
  

Rek IX. Bir. (191 (2433). Wilno, Etorek 23 Sierpnia 1932 r. 

© 
NALEŻNOŚĆ POCZTOWA OPŁACONA RYCZAŁTEM. 

Cena 15 aroszy 

   
TR gs. za mm. jednoszp., ogłoszenia mieszkaniowe—30 gr. za wyr: 

REDAKCJA i ADMINISTRACJA: Wilne, Jagiellońska 3. Telefony: Redakcji 79, Administracji 99. Redaktor naczelny przyjmiuje od godz. 2—3 ppoł. Sekretarz redakcji przyjmuje od godz. 1—3 ppoł. Administracja czynna od godz. 9—3 ppoł. Rękopisów Redakcja nie zwracs 

Dyrektor wydawnictwa przyjriuje od godz. 1—3 ppol. Ogłoszenia są przyjmowane: od godz. 9—31i7—9 wiecz. Konto czekowe P. K. O. Nr. 80.750. Drukarnia — ul. Ś-to Jańska 1, Telefon 3-40. 

CENA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do domu lub przesyłką pocztową 3 zł., z odbiorem w administracji 2 zł. 50 gr. Zagranicą 6 zł. CENA OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetrowy przed tekstem—75 gr., w tekście 60 gr., za tekstem—30 gr., kronika redakc., komunikaty— 

az. Do tych cen dolicza się: za ogłoszenia cyirowe i tabelaryczne 5004, Zz zastrzeżeniem miejsca 25%, w numerach niedzielnych i świątecznych 25%, zagraniczne 100%, zamiejscowe 25%. Dla poszukujących pracy 50% zniżki, 

Za numer dowodowy 15 gr. Układ ogłoszeń 6-cio łamowy, za tekstem 17-ciołamowy. Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłószeń. 

  

Kto wygra w Niemczec 
Za tydzień zbiera się parlament 

Rzeszy i Sejm pruski. Gdyby w Niem 

czech istniał faktycznie system parla 

mentarny, możnaby było już dzisiaj 

zaśpiewać podzwonne rządowi von 

Papena. Wszystko jednak przemawia 

za tem. że rząd ten nie zamierza ustę- 

pować placu, mimo że podług obli- 

czeń ma przeciwko sobie 80 proc. gło 

sów w Reichstagu. 

Parlamentaryzm w Niemczech 

„dawno już dobrowolnie skapitulował 

zorganizowanemi poza nim 

Walka o wła- 

partnera- 

przed 

siłami politycznemi. 

dzę toczy się pomiędzy 

mi. którzy nie opierają się o kluby 

parlamentarne, lecz o zorganizowane 

wojskowo masy społeczne, 

Tymczasem jednak władzę trzy- 

ma w ręku rząd, pozbawiony oparcia 

społecznego. Stoi on na dwóch fila- 

rach. Jednym jest osoba Prezydenta 

Hindenburga. drugim — Reichsweh- 

ra i policja niemiecka. Gra idzie dziś 

o to, czy podstawa władzy zostanie 

wzmocniona trzecim filarem — hit- 

lerowskim, czy też obejdzie się bez 

niego. W ciągu przyszłego tygodnia 

rzecz się rozstrzygnie. 

Zapytany niedawno przez przed- 

stawicieli agencji Reutera kanclerz 

von Papen oświadczył, iż w razie о- 

trzymania votum nieufności w Reich 

stagu rząd .,zastrzega sobie działanie 

stosownie do okoliczności w ramach 

przepisów konstytucji'* Konstytucja 

niemiecka jest, jak i-każda inna, dość 

rozciągliwa, aby ten kto poczuwa się 

dość silnym politycznie, mógł znaleźć 

wyjście odpowiadające jego zamie- 

rzeniom. 

Prezydent Hindenburg wykazał, 

że ma własne pojęcie o polityce Nie- 

miec i rząd von Papena jest tego po- 

jęcia dzisiejszym wyrazem. Pomię- 

dzy trzema ludźmi dzierżącymi wła- 

dzę w Rzeszy — Hindenburgiem, von 

Papenem i Schleicherem — panuje 

zgodność co do tego, że nie leży w 

   

interesie państwa oddawanie steru' 

rządów wyłącznie Hitlerowi. Słynna 

rozmowa Hindenburga i Hitlerem 

przyniosła zwycięzcy w wyborach z 

dnia 31-go lipca r. b. dotkliwy 

zawód. Żądał pełni władzy, a otrzy- 

mał propozycję podzielenia się nią 

— į to w przewažnej części — z 

obecnymi władcami i pod ich kierow 

nictwem. Po pierwotnej odmowie 

wyrażenie dziś zgody „po namyśle** 

byłoby przykrą rejteradą i zrobiłoby 

fatalne wrażenie na bojowo nastrojo- 

ne masy hitlerowsk. „szturmowcow“'. 

Jest przeto wódz ich w grubym kło- 

pocie, z którego go bynajmniej nie 

wybawi wyrażenie votum nieufności 

von Papenowi w przyszły wtorek. Nie 

ulega bowiem wątpliwości, że i wów- 

czas nie poruczy mu Hindenburg two 

rzenia nowego rządu, a dalsze trwanie 

w biernej parłamentarnej opozycji 

wywoła niechybnie ferment wśród 

znacznej części jego armji. 

Wejście do rządu von Papena, lub 

choćby gen. Schleichera przekreśla 

program społeczny i gospodarczy ru- 

chu hitlerowskiego. Wszyscy są wpra 

wdzie nacjonalistami, ale czerwony 

kolor nacjonalizmu . hitlerowskiego 

bynajmniej nie zachwyca nacjonalis- 

"tów staro-pruskich z pod znaku Her 

ren klubu i generalicji, z poza któ- 

rych wysuwa się masywna figura Hin 

denburga. 

Przed kilku tygodniami (1 czerw- 

ca r. b.) wyrażono na tem miejscu w 

arl „Nowy etap Niemiec“ przypuszcze 

nie, że rząd von Papena i popierające 

go koła zechcą wykorzystać ruch hit 

lerowski dla celów politycznych, za- 

pobiegając zarazem realizacji jego 

programu socjalistycznego”. W. tej 

dziedzinie bowiem nawet Bruening 

okazał się dla nich zbyt radykalnym i 

dlatego musiał odejść. Ale wejście do 

obecnego rządu hitlerowców, połączo 

      

ne z nieuniknioną rezygnacją z ich 

programu społecznego, jest dla popu 

larności, masowości ruchu niezmier- 

nie niebezpieczne. Stąd wiełka trud- 

ność sytuacji niedoszłego dyktatora 

narodowo-socjalistycznego, która mo 

że być początkiem jego upadku poli- 

tycznego. Fala ruchu hitlerowskiego 

osiągnęła zdaje się swój najwyższy 

poziom i zaczyna jej -brakowąć ele- 

mentów, któreby mogła jeszcze poch- 

łonąć, aby zdobyć absolutną więk- 

szość parlamentarną. Pozostaje więc 

do wyboru: albo kompromis, albo po 

rzucenie głoszonej dotąd zasady lega- 

lizmu, Oba wyjścia bardzo niedogod 

ne i bardzo niebezpieczne. 

Jednocześnie rząd von Papena roz 

poczyna akcję polityczną na wielką 

skalę, która musi dla niego zjednać 

szeroką opinię w kraju. Chodzi o uzy- 

skanie prawa równości zbrojeń. Pa- 

radoksalny skutek kilkomiesięcznycn 

narad rozbrojeniowych. Rząd Rzeszy 

pomija całkowicie teren konferencji 

genewskiej i ma zwrócić się ze swemi 

żądaniami bezpośrednio do wielkich 

mocarstw. Jeżeli tam nie znajdzie po 

słuchu — grozi, że uzna siebie. jak 0 

tem napomykał gen. Schleicher, za 

zwolnionego od zobowiązań traktato- 

wych w zakresie ograniczenia zbro- 

jeń. 

Na gruncie tego żądania nacjona- 

lizm czerwony będzie musiał zsolida- 

ryzować się -z czarnym -i zaniechać 

czynnej opózycji. Jest to więc pod ką- 

tem wewnętrznych stosunków nie- 

mieckich środek na okiełznanie Hit- 

lera i wprowadzenie go do zaprzęgu 

von Papena, 

W zakresie stosunków międzynaro 

dowych odzyskanie przez Niemcy 

prawa nieograniczonych zbrojeń przy 

obecnym stanie ich umysłów może 

mieć skutki o wiele poważniejsze, ja- 

ko środek presji na państwa, do któ- 

rych Rzesza rości pretensje. W: rzę- 

dzie tych państw stoi na pierwszem 

miejscu Polska. Nie uprzedzając prze 

to wypadków i ewentualnych skut- 

ków zamierzanej akcji rządu von Pa- 

pena, trzeba pilnie baczyć na drogę, 

po której posuwa się rewizjonizm nie 

miecki, dość zresztą niezgrabnie uja- 

wniający swoje plany. Testis. 

Pogrzeb Ś. p. księcia Stani- 
sława Lubomirskiego. 
WARSZAWA. 22. 8 (Pat). Wi dniu 22 

bm. odbył się uroczysty pogrzeb &. p. księ- 
cia Stanisława Lubomirskiego, zmarłego 
przed kilku dniami w Karlowych Varach, 
wybitnego działacza na polu gospodarczem 
i społecznem. 

Zwłoki ś. p. Lubomirskiego spoczęły w 
katakumbach c/ientarza Powązkowskiego. 

Spłonął szyb naftowy. 
BORYSŁAW. 22. 8 (Pat). Wczoraj z nieu 

stalonych dotychczas przyczyn wybuchł po 
żar na szybie naftowym „Rockfeller*. Pożar 
zniszczył doszezętnie wieżę wiertniczą, wy- 
ciąg i inne urządzenia techniczne, wyrządza 
jąc olbrzymie szkody. 

Przepowiednie Ludendorfa. 
BERLIN. 22. 8 (Pat). Ludendorff ogłasza 

w swym organie „Volkswarte* 
Aykul, w którym utrzymuje, że 
ja w przededniu wybuchu rewolucji. Autor 
artykułu przeprowadza analogję pomiędzy 
sytuacją Rosji w r. 1918 a obecną sytuacją 
w Niemczech, oceniając liczbę ofiar, jakie 
padły w Niemczach w starciach politycz- 
nych od czerwca rb., na 6 tysięcy osób. Zda 
niem Ludendorffa, akty terroru organizo- 
wane były piłzeważnie przez szturmowców 
hitlerowskich. 

Międzynarodowe zawody 
tenisowe. 

WIARSZAWA. 22 8. (Pat) Na kortach 
Legji rozpoczęły się międzynarodowe zawo- 
dy tenisowe © mistrzostwo Polski. Pierwsze- 
go dnia rozegrano 4-spotkania, gdyż zawod 
niey zagraniczni jeszeze nie przybyli do War 
szawy; para Jędrzejowska-Tłoczyński z pa 
ra Grąbczev/ska-Leśkiewicz, zakończone łat 
wem zwycięstwem pierwszej pary 6:3, 6:1, 
Marszewski contra Tarasiewicz 6:3, 6:0, 6:2, 
Leśkiewicz contra Podłewski (juniorzy) 1:6, 
6:0, 6:3, Bełdowski contra Luksemburg 6:2, 
6:2. 

Dr. S. MARGOLIS 
Rentgenolog powrócił. 
Wileńska 39, telefon 920. 
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12 ‚ Р,  НИБЯНЛЕСНТЕНЫ 
Z PIETRĄSZKIEWICZÓW 

MARJA MACKIEWICZOWA 
nieodżałowana Kierowniczka Bursy Żeńskiej U.S.B. zmarła dnia 22.VIII 1932 r 

Eksportacja zwłok z domu żałoby Zamkowa 24-3 nastąpi dnla 23.VIII o g. 19, 

pogrzeb — dnia 24.VIIl o godz. 9. 
Gdy zabrakło nam Tej, która włożyła wiele pracy przy organizowaniu Bursy 

i okazała tyle serdeczności w stworzeniu nam atmosfery domu rodzinnego, po- 

grążone w głębokim żalu, zapraszamy Wszystkie Koleżanki na te smutne obrzędy. 

Akademicka Bursa Żeńska U.S B. 

  

Echa zgonu ś.p. Prezydentowej 
Michaliny Mościckiej. 
Nabożeństwo żałobne w Rzymie. 

RZYM. 22 8. (Pat). 

Rzeczypsroolitej przy Watykanie i Kwiry- 
nale w kościele polskim w Rzymie odpra 
wiona została za duszę Ś. p. Michaliny Moś- 
ciekiej msza żałobna, którą celebrował bis 

Staraniem ambasad 
    

  

Pogrzeb. 

  

kup Przeździecki w asyście księży Polskiego 
Instytutu Papieskiego. Na mszy byli obecni 
członkowie obydwu ambasad, konsulatu ge: 
neralnego RP. oraz przedstawiciele kolonji 
polskiej w Rzymie.    

  

Dnia 20 b. m. odbył się w Warszawie pogrzeb zmarłej w dniu 18 b. 
żonki Pana Prezydenta R. P. Ś. p. Michaliny z Czyżewskich Mościckiej. Na fotografj: 

  

n. w SI › 
  

naszej widzimy moment wyruszenia konduktu żałobnego z przed katedry św. Jana 
w Włrszawie. Za trumną postępuje Pan Prezydent Rzeczypospolitej z rodziną. 

Depesze kondolencyjne 
WARSZAWA, 22. VIII. (Pat). 

Wśród depesz kondolencyjnych, jake 
otrzymał Pan Prezydent Rzeczypospo 
litej z powodu zgonu śp. Michaliny 
Mościekiej, znajdują się między inne- 
mi następujące: 

CITTA DEL VATICANO. — Głę- 
boko wzruszony bolesną nowiną o 
śmierci Pani Mościekiej, Ojciec Św. 
wyraża najszczersze kondolencje z 
powodu żałoby, która dotknęła dom 
Waszej Ekscelencji. Modlitwy i wsta- 
wiennictwo tej tak szlachetnej duszy 
chrześcijańskiej” dadzą pociechę nie- 
bieską Waszej Ekscelencji i jej blis 
kim. Ojciee Święty przesyła również 
specjalne błogosławieństwo apostol- 
skie. Proszę o przyjęcie moich włas- 
nych najszczerszych wyrazów współ- 
czucia. (—) Kardynał Paeelli. 

Z Białego Domu nadeszła depesza 
następująca: 

Pani Hoover i ja, przejęci wiadv- 
mością o śmierci Pani Mościckiej, 
przesyłamy Waszej Ekscelencji szcze 
re kondolencje z powodu ciężkiego 
ciosu, który Waszą ickseeleneję dot- 
knął. (—) Herbert Hoover. 

Prócz tego, jak wiadomo depesze 
kondolencyjne nadesłali: król bułgar 
ski Borys, cesarz Japonji Hirohito i 
książę Nobuhito, szach perski Reza 
Pahlavi, prezydent Republiki Turec- 
kiej Ghazi Mustafa Kemal-Pasza, 
król rumuński Karol, prezydent Fin 
landji Svinhufwund, regent Królest- 
wa Węgierskiego Horthy, prezydent 
Brazylji Ponto Getulio Vargas i in. 

  

Powrót Marszałka Piłsudskiego. 
Wczoraj powrócił z Warszawy do 

Pikiliszek Marszałek Piłsudski, który 

udawał się na pogrzeb Ś. p. Prezyden 

towej Mościckiej. 

` Gan. Schleicher a wyrok haski. 
„Liet, Žin.“ (188): Delegacja „Me 

melłandbundu'* wręczyła Pappenowi 
i Schleicherowi protest w sprawie 
wyroku haskiego. Gen. Schleicher 
oświadczył delegacji, że narazie z wy   

    

gima.) 

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

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

Puciaty, prof. USB., — opiekę lekarską objął dr. Witold Sylwanowicz, asystent 

USB. (specjalna — higjena szkolna). Urządzenie lokalu zastosowano do nowo- 

czesnych wymagań pedagogiki. Opłaty ustalono jak najniższe. 

Zapisy codziennie, z wyjątkiem świąt, w lokalu szkolnym przy ul. Wiwul- 

skiego 4 m. 7 (róg ul. Piłsudskiego) od 4 do 6 wieczorem przyjmuje Władysław 

Arcimowicz, kierujący organizacją szkoły w imieniu właścicieli. 

rokiem haskim trzeba się liczyć, zaś 
później sprawa kłajpedzka będzie 
rozwiązana zasadniczo w inny spo 

sób. 

ЕРа ЕВЛА С ЗЕ ЕННЕ Е ВЕ Р В ЕЕ Я РЕ 2 Е Е 5 В 5 А Е КОАБ 

Organizuje się Е 

Prykalna Koedukacyjaa Eakola Powszechna 
„PROMIEN“ 

grona nauczycieli z wyžszem wyksztalceniem. 
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Wyrok w procesie bytomskim. . 
BERLIN, 22. VIII. (Pat). W ponie 

działek o godz. 16 m, 45 sąd speejalny 
w Bytomiu ogłosł wyrok przeciwko 
9 szturmowcom hitlerowskim, którzy 
zamordowali w Potempie robotnika 
Piecucha. 

Na karę Śmierci skazani zostali 9- 
skarženi Kottisch, Mueller, Wollnitzi 
Graupner — za zabójstwo na tie poli 

tyczaem. 
Główny oskarżony Lachman z0s- 

tał również skazany na karę śmierci 
za podżeganie do morderstwa. Oskar 
żeny Hopper otrzymał 2 lata ciężkie 
go więzienia. Trzej pozostali oskarże- 
ni — Hadamik, Nowack i Czaja — 
zostali uwolnieni. 

