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NY - FAJNO 
(Оа własnego korespondentaj. 

Bukareszt, koniec sierpnia 1932. 

Lato tegoroezne, upalne lato po- 
łudniowe. nie przyniosło, jak to in- 
nygh lat bywało, opustoszenia stolicy 
i ucieczki wszystkich, komu tylko kie 
szeń na to pozwala, zagranicę, w gó- 
ry lub nad morze. Kryzys finansowy 
powstrzymał w tym roku dużo osób 
w stolicy, przypominając niezachwia- 
ną, choć przykrą prawdę. że pozosła- 
wanie w domu taniej sztuje, niż 
Szukanie wszelkich  letnisk i 
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giatur. To też słusznie uskaržają 
na ciężkie cztsy rumuńskie miej 
wości wypoczynkowe z modną i wy- 
tworną górską stacją klimatyczną i 
rezydencją królewską Sinaia na czele. 
Jedynie wybrzeże morskie w okoli- 
cąch Konstancy ze świetnie urządzo- 
Demi kąpieliskami w Cemren-Silva, 

ii, Mamai i Tatai drwią sobie 
yzysu. rojąc się przez całe lato, 
łaszcza w niedziele i święta tłu- 

mem najwytworniejszej publiczności 
rumuńskiej, która na dłużej. lub bo- 

daj na parę dni zagląda tu, by w fa- 
lach Euxinusa ochłonąć po gorączko- 
wem tempie wypadków politycznych, 
które w tym roku nawet w okresie 
najsilniejszych upałów nie pofolgo- 
wały w Rumunii. 

Bo też obfite było lato obeene w 
wydarzenia pierwszorzędnej wagi w 
rumuńskiem życiu politycznem. Cykl 

tych wydarzeń rozpoczął się ustąpie- 
niem rządu prof. Jorgi w dniu 31 

maja. Wślad za tem poszło tworzenie 
przejściowego rządu wyborczego dr. 
Vaida-Voevod, dalej -gorący*-okres 
kampanji. przedwyborczej i wybory 
do obu izb w drugiej połowie lipca, 
nowe przesilenie gabinetowe, zakoń- 
czone utworzeniem się stałego rządu 
Parlamentarnego tegoż dr. Aleksan- 
dra Vaida-Voevod, złożonego z człon. 
ów najsilniejszego stronnictwa par- 

lamentarnego nacional-caranistów, 

<zyli narodowo-chłopskiego. Wresz- 
€le uwaga czynników politycznych za 
absorbowana jest nadzwyczajną sesją 
Parląmentarną, obradującą przez cały 
Sierpień dla załatwienia  najpilniej- 
Szych spraw państwowych, w pierw- 
Szym rzędzie związanych z sytuacją 
imansową: kraju. 

Niewiątpliwie ostatnie wybory par 
lamentarne przyniosły Rumnuji zna- 
czne odprężenie  wewnętrzno-poli- 
tyczne. Przeszło 40%, głosów odda- 
nych na listę tak poważnego stron- 
nictwa politycznego. jakiem są nacio- 
nal-carani pozwoliło mu wyjść z 
opozycji, w której pozostawało ono 
Przez cały czas gabinetu prof. Jorgi 
З oparłszy się na zdecydowanej więk- 
SZOŚci w parlamencie. ująć bieg wy- 
Padków państwowych w wytrawne 
Ięce swych najwybitniejszych przed- 
Slawicieli, jak obok premjera pp. 
Mironescu, Madgearu, Michalache i 
ZBOT Coprawda najpopularniejsza w 
Partji osobistość, p. Juljusz Maniu 
ne wszedł do gabinetu, lecz decydując 
SIĘ powrócić na stanowisko prezesa 
stronnietwa wziął tem samem na sie- 

ie współodpowiedzialność za posu- 
nięcią rządowe i popiera je całym 

  

    

    

  

    

  

   

  

  

ka: niepospolitym autorytetem, 
9rym cieszy się on w kraju i za- 

granicą, 

  

Mimo nieprzejednanej opoz 
prowadzonej przeciwko rządowi ca- 
ranistycznemu przez drugie wielkie 
stronnietwo— liberałów oraz szereg 
partyj Pomniejszych, zaufanie, jakiem 
cieszy się nowy rząd rumuński nie- 
tylko w kraju, lecz i zagranieą dało 
się zauważyć odrazu na początku je- 

go działalności. Rząd ten bowiem uzv 
skał już w bankach szwajcarskich po- 

życzkę 50 miljonów fr. szwajc.. po- 
zwalającą mu zapewnić normalne wy. 
płaty bieżących zobowiązań państwo- 
wych. a niezależnie od tego rozważa 
możliwości „dokonania szeregu dal- 
szych poważniejszych operacyj finan- 
sowych, któreby na dalszą metę za- 
pewniły sanację sytuacji budżetowej 
Rumunii. Sanacja finansów rumuń- 
skich i administracji skarbowej prze- 
prowadzona ma być przy pomocy 
technicznej Komitetu /Finansowego 
Ligi Narodów. którego eksperci przy- 
być mają we wrześniu do Bukaresz- 
tu, celem udzielania swych rad facho- 
wych. 

Pisząc o sparawach, które zaprzą 
tają uwagę opinji publicznej w Ru- 
munji, niesposób pominąć polsko- 
pian efo paktu o nieagresji. Pod- 

e tego układu wywołało w opi- 

  

  

nji publicznej Rumunji duże porusze- 
nie i zaniepokojenie, Jedno z ostat- 
nich posiedzeń parlamentu słusznie 
zwać się może posiedzeniem  poł- 
skiem, gdyż całkowicie prawie wy- 
pełnione zostało interpelacjami, za- 
pytującemi rząd, jak fakt podpisania 
przez Polskę paktu odbije się na bez- 
pieczeństwie Rumunji i na sojuszu 
polsko-rumuńskim, który uważa każ- 
dy Rumun za podstawę polityki zagra 
nicznej swego państwa i gwarancję 
bezpieczeństwa od wschodu. Interpe- 
lacje te dały sposobność premjerowi 
do oświadczenia z trybuny parlamen- 
tarnej, że sojusz polsko-rumuński nie 
został w niczem osłabiony i bezpie 
czeństwo Rumunji oraz jej obronne 
współdziałanie z Połską na wypadek 
ataku ze wschodu nie zostało przez 
pakt polsko-sowiecki wystawione na 
szwank J. Gr—ski   

  

Premjer Prystor, Marszałko- 
wą Piłsudska i minister 5Ка г- 
bu Jan Piłsudski w Gdyni. 

W. dniu 28 b. m. odbędzie się w 
Gdyni uroczyste poświęcenie czterech 
dozorczych mołorówek straży gra- 
nieznej. Na uroczystość tę mają przy- 
być do Gdyni: Pani Marszałkowa Pił- 
sudska, p. premjer Prystor wraz z 
małżonką, minister skarbu, p. Jan 
Piłsudski i pułkownik Jur-Gorzocho- 
wski, jako komendant straży granicz- 
nej. Rodzicami chrzestnymi mają być: 
p. Marszałkowa Piłsudska i p. Pry- 
storowa, oraz premjer Prystor i mi- 
nister Piłsudski. Motorówki, o któ- 

rych mowa, mianowicie: „Batory, 
„Šląsk“, „Mazur“ i „Kujawiak“ zbu- 
dowane zostały na stoczni w Modli- 
nie i niedawno przybyły do Gdyni 

dla prowadzenia służby patrolowej 
na wybrzeżu. (Iskra). 

    

   

  

Echa wyroku bytomskiego. 
Namiętna kampania prasy hitlerowskiej 

na rzecz skazanych hitlerowców. 
BERLIN, 24. 8. (Pat). Prasa naro- 

dowo-socjalistyczna kontynuuje w dał 
szym ciągu namiętną kampanję na 
rzecz skazanych na Śmierć hiilerow- 
<«ów, pod hasłem: „nie żądamy łaski, 
lecz sprawiedliwości. 

Organ hitlerowców „Angriffć o- 

głasza wczorajsze orędzie rządu Rze- 
Szy i rządu pruskiego, zarzucając, że 
gabinet mierzy jedną miarą akcję pa 
trjotyczną hitlerowców z terorem Ог- 

    

  

ganizowanym przez komunistów i po 
wstańców polskich na Siąsku. „Ang- 
piff6 przytacza telcgram  szturmow- 
ców berlińskich de kancierza Papena 
w którym między innemi czytamy: 
„Hanbą jest, że pięciu niemieckich 

kojowcow o wolność ma być zamor- 
dowanych za jednego powstańca poi- 
skiego. Hitlerowey — wywodzi dałej 
„Angrift* — są żołnierzami, broniący 
mi granie niemieckich na wschodzie. 

Goebbels wzywa do pogromów. 
BERLIN. 24, 8. (Pat). Przywódca 

narodowych  socjalstów w Berlinie, 
Gocbhels, ogłasza dziś w czasopośmie 
hitierowskiem „Der Angriff“ artykuł 

p. t. „Żydzi są winni*, w którym ot- 
wareie wzywa do pogromów. Goeh- 
Lels atakuje szereg niemieckich orga 
nów demokratycznych, oświadczając: 

„Dzień sądu nadejdzie. Prawdziwi wi 
mowajcy czują się chwiłowo  jeszeze 
bezpieczni pod osłoną  polieji, ale 

przyjdzie dzień kiedy państwo będzie 
miało inne zadania i nie będzie chre 
niło zdrajców narodu przed gniewem 
ludu. Żydzi są winni, nie ujdą oni za 
služonej kary“. 

Mobiiizacja szturmówek hitlerowskich. 
BERLIN, 24, 8. (Pat). „Berlin am 

Morgėn“ donosi, že kierownictwo par 
tji narodowych socjałistów zarządzi- 
ło mobilizację wszystkich szturmow- 

„Uwolnić 
BERLIN. 24. 8, (Pat). Do Bytomia 

przybył dzisiaj szef sztabu oddziałów 
hitlerowskich kpt. Rochn, który z po 
lecenia Hitlera odwiedził skazanych 
na Śmierć szturmowców. Na dworcu 
powitał go poseł hitlerowski Heines 
na czełe umundurowanych szturmow 

ców. Uriopowani członkowie oddzia- 

łów szturmowych wezwani zostali do 
powrotu. Poszczególne oddziały są od 
wczoraj w pogotowiu alarmowem. 

więźniów!* 
ców, którzy wznosili okrzyki „uwo!- 
nić więźniów*. W ciągu kiiku minut 
zebrały się w kiłku punktach miasta 
wiełotysięczne tłumy, które silne po- 
gotowie policyjne starało się utrzymać 
w szachu. 

Demonstracje hitlerowców we Wrocławiu. 
BERLIN. 24 8-(Pat). W ciągu dnia'wczo+” wały w pochodaćch przeciwko wyrokowi są- 

rajszego we Wrocławiu dochodziło kilk;krot 
nie de hurzłiwych demonstracyj ulicznych. 
Gddziały narodowych socjalistów demonstro 

BERLIN. 24 8 (Pat). Prezydjum frakcji 
napodowych socjalistów w sejmie pruskim 
zapowiada podjęcie na terenie parlamentu 

du bytomskiego. 
Polieja interwenjJwala, aresztująe szereg 

osób. 

Nawet na terenie Sejmu. 
   

  

akcji celem uchylenia wyroku sądu bytom 
skiego. Zarząd frakcji zgłosił odpowiednie 
wnioski na plenuin sejmu. 

  

Obrady stałego komitetu studjów ekonomicznych 
państw Europy Środkowej i. Wschodniej. 

WARSZAWA, 24. 8. (Pat). W gma 
chu Ministerstwa Rolnictwa i Reform 
Rolnych w dniu 24 b. m. rozpoczęły 
się obrady stałego komitetu studjów 
ekonomicznych państw Europy Środ- 

"kowej i Wschodniej. Obrady zagaił 
dłuższem przemówieniem p. wicepre- 
mjer prof. Zawadzki. Na plenarnem 
posiedzeniu, otwierającem obrady, о- 
prócz p. wicepremjera prof. Zawadz- 
kiego obecny był p. minister spraw za 
granicznych August Zaleski. 

Pan wicepremjer Zawadzki zakoń 
czył swe przemówienie, powołując na 
przewodniczącego obradom dr. Ada- 
ma Rosego, który udzielił głosu mini. 
strowi Robeffowi, posłowi bułgarskie 
mu w Warszawie, który w charakte- 
rze dziekana delegatów państw ob- 
cych, reprezentowanych na konferen 
cji wygłosił przemówienie powitalne. 
Następnie zabrał głos wiceminister re! 
nictwa i reform rolnych Karwacki, 
witając zjazd w imieniu nieobecnego 
ministra rolnictwa i reform rolnych, 
poczem przewodniczący dr. Rose prze 
dstawił zebranym projekt porządku 

dziennego obrad, przewidujący w cza 
sie czterodniowych narad konferencji 
opracowanie takich zagadnień, jak 
kwestja stanowiska państw rolniczycł 
Europy Środkowej i Wschodniej, na 
sesji komitetu dla spraw Europy Srod 
kowej i Wschodniej, mającej się od- 
być dnia 5 września. Poza tem porzą- 
dek dzienny przewiduje omówienie za 
gadnienia stanowiska państw rolni- 

czych Europy Środkowej i Wschod- 
niej wobec projektowanej światowej 
konferencji monetarnej i ekonomicż- 

    

nej w Lożannie, sprawę konferencji 
przedstawicieli rządów państw rolni- 
czych Europy Środkowo-Wschodniej 
w 1932 roku i wreszcie sprawy bieżą- 
ce. Po przyjęciu przez zebranych po- 
rządku dziennego obrad ukonstytuo- 
wały się trzy podkomisje do spraw 
handlowych, finansowych oraz ad- 
ministracyjnych. Ponadto ukonstytu- 
owała się komisja redakcyjna której 
przewodniczyć będzie dyr. Rose. 

t Po -ukonstutuowaniu się komisyj 
plenarne posiedzenie zostało zamknię- 
te i po krótkiej przerwie rozpoczęły 
się obrady komisyjnie. 

Przemówienie inauguracyjne 
min. Zawadzkiego. 

Mam honor powitać was w imieniu Rzą- 
du Polskiego, który przywiazuje największe 

znaczenie do prae, rozpoczynanych przez was 
dzisiaj. Mamy przed sobą dwie drogi, pro- 
wadzące de zwalezenia kryzysu gospodar- 
czego: drogę zarządzeń, stosowanych w ©- 

graniczoenych ramach gospodarstwa narodo- 
wego poszczególnych państw i drogę pore 
zumień międzynarodowych. Państwa, które 

pierwsze ucierpiały z powodu kryzysu šwia- 
towego, zwróciły się przedewszystkiem w 
tym pierwszym kierunku, gdzie środki dzia- 
łania są ważniejsze, a rezultaty wydają się 
szybciej esiągalne i łatwiejsze do przewi- 
dzenia. Stanewiąc prowizoryczne lub trwałe 
lekarstwo przeciwko temu lub innemu stwier 
dzonem złu, środki te jednak pogłębiały czę 
Ste inne złe strony, pogłęhiając tem samem 
sam kryzys. Powszechna wzaiemna zalež- 
nešė zjawisk gospedarczych nie zaznaczyła 

się może nigdy z taką intensywnością, jak w 

ostatnich latach, a szezególnie w estatnieh 

kwartałach. 
Pomimo wszelkich różnie w strukturze 

gespodarczej, w stopniu bogactwa, w cha- 
rakterze produkcji różnych krajów, pomimo 
różnarocności objawów kryzysu oraz momen 
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i Koedukacyjne Kursy Wieczorowe 
Koncesjonowane przez Kuratorjum Okręgu Szkolnego Wileńskiego 

(z programem gimnazjum państwow.) 

im. „Komisji Edukacji Narodowej 
mieszczące sią przy ul. Miek!ewicza 23. 

Od dnia 15 sierpnia przyjmują zapisy na. rok szkolny 1932-33 do wyższych 
kłas gimnazjum, typ humanistyczny i matematyczno-przyrodniczy, system pół- 

Zakres: Duża matura, „mala matura, szkola powszechna. Odczyty. Lekurz 
szkolny. Nauka rozpocznie Się dnia 1-go września. 

