuty kryminalne dziennik łączy z 
politycznemi grzechami Sdzikauskasa wobec 
Niemiec. 

Polegały one na komunikowaniu się z gu 
bernatorem Kłajpedy, Merkisem i ośmielaniu 
go w jego polityce, podczas gdy w Berlinie 
Sidzikauskas udawał zwolennika litewsko nie 
mieckiego porozumienia. 

Wlobec tego, że Sidzikauskas był 
rzecznikiem spraw Litwy w Hadze; 
rewelacje pisma niemieckiego przy- 
szły, jako zaraz po wyroku, bardzo 
nie w porę. Mogą być rozmaicie ro- 
zumiane, 

Anglik o Sowietach. 

Tym razem nie jest to Bernard 
Shaw. I relacja całkiem inna. „II, K. 
Q.*' zamieszcza sprawozdanie z odczy- 
tu o Rosji, wygłoszonego w Londynie 
przez młodego Anglika Fullera, który 
odbył dwumiesięczną podróż po Ro- 
sji na własnym samołocie, mocno jni- 
jając się z wytkniętą marszrutą dla 
„inturistów*. Wrażenia  prelegenta 
konkludują się następująco: 

Istnieje powieść Wellsa p. t.: „Wyspa dok 
tora Morrow*. Bohaterem tej powieści jest 
pewien niezupełnie normalny uczony, zajmu 
jący Się na pustynnej wyspie zamienianiem 
rozmaitych zwierząt w istoty przypominające 
człowieka. Psy, świnie, małpy, byki, szakale, 
przyjęły po długich miesiącach męki pod no 
żem zręcznego chirurga zarówno zewnętrzny 
wygląd, jak i niektóre psychologiczne cechy 
człowieka. Chodziły na tylnych kończynach i 
posiadały dar mowy. Lecz przestając być zwie 
rzętami, stworzenia te nie stały się jednak 

ludźmi. 
Powieść tę zacytował swoim  słucha- 

czom Fuller. „Sowiecka Rosia — powiedział 
on — jest powiększoną do potężnych rozmia 
rów wyspą doktora Morrow. Różnica polega 
jedynie na tem, że zwarjowany lekarz usiło 
wał zamienić zwierzęta w ludzi, podczas gdy 
bolszewicy z nieubłaganem okrucieństwem 
niemniej szalonych eksperymentatorów usiłu 
ją zrobić z ludzi okropne i fantastyczne dzi 
wotwory“. 

TEATR | MIIZYKA 
W WILNIE. 

— Teatr „Lutnia*. Dziś, w niedzielę dnia 
21 b. m. o godz 4 m 15 znakomita sztuka 
A Tołstoja i P Szczegolewa „Azef*. Rolę 
tytułową kreuje jak zwykle Józef Winawer 

Wieczorem o godz. 8 m. 15 po raz drugi 
bajeczna farsa Laurent Doillet'a „Kłopoty 
Bourrachona*, która na premjerze wywo- 
lala salwy Śmiechu i huragany braw. Reży- 
serja Boneckiego. Udział Wiinawera. 

— Teatr Letni. Dziś, w niedzielę dn'a 
21 b. m. o godz 1 w poł przygotował dla 
Wilnian przemiłą niespodziankę dając po 
specjalnie zniżonych cenach Poranek, na 
którym dana będzie wspaniała rewja Mor- 
skiego Oka w wykonaniu gości Gruszczyń 
skiego, Sempolińskiego, Carnero, Kozłows- 
kiej i in. „My dajemy pieniądze*, 

Po południu o godz. 4 m. 15 po raz trze- 
ci kapitalna rewja „My dajemy pieniądze", 
która już na premjerze zdobyła sobie markę 
najweselszej i najefektowniejszej rewji, jaka 
Wilno kiedykolwiek ogłądało Ceny zniżone. 

Wieczorem o godz. 8 m. 15 drugi seans 
tej samej rewji, zgromadzającej Keznie, tak 
surowych krytyków i znawców pieśni i tań- 
ca, jak i szeroką masę publiczności, sprag- 
nionej radości i beztroskiego śmiechu 

W poniedziałek dnia 22 b. m. o godz. 
8 m 15 Dyr. Sempoliński, mimo ogromnego 
nakładu kosztów, nie odstępując tradycji Te 
atrów wileńskich, zgodził się na t zw. „tani 

poniedziałek*, na którym ci, których kryzvs 
nie oszczędził, będą mogli zapomnieć o cięż- 
kich warunkach dnia dzisiejszego i rozkoszo 
wać się za drobną stosunkowo kwotę sudo- 
wną pieśnią Gruszczyńskiego, porywającym 
tańcem Leitzkówny, humorem Sempolińskie- 
go i wogóle bawić się i podziwiać wszyst- 
kich z pp. Carnero, Kozłowską, Sulimą-Ja 
szczołtem na czele. 

— Teatr Letni. W poniedziałek 22 b. m. 
o godz 8 m 15 eczna rewja artystów Mor 
skiego Oka „Weź ten kwiatek na zadatek” 
Ceny zniżone 

— Teatr Lutnia. W poniedziałek 22 bm. 
o godz. 8 m 15 po raz ostatni „Azef”*. Ceny 
poniedziałkowe. 

— Wi Parku im Żeligówskiego. Dziś po 
raz drugi i ostatni, występ ulubieńców sl> 
licy, art atru „Morskie Oko* Stan.- 
sławy Nowiekiej (królowej tanga) i Karola 
Hanusza (króła piosenki i parodji). W! pro 
gramie najlepsze przeboje rewjowe. Koncer- 
tem dyryguje kapelm. Michał Małachow- 
ski. Początek o 8,15 wiecz. Wlejście 40 gr. 

czasowe wyroki uchylić i skazać Jana Ba- 
ryczewskiego na 15 lat ciężkiego więzienia, 
2 zasądzeniem kosztów sądowych na 1209 
złotych. 

  

    
  

    

     
   

Ost.   

RADJO 
NIEDZIELA, dnia 21 sierpnia 1932 r. 