Wyrok ten jest sygnałem, który poruszy 
całe Niemcy. 

BERLIN. 22, 8. (Pat). Po ogłoszeniu wy- 
rokėw śmierci w procesie bytomskim w gma 
chu sądu i na ulicach miasta doszło do burz 
liwych seen wywołanych przez narodowych 
socjalistów. Interwenjowała policja, uzbrojo- 
na w karabiny i hełmy stalowe. Narodowi 
sGcjalciśi z okrzykami: „Heil, Hitlert*, opuś 
cili salę sądową. 

Obeeny na sali przywódea szturmówek 
śłąskiek por. Heines, opuszczając salę, ©- 
świadczył, że wyrok ten jest sygnałem, kló- 

ry poruszy całe Niemcy. Po wyparciu hit- 
lerowcow z gmachu sądu, umundurowani 
marodówi socjaliści utworzyli pochód, па 
zele którego postępowały formacje hitlerow 
skie przybyłe samochodami ciężarowemi z 
Wioeławia. Z największym wysiłkiem pogo- 
towie policyjne z bronią w ręku starało się 
Gpanować place i ulice w pobliżu gmachu są- 
dowege. Dopiero po dłuższym czasie udała 
się policji sytuację opanować. 

w Bytomiu rozruchy. 
BERLIN. 22. 8 (Pat). „Berliner Tageblatt“ 

w wydaniu wieczornem donosi: W Bytomiu 
wybuchiy rozruchy, spowodowane  ogołsze- 
niem wyroku w procesie hitleroweów. Olbrzy 
mie tłumy otoczyły gmach sądu, z %widoez- 
nym zamiarem przypuszezenia szturmu I u- 

walnienia skazanych. W wielu sklepach ży 
dowskich wybito szyby, jak również w re- 
dakcji miejscowego organu socjalistycznego. 
W calem mieście skonsygnowano duże Od- 
działy polieji. Kilkakrotnie doszło już do 
wymiany strzałów. 

Bestjalski napad hitlerowców na dom rodziny 
polskiej. 

KATOWYCE. 22. 8 (Pat). „Połonia* do- 
nosi e bestjalskim napadzie hitleroweów na 
dcm rodziny polskiej Barcwskich w Jamach 
na Śłąsku Opolskim. Synowie gospodarza 
Barowski Wiktor i Barowski Ignacy często 
namawiani byli de wstąpienia do bojówki 
hitlerowskiej. Początkowo tłumaczyli że są 
ncutralni i do bojówki nie zapiszą się. 

Gdy jednak w dalszym ciągu nie dawano 
im spokoju, oświadczyli organizatorom bo- 
jówki, że są Polakami i z bandytami nie 
cheą mieć nie wspólnego. Za odmowę, a 
zwłaszeza za przyznanie się de pelskości, 
postanewiono ich zamordować. Sprowadzo 
ro złożoną z miejscowych hitlerowców 
„Mordkommando*. Zaprowadzono ich až do 
Gkica pokoju, w ktėrym spałi Ignacy i Wła- 
tor Barowscy. Bandyci 2 „Mordkommando“ 

  

wrzucili do pokoju granat ręczny, celując w 
łóżka. Granat jednak odbił się i wybuchł w 
drugiej części pokoju. Barowsey nie doznali 
szwanku. 

Równccześnie bandyci podpalili dom mie 
szkalny i zabudowania gospodarcze Barow 
skich w kilku miejscach. Płomienie tak szyb 
ko egarnęiy zabudowania, że Barowscy za- 
łedwie zdołali uratować życie. Dom miesz- 
kalny i zabudowania spaliły doszczętnie. 

Sprawcy zbiegli. Ani straż miejscowa ani 
straż z ckolieznych wiosek, będące pod kie- 
rewnietwem hitłeroówców, nie pośpieszyły z 
pomccą. Alarmowano straże ogniowe w Bą- 
kowie, w Boruszowie i Kościeliszkach, jed- 
nak napróżno. 

Nad Barewskimi złitowali się sąsiedzi, 

dając im tymezasowe dach nad głową. 

Niezwykłe upały w Niemczech.. : 

Burze, trądy powietrzne i huragany. 
BERLIN, 22. VIII. (Pat). Ostatnia 

niedzieła należy do najbardziej u- 
palnych dni, jakie zanotowano w Nie 
mezech w ciągu ostatnich 80 lat. Ber 
liūska stacja meteorologiczna zanoto 
wała po południu 37 stopni w cieniu. 
Ludność szukała ulgi w kąpieliskach, 
wskutek czego wydarzyło się wiele 
nieszczęśliwych wypadków. 

Na pojezierzu Berlińskiem družy 

ny ratunkowe interwenjewały w prze 
szło 100 wypadkach. Mimo to 12 osób 
utonęłe, Dopiero pod wieczór nastą 
piło w całych Niemczech ochłodzenie 
poprzedzone silnemi burzami, Wpo- 
bliżu Hamburga szalała trąba powie- 
trzna, wyrządzając bardzo poważne 
szkody. W miejscowości Hitfeld hura 
gan w ciągu kilku sekund zerwał da- 
chy 40 domów. 

  

W sprawie wymiany więźniów między 
Poiską a Litwą. 

Wezoraj przyjechal do Warszawy 
szef sekretarjatu Międzynarodowega 
Komitetu Czerwonych Krzyży w Ge 
newie, p. Sidney Brown. 

Celem przyjazdu do Polski przed 
sławicieła Międzynarodowego Komi- 
tetu C. K, jest przyśpieszenie wymia 
ny więźniów między Polską a Litwą; 

wymianę tę międzynarodowe czynni 
ki Czerwonego Krzyża starają się od 
dłuższego czasu doprowadzić do 
skutku. 

Z Warszawy po odbyciu rozmów 
z przedstawicielami władz, p. Brown 
uda się do Kowna. 

Nowy Sztandar pułku „Dzieci Warszewy”. 
ои PONY 

jez kady 

ka 

   

a : a 

Miasto stoł. Warszawa i 21 warszawski pułk piechoty święciły dnia 18 b. m. uroczystość 
wręczenia pulkowi „Dzieci Warszawy“ nowego sztandaru. Przed udekorowanym rata: 
szem ustawił się pułk „by wysłuchać polowej Mszy Św. Biskup połowy ks. Gałl dokonał 
poświęcenia sztandaru, który wręczony zvstał w imieniu stolicy przez prezydenta miu 
sta inż. Słomińskiego reprezentantowi Prezydenta Rzplitej pierwszemu  wiceminist- 
rowi Spraw Wbjskowych gen. Fabrycemu. Ten zkolei wręczył sztandar dowódcy pułku 

płk. Dojan - Surówce. Następnie pułk złożył przysięgę na sztandar. 
Na ilustracji naszej widzimy poczet sztandarowy, przechodzący przed frontem pułku. 
Na fotografji widoczni są (od prawej): gen.Fabrycy (1), płk. Dojan - Surówka (2), bisk 

Gall (3) i prezydent Słomiński (4). 

      



Drugi lot prof. Piccarda. 
„Królestwo me obejmuje cały 

wszechświat. Pragnienie moje nie ma 
granic. Idę wciąż najrzód, wyzwala 
jąc umysł i ważąc światy, sans haine, 
sans peur, sans pitić, sans amour... 
Bez nienawiści, bez lęku, bez miłe 

"sierdzia i bez miłości... Na imię mi 
wiedza '*. 

Zawsze mi przychodzą na myśl te 
słowa Hilariopa z „La tentation de 
saint Antoine“ Flauberta, ilekroč czy 
tam o nowym jakimś wyczynie współ 
czesnej techniki czy nauki. W tym 
wypadku chodzi mi o drugi lot prof. 
Piccarda do stratosfery. 

Prasa poświęca niesłychanie du- 
żo wagi najpoprzedniejszym szczegó 
łom odlotu i wylądowania prof. Pic 
<arda. Dowiadujemy się więc, że czci 
godny zdobywca stratosfery zabrał ze 
sobą do gondoli banany, pomarańcze, 
morele, śliwki, brzoskwinie, gorące 

mleko, 6 tabliczek czekolady, skon 
densowany buljon, masę buterszny- 
tów, jaja na twardo. Dowiadujemy 
się, że przed samym startem wysunął 
głowę z gondoli i krzyknął do żony: 
„Dzieńdobry Mkrjanno! Dzieńdobry 
moje dzieci!* Słowem dowiadujemy 
się mnóstwa szczególików, niedają- 
cych właściwie zielonego pojęcia o 
istotnem znaczeniu i wynikach lotu 
do stratosfery. Taki to już widocznie 
duch czasu, Gdy Gandhi płynął do 
Anglji, wiedzieliśmy bodaj więcej o 
jego kozie, niż o nim samym. Gdy 
Laval jechał do Ameryki, intereso 
wały nas w pierwszym rzędzie toale 

ty towarzyszącej mu córki. 

Spróbujmy jednak zastanowić się 
nad celowością wysiłków prof. Pie 
carda, zwłaszcza że — jak słychać— 

zamierza on odbyć jeszcze trzeci lot, 
tym razem w Kanadzie. Czego Piccard 
w stratosferze szuka i co tam zna 
lazł? 

Profesorowi Piceard'owi chodzi prze 
dewszystkiem o zbadanie działania 
w stratosferze t. zw. promieni kos 
micznych. Jak wiadomo, naładowany 
kondensator, który umieścimy w her 
metycznie zamkniętem naczyniu bę 
dzie wykazywał nieznaczną lecz stałą 
stratę energji elektrycznej. Tłumaczy 
się to joniazcją zawartego w naczyniu 
powietrza, powodowaną przez niezba 
dane bliżej promienie kosmiczne. 
Zauważono, że promienie kosmiczne 
przenikają wszędzie, niezależnie od 
środowiska, w jakiem się naczynie 
z kondensatorem znajduje. Stwier 
dzono też, że siła promieniowania 
kosmicznego wzmaga się po południu, 
zaś słabnie nad ranem. Najbardziej 
prawdopodobną wydaje sę hipoteza, 
że promienie kosmiczne stanowią ro 
dzaj energji, powstającej przy proce 
sie syntetycznym materji, odwrotnym 
do procesu ciągłego rozpadu tej ostat 
niej. Uczeni przypuszczają wreszcie, 
że działanie tych tajemniczych pro 

mieni kosmiecznych jest stosunkowo 
najsłabsze ma powierzchni ziemi, ze 
względu na to, że ziemia pochłania 
znaczną ich ilość. Stąd wypływałby 
prosty wniosek, że w miarę wznosze 
nia się nad powierzchnię ziemi akty 
wność promieni kosmicznych się wzma 
ga. Z tego właśnie założenia wycho- 
dził prof. Piccard, zabierając ze sobą 
do gondoli specjalne, nadzwyczaj czu 
łe instrumenty, służące do wykrywa 
nia promieni kosmicznych. 

Zbadanie działania promieni kos 
micznych w stratosferze było więc 
głównem zadaniem prof. Piccarda. 
Zadanie par excellance  teoretycz- 
ne; mające przedewszystkiem znacze 
nie dla wiedzy ścisłej. Nie należy 
Jednak sądzić, by prof. Piecard, który 
wkłada w. swoje loty tyle energji, 
pracy i pieniędzy, ogranczai się jedy 
nie do tego. jednego celu. Pisząc » 
pierwszym locie prof. Piccarda, mia 
łem już okazję poruszyć sprawę wy 
zyskania wyników badań nad strato 

sferą dla komunikacji powietrznej. 
Dziś rozwój aeronautyki przedstawia 
się niewątpliwie imponująco. Osiąg 
nięto w tym względzie zawrotne 
szybkości, dokonano śmiałych i owoc 
nych prób, zorganizowano cały sze 
reg powietrznych linij, które obsłu 
gują publiczność ku ogólnemu zado 
woleniu. Tem nie mniej wiedza wciąż 
idzie naprzód i ludzkość chce nowych 
udoskonaleń, Otóż jeżeli chodzi o po 
wietrzną komunikację, to bezwarun 

kowo wyzyskanie górnych warstw 
powietrza jako znacznie  rozrzedzo 
nego, stanowićby powinno dla aero: 
nautyki potężny krok naprzód. Opór 
rozrzedzonego powietrza, jako znacz 
nie mniejszy od oporu powietrza na 
normalnej, kilkusetmetrowej, stoso 
wanej przy dzisiejszych lotach wyso 
kości, pozwoliłby niechybnie na po 
dwojenie, czy nawet potrojenie dzi- 
siejszej maksymalnej szybkości samo 
lotu. Wzgłąd ten dla lotnictwu jest 
zbyt doniosły, by go można było lek 
ceważyć. Chodziłoby jedynie o dosto 
sowanie organizmu ludzkiego do wa 
runków pobytu na tak znacznych wy 
sokościach. Niewątplwiie pierwsze ta- 
kie powierzene słatki kursując w strato 
sferze, musiałyby być na wzór gon 
doli prof. Piccarda hęrmetrycznie zam 
nięte. Z biegiem czasu, możeby orga 
nizm ludzki, wykazujący cudowną 
zdolność przystosowywania się do 
najgorszych nawet warunków atmo 
sferycznych i klimatycznych potrafił 
znosić, bez większej szkody rozrze 
dzone powierze Oczywiście chodziło 
by tu zapewne o parokilometrową wy 
sokość, t. zn. o warstwę atmosfery, 

położoną znacznie niżej, niż osiągnię 
te przez prof. Piccarda regjony. Zrzesz 
tą jest to narazie tylko sfera domys- 
łów, o nader problematycznej warto 
ści realnej. 

Wyzyskanie stratosfery przedsta- 
wia również niewątpliwy interes dla 
współczesnej  balistyki. Zbadanie 
nośności pocisku na kilko czy kilku 
nastometrowej wysokości niewątpli 
wieby wniosło nowe kierunki do 
współczesnej artylerji. Można sobie 
wyobrazić, jak kolosałną nośność 

osiągałby pocisk, którego tor w gór 
nej swej części przebiegałby w strato 
sferze!  Ostrzeliwanie Paryża przez 
Niemców z „grubej Berty* było małą 

tego próbką. 
Nieszczęśliwym zbiegiem okoliczno 

ści, zarówno przy pierwszym, jak i 
przy drugim locie, czułe instrumenty 
naukowe prof. Piecarda zostały wsku 
tek dość gwałtownego lądowania usz 
kodzone tak, że wyniki lotów byłyby 
dla ludzkości stracone. Sytuację rato 
wać mają jedynie ocalałe notatki 
prof. Picearda czyniąne przezeń skost 
niałą z chłodu ręką na blisko 17- 
kilometrowej wysokości. Czy i o ile 
wielką wartość notatki te, niepoparte 
instrumentami przedstawiają — tru 
dno orzec. Sądzić należy, że niezbyt 
wielką, skoro prof. Piccard, nie do 

prowadziwszy nawet do końca swe 
go drugiego lotu, oświadczył, że 
przedsięweźmie wkrótce nad brzega 
mi rzeki Hudson w Kanadzie lot trze 
ci. Oby tym razem wypadł lot po 
myślniej, a dzielny pionier belgijski 
dorzucił wreszcie naprawdę konkret 
ną cegiełkę do gmachu wiedzy, który 
się piętrzy coraz wyżej! 

T. J—ski. 

KUR JE R W DT ESE>N=SCROT 

Polski samsiot komunikacyjny w Rydze. 

  

Nasza „lustrieja przedstawia chwilę gdy premjer łotewski Skujenieks (x) przecina 
symboliczną wstęgę przed odlotem samolotu Pl; Lo ot“ do Tallina w obecności 
posła R. P. w Rydze Arciszewskiego (xx). Na lotnisku ryskiem zgromadziło się z oka- 

zji inauguracji nowej linji lotniczej liczne grono przedstawicieli rządu i społeczeństwa 

łotewskiego 

    

_NOŻYCAMI PRZEZ PRASĘ. 

  

K > Biaširūsini: 

Nieraz słyszeliśmy utyskiwania: 
„Białorusin ustosunkowuje się do Po- 
laka wrogo. Cierpi biedę, nie chce je- 
dnak np. wynająć Polakowi. furman- 

ki“ 
Podobne mniemania pokutują nie 

tylko wśród przyjezdnych. Ten i ów z 
autochtonów święcie wierzy w podob- 
ne bzdury. 

Jak bardzo można się mylić, wycią 
gając zbyt pośpiesznie wnioski, świad 
czy poniższy wyjątek z opisu pewnej 
wycieczki zamieszczonego w ,„Kurj. 
Warsz. 

Gdy wycieczkowicze wyrażają „«dzi- 
wienie, że nikt im nie chce wynająć 
łódki 

„— Zamało panowie znacie psychologję 
tutejszej ludności, — objaśnia nas miejsc 
wy nauczyciel. — Oni tutaj głodem przymie- 
rają, aie zmysłu handlowego nie mają za 

grosz. 

I opowiada dla ilustracji taki wypadek. 
Trafił do wsi jakiś kupiec. Pilno mu było 
na pociąg, więc chciał wynająć furmankę. 
Żaden jednak z gospodarzy nie chciał je- 
chać. Przebiegły kupiec nie dał za wygraną. 
Przed jedną zagrodą spostrzegł dwa kloce 

brzozowe. „Gospodarzu, sprzedajcie te klocė“ 
— „Czemu nie, sprzedač mogę. A co pan 

da?“ — „Dziesięć złotych, ale pod warun- 
kiem, że dosta/czycie je na kolej*. Urado- 
wany tak korzystną tranzakcją, krniotek nu- 
tychmiast zaprzągł konia, zawiózł na stację, 
odłegłą o dwadzieścia kilometrów kloce i 

ich nabywcę i na miejscu dostał nietylko za 
płatę ale i oba kłoce w prezencie”. 