Sekretarjat Kursów czynny od godz. 15 do 2(-ej po poł. prócz niedzel 

i 

ipod protektoratem Polskiej 
Macierzy Szkolnej w Wilnie) 
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tów, w których objawy te pojawiły się w 
poszczególnych krajach, pomimo rozmaitości 
średków, używanych w celu zwalczania ich, 
stwierdzamy niestef_, uniwersalność zasadni- 
czcgo zjawiska samego przesiłenia oraz jego 
stepniowe, lecz stałe pogłębianie się w ea- 
łym świecie — tak wśród narodów bogatych. 
jak wśród biednych, tak u dłużników, jak 
u wierzycieli, tak w państwach rolniczych, 
jak w przemysłowych. Prowadzi nas to z 
kcnieczności do wniosku, że tylko druga me 
toda, metoda porozumień międzynarodowych 

Graz zgodnej i harmonijnej akcji wielu 
państw może odbudować wstrząsnięte pod- 

stawy normalnego stanu gospodarczego i poz 
wolić światu całemu cieszyć się pomyślnoś- 
cią. Idea współpracy międzynarodowej w 
dziedzinie gospodarczej nie jest nowa. Wi- 
dzieliśmy koncepcje wspaniałe, wielkię pia 
ny organizacyjne, obejmujące całe konty- 
nenty, a nawet przekraczające ich granice. 
Otóż, aczkolwiek idez wępółpracy międXyna 
rcdcwej jest jasna jak słońce, urzeczywist- 
nienie tej idei przedstawia wiełkie trudności. 
Różnorodność struktury lub interesów ‚ @4- 
nośnych krajów stwarza trudności, których 
ani genjalna idea, ani szczęśliwy przypadek 
nie mogą przezwyciężyć. Urzeczywistnienie 
to wymaga długiej i cierpliwej pracy przygo 
towawczej. W! komieksie wielkich zagadnień 
gospodarstwa światowego jest jedno, co do 
którego doniosłości zdaje się osiągnięto już 
jednomyślność. Te zagadnienie właśnie, któ 
re stanowi przedmiot waszego komitetu stud 
jów ekonGmicznych, panowie. 

Jest te zagadnienie państw rolniczych, 
a jednocześnie państw — diuźników Euro- 

y Środkowej i Wkbchodniej. Ciężka sytu- 
acja gospodareza tych państw zamyka ich 
rynki dła preduktów przemysłowych Europy 
Zachodniej i przyczynia się w znacznym 
stcpniu do pogłębienia niepewności, która 
dezerganizuje stosunki kredytowe w całej 
Europie. Powrót de stanu rzeczy. przy któ 
rym mogłyby one podnieść wavtość swoich 
bogactw narodcwych i wydajność. swej pra 
cującej ludności, byłaby więc wielkim kro 

em na drodze de odrodzenia podstaw nor 
nej gespodarki w Europie i w całym 

świecie. 
Sukces prae komitetu do spraw rekon 

strukcji gospodarczej państw rolnych będzie 

zależał w przeważnej części ed pracy przy 
gctowawczej, która właśnie przypada w u- 
dziale konferencji. Podkreśla to specjalnie 
znaczenie waszego zebrania, którego prace 

mogą wywrzeć istotny wpływ na rozwój wy 
padków. W! praey tej życzę panom najszcze 

rzej powodzenia, w które z całą pewnością 
wierzę. 

Otwieram posiedzenie stałego komitetu 
studjów ekonomieznych państw rolniczych 
Eurcpy Środkowej-i Wschodniej. 

ML R Srabad-Gawrofska 
(Choroby dzieci) POWRÓCIŁA 

W. Pohulanka 14, rel. 8-38, od 9-10, 4-6. 

  

    

   

  

   

Sądy wyjątkowe działają. 

BERLIN, 24. 8, (Pat). Dzisiaj od- 
była się w Berlinie pierwsza rozprawa 
przed trybunałem wyjątkowym dła 

zwalezania teroru politycznego. Przed 
miotem rozprawy było starcie między 
hitlerowcami a komunistami. Oskaz- 
żony komunista za zakłócenie spoko- 
ju publieznego skazany został na 10 
lat ciężkiego więzienia. Hitlerowey, 
oskarżeni o nielegalne noszenie broni 
zostali uwolnieni. 

Rówjnież w całym szeregu innych 
miast działają już sądy wyjątkowe. 
W Essen skazany został pewien 
Reichsbannerowiee na jeden rok wię- 
zienia za oddanie strzału w bójce z 
narodowymi socjalistami. W Altenie 
trybunał uwolnił 7 hitlerowców i 1 
Reichsbannerowca z powodu braku 
dowodów. Byli oni oskarżeni © wywo. 
łanie bójki ulicznej. 

A zamachy bombowe wciąż 
trwają. 

BERLIN, 24. 8. (Pat). Na urząd 
podatkowy w Kożźłu na Górnym Śląs- 
ku dokonano ubiegłej nocy zamachn 
bombowego. Również w Prusach 
Wschodnich w Landbergu rzucono 
hembę na zabudowania, należące do 
j'ewnego Reichsbannerowca. 

Pod rygorem zawieszenia. 
BYTOM. 24 8 (Pat). Orędzie rządu Rzeszy 

i rządu pruskiego w sprawie wyroków śmier 

ci w procesie bytomskim ogłoszone zostanie 

we wszystkich dziennikach niemieckich pod 

rygorem zawieszenia odnośnych pism. 

  

WIADOMOŚCI z КОЗУН 
ZMIANA USTAWY O SŁUŻBIE 

WOJSKOWEJ. . 

„Dzień Kowieński* podaje: Specjalna ko- 
misja ministerstwa Obrony Kraju opracowała 
już zmianę ustawy o służbie wojskowej. 
Zmiana ta przewiduje rozszerzenie ulg dła о- 
sób, których powołanie do wojska może źle 

  

    

   
tylko jedynaków. Obecnie mają być 
ni od służby wojskowej, względnie ot 
wać prołongaty, rekruci mający małe dzieci 
lub będący jedynymi żywicielami rodzin. Po 
zostałe zmiany ustawy dotyczą porządku po- 
wołania do armji rekrutów. W krótkim czasie 
projekt nowej ustawy wpłynie do Gabinetu 
Ministrów. 

Urzędy Rozjemcze do sprzw 
kredytowych dia ralnictwa. 

Dekret o utworzeniu urzędów roz- 
jemczych do spraw kredytowych ma- 
łej własności rolnej, który ogłoszony 
zostanie w dniach najbliższych łącz- 
nie z pozostałemi trzema uchwalone- 
mi ostatnio dekretami rolniczemi, 
będzie miał zastosowanie do gospo- 
darstw rolnych o obszarze poniżej 
50 ha. Urzędy rozjemcze tworzone bę 
dą przy powiatowych związkach ko- 
munalnych. Przewodniczącego. oraz 
członków urzędu mianuje prezes sądu 
okręgowego na wniosek wydziału po- 
wiatowego. Urząd rozjemczy będzie 
mógł ustalać terminy płatności już 
płatnych zobowiązań na okres nie 
przekraczający jednak trzech lat, 
określając jednocześnie korzyści ma- 
jątkowe (procenty i t. p.), które wie- 
rzyciel pobierać może od dłużnika 
według stopy procentowej, jaką okre- 
ślać będzie w tym celu minister skar- 
bu w porozumieniu z ministrem spra- 
wiedliwości 

  

   

  

  

Międzynarodowe zawody samolotów 
turystycznych. 

PARYŻ. 24 8 (Pat). Według oficjalnej li 
sty uczestników europejskiego lotu akrężne- 
ge, którzy przybyli do Cannes, Rajan przy - 
leciał jako siódmy. Jako 11 przybył Żwirko 
© gedz. 12,30, odleciał zaś 6 1433, jako 13 
Karpiński o 12,45. odleciał © 13,32, jako 18 
Giedgowd 0 13,08, odłeciał 6 14,20. 

Na 24 miejscu przybył Orłiński e 15,01, 
odlatująe o 16,33. Był on zmuszony wskutek 
uszkodzenia korby od zbiernika gazowego 
wylądować na polu, o 14 km. od Cannes. 
Ponieważ aparat był nieuszkodzor/, pilot 
kazał przetransporicwać go na automobilu 
ciężarcwym do Cannes, pcczem, po dokona 
niu nieznacznych poprawek, ponownie wy 
startował z miejsca lądowania, przelatujące 
cćwą przestrzeń 14 km., jaka go dzieliła od 
Cannes, ahy w ten sposób uniknąć dyskwa 
lifikacji. 

Podług tej samej listy, do Lyonu przybył 
Giedgowd o g. 16, odłatując o 16,16. Karpiń 
ski przybył o 16,18, Żwirko o 16,18, Bajan 
o 17,25, Orlūiski e 18,30. Z Lyonu wyleciało 
12 łotników w dałszą drogę, reszta zaś z po 
wodu burzy, jaka panowała wieczorem w 
rejonie Lyonu, wyleciała dziś rano o 5,30 i 
6 do St. Gallen. Giedgowd przyleciał jako 
12-ty o 18,28, 

PARYŻ. 24 8 (Pat). Prócz niemca Seide- 
manna, który, jak już donosiliśmy, przybył 
do portu lotniczego Orły jeszcze wczoraj © 
godzinie 19,50, igni zawodniey nadlatywali 
depiero w dniu dzisiejszym w następującej 
kolejności: 

Massenbach o godz. 7,45; Marienfeld o 
godz. 9,28; Lusser © godz. 9,47; Morsik' o 
gedz. 10,01; Poss o godz. 10,06; Kalla o godz. 
10,10; Fretz o godz. 10,11; Klepa o godz. 
10,23; Hirth o godz. 16,30. 

Jako dziesiąty przyleciał Gedgowil 0 g0- 
dzinie 13, min. 15. Według dalszych infor- 
macyj Bajan przyleciał 6 godz. 16 do Orly, 
Żwirko o godz. 17 min. 59, Karpiński o 
18,41. 

Karpiński przybył z pewnem opóźnieniem 

    

pcnieważ zabrakło mu benzyny. której mu 
siał nabrać w drodze. 

Žwirko jest pierwszym w klasyfikacji 
cgólnej, Karpiński drugim. 

PARYŻ. 24 8 (Pat). Z Lugdunu (Lyonu) 
wystartowali dzisiaj © godzinie 8 min. 52 
Żwirko i Karpiński, zaś o godzinie 8 min. 
53 Bajan. 

Kapitan Orliński, który wystartował z 
Lyonu 6 godzinie 6 min. 24 powrócił na tot 
nisk6 o godz. 7 min. 15, a odleciawszy ponow 
nie © godzinie 8 min. 53, powrócił znów © 
9,24 de portu lotniczego w Lyonie. 

Kpt. Oriiński odleciał następnie wprost 
do Orly, cznajmiająe, iż wycofuje się z za- 
wodów. 

Wkrunki atmosferyczne zwłaszeza na tra 
sie Lyon — St. Gallen były dziś bandzo nie 

pomyślne. ` 
Q godz. 11 min. 25 przybył do St. Galien. 

Bajan, który o 12 odleciał do Stuttgartu. 

Polacy prowadzą. 
PARYŻ. 24 8 (Pat). Prasa francuska wy 

raża żal z powodu wycofania się drużyny 
włoskiej z europejskiego lotu  okrężnego. 
Włosi zajmowali czołowe miejsce zarówno 
pod względem klasyfikacji indywidualnej ja 
koteż według punktacji drużynowej. Dzienni 
ki podkreślają, że po wycofaniu się włoskiej 

drużyny, drużyna polska, która jeszcze wezo 
raj była w komplecie, wysuwa się na czoło 
lotu. Pilot Żwirko, który od początku lota 
był na drugim miejscu, jest teraz na pierw 
szem. Karpiński, który dotychczas był na 
siódmem miejscu, obecnie zajmuje drugie 
miejsce. Polacy pragną za wszelką cenę zdo 
być nagradę przechodnia, której Niemey bro 

nią rozpaczliwie. 

Walka zdaniem prasy staje się coraz bar 

dziej zażarta. 

    

Prokurator żąda śmierci dla San Jurio. 
MADRYT. 24 8 (Pat). Dzisiaj rano naj- 

wyższy trybunał rozpoczął rozpatrywać spra 
wę generała San Jurjo, jego syna i innych 
wojskowych, którzy stali na czele wystąpień 

antyrządowych. 
Prcekurator w mowie swej domagał się 

kary Śmierci dla gen. San Jurjo, a karę 
więzienia dla pozostałych oskarżonych. 

Organizuje się 

Prywatna Kotdniacyjna Szkoła Powszechna 
„PROMIEN“ 

grona nauczycieli z wyższem wykształceniem. 
W tym roku zostaną otwarte oddziały 1—5 (Oddział 5-ty = 1-€6j klasie 

gimn.) 
   

  

Puciaty, prof. USB., — opiekę lekarską objął dr. Witołd Sylwanowiez, asystent 

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. 

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

B USB. (specjalna — higjena szkołna). Urządzenie lokalu zastosowano do nowo- Ę 

 



  

Austria po Lozannie. 
(Korespondencja własna). 

Wiedeń, w sierpniu. 

Zgon b. kanclerza Austrji, ks. Sei- 
pla, wyprzedził na kilka dni, a zgon 
drugiego b. kanclerza J. Schobera, 
nastąpił w dwa dni po przyjęciu 
przez parlament austrjacki protokółu 
lozanskiego. 

Dziwny zbieg okoliczności spra- 
wił, iż oba te zgony stworzyły jakby 
ramy żałobne, w które oprawione zo- 
słały i ujęte zabiegi i wysiłki nadlu 
dzkie obecnego kanclerza austrjackie 
go, Dolfussa, nad ratowaniem tonącej 
w falach bankructwa nawy republiki 
naddunajskiej. Szczęśliwie, większo- 
ścią jednego tylko głosu, przeprowa 
dził kanclerz w parlamencie proto 
kół lozański, co przeiłumaczone na ję 

zyk finansów oznacza przyjęce przez 

Austrję pożyczki w sumie 300 miljo 
nów szylingów w złocie. 

Dziwacznym nieco wydaje się fakt, 
2е tyle pracy i zabiegów musiał wkła 
dać rząd austrjacki w sprawę prze- 
pchnięcia przez parlament kwestji po 
życzki — i to dużej — w chwili obee 
nej, gdy chcących pożyczyć jest leg- 
jom, a chętnych kredytorów, zero mi- 
nus jeden. Na wynik zaś głosowania 
w parlamecie czekał z niepokojem 
nietylko minister finansów, który 

swój budżet opierał na pożyczce lo- 
zańskiej, nietylko Bank Narodowy, 
który ma obrócić część pożyczki na 
podtrzymanie waluty  austrjaekiej, 
ale przemysł i banki, którym rząd i 
koleje winne są wielkie surwy a z 
braku pieniędzy powysławiał weksle, 
które i przemysł i banki zdyskonto- 
wały w Banku Narodowym. Na tem 
nie kończy się jeszcze skompl kowany 
łańcuch zobowiązań i nadziei, zwią 
zanych z pożyczką lozańską Nu ubo 
czu czekał na rezultaty głosowania 
w Wiedniu jeden z wielkich wierzy- 
cieli Austrji — Bank Angielski — któ 
ry rok temu pożyczył Austrji gotówką 
ze względów politycznych 100 miljo- 

  

   

  

   
nów szylingów na krótki termin. 
Pożyczka ta została „zamrožona“ na- 
skutek niewypłacalności dłużnika: 
teraz więc Bank of England spodzie- 
wa się oirzymać od Austrji obligacje 

„ które ulokuje na rynku 
angi n iw ten sposób wejdzie z 
powrotem w posiadanie pożyczonych 
pieniędzy. 

Taki to skomplikowany i zapłą- 
tany węzeł interesów finansowych i 
politycznych przedstawia kwestja u- 

dzielonej Austrji na konferencji lo- 
zańskiej pożyczki w sumie 360 miljo 
nów szylingów w złocie, 

Sfinansowanie tej pożyczki wzięły 
na siebie Anglja, Francja (po 109 mil- 
jonów szylingów, a resztę sumy -- 
Holardja. Szwajcarja, Italja i Belgja, 
Jednym z warunków, które postawili 
kredytorzy lozańscy Austrji było to, 
že pożyczka musi być zużyta przede- 
wszystkiem na spłatę długów skauso 
lidowanych i płynnych, ciążących na 
skarbie austrajckim. De facto wobec 
wzajemnego zadłużenia, o którem 
wspominaliśmy wyżej, ani Bank Na 
rodowy, ani skarb, ani przemysł i 
banki austrjackie nie dostaną do rąk 
pieniędzy. Nastąpi wewnętrzna regu- 
lacja zobowiązań — i tyle. Protokół 
pożyczki lozańskiej przewiduje wpro 

wadzenie kontroli ze strony wierzy- 
cieli nad finansami Austrji, ustanawia 
dość ciężkie warunki spłaty i oprocen 
towania pożyczki. 