9,00: Cicha msza z Ostrej Bramy z kon- 
certem organowym; 9,45: Muzyka z płyt; 
10,10: Transm. rajdu awjonetek; 10,55: Kom. 
met.; 11,00: Transm; 12,50: D. c. rajdu; 
13,00: „Nauka zawodu jako zagadnienie pra 
cy* — odczyt; 13,15: Muzyka; 13,50: D ce. 
transmisji rajdu awionetek; 14,00: „Jak się 
ustrzec chorób żołądka* — odczyt; 14,15: 

Koncert; 14,30: „Porady weterynaryjne; 
14,50: Koncert; 15,05: „Plan pracy zespołu 
przysp. rolnego“ — odezyt; 15,25: Koncert; 
15,40: Audycja dla młodzieży; 16,05: Audycja 
popularna; 17,00: Koncert; 18,00: „Nie masz 
pana nad ulana“ — felj.; 18,20: Muzyka tan. 
19,10: „Hipolit Korwin-Milewski* — pamięt 
nikarz, polityk, działacz) odczyt; 19,30. 
Skrzynka techn.; 19,50: Progr. na poniedz'a- 
łek ii rozmaitości; 20,00: Koncert; 20,45: 
Kwadrans literacki; 21,00: D. c. koncertu; 
21,50: Wiad sportowe z prowincji; 21,56: 
Wileński kom. sport; 21,58: Wiad. sportowe; 
22.00: Muz. taneczna; 22,40: Wiad. sport. 
22,50: Muzyka taneczna. 

  

PONIEDZIAŁEK, dnia 22 sierpnja 1932 r. 

11.58: Sygnał czasu. 15.10: Progarra dz. 
15.15: Orkiestra hotelu Savoy w Londynie 
na płytach. 15.35: Kem. met. 15.40): Audycja 
dla młodzieży. 16.10: Muzyka francuska (pły 
ty). 16.40: Pogadanka francuska. 1700: Kon 
cert. 18.0: „Pan Kochanowski i czasy dzi- 

iej odczyt. 18,20: Muzyka taneczna 
19.15: „Asymilizacja i denacjonalizseja“ od- 
czyt litewski. 19.30: Program ma wtorek. 
19.35: Prasowy dziennik radjowy. 19.4 
Wiileński komunikat sportowy. 20.00: „Dra- 
mat wśród lodów* feljeton. 20 13: Muzyka 
taneczna. 20,25: Operetka z Ciechocinka pt. 
„Królowa miljardów* Falla. 

NOWINKI RADJOWE. 

„SYMFONJA ALPEJSKA* R. STRAUSSA. 

Dzisiaj w niedzielę o godz. 11 rozgłoś- 
nie radjowe transmitują z Salzburga „Sym- 
fonję Alpejską* Ryszarda Straussa, wykona< 
ną po raz pierwszy w Berlinie w 1915 roku. 
Dzieło to jest wizerunkiem przyrody, widzia - 
nej przez wrażliwego artystę i oddanej z 
maestrją techniki orkiestralnej Straussa. Kom. 
pozytor snuje wątek ilustracyjny, podany w 
przypiskach do partytury, które są wskaźni- 
kiem dla fantazji słuchacza. Wiskazują ons 
taki przebieg wątku muzycznego: noc, marsz 
w górę, las, wzdłuż strumienia, wodospad, 
wizja, kwietne łąki, na hali, niebezpieczne 
chwile u szczytu, elegja, zbliżanie się burzy, 
zejście, zmierzch, noc. 

UŁANI, UŁANI! MALOWANE DZIECI! 

O godz. 18 dawno niesłyszany prelegent 
red. Jan Piotrowski w żywym i barwnym 
odczycie pt. masz pana nad ułana*, 
nawiąże do ej miłości, jaką cały naród 
ołacza naszą bohaterską i wspaniałą jazdę, 
posiadającą tak świetne karty w historji od 
Grunwaldu aż po dzień dzisiejszy 

PAMIĘTNIK H. K. MILEWSKIEGO. 

O godz 19,35 usłyszą radjosłuchacze od- 
czyt p. W. Piotrowicza o niedawno wyda- 

_nych pamiętnikach Hipolita Korwina Milew 
skiego, zawierających wiele ciekawych szcze 
gółów z życia społeczeństwa wileńskiego w 
drugiej połowie XIX wieku i początkach XX 

DRAMAT WŚRÓD LODÓW. 

W| poniedziałek o godz. 20 popularuy 
prelegent „Skrzynki Technicznej* red. Wa- 
cław Frenkieł wygłosi feljeton pt. „Dramat 
wśród lodów*, w którym na podstawie od- 
nalezionych niedawno. pamiętników słynnej 
wyprawy balonowej do bieguna Andreego 
odmaluje straszliwą tragedję bohaterskich 
podróżników, zakończoną zagadkową ich 
śmiercią w roku 1897 na lodowej wyspie. 
Dramat ten stał się wiadomym dzięki przy- 
padkowemu odnalezieniu szczątków ekspe: 

   

  

   

    

dycji przez szwedzki poławiacz fok „Brat- 
vaag“. ‹ i 

ZMIANY W, PROGRAMIE. +! 
Zwracamy uwagę radjosłuchaczy, że dzi- 

siejsza transmisja nabożeństwa z Ostrej Bra. 
my rozpocznie się o godzinie 9,45 (nie jak 
podano o 9,30). Następnie w poniedziałkowej 
audycji dla dzieci zamiast pogadanki T. Byr- 
skiego odczyta swój feljeton pt. „Słoń r 
karuzeli* p. Antoni Bohdziewicz . 

  

Kupiectwo przeciw nowemu 
kodeksawi karnemv, 

Organizacje kupieckie przygotowują me- 
morjał, który doręczony zostanie władzom 
w sprawie złagodzenia nowej ustawy egze- 
kucyjnej i osłabienia ostrza przepisów по- 
wego kodeksu karnego, wymierzonych prze- 
ciwko handlowi. 

Sprawa ta ni być poruszona również w 
Izbie Przemysłowo: Handlowej. 

Najbardziej sfery kupieckie absorbuje 
przepis, że w niedzielę i święta za pisem- 
nem zezwoleniem urzędu skarbowego może 
być przeprowadzona egzekucja i że organy 
egzekucyjne mogą zarządzić otworzen'e 
drzwi schowków i szaf, oraz ich przekaza- 
nia, jako też rewizję osobistą. 