   

  

Psychologja polskiego czytelnika. 

Inny, bardzo ciekawy przyczynek 
psychologiczny znajdujemy w tygod 
niku „Świat: 

„Narzekamy na brak czytelnictwa. Nie 
idą utwory dramatyczne, nie *są s czytane 

książki naukowe, nikt do ręki mie bierze po 
ezji, a nawet powieści leżą na półkach. My- 
šlady kto, że to z powodu kryzysu, albo z 
powodu analfabetyzmu. 

Nie Jest znacznie gorzej. Wyróżniamy 

się wśród narodów cywilizowanych widocz- 

nym wstrętem do drukowanego słowa. Na- 
wet wtedy, gdy przeczytanie książki przy- 
nosi bezpośrednią korzyść, gdy jest kon'ecz- 
nością zawodową i gdy książkę otrzymujerny 
— darmo. 

Jeren z wielkich przemysłowców*opowia 
dał nam wypadek autentyczny, a dlatego ce 
kawy, że dotyczy nie jednostki, leoz. całej 

zbiorowości. 
Wyszło z druku doroczne sprawozdanie 

z działalności pewnej centralnej instytucji 
naszego życia gospodarczego. Saw 12 е 
świetnie ilustrujące stan ekonomiczny kraju 

  

    

        

Międzynarod. zawody 
RZYM. 22. 8 (Pat). Lotnicy polscy Bajan, 

Orliński, Żwirko, Karpiński, Gedgowd przy 
byli na lotnisko Littorio w dobrym czasie 
przed 2 po poł. Maszyny są w dobrym sta- 
nie. Samopoczucie lotników bardzo dobre, 
pomimo zmęczenia, upału oraz wiatru, któ 
ry był przeciwny do kierunku lotu. Lotnicy 
polscy odbyli 1 etap bez punktów karnych. 
Na lotnisku aeroplany polskie spotykali am 
basador Przeździecki, konsul generalny Ma 
zurkiewicz oraz przedstawiciele pism polj 

Jak to było w Garczynie ? 
Garczyn jest to mała wioska, poło 

żona w pow. kościerskim, na Pomo 
rzu. Ale tu nie o wioskę chodzi, lecz 

o leżące opodal, piękne jezioro,” jedno 
z kompleksu jezior Szwajcarji kaszuh 
skiej. Jezioro to niegłębokie (głębo 
kość jego nie przechodzi kilku met 
rów), wąskie, ale bardzo wydłużone 
w kształcie litery „S*, przedstawia się 
bardzo małowniezo. Mniej więcej w 
połowie długości jeziora, od jednego 
brzegu sterczy półwysep, zakończony 
wysoką górką, zwaną „Czarcią wys 
pą*. Stąd można oglądać prawie całe 
jezioro w jego pięknej oprawie wyso 
kich lesistych brzegów. 

W tym to przecudnym zakątku 
Polski, ma swą siedzibę od szeregu 
lat Przysposobienie Wojskowe Ko 
biet. Instytucja ta pobudowała tu dla 
swych potrzeb drewniane budynki, 
wkoło których co lata obszerna pola 
na leśna, położona tuż nad jeziorem 
Garczyńskiem, zalega miastem namio 
tów, dających pomieszczenie tysącom 
dziewcząt z całej Polski. 

W bież.ącym roku Państwowy. 

Urząd Wychowania Fizycznego Od 
stąpił ten teren Związkowi Harcer 
stwa Polskiego dla wykorzystania do 
Międzynarodowego Zlotu Skautów 
Wpdnych. 

Od 1 do 7 b. m. zjechało się nad 
jezioro Garczyńskie do 1000: harcerzy 
polskich i zagranicznych. 

Młodzież polska przybyła tu prze 
ważnie drog ąqwodną. Wśród niej zna 

leźli się harcerze z Wilna, Niemna, 
Baranowicz, Stołpe, Pińska, Równego, 
Tarnowa i Śląska, którzy w łodziach 
i kajakach własnej roboty przebyli 
po 1000 i więcej kilometrów wodą. 
Tabor wodny tych wodnych wędrow 
ców przedstawia się bardzo różnorod 
nie. Kilometry odrabiali niektórzy z 
nich na precyzyjnych wprost kaja 
kach, ze sterami nożnemi, wygodne 
mi oparciami, żaglami i szczelnemi 
szufladkami na pomieszczenie baga 
żu. Niektórzy znów przypłynęli na 
czemś podobnem raczej do dziwacz 
nych jakichś wydłużonych pudeł, 
aneżli do kajaków, wykazując jednak 
tem więcej wyrobienia w opanowa 
niu żywiołu wodnego przy pomocy 
tak prymitywnego sprzętu. 

Pierwsze dni zlotu minęły w za- 
pomnieniu o wodzie. Przygasł na 
chwilę zapał żeglarski. Szybko mijają 
ce dni poświęcono prawie wyłącznie 
pracom obczowym na lądzie. Kajaki 
zostały pomieszczone w porcie Zlotu. 
Na specjalnych stojakach legło na 
kilka dni bez ruchu kilkaset kajaków, 
z których na każedym, wprawne oko 
mogłoby odczytać przebytą ledwie co 
drogę. 

Kierownictwo Zlotu powierzono 
wytrawnemu organizatorowi hm. Ra- 
tajczakowi z Poznania. 

Wszystko zostało obmyślane zgó 
ry, ze wszystkiemi szczegółami. Bu 
dynki Komendy Zlotu i port oświet 
lono elektrycznością. Nad jeziorem 

samolotów turystvczn. 
skich i kołonji polskiej. We włorek o go 
dzinie 6 rano nastąpi start lotników do 2 
etapu na szlaku Rzym—Paryż. 

RZYM. 22. 8 (Pat). We włoskich kołach 
sportowo lotniczych żywo komentują brawu 
rę i wyszkolenie polskich lotników, uważa 
jąc, że obecny lot okrężny jest rywalizac 
Polaków, Niemców i Włochów. Lotnicy 
polscy — zdaniem techników Włoskich, u 
mieją wydobyć maksimum wydajności sil 
nika i sprawnąści samolot. 

   

  

pobudowano na Czarciej wyspie wy 
soką wieżę sygnalizacyjną, służącą 
zarazem za obserwatorjum dla służ 
by bezpieczeństwa wodnego. Tam 
również stanęły trybuny, a. tuż obok 
basen pływacki, przystanie łodzi żag 
lowych i kajaków oraz kąpieliska. 

Połanę garczyńską przecina linja 
kolejowa z Kościerzyny do Chojnic. 
Na czas Zlotu uruchomiono przysła 
nek, Jeden wagon, ustawiony na bocz 
nicy, służy za kasę biletową, drugi 
mieścił sprawnie funkcjonujące sze 
fostwo transportów, a trzeci wagon— 
pulman przeznaczono na noclegi dla 
pań, przybywających na Zlot na dłuż 
szy przeciąg czasu. Komenda, port 

i przystanek kolejowy były połączone 
siecią telefoniczną. 

Welką polanę pokrytą namiota- 
mi podzielono na dwa podobozy. 
Całość była pocięta ulicami. Główne 
ulice nazwano od nazwisk Marszałka 
Piłsudskiego, Prezydenta Mościckiego 
i prof. Wojciechowskiego, trzech pro 
icktorów Związku Harcerstwa Pol 
skiego. : 

Zlot wodnego harcerstwa polskie 
go wypadł nadspodziewanie dobrze. 
Nie też dziwnego, że codziennie obóz 

zlotowy gościł tłumy publicznośc:, 
które przybywały z bliska i daleka. 
Między innymi odwiedził Zlot cały 
szereg wybitnych osób, jak Prezy 
dent Rzeczypospolitej, wojewoda Kir 
tiklis, kilku ministrów, oraz, wybitne 
osobistości z naczelnych władz harcer 
skich, z przewodniczącym Związku 
wojewodą Grażyńskim i naczelnikami 
Głównych Kwater na czełe, 

i wszystkie jego fazy. Książkę rozesłano 
członkom zrzeszenia. 

Gdy nadeszło ogólne zebranie, na którem 
poruszono sprawę wydania dziełka, wyszła 
najaw, że nikt, ani jedna osoba nie czytała 
tej cennej książki, na której opracowanie 
stracono wiele czasu i pieniędzy. 

A my chcemy, żeby czytano dzieła iite- 
rackie lub naukowe! 

Marzenie ściętej głowy. Przeczekamy je 
szcze ze sto lat, by się zrównać z jakąś tam 

Danją czy Szwajcarją.* 
Wydaje się tylko, že konkluzje 

pisma są nieco... -pośpieszne. Czyby 

  

nie należało raczej postawić twierdze- 
nia, że darmowa książka nie zwięk- 
sza czytelnictwa? 

  

Teatr Lutnia. 
Gościnny występ Józefa Winawera. 

„KŁOPOTY BOURRACHONA* 

Laurent Doilet'a, 

Niema to jak francuska kuchnia 
i francuska farsa, lekka, pikantna i 
smaczna. Nikt bowiem tak zręcznie 

jak Francuz nie ume z takim humo- 
rem wydrwić ak wad i słabos- 
tek. Nieśmiertelni rogacze, żałośni 

bohaterowie wszystkich fars francus 
kich, rozśmieszają do łez widzów, 

lecz są przytem niesłychanie rozbra- 
jająco mili, gdyž autorzy traktują ich 
z dużą dozą szczerego sentymentu i 

pobłażliwości zaprawionej ironją i iś- 
cie gallijskim humorem. 

„Kłopoty Bourrachona* grane były 
na scenie Teatru Lutnia koncerto- 
wo, Farsa Laurent Doillet'ą kipi 
szampańskim humorem, skrzy się za- 
bawnemi sytuacjami i świenemi po- 
wiedzonkami, wywołując salwy śmie 
chu i huczne brawa przy otwartej 
kurtynie. Bajecznie uchwyconą jest 
postać Owidjusza Bourrachona typo- 
wego poczciwego pigułarza ze wszyst 
kiemi zaletami i przywarami francus 
kiego bourgois, praktycznego kupca, 
który jednako boleje nad zdradą żo- 
ny, jak nad utratą prawa do sprzeda 
žy lukratywnych specyfików. A jed- 
nak ten Śmieszny interesowny kup- 
czyk, jest nawskroś uczciwy i sympa- 

tyczny. 
Pan Winawer stworzył niezrówna 

ny typ poczciwego niedołęgi, ruszają 
cego się jak tłomok brzydala, którego 
sama natura przedestynowała na ro- 
gacza, Ten w interesach tak praktycz- 
ny kupiec, nie umie dać sobie rady w 
prywatnem życiu, z łatwością daje się 
oszukiwać żonom i przyjaciołom, i za 
nos wodzić energicznej siostrze. Ten 
kto widział pana Winawera w Azefie, 
w tem wcieleniu genjalnie mądrego, 

- wyrafinowanego i pėrwersyjnego po 
twora, ten powinien koniecznie zo- 
baczyć go w Bourrachonie uosobieniu 

Natomiast zagranica nie dopisała. 
Wprawdzie na maszcić ziotowym za- 
wisło 6 flag cudzoziemskich, jednak 
obce organizacje skautowe poprzysy 
łały na Zlot tylko trzy reprezentacje 
i cztery delegacje. 

Z dumą się patrzyło na to, jak 
biało-czerwony sztandar  powiewal 
ponad barwami innych flag. Sztanda 
ry wywieszane według kolejności 
przybycia do obozu poszczególnych 
przedstawcieli organizacyj zagranicz 
nych zwisały prawie do połowy dwu 
dziestokilkometrowego masztu. Na 
samej górze pod polskim wisiał sztan 

dar w kiecski, niżej brytyjski, dalej 
francuski, łotewski, czeski i rumuń 
ski. Niemieckiego sztandaru nie wy 
wieszono chociaż dwóch Niemców 
przybyło do Garczyna, gdyż niemiec 
ka organizacja nie została jeszcze 
przyjęta do Międzynarodowego Biura 
Skautowego. 

Obozy zagranicznych gości zosta 
ły umyślnie rozmieszczone pomiędzy 
obozami gospodarzy— Polaków. Wkró 
tce też nawiązała się serdeczna przy 
jaźń mędzży Polakami i gośćmi. 

Francuzi okazali się najbardziej 
podatnymi do nawiązywania między 
narodowych stosunków, Reprezenta 
cja francuska była złożona z 16 ska 
utów, w tem 12 było z organizacji 
katolickiej i 4 z protestanckiej dru 
żyny Skautów Morskich w Paryżu. 
Jakkolwiek Francuzi nie dorówny 
wali innym w wyrobieniu žeglar 
skiem, cieszyli się oni wielkiem wzię 
ciem z powod t swej szczerej serdecz 
ności, humoru i dowcipu. Czte-   

Zjazd szkół rolniczych. 

W dniach 3 i 4 września r. b. w 
Bukiszkach odbędzie się Zjazd Zwią- 
zku Sąsiedzkiego Szkół Rolniczych wo 
jewództwa wileńskiego i nowogródz- 
kiego, W zjeździe weźmie udział 12 
szkół rolniczych wraz z dyrektorami 
i personelem nauczycielskim. Prog. 
ram dwudniowego zjazdu przewiduje 
— otwarcie zjazdu o godz. 10 rano w 
dniu 3 września i przemówienia po- 
witalne, Następnie nastąpi referat dr. 
Jagmina oraz odbędą się zawody fa- 
chowe i sportowe wychowanków po- 
wyższych szkół. Dalej wspólne chóry 
wszystkich szkół wykonają kilka pie- 
śni oraz odbędzie się przedstawienie 
i wspaniałe dożynki na Wileńszezyź- 
nie. 

Inicjatorem zjazdu jest dyr. Szko- 
ły Rolniczej w Bukiszkach inż. Adoli 
Garszyński. Protektorat nad zjazdem 
objął wojewoda Beczkowicz. 

Na zjazd oprócz gości, przedstawi 
cieli sfer rolniczych i gospodarczych 
przybędą przedstawiciele władz pań- 
stwowych i samorządowych z woje- 
wodą wileńskim Beczkowiczem. (Z) 

Atrakcją wystawy radjowej w Londynie jest 
mechaniczny człowiek robot. Włada — оп 
wszystkiemi językami z wyjątkiem rosyj 
skiego. Wystarczy podobno tyiko przemó- 
wić "do niego parę słów *w danym języku. 
Zdjęcie nasze przedstawia Mister Robota --- 

klowego gentelmana wagi dwóch ton. 

      

    
  

  

pospolitego, dobrodusznego i naiwne 
go, bourgois, którego niedościgłym i- 
deałem jest spokojne szczęście rodzin 
ne i rozwój przedsiębiorstwa. Zaiste 

te dwa krańcowo różne typy zagrane 

przez artystę po mistrzowsku, świad 

czą najlepiej o szerokości, bogactwie 
i skali talentu pana Winawera, 

Pani iZelińska przeszła samą sie- 
bie w roli krzykliwej, despotycznej 
herod baby Celestyny, terroryzującej 
zarówno potulnego brata Owidjusza, 
jak i poważnego męża profesora Al- 
berta. Pan Gliński był również w roli 
profesora bajeczny, zwłaszcza w mo 

mencie gdy zdrowy rozsądek każe mu 
się zbuntować przeciwko tyranji żony 

Pani Grelichowska zagrała Irenę 

inteligentnie i z niezrównanym wdzię 

kiem, a subtelny i dyskretny umiar 
jej gry, tuszował estetycznie drastycz 
ność jęków wywołanych zbliżającym 

się porodem. 
Pan Józef Włsilewski jako dok- 

tór Vidal i pan. Wyrzykowski jako 
Henryk, grali doskonale i stworzyli 
świetne typy lekkomyślnych i uwodzi 
cielskich Francuzów. 

Żywo śći sprawność akcji i traf- 

na obsada ról, jest najlepszem świa- 

dectwem talentu reżyserskiego pana 
Zastępca. Boneckiego. 

rech Francuzów potrafiło przy ogni 
sku obozowem narobić więcej wrza 
wy i śmiechu swemi dowcipnemi wy 
stępami, niż dwudziestu kilku Węg 
rów. Francuzi rozmawiali z każdym 
chętnie nawet po niemiecku. 

Wprost przeciwną rolę na zlocie 
odegrali Anglicy. Na każdym kroku 
zachowywali się z rezerwą i powagą. 
Na swej bramie obozowej wypisali: 
„It can be done”, co należy tłuma 

czyć: swoje zrobimy. Jednak synowie 
Albionu nie zrobili jednego — nie 
zerealizowali hasła rzuconego w cza 
sie otwarcia Zlotu przez zastępcę 
Baden-Powella: „uśmiechnij  się!“ 
Nie zadawali się z nikim, ale też nie 
było u nich naszej słowiańskiej pogo 
dy ducha. Zato w zawodach między 
narodowych o mistrzostwo Świata na 

wodzie, ci 18 letni chłopcy bez cenia 
zaciętości na twarzy, potrafili zabie 
rać punkty Węgrom, zajmując w żeg 
larstwie i wiosłowaniu pierwsze miej 
sca. 