To też w parlamencie austrjackim 
©pozycja przeciw protokółowi lozań- 
skiemu była silna i pozycję rządu 
i kanclerza Dolfussa uratował przy 
głosowaniu jeden tylko głos: 80 gło- 
sów padło przeciw, 81 — za. Przeciw 
głosowali jal-demokraci. niemiec- 
ko-narodowi i dwaj członkowie grupy 
faszystowskiej. Za protokółem głoso- 
wali chrześcijańscy demokraci (obóz 

    

   

    

   

  

Ś. p. ks. Seipla), związek ludowy i 
6-ciu faszystów. 

Z trudnością tylko sklecił rząd 
większość w parlamencie, gdyż entu- 
zjazmu nie było nawet po stronie par 
tji prorządowej. Naogół nie spotkały 
się z zaprzeczeniem, nawet ze strony 
zwolenników akceptowania pożyczki, 
argumenty posła Bauera, który twier 
dził, iż pożyczka i jej warunki ogra- 
niczają samodzielność Austrji w poli- 
tyce zewnętrznej i gospodarczej na 
przeciąg lat 20, iż wartość produkcyj- 
na pożyczki jest żadna, iż plusy walu. 
towe pożyczki przetrwają zaledwie 
parę miesięcy, plusy finansowe — 
najwyżej rok, poczem cały ustrój i 
życie gospodarcze kraju znajdą się 
znów w zaułku bez wyjści: E. R. 
WERE ARACEAE LA ROZPAAERE 

Nowe oblicze ideologii 
Mussoliniego. 

„Słowo Polskie zamieszcza stre- 
szczenie artykułu Mussoliniego w 
pomnikowem wydawnictwie „Ency- 
klopedji włoskiej Artykuł zawiera 
zupełnie nową definicję tego prądu 
ideowego. Przyłaczamy tu niektóre 
wyjątki: 

„..Faszyzm w wiełu swych praktycznych 
przejawach może być rozumiany jako organi- 
zacja stronnictw Jako system wychowawczy 

jako układ społeczny. 
„.Człowiek w pojęciu faszyzmu, to jedno- 

stka, będąca jednocześnie Narodem i Ojczy- 
zną, to prawo duchowe, łączące jednostki i 
pokolenia ogniwami wspólnej tradycji i 
Wspólnego posłannictwa, niweczące instynkt 
życia, które dobrowolnie zamyka się w cias- 
nym kręgu zaspokojenia pragnień chwili i 
jednocześnie budzące na podwalinach obowią 
zku życie wyższe. życie, w którem jednostka 
przez samowyrzeczenie, przez poświęcenie in 
teresów osobistych, niekiedy nawet przez 
śmierć, urzeczyiwstnia swe czysto duchowe 
istnienie. 

Jest więc faszyzm, jako koncepcja czy. 
sto spirytualistczna, jednym z wyników ogół- 
nej reakcji ducha czasu przeciwko niedołęst 
wu materjalizmu pozytywistycznego, który 
zmamionowal wiek XIX. 

„„Tak zwane „wygodne žycie“ stanowi 
dla Faszysty przedmiot pogardy. 

..Politycznie Faszyzm pragnie być doktry- 
ną realistyczną; w praktylce dąży do roz- 
strzygania tych jedynie zagadnień, które na- 
rzucają się same przez się w wyniku proce- 

sów dziejowych. т 

Jako doktryna  antyindywidualistyczna, 
koncepcja foszystowska wypowiada się za 
Państwem. Jest wrogiem klasycznego libera- 
lizmu, powstałego jako nieunikniona reakcja 
przeciwko absoiutyzmowi. Liberalizm odrzu- 
cił ideę państwa w imię interesów poszcze 
gólnych jednostek. Faszyzm natomiast uzna- 
je Państwo jako najistotniejszą rzeczywistość 
jednostki. I — o ile wolność jest atrybutem 
człowieka w najistotniejszem pojęciu, nie zaś 
abstrakcyjnego manekina, wytworzonego 
przez liberalizm indywidualistyczny, —Fa- 
szyzm wypowiada się za wolnością, jaka po 

śleć się daje, za wolnością Państwa jed 

nostki w Państwie. 
Faszyzm jest przeciwnikiem demokracji, 

obniżającej cały naród do poziomu większo- 
ści liczebnej; tworzy on natomiast demokra- 
cję w najdoskonalszej formie jakościowej, 
kryjącej ideę potężniejszą, gdyż zgodniejszą 
z prawami etyki, ducha i logiki, prawdziw- 
szą, przejawioną w narodzie jako świado- 
mość i wola kilku jednostek, lub nawet jed- 
nej. 

„„Narėd nie jst rasą, ni geograficznie 
wyodrębnioną połacią ziemi, lecz zbiorowi- 
skiem zatwierdzojącem swą trwałość w biegu 

zjednoczonem wspólną ideą woli 
enia i potęgi; jest świadomością samego 

siebie, osobowością. 
Owa wyższa osobowość o tyle jest Naro- 

dem, o ile jest Państwem. Nie naród tworzy 
Państwo, jak głosiła przestarzała koncepcja 

;czna. Przeciwnie, twórcą Narodu 

jest Państwo, budząc w świadomym własnej 
jedności duchowej Narodzie wolę, a więc byt 

istotny. 
Reasumując: Faszyzm jest nietylko pra- 

wodawcą i założycielem instytucyj, lecz mi- 
strzem i czynnikiem, budzącym życie ducho- 
we. Dąży on do przekształcenia nie form 

życia ludzkie», lecz treści, człowieka jako 
takiego, jego charakteru, jego wiary. I w tym 
celu domaga się karności i posłuchu. i wła- 
dzy. wnikającej w istotę duchową by pano- 
wać w niej niepodzielnie. 

Pismo konstatuje, że artykuł Mus- 
soliniego przynosi myśli, wspólne nie- 
którym kierunkom ideowym młodej 

Europy. 

  

    

        

  

  

  

   

     

    

    

„KAJAKOWICZE“. 
Z pewnošcią i przez 50 lat ubieg- 

łego wieku nie wymyślono tyle dow- 
cipnych i doskonałych sposobów u- 
przyjemniania życia ludziom, tyle 
praktycznych, celowych urządzeń, 
mających na celu oszczędzanie czasu, 
większą wygodę w codziennych czyn- 
nościach i dogodność gospodarczą 
jak przez ostatni dziesiątek. Jakże tu 
porównać np. taką dawniejszą kuch- 
mię (której typ wraz z zatłuszczonym 
garkołłukiem pokutuje jeszcze w za- 
padiej prowincji) z tem Iśniącem nik- 
łem, emalją i aluminjum współczes- 
nem laboratorjum kulinarnem, gdzie 
elegancka, biało ubrana kuchareczka, 
albo i sama pani domu, przyrządza 
smakowiie i estetyczne pożywienie 
dla rodziny. Cała dziedzina życia co- 
dziennego zreformowaną została w 
kierunku wzmożenia sił i przygoto- 
wania łudzi do intensywnej pracy, 
wymaganej przez współczesne tempo. 
Zwyrodniały sztucznem życiem miast 
broni się człowiek jak może przed za- 
sładą psychiczną i fizycznem cherlac- 
twem, wpadając czasami w drugą 
ostateczność: w przerzucanie się zbyt 
krańcowe, cd skrępowania miastowe- 

mi warunkami, którym nie przeciw- 
działa zimą, wiosną ani jesienią, do 
łelniego rzucania się bez pomiarko- 
wania na łono natury, by mu dała 
odetchnięcie swobodne i nieskrępo- 
wane niczem. 

Cała dziedzina sportów, nowy. 
wielki odłam życia współczesnego. 

    

ma zastąpić ludziom owe potrzeby 
naturalne, stłumione, zanikające w 

zaduchu i hałasie miejskim, fabrycz- 
nym i biurowym. Nadmierne używa- 
nie sportów o stylu rekordowym, o ile 
nie ma na celu wytworzenie zawo- 
dowców, mających w przyszłości za- 
rabźać na modzie i snobizmie widzów 
wyścigami wyczynów, przeciętnemu 
zawodnikowi przynosi szkodę i wy. 
czerpanie, ale natomiast umiarkowa- 
nie i odpowiednio użyte są istną roz- 
koszą i najlepszym odpoczynkiem 
psychicznym. Z pośród tych miłych, 
nie wyczerpujących sportów i dają- 
cych wrażenia lepsze niż zadowolenie 
próżności rywalizacji, należy wymie- 
nić na pierwszem miejscu sport wod- 
ny wszelkiego gatunku: pływanie i 
wiosłowanie. 

Nie wiem kto wynalazł kajak, zda- 
je się, że pierwotną macierzą tego ko- 
chanego stworzenia musiała być in- 
dyjska ze skóry jelenia, pierwotna 
łódeczka, którą jakiś Winnetu czer- 
wony dżentelmen, lub inny Mohika- 
nin przemykał się nurtami Arizony 
czy Amazonki. Albo może dżonka 
chińska dała pomysł pierwotny, czy 
duszehubka pińska? Mniejsze z tem, 
ostatecznie znalazł się taki genjusz, 
który zbudował to lekkie, uroe 
cacko, pozwalające człowiekowi wejść 
w tak bezpośredni kontakt z wodą, 
i doznawać takiego wrażenia zespa- 
lania się z przyrodą, jak żaden innv 
pomysł sportowy. 

      

K U:R J E R MA 

Obchód święta patrona              

Dorocznym zwyczajem obchodzono uro 
czyście w Budapeszcie dzień Św. Stefana, 
patrona korony węgierskiej. Na ilustracji na 
szej widzimy fragment procesji z relikwiami 
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Węgier w Budapeszcie. 

Stefana. Minjaturowa trumna niesiona Św. 
jest przez duchowieństwo i otoczona przez 
przybranych w bogate 
honwedów. 

stroje historyczne 

Sprawa wymiany więźniów politycznych 
z Litwą. 

Jak wiadomo delegat Międzyna- 
rodowego Czerwonego Krzyża p. S. 
Brown w dniu 26 b, m. przeprowa 
dzi w Kownie z rządem litewskim 
rokowania o wymanę więźniów poli- 
tycznych z Polską. Z uwagi na to, że 
część więźniów Polaków przebywa w 
nieźmiernie opłakanych warunkach. 
a ponadto, że jeden z nich zapadł 
na ciężką gruźlicę, a kilku innych 

cierpi na silne zaburzenia psychiczne 
i są bliscy obłędu, Brown poczyni 
jak najdalej idące starania by zwol- 
nienie więźniów nastąpiło jak najszyb 
ciej. Przed wyjazdem delegat Ligi Na- 
rodów wyraził mniemanie, że władze 

litewskie kierując się względami hu- 
manitarnemi bezwzględnie przychyłą 
się do życzenia M. C. Krzyża i zgodzą 
się na wymianę więźniów. 

Echa Ottawy. 
Tylko jeden układ. 

LONDYN. 24 8 (Pat). Ogłoszzqno dotychczas 
jeden tylko układ z pośród 12-tu zawartych 
w Ottawie i podpisanych 20 bm., mianowicie 
układ Wielkiej Brytanji z Indjami. Ogłoszo 
no go zaś dlatego, że nie może on spowodo 
wać wzrostu przywozu z Anglji przed termi 
nem wprowadzenia układu tego w życie. 
Indje przyznały Anglji następujące cła pre- 
ferencyjne: cd samochodów 7 i pół procent, 
6d różnych wyroków gotowych i produktów 
speżywczych 10 proc. Z czasem tkaniny ba 

wełniane i jedwab angielski uzyskają również 
cie preferencyjne 10 proc. Anglja natomiast 
wprowadzać będzie bez eła te wszystkie to 
wary z lndyj, które obciążone są cłem jed- 
nestajnem 10 proce ad valorem. Pozaiem 7 
cei preierencyjnych korzystač będą tkaniny 
kawełniane, herbata, surowce, oleje i wiele 
artykułów spożywczych. Rząd angielski obie 
cuje współdziałać w tym kierunku, ażeby w 
Laneashire zużywać więcej baweiny indyj 
skiej. 

Lot naokoło świata 18-letniego Polaka 
7 Rmeryki. 

NOWY YORK. 24 8 (Pat). Prasa donosi, 
że 18-letni Połak Edmund Serafin, którego 
rodzina mieszka w Jersey City projektuje 
let nackcło świata na samolocie własnej bn 
cowy. Celem tego lotu ma być wykazanie 

możliweści praktycznych  jednopłatowca 0 
lckkiej konstrukcji. Letu swego ma on do- 
kcnać w kierunku zachodnim przez Japonję, 
Chiry, Indje, Wioehy, Polskę i Anglję do 

Nowego Yorku. 

  

MATURALNE KOGDUKACYJNE KURSY WIECZOROWE 
„Rozpowszechniania Średniego Wykształcenia'* Koncesjonow. przez Ku- 

ratočium Dkręgu Szk. Wil. » programem gimn. państwow. 
Wilno, ul. Biskupia 4/5 nrzy olscu Katedralnym. 

Przyjmuje wpisy do wszystkich klas gimnazjum. System półroczny. Dla 
niezamożnych i urzędników ulga. Nauka rozpoczyna się 1-go września. 

Sekretarjat czynny codziennie od 

  

godz. 4 do 7 wiecz. 
  

  

Kieczorowe KURSY MATURALNE corostycm 
przy GIMNAZJUM im. 
w Wilnie, 

Uprawnione przez Kuratorjum O 5.W. 

przyrodniczy. System półroczny Program gimnazjów państwowych Voczatel roku 

Kancelarja czynna w godz. 9—13i 17- 19. szkolnego 5 września o godz. 17. 

Straszna śmierć. 
PARYŻ. 24 8 (Pat). Dzisiaj w Chartres 

spadł wskutek utraty szybkości samolot woj 

skowy w momencie, kiedy aparat, będący 

na małej wysokości, przygotowywał się do 

lądowania. W! czasie upadku ekspłodował 

zbicrnik benzyny, Dwaj lotnicy  spłonęli 

żywcem. 

Ciekawy instytut. 
WASZYNGTON. 24 8 (Pat). Staraniem mi 

risterstwa. sprawiedliwości tworzy się tu 
międzynarodowy t. zw. clearing house dla 
identyfikacji zbrodniarzy całego świata. 

    

Kto nie jeździł kajakiem, ten nie 
może mówić że zna jakieś rzeki, że 

X wszedł z niemi w komitywę, kto po- 
jedzie po raz pierwszy, marzy o nastę 
pnych podróżach i spacerach, staje się 
fanatykiem kajakowania, śni o tem 
sunięciu jak strzała po błękitnej, za- 
lanej słońcem strudze płynnego sre- 
bra, lub nawet o mozolnem, ale zwy- 
cięskiem walczeniu z falą i deszczem. 
We wspomnieniach widzi siebie tuż 
ponad wodami, zespolonego z ch prą- 
dem, zrośniętego w jedno ciało z tem 
lakierowanem pudełkiem, które wy* 
siłkiem własnych mięśni lub prądem, 
niesie zda się w nieskończoność, uka- 
zując uszczęśliwionym oczom coraz 
to nowe widoki, brzegi, piaski, plaże. 
lasy, sioła... W dawnej łódce czy na 
statku, człek płynie czemś, po wodzie, 
w kajaku płynie się razem z woda 
wydaje się, że człek przetworzył się 
na jakieś stworzenie od pasa kaja- 
kowe i mknie nie w jakimś instru- 
mencie. ale własną mocą, zanurzony 
w przeźroczym nurcie. 