Sfery gospodarcze i ha 
również za niewłaściwą przysięgę, przewi- 
dzianą w przepisach egzekucyjnych, jako 
środek zmuszęnia płatników, aby ujawn*li 
swój stan majątkowy. 

Memorjał ten po rozpatrzeniu przez tu- 
tejsze władze będzie skięrowany do odp-- 
wiednich ministerstw w Warszawie. 

L 

   

    

Humor. 
KOGO SIĘ BOI. 

— Tatusiu, czy boisz się dużego psa? 
— Nie, dziecinko, 
— A lwa? 
= „Też nie. 
— Boisz się więc tylko mamusi. 

  

dlowe uznają 
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URZĘDOWA. 
— Pan wojewoda Beczkowicz powrócił z 

podróży inspekcyjnej na terenie powiaiu 
mołodeczeńskiego do Wiilna i objął urzę- 
dowanie. 

  

MIEJSKA. 
— Chleb sitkowy. Jak się dowiadu 

jemy dzięki inicjatywie p. Starosty 
Grodzkiego od dnia 22 sierpnia r. b. 
piekarnie wileńskie przystępują do 
wypieku chleba t. zw. sitkowego, do- 
tąd nieznanego na terenie wileńskim. 
Chleb omawianego gatunku został 
wprowadzony w handlu już od kilku 
lat w Warszawie oraz w innych mia- 
stach polskich i cieszy się wyjątko- 
wym popytem, ponieważ jest tań- 
szy i w stosunku prawie się nie różni 
od chleba pytlowego, pod względem 
natomiast odżywczym nie zachodzi ża 
dnej różnicy pomiędzy temi dwoma 
gatunkami chleba. Szerokie warstwy 
społeczeństwa wileńskiego niewątpli- 
wie będą się zaopatrywały obecnie w 
chleb sitkowy, zaoszczędzając w do 
bie powszechnego kryzysu ciężko za 
pracowany grosz, a jednocześnie ma 
jąc chleb tani, pożywny i smaczny. 

— Wystarczająco drogi, zwyżki nie bę- 
dzie. Wobec kolportowanych w Wilnie po- 
głosek o grożącej rzekomo w najbliższym 
czasie zwyżce ceny cukru, dowiadujemy się z 
wiarogodnego źródła, że pogłoski te są zu 
pełnie bezpodstawne, gdyż przemysł cukrow- 
miczy nie projektował i nie projektuje żadnej 
zwyżki cen cukru, ani w najbliższym cza 
sie, ani w dalszej przyszłości. — 

— Dzieci na kolonjach letnich. Na ko- 
łonjach letnich w br. bawiło z górą 1000 @212 
ci ze szkół powszechnych miasta Wiilna, 
prowincji i zamiejscowych, które bawiły w 
gościnie na Wiileńszczyźnie Część dzieci w 
iłości około 400 osób opuściła kolonje letnie, 
zaś na ich miejsce przybyły nowe partje, 
które będą na kolonjach do połowy wrześ- 
nią. 

SPRAWY SZKOLNE. 
— Żeńska Szkoła Zawodowa im. św. Jó- 

zefa w Wilnie przy ul. róg Ostrobramskiej 
29 i Kolejowej przyjmuje już zapisy kandy- 
datek na uczenice Szkoły. 

Kancelarja szkolna t»ynna cadzienn:e op 
rócz dni świątecznych ой godz. 11 do 2 po 
południu. 

Skoła i pracownia czynne od 1 września 
1932 roku. 

— Koedukacyjne Gimnazjum im. T Cza- 
ekiego w Wilnie (z oełnemi prawamij. Eg- 
zaminy wstępne do klas. od I do VII roz- 
poczną się dnia 29 sierpnia o godz. 8; d) 
klasy wstępnej (przygotowawczej do klasy 
I gimnazjalnej) — dnia 1 września o godz. 
12 w poł. 

Początek roku szkolnego dnia I września 
Podania wraz z dokumentami przyjmuje kan 
celarja Gimnazjum (Wiwulskiego 13, gmach 
własny) codziennie od godz. 100—13. 

— Męska Szkoła Handlowa im. St. Sta- 
szica Marji Landsbergowej w Wilnie (ulica 
Dąbrowskiego Nr. 1) w Okręgu Wfileńskim 
jedyna szkoła typu specjalnego-spółdzielcze 
go. Chociaż nauka trwa lat 4 jednak ucznio 
wie, którym warunki materjalne lub oko- 
ficzności życiowe nie pozwalają na 4 laia 
nauki mogą odchodzić już po 3 latach ze 
świadectwem ukończenia pełnej 3 kl. szkoły 
Handlowej. Kończący 4 klasę mają prawa 

  

  

  

   

    

  

    

NIKA 
takież jak absolwenci 4 letnich Szkół Han- 
dlowych Państwowych bez wytkniętego kie 
runku specjalnego m. fn. prawo do stopn'a 
oficerskiego. 

Szkoła posiada osobny lokal należycie za- 
opatrzony we wszelkie pomoce naukowe; 
jak wzory towaroznawcze. maszyny do pi- 
sania i t. d. 

Zapisy przyjmuje kancelarja szkoły cv- 
dziennie od godz. 10—14. 

— Zapisy do Rocznej Szkoły Pracownie 
Gospodarczych Związku Pracy Obywatels- 
kiej Kobiet. Roczna Szkoła Pracownic Gos 
podarczych Związku Pracy Obywatelslocj 
Kobiet przy ul. Jagiellońskiej Nr. 3/5 m. 3, 
przyjmuje zapisy nowowstępujących ucze- 
nic od dnia 16 sierpnia do 1 wyżeśnia to- 
dziennie od godz. 10 do 12. 

Zadaniem szkoły jest przygotować prak 
tycznie dziewczęta w dziedzinie gospodarsi 
wa domowego. 

— W! Gimnazjum 00. Jezuitów w Wiłnie 
Wielka 58 rozpoczną się dodatkowe egzami. 
na wstępne dnia I września 1932 roku o go- 
dzinie 9 rano. 

Przy Kolegjum OO. Jezuitów istnieje pry 
watny Kurs przygotowawczy do I kl gimna- 
zjalnej dla uczniów, uczących się prywatn:(. 