"Kiedy w trakcie zawodów rozma 
wiałem z jednym z francuskich skau 
tów, który niedwuznacznie wyrażał 
zadowolenie, że Anglicy wygrywają, 
zapytałem się go czy mu zależy na 
tem aby Węgrzy przegrali. Odpowie 
dział mi, że Francuzi uważają Wielką 
Brytanję za pierwszą potęgę morską 
i dlatego byłoby niesprawiedliwością, 
gdyby Węgrzy wygrali. Toteż w mor 
skich konkurencjach wygrali Anglicy, 
ale w ogólnej punktacji zostali jed 
nak zdecydowanie pobici przez lądow 
ców—Węgrów. 

Anglicy przez cały czas swego po 
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LORNETUJEMY ŚWIAT. 
Tragedja w gęstwie Chin. 

Czy uznasz Chiny, 'czy znasz Krainę 

Ludu Kwiecistego Środka? Czy znasz żółte. 
go śmiesznego Chińczyka, tego z pudełka od 

herbaty, w dużym żółtym kapeluszu ze słomy 

ryżowej, płynącego kwadratową dżonką o sze 

rokich żaglach matowych ałbo ładującego 

wielkie skrzynie z herbatą albo uprawiają 

cego pola, Chińczyka w otoczeniu smoków, 

lampjonów z papieru, naprzeciw uśmiechnię 

tego Buddy składającego hołd na czworakach 

wspaniałemu mandarynowi lub palącego z 

lubością słodką fajkę opjum? Czy znasz naj 

liczniejszy naród na kuli ziemskiej, najpra- 

cowitszy i najoszczędniejszy, najuprzejmiej 

sze prawiący komplimenty, najjaskrawsze 

lubiący jedwabie, najprzezroczystszą porcela 

nę, najpiękniej rzeźbione bronzy? Czy znasz 

Chiny przyjacielu? 

Od niepamiętnych czasów Krainą Kwie 

cistego $rodka wstrząsały niepokoje, wojny, 

rewolucje. Od niepamiętnych czasów burzyła 

się pod wpływem głodu, rabunków czy agi 

tacji skośnooka ludność, była karana, nisz- 

czona, ćwiartowana.  Epidemje, powodzie, 

napady dziesiątkowały ją, tysiące i miljony 

uciekinierów emigrowało z kraju, Zdawało- 

by się: wioski się wyludnią, pola opusto- 

szeją. 

Lecz nic nie może sprostać żywiołowej 

płodności matek chińskich. Ni głód, ni epi 

demja, ni mord masowy... 

W. każdej chacie, w każdym pałacu kwilą 

niemowięta, rosną, dorastają i wnet nowe 

pokolenie zawiera związki małżeńskie, wy 

daje potomstwo. 

I oto widzisz mrowisko żółtych mrówek: 

Chiny mają przeciętnie 100 mieszkańców na 

kilometr kwadratowy, Każdy kawałek lasu, 

każda kropla wody to życiodajne siły. Chata 

się wznosi przy chacie, na ziemi, pod ziemią, 

nad ziemią. Rzeka zabudowana domami, na. 

palach i łodziach. Wiszędzie widzisz ludzi, 

jak pracują, krzątają się, śpieszą. Małe chiń_ 

czynięta dokazują na rozesłanej macie, idzie. 

oto bonza z ogoloną czaszką i spuszezonemi 

oczyma oto długi rząd postępujących jeden 

za drugim kulisów, oto motyli kopaczy, oto 

—spójrzcie no tylko — oto gęstwa ludności 

chińskiej. 
AA 

Wi ciemnem wnętrzu chaty, w jasnej za 

grodzie, na drodze, w polu leżą 

ludzie. Zczerniali są i wychudli, wstrząsani 

są alakami wymiotów, usta mają suche, 

skórę spierzchniałą, oddech świszczący. Męż 

czyzna podkłada muskularną niegdyś rękę 

(dziś zwiotozałą zupełnie) pod głowę, kobieta 

jęczy z cicha, obok się męczą jej dzieci. 

Rodziny całe leżą, chorują, umierają, pola 

są nieobsiane, jęk tylko unosi się nad Kra 

iną Kwiecistego Środka. Cholera to straszny 

wróg. 

— RATUNKU!!! Lecz jak przyjść może 

ratunek przy takiem natłoczeniu kraju, przy 

takich upałach, przy braku środków i braku 

energji. Skąd przyjść może ratunek, gdy 

każdy myśli jeno, jak unieść własne życie, 

jak uciec od zbliżającej się śmierci. 

— O mały śmieszny Chińczyku z pudeł_ 

ka od herbaty, ileżeś już przeżył klęsk, 

napadów, epidemij Ile widizałej wymarzo- 

nych prowincyj, ile głodu i nieszczęścia. A 

jednak żyjesz i rozmnażasz się i teraz. O 

mały mocny, żelazny Chińczyku... 

— Lecz cóż to ciebie obchodzi, Chińczy- 

ku, że rasa twoja przetrwa wszystko, że na 

ród twój pozostanie: wstnząsają tobą wymio_ 

ty i nie masz już sił na dokończenie dnia 

dzisiejszego. Niczego nie wnosisz, nie doda- 

jesz twej rasie, twemu narodowi, niczego 

sobie, ni rodzinie... Giniesz zabity przez cho_ 

lerę w zagrodzie, w polu, w rowie, giniesz 

i posuwasz dalej zarazę. Wołasz ratunku... 

— Lecz jak ci mogę pomóc, jak mogę do 

ciebie dotrzeć, mały chory cierpiący Chiń. 

czyku z Krainy Kwiecistego Środka. 

® W. Toll. 
EE DIN 

„Nasza Dola“ 
nowy zbiór poezyj 

WĄNDY DOBACZEWSKIEJ 
wyszedł z drukarni „Lux“ i jest do 

nabycia we wszystkich księgarniach. 

w rowie, 

  

  

Skład główny: księgarnia św. Wojciecha 

    

bytu na Zlocie z nikim nie rozmawiali 
inaczej jak w swoim ojczystym języ 
*ku. Nie świadczy to jedynie o ich du 
mie narodowej. Jest to również dowo 
dem słabej znajomości obcych języ- 
ków. 

Zato Francuzi i Węgrzy przy każ 
dej okazji krzyczeli po polsku, już 
w pierwszym dniu Zlotu: „Niech żyje 
Polska, Czuwaj” i „Dziękuję”. 

Węgierska ekspedycja była naj 
liczniejsza. Wszystko chłop w chłopa 
i sami studenci. Węgrzy zgłosili do 
zawodów 3 zespoły. Nie też dziwnego, 
że w większości konkurencyj, pierw 
sze miejsce zajmował jeżeli nie wę- 
gierski zespół „A“, to z pewnością 

    

Przy ognisku popisywali się Wę 
grzy tańcami i kunsztownemi ćwicze 
niami liną, oraz polskiemi piosenka 
mi, których nauczyli się na Zlocie. 
Szczytem serdeczności Węgrów wo 
bec Polski był napis nad bramą ich 
obozu: „Niech żyje Polska, Trudno 
zrozumieć czy Węgrzy chcieli w ten 
sposób tylko wykazać swoją przyjaźń 
dla Polaków, czy też chcieli ich sobi» 
zjednać przed  międzynarodowem 
„Jamboree skautowem, które się ma 
odbyć w 1933 r. na Węgrzech w Ge 
dóló. 

„Błękitna Jedynka Żeglarska* z 
Wilna obozowała obok Węgrów i u- 
trzymywała z nimi serdeczne są- 
w siatkówkę na własnem boisku 
Francuzi byli prawie stałymi gośćmi 

w obozie Wilnian. 
Ludwik Kohutek. 

SEA,
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU , 
ENapad rabunkowy pod Wilnem. 

We wsi Góry pod Wilnem de mieszkania 
Heleny Staszkiewiczowej wdarło się ub. no- 
cy 4-ch osobników, którzy dokonali rabun- 
ku. Rabusie zrabowali kilka cenniejszych 
przedmiotów. Wiracający w tym czasie brat 
poszkodowanej zauważył rabusiów i wszezął 
alarm. 

Wślad za sprawcami udali się prawie 
zwszysey mieszkańcy wsi na koniach i wkrót 
«ce zbiegów ujęto. 

Wśród zatrzymanych znajduje się nieja- 

Konfiskata broni 
W. ciągu m. lipca na terenie poszczegól- 

mych powiatów województwa ileńskiego 
«organa policyjne i K. O. P. skoniiskuwały 0 

nieposiadającym prawa posiadania 

  

ka Marja Milewska, rzekomo żona b. ofi- 
cera armji rosyjskiej. Na emigracji nawią- 
zała ona za pośrednictwem swego kochanka 
kontakt ze sferami przestępczemi, a ostat- 
nio brała osobisty udział w wyprawach zło- 
dziejskich. Natychmiast po aresztowaniu 
sprawców policja przeprowadziła rewizję 
przy ul. Obozowej 4, gdzie zrabowane u 
Staszkiewiczowej rzeczy odnaleziono. 

(el 

° z т° 

w Wileńszczyźnie. 
broni: 36 karabinów, 17 obrzezanek, 14 re- 
wclwerów, 17 pałaszy, 18 bagnetów i kil- 
kasei sztuk amunicji. (z) 

  

Wielka burza nad powiatami postawskim 
i brasławskim. 

Pioruny wznieciły szereg pożarów niszcząc tegoroczne 
zbiory. Jedna osoba zabita dwie porażune piorunami. 
Onegdaj burza z piorunami, która przesz- 

ła nad powiatami postawskim i brasławskim 
wyrządziła poważne szkody na wsi i spo- 
wodowała ofiary w ludziach i żywym in- 
wentarzu. 

Wi gminie duniłowickiej u Florjana Szta 
dera w kol. Bojarowszczyzna spaliła się sto- 
doła ze zbierami tegorocznemi i narzędziami 
rolniczemi. Straty wynoszą 5.000 zł. 

U Jerzego Mateszki we wsi Siergiejewo 
również spaliła się stodoła ze zbiorami te- 
gorocznemi. W| czasie kiedy piorun uderzył 
w stodołę spało w niej dwóch braci gospo- 
darza Wincenty i Kazimierz. Obeaj zastali 
porażeni i w stanie ciężkim odstawieni dlo 

szpitala powiatowego. 
Również od pioruna spaliła się stodoła 

Marji Kobylnickiej wraz ze zbiorami tego- 
rocznemi. 

Wk wsi Glinszezyzna.u Ignacego Lutoe- 

Trzech pastuchów 

kiego ogień spowodowany piorunem znisz- 
czył tegoroczne zbiory i narzędzia rolnieze. 

Wi m. Pestawy piorun zabił konia nale- 
żącego do Aleksandra Szumskiego. 

Wj pow. brasławskim w zaścianku Kol- 
niszki ed pioruna spalił się dom mieszkalny 
Graz zbiory żyta, jęczmienia na szkodę Sym- 
ierjana Koraluka. Strały wynoszą 2.000 zł. 
We wsi Czuryłowe gm. leeonpoiskiej spaliła 
się od pioruna stodoła z żytem i sianem 
Straty nie ustałone. 

Wie wsi Nowinka-Dubniki gm. jodskiej 
ogień spowodowany piorunem zniszczył sto- 
dolę A. Babrenka wartości 4.000 zł. i stodo- 
łę Pawła Puszkerowa we wsi Maciesze tejże 

gminy war. 1.000 zł. 
Pozatem piorun zabił /inacego Bejnara 

lat 33 w zaśe. Dzimidowo gm. jodzkiej. Pow 
stały jednocześnie pożar został w zarodku 

ugaszony. (e) 

mogło spowodcowzć 

  

katastroię kolejową. 
Z Bogdanowa donoszą, iż w dniu wczoraj 

szym na linji kolejowej Bogdanow Lida za 
trzymano .trzech pastuchów w wieku nieprze 
kraczającym 15 lat, którzy powbijałi w 

dwóch miejscach pomiędzy szynami żelazne 
pale 

Policja oraz władze kolejowe prowadzą 
w tej sprawie dochodzenie. (4) 

Pa kłótni z matką powiesił się. 
Onegdaj we wsi Homokomszczyzna gm. 

solskiej, pow. oszmiańskiego pozbawił się 
życia przez powieszenie się na strychu W4v- 

dzimierz Romanowski łat 28. 
Przyczyna samobójstwa — nieporożzumie- 

nie z matką. te) 

Е Cyganie kradną Konie. 
Ostatnio mieszkańcom wsi w pow. wileń.- 

sko-trockim i święcieńskim dają się we zna- 
ki wędrujące tabory cygańskie. 

Posterunki policyjne w ostatnich dniach 
«zarejestrowały szereg kradzieży koni. Istn'e- 
ja poszlaki że kradzieży dokonali cygani2. 

Poszkodowani są: Bolesław Bójko we 

Li i | 

FIRMA 
  

   

wsi Kazunosy, Feliks Biper z tejże wsi Da- 
wid Szmukler w m-ku Wbrniany, Michalina 
Sawicka z zaścianka Golbiny Młyn, Wincen 

ty Malan we wsi Zwieraliszki gm. nzeszań- 
skiej, i Jan Janczałek we wsi Markuny. 

Wi większości wypadków konie ginęły z 
pastwiska, (c) 

  

JAKÓB WINER i S-ka 
w Lidzie uł. Suwalską 55 (przeniesiona po pożarze. 

Poleca wytworną konfekcję damską i męską, płaszcze, futra 

oraz wszelkie msterjały manufakturowe w najmodniejszych ko- 
lorach i deseniach po cenach bardzo przystępnych. 

Holszany. 
Życie Kasy Spółdzielczej. 

Niejednokrotnie czytamy wzmianki o 
wozwoju życia gospodarczego, pracy społecz 
nej różnych instytucyj, Stowarzyszeń. Dziwi 

czasami, dlaczego wszędzie dobrze, a u nas 

mie. Czy to tam dobrze gdzie nas niema. A 

amoże? 
Narazie więc chciałbym napisać coś, ale 

o czem? no o kasie Stefczyka. 
Od kilku lat istnieje u nas Kasa Stefczy- 

ka, są członkowie, są dłużnicy, wierzycieli, 
licytacje, jest i Zarząd, ale pieniędzy niema. 

Instytucja ta mająca niegdyś widoki sze- 

rokiego rozwoju jakoś teraz kuleje. Od lat 

8—7 o ile się nie mylę nie widać ani przy- 

bytku, ani korzyści. Majętności Kasa nie ma 

gdzieś budują domy, zakładają spółdzielnie 

produktów rolnych i t. p. tu nic nie sły- 

<hać. Gdzieś urzędują we własnych domach, 
tu w lokalu wynajętym. 

Naogół wlokło się tam jakoś, a śmiało 

można powiedzieć, że istniało się poto chy- 

ba aby opłacić trochę koszłów administra- 

cyjnych utrzymać rachmistrza, lokal, a ko- 

xzyšci większej nikomu nie dać. 

Narzekanie tej instytucji; że niema 
kredytów, że nikt ich nie udziela obecnie, 
smoże byłoby słuszne, a może i nie słuszne. 
Słuszne, że nikt nie daje pieniędzy, niesłusz- 
ne, że ich niema. Są, a jeszcze więcej było 
-w lepszych czasach, ale trzeba umieć je 
szdobyć. z 

Ze stałej obserwacji dało się stwierdzić, 
Że wśród ludności okolicznej jest sporo jed: 
mostek którym pieniądze zbywają. Często 
wypożycza się pewnym osobom, ale przeważ 
mie grosz uciułany leży, a leży dlatego, że 
niema pewnego miejsca gdzie by możno go 
ulokować. Otóż takiem pewnem miejscem 
zawsze może być Kasa Stefczyka o ile zdoła 
pozyskać zaufanie, a jeżeli niema zaufa: 
depiej niech fe istnieje. 

jako przykład można przytocz 
Stefczyki w Smorgoniach. Czas istnienia 
dłuższy od naszej w Holszanach, okolice nie 

tak bogate, a jednak bilans pracy widoczny, 
kapitał kilkakrotnie większy, własna nowa 
kamienica odrestaurowana w tych ciężkich 
czasach, daje pomieszczenie  magistratowi, 
innym urzędom, a również jeżeli nie mylę 
się szkole. 

Nic więc dziwnego, że ludność gdy tylko 
ma jaką złotówkę, niesie, bo wie, że złożo- 
my złoty przyniesie zysk i' jest ulokowany 
w pewnem ręku. Tak byłoby i u nas ale 
mie jest, dlaczego? 

Niema zaufania. 
A dlaczego —wiedzą o tem dobrze w 

Holszanach. 

      

  

Z. 

Pikiliszki. 
Nowy Oddział Związku Strzeleckiego 

We wsi Orzełówka, gminy rzeszańskiej, 
mieopodal Pikiliszek, powstał nowy, oddział 
Związku Strzeleckiego. 

Założenie Zw. Strzeleckiego uchwalili 
amieszkańcy wsi na zebraniu w dniu 21 bm. 
w obecności komendanta powiatowego Z. S. 
ob. Fiałkowskiego. 

Równocześnie wybrano zarząd nowej pła- 

żówki strzeleckiej w osobach: Jan Butkie- 
wicz, wójt gminy (prezes), Władysław Ryn- 
kiewiez (wiceprezes), Edward Szukiewicz, 
prezes miejscowego Koła BBWR. (skarbniki, 
Wincenty Bitowt (sekretarz), Helena Bud- 
rewicz, nauczycielka * (referent  Kultur.-o 
światowy) oraz Dominik Lubecki i Józef 
Guniewicz. 

Do oddziału zapisało się natychmiast 30 
ochotników w wieku przedpoborowym. No. 
«wozałożony oddział ZS. ma przed sobą wi- 
doki pomyślnego rozwoju, gdyż posiada już 
własną, obszerną świetlicę, ma czterolampo- 

  

we radjo z głośnikami ofiarowane przez wój 
ta Butkiewicza i żywe poparcie starszego 
społeczeństwa. 