Wrażenia te są nowe i nie dziw- 
nego, że wobec ich roskoszności mno- 

żą się kajaki i rośnie konfraternia 
kajakowa. Bo być kajakowiczem, 
albo nie być, to wielka różnica, Temu 
co nim jest, przybył... ni to szósty 
zmysł, ni to zdolność nowa, ni to wej 
ście w zaklęte przez Ondyny kręgi 
czarownych wrażeń, Kajakowiczów 
Jączy to samo odnoszenie się do na- 
tury, wejście z nią w najbliższy kon- 
takt, wślizgnięcie się w najtajniejsze 
jej zakątki. Tu nie z niezdrowego an- 
tagonizmu i bezmyślnego zdobywania 
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). 1 KRASZEWSKIEGO 
założone w roku 1926. , 

Nr. II-31078. Typ humanistyczny i met - 

Archiwum tego instytutu posiadać będą bo- 
gaty zbiór nietylko odcisków palców setek 
tysięcy przestępców ale także wszystkie da: 
ne, dotyczące ich curriculum vitae. Rząd 
amerykański porozumiał się już z rządami 
przeszło 20 państw, z któremi zawarł umo- 
wy dotyczące wymiany odpowiednich doku 
mentów. 

GIEŁDĄ WARSZAWSKA 
WARSZAWIA. 24 8 (Pat). Nowy York 8,92 

— 8,94 — 8,90; Paryż 34,98 — 35,07 — 34,89; 
Szwajcarja 173,50 — 173,93 — 173,07; Ber- 
lin 212,20. Tendencja niejednolita. 

Akcje. Bank Polski 75 i pół — 77. Ten 
dencja mocniejsza. 

tylu a tylu kilometrów na godzinę, 
bez oglądania się na okolicę. Kajako- 
wanie jest poto, by widzieć i zachwy- 
cać się, by doznać rozkoszy roztapia- 
nia nerwów w rytmicznym ruchu lek- 
kich wioseł, które stają się jakby 
przedłużeniem człowieka, tak jak ca 
ły kajak jest niby przedłużeniem po- 
ciągu człowieka do pływania. 

Lekkość tej rozkosznej łódeczki, 
sprawia, że jest ona stworzona dla 
młodzieży i dla kobie, nietylko dla 
wytrawnych wilków rzecznych, że 
daje się przenosić na ramionach, że 
zwija się ją jak... kostjum kąpielowy. 
wiezie i niesie według potrzeby, że 
jej dzioby zawierają komfortowe śpi- 
żarnie i garderoby, zdolne pomieścić 
trykoty i pledy do spania, wanienkę 
gumowa i prymus, słowem całą goto- 
walnę jejmości i jegomościa. 

Tleż wrażeń się zbiera za smukłym 
dziobem kajaku! Jakie pole do zgod- 
nej sprawności! Do zgrania się jak 
w jedno bicie serca, w jeden rytm. 
jedną. podwójną, kajakową duszę! 
Młodzi małżonkowie pobierający się 
przed latem, a lepiej jeszcze narze- 
czeni, powinni kupować kajaki jako 
niezawodny sprawdzian czy ich cha- 
raktery harmonizują? Bo jeśli w ka- 
jaku wiosła będą zawadzały o siebie 
i rie będą szły rytmicznie, to znak 
wyraźny że dusze, temperamenty i 
uczucia tych ludzi nie mogą być ze 
sobą w zgodzie. Natomiast co za od- 
krycie jeśli się siądzie do przejażdżki 
z nieznajomym lub nawet z dobrą 
znajomą, ale z którą się tylko do- 
skonale np. tańczyło tango lub grało 
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LORNETUJEMY ŚWIAT. 
Z pod ciemnej gwiazdy. 

W swoim szarym gabinecie przy biur- 

ku zapełnionem wielką ilością ksiąg i pa- 

pierów siedzi Mr. John Slumkey, właściciel 

licznych zakładów włókienniczo-tkackich. 

Na twarzy jego maluje się bezgraniczny 

smutek i zamyślenie... Ostry i głęboko wni- 

kający w przestrzeń wzrok spoczywa na kil 

ku kominach wygasłych fabryk, których wi- 

dok roztacza się przed oknami szarego ga- 

binetu... 

— Mr. John Slumkey jest bardzo zmart- 

wiony... bo oto zakłady jego zostały częścio 

wo dotknięte różdżką powszechnego kryzy- 

su... 

— Nie trwało to jednak zbyt długo. 

— Po pewnym czasie Mr. John Słumkey 

patrzy w inną stronę olbrzymiego placu i 

błogi, niczem niezastąpiony uśmiech rozjaś 

nia jego sędziwą  siedemdziesięcioletnią 

twarz. 

  

Zdala dobiega do niego łoskot maszyn. 

r. John Slumkey roskoszuje się ło- 

skotem maszyn i dymiącemi kominami 

swych fabryk, które jako złotodajne źródło 

są niezmiernie pożyteczne dla „każdego* pro 

letarjusza, — są one błogosławieństwem ca- 

łej ludzkości... 

, — Mr. John Słumkey zastanawia się nad 

mądrem urządzeniem tego świata.. podziwia 

przedziwne zjawisko, kiedy to każde stuk- 

nięcie, każdy oddech maszyny przynosi dzie 

siątki, tysiące. dolarów... i to tak nawet, 

Narodziny faszyzmu w Angiji 

Po oderwaniu się od Labour Party 
jej skrajnego prawego skrzydła pod 
wodzą sir Oswalda Mosley'a, rozeszły 
się, a było to już rok temu, pogłoski, 
iż sir Mosley, którego przekonania 
polityczne ulegały dużym i częstym 
przemianom, zamierza pójść w ślady 
Hitlera i założyć partję faszystowską. 
Pewne próby w tym kierunku czynie 
no w Anglji, ałe cała ta robota odby- 
wała się cicho i opinja publiczna, 
oraz partje polityczne nie zajmowały 
się kwestją, z pozoru sądząc, dość 
błahą. 

W tych dniach jednak zaszły roz- 
maite fakty, które znienacka wysu- 

nęły kwestję istnienia faszyzmu w 
Angłji. W Londynie i w innych więk- 
szych miastach angielskich pojawiły 
się wielkie plakaty na słupach ogło- 
szeniowych i na murach domów, w 
których partja faszystowska nawołu- 
je młodzież angielską do zapisywania 
się w szeregi faszystów. W odezwach 
plakatowych znajdują się też groźbw 
pod adresem Żydów. 

Prasa londyńska podchwyciła na- 
tychmiast okazję i wystarała się o 
interwiew z sekretarzem generalnym 
partji faszystowskiej. Treść wywiadu 
podaje „Daily Telegraph*. Generalny 
sekretarz potrweirdził, iż przywódcą i 
organizatorem partji jest sir Moslcy 
(nb. członek Izby Gmin), który obec- 
nie bada działalność ćfaszyzmu we 
Włoszch i w Niemczech, a po powroci 
opracuje szczegółowy program dla 
angielskiej partji faszystowskiej. To- 
rysi angielscy mają nosić czarne ko 
szule; utworzone też zostaną grupy 
bojowe, do których włączy się wy- 
ćwiczonych sportowo, a zwłaszcza w 
sztuce boksu, mężczyzn, 

Naogół prasa i opinja w Anglji 
traktują sir Mosleya niezbyt serjo, 
widząc w nim swego rodzaju enfant 
terrible. 

   

  

Sabotaż na Białorusi 
Sowieckiej. 

Z pogranieza donoszą. iż na terenie Bia- 
łorusi sowieckiej w niektórych okręgach po- 
nowiły się zamachy sabotażowe na kolekty- 
wy sowieckie. 

WI dziu 21 bm. wieczorem w zagadko- 
wych Gkolicznościach spylił się kolektyw 
„Blucher* w okręgu zasławskim, kolektyw 
„Stalinów* w okręgu dryskim oraz dom 
kocperatywny urzędników sowieckich w 
Gródku Ostreszckim. 

Dnia 22 bm. w okręgu kojdanowskini 
spłonął budynek ze zbożem tegorocznym. 
Dwóch włościan miłicja aresztowała. — (2)- 

w tenisa, ale nie kajakowało. Teraz 
dopiero będzie rozstrzygająca próba. . 
raz dwa, raz dwa, idzie czy nie? 
Lecimy? Doskonale, lećmy dalej. 
Kajaczek—cacko nosem białym lub 
błękitnym szuka drogi wśród prądów, 
woda mknie jak szalona tuż pod łok- 

ciami, na poziomie rjeki kiedząc, 
widzi się istotne jej piękno, dostępne 
dotąd jeno rybie, zwykle na te rzeczy 
obojętnej. 

A któż ma więcej używać tego roz. 
kosznego sportu, jak nie my, wilnia- 
nie, mający taki objekt, taką drogę 

wodną jak nasza cudna Wźlja? 

To też ścigają się po niej kajaczki 
mniejsze i większe, już je doskonale 

wyrabiają w Wilnie, koszt nie taki 

znów wygórowany, a daje tyle roz- 

koszy, tyłe prześlicznych wycieczek 
w najbliższe okolice, nieznane dotąd 
i niedostępne. W najbliższym czasie 
należałoby określić te drogi wodne, 
i zapewnić tu i ówdzie etapy, możność 
nociegów, bo aczkolwiek największa 
rozkosz to podróż dzika i na łos szczę 
Ścia, jednak trzeba liczyć się z cza- 
sem ludzi urlopujących i nie zabierać 
go im na niepotrzebne tarapaty. 

Jedna z najładniejszych wycieczek 
wpobliżu Wilna, to droga od Wilna 

do Santoki przez krętą Żejmianę, 
jeszcze bardziej zatuloną w gąszcz 
Dubinkę, na przepiękne jeziora du- 
hińskie, przepołowione niestety obec- 
nie granicą, poza którą wznosi się 
obecnie półwysep koło miasteczka 
Dubinki, ze śladami zamku, ongiś 
ulubionej rezydencj tęsknej Litwinki 
Barbary, piszącej z tego właśnie zam- 

że On, Mr. John Slumkey tego wszystkiego 

nie zabierze, bo trzeba przecież opłacić pra- 

cujące masy robotników.... 

— I w tym momencie doskonale zdaje 

sobie sprawę w wartości swej osoby w spo- 

łeczności.. cóżby było na świecie gdyby za- 

brakło jego i jemu podobnych?.. — i czegóż 
wreszcie chcą ci obrzydli jacyś socjaliści?.. 

— Gdyby nie On i jemu podobni?.. 

— Mr. John Slumkey niema* ani nikogo 

z rodziny, ani dalekich krewnych, prócz ty- 

tułu miljonera i przybranego dziecięcia w pe 

staci jeszcze stosunkowo niedużego kapitału. 

— Ach. jak często, Mr. John Slumkey 

drży w niepokoju o jakiekolwiek schronie- 

nie dla swego jedynego dziecięcia, tak pie- 

czołowicie pielęgnowanego przez całe życie, 

a dziś nie dającego się puż ująć w odpowied- 

nie ramy dawnych obrotów... — drży w'nie- 
pokoju o najlichszą, ale pewną skrytkę gdzie 

możnaby go było ulokować bezpiecznie... 

—Wiidok poroźwieszanych na ścianach 

gabinetu map wyrywa zazwyczaj miljonera 

z każdej takiej zadumy. 

— Znowu ogląda lubieżnem okiem po 

raz tysiączny dobrze mu znane arkusze, Za- 

stanawiając się nad poszczególnemi skraw- 

kami lądów, znowu myśli o nowych rynkach 

zbytu, niepokoi się możliwością utraty do- 

tychczasowych, pożera jakiekolwiek nadzie- 

je wyzysku białych, bronzowych lub czar- 

nych płemion świata... 

— Mr. John Slumkey codziennie przeży- 

wa wiele chwil pełnych rozmaitych trwóg 

i niepokoju i codziennie błaga nienasycone- 

go złotem bożka o wypoczynek, o wytch- 

nienie aby. raz wreszcie wyrwać się z tego 

niezrozumiałego. zawrotnego kręgu życia... 

— Mr. John Slumkey błaga bożka. 

— Mr. John Slumkey jest religijny i głe- 
boko wierzący. 

* * © 

Znienawidzeni, 

Na kapitalistycznym globie widnieje duža 

czarna plama. Jarzy się ona miljonami lamp 

elektrycznych, dudni przyziemnem echem 

dalekogrzmiących machin, dygoce jednem 

potężnem brzmieniem zachwytu dla pracy 

— Entuzjazm i siła w koszmarze ducho- 

wych przeżyć pracujących mas... к 

— Wiszyscy Oni nienawidzą burżujów * 

świat kapitalizmu. Chcą wie 

rzyć w lepsze jutro i swą pracę, w zupełne 

zwycięstwo nad nieustannie czyhającym jej 

wrogiem... 

—Wizyscy oni nienawidzą najbliższych, 

przeklinają ojców, matki i samych siebie. 

W chaosie wydarzeń i gorączkowem tempie 
życia idą jako nowe zastępy do boju o inne 

podstawy bytu... 

— Wiszyscy Oni nienawidzą Boga. Burzą 

Jego Świątynie i wyklinają wiarę w Niego. 

Wiarę w Boga chcą zastąpić wiarą w potę- 

gę pracy... 

— I wszyscy Oni w walce codziennych, 

znojnych dni zdążają ku wyśnionej przy 

szłości szczęścia na ziemi i pełni użycia do 

czesnych chwil... 

— WB oni czczą bożka. 

— Wszyscy oni są wierzący. 

  przeklinają cał 

  

  

  

* * * 

"Wielobėstwo. — Budują się przybytki 
dla bożka zlota... Wznoszą się świątynie dla 
boga krwi i żelaza... Dla prawdziwego Boga 

niema ołtarzy... 

WWW 

Rewolucjonišei, 

To jawnogrzesznicy, którzy odważyli się 

otwarcie i szczerze oburzyć się na dotych- 

czasowy porządek świata. Tych należy czem 

prędzej zniszczyć i wyplenić ze społeczf0ś- 

ci, goyż są  najniebezpieczniejsi, niepożą- 
dani... 

—Oni wnoszą inne, nowe wartości w ży- 

cie — przeciwko tym, które istnieją, — @а- 

tego należy ich usunąć... 

— Oni noszą w sobie zarodki jakiejś me- 

cy i siły.. — przeciwko beznadziejności-— 

dlatego nie powinni nawet istnieć... 

— Tak orzekli „smakosze“. 

— „Znawcy* przyklasnęli temu. 

— Tymczasem kula ziemska posuwa się 

naprzód, — miarowym i powolnym ruchem 

obraca się dookoła swej osi, w zadusznej i 

przesyconej atmosferze wszechbytu... 

St. Tini. 

PRINT TT RTN TNT TEST 

ku, słynne listy pełne żalu i miłości 

do swego „Pana y Króła* do Krako- 
wa i Lublina. . 

Wogóle Wilja ze swemi zakręta- 

mi, ze swem czystem, „błękitnem li- 

cem*, bystrym prądem, który DIeSi€ 
jak na skrzydłach, z temi brzegami 

urwisk złotego piasku, porośniętemi 
gęstemi i wyniosłemi borami, z dwo- 
rami i zaściankami wśród ogrodów, 

przedstawia dla wycieczkowiczów 

niewyczerpane źródło rozkoszy. 

Spotykaliśmy tego lata „kajako- 
wych ludzi* z Mało. i Wielkopolski, 
opalonych na bronz wilków IZėCZ- 
nych, starych i młodych, którzy mieli 

za sobą tysiące kilometrów wodnyc 

dróg, sunęli lotem mewy po Naroczu 
i Miadzole, po Dryświackiem i bra 
sławskich jezioryszezach, po pole- 
skich sennych wodach, pośród OCcze- 

retów po kanałach Augustowskim + 

in. i wracali upojeni pięknością 007 
krytego krajobrazu. 

'Tak, kajak to możność lotu w PrZe- 
strzeń, najtańszy i najzdrowszy 5ГЭ 

dek komunikacji. Z roku na rok ple- 
mię kajakowe mnożyć się będzie jak 

te ryby, umykające nam z pod Jeciut- 
kich, a tak spręžystych wiosel. Etož 
raz pojechawszy, nie marzy O włas- 

nym kajaku, kto nie wspomina jak 
słodko si ęmarzyło w słońcu, dążąc 
z prądem lub napinało muskuły Prze- 

bywając zwycięsko pod komendą W0- 
dza trudne porohy i kręte wiry? 

Hel. Romer. 

Gas T gn 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Skarb w gminie bienickiej. 

Wiezoraj władze administracyjne 
powiadomione zostały o ujawnieniu 
wartościowego skarbu na terenie gm. 
bienickiej w powiecie mołodeczańs- 
kim. 