Kurs rozpoczyna się ! października. 
— Liceum Handlowe Żeńskie przyjmuje 

zapisy kandydatek, mogących się wykazać 
świadectwem ukończenia 6 klas szkoły śred 
niej. (ul. Żeligowskiego 1—2 od godz. 10—1) 

Liceum im. omatów w Wilnie (z pra 
wami szkół państwowych) przyjmuje zapisy 
codziennie od godz. 10—1 (ulica Żeligow- 
skiego 1—2). 

Egzamina do wszystkich kłas rozpoczną 
się dnia 1 września o godz % . Wi klasie Т 
II i III program gimnazjalny. 

Opłata w klasie wstępnej i 1-ej 20 71. 
miesięcznie. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ 
— 1 Pułk Strzelców Wileńskich. Towa- 

rzystwo b. żołn. 1 p. Strzelców Wlielkopołsk. 
zwołuje wespół z dowództwem 55 Pozn. p. p 
z okazji 1Qlecia swego istnienia zjazd wszy 
stkich b. kolegów pułkowych do Poznan 
na dzień 18 września r. b. Przyrzekli swó; 
przyjazd pierwsi d-cy pułku pp. gen. D. Ke 
narzewski i pułk. G. Paszkiewicz, oraz setki 
kolegów, tak z służby czynnej jak i rezerwy 

Zgłoszenia skierowywać prosimy pod ad 
resem sekret. towarzystwa: W. Treumann, 
Poznań, ul. Stroma 6. 

WYPADK: | KRADZIEŻE 
® PODRZUTKI. 

19 bm. w klatce schodowej domu Nr. 34 
przy ul. Włileńskiej znaleziono podrzutka 
płci męskiej, w wieku około 2.ch tygodni, 
przy którym by: kartka z napisem: „dziec 
ko niechrzczone*. 

Tegoż dnia znaleziono 6-miesiecznego 
podrzutka płci męskiej w bramie domu Nr. 
203 przy ul. Subocz. 

Obu podrzutków ulokowano w przytułku 
Dzieciątka Jezus 

  

   

   

  

  

       
    

SPORT 
START wis ZA WILNA © WEJŚCIE 

DO LIGI. 

Dziś o godz. 16 na boisku Makabi, mi- 
strzowska drużyna Wilna 1 p. p. Leg. roz- 
poczyna uporczywą walkę o wejście do Ligi, 
a mianowicie rozegra spotkanie z mistrzem 
Brz . Drużyna 1 pp. Leg. znajduje się o 
bec! w dobrej formie i powinna mecz roz- 
strzygnąć na swą korzyść. Dzisiejsze spotka- 
nie ukaże nam wyraźnie, jakie posiadamy 
warunki, by pretendować do zaliczenia Wilna 
w poczet ekstra klasy piłkarstwa polskiego. 

PZPN. podzielił okręgi, walczące o wej 
ście do Ligi na cztery grupy. Do I-szej należą: 
Łódź, Poznań, Warszawa i Pomorze. Do II: 
Śląsk, Kraków, Kielce. Do III: Lwów, Lublin, 
Wołyń, a IV to: Wilno, Brześć, Białystok. 

Należy przyznać, iż mamy dość znaczne 
szanse, by osiągnąć zwycięstwo w IV grupie. 
Gorzej nieco przedstawia się sprawa zapasów 
ze zwycięzcami pierwszych trzech grup, mu- 
simy bowiem wówczas uzyskać sukcesy z 
takiemi drużynami jak I FC (Katowice), 
ŁTSG. (Łódź), Unja (Lublin), które to dru- 
żyny typujemy na mistrzów poszczególnych 
grup. Rozgrywki jednak pomiędzy grupami 
rozpoczną się dopiero w październiku i oma- 
wianie ich wyników jest bodaj że przed- 
wczesne. 

Terminarz spotkań Wilna o wejście do 
Ligi przedstawia się następująco:  28.VIII 
Wilno—Białystok, 11.IX Brześć—Wilno, 18.1X 
Białystok—Wilno. 

  

    

    

   

   

Międzynarodowe zawody samolotów 
turystycznych. 

Ostatnia i decydująca próba. 
WARSZAWA. 20. 8 (Pat), Aeroklub RP 

komunikuje: Jutro o 7 rano rozpoczyna się 
na lotnisku Tempelhof pod Berlinem osta:- 
mia i decydująca próba trwających od 10 dni 
międzynarodowych zawodów samolotów tu- 
rystycznych. Będzie to europejski lot okrež 
ny na przestrzeni 7 i pół tysiąca km., który 
zakończy się wyścigiem na dystansie 300 
km. Jutro © godz. 9 rano pierwsze samolo- 

EAN 

WIRGIL MARKHAM. 

ty będą lądowały w Warszawie, skąd na- 
tychmiast po dokonaniu kontroli i odprawy 
sportowej wystartują do Krakowa. Krihów 
jest drugiem i ostatniem lotniskiem raidu. 
Dalej lot prowadzi przez Czechosłowację, 
Austrję, Jugosławię, Włochy, Szwajearję, 
Franeję, Belgję, Holandję, Danję i Szwecję 
zpowrotem do Niemiec. 

   

DJABEŁ KUSI. 
(THE DEVIL DRIVES). 

Powieść amerykańska. Przekład autoryzowany z angielskiego. 

Niewyraźne przeczucie skrystali- 

zowało się we mnie w moralną pew- 

ność. Teraz zrozumiałem, dlaczego 

wśród moich wędrówek po norach i 
zaułkach nie zasłyszałem nigdy o 
Mądrym Juljanie złodzieju i szan 

tażyście. Podwójnie mądry nie ukrył 
się wśród mętów, lecz między społecz 
nemi wyżynami. Szczęście mu sprzyja 
ło, zmienił nazwisko i zdobył przez 
małżeństwo ogromną fortunę. 

A potem zaczął żyć innem życiem. 

Nie potrzebował już wyłamywać zam 
ków i wykradać szkatułek z klejno- 
tami. Olbrzymie bogactwo uczyniło 
ten sport bezcelowym, ale ponieważ 
żyłka do sportu została, kradł tajem- 

nice. Sztuka dla sztuki. Aż wkońcu 

oszalał. 

  

  

    

Rozdział XIV. 

KONIEC MĄDREGO JULIANA. 