Z pogranicza. 
Wysiedlenie z Litwy działacza 

„społeczno - oświatowego. 

S. R. 

Na terenie pogranicza polsko-litewskiego 
w rejonie Łoździej z granie Litwy wysiedto 
ne Piotra Wasilewicza z Kalwarji. Wasile- 
wiez od roku 1926 mieszkał na Litwie pra- 
cując społecznie i oświatowo. Działal- 
ność ta nie podobała się naczelnikowi po- 
wiatu i polecił Wheilewicza wysiedlić z gra- 
nie Litwy jako obcokrajowca nie posiadają- 
cego prawa pobytu w Litwie. 

  

Popierajete Przemvsł.Kralowy 

Ka LRS BZ 

W niedzielę dn. 21 b, m. w kościele 
św. Kazimierza odbyła się uroczysta 
konsekracja J. E. ks. biskupa—Nomi 
nata Pińskiego Kazimierza Bukraby. 

Na uroczystość tę przybyli J. E. 
ks. arcybiskup—metropolita wileński 
Romuald Jałbrzykowski, w otoczeniu 
duchowieństwa, kapituły wileńskiej, 
kapituła pińska w składzie księży: 
prałata Witolda Iwiekiego, prałata 
Nikodema Tarasewicza, prałata Zel 
by. kanonika Moniuszki, kanonika 
Szczerbiekiego, kanonika Micewicza, 
prałata Wasilewskiego i kanonika 
honorowego ks. .Żołądkowskiego. 

Delegacja diecezjan pińskich- w 
składzie p. Jundziłła Balińskiego, pre 
zydenia Pińska p. Piotra Olewińskic 
go, prezesa Izby Rzemieślniczej w 
Brześciu nad Bugiem p. Pietkiewicza, 
włościanina Jana Sawocha i innych. 

W uroczystościach wzięła udział 
rodzina Nominata: matka p. Zofja 
Bukrabina, bratowa p. Marja Bukra 
bina oraz bracia, Józef, Piotr i Stani 
sław. ° 

Władze reprezentowali: pp. mar 
szałek Senatu Władysław Raczkie 
wicz, wojewoda wileński Zygmunt 
Beczkowicz, wicewojewoda Jankow 
ski, wiceminister W. R. i O. P. ks. 
prof. Żongołłowicz, prezes Okręgowej 
Dyrekcji P. K. P. p. inż. Falkowski, 
starosta grodzki p. Kowalski, prorek 
tor Uniwersytetu Stefana Batorego 
ks. prof, Czesław Falkowski, wicepre 
zes Parafianowicz, komendant policji 
p. Izydorczyk, naczelnicy poszczegół 
nych wydziałów Wileńskiego U- 
rzędu Wojewódzkiego, przedstawicie 
le Kuratorjum, samorządu wileńskie 

go, prezes Sądu Apelacyjnego w Piń 

sku p. Bobkowski, naczelnik wydzia 
łu zdrowia w Brześciu nad Bugiem p. 
Żarowski, prezes Izby Skorbiwej w 

Lublinie p. Grabski, przedstawiciele 

Archidiecezjalnego Instytutu Akcji 
Katolickiej i tłumy wiernych, 

O godz. 9.30 rano przybył do koś 
cioła J. E. ks. arcybiskup metropolita 
Edward baron Ropp, J. E. ks. arcy 
biskup metropolita wileński Romuald 
Jałbrzykowski w towarzystwie Ich 
Eks. ks. biskupa sufragana wileńskie 
go Kazimierza Michalkiewicza i ks. 
biskupa Rancana, ryskiego. 

Na początku uroczystości konsek 
rator J. E. ks, arcybiskup Edward 
Ropp usiadł na faldsystorjum przed 
ołtarzem, przed nim usiadł Nominat. 
mając po obu stronach asystentów: 
Ich Eks. ks. biskupa Michalkiewicza 
i ks. biskupa Rancana, 

Zkolei jeden z kapłanów odczytu 
je brewe papieską. Poczem elekt zło 
żył na klęczkach przysięgę Ojcu Świę 
temu i Kościołowi. 

Po złożeniu przez J.E, ks. biskupa 
Bukrabę wyznania wiary, przystępują 
obaj J. E. ks. arcybiskup Ropp i J. E. 

  

ks. biskup Bukraba do odprawiania 
Mszy Św., którą wspólnie odprawiają 

do Confiteor włącznie. 

Następnie elekt udał się do swego 
ołtarza Najświętszego Serca Jezuso 
wego, gdzie przy pomocy asystentów 
włożył krzyż i stułę po biskupiemu; 
tunicellę, dalmatykę, ornat i munipu 
larz i przystąpił do odprawiania Mszy 
Św. 

Przed Ewangelją odchodzi od 
swego ołtarza i w towarzystwie asy 
stentów udaje się do ołtarza konsek 
ratora, ten po przemówieniu rozpo 

  

WI E NS KI 

Uroczystości konsekracyine 
„ks. Biskupa - Nominata pińskiego. 

czyna litanję 
tych. 

Podczas czytania litanji J. E. ks. 
biskup Bakruba ležy krzyžem. 

W tymže czasie konsekrator czyni 
nad nim znaki krzyża św., a po lita 
nji dotykają mu do ramion i głowy 
mszał. 

Biskupi wkładają ręce na elekta 
poczem odbyło się namaszczenie gło 
wy i rąk Elekta chryzmem. 

do Wszystkich Świę 

Konsekrator poświęcił pastorał, a 
następnie wręczył elektowi insygnia 
godności biskupiej: pierścień, krzyż. 
dalmatykę i pastorał. 

Ponownie Nominat ks. Bakrubu 
udaje się do swego ołtarza i odprawia 
Mszę Św. w dalszym ciągu, 

W tymże czasie bracia nowego 
biskupa składają symboliczne dary—- 
chleb i wino—z herbami kosekratora 
i elekta. Dary te elekt wręcza J. E. 
ks. arcybiskupowi Roppowi, poczem 
razem odprawiają Mszę Św. przy głó 
wnym ołtarzu, gdzie też konsekrator 
udzielił elektowi omunję Św. 

Po benedykcji końcowej konsek 
rator usiadł i włożył infułę, poświę 
eoną elektowi; podczas tego włożono 
mu rękawiczki, a następnie sadzają 
go z pastorałem przed ołtarzen: w 
miejscu, gdzie siedział konsekrator. 

Następnie elekt udzielił zebranemu 
ludowi błogosławieństwa. 

Ostatnią ewangelję elekt odprawił 
przy swoim ołtarzu. 

Na tem uroczystości kościelne za 

kończono. 

  

Przyjęcie u J. E. ks. metropolity 
Jałbrzykowskiego. 

Po uroczystościach o godz. 2 p. p. 
u J. E. ks. metropolity Jałbrzykow 
skiego odbyło się przyjęcie. na któ 
rem byli obecni bawiący w Wilnie 
ks. ks. biskupi z JE. ks. metropolitą 
Roppem na czele, matka i bracia ks. 
biskupa Bukraby, marszałek Raczkie 
wicz, wieeminister ks. Żongałłowicz, 
wojewoda Beczkowiez, ks prof. Fal 
kowski, ks. prowincjał OO. Jezuitów 
Machnieki, ks. prof. Świrski, ks, pra 

łat Iwicki z Brześcia, kapituły: wileń 
ska i pińska i inni, 

Wygłoszono szereg przeniówień. 

Nabożeństwo w Ostrej Bramie. 

W poniedziałek o godz. 8 rano 
odprawione zostało w Ostrej Bramie 
nabożeństwo, w którem udział wzięli 
Ich Eks. ks. biskupi. 

Objęcie. diecezji. 

Uroczystości, związane z objęciem 
katedry pińskiej, zostały wyznaczone 
na: niedzielę: dn.-28- b.-m. 

W' tym dniu J. E. ks, biskup wje 
dzie do Pińska, gdzie nastąpi ingres. 

Obowiązki pasterskie ks. nominhat 
obejmie zaraz następnego dnia. 

Dziś J.E, ks. biskup Bukraba opuszcza 
Wilno, 

Nowy biskup dziś opuszcza Wilno. 
Wyjeżdża on do Nowogródka, gdzie 
odprawi mszę św. na grobie swego 
ojca. 

Po objęciu diecezji i krótkim po 
bycie w Warszawie, gdzie ks. biskup 
złoży oficjalne wizyty nuncjuszowi 
apostolskiemu, prezesowi Rady Mini 
strów i ministrom JE: uda się 8 wrze 
śnia do Kodnia, a następnie 14 wrze 
śnia do Brześcia. 

  

Dlaczego nastąpił rozłam wK.P. LB i jej Okr. Kom. 
Sensacyjne rewelacje z działalności komunistycznej na ziemiach 

W uzupełnieniu podanej przez nas 
wiadomości o rozłamie w K. P. Z. B. 
i rozprzężeniu wśród członków i pre- 
zydjum Okręgowych Komitetów о- 
trzymaliśmy w związku z tem szereg 
informacyj. 

Antypaństwowa akcja, prowadza 
na przez Komitet Miński za pośredni 
ctwem wypróbowanych wywrotow- 
ców zawiodła na całej linji. Intensyw 
na agitacja komunistycza prowadzo- 
na na terenie województw wschod- 
nich rozbijała się coraz silniej o zwar 
te szeregi kresowego Społeczeństwa 
polskiego, które mimo niepomyślnej 
sytuacji gospodarczej w kraju, mimo 
bezrobocia i nędzy szerokich mas za- 
równo na wsi jak i w mieście, różne 
stowarzyszenia społeczno-kulturalne 
i oświatowe potrafiły uświadomić 
mieszkańców ziem naszych i uchronić 
ich od gangreny i zarazy komunisty- 
cznej, Ludność mimo schlebiań agita 
torów komunistycznych, pomimo pod 
burzania i wykorzysywania sytuacji 
gospodarcz. i politycznej stoi niezłom 
nie na straży polskości i żadną ce- 
nę nie daje się sprowokować płatnym 
agitatorom Kominternu. 

Najwymowniejszym dowodem te- 
go jest następujące sprawozdanie, któ 
re przed kilku dniami odebrano spe- 
cialnemu delegatowi KPZB., który 
bawił w nadzwyczajnej misji 
ku z pepełnionemi nadużyciami w ło 
nie Komitetów Okręgowych. 

    

Komintern za pośrednictwem KP 
ZB. starając się wykorzystać ciężką 
sytuację ludności zamieszkałej ma te 
renie województw wschodnich rzucił 
w ostatnim półroczu 2.325 zł. na pro- 
pagandę komunistyczną zarówno w 

ji w związ” 

Północno-Wschoednich. 
różnych związkach robotniczych w 
miastach, jak i na wsi oraz w wojsku 
i wśród młodzieży szkolnej i uniwer- 
syteckiej. Za pośrednictwem specjal- 
nych łączników CKPKZB. miał kon- 
trolować rozwijającą się propagandę 
komunistyczną na tych ziemiach. 

Systematyczna propaganda komu 
nistyezna prowadzona na naszych zie 
miach przy pomocy olbrzymich kapi 
tałów nie dawała takich rezultatów 
jakich spodziewały się czynniki kie- 
rujące Centralnym Komitetem Partji 
Kemunistycznej. Ciągłe napomnienia, 
okólniki i rozkazy Centralnego Komi 
tetu nie odnosiły skutku, gdyż preze- 
si Komitetów Okręgowych: Wileńskie 
go, Nowogródzkiego i Białostockiego 
nie byli w stanie uchronić organiza- 
cje od bankructwa i zmusić aktyw- 
nych członków zarządów do intensy 
wniejszej i owoenej pracy, bowiem 
przestarzałe i nonsensowne hasła Во!- 
szewizmu po 15 latach wszystk. znu- 
dziły i przestały zarówno starszych 
jak i młodzież interesować. Wpływy 
komunistyczne na naszych ziemiach 
z każdym dniem poczęły zmniejszać 
się. Wszystkie wystąpienia komunis 
tyczne zarówne w mieście jak i na 
wsi w ostatnich czasach przechodziły 
w kraju bez najmniejszego echa, co 
doprowadzało prowodyrów mińskich 
do wściekłości. 

Z upadkiem wpływów komunisty 
cznych poczęły się szerzyć w za- 
straszający sposób wypadki nadu- 
żyć w partji, komitetach okręgowych 
rejonowych i jaczejkach. Miejscowi 
organizatorzy komunistyczni pienią: 
dze przeznaczone na agitację i pomoc 
komunistom. znajdującym się w wię 

zieniach, zużywają na własne potrze * 
by. Według danych Centralnego Ko- 
mitetu Prezes Okręgowego Komitetu 
Wileńskiego roztrwonił w ciągu osta 
tnich 6 miesięcy zgórą 850 tys. zł. z 
czego na cele partyjne wydał zaledwie 
329 tys. zł, Pozostałą sumę w wyso- 
kości 522 tys. zł. z członkami zarządu 
roztrwonił na własne potrzeby w о- 
bawie kary zbiegł. 

Dalej C. K. stwierdza, iż w organi 
zacjach komunistycznych panuje de 
zorganizacja, Komitety nie posiadają 
żadnych wydawnictw propagando- 
wych, nie przejawiają akcji zakro- 
jonej na szersz ąskalę. W jaczej- 
kach i podkomitetach okręgowych 
znajdują się ludzie niezdolni, którzy 
zamiast uprawiać propagandę komu- 

nistyczną — kradną i hulają nie prze 
jawiająe żadnej akcji na zewnątrz. 

Komitet Centralny w okólnikach 
I, II, III, IV, V, aż do 29 nakazywał 
wykorzystanie obecnej sytuacji w 
Polsce a zwłaszcza na. ziemiach 
wschodnich i przeprowadzenie ener- 
gieznej akeji propagandowej. С. К. 
nie skąpił funduszów, wydał zgórą 1 
miljon rubli na ten cel, który nietylko 
nie przyniósł pozytywnych wyników 
lecz skompromitował całą akcję Ко- 
munistyczną. Poniesiona klęska na 
ter. Z, Wschodn. — CK. uważa za wy- 
łączną winą kierującego prezydjum i 
w związku z tem Centralny Komitet 
polecił swym pełnomocnikom gene- 
ralnym przeprowadzenie dochodzeń 
doraźnych oraz dokonanie z gruntu 
reorganizacji Okręgowych Komite- 
tów K. P, Z. B, i ich agend. (e) 

SPORT. 
TRZECI DZIEN TURNIEJU 

TENISOWEGO Ž. A, K. S-u. 

Gra pejedyneza panow kl. „A“. 
Kewes—Lisowski 6:0; 6:0. 

Kpt. Korolczyk — Lisowski 
3:6. 

Korneluk—Opoczyński 6:0; 6:2; 
Gotlib—Wenk 6:2; 4:6; 6:4. 

Gra pojedyńcza panów kl. „B“. 
si. Korolczyk 4:6; 
232631: 
Por. e 6:4; 9:7 
Minkowicz—Opoczyński 6:2; 3:6; 

ба 
Minkowicz—por. Potyra 6:0; 

Gra podwójna panów. 
Kewes—Gotlib 6:3; 6:1. 
Kpt. Korolczyk—por. Potyra 6:3; 

6:1. 
Prof. Weyssenhof—Wienk 3:6; 6:2 

1:6. 
Merecki—Minkowicz 3:6; 6:2; 1:6. 

Gra pojedyńcza pań. 
Grabowiecka W. O. 
Finały li rozdanie nagród jutro 

dn. 21.VIII. 

FINAŁ TURNIEJU TENNISOWEGO ŻAKS u. 
W! grze pojedyńczej panów odniósł zwy 

cięstwo Kewes, bijąc w finale Korneluka w 
stosunku 6:2, 1:6, 6:2. 

Wj grze pojedyńczej pań zwycięstwo przy 
padło p. Grabowieckiej, 

W, grze podwójnej panów zwyciężyii Ke- 
wes i Gitlib, grą zaś mieszaną wygrati bez 
apelacyjnie pp. Grabowieccy. wj. 

2:6; 

6:2, 

      

BEZAPELACYJNE ZWYCIĘSTWO MISTRZA 
WILNA NAD MISTRZEM POLESIA 

iPierwszy mecz o wejście do Ligi w gru- 
pie wschodniej, wygrał 1 pp. Leg. i to w 
wysokim stosunku 6:2. Goście — 4 D. S. P. 
zareprezentowali się jako drużyna ambitna 
o niezłej kondycji fizycznej, lecz niewyro- 
biona technicznie. Poza tem uderzał brak 
zgrania i wzajemnego zrozumienia się gra- 
czy, tak iż miało się wrażenie, że įst 

to raczej zlepek kilku drużyn, niż jednolity 
klub. jlepszym był prawoskrzydłowy Kwa 
skow. 

Drużyna 1 p p. Leg. grała naogół nieźle, 
lecz nie wszyscy gracze stanęli na wysokości 
swego zadania: Połubiński, Pawłowski i Pu- 
zyna zawiedli, Obaj skrajni pomocnicy: Wy 
socki i Bilewicz pracowali wytrwale rozbi- 
jajac akeje ofenzywne 4 D. S. P. i wydal- 
nie wspomagali swój atak, w którym bo- 
haterem dnia był Browko strzelec 3 bramek. 
Wyróżniał się celową grą Zbroja. 