Szczegóły ujawnienia skarbu są na 
stępujące: 

We wtorek 23 b. m. mieszkaniec 
wsi Tałuje, gminy bienickiej wymie- 
nionego powiatu, Jakób Monid orząc 
ma swojem polu wpobliżu wsi natra- 
fił ostrzem pługa na jakiś twardy 
przedmiot. Zaciekawiony rolnik za- 

czął rozkopywać miejsce gdzie utknął 
mu pług i wkrótce wydobył z ziemi ja 
kiś dziwnych kształtów garnek mie- 
dziany, zawierający ponad 500 sztuk 
rozmaitej wielkości monet starożyt- 
nych. 

O ujawnieniu skarbu powiadomio- 
no starostwo, które zainteresowało się 
monetami. Okazowe egzemplarze mo. 
net dostarczone już zostały do staro- 
stwa skąd powędrują do Wilna celem 
ustalenia pochodzenia monet oraz 
wartości ujawnionego skarbu. 

(e) 

Olbrzymi pożar we wsi Raciuny. 
We wsi Raciuny gm. słobudzkiej pow. 

braslawskiego piorun uderzył w zabudowania 
braci Kapturów. Powstały ogień zniszczył dom 
mieszkalny, chlew z ym inwentarzem i 
spichlerz z tegorocznemi zbiorami. 

Ogień z em zlikwidowała przybyła na 
miejsce bras. ką & a. Od uderze 
mia pioruna został poważnie kontuzjowany 
Konstanty Kaptur. W stanie ciężkim odwie- 

ala powiatowego. 

  

  

      

    
   

    

ziono go do szy 

Uprzedzone podpalenie w pow. dziśnieńskim. 
dach stodoły. Na szczęście jedynie spal ła 
się szmata osmalając Ścianę. Policja prowa 

(e). 

Nieznany sprawca usiłował podpalić sto- 
dołę Michała Piluczenko w kol. Antoniówka, 
gm. prozorockiej, pow. dziśnieńskiego, za 
pomocą zapałonej szmaty podrzuconej pod 

  

   

Przykre wrażenie wywołał palący się 
chlew, gdzie w płomieniach ginęły 2 krowy i 
3 świnie. Nikt nie mogł się dostać do wnę- 
trza chlewu by otworzyć kłódkę i wypuścić 
trzodę. Straszliwe ryki żywcem — ра- 

lącej się trzody przyprawiały o rozpacz go 
spedarza i zebrany tłum. 

Straty wynoszą kilka tysięcy złotych. 
(c) 

   

  

dzi dochodzenie. 

  

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

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

lorach i deseniach po cenach bardzo przystępnych. 

  

Koniawa 

pow. wil.-trocki. 

Z działalności Polskiego Czerwonego 
Krzyża. 

  

Koniawa, niewielka wieś w południowo- 
zachodniej cz: powiatu wileńsko-trockiego 
«w gminie orańskiej, dawna siedziaba gminy 
koniawskiej, już od połowy czerwca br. jest 
codziennie bardzo ożywiona. 

Podjeżdżając do tego osiedla widać ciag- 
mące wszystkiemi drogami wozy pełne dzie 
«ci i dorosłych, pieszych i konnych. Wyraz 
twarzy większości tych „pielgrzymów* -— 
przygnębiona, ze stygmatem bólu i apatji. 
Są to b. liczni chorzy na oczy, którzy śpie- 
«szą po ratunek ni ko z najbliższych tere- 
mów powiatu w. sko-trockiego, ale i ze 
znacznie dalszych, bo z sąsiednich powiatów: 
Tidzkiego i grodzieńskiego, odległych nie 
saz o 40 i 50 kilometrów. 

Te liczne nzesze ściąga do Koniawy zża- 
instalowane od dnia 15 czerwca rb. II gi 
iLotny Oddział Okul. Wiileńsk. Okr. Polsk. 
«Czerwonego Krzyża. 

Zainteresowany ożywioną działalnością 
Oddziału zwróciłem się do jego uprzejmej 
%ierowniczki p. Dr. Lucji Taresiewiczowej i 
niemniej uprzejmej gospodyni p. Dr. Janiny 
"Witkowskiej o informacje w tej sprawie 

I oto jak przedstawia się działalność 
"Oddziału. 

Za czas dwumiesięcznej działalności w 
Koniawie udzielono dotychczas 3225  0so- 
(bom 16383 porady, zastosowano odpowied 
mie zabiegi a w tem samych operacyj ocz- 
mych dokonano 158. Siedem  szczególniej 
*rudnych operacyj dokonał przybyły do Ko 
miawy w dniu 8 sierpnia profesor Dr. Szy 
amański i w dniu tym zwykła średnia frek 
"wencja 330 chorych dziennie osiągnęła re- 
Mordową liczbę 700 osób. 

Bardzo poważny odsetek chorób ocznych, 
"występujących u zgłaszającej się ludności 
<stanowi jaglica, sięgając nawet 50 proc. 

Złe warunki mieszkaniowe i odżywcze 
amiejscowej ludności, dość malaryczny klimat 
% та?е stosunkowo uświadomienie w zakre 
sie higjeny życia codziennego — powodują 
«masowe wystąpienia jaglicy w niektórych 
owsiach jak np. w Bortelach, Komaruńcach, 
'Widziuniańcach gminy orańskiej i innych. 
Dlatego działalność Oddziału idzie w dwóch 
Ikierunkach: leczenia zgłaszajązych się cho- 
wych — tudzież pouczania ich, jak oni sami 
i ich otoczenie ma się zachować, by w przy. 
*szłości ustrzec się od zakażenia jaglicą i 
'zgubnych następstw nieleczenia tej choroby. 

: W] celu należytego spełnienia tego dru- 
giego zadania Oddziałowi z pomocą przy- 
<szedł Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet w 
"Wilnie i Referat Oświaty Pozaszkolnej przy 
Inspektoracie Szkolnym pow. wiłeńsko-troc- 
*kiego, zainstalowując przy Oddziale na czas 
jego działalności w Koniawie aparat pro 
jekcyjny, zaopatrzony przedewszystkiem w 
.pnzezrocza filmowe o zwalczaniu jaglicy, a 
następnie i inne z zakresu higjeny i spo- 
eczno -oświatowe. 

Akcją odczytową zajęło się nauczyciel- 
stwo publicznych szkół powszechnych posia 
«dające konieczny tu język litewski. 

Dnia 13 bm. przysłany przez Zw. Pracy 
Obywatelskiej Kobiet z Wlilna p. Giedrowic7 
"Witold wobec zgromadzonych przeszło 100 
«chorych wygłosił w języku polskim i litew- 
skim odczyt o jaglicy, bogato ilustrowany 
przezroczami. Obrazowo i przystępnie ujęty 
odczyt wzbudził duże zainteresowanie u słu. 
<haczów. 

Praca Oddziału jest nader uciążliwa, bo 
przy trudnych warunkach lokalowych i 
przy znacznej frekwencji chorych trwa cały 
dzień od 8 rano do 8 wieczorem. Cała zaś 
akcja pomyślana jest dość racjonalnie bo 
nawet zorganizowano niewielki szpitalik, 
gdzie stale prawie przebywa około 10 cho- 
wych, u których dokonano poważniejszych 
gałkowych operacyj. Pozatem ze 20 osób z 
dalszych okolic przebywa po kiłka dni w 
pobliżu Oddziału, nocując gdzie się da, w 
stodółce, u znajomych i t. p. Ciasne stosun- 
kowo pomieszczenie Oddziału i szpitalika 
przy niezwykle dużej frekwencji chorych u- 
trudnia utrzymanie należytego stanu higje- 
ny. Na dożywianie biednych, którzy przy- 
szli z dalszych okolic Sejmik wileūsko-troc 
ki wyasygnował pewne kwoty i aczkolwiek 
dożywianie to nie jest w zupełności wystar- 
czające — jednak pozwala niezamożnym cho 
rym na dłuższy pobyt przy Oddziale. Wiel- 
ka szkoda, że ofiary miejscowego społeczeń 

  

     

   

stwa mimo pewnych w tym kierunku de- 
klaracyj jakoś dotychczas nie napływają, a 
przydałoby się drzewo, produkty żywnościo 
we i chociaż skromne datki pieniężne. 

Sądzę, że dla okolicznego ziemiaństwa 
nawet w dobie obecnego kryzysu niewielkie 
ofiary w naturze dla tak pożytecznej placów 
ki społecznej, jaka jest Oddział P. C. K. w 
Koniawie — nie sprawiłyby zbyt wielkiego 
uszczerbku w budżecie gospodarczym 

Oddział oczny korzysta z lokalu szkolne- 
go i pomocy nauczycieli publicz. szkół pow- 
szechnych pp. Szławienia Marka i Krasow- 

skiego Nikodema, którzy znając miejscowe 
stosunki i język litewski znacznie ułatwiają 
Oddziałowi pracę szczególniej administracyj 
ną, nie licząc się z tem, że ferje podczas któ 

rych mają nabrać sił do nowej pracy szkol 
nej i pozaszkolnej, mają się ku końcowi. 

Nie można również pominąć działalności 
Oddziału na terenie tarpitejszych publicznych 
i prywatnych szkół powszechnych, których 
w krótkim stosuękowo czasie od 15 czerwca 
do 30 czerwca rb. zdołano zwizytować 21 i 
przejrzeć 1041 dzieci, znajdpjące w niektó- 
rych szkołach znaczny odsetek dochodzący 
do 20 proc. jaglicznych. 

Przyglądając się działalności Oddziału 
ocznego i tak ożywionemu ruchowi ludności 

wiejskiej zastanawiałerk się, gdzie podziała 
się znana pNyszechnie u wieśniaków nie- 
chęć i nieufność do lekarzy i leczenia się. 
Odpowiedź znalazłem dość łatwo patrząc na 
łagodne i życzliwę obchodzenie się personelu 
Oddziału z prawdziwie nieszczęśliwymi cho 
rymi oraz słuchając ich rozmów o dobro- 
dziejstwach Oddziału. Przytem okoliczność 
bezpłatnego leczenia i wyrobiong już u nie 
których poczucie możliwości utraty wzroku 
tzy sama utrata — przyczyniają się również 
do tak znącznej frekwencji, jak przeszło 300 
osób dziennie. 

Wzruszającą jest dziecinna wprost ra- 
dość z odzyskania wzroku powszechnie zna 
nej w Koniawie „Agatki* Podejkowej ze wsi 
Strażuny, starsza niewiasta, która przed ope 
racją już od 5-ciu lat nie nie widziała i nie 
spodziewała się już do końca życia korzy- 
stać z największego skarbu człowieka, ja- 
kim jest wzrok. E. A. 

Z pogranicza. 
Włościanie z Białorusi uciekają do 

Polski. 

Na odcinku granicznym Turowszczyzna 
w miejscowości Bukradowo patrol KOP. za 
trzymał grupę włościan sowieckich, którzy 
zbiegli z terenu Białorusi sowieckiej, Grupa 
11 osób w tej liczbie kobieta i troje dzie 
ci. Uciekinierzy pochodzą z okręgu kojda- 
nowskiego, opowiadają że życie tam jest 
bardzo ciężkie ze względu na osiedlenie w 
tym okręgu *kilku tysięcy  Wielkorusów, 
którzy są otaczani specjalną opieką rządu 

sowieckiego. (zi 

Przemytnik litewski oddaje się w ręce 
polskiego patrolu. 

Na odcinku granicznym Orany patrol 
KOP. zatrzymał przemytnika litewskiego z 
pow. koszedarskiego, który dobrowolnie od- 
dał się w ręce władz polskich z prośbą © 
niewysiedlanie go z granic, ponieważ jest on 
Ścigany przez strażników litewskich. Przą. 
mytnik ten należał do bandy, która przed 
kilku dniami na odcinku Marcińce postrze- 
liła dwóch strażników litewskich. (z) 

Od ploruna. 
W powiecie święciańskim, w zaśc. La- 

chowszczyzna, gm. twereckiej na szkodę Fr. 
Kasowskiego od uderzenia pioruna spalił się 
chlew oraz znajdująca się w nim trzoda chle 
wna: kiłka krów, świń'i cielęta. 

Straty wynoszą kilka tysięcy złotych. 

   

  

  

  

    

      
    
    
    
      

        
       

   3-ch Klasowa 

KOBDUKACYJNA SZKOŁA 
HANDLOWA 

z 4-tą klasą specjalną o kierunku 
samorządowym 

w Smorgoniach 
przyjmuje zapisy do wszystkich 

czterech klas 

Warunki przyjęcia wysyła Kancelarja 
Średniej Szkoły Handlowej w Smor- 
goniach po nadesłaniu znaczka na 

odpowiedź.     

S$Skazanie komunistów. 
NOWOGRODEK. 24 3 (Pat). Wi dniu 23 

Sierpnia rb. Sąd Okręgowy w Nowogródku 
rozpatrywał sprawę b. sekretarza OKZB. No 
wogródek, Besaraba Macieja z Korostowa, 
oraz kilku innych oskarżonych o działolność 
komunistyczną. 

W wyniku rozprawy skazani zostali: Be 
sarab Maciej na 5 lat ciężkiego więzienia, 
Mazuro Jan, Buszejko Józef i Skworoda Jan 
po 4 lata ciężkiego więzienia każdy. Skaza 
ni aresztowani zostali w grudniu r. ub. 

Makułatura komunistyczna. 
NOWIOGRÓDEK 24 8 (Pat). W: tych dniach 

T lesie przy wsi Bułatowszczyzna i Zawita 
= gminy Horodziej pow. nieświeskiego zna 

ono dwa worki porzuconej literatury ko 
munistycznej, które ludność miejscowa od 

dała na posterunek PP. w Horodzieju. Oha 
worki już nadgniły, wskutek długiego leże 
nia na słocie. 

W. obu workach znajdowało się kilka ly 
sięcy sztuk bibuły komunistycznej. 

KU R J E R Т ОНМ KC 

„ Akademja žatobna ku czci 
Ś. p. Prezydentowej Mościckiej. 

W dniu 24 b. m. o godzinie 18-ej 
odbyła się w auli kolumnowej U. 5. 
B. żałobna akademja. zorganizowana 
przez obywatelski komitet uczczenia 
ś. p. Prezydentowej Mościckiej. 

Na podjum umieszczono wśród 
kwiatów i zieleni portret Ś. p. Michali- 
ny Mościckiej. Wokół ustawiły się po 
czty sztandarowe Federacji P. Z. O. O 

Wśród uczestników akademji 0- 
becni byli m. in. wicewojewoda Mar- 
jan Jankowski, prezes Okręgowej I- 
zby Kontroli Pietraszewski, prezes Są 
du Apelacyjnego Wyszyński, prokura 
tor .apelacji Przyłuski, prezes izby 
Skarbowej Ratyński, wiceprezydent 
m. Wilna inż. Czyż, starosta grodzki 
Kowalski, przedstawiciele duchowień- 
stwa wszystkich wyznań, wojskowoś- 
ci, senatu akademickiego, kuratorjum 
szkolnego, posłowie, senatorowie, re- 
prezentanci prasy, organizacyj społe- 
cznych i t. d. 