To wyjaśniało dziwne zebrania to- 
warzyskie niesamowitych osobistości 
nie mających z sobą nic wspóln 
oprócz tego, że Juljan znał tajemnic 
ich wszystkich. Ale gdyby nawet kil 
ku z gości porozumiało się i wykryła 
kto im posłał anonimowe listy, to 
niecby z tego nie wynikło, bo każdy 
wiedział, że śmierć Graya Masona by- 
ła jego zgubą. Pewne zaufane ręce 
przesłałyby fotografje z objaśnienia- 
mi pismom brukowym, 

— A pani Mason — zapytałem — 
niech mi pani o niej opowie, Czy ona 
wie? I jak dużo wie? : 

— Nie wie ani polowy, ani dziesią 
tej części, bo inaczej alboby go zabiła, 

albo umarła. 

       

  

   

   

    

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

LU RI EAR 

Teatr Letni (Bernardynka). 
REWJA „MY DAJEMY PIENIĄDZE”, 

Publiczność letnia jest spragniona 
widowiska lekkiego, nie wymagające- 
go w gorące dni wysiłku umysłowego. 
atrzyku rewjowegoSą egui—. 
Zresztą Wiilno wogóle potrzebuje re- 
wjowego teatrzyku i należałoby po- 
myśleć o tem przed sezonem zimo- 
wym, gdyż zdaje się, że np. taka Lu- 
tnia powinna spełniać właśnie zada- 
nie dostarczania publiczności wido- 
wisk popularnych i wesołych przeglą 
dów aktualności. Е 

Firma znanego i lubionego w Wil- 
nie p. Sempolińskiego, zapewniała po- 
wodzenie zespołowi warszawskiemu. 
Dodajmy, że nie na nim jednym koń- 
czą się atrakcje artystyczne Bernar 
dynki. P. Carnero, śpiewająca терег- 
tuar Ordonki z mniejszą niż ta wielka 
artystka oryginalnościa i perwersją, 
daje natomiast więcej świeżego wdzię 
ku i szczerszego temperamentu. Takio 
piosnki jak „O santa Madonna“, o 
powrocie męża z Kadyksu i upalnych. 
nocach Grenady, świetnie ocąworzo- 
ne, nastrojowa Stacyjka, (cokolwiek 
nie dość plastyczne ruchy), i inne, 
śpiewane świeżym głosem przy ujmu- 
jącej powierzchowności, z y wzra 
stające powodzenie miłej śpiewaczce. 
P. Sempoliński nie potrzebuje sobie 
wiele zadawać trudu; jak wilnianie 
raz polubili „Tomasza i „Zygmusia“. 

tak dzień w dzień tego słuchają i kon 
tenci „artysta, świetnie robiący te ka- 
wały, nadużywa tutejszego akcentu, 
co się treścią śpiewanych rzeczy nie 
zupełnie tłumaczy. Szkoda że tylko 
karykaturalnie ujętą „Katiuszą* za- 
prezentowali P-two Sempolińscy swe 
świetne zdolności taneczne, które 
Wilną pamięta z dawnych lat. Ko: 
mizm tańca rosyjskiego był wyzy 
skany, ale wdzięk etnograficzny 
le nie. 

Dość banalnie odtańczyła p. Leit- 
zkówna Mazurka Wieniawskiego; ale 

zato inne tańce doskonale! Zwłaszcza 
prześlicznie „Dziewczę z Haiti* przy 
pięknym śpiewie p. Gruszczyńskiego, 
przy dekoracjach efektownych i po- 
mysłowych, z gibkością córy Oceanji, 
potem w waleu, była jakąś strausow- 
ską wiedenką, śliczną i smukłą jak 
żmija, w piankowej, różowej sukien- 
ce z falbankami. 

Trochę żal się zrobiło widząc pana 
Gruszczyńskiego, którego tylu z nas 
słyszało wspaniale śpiewającego wag- 
nerowskie opery, skazanego przez 
kryzysowe czasy na edśpiewywanie 
gramofonowych przebojów, ale że 
publiczność tylko na tem zyskała, 
mając możność słyszenia tak znanego 
artystę, więc narzekać niema o co, 

Szkoda jednak, że i jakiejś poważ- 
niejszej arji nie wplótł do swego re- 
pertuaru p. Gruszczyński. 

Trudno coś dodatniego powiedzieć 
o p. Sulimie: dowcipy jego są stare, 
obracają się po kilkakroć koło powie- 
dzenia Marszałka i wybrnąć z tego 
nie mogą, głos ma do baletu, a kon: 
feransjerki robić absolutnie nie umie, 

humoru też nie posiada wiele, nawet 
nie tańczy! Na ostatek dodać trzeba, 
że wszystkie skecze, były dowcipne, 
bardzo zabawne, co nie zawsze ma 

miejsce w rewjach i publiczność za- 
Śmiewała się z konceptów doktora 
cudotwórcy, z dozorcy, który ocala 
kochanków i ze śniadania z szefem. 

Efektowne zakończenie j rozdawa 
nie kopert „z pieniędzmi”, było słod- 
ką niespodzianką dla zebranej publicz 

ności. Hro. 

Samobójstwe kazirodcy 
«w Baranowiczach. 

Miesiąc temu organa polieyjne na skutek 
doniesienia ujawniły w Baranowiczach sen- 
sacyjne przestępstwo. 

Oto niejaki Stolarczyk Adant zamieszkały 
przy ul. Kołpienickiej od szeregu lat żył ze 
swą redzeną siostrą w kazirodztwie, mając 
z nią siedmioletniego syna. 

Powiadomieny © powyższem urząd pro- 
kurałorski pociągnął winnego do odpow:|'- 
dzialności sądowej i już w przyszłym tygod- 
niu Stolarczyk miał zasiąść na ławie oskar- 
žonych. W, cbawie przed karą Stolarczyk w 
dniu 19 sierpnia późnym wieczorem targnął 
Się na swe życie, wi je się na belce we 
własnem mieszkaniu. . 

Zwłoki wisielea zabezpieczeno do dyspo- 
zyeji władz sądowe-lekarskich. z 

  

   

    

   

   a 

    

  Więc ona nie wie, że pani tu 
jest? 

— Nie wie. Robię wszystko dla 
niej i jeszcze dla kogoś... 

Zastanowiłem się. 
* — Hm! Jul... Mason musiał być 
okropny, kiedy nie mogla go zniešė, 
pomimo, że wiedziała tak niewiele. 