Rozpoczynają grę goście lecz 1 p. p. Leg. 
po chwili przęnosi piłkę na stronę przeciw- 
nika. Pomoc wilnian dokładnemi podaniami 
wspomaga swój atak i oto Browko po ład- 
nym solowym biegu, strzela pierwszą bram 
kę w 4-ej min. 4 dyon inicjuje kilka wypa- 
dów i w 6-ej minucie piłka, strzelona przez 
Kwaskowicza, odbija się ołl słupka i wpada 
do bramki. Rogow nie ponosi tu winy. Wiil- 
nianie rozpoczynają planową ofenzywę i o- 
blegają bramkę brześcian. Bramkarz 4 dyo- 
nu wyłapuje kilka celnych strzałów Zbroi 
i Naczulskiego, lecz w 20 min. kapituluje 
przed główką Browki i Wilno zdobywa pro- 
wadzenie. Goście usiłują wyrównać, lecz im 
się to nie udaje, a w 30 min. Zbroja z za 
mieszania podbramkowego korzysta i skie- 
rowuje piłkę do siatki. Wiynik 3:1. Podnie- 
cony powodzeniem 1 p. p. Leg prze dalej i w 
32 min. niestrudzony Browko uzyskuje 4 
bramkę z ładnego przeboju. Napór wilnian 
słabnie i gra się wyrównuje. Wj 39 min. 
Pawłowski przenosi nad pustą bramką, a w 
następnej minucie Chowaniec zawinia kor: 
ner. Pierwszą połowę meczu kończy przebój 

  

Browki, udaremniony 
karza gości. 

Po przerwie 1 p. p. Leg. mając zwycięsi- 
wo w kieszeni gra jak z łaski. Pracują jedy- 
nie Wysocki, Bilewicz i Zbroja. Pawłowski 
inicjuje od czasu do czasu solowe akcje, lecz 
bez powdzenia. Dopiero 75 min. udaje się 
powiększyć wilnianom swój łup bramkowy, 
przez karny strzał pewnie egzekwowany 
przez Chowańca, za foul popełniony na Na- 
czulskim. Wi 77 min. Naczulski strzela 6-ą 
bramkę z podania Połubińskiego. Jeszcze 
dwukrotnie Pawłowski ma możność strze- 
lenia bramki, lecz marnuje murowane pozy- 
cje. Wynik wydaje się już ostatecznym, lecz 
gwałtowny wypad Kwaskowicza przynosi о- 
statnią bramkę dla 4 D. S. P. 

Jako przedmecz odbyło się spotkanie 
Drukarza z rezerwą 1 p. p. Leg. zakończone 
zwycięstwem Drukarza w stosunku 2 :0. 

wj. 

ładną paradą bram- 

ZWIYCIĘSCY WCZORAJSZYCH ZAWODÓW, 
PŁYWACKICH. 

Niedzielne zawody zorganizowane przez 
B->K..S; zgromadziły sporo zawodników. Na- 
ogół należy je uważać za udane, jedynie 
przykrym zgrzytem było usunięcie się za- 
wodników z wyścigu na 40() mtr. 

100 mtr. stylem dow. 1) Wirbihs i m. 
19,5 s., 2) Głuszenko 1 m. 25,1 6. 

200 matr. st. klas. 1) Rodziulewicz 3 m. 
24,4 s., 2) Katin 3 m. 27 6. 

100 mtr. na plecach 1) Radziulewicz cza- 
sem 1 m. 35 s. ustenowił nowy rekord Okrę- 

gowy. 
Sztafeta 4X200 mtr. 1) Pogoń 14 m. 30 s. 

2Ą,B-E. 5. 15 am; 
Sztafeta 3X10Q mtr. 

1) Pogoń 4 m. 43 s. 
400 „ly. styl dow. dla pań: 1) Mincerówna 

stylem zm'ennym: 

    8 m. sek. 2) Spętarówna. - 
Wyścig 400 mtr dla panów przyniósł 

dość niezrozumiałe wyniki. Najlepszy czas 
osiągnął Wirbilis — 6 m. 23,4 sek., lecz w 
finale zwyciężył waleoverem Kukliński. Zep 
sucie tego numeru zawodów należy położyć 
na karb niesportowo usposobfjonych zawod- 
ników którzy wycofali się ze startu. wj. 

POLAK NA DRODZE DO MISTRZOSTWA 
Wi BOKSIE. 

Ostatnie zwycięstwo Stanisława Poredy 
nad 120-kilowym olbrzymem Primo Carnera 
zwróciło oczy całej Ameryki na 21-letniego 
Polaka. Jest on wymieniany jako poważny 
kandydat w walkach eliminacyjnych o tytuł 
mistrza świała wszechwag. Po Sharklyu i 
Schmelingu za najlepszych bokserów uwa- 
żano: E. Shaafa, M. Walkera i P. Carnece 
Jednak zwycięstwa naszego rodaka nad Sha- 
afem i Carnerą wysunęły go niespodziewanie 
na czoło. Pozostaje mu jeszcze walka z Wal- 
kerem, by ostatecznie uwydatnić swe dotych- 
czasowe sukcesy i stać się „trzecią pięšci4 
świata”. Termin tego spotkania nie jest jed= 
nak określony, ponieważ Walker 19 września 
spotka się ze Schmelingiem w 15-rundowej 
walce, która jest uważana za eliminacyjną 
do spotkania z mistrzem Jackiem Sharkeyem. 
W każdym bądź razie dotychczasowe powo- 
dzenie Poredy, przy jego młodym wieku i 
doskonałych warunkach fizycznych, zdają się 
świadczyć, iż w boksie światowym odegra on 
niepoślednią rolę. wj. 

VII NARODOWE ZAWODY STRZELECKOÓ- 
MYŚLIWSKIE I ŁUCZNE O MISTRZOSTWO 

POLSKI 1932 R. W' POZNANIU, 

Wi czasie od 11 do 18 września r. b. od- 
będą się w Poznaniu VII Narodowe Zawody 
Strzelecko Myśliwskie i Łuczne o Mistrzost 

wo Polski 1932 r. Termin zgłoszenia. zawod- 
ników upływa z dniem 25 sierpnia r. b. 

Zgłoszenia należy kierować wprost do 
Komendy Okręgu Zw Strzeleckiego Nr. VII 
Poznań. 

Bliższych informacyj udziela Komenda 
Podokręgu Związku Strzeleckiego Wilno — 
ul. Żeligowskiego 4, tel. 18-23, 

EEA ETD SIT SATA 

Skutki wczorajszej burzy. 
W! dniu wczorajszym w godzinach pe- 

obiednich nad Wilnem i okolicą po upal- 
mym dniu przeszła burza. Uderzenia pioru- 
nów spowodowały w Wiilnie kilka nieszezę- 
śliwych wypadków w tem jeden śmiertelny. 

Przy ulicy Kałwaryjskiej Nr. 145 piorun 
uderzył w przechodzącego wpobliżu cegielni 
Aleksandra Perwenis, który padł nieprzytom 
my na ziemię.Tenże sam piorun uderzył w 
wysoki komin cegielni odrywając kilka ce- 
ieł. 

5 Przygodni świadkowie tragicznego wypad 
ku niezwłocznie zaalarmowali pogotowie ra- 
tunkowe. Po przybyciu na miejsce wypadku 
lekarz pogotowia stwierdził ciężkie poraże- 
nie piorunem, 

Ofiarę piorunu przewięziono karetką po 

gotowia ratunkowego do szpitala św. Jakó- 
W tym samym czasie przy ulicy Zbożo- 

wej 19 została zabita piorunem 70-letnia 
Wiktorja Huryn. Zawezwany lekarz pogoto- 
wia ratunkowego stwierdził fakt zgonu. Po- 
zatem dwie csoby doznały nieznacznych 
kontuzyj. 

Tegoż dnia pioruny wznieciły szereg po- 
żarów na przedmieściach oraz w okolicy. Na 
szczęście wszystkie pożary ugaszono w Sa- 
mym zarodku nim ogień zdążył „wyrządzić 
większe straty. > 

Według otrzymanych deniesień z pro- 
wineji burza szalała tam z niezwykłą gwał- 
townością powodując wypadki śmieNełne. 

Bliższych i dokładniejszych informacyj e 
skutkach wezorajszej burzy narazie brak. 

Alarm o napadzie rabunkowym 
na radjostację wileńską. 

Noey wczorajszej 2 komisarjat policji za 
alarmowany został wiadomością, że do lo- 
kalu Wileńskiej Radjo-Stacji na Zwierzyńcu 
wtargnęli rabusie, Wiadomość tę zakomuni- 
kował telefonicznie policji żona waźnego 
radjostacji Liszewska. 

Niezwłocznie po otrzymaniu tej alarmu- 
jaceį wiadomości na miejsce wypadku wy- 
jechała taksówka z funkcjonarjuszami po- 
licji śledczej i mundurowej. Po przybycia 
na miejsce wypadku okazało się, że alarm 
© napadzie rabunkowym na lokal radjostacji 
jest przesadzony. W! rzeczywistości miał tu 
miejsce następujący wypadek: 

Tego wieczoru woźny radjostacji Tomasz 
Liszewski wraz ze swoją małżonką i goś- 
ciem niejakim Piotrem Kowalewskim udali 
się na zabawę do Baru „Pod Sosną* gdzie 
towarzystwo zabawiło przez kilka godzin za 
krapiając kolację napojami alkohołowemi. 

Wiracano do domu dość późno w stanie 

  

rozbawionym. Wipobliżu radjostacji zatrzy- 
mało wracających kilka podejrzanych osob- 
ników, którzy zażądali od woźnego by wró 
cił wraz z nimi do resturacji i poczęstował 
ieh wódką. Na propozycję tę Liszewski od- 
powiedział odmownie co nie podobało się na 
pastującym, wobec czego rzucili się oni na 
Liszewskiego i Kowalewskiego obalili na zie- 
mię i zaczęli bić usiłując również sięgnąć do 
kieszeni. Żona napadniętego spuściła wpierw 
psa z uwięzi, który rzucił się na napastni 
ków, sama zaś ile miała sił rzuciła się nie 
zwłocznie do aparatu telefonicznego i za- 
alarmowała policję. 

Przybyła na miejsee wypadku policja za- 
trzymała kilka osobników, których osadzone 
w areszcie centralnym. 

Nazwiska zatrzymanych nie zostały nara 
zie ustalone. Dalsze dochodzenie trwa. 

(e) 

„50 dolarów" za kolację. 
Zarządzający restauracją „Europa* pan 

Wincenty Andrzejewski zameldował policji 
© następującym wypadku: Przed kilku dnia- 
mi w godzinach wieczorowych do restauracji 
zawitało kilka osobników, którzy zamówili 
sutą kolację z napojami wyskokowemi. 

Goście bawili się wesoło do godziny trze- 
ciej w nocy, do zamknięcia restiyiracji. 
Wówczas kelner zwrócił uwagę wesołych 
gości, że byłby już najwyższy ezas uregulo- 
wać rachunek wynoszący 161 zł. i pozwolić 
biednym kelnerom udać się na spoczynek. 
Jeden z gości znany w restauracji pod naz- 
wiskiem Bolesława Józefowicza wręczył wów 
czas kelnerowi banknot 50 dolarowy przv- 
czem zaznaczył, że reszty nie potrzebuje, 

  

gdyż jutro przyniesie sam do restauracji na: 
leżność w złotych i weźmie z powrotem swój 
banknot, którego nie chciał rozmienić. 
Przez dwa dni czekał zarządzający restaurac- 
ją na Józefowicza. Widząc jednak, że Józe- 
fowicz nie zgłasza się, Andrzejewski posłał 
do banku Bunimowicza wymienić banknot 
na złote polskie. Jakież wielkie było jego 
zdumienie, kiedy dowiedział się, że rzekomy 
banknot 50 dolarowy nie przedstawia żadnej 
wartości, gdyż jest to tak zwany banknot 
reklamewy. 

Wtbee takiego zwrotu poszkodowany zło 
żył skargę do policji, która wdrożyła w tej 
sprawie dochodzenie. (e) 

Aresztawanie oszusta 6 kilkunastu 
: nazwiskach. 
Międzynarodewego hochsztaplera nazwis 

kiem Alfred, Wlikter, Emanuel, Henryk, Pa- 
wel, Dagel, Kupienier, Czachno, Zaezeio, Pas 
ko, Keneberg į t. d. ujęto w czasie przepra 
wy jego de Resji sowieckiej. Prawdziwe naz 
wisko hochsztapiera brzmi Abram _ Ksinder 
i pochodzi on z Krymu. 

W; reku 1921 przybył do Polski, gdzie roz 
pcczął szantaże i kradzieże. Wi 1924 roku 
zmuszony był opuścić Polskę i w ciągu 8 

la grasował we Włoszech, Hiszpanji, Portu- 

galji, Węgrzech, Niemczech i Francji. 

Krinder pięcickrotnie był żonaty i astat- 
nia jego żena Elżbieta Orda z Węgier wyda 
ła opryszka w ręce Sprawiedliwości. 

Krindera wczoraj odstawiono do granicy 

węgierskiej i wydano tamtejszym wła”zaem, 
bowiem pierwsza policja węgierska w Buda 
peszcie poszukiwała oszusta i wysłała za nim 
listy gończe do wszystkich komend polieji 
świata. : (c)
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Spostrzeżenia Zakładu Metecroleg'i U.S.B. 

w Wilnie z dnia 22/Vil] — 1932 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 762 

Temperatura średnia + 27° С. 

т najwyžsza —- 32° С. 

z niższa: 24 160.6 
Opad: — 

Wiatr: południowy, 

Tendencja: Spadek, następnie stan stały. 

Uwagi: Pogodnie, odległe burze. 

— Qd redakcji. Redaktor naczelny nasze 
go pisma, p. Kazimierz Okulicz wrócił do 
Wilna i przystąpił do pełnienia swoich nor 
malnych czynności. 

URZĘDOWA. 
— Pan Wbjewoda Wileński Z. Beczko- 

wicz wyjechał we wtorek 23 bm. rano na 
trzydniową inspekcję powiatu wilejskiego. 

bie. „o 
MIEJSKA. 

— Pewrót z Warszawy wiee-prezydenta 
W. Czyża. Wi dniu wczorajszym powrócił z 
Wirszawy i objął urzędowanie wice prezy 
dent m. Włlna W. Czyż. Pan Czyż brał u- 
dział z delegacją w pogrzebie śp. M. Moś- 
cickiej. małżonki Prezydenta Rzeczypospo- 
litej. 

— Qdroczenia podatkowe. W: ostatnim 
miesiącu na skutek próśb zbiorowych i in- 
dywidualnych Magistrat m. Wilna odroczył 
względnie umorzył 346 podań w sprawch 
podatkowych na ogólną sumę 12450 złotych. 

Wśród odroczonych podań było 154 ży: 
dowskich. 

— Wyniki badania artykułów spožyw- 
czych, Komisje do badania żywności i arty- 
kułów spożywczych na terenie miastą dokfo 
naly 325 prób, które wypadł i względnie po 
myślnie, bowiem stwierdzono tylko w 32 wy 
padkach, iż artykuły spożywcze i nabiał ва 
nieświeżego pochodzenia. 

Na targach w m. lipcu sporządzono 29 
protokułów karno-administracyjnych za fał 
szowanie nabiału. Fałszerstwa przeważnie 
dopuszczali, się włościanie. 

O przekazanie egzekucji należności z ty- 
tuła podatku od nieruchomości. Władze prze 
mysłowo-handlowe zwróciły się do władz 
skarbowych z prośbą, ażeby związki komu- 
nalne mogły przekazywać urzędom skarbo.- 
wym do egezkucji należności.z tytułu po- 
datku od nieruchomości, płatne w czterech 
ratach, dopiero po upływie roku obrachun. 
kowego. (z) 

— Roboty klinkierowe na ulicy Zamko- 
wej już się rozpoczęły. Wczoraj rozposzęły 
się od dłuższego czasu zapowiadane roboty 
na ulicy Zamkowej gdzie jak w.ad«mo. jez- 
dnia zostanie wyłożona klinkierem 2 

Zwieziono klinkier. który znajduje się po 
obu chodnikach ulicy Zamkowej. Kilkadzie- 
siąt kostek tego materjału jest już pęknię- 
tych. Pęknięcia te nastąpiły w drodze i w 
czasie przeładunku z wagonów na wozy 
ciężarowe. 

Przy robotach nad układaniem nowej jez- 
dni zatrudniono narazie 20 robota*ków. 

— Ohjęcia urzędowania przez ławników 
magistraekich. W! dniu wczorajszym pow: 
rócił z urłopu ławnik Żejmo i objął urzędo 
wanie. Również rozpoczął pracę w wydziałe 
Opieki Społecznej nowy ławnik dr. Safare- 
wicz. 

— Przebieg spisu mieszkaniowego i prze- 
mysłowo-haudlowego w Wilnie. Spis miesz 
kań, budynków, przedsiębiorstw i zajęć prze 
mysłowych i handlowych, który jak poda 
waliśmy poprzednio rozpoczął się dnia 1 

sierpnia br. został w pierwszym rzędzie 
przeprowadzony na Zwierzyńcu i Sołtanisz- 
kach. Obecnie od dnia 22 sierpnia zostan'e 
spisany Antokol. Materjały zebrane podczas 
spisu przez komisarzy spisowych są następ 
nie przeglądane i kontrolowane przez urzęd 
ników Centralnego Biura Statytycznego m. 
Wiilna. Wi razie ujawnienia jakichś niedo- 
kładności czy wątpliwości będą wysyłani 
kontrolerzy do tych nieruchomości na tere- 
nie których zostały one ujawnione. Wskutek 
tego może się zdarzyć, że mimo iż na Zwie- 
rzyńcu i Sołtaniszkach spis został ukończo- 
ny będą tam się zgłaszali kontrolerzy Cent- 
ralnego Biura Statystycznego jeszcze w cią 
gu najbliższych czterech tygodni i zbierali 
dodatkowe informacje i wyjaśnienia. 