Akademję zagaił przewodniczący 
komitetu p. senator Witold Abramo- 
wicz, temi słowy: „„Wieść żałobna o 
śmierci małżonki p. Prezydenta Rze- 
czypospolitej ś. p. Michaliny Moście- 
kiej boleśnie targnęła sercami całego 
kraju. Cała Polska głęboko odczuła u 
tratę Tej, którą powszechnie poważa- 
no, ceniono, kochano, jako wielką pa 
trjotkę, jako wybitną działaczkę spo- 
łeczną, jako czułą na łudzkie niedoie 
pocieszyciełkę i opiekunkę. Liczne sto 
warzyszenia, związki i instytucje, któ 
rych była czynnym członkiem ponio- 
sły niepowetowaną stratę, a tysiączne 
rzesze dotkniętych klęskami bezdom- 
nych i głodnych, będą serdecznie op- 
łakiwały swą wysoką  protektorkę. 
Cała Polska uchyliła czoła przed bó- 
lem p. Prezydenta Rzeczypospolitej. 
Po zgonie ukochanego syna, a nastę- 
pnie zięcia nieubłagany los zabrał mu 
najmilszą i najwierniejszą towarzysz- 
kę życia. Przejęty obowiązkami swe- 
go wysokiego 
dent Rzeczypospolitej, zmuszony był 
taič w głębi serca ból swego życia o- 
sobistego. Cały swój czas, całego sie- 
bie oddawał dla dobra publicznego. 
W każdej okoliczności, w każdej po- 
trzebie, był na służbie państwa. Zaw- 
sze pogodny, z dobrotliwym uśmie- 
chem, witał wszystkich, z kim wypad 
ło Mu obcować w interesie Polsk! 
Jakżeż gorąco cały Naród współczuł 
Panu Prezydentowi, gdy widział Co 
kroczącego na czele konduktu, za tru 
mną Pani Prezydentowej. Wilno i 
Ziemia Wilenska uczcziły pamięć 
małżonki Pąna Prezydenta Rzeczypo- 
spolitej, składając na Jej mogiie wie- 
niec, Na akademji żałobnej niech na- 
sze myśl i uczucia spłotą się z ogól- 
nym żalem, który cały naród długo 
jeszcze. żywić będzie 

Na wezwanie mówcy uczestnicy 
akademji uczcili pamięć Zmarłej 
przez powstanie, poczem sen. Abra 
mowicz odczytał depeszę, którą zde- 

          

stanowiska p. Prezy-- 

cydowano wysłać do Pana Prczyden- 
ta Rzeczypospolitej Depesza ta brzini: 

„Kancelarja Cywilna Pana Pcczy- 
denta Rzeczypospolitej. Warszawa. 
Zamek. Przedstawiciele społeczeńst- 
wa wileńskiego, zebrani w dniu 24 
sierpnia na uroczystej akaden:ji ku 
uczczeriu Ś. p. Prezydentowej Mcha:i 
ny Mościckiej, przesyłają Ci, Dostojny 

    
    

Panie Prezydencie, wyrazy najgłęb- 
szego współczucia i żalu z powodu 
straty Nieodżałowanej Małżonki i 
Wielkiej Obywatelki. która niosąc 
Ziemi Wileńskiej pomoc w chwilach 
klęsk żywiołowych, zapisała się naza 
wsze we wdzięcznej pamięci naszego 

kraju”, 
Następnie pani Janina Rostkowska 

prezeska Związku Pracy Obywatels- 
kiej Kobiet, którego zmarła Pani Pre 
zydentowa była honorową przewodni. 
czącą, wygłosiła w piękną forme u- 
jęte wspomnienie pośmiartne. —Pani 
Prezydentowa Mościcka — podkreśli- 
ła mówczyni — pozostawiła po sobie 
nieprzemijające wartości moralne, 
które będą niezniszczalnym wkładem 
w życie Narodu. Śpieszyła wszędzie 
tam, gdzie było cierpienie i bieda, by- 
ła wszędzie tam, gdzie tworzyło się 
wolne życie naszego narodu. Brała ży 
wy udział w ruchu niepodległościo- 
wym, dzieląc trudy życia na obczyźnie 
ze swym małżonkiem. następnie. w 
czasie otwartej walki o wolność jest 
znowu na posterunku pracy narodo 
wej, stając na czele Ligi Kobiet, któ- 
ra całą swą pracę sprzęgła ze sprawą 
legjonową, później — gdy Liga Kobiet 
została rozwiązaną przez rząd austrja 
cki — na czele Komitetu Pracy Oby- 
watelskiej Kobiet. W! roku 19i8 prze- 
wodniczy Komitetowi Obywatelskie- 
mu Polek, by obudzić ducha narodo- 
wego w kobiecie polskiej. Gdv pow- 
staje niepodległa Rzeczpospolita $. 
p. Michalina Mościcka oddaje się pra 
cy dla biednych i opuszczonych. 
Oddaje olbrzymie zasługi sprawie u- 
świadomenia obywatelskiego kobiet 
w szczególności jako honorowa prze- 
wodnicząca. orędowniezka i opiekun- 
ka Związku Pracy Obywatelskiej Ко- 
biet. Najwymowniejszem  Śśw:adect- 
wem. tego jakie tradycje i idee panowa 
ły w domu państwa Mościekich, jest 
udział dwóch synów w Legjonach, a 
córki w Ochotniczej Legji Kobiet w 
czasie obrony: Lwowa. Odchodzą — 
zakończyła pani Rostkowska —- je- 
den za drugim, przedstawiciele tego 
pokolenia, które walczyło o wolność. 
Na tych, co pozostają, spada obowią- 
zek, by tem pilniej strzegli tradycyj 
i ideałów, które tamtemu pokoleniu 

przyświecały. 
Na zakończenie uroczystości żało 

bnej artysta dramatyczny Wyrzykow 
ski przedeklamował wiersz Kasprowi- 
cza „Święty Boże”, orkiestra zaś wy- 
konała marsz żałobny Chopina. 

Podczas akademji chór i orkiestra 
wykonałv szereg utworów. 

  

       

        

BRAIT AK tai 

SPORT. 
Kajakiem do Angiji.     

Dwaj niemieccy uczniowie dotarli do Vel- 
bert pod Diisseldorfem do brzegów angiel 
skich w kajaku przez siebie zrobionym. Ka- 
jak ten nie był zupełnie przystosowany do 
morskiej podróży, to też wszyscy odradzali 
im tę wyprawę jako szaleństwo. Odważni 
młodzi żeglarze dokonali jednak swego za- 

miaru, szczęśliwie przybywając do celu 
podróży. 

Na ilustracji naszej widzimy ich w prym:- 
tywnym a jednak niezawodnym kajaku. 

WIELKIE ZAWODY PŁYWACKIE 
O MISTRZOSTWO WILNA. 

Urządzone przez Wil. Okr. Zw. 
Pływ., przy współpracy Komendanta 
Ośrodka W. F. kpt. Ostrowskiego 
zawody pływackie odbędą się w nie- 
dzielę 28 b. m. w Trokach. Pocz. o 5. 
11 (nie o 10 jak omyłkowo podana 
poprzednio). s 

Pływacy dopuszczeni są według 
różnych kategoryj, według wieku i 
płci, bez żadnych ograniczeń, zarów- 
no dla stowarzyszonych jak i niesto* 
warzyszonych. Zgłoszenia mogą być 
nadsylane do 27 b. m. (sobota) do 
godz. 12 w poł. Wpisowe dla stowa- 
rzyszonych — 25 gr., dla niestowarzy 
szonych — 50 gr. 

Dla ułatwienia zawodnikom doja- 
zdu na zawody, w dniu zawodów o g. 
9-ej rano odejdzie z przystani Klubu 
Wiioślarskiego 3 p. sap. samochód cię- 
żarowy do Trok. 

Zawody zapowiadają się bardzo 

interesująco ze względu na liczne i 
wielce różnorodne konkurencje. 

* * * 

W! najbliższą niedzielę 28 bm. Wil. Okr. 
Zw. Pływ. organizuje w Trokach wielkie 
zawody pływackie o mistrzostwo Wiilna. Pro 
gram tej największej w obecnym sezonie 
imprezy pływackiej jest obfity i różnorod- 
ny. 

" Chłopcy do lat 14, 1) 50 mtr. st. dow. 
2) 100 mtr. st. dow. 3) 100 mtr. st. klas. 4) 
100 mtr. na plecach. 

Dziewczęta do lat 14 1) 50 mtr. st. dow. 
2) 100 mtr. st. dow. 3) 100 mtr. st. klas. 4) 

100 mtr. na plecach. > 
Panowie ponad 35 lat 1) 100 mtr. st. dow. 

2) 100 mtr. st. klas. 3) 100 mtr. na plecach. 
Panie 1) 100 mtr. st. dow. 2) 100 st. klas. 

) 100 mtr. na plecach 4) 400 mtr. st. dow. 
5) 1500 mtr. st. dow. 

Senjorzy 1) 100 mtr. st. dow. 2) 100 mtr. 
st. klas. 3) 100 mir. na plecach 4) 400 mtr. 
st. dow. 5) 1500 mtr. st. dow. 

Sztafety panów 1) 5X50 mtr. st. dow. 
2) 4X100 mtr. st. dow. 3) 3X100 mtr. st. 
zmienny. 

Panowie 1) 100 mir. st. dow. 2) 100 mtr. 
na plecach 3) 400 mtr. st. dowo 4) 200 mtr. 
st. klas. 5) 1500 mtr. st. dow. 

III kl. niestowarzyszeni 1) 100 mtr. st. 
dow. 2) 100 mir. na plecach 3) 200 mir. st. 
klas. 4) 400 mtr. st. dow. 5) 1500 mtr. st. 
dow. 6) Sztafeta 550 mtr. st. dow. 7) 4X200 
mtr. st. dow. 8) 3X100 mtr. st. zmienny. 

Powyższe zawody zgromadzą na starcie 
najlepszych pływaków wileńskich i należy są 
dzić, również liczną publiczność, którą 

znęcą emocje sportowe i możliwość spędze- 
nia niedzieli na tle przecudnej przyrody 
Trok. wj. 

SZOSOWE MISTRZOSTWO WILNA. 

W niedzielę 28 b. m. Wiłeńskie Towarzyst- 
wo Cyklistów i Mot. organizuje wyścig na dy 
stansie 50 kilometrów o tytuł mistrza Wilna. 
Start na szosie grodzieńskiej o godzinie 10-ej. 

Zapisy i informacje u p. Andrukowicza, 
Zamkowa 10. 

Udział w zawodach biorą najlepsi długo- 
dystansowcy wileńscy. wj. 

POGOŃ ZA LISEM... NA MOTOCYKLACH. 

Efektowna gonitwa, t. zw. railly paper, 
odbędzie się 28 b. m. Staraniem Wil. Tow. 
C. i M Zbiórka o godzinie 10-ej na szosie gro 
dzieńskiej. Start o godz. 12. 

Pogoń za lisem należy do najbardziej e- 
mocjonujących zawodów sportowych, to też 
należy oczekiwać tłumnego udziału naszych 
motocyklistów w niedzielnej imprezie, 

wj. 

Humor. 
Wi SZKOLE. 

Nauczyciel. — Przechodzę przez ciemny 
zaułek. Rzuca się na mnie zbój i zadaje mi 
cios pałką w głowę. Padam martwy. Co z 
tego wyniknie: 

Jasio. — Będziemy mieli wakacje, panie 
psorze. 

(Journal Amusant). 

Sensacyjny pościg za zbiegłą żoną. 
Okradzenie męża czy porwanie córki z rąk brutala? 

Przed kilku miesiącami urocza mieszkan 
ka miasta Wilna niejaka Fania Joffe córka 
właścicielki hotelu „Lwów* poznała się w 
Nowogródzkiem z niejakim Piotrem Bory- 
siewiczem z Augustowa, który zakoe się 
w niej po uszy i za zgodą jej matki nił 
się z uroczą Franią i wyjechał do Augusto- 
wa. 

Obeenie wspomniany Borysićwiez zwró- 
cił się ze skargą do władz policyjnych, że 
Fania Jofie wraz ze swoją matką zabrała 
mu z mieszkania w Augustowie najcenniej: 
sze rzeczy wartości kilku tysięcy złotych i 
zbiegła. Kiedy Borysiewicz dowiedział się 
6 ucieczce wynajął taksówkę i pędził za 
uciekinierkami aż do Wilna. 

W. związku z tą skargą Fanię Joii= zatrzy 
mano. Podczas badania w wydziale śled- 

    

ezym doznała ona nagle mdłości. Na miejsce 
wypadku niezwłocznie zawezwano lekarza 
pogotowia ratunkowego, który stwierdził 
że zatrzymana jest chora wobec czegfo 
za zgodą władz policyjnych  przewie- 
ziono ją: do mieszkania. Podczas bada- 
nia Fania Joffe oraz matka kategorycznie 
zaprzeczyły by miały okraś ćBorysiewicza 
natomiast stwierdziły kategorycznie że Be 
rysiewicz maltretował swoją žomę i kil- 
kakrotnie groził zastrzeleniem wobee czego 
matka postanowiła porwać ją z Augustowa 
i uwolnić z rąk brutala. 

Która z zainteresowanych stron mówi 
prawdę trudno narazie orzec. Policja prowa 
dzi dalsze dochodzenie celem wyjaśnienia 
tej zawikłanej historji. (e). 

  

Sprytna afera z zamówieniami na portrety 
w Wilnie. 

Wszoraj zatrzymany został w Wilnie z 
poiecenia władz śledczych niejaki Eljasz Sa 
chacki pochodzący z Czortkowa, który do 
puścił się podczas swego pobytu w Wilnie 
sprytnege o6szustwa: Sochacki wszedł mia 
nowicie w kontakt z pewną warszawską 
wielką wórnią portretów do której na- 
dostał wielką ilość fotografji z zamówienia- 
mi na wykonanie portretów. Za dostarczone 
zamówienia Scchacki otrzymał od wspom- 
nianej firmy tytułem zaliczki za należną 
mu gratyfikację 1000 zł. Wytwórnia portre 
tów szybko i dokładnie wywiązała się ze 
wszystkich zamówień. Portrety zostały 
wyprodukowane i rozesłane według  załą- 

  

   

czonych przez Soehackiego odresów. W. 
kilka dni później wysłane portrety zaczęły 
masowo wracać do wytwórni. To wydało się 
podejrzanem. Zaczęto dochodzić powodów 
dlaczego wszystkie portrety wysłane według 
zamówień Sochackiego wracają z powrotem 
i tutaj wyszła najaw rzecz niewiarogodna, 
a mianowicie. że wszystkie zamówienia po- 
czynione przez Sochackiego były fikcyjne. 
Poszkodowana firma zwróciła się ze skargą 
do władz śledczych, które wszczęły w tej 
sprawie dcchodzenie w wyniku dochodzeń 
sprytnego „emigranta* z Czortkowa aresz- 
towano i przekazano do dyspozycji władz 
sądowo śledczych. (e). 

Aresztowanie właściciela piekarni 
przy ul. Stefańskiej. 

Jak się dowiadujemy nocy ubiegłej do- 

konana została rewizja w mieszkaniu właś- 
cicieła dużej piekarni przy ulicy Stefańskiej 
nr. 6 A. Buksztelskiego. Po dokonaniu re- 
wziji Buksztelskiego aresztowano i osadzono 
w areszcie cc/ralnym do dyspozycji władz 
sądowych. Według otrzymanych przez nas 
informacyj aresztowanie Buksztelskiego na- 

  

stąpiło w związku z ujawnieniem pewnej 
afery przemytniczej. 

Szczegółów tej sprawy ze względu na to- 
ezące się w dalszym ciągu śledztwo nie mo- 
żemy narazie ujawnić. Aresztowanie Buk- 
sztelskiego znanego w całej dzielniey wywar 
ło wśród mieszkańców tego rejonu duże 

wrażenie. (e). 

Niesamowity proces. 
Piękna Finlandja, „kraj tysiąca jezior”, 

uchodzący za jeden z najkulturalniejszych 
krajów świata dostarczyła nam stosunkowo 
niedawno politycznej sensacji w postaci mar 
szu lappowców na Helsingfors. Obecnie zaś 

nadchodzą stamtąd wieści o rychłym, sensa 
cyjnym, budzącym dreszcz grozy procesie 
znachorów z Malmó, którzy profanowali zwło 
ki ludzkie, używając wykopywanych części 
ciał do tajemniczych czarnoksięskich prak 
tyk. 

Przed paru laty fińska opinja publiczna 
wstrząśnięta została wiadomością o wykryciu 
w błotach wpobliżu miejscowości Malmó 
części ciał ludzkich: odciętych rąk, nóg, głów. 

Członki te znajdowały się w sianie całkowi 
tego lub częściowego rozkładu tak, że bez wiel 
kiego trudu udało się ustalić, że nie chodziło 
o wyrafinowane morderstwa z poćwiartowa 
niem, a tylko o profanację zwłok ludzkich. 
Sprawców narazie wykryć się nie udało. 

Upłynęło parę lat. Świat powoli zapominał 
o strasznem odkryciu w Malmó. Policja fiń 
ska pracowała jednak niestrudzenie w kie 
runku wykrycia sprawców tak niesamowi 
tego przestępstwa. Trudno, bardzo trudno 
było się zorjentować o co właściwie chodziło: 
o jakiś nienotowany dotychczas w medycynie 
sądowej wypadek nekrofilji, czy może o 
jakąś potworną sektę religijną, której prakty 
ki polegałyby na wygrzebywaniu i ćwiarto 
waniu trupów ludzkich. Władze śledcze skła 
niały się raczej ku temu ostatniemu poglą 
dowi, jako bardziej prawdopodobnemu. Pra 

cowały przeto usilnie, w poszukiwaniu naj 
mniejszego bodaj światełka, któreby pozwo 
liło wyjść z mrocznego labiryntu domysłów 
na jasną drogę prawdy. 