— Nie umiem panu wypowiedzieć, 
co ona przechodziła. Ostatnie przyję* 
się z trupem o mało jej nie dobiło. 

— Hm. współczuję jej, hrabino. 
Gray Mason zasłużył sobie na śmierć 
z ręki kata, ale wpierw muszę wydu 

  

sić z niego dwie rzeczy: fotografję : 
i odpowiedź na pewne pytanie. 

— Pomogę panu zdobyć fotogra 
fję — rzekła szybko. — Zniszczymy 
całą kolekcję, jeżeli tylko uda się 
panu otworzyć kryjówkę, 

— Gdzie ona jest? — zapytałem, 
spostrzegając się, że tracimy cenny 
czas. 

Pokazała niski, szeroki kaloryfer 
w niszy. 

— Tam w rurze. 
Spojrzałem na nią z niedowierza 

niem. : 
— Tam? Alež, hrabino, przeciež 

gorąco zniszezyloby — przepaliłoby 
wszelkie papiery w ciągu kilku dni. 

Wol ESE-NS KT 

Dž sick. Kino - Teatr | Dziš! 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

Bźwiękowe Kino DZiš: 

CASINO 
*$ielka 47, tel. 15-41. 

Dziś 
*Wwięk. teatr świetlny 

PAR 
«l Wielka 42, tel. 5-28 

Tempo! Humor! 

Najbardziej atrakcyjny podwójny programi 
helmess i Douglas Fairbanks įr. 
w wielkim rewelacyjnym dźwiękowcu 
(Współczesna miłość). 

Specjalnie dla miłośników futbolu 
wyświetlamy czeską komedję sportową p.t. 
Nad program: Doskonaly 
dodatek dźwiękowy p. t 

Podwójny program! 
kowym dramacie z życia 
nowoczesnego małżeństwa 

Gibson w fascynującym 
filmie sensacyjnym 

Werwal 

PATROL La.” 
W rolach głównych Irena Bordoni i 
Na 1-szy seans ceny zniżone. 

1) Ulubieniec publiczno 

Rezygnacja 5. 
Zdradliwe strzały 

Nadprogram: Modatki dźwiękawe. 

„ról Szwęejków 
Tresura zwierząt ©” 

świetnie sekundują mistrzowi 
i Ross Uobart. 

Olśniewające 

mysly, 

Nr. 190(2432) 

1) Najpiekniejsi gwiazdory ekranu Ryszard Bart- 
any z niezwykłym roz- 
2 Puebój erovc Paryżanka 
Jack Buchanan, bohater „Monte Carlo“, 

Początek seansėw o godz. 2-ej, ost. seans o g. 10 20. 

£a (Podcpory Sportu) 2 ucziałem 
czeskich gwiazd filmowych. 

d 30 gr. Początek od godz. 4, 6, Bi IG 
w święta cd godziny 2-ej. 

ści Conrad Negel kreuje rolę główną w dźwię- 
tk-anu urocza Genevicv 

2) Zaany mistrz sensacji Hoot 
triki jeździeckie i niezrównane po- 

które wprowadzą w podziw widzów. 
Początek o godz. 4-ej. Ceny od 30 groszy. 

Jówięk. Kino - Teatr 

Keilywacd 
*-akiaw. 42, sel. 15-28   Ceny mieisc 

pod firmą 

„Papier Spółka Akcyjna" 
Wilno, Zawałna 13, telefon 501 

NA SEZON SZKOLNY 
  

  

Dziś wielki dźwiękowy dramat erotyczny, mają- 
cy za tło stosunki rodzinne w rosyjskiej wsi 
breżenakkja: W. io]. gl. wsbit 

Jedyna na Kresach Wschodnich 

Polska Hurtewnia Papieru i Materjałów Piśmien. 

jaiów szkolnych i kancelaryjnych — po cenach niskich. 
Własna wytwórnia zeszytów, 

bruljonów i in. wyrobów introligatorskick, 

Osłoszenia. 

8 

i polec pp. Detalistom I Spółdzieiniom wielki wybór mater. 

‘ 

Komornik Sądu Grodzkiego w Mirze Witold Ada- 
mowicz zamieszkaly w Mirze na zasadzie art. 1030 
UPC. ogłasza, że dmia 25 sierpnia 1932 r. o godz. 19) 
rano odbędzie się w m. Mirze sprzedaż przez publicz- 
ną lie 

chodowej w Mirze, składaj 
bowego firmy „Chevrolet* z 

   

   

  

ję ruchomości należących do Spółki Samo 
jących się z autobusu oso- 

ir. 11913857 i oszacowa- 
nych na sumę zł. 1000.— zajętych na zaspokojenie 
należności Morducha Bermana. 

Spis rzeczy i szacunek takowych przejrzane być 
mogą w dniu licytacji. 
724/V1 Komornik Sądowy ADAMOWICZ. 
  

Do wynajęcia: 
1. DUŻY DWUPIĘTROWY LOKAL HANDL. -- 

1 pokój na pierwszem piętrze i 4 pokoje na drugiem 
piętrze razem lub oddzielnie — przy ulicy Rudnic- 
kiej Nr. 6. 

2. a) SKLEP o 2-ch oknach wystaw. z pokojem. 
b) MIESZKANIE w suterenie nadające się na 

chlebo-piekarnię lub cukiernię przy ul. Sa: 
dowej Nr. 7. 

3 DWA SKLEPY przy ul. Stefańskiej Nr. 18. Do- 
wiedzieć się: Sadowa 7, m. 11, tel. 11—62. 
  

  

     
   

PROSZEK OD BÓLU GŁOWY DLA DOROSŁYCH 

USUWA NAJSILNIEJSZE 

Ą BÓLE GŁOWY 
FABRYKA CHEM=FARMACEUTYCZNA 

<AD.KKOWALSKI6 WARSZAWA 
ŻĄDAJCIE „KOWALSKINY* ZE ZNAKIEM / 
FABRYCZNYM — SERCE W PIERŚCIENIU: 

  

OWALSKINA“ 

  

    

ZNAK FABRJ      

  

ПМОМ 
belgijskie FN. i an- 
gielskie „Matchless“ 
nowe i užywane 
Przedstawicielstwo 
na Wileńszczyznę 
Wilno, Wileńska 10 

Zginęła 
podczas pożaru ks. 
wojskowa na imię 
Wiktora Reuta roczn. 
1895 wydana przez 
P. K. U. Lida unie- 

ważnią się. 