SPRAWY SZKOLNE. 
‚ — Koedukacyjne Kursy Wieczorowe kon- 

cesjonowane przez kuratorjum Okręgu Szkol 
nego Wiielńskiego z programem gimnazjum 
państwow. im. „Komisji Edukacji Narodo- 
wej* pod protektoratem Polśkiej Macierzy 

  

   

RONIKA 
Szkolnej w Wiilnie mieszczące się przy ul. 
Mickiewicza Nr. 23. 

Od dnia 15 sierpnia przyjmują zapisy na 
rok szkolny 32-33 do wszystkich kfas gim 
nazjum, typ humanistyczny matematyczno- 
przyrodniczy, system półroczny. 

Zakres: Duża matura, mała matura, szko- 
ła powszechna. Odczyty Lekarz szkolny. Nau 
ka rozpocznie się dnia 1 września. 

Sekretarjat Kursów” czynny od godz. 15 
—20 po poł. prócz niedziel i świąt 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Zjazd felczerów weterynarii, Dnia 28 

sierpnia r. b. o godz. 1 w pierwszym a o 
godz. 2 w drugim terminie, vibędzie się III 

  

    d felczerów weterynarji województwa 
wileńskiego i nowogródzk:'ego w Wilnie przy 
uł. Witoldowej N w bkaiu p K. Łoko-    

   

    
    

  

stk:ch Kslegów 
uprzejmie za- 

wicza; na który to zj 
felczerów weterynarji Zarząd 
prasza. 

Porządek dnia nasiępujący: 
1) Zagajenie. 
2) Wybory prezv 
3) Odczytanie spr: 

niego zjazdu. 

   un. 
wytlama z 

        

1oprzed- 

  

5) Spraw: 
6) Włybory nowiłjo Zarządu i Komisji 

Rewizyjnej. 
7) Winioski Zarządu. 
8) Wolne wnioski. я 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. 
— Izba Rzemieślnicza w Wiłnie zawiada 

mia, iż nadeszły Dyplomy Mistrzowskie. 
Rzemieślnicy, którzy złożyli przy lzbie egza 
min mistrzowski winni zgłosić się do Biura 
Izby przy ul. Mickiewicza 23 m. 5 (codzien 
nie w godzinach urzędowych od 8 do 14) 
najpóźniej do dnia 15 września 1932 r.. ce 
lem zamiany tymczasowych zaświadczeń © 
złożeniu egzaminu na dyplomy. 

Dziwna płanewość robót 
regulacyjnych Wydziału 
Drogowego Magistratu, 
Po dwu latach mieszkańcy ulicy 

Przejazd na Antokolu doczekali się na 
reszcie rozpoczęcia prac celem dopro 
wadzenia ulicy do jakiegoś możliwe- 
go stanu. Rozkopano ulicę, usunięto 
masy ziemi, uregulowano nawierzch- 
nię, porobiono skarpy, ba, nawet ryn 
sztoki, słowem rozpoczęto pracę na 
dobre i nagle... wszystko zostało 
wstrzymane, Podobno w tym roku 
Magistrat zrezygnował z dalszej pra- 
cy na uporządkowaniem ulicy. 

Powstaje pytanie: jaki jest sens te- 
go rodzaju pracy regulacyjnej? Wszak 
nie ulega wątpliwości, że deszcze je 
sienne i roztopy wiosenne zniszczą 
całkowicie wykonaną robotę. Czy jest 
możliwe, by np. nieudarnione skarpy 
mogły ustać pod naporem śŚciekającej 
wody wiosennej? 

Jeśli więc Magistrat nie zamierzał 
wykończyć rozpoczętej z takiemi wy- 
datkami pracy, poco ją wogóle zaczy: 
nał? Wszak pozestawienie prac w 
dotychczasowym stanie jest bezużyte 
cznem i szkodliwem marnowaniemt 
pieniędzy, których notabene miasto 
nie posiada zbyt dużo? 

Cała ta sprawa wywołuje zdziwie- 
nie mieszkańców i zasługuje na zaję- 
cie się nią odpowiednich władz Magi 
stratu. Czekamy. 

    

Antokolanin. 

WYPADKI | KRADZIEŻE 
W WILNIE. 

ORYGINALNA ZAPŁATA ZA JAZDĘ 
DOROŻKARSKĄ. 

Na ul. Kalwaryjskiej jadący dorożką dwaj 
Gsobnicy w odpowiedzi na żądaną opłatę 
rzucili sie na dorožkarza Jana Czereszko 
(Jerozolimska) i dotkliwie go pobili. Inter- 
wenjujący posterunkowy Smoliński również 
został znieważony przez awanturników, do- 
piero kiedy przybyłe z pomocą kiiku polic- 
jantów, sprawców zajścia zdołano areszto- 
wać. (c) 

OSZUSTWO. 

Jan Kandarz (Podgórna 10) padł ofiarą 
jakiegoś oszusta. Zgłosił się do niego jałaś 
osobnik i podając się za przedstawiciela 
pewnej firmy fotograficznej wyłudził od nie 
go pieniądze i fotografję potrzebną dla spor 
tretowania. 

BAAR RSS UEI DER ITV LTOK Т Е 

- Awanturnik usiłował pobić policjanta. 
Wtzoraj wieczorem zatrzymany . został 

za awanturowanie się na ulicy niejaki St. 
'Wiasilewski, zamieszkały przy ulicy Szklanej 
Nr. 7. W. chwili kiedy posterunkowy Józef 
Hołobiez usiłował zaprowadzić go do .centsal 
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WIRGIL MARKHAM. 

rego aresztu, Własilewski rzucił się nagle 
na policjanta usiłując go rozbroić. Poste- 
runkowy stawił jednak opryszkowi opór i 
po krótko trwającej walce odprowadził go 
do aresztu policyjnego. (e) 

DJABEŁ KUSI. 
(THE DEVIL DRIVES). 

Powieść amerykańska. Przekład autoryzowany z angielskiego. 

Zapadło milczenie. Czas upływał 
powoli, a myśmy czekali. Wrgszcie 
ja oderwałem się. 

— Zajechał samochód,  hrabino. 
Pewnie to Mason. Jeżeli tak, to niech 
mi pani pozwoli, że ja się z nim roz- 
prawię. Niech się pani nie obawia. Bę 
dę działał ostrożnie. Rozumie pani? 

— O, rozumiem. Dobrze. 

Poszedłem do drzwi i wyjrzałem 
na hall, nasłuchując. 

—Zaczeka pani w ciemni. Dobrze? 
— Ależ naturalnie. 

— Dobrze mieć panią za wspólni: 
czkę, hrabino. Aż sam czuję się pew- 
niejszy siebie. Postawię się na głowie, 
żeby pani nie wsypać. Niech pani weź 
mie swój rewolwer. Tylko w razie 
czego. proszę mnie nie postrzelić 

Wzięła rewolwer, dziękując. Usły 

  

szałem słaby ruch w hallu na dole i 
zamknąłem drzwi. 

— Zdaje się, że idzie — rzuciłem 
jej w ucho. — Teraz może być tu la- 
da minuta. — Poświeciłem jej latarką 
Peru, żeby trafiła do drzwi ciemni. 
Znikła w mroku, zamykające za sobą 
ostrożnie drzwi. 

Ja wślizgnąłem się do garderoby i 
stanąłem z ręką na klamce, w golw 
wości do akcji. 

Mason musiał się śpieszyć, bo wpadł 
do pokoju jak burza i odrazu skiero- 
wał się w stronę kąta z kaloryferem. 
Uchyliłem drzwi na szerokość cala i 
przyłożyłem oko do szpary. 

Błysnęło światło. Mądry Juljan w 
wieczorowem ubraniu stał na kałory* 
ferze, odwrócony do mnie plecami. 

Zdziwiłem się. 
—— Oszukał się, hrabino — pomy 

- gu tvch trzech miesięcy wykazać że 

К ОВ EE R 

TEATR | MUZYKA 
W WILNIE. 

— Teatr Lutnia, „Kłopoty Bourraehona* 
Dziś we wtorek 23 sierpnia o godzinie 8 
m. 15 po raz trzeci świetna, pełna humoru i 
werwy, farsa Laurent Doillet'a p. t. „Klopo- 
ty Bourrachona* w, doskonałej reżyserji p. 
J. Boneckiego. Rolę tytułową Bourrachona 
kreuje znakomity artysta teatrów Łódzkich, 
Józef Wiinawer, który dał się już poznać 
Wilnu w kapitalnej kreacji Azefa. Dzdslnie 
sekundują mu nasi artyści z uroczą Greli- 
chowską i Zielińską na czele. 

Jutro i codziennie „Kłopoty Bourrachona*. 
— Trzy ostatnie pożegnalne występy w 

Rewji „My dajemy  pieniądze* Stanisława 
Gruszczyńskiego i Janiny Leitzkówny. Dziś 
we wtorek 23 sierpnia o godzinie 8 m. 15 
dana będzie doskonała rewja p. t. „My da- 
jemy pieniądze ze Stanisławem Gruszczyn- 
skim, znakomitym odtwórcą najnowszych 
przebojów oraz Janiną Leitzkówną, primaba 
leriną Opery Wiarszawskiej na czele, którzy 
wystąpią pożegnalnie, oczarowując jak zwy- 
kle swych wielbicieli. - 

Jutro 24 i po jutrze 25 sierpnia pożegnał 
ne. występy Gruszczyńskiego i Leitzkówn 

— W] Parku Sportowym. Dziś, wtorek 
bm. Po swym wielkim sukcesie i na 
nie publiczności wystąpi po raz dr 
statni artysta Opery Warszawskiej ( 
rytonów) Eugenjusz Mossakov który 
swym przepięknym głosem wprowadził w 
zachwyt nasze muzykalne Wilno. W pro 
gramie Verdi, Leonca allo, Giardomo i inni. 

RADJO 
WIWTOREK dnia 28-g0 sierpnia 1932. 

11,58: Sygnał czasu ,10: Program dzien 
ny; 15,15: Świecka pieśń chóralna w ciągn 
wieków (płyty; 15.35: Kom. met.; 1540: a: 
Muzyka południa, b) Muzyka lekka (płyty); 
16,40: Przegląd czasopism kobiecych; 17,00: 
Koncert; 18,00: „O morskich ogrodach* od- 
czyt; 18,20: Muzyka taneczna: 19.10: Rozma- 
itošci; 19,15: Przegląd litewski: 19,39: Prog 

      

   

  

  

    

  

  

      
    

  

ram na środę; 19,35: Prasowy dziennik rad- 
jowy; 19,45: „Ze iata radjowego* pog. 
20.00: Koncert; 20.55: „Pomn nie współ 
czesnošci“ felj.; 21,10; Koncert „50: Kom. 
22,00: Muzyka taneczna; 22,40: Wiad spor- 
towe; 22,50; Muzyka taneczna. 

ŚRODA dnia 24.go sierpnia 1932 r. 

  

    
11,58: Sygnał czasu; 15,10: Pr/;ram dzien- 

y: 15,15: Muzyka (płyty); 15,35: Kom. met. 
15,40: Audycja dla dzi Jtwory fort 
Schuberta (płyty); 16, tow. gimn. 

  

    
    

„Sokol“: 16,45 
w polskiej pie: 

„Przyroda 
; 17,45: Wiielwy śpiewacy na 

płytach; 18,000: „Samolotem przez Łotwę i 
Estonj felj.; 18,20: Muzyka tan.; 19.15: 
Litewska audycja literacka; 19.30: Program 
na czwartek; 19,35: Prasowy dziennik rad- 

„Co nas boli“ przechadzki Mika 
19,55: Rozmaitości; 20,00: Siu- 

Kwadr. literacki( St. Wa- 
2 Koncert solistów; 21,55: Ko- 

munikaty; 22,05: Muzyka tan.; 22,25: Od- 
czyt esperaneki; 22,4Q: Wiad. sport.; 22,50: 
Muzyka tan. ró 

Skrócone terminy koncesji 
dla szkół prywatnych. 

Dowiadujemy się, iż prywatne szkoły о- 
trzymuja koncesje tylkó na trzy miesiące, a 
ło w związku z tem że od nowego roku 
szkolnego wchodzi w życie nowa ustawą 
szkolna. Koncesjonarjusze będą musieli w wą 

pod 
wszelkiemi względami zastosowali się do no- 
wych wymagań szkolnych. gdyż w przeciw 
mym razie koncesja nie będzie prze- 
dłażona. Najgłówniejszemi wymaganjami są: 
odpowiedniość lokalu szkolnego pod wzglę- 
dem higjeniczno-sanitarnym, rejentalne zobo 
wiązanie koncesjonarjusza, że wszelkie obo- 
wiązki materjalnie wypływające z prowadze- 
nia szkoły bedzie ponosić punktualnie, za- 
świadczenie moralności nauczycieli jak nob 
wych tak i starych piśmienna deklaracja ro 
dziców posyłających swe dzieci do tych 
szkół. że punktualnie będą uiszczać czesne i 
inne. (z). 

  

  

     

   

        

sylews 

      

" Qgraniczenie działalności 
szkółek ogrodniczyrh 

Okólnik skierowany przez ministerstwo rol- 
nictwa i reform rolnych do urzędu woje. 
wódzkiego, a polecający sejmikom powiato- 
wym ogrąpiczenie działalności zakłacz nych 
i prowadzonych ze środków publicznych 
szkółek ogrodniczych, komentowany jest ja 
ko pierwszy krok poczyniony przez mini- 
słerstwo rolnictwa w krerunku zerwania z 
etatyzmem i obrony inicjatywy prywatnej. 
Dotychczas bow'»m sub:vdjowane * nieopła- 
cające wielu danin szkół amor adwe wy 
twarzały niezdrowa komktrencję s/kółkom 
prywatnym i dla braku fachowego kierow- 
nictwa dostarczały na rynek to nieraz 
zupełnie nieodpowiedni. С 

W okėlniku ministerstwa rolnictwa i re- 
form rolnych zaznacza, że prowadzenie w 
tych szkółkach produkcji przy pomocy za- 
siłków z budżetów samorządowych nie mo- 

   

    

   

    

* że być uważane za celowe zużvtkawanie fun 
duszów, przeznaczonych na popieran*e rol- 
nictwa. Dodaje ono, że akcja 
dziej winna być poddana rewiz 
ka ze szkółek samorzedowye 
nie są gorsze od towaru do 
nek przez prywatne szkół 
szych cen, ra szkodzą sadownictwu, za 

    
   

    zanego na ry 
i pomimo nóż. 

  

  

ślałem, ciekaw czy i ona pomyślała to 
samo. — Kasa w ścianie była pułapką 
na takich zwyczajnych złodziei jak 
ja. a kaloryfer na sprytnych, takich 
jak ty. Napewno niema w nim nic waż 
nego. 

Wszedł na kaloryfer, ale nie poto, 
żeby zajrzeć za obraz. Zobaczyłem, że 
podniósł rękę do szerokiej, ztoconej 
ramy. Jeden bok odchylił się poziomo 
i Mason wyjął z wewnętrznego wyżło- 
bienia wąski, biały pakiecik. Następ- 
nie zamknął ramę, zeskoczył z kalory- 
fera i poszedł zajrzeć do lewej, dolnej 
szuflady biurka. Odrazu zauważył, że 
ktoś w niej przewracał, i rozejrzał się 
ze strachem po wszystkich kątach po- 
koju, widocznie przewidując zasadz- 
kę. Zdołałem dostrzec, że ręka, którą 
sięgał do sznura lampy, żeby ją zga* 
sić, drżała i nie odrazu trafiła na 
sznur. 

Idąc pociemku ku drzwiom hallu. 
musiał przejść koło mnie. Wysunąłem 
się naprzeciwko z palcem na guziku la 
tarki elektrycznej, ale on wpadł tym- 
czasem na kogo innego. Z pod palca 
wytrysnęła mi smuga światła bez mej 
woli. Jednocześnie zatoczyłem się i o 
mało nie upadłem. Mason wydał stłu- 
miony okrzyk przerażenia i również 

МОВ М К 

Areszty wśród elementów wywrotowych 
w Wilnie. 

Jak sę dowiadujemy  wileńska policja 
śledcza przeprowadziła nocy ubiegłej szereg 
rewizyj i aresztowań wśród osóh posziako- 
wanych e działalność wywrotową. W wyniku 
rewizyj policja ujawniła obfity materjał kom 

promitujący. Kilku osobników zatrzymano i 
osadzono w areszcie centralnym do dyspo- 
zycji prokuratury. 

Nazwiska aresztowanych oraz szczegóły 
nie mogą być narazie ujawnione. (e) 

Smutny koniec działacza komunistycznego. 
Z Mińska donoszą, iż aresztowany tu zo- 

stał wybitny działacz komunistyczny Piotr 
Turczenko, vel Rodziewiez, który przez dłuż 
Szy czas prowadził akcję komunistyczną na 
terenie województw wschodnieh, a następ- 
nie po ukończeniu specjalnych kursów in- 
struktorsko-agitacyjnych w Mińsku Turczen- 
kc-Rodziewiez wydelegowany został na te- 
ren Zagłębia, skąd zmuszeny był po krót- 
kim czasie zbiee przed aresztowaniem. 