Cierpliwość fińskich Sherloków Holmesów 
została wynagrodzona. W świat popłynęła 
wiadomość o znalezieniu nici Arjadny, a w 
konsekwencji — sprawców obrzydliwej pro 
fanacji trupów. Niejasne początkowo podej 
rzenie nabierało barw coraz żyzszych, kon 
centrowało się i krystalizowało, a wreszcie 
padło gromem na głowy 6 oskarżonych: b. 
woźnicy Vilcho Kallio, b. robotnika porto 
wego Edwarda Saari, Jana Hedmana, Idy 
Viden, Hildy Friman. Hilmy Sundberg. Gro 
mem? Nie, raczej spłynęło cicho na 6 ciem 
nych. ubogich, dobrodusznych ludzi, niezda 
jących sobie nawet sprawy z tego, że popeł 
niają przestępstwo. " 

Śledztwo trwa w dalszym ciągu. I Bóg 
raczy wiedzieć jak długo jeszcze trwać będzie. 
Bowiem ta szóstka oskarżonych .— to pro 
staczkowie o sercu tak gołębiem i umyśle 
tak nieskomplikowanym, że nawet zwykłych 
metod śledztwa do nich stosować niepodobna. 
Na pytania, zadawane oschłym, urzędowym 
tonem sędziego śledczego nie odpowiadają. 
Zdają się ich wcale nie rozumieć, Naiwne, 

dziecinne, tępe spojrzenia tych szwaczek i 
robociarzy błądzą bezmyślnie po ścianach 
gabinetu komisji śledczej, zatrzymując się 
ze zdziwieniem na twarzy zdenerwowanego 
wielogodzinnem śledztwem urzędnika, opa 
dają flegmatycznie na podłogę i końce włas 
nych, ordynarnych butów. Dopiero gry któ 
remuś z agentów przyszła genjalna w swej 
prostocie myśl przemówienia do oskarżonych 
nie z urzędowej wysokości policyjnego biurka, 
a tak poprostu po przyjacielsku, między 
dwoma kieliszkami wódki czy dwiema fili 
żankami kawy — języki się powoli rozwązy 
wały, usta zaczynały się uśmiechać i płynęła 
prosta, szczera rozmowa. 

Dowiadujemy się z* niej że oskarżonym 
chodziło o cezarnoksięskie zabiegi lecznicze 
Czujemy się przeniesieni w mrok srednio- 
wiecza. Majaczą się jakieś kostki nietoperza 
wyjmowane o nowiu z mrowiska, jakieś serca 
tre=* przebijane osinowym kołem, jaki:ś 
zaklęcia, zioła, czary i czarty. Czy możliwe, 
by działo się to w wieku XX w Finlandji, 
kulturalnej, oświeconej, stawianej za wzór 
innym krajom Finlandji? 

Stary woźnica Vilcho Kallio, — dusza ca 
łego przedsięwzięcia — od 20 przeszło !at 
zajmuje się czarną magją. Studjuje pilnie 
specjalną „Czarną biblję* — rodzaj żydow 
skiej kabały, ozdobionej tajemniczemi rysun 
kami i znakami. Jeden z tych rysunków 
przedstawia pięcioramienną gwiazdę, w któ 

rej środku widnieje wyraz „Ełohim* (heb 
rajski Bóg), zaś z trzech stron powtórzone 
tnzykrotnie słowo „Heilig* (Święty). Pozatem 
gwiazda upstrzona jest jakiem iezrozumia 
łemi dla laika hieroclifami. Całość wykonana 
białą farbą na czarnem tle. Okładka „Czarnej 
biblji* przedstawia wykonany nieu- 
dolnie rysunek: mężcz: ę z olbrzymim mie- 
czem przy boku, w dziwacznych, równie og 
romnych trzewikach. Słoi on na małym po- 
stumencie. Twarz tego człowieka przypomina 
trochę cara Mikałaja.I. W reku trzyma ów 
człowiek ogromną, większą od siebie, gałąź, 
na której liściach widnieją te same niezro- 
zumiałe hieroglify. U stóp mężcz. wyTa- 
stają z doniczki dwa kwialki oraz widnieje 
gołąb. Okładka  upiękrzona jest wreszcie 
jakiemiś iście chińskiemi znakami. Gdyby 
nie świadomość, że chodzi tu o czarną magję 
miożnaby pomyśleć, że mamy do czynenia 
z literaturą Gorgułowa. 3 

Rozczytywał się więc stary Kalio w Czar- 
nej biblji* i kolekcjonował ludzkie czaszki, 
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ręce i nogi. Wiespół z Edwardem Saari odby: 
wał nocne wycieczki na cmentarz w Malmó, 

gdzie odgrzebywał trumny, uchylał wieka, 
wyciągał rękę lub nogę trupa, odcinał ją 
wielkim kuchennym nożem, zawijał w szma- 
te i zabierał ze sobą, nie zapominając o zako 
paniu trumny zpowrotem. 

Co skłoniło tych poczeiwców do profano 
wania ciał ludzkich? Zwieryli się oni podczas 
poufnych pogawędek z agentami policji, że 
„Czarna biblja* wyraźnie to nakazuje. Mało 
tego. Oskarżona Ida Viden wyznał utrzy- 
muje kontakt z duchami, które kreśliły w jej 
obecności na ścianie różne wskazówki i pole- 
cenia, odnośnie odcinania części trupów. 

Do czego oskarżonym te części były po- 
trzebne? Stary Kalio i jego towarzysze byli 
przekonani, że przy pomocy części ludzkiego 
ciała da się leczyć różne ludzkie dolegliwości. 
Słowem. fińscy czarnoksiężnicy chcieli wskrze 
sić kunszt lekarski średniowiecza. Swoista ta 
terapja kwitnie może i dziś jeszcze gdzieś 
w niedostępnych zakątkach Nowej Gwinei, 
wśród polinezyjskich łudożerców. Kallio i 
towarzysze chcieli upodobnić Finlandję do 
Nowej Gwinei. Biedny, naiwny Kallio! Zabo- 
bon głęboko utkwił w jego gołębiej duszy. 
Wierzył i wierzy święcie w słuszność swojej 
sprawy. O ile potrafił tchnąć tę wiarę w 
swych pacjentów, to może nawet lekarstwa 
w postaci trupich członków skutkowały. 
Wiara przenosi góry i dokonuje cudów. 

Śledztwo nie zostało jeszcze zakończone. 
Proces. jaki się odbędzie, będzie jednym z 
najciekawszych, Zwłaszcza na tle współczes- 
nej, zracjonalizowanej epoki. T. J—ski. 

(ATK IN UDE 
Z działalności B. B. W. R. 

na terenie pow. wil-trockiego 

W dniu 21 sierpnia b.-r. odbyło się 
posiedzenie Komitetu Gminnego B. B. 
W, R. w Gierwiatach pod przewodnie 
twem prezesa Komitetu Gminnego B. 
B. W. R. p. Rokickiego Kazimierza. 

Z ramienia Sekretarjatu Powiato- 
wego BBWR na pow. wileńsko-trocki 
był obecny na posedzeniu p. Andrzej 

Gawda. 
Zebrani omawiali sprawy wewnę- 

trzno-organizacyjne i przeprowadzo- 
no dyskusję nad planem pracy spo- 
łecznej w okresie jesiennym na tere- 
nie gminy Gierwiackiej. 

Z Ogniska podoficerów 26w6- 
dowych w Wilnie. 

Ognisko od chwili jego powstanią wyka 
zuje stałą żywotność i bilans jego całorocz- 
nej: prący stwierdza że Zarząd nie siedz'ał 
bezczynnie i członków swoich w ich oczeki 
waniach nie zawiódł. 

Dewizą Zarządu było skupić wszystkich 
podoficerów w jedną całość stworzyć ośro 
dek kulturalno-oświatowy,ć życie to pchnąć 
w ściśle oznaczonym kierunku. 

Część ty/1 prac Zarząd już wykonał a 
mianowicie: Ognisko posiada duży b. ładny 
loka, urządzony i umeblowany  własnemi 
środkami. posiada  bibljotekę, czytelnię, 
wprowadzone dozwolone gry (szachy, warra 
by i t. p.) uruchomiono Kasyno z którego 
korzystają podoficerowie tych instytucyj woj 
skowych które nie posiadają własijych kasyn. 
W] kasynie tym odbywają się sobótki. W tym 
roku urządzono nawet kilka zabaw w ogro- 
dzie na Zakrecie. 

Zarząd Ogniska trzymając rękę na pulsie 

życia swoich członków stwierdza że miina 
dobrodziejstw jakie daje Ognisko, nie u 
wszystkich członków widoczne jest zainte- 
resowanie się tą placówką i nie doceniane 
są korzyści jakie Ognisko daje. Niezrażony 
tem Zarząd opracowuje program  dzia- 
łalności na sezon zimowy. 

Zarząd idąc w kierunku rozszerzenia dzia 
łalności Ogniska, zwłaszcza chcąc dać moż 
ność korzystania z uzdrowiska w Nowi 
czach podoficerom innych garnizonów, roz 
począł starania o objęcie podof. garnizonu 
Nowo-Wilejski. 

Posunięcie racjonalne i korzystne dls 
obydwu stron, to też trzeba żywić nadzieje 
że podof. garnizonu z N.-Wilejski zrozumi» 
ja piękną inicjatywę Ogniska i nie zwłekają: 
staną się członkami Ogniska. 

Oby tylko nie było za wiele dysput 
targów. B. Krewski. 

ста 

Nasza Dola“ 5 
nowy zbiór poezyj 

WANDY DOBACZEWSKIEJ 
wyszedł z drukarni 

    

          

„Lux“ i jest do 

nabycia we wszystkich księgarniach. 

Skład główny: księgarnia św. Wojciecha 
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| r Dzis: Ludwika. 

| Czwartek Jutro: Ireneusza. 

25 i Wachód słońca — g. 4 m.12 
Sierpień | Žaehėd“ > — 4. 6m. 29 

Spostrzeženia Zakladu Meteorolog i U.S B. 

w Wilnie z dnia 24 Vili — 1932 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 702 

-E "5% € 
й najwyższa — 19° С. 

+ 11° С. 

Temperatura šrednia 

м najniższa 

Opad: | 

Wiatr: półaocno-zachodni. 

Tendenc,a: Wzrost 

Uwagi: Przelotny deszcz. 

MIEJSKA. 
— Rejstracja rocznika 1914. Dnia 1 wrześ 

nia rb. rozpocznie się w Wiilnie rejestracja 
rocznika 1914. Wydział wojskowy Magistra 
tu m. Wlilna przygotowuje już odpowiednie 
spisy i materjały do tej rejestracji. (z) 

— 130-lecie Wiłeńskiej Straży Pożarnej. 
Dnia 18 września rb. Wileńska Straż Ognio- 
wa obchodizć będzie jubileusz 130-lecie swe 

go istnienia. (z) 

— Konkurs na dyplomy rzemieślnicze. 
Śwego czasu odnośne władze ogłosiły kon 
kurs na wykonanie artystycznego dyploniu 
mistrzowskiego wileńskiego rzemiosła. W 
dniu wczorajszym przybyło do Wflna 100%) 
artystycznych dyplomów, które przez W;- 
leńską Izbę Rzemieślniczą rozdane zostaną 
mistrzom rzemieślnikom. (z) 

— Sprawa 10 gr. dopłat do biletów auto 
busowych. W| związku z ustawicznemi skar 
gami, iż Towarzystwo Międzymiastowych i 
Miejskich Komunikacji Autobusowych „Ar- 
bon* pobiera w Wilnie bezprawnie po 10 gr. 
jako dopłatę do biletu w dniu wczorajszym 
Magistrat sprawę tą rozpatrywał. 

W; najbliższym czasie sprawa dopłaty do 
biletów zostanie definitywnie rozpatrzona i 
wydana zostanie instrukcja jak i kiedy wol 

no pobierać dopłatę. (zł 

SPRAWY SZKOLNE. 
— 8-mio kl. Gimnazjum Human. Koeduka 

cyjne Im. J. I. Kraszewskiego w Wiilnie, ul. 
Ostrobramska 27, przyjmuje zapisy do klas 

I-VII (egzaminy "wstępne rozpoczną się 2 
września o godz. 9. 

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

Dla uczniów (nie) będzie zorganizowana 

bezpłatna czytelnia podręczników. 
Przy gimnazjum istnieją Kursy Wiieczo 

rowe dla dorosłych. 

  

  

p ROŽNE. 
— Wystawa Przemysłu i Rzemio- 

"sła. Od 15 do 25 września r. b. odbę- 
dzie się w Wilnie wystawa wyrobów 
fabryk i warsztatów rzemieślniczych 
z całej Polski pod protektoratem Min. 
Przemysłu i Handlu. 

W związku z tem Zarząd Związku 
Cechów w Wilnie zwraca się do wszy- 
stkich rzemieślników wileńskich z        
  
ze światowych mistrzostw 

łuczniczych. 

  

Zakończone zostały w Warszawie łucznicze 
mistrzostwa la, w których wzięło udział 
szereg reprezentacj ństwowych. Polska 

odniosła w tym turnieju liczne sukcesy. 
Na fotografji naszej widzimy p. Stanisławę 
Trajdosów: nę, mistrzynię Polski w strzelaniu 
z łuku, jedną z naczych reprezentantek na 

mistrzostwach świata. 

OPRESS 

WIRGIL MARKHAM. 

   
    

  

  

  

wezwaniem i zachętą do udziału w 
wystawie. Pomimo ciężkich czasów 

dła rzemiosła, mimo spadku cen i sił 
nej konkurencji rzemieślnik wileński 
nie ustaje w pracy, nie powinno więc 
jego wyrobów zabraknąć na Wysta- 
wie. 

We czwartek 25 b. m, o godz. 8-ej 
wiecz. w sali przy ul. Mickiewicza 33 
odbędzie się Organizacyjne Zebranie, 
na które Zarząd .Związku Cechów 
zaprasza wszystkich rzemieślników. 

— Przedstawiciele sowieckiej mi- 
sji w Wiinie. W Wilnie w ostatnich 
dniach bawili przedsiawieiele ,,Porg 

predu* i „Wniesztorgu'* sowieckiego, 
którzy przeprowadzili kilka konferen 
cyj gospodarczych z czynnikami prze - 
mysłowo-handiowemi na temat na- 
wiązania stosunków w sprawie pod- 
jęcia wymiany towarów pomiędzy 
Związkiem Sowieckim a wojewódz- 
twami wschodniemi. Przedstawiciele 
sowieckiego handlu i przemysłu żywo 
interesowali się sprawami gospodar- 
czemi i w wyniku rozmów zamierzają 
sprowadzać z Wileńszczyzny i woje- 

    

  

  

    

wództw sąsiednich surowce, tłuszcze 

zwierzęce i t. p. (Z) 
— Pemyślny wynik podróży delegacji 

wileńskich. Jak nas informują delegaci zrze 
a fabryk rękawiczek wileńskich, któ 

już dogosiliśmy powrócili ze swej 
podróży handlowej po Europie zdołali na 
wiązać szereg pertraktacyj z firmami zagra 
nicznemi dla zbytu wileńskich rękawiczek. 
Delegaci wileńscy w pierwszym rzędzie za 
warli umowę z kilku poważnemi firmami w 

         

  

    

    

  

Bukareszcie, dokąd Sprowadzać się będzie 
z górą 200 tysięcy rękawiczek wileńskich. 
Pozatem nawfązano kontakt handłowy z 
przedstawicielami firm w Szwajcarji, Jugo 
sławji, Holandji, Anglji a nawet i Ameryk.. 
Narazie po państwowych będą fabryki wileń 
skie wysyłały po 100 tys. par rękawiczek 

ie. Należy jednak przypuszczać iż po- 
się zwiększy znacznie, gdy odbior 

cy przekonają się o doskonałej i wysokiej 
wartości awiczek wileńskich. 

Fabr nasi zamierze również rzu 
ić na rynki chińskie i japońskie rękawicz- 

ki wileńskie, (z! 