Lokal 
nadający się na jadłodany 
lub piwiarni do wynajęcia 
ul. Biskupia 6, dow. się u 

właśc. domu. 

  

  

Mieszkanie 
z 4-ch pokoi i kuchni 
ze wszelkiemi wygodami 
(łazienka water) w cent- 
rum miasta do wynajęcia 

Plac Metropolitalny 3. 
  

  

WIEJSKIE GRZECHY 
ni artyści teatru Stanisłewskiego w Moskwie E. Cesarskaje, R. Pustnaja, 6. Babinin. 

na wszystkie seansy: parter cd 40 gr. Poczętek seznsów o gcdz. 4, ostatni o godz. 10.15 w. 

       

   

  

iniemią sos : rak. naq i pach usuwa 
znam | nierastąpiorw Od 4 wieku 

SUBERYN 
PABRYNA CI no TMO KARMACEUTYCI MA 

J-AP.KOWALSKI” 
UWEGA!! TIR Naissus 

3, BROK ZOT STWJ | ODAKOWA 

Produkcja Sow kiro, 
Realizacja: Olgs Preo- 

  

E SITKIEM 

  

wansza     
       
  

DR. MED. 

Ben:dykt Schermann 
rzeproaadził się na 
ul. Wileńską 11 

Przyjmuje od g. 4—6 pp. 
__w chorobach płuc 

Inieligeniny młodzieniec 
poszukuje pracy za ma- 
łem wynagrodzeniem w 
charakterze ekspedyjenta, 
portjera, gońca lub kel- 

nera. 

Łaskawe zgłoszenia  li- 
stowne do dnia 25 XII 
32 r. Wilno, Orzeszkowej 
Nr. 7, m. 6 Marja Augu- 
stynowicz dla Zbigniewa. 

Dwa duże 
pokoje 

ładne, umeblowane do 
wynajęcia 

ul. Mickiewicza 31 — 4   

  

Wszystkich ktoby  wie- 
dział o miejscu zamies”- 
kania Jadwigi Strokow- 
skich Staniewiczowej, 

córki Justyna i Jadwigi 
lat 55 ostatnio w roku 
1906 zamieszkałej w mieś 
cie Ufie (Rosja) uprasza 
się o podanie informacji 
do Konsystorza Wileński» 
go Ewangelicko - Refo:- 

mowanego 
Wiilno, Zawalna 11. 

   

  

    

Zabłudowski Lejba rok 
1911 zamieszkały w Li- 
dzie przy ul. Szkolnej 35 
unieważnia skradziony 

mu dowód osobisty Nr. 

     

    

  

    
   

-DCYNKOVAFA 
SKŁAD FABRYCZNY 

EL GIELEŲ sr. | 
Vilno 4 Kaska16 TL. 2-91| 

BLACHA” 

    

  

Akuszerkaj 

Mafja Laknerowe 
frzyjmuje od 9 do 7 wieez 
' lica Kasztanowa 7, m. 5. 
W. Z. P. Nr. 69. 

Dr. Zeldawicz 
Choroby skórne, wener. 
narządów moczowych 

od g. 39—1 i 5—8 wieca. 

Dr. Zeidowiczowa: 

8520 

  

Chor. kobiece. wenerycz- . 
ne, narządów moczowych. 
od & 12—2 1 4—6 wiecz. 
Mickiewicza 24, tel. 277 

Akuszerka | 
Śmiałowska 
przeprowadziła się 

aa ul. Garbarską | m. IG 
rog Mickiewicza 

tamże gabinei kosmetycz= 
ay, usuwa zmarszczki, bra” 
dawki, kurzajki i wągry, 
W. Z. P. 48. 8323 

  

    

  

Różne lokale 
      

koło dworca 
z lokałem na HOTEL 

do wynajecia.   domu. Wilno, ut. Szopena 2—3. 
— 

Kierownictwo Wieczorowej 

Bernardyński). 

Restaurac'ę 
zawierający 19 pokoi 

Dowiedzieć się ustnie lub pisemnie u właściciela | 

Żeńskiej Szkcły 
Zawodowej Dokształcającej im. M. Konopnickiej, 
komunikuje że zapisy na dział Handlowy i Prze- 

mysłowy rozpoczną się dn. 25-Viil b. r. 
Sekretarjat czynny w godz. 5—7 w lokalu Szkoły 
Handl. Przem. im. Dmochowskiej. Królewska 8 (Ogród 

i mieszkania 
de wynajęcia. 

Dowiedzieć się: Spłdziel- 
nia „Inżypol* ulica Nie- 
miecka 4. tel. 222. | 

Kom. Po | 
| 
| 
| 

. s 
|| Mieszkanie 

4 pokoje z elektrycznoś- 
cią, ogrodem, suche, ciep 
łe. Dowiedzieć się w Ad- 
ministracji „Kur. Wil.“, 

ul. Jagiellońska 3—1 
od godz. 9 — 3 p. p. 

  
  

Uwaga!   

Do wynajęcia 
odremontowane 4 pokojowe mieszkanie z wygodami, 
werandą i ogródkiem, oraz 2 i 3 pokojowe suterenowe 

mieszkania z kuchnią, uł. Św. Filipa 4. 

Koncesjonowany zakład elektrotechniczny 

Właściciele domów! NIE 
Proszeni są o zarejestro- 

4698 wyd. 
strat Lidy i zaświadczenie 

przez PKU. Lida. 
  

  

Od roku 1813 tetnteje 

Witlenkin 
ui. TATARSKA 20 

Mebie 
jadalne, 
hinetowe, kredensy, 

stoły, szafy, łóżka Ltd. 

Wykwintne, Mocne, 

m togodazch warenkagi | 

przez Magi- 
г 

borowej wydane L Kenigsbarg 

Cheroby skórna, 
wenaryczRe 

1 moczopłetowe, 
ulica Mickiewicza 4, 

telefon 10-90, 
od godz. 9—12 1 4—8, 

Kucharka 
potrzebna od zaraz do 
BURSY ZWIĄZKU OSA- 
DNIKÓW. Zgłaszać się 
z dokumentami codzien- 
nie od godziny 2 do 4.. 