Pe ucieczce z Zagłębia Rodziewicz przez 
pewien czas bawił w okręgu łódzkim, gdzie 
prowadził działalność komunistyczną wśród 
rebctników. Po nieudałej kamps/iji Rodzie- 
wiez przeniósi się do Białosteckiego, gdzie 
był aresztowany. Po zwołnieniu z więzienia 
Rodziewicz otrzymał misję założenia kilku 
jaczejek wśród robotników woj. wiłeńskiego 

  

D$fwięk. Kino - Teatr | Dziśł 

HELIOS 
# Пебака 38, tel. 9-26 

   

      

Najbardziej atrakcyjny podwójny program! 
heimess i Douglas Fairbanks jr. 
w wielkim rewelacyjnym dźwiękowcu 
(Współczesna miłość), W 

na ee otrzymał znaczną sumę gotówki. Pie- 
niądze Rodziewicz roztrwonił na hulanki 
pijatyki. Wjobec jednak zasług Rodziewicza 
€entralny Komitet Kom. Partji nie wyciąg- 
nął z tego konsekwencji i polecił Rodziewi- 
ezcwi przenieść się na teren Łotwy, gdzie 
polecone mu wzmocnić wpływy  komuni- 
styczne. > 

Pelecenie Centrali Rodziewicz nie wyko- 
nał i z Gtrzymanemiį pieniędzmi zamierzał 
zbiee de Ameryki. Ujęty przywieziony z0- 
stał de Połocka, skąd udało mu się zbiec 
ukryć się w Mińsku skąd zamierzał zabr: 
swoją żonę i wyjechać za granicę. Wi chwi- 
li gdy już miał gotowy zagraniczny paszport 
na nazwisko Michała Łukniejewa zosłał arc- 
sztewany przez agentów GPU. (z) 

    

  

    

PATROL (52. 
rolach głównych irena Bordoni 

Na l-szy seans ceny zniżone. 

Nr. 191 (2433) 

Wpisy na rok akademicki. 
1932/33 U. S. B. 

Wpisy na rok akademicki 1932/33 
odbędą się w U. S. B. w dniach od 
15.1X do 1,X. Z dniem tym rozpoczną 
się wykłady. 

W związku z zapisami podajemy 
nowy cennik opłat jake obowiązywać 
będą wstępującą młodzież. Nowe 
opłaty, ustalone przez ministerstwo 
W. R. i O. P. wynoszą dla nowowstę 
pujących, wpisujących się po przerwie 
i przechodzących z innego wydzału 
1) wpisowe 30 zł., 2) opłata munipu 
lacyjna zł. 10, 3) opłata za badanie 
lekarskie zł. 4. Opłaty zryczałtowane 
na pierwszy rok studjów wynosi 
zł. 270 na drugi rok zł. 250, na trzeci 
zł. 220, na 4-ty i dalsze po zł. 200. 

Studenci, którzy już w zeszłym 
roku przebywali na Uniwersytecie 
S. B. opłatę wniosą według dotych 
czas obowiązującej wysokości (z) 

  

  

  

|) Najpiękniejsi gwiazdory ekranu Ryszard Bart- 
Film wykonany z niezwykłym roz- 

2) Przebój 
i Jack Buchanen, 

Początek seansów o godz. 4-ej, ost. seans o g. 1020. 

asc, Patyżanka 
bohater „Monte Carlo“, 

  

Ożwięk. Kino - Teatr 

Aeliywood 
Aiskiew. 22, tel. 15-28 

Dziś wielki dźwiękowy dramat erotyczny, mają- 
cy za tlo stosunki rodzinne w rosyjskiej wsi 

Produkcja Soewkiro. WIEJSKIE GRZECHY ats): Sry uro brażenskaja. W rol. gł. wybitni artyści teatru Stanisławskiego w Moskwie E. Cesarskaja, R. Pusineja, 6. Babinin. 
Ceny miejsc na wszystkie seansy: parter Od 40 gr. Początek seansów o godz. 4, oststni o godz. 10.15 w. 
  

Diwiękawe Kina DZIŚ! 

CASINO 
Wiatka 41, tal. 15-31. 

Specjslnie dla miłośników futbolu 
wyświetlamy czeską komedję sportową p.t. 

s: Agiutant cara ”' i Carmeną Boni. 
wanem Mozżuchinem Ceny od 25 gr. 

„Śrół Szwejk Ów” (Podpcry Sportu) z udziałem 
czeskich gwiazd filmowych 
Początek od zodz. 4, 6, 8 i 10 

w święta od godziny 2-ej. 
  

w$więk. teatr świetlny 

PAR 
+. Wielka 42, tel. 5-28 

Dziś wielka premjera. 
szy w Wiinie. Niezrównani komicy świata 
kowym nanojwszej produkcji 1932 r. 

Po raz pierw- Flip i Flap dawno oczekiwani w Wilnie ukažą się na 
ekranie naszego kina w 100% filmie dźwię- 

n nar Nad program dodatki dźwiękowe. Pocz. seansów o godz. 4,6, 8 i 10,15 
W dni świąteczne od godz. 2-ej. ANONS: Wkrótce „„Król Walca'* dramat z życia wielk. kompoz. Jana Straussa: 
  

Dziś! 
dzieło z rosyjskie- 

go Życia p. t. 

Dźwięk. Kino - Teatr 

STYLOWY 
sj. Wielka 36.   Wielki niebywały podwójny program! Po 

Kochanka gwardzisty 
z życia rosyjskich książąt 
Talmadge i Antonio Moreno. Nad program: 

raz pierwszy w Wilnie. 
osnute na 

NOCY*. 
W rol. gł. Norma Krew na šniegu 

Najnowsze i najpiękniejsze arey- 
tle „PETERSBURSKICH BIAŁYCH: 

Wspaniały erotyczny dramat w 10 akt. 
dramat w 10 akt. W rol. główn. 
Borata Maskal ; Ben Lyon. 

  

PRZETARG. 
Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Wilnie 

niniejszem ogłasza przetarg nieograniczony na zwóz- 
kę węgła i drzewa do gmachu Dyrekcji Okręgowej 
Kolei Państwowych w Wiilnie, ul. Słowackiego 14. 

Wiarunki przetargu i warunki ogólne, oraz bliž- 
yvdziałe Drogowym | . 

DOKP. w Wiilnie przy ulicy Słowackiego 14, drugie 
piętro, pokój Nr. 3 w dnie urzędowe w godzinach 9d 

  

sze szczegóły są do obejrzenia w W 

9-ej do 12-ej. 
Oferty winne być nadesłane lub złożone do spec 

Prezydjum Dy- 
rekcji do godziny 12-ej dnia 12 września 1982 r. 

Wiadjum w wysokości 50 zł. winno być złożone 
w sposób ustalony przez Ministerstwo Skarbu, w Ka- 
sie Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Wil- 
nie, lub przekazane do IPKO. na rachunek Dyrekcj:, 
kwit zaś o złożeniu wadjum winien być dołączony do 

jalnej skrzynki znajdującej się w 

oferty. 

728/У1 

Zgubiono następujące weksle: 
7 weksłi z wyst. Soni Twuje i Anny Szabad po 

Dyrekcja Okręgowa 
Kolei Państwowych w Wilnie. 

Do Wyn aj i 
odremontowane 4 pokojowe mieszkanie z wygodami, 
werandą i ogródkiem, oraz 2 1 3 pokcjowe suterenowe 

mieszkania z kuchnią. ul. Św. Filipa 4. 

Akuszerka) 

Maria lakterowa 
przyjmuje od 9 do 7 wieez 
;lica Kasztanowa -7, m. 5. 

  

  

inteligentna (zastrzyki) 
wiek średni. 

Połocka 9—6. 

Mieszkania 
do wynajęcie: 

ze wszelkiemi wygodami 
i wodociągiem 

2 mieszk. po 4 pokoje 

  

Zwierzyniec, ul. Fabrycz- 

na 3—10. Dowiedzieć się 

od godz, 8—1 I 4—-, 

DR. MED. 

Benedykt Schermann 
przeprowadził się na 

ui. Wileńską 11 
Przyjmuje od g. 4—6 pp. 

_w chorobach płuc 

  

unieważnia skradziony 
mu dowód osobisty Ne. 

  о : W. Z. P. Nr. 69. 8520 

Pielęgniarka | GINSBERG | „ akuszena 
enas | summ cem, | Śmiałowska 

po EDI e SIEĆ AL och 
róg Mickiewicza 

tamże gabinet kosmetycz= 
ny, usuwa zmarszczki, bro= 
dawki, kurzajki i węgry, 
W. Z. P. 48. 8323 

l. Błumówicz 
Choroby weneryczne, 

  

z kuchnią, Zabłudowski Lejba rok ф akórne i moczopłciowe, 
1 mieszk. 3 ch pokojowe | 1911 zamieszkały w Li- u!. Wielka Nr. 21 

z kuchnią. dzie przy ul. Szkolnej 35 КОНа 9; 25. 

niedziela 9—]. 
W. Z. P. 29. 

  

  

  

zł. 50, płatne 15 listopada, 15 grudnia 1932 г., 15 : а 
stycznia, 15 lutego, 15 marca, 15 AW E o MAN RJ e a APC 
1933 r. za Nr Nr 329—335, jeden weksel Nr. z Ё т 
wyst. Abrama Szemjawicza płatny 1 października KANALIZACJA Roy OR 
1932 r. na zł. 50, 1 weksel Nr 345 z wyst Mejera Le- WODOCIĄG 5 : ы 

wita płatny 20 grudnia 1932 r. na zł. 50, oraz 2 s dań jektó ь 
weksle Nr 362 i 363 z wyst. Wandy Michalskiej pł. Staat A: ak tów Forte ian 
5 grudnia 1932 r. i 5 stycznia 1933 r. po zł. 80. s ZONA. RET й B 

wszystkie weksle na zlecenie B Gradsztejna 1 wek- BE, zt POWYŻ | w dóskonałym stanie fir- 
sel z wyst. Józefa Hranieckiego z żyrami Juljana Pi j Szyca Fe da Przyimuje | my „Budzianowicza” ża 
sarskiego i Alojzego Kalinowskiego płat. 1 październ. pa dogodnych GemĘ” przystępną do Gal 

1932 r. na zł. 200 — w Wilejce powiat. Unieważnia Inż dypi. SPOKOJNY R Pc Ko- 
się; . » i : 

Wilno, ul. Straszuna 10-3. | 
Tel. 15-40 godz przyjęć: ы ч 
od 1-3 p.p. i od 7-8 wiecz. Mieszkanie Ogłoszenie. 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie IX rew. 
K. Karmelitow, zam. w Wilnie, ul. Gimnazjalna 6— 
14, na zasadzie art. 1030 UPC. ogłasza, że w dniu 26 
sierpnia 1932 r. od godz. 10 rano w Wilnie, przy ul. 
Wileńskiej Nr. 28 odbędzie się sprzedaż z przetargu 
publicznego ruchomości, należących do firmy „Dom 

Przemysłowo-Handlowy W! Malinowski* na rzecz fir- 
my „Cebeo* i składających się z 40 pił gatrowych i 
karetki firmy „Ford oszacowanych na sumę zł. 5.000. 

738/V1 

Koncesjonowany zakład elektrotechniczny 

Komornik Karmelitow 

J. Miłanowicza u. mackiewicza u. 
Wykonywuje przewijanie i remont dynamo maszyn 
i instalację siły i Światła elektrycznego i wszelkie 

  

da roku 1843 istnieje 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 

jadalne, sypialne i ga- 
binetowe, kredensy, 

stoły, szafy, łóżka it.d. 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 

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

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

  

Uwaga! 
Właściciele domów! 

Proszeni są o zarejestro- 
wanie wolnych mieszkań 
i lokali w Spółdzielni 
„Inžypol“ ul. Niemiecka 

4. Telefon 222. 

Różne lokale 

Dr. J. Bernszteim 
choroby skórne, wenerycz= 

ne i moczopłciowe 
Mickiewicza 28, m. 5 

przyjmuje od 95—! i 4—8 
ЕМОр 

M Kenigsberg 
Choroby skórne, 

weueryczne 

1 moczopłełowe, 
ulica Mickiewicza 4, 

telefon 10-90, 
od godz. 9—12 1 4—8. 

Urządzenie 
szkolne 

(stoliki, taborety, katedry, 
tablice, szafy, biurka, sto-- 
ły, krzesła, pomoce szkol-- 
ne i t.p.) tanio do sprze- 

dania zaraz. Wiadomość: 
u p, Łysakowskiego 
ul. Tartaki 26 m. |. 

    

inne roboty w zakrss elektrotechniki 

Cenv umiarkowane. 

Czy jesteś już członkiem LOPP-u? 
miast przyczyniać się do jego rozwoju. Iz) === 

się zatoczył. Odepchnął mnie rękami 
— coś upadło — biały pakiecik znik- 
nął w mroku, za kręgiem światła. Po 
tem światło zgasło i Masąn wypadł do 
hallu. 

Mądry Juljan uciekał. Człowiek, 
który mógł rozwiązać moją zagadkę, 
uciekał To mnie tylko w tej chwili 
obchodziło. To i Peru szukający wyj- 
ścia poomacku. Porwałem go za kark 
i wyciągnąłem na korytarz. Na szczęś: 
cie Mason, wchodząc na górę, zapalił 
światło w dolnym hallu. To mi ułat- 
wiło uporanie się z Peru. Gray Mason 
wyprzedził nas o pół minuty. Zapewne 
usłyszano w całym domu, ale to już 
nie miało teraz znaczenia, bośmy 
uchodzili. 

Drzwi frontowe stały otworem; 
wyciągnęłem Peru na dwór. Szarość 
wieściła bliskość świtania. 

Jedna z czerwonych latarń stała 
na środku ulicy tak, jakeśmy ją posta 
wili, druga była przewrócona i zdru 
zgotana. Ulica wydawała się pusta. 
Trzymając Peru, rozejrzałem się bez 
radnie naokoło. 

Z mroku budowli po drugiej stro 
nie ulicy wypadła nagle taksówka. 

— Wsiadajcie — rozkazał mrukli 
wy głos — coście się tak guzdrali? 

wchodzące. 

Leliai аарача КАННО ЙСтСн Robota wlidha. ź dogońnych warenkać | |; 
IKA RATY. 

NADESZŁY HOWCŚCJ. 
8324 |     

Taksówka ta czekała na nas pra 
wie od dwóch godzin. Wepchnąłem 
do niej Peru i sam wsiadłem, 

— Gdzie on się podział? — zapy 
tałem gorączkowo. — Miał auto. 

— Ten małpy typ! Miał. Podjecha 
łem tuż za nim. 

—- Gonić go! — rzekłem przez za 
ciśnięte zęby. Czy go jeszcze dogo 
nimy? 

— 0, dogonimy! 
choćby uciekał samolotem. To 
przewrócił tę latarnię. 

Padłem ciężko na siedzenie, czu 

jąc, że tracę siły, W głowie mi szumia 
ło. Peru osunął się na dno auta. 

Pognaliśmy aleją z szybkością 50 
mil. Dość daleko przed nami uciekało 
samotne Światło. Mason musiał wie 
dzieć, że był ścigany i świadómość ta 
obudziła w nim djabła. Może też był 
pijany alkoholem, lub kokainą, Na 
szczęście taksówka miała potężny 
motor i zaczęliśmy go doganiać. 

  

Dogoniłbym, 

on 

-Chcąc nas zgubić, zaczął skręcać na 
każdym rogu. Ale i to mu się nie uda 
wało, bo miał cięższą maszynę od nas. 

Naturalnie policja mogła się wdać 
w nasz pościg lada chwila. Robiło się 
corąz gorzej, Gdzieś koło Adei Lexing 
tońSkiej Mason skręcił na zachód. 

+ * 
mieszkania 
do wynajecia. 

Dowiedzieć się: Spłdziel- 
nia „Inżypoł* ulica Nie- 

miecka 4. tel. 222. 

Poszukuję pracy 
maszynistki 
RACE EE 
kaucję mogę złożyć 

Oferty proszę kiero 
do Adm. .Kurjera Wil. 

  

     
Może w tej ostatniej minucie na* 

prawdę oszalał, Ogromne auto szoroe 
wało spadzistą ulicą, kołysząc się nie- 
bezpiecznie na boki, prosto na otwar- 
ty bulwar, pod którym toczyły się: 
wody East River. 

Nie wiem, jak to się stało, że Ma- 
son stracił władzę nad kierownicą. 
Pomimo wczesnej gidz. jezdnia i bul 
war były skropione wodą i przez to 
bardzo śliskie. Może która opona 
pękła a to przy ciężkiej maszynie i 
szybkiej jeździe może się łatwo stać: 
przyczyną katastrofy. W rezultacie 
nasza zwierzyna wpadła dwa razy na 
chodnik, wywróciła jakieś blaszanki, 
zarzuciła, musnęła hydrant i stoczyła 
się na bulwar. 

Wpobliżu wznosiły się magazyny 
i bulwar był oświetlony. Byliśniy już: 
w połowie bloku, gdy ogromna niaszy 
na zarzuciła drugi raz i runęła-w wo 
dę do góry kołami. 

W dziesięć sekund puźniej znalaz 
łem się na skraju bulwaru i spojrza 
łem wdół, na czarną wodę. 

Cofnąłem się do taksówki. 

— Uciekajmy — rzekłem. 
trzy minuty będą tu tłumy. 

— Za 

(D: 6. 1) 

Drukarnia „Znicz”, Wilno, u. Ś-to Jańska 1, tel, 3-40. Wydawnictwo „Kurjer Wileński'* S-ka z ogr. odp. Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis.