Zygmuntowska 16. 
722/V1 

Urządzenie 

  

sypiatne i ga- 

  

DROGO, 

m. LIDA, 
J. Miłanowicza „ Mackiewicza 14. 
Wykonywuje przewijanie i remont dynamo maszyn 
i instalację siły i światła elektrycznego i wszelkie 
inhe roboty w zakras elektrotechniki wchodzące. 
Ładowanie i naprawa akumulatorów. Robota solidna. 

Ceny umiarkowane. 

ZECELLECEREZELELI 
Czy jesteś już członkiem LOPP-u? 

wanie wolnych mieszkań 
i lokali = "Spółdzielni I NA RATY. szkolne 
„Inżypoł* ul. Niemiecka NĄDESZŁY HOWOŚCI. (stoliki, taborety, katedry,. 4. Telefon 222. 8324 * | tablice, szafy, biurka, sto- S P S SSE a aaa sżkajć 

s ne i t.p.) tanio do sprze- Dr. Med. M. LEWIN dęzyki Ghgg | dzie oraz” Wiadomość 
(choroby dzieci) u p, Łysakowskiego 

WZNOWIŁ PRZYJĘCIE | hiemiecki, francuski | _ul. Tartaki 26 m. I. 
CHORYCH 

od g. 10—11 i 4 i pół. 
Zawalna 28/30, tel. 585. 

Fortepian 
w doskonałym stanie fir- 
my „Budzianowicza“ za 
cenę przystępną do na- 

  

włoski (konwersacja), 
oraz klasyczne 

łacina i grecki. 
Przygotcwywanie do 

metui | EQdaminóW 
w zskresie szkół średn. 
Lekcyj udzielają rutyn. 
korepetytorzy b. profes.   Baranowicze, Ko- ; gimn. oraz absolw. U. 8.B, 

Poszakuję pracy 
maszynistki 

względnie kasjerki, 
kaucję mogę złożyć. 

Oferty proszę kierować 
do Adm. .Kutjera Wil.* 

  

Drukarnia Znicz”, Wilno, ul Ś-to Jańska 1, tel. 3-40. 

— Do ostatnich trzech skrętów nie 
dochodzi para, a fotografje są w ostat 
nim. Niech pan zbada. 

„ Ukląkłem i obejrzałem ostrożnie 
rury. Rzeczywiście trzeci i czwarty 
skręt nosiły ślady jakichś reperacyj 
Opukałem je. Odgłos był głuchy. 

— Skąd pani wie, że fotografje są 
schowane w tych rurach? 

— Bo widziałam, jak je tam kładł. 

Ukryłam się w ciemni. Nie przypusz 
czał, że był pod obserwacją. 

— Widziała pani, jak on to otwo 
rzył? 

— Nie, bo zasłaniał kaloryfer 
bą. Nie mógłby pan tego otworzyć? 

— Owszem, mógłbym. Mój towa 
rzysz przyniósł z sobą różne narzę 

dzia. Ale obudziłbym cały dom i może 
jeszcze sąsiadów. 

— Więc — pan nie może? 
— Pocichu — nie. — Rozmawiając 

z nią, badałem rękami koloryfer. — 
To musi się otwierać jakimś sposo 
bem. Może kryjówka jest w podłodze 
pod kaloryferem. 

— O, nie. Nie omyliłam się nape' 

wno. 
— Gzy pani słyszała, że się poru- 

szyło? 
— Napewno. 

so 

      

ANRAADA 

     

  bycia. pernika 20. 

    

— W takim razie, hrabino, mamy 
tylko jedno wyjście. Czekać, aż nam 
sam Mason otworzy kryjówkę. 

—- Ale pan chciał mu zadać jakieś 
pytanie? 

— Wyduszę mu je z gardła. 
— Chce pan na niego czekać? A 

jeżeli nie przyjdzie? 
— Powiedziała pani, że przyjdzie. 

I ja teraz jestem poprostu pewny, że 
przyjdzie, choćby po ten list. Jeżeli 
sam. nie otworzy kryjówki, to go do 
tego zmusimy. 

— Pan jest bardzo gwałtowny, 
panie Peters, 

— Czy pani ma mi to za złe? 
— O, nie! 
— W takim razie musimy uprząt 

nąć pokój, żeby nie spostrzegł, że tu 
ktoś gospodarował. : 

— A co będzie z panskim towarzy- 
szem? 

— Już ja się nim zajmę. 
Nachyliłem się nad Peru, który po 

ruszał się, ale był nieprzytomny. Za- 
brałem mu rewolwer i przeciągnąłem 
do łazienki. Podniosłem też z pod łóż 
ka mały rewolwer hrabiny. Ona tym* 
czasem sprzątała fotografje niemo- 
wląt i pakowała je do kasy, którą scho 
waliśmy w ciemni. Po uprzątnięciu na 

| Zgłoszenia do Redakcji ELEFEFEFFEEFFEEFEFEIE0   
rzędzi Peru i powieszeniu obrazu, w 
pokoju nie został na oko żaden ślad: 
nocnych gości. 

— Daruję mu godzinę czasu — rze 
kłem, gdyśmy skończyli się krzątać. 

— A jeżeli nie przyjdzie? 
— To zgłoszę się tu rano rpzbiję: 

kaloryfer. W dzień żadne kucie nie 
wyda się podejrzane. Damy sobie radę. 
Co pani na to? 

Klasnęła w ręce. 
Świetnie. 

— Ale może Mason zrobi nam tę 
grzeczność, że przyjdzie — rzekłem, 
gasząc światło. 

— Spóźnia się — zauważyła hrabi 
na, która usiadła na łóżku, — Począt- 
kowo wzięłam pana za niego. Ale zo: 
baczyłem pana... 

— Dwa razy pani schodziła z gó: 
ry? 

į 

—Tak. Wróciłam po rewolwer. 
Zobaczyłem pana przez uchylone 

drzwi. 

— Cz yi mego towarzysza? 
— Jego nie. 
— Czy mam pani oddać rewolwert 
— Nie, może go pan zatrzymać na 

pamiątkę. 

(D' e. n.) 

Redaktor odpowiedzialny Witeld Kiszkis. 

ч
—
 

  

 