— Sprawa zatrudnienia pracowników han 
dlcwych, biurowych i przemysłowych. W 
związku ze złożonym przez Związek Pracow 
ników Handlowych, biurowych i przemysło- 
wych do Urzędu Wojewódzkiego memorja- 
łem w sprawie zatrudmenia bezrobotnych, 
zastępujący nieobecnego p. Wojewodę, p 
Wicewojewoda Jankowski przyjął w dniu 23 
sierpnia br. Zarząd tego Związku. 

Po wysłuchaniu próśb związku p. Wiice 
wojewoda zażądał przedstavgienia dokumen: 
talnych danych co do rzekomo niepNwidto 
wego zatrudniania bezrobotnych przy robo 
tach użyteczności publicznej, poczem p. Wi- 

cewojewoda zakomunikował delegacji, że po 
otrzymaniu tego materjału osobiście tę spra 
wę rozpatrzy. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
W WILNIE. 

OSZUST W ROLI „DETEKTYWA* WYSKO 
CZYŁ PRZEZ OKNO W OBAWIE PRZED 

ARESZTOV IEM. 

OGnegdaj wieczorem do mieszkania pana 
Marjanu Zasztowta zamieszkałego przy ulicy 
Kondukterskiej nr. 18 zgłosił się jakiś po- 
dejrzany osobnik, który wszezął rozmowę z 
p. Zasztowtem dając mu do zrozumienia, że 
jest agentem policji, poczem zaczął go wy- 
pytywač o jego orjentację polityczną, 6 sto- 
sunki rodzinne i zażądał niedwuznacznie pie 
niędzy, greżąc jakiemiś „rewelaejami*. Panu 
Zasztowtowi wydał się rzekomy agent po- 
licji bardzo podejrzanym i rozumiejąc, że 
ma doczynienia z oszustem usiłował go za- 
trzymać zamknąwszy drzwi. Oszust wi- 
dząc, że zóstał zdemaskowany i na nie nie 
zdał mu się jego manewr nagłym ruchem 
odepechnął p. Zasztowta i wyskoczył przez 

ckno na pedwórko skąd dzięki panującym 
ciemnešciom zbiegł. 

Policja poszukuje obeenie niefortunnego 
Gszusta. : (e). 

   

  

  
  

     

      
   

   

      

   
    
  

    

    

  

KRADZIEŻE. 

W dniu 23 b. m. Arcimionek Michal (Ki- 

jowska 8) skradł na rynku Łukiskim z wo 
za Bojaro Franciszka zamieszkałego we wsi 
Olgniany gm. gierwiackiej palto wartości 20 
złotych. Arcimionka ze skradzionem paltem 
zatrzymano, 

  

Lekarze-specjal:Ścl 
zalecają 

kąpiel dziecka tylke 

Wydłem BEBE 
* Szefmana. 

   
= 

    

  

 DJABEŁ KUSI. 
(THE DEVIL DRIVES). 

Powieść amerykańska. Przekład autoryzówany z angielskiego. - 

Poprosiłem go o papier i o koper- 

tę i kiedy stanął koło drzwi w pełnej 

szacunku postawie, napisałem szybko, 

zasłaniając sobą papier: 
„Idzie o to, żeby wypadek nie do- 

stał się do prasy. Żadnego zobowią- 

zania, ani wogóle nic nieprzyjemne- 

go”. 
Podpisałem się inicjałami, zaklei- 

łem kopertę i oddałem lokajowi. Tym 

razem wrócił, żeby mnie zaprowadzić 

do swojej pani na trzecie piętro. Sie- 

działa przy urzędowo wyglądającem 

biurku, w pokoju pełnym słońca. 

Wszedłem, zamykając za sobą 

drzwi. Podniosła na mnie oczy, w któ 

rych wyczytałem, że mnie nie poznaje 

iże usiłuje zgadnąć, z kim ma do czy 

nienia. Gdyby nie to, że postanowiłem 

się jej zwierzyć z części mojej tajem- 

nicy, byłbym stracił pewność siebie. 

— Dzieńdobry pani = rzekłem, 
stając niedaleko drzwi. — Jestem 
wdzięczny, że pani mnie przyjęła i 
nie będę zabierał pani czasu. 

— Pan widzi, że jestem zajęta — 

odpowiedziała chłodno. 

— Proszę, niech pan mówi szybko, 
o co chodzi. — Przy tych słowach wy 
dęła usta. — Przypuszczam, że o no- 
wy szantaż. Nieraz miałem do czynie 

-nia z szantażystami. 
Przez chwilę, nie wiedziałem, co 

powiedzieć. Zacząłem ją rozumieć. Tu, 
przy. biurku, pochłonięta pracą spo- 
łeczną, zapominała o swojem niesz 
częściu. Tu mogła nie pamiętać o mężu 
i jego podejrzanej kompanji. Tu za- 
żywała ulgi, tu czuła się jak w warow 

ni i miała odwagę przeciwstawienia 
się złym ludziom. › 

Wydawnictwo „Kurjer Wileūski“ S-ka z ogr. odp. 

K US KT ER Wir SB-N—-S Kt 

Przez Wisłę. 

  

    

   

  

e ze sobą miasta — Cheł 
utrzymują łączność zapo    

TEATP ! MUZYKA 
W WILNIE. 

— Pożegnałny występ St. Gruszezyńskie- 

go. Ostatnie przedstawienie rewji p. t. „My 
dajemy pieniądze". Dziś, we czwartek 25 
sierpnia o godz. 8 m. 15 w Teatrze Letnim 
ostatni występ St. 
Leitzkówny, zgromadzi 
wielbicieli zarówno wielkiego 
i entuzjastów tań 
zyskała sobie naszą publiczność. Ze względu 
na ostatni swój występ p. Gruszczyński 

kona cały szereg najlepszych, ulubionych 
swoich piosenek. Ceny miejsc nie zostały pod 
wyższone. 

Jutro. piątek 26 sierpnia premjera nowej 
Rewji p.t. „Tylko dla dorosłych* z udziałem 
Duetu Ney i Włodzimierza Boruńskiego. 

— Popełudniówki świąteczne. W niedzie- 
lę 28 sierpnia o godz. 4 w Teatrze Lutnia:o 
statni raz jako popołudniówka „Azef* A. 
Tołstoja i P. Szezegolewa po cenach zniżo- 

nych. Jest to nieodwołalnie ostatnia popo- 
ludniowka „Azefa“. W! roli tytułowej wystą - 
pi bawiący na gościnnych występach znako 
mity artysta Teatrów Łódzkich p. Józef W$- 
nawera. W roli Burcewa oglądać będziemy 
kapitalną kreację p. Jana Boneckiego. Ceny 
zniżone. 

— Teatr Letni. W niedzielę o godz. 4 m. 
15 jako popołudniówka w Teatrze Letnim 
dana będzie Rewja artystów Stołecznych Te 

Gruszczyńskiego i Janiny 
niewątpliwie tłumy 

piewaka jak 

  

     

  

  

  

   

   

    
atru „Morskie Oko* z udziałem Ireny Car- 
bero, Janiny Kozłowskiej, Sulim>“3aszoz0! 
ta. Ponadto w przedstawieniu popołudnia 
wem wystąpi fenomenalny duet taneczny 
„Jerzy i Nina Ney* oraz ulubieniec Wńar- 
szawy niezrównany piosenkarz p. Włodzi 
mierz Boruński. 

— „Tylko dla dorosłych*. Rewja Sempo 
lińskiego zmienia swe oblicze. Ułubieniec Wil 
na chce dać widzom szereg produkcyj naj 
znakomitszych artystów. W nowej Rewji uj- 
rzymy niezrównaną parę taneczną Jerzego * 

Ninę Ney'ów, których produkcje były rzeczą 
atrakeyjną najlepszego teatru Rewji „Mor 
skie Oko*. Piątkowa premjera zapowiada 
się ze wszechmiar interesująco, pikantnie, a 
nadewszystko — wesoło. Tych argumentów 
chyba wystarczy. 

Ceny miejsc mimo zwiększonych kosztów 
zostaną dotychczasowe. 

— Tani poniedziałek w Teatrach. W. Te- 
atrze Letnim — świetna frekwencja w ubig 
ły poniedziałek zachęciła dyr. Sempolińskie 
go do urzągotnia taniego poniedziałku rów 
nież w dn. 29 sierpnia. Dana będzie Rewja 
„My dajemy pieniądze*. Zmienioną część 
programu wypełnią..produkcje Ney'ów i Wło 
dzimierza Boruńskiego. 

— Tant poniedziałek w Tetarze Lutni. W 
poniedziałek 29 sierpnia w Lutni „Azef“. 

— Ostatnie gościnne występy Józefa Wi- 
nawera. „Kłopoty Bourrachona* w Lutni. 
Dziś, we czwartek 25 b. m. o godzinie 8.15 
po raz piąty Świetna kormedjo-farsa p. t. 
„Kłopoty Bourrachona*. Patrząc na tę prze- 
miłą, arcyludzką komedję stajemy zdumieni 
Jest coś niesamowitego, coś ce k. 
o naturze ludzkiej wogóle. Refleksje takie 
nawiedzają nas przy oglądaniu gry znakomi- 
tego gościa Lutni p. Józefa Winawera. Zwy- 
rodniały o dwoistej duszy Azef, czerwona pla 
ma caratu i czarna plama rewolucji — prze- 
dzierzga się w sposób zagadkowy w dobrodu 
sznego, tak pociesznego, że aż rozbrajającego 
Bourrachona. Prawda, że sztuka jest świet- 

na, ale wiele zawdzięczać musimy. fenomenal 
nej grze p. Winawera, jak i celowej reżyserji 
p. Boneckiego, który wydobywa wszystkie wa 
lory komedjo—farsy. Skromny i niewymuszo 
ny tytuł kryje w sobie wielkie zasoby rado- 
ści i zadowolenia estetycznego dla widzów. 

Jutro i codziennie (do niedzieli tylko) 
„Kłopoty Bourrachona*. : 

RADJO 
CZWARTEK, DNIA 25 SIERBNIA 1932 R. 

11,58; Sygnał czasu. 15,10; Program dzien 
15,40; 

    

     

    

   ny.,15. Muzyka. 15,35; Kom. met. 
Rozma 15,50; Muzyka «z płyt. 16,10; 
Hipolit Kotwin Milewski — Pamiętnikarz, 

== Nie, pani, ja nie jestem szanta- 
żystą — odpowiedziałem powoli. 

— Jaki jest pański system wymu- 
szania opłaty — zapytała, rzucając 
okiem na mój list. 

Zrobiło się głupio. Miała rację. 
Musiałem się wytłumaczyć, dlaczego 
napisałem to, co napisałem. 

—- Pani, jestem tylko kłamcą. To 
znaczy, że uciekłem się do kłamstwa, 
aby móc się z panią zobaczyć. Ale to 
się już nie powtórzy. Jestem znajo- 
mym męża pani — zwykłym znajo 
mym. — Zobaczyłem oczyma wyobra 
źni topielea na dnie rzeki. — Chciał- 
bym się dowiedzieć, gdzie mógłbym 
zobaczyć hrabinę Sieffert. 

Pani Mason, zimna jak marmur, 
odpowiedziała obojętnie: 

— Tutaj jej niema, 

— Powiedziałem, że więcej przed 
panią nie skłamię. Hrabina byłaby 
bardzo zadowolona, gdyby otrzymała 
ode mnie list. Nie straciłaby na tem. 

— I panby nie stracił. 
— Nie przeczę, ale... 
— Widzę, że pan jest szczery, pa 

nie Peters, ale nie mogę wyświadczyć 
panu tej przysługi. — Nacisnęła dzwo 
nek. — To chyba wzystko? 

— Chwileczkę, proszę pani, rzek 

Drukarnia „Znioge Wilno. 
„p 

mocą promu. Fotografja nasza przedstawia 
ający od brzegu wiślanego prom. 

      

polityk, działacz — odczyt. 
międzynarodowego meczu tennisowego o mi 

17,90: Transm. 

  

strzostwo Polski. 17,40; Koncert. 18,40; Prze 
mysł ludowy w Polsce — odczyt. 19,00; Pro- 
gram na piątek i rozmaitości. 19.15; Opera 
w Wilnie za Bog wskiego — odczyt. 
19,35: Prasowy dziennik radjowy. 19,45: 
„Walkirja* opera w trzech aktach Wagne- 
ra. 21,50; Komunikaty. 22.00; Muzyka tanecz 

SOBOTA dnia 27 rpnia 1932. 
11,58: Sygnał c 10: Program dzien. 

  

    

    
   

      

   

15,15: Utwory M. Wagnera (p 
15,25: Kom. met.; 15,30: Wfiadomości wojsk 
we; 15,40: Słucho ko dla dzieci; 16. 

  

  

Koncert życzeń (płyty): 16,50: „Na srebrnym 
ekranie* — premie filmowe; 17,00: Kon 
cert; 18,00: „Na zbaraskich bastjonach* od 
czył; 18,20: „Jak powstaje złoty” — repor- 
taż; 18,4: Muz. tan.; 
     

  

19,10: Program na n'e- 
k litewski; 19,20: Roz. 

y dziennik radjowy* 
tka Albinowa mówi* mon. humo 
20,00: Koncert; 20,50: Na więno- 

kręgu; 21,05: Konce 21,50: Kom.; 22, 
Koncert Chopinowsk. „40: Wiad. sporLs 
22,50: Słuchowisko „Szwejk na tylach“ pod 
ług J. Haseki. Słowo wstępne i reżyserja Ta 
deusza Byrskiego; 23,20: Muz. tan 

NOWIKKI RADIOWE. 
Z NIEDZIELI NA CZWARTEK 

Odczyt p. Wiktora Piotrowicza o pamię- 

      

rystyczrny; 

        

    

tnikach Hipolita Korwina Piotrowskiego, nie - 
dokończony w ubiegłą niedzielę z powodu 
przerwy w nadawaniu, powtórzony zostanie 

w całości dzisiaj o godzinie 16.40. 

U KOLEBKI OPERY WILEŃSKIEJ. 

O godzinie 19,15 zabierze głos przed mi- 
krofonem wileńskim p. Tadeusz Szeligowski, 
który opowie o początkach opery w Wilnie, 
zainicjowanej przez Wojciecha Bogusławs- 
kiego i posiadającej w następnym swym roz- 
woju szereg pięknych kart. 

„WALKIRJE* NA PŁYTACH. 

O godzinie 19.45 nadana zostanie z płyt 
gramofonowych jedna z najcelniejszych oper 
Ryszarda Wagnera p. t. „Walkirje*. Słowo 
wstępne do tej interesującej audycji wygłosi 
prof. Michtał Józefowicz. 

W obronie morza polskiego. 
Inicjatywa obywateli m. Lidy 

i powiatu. 

Obywatelu! czyś słyszał łagodny pomruk 
fal Bałtyku, rozpryskujących się o Port w 
miljardy złotych słońc?!.. 

Czyś widział na Zj e Legjonistów tę 
bezbrzeżną cudną dal naszego Morza, tę nie 
skazitelną dal błękitu, pooraną pióropuszanii 

dymów, i sylwełami naszych statków pod 
Polską banderą 

Pamiętasz i nie zapomisz .o tem. 
Toć nasze — toć Polskie Morze! 
To Bałty: 
To okno na świĄt cały jak długi i sze 

roki! 

Wdidzieliś Port wykuty 
dłonią, widzieliśmy swe wybrzeża odwiecz 

nie nasze. widzieliśmy szybko prujące „wody 
Bałtyku statki pod Banderą Białego Orła .. 

śnie na ten nasz skarb czyha nie 
przyjaciel, pragnie oderwtć od Polski ten 
bezcenny skarbiec. 

Obywatele Lidzkiego powiatu, którzy 
wspólnie, będąc na 

  

    

        

    

      

  

również w najwiek- 
szej wystąpiliśmy liczbie by tem samem 
zadokumentować iż nie damy ani piędzi 
ziemi naszej, winniśmy wziąść udział grem 
jalnie, w poparciu tych słów materjaln'e, 

W. dniu dzisiejszym Redakcja „Kurjera 
Lidzkiego idąc za projektem p. Pawła Ban 
cewicza z Bielicy, tworzy łańcuch ofiar na 
cel Komitetu Budowy łodzi podwodnej 
„Marszałka  Piłsudskiego*. Ofiary należy 
składać w Redacji „Kurjera Lidzkiego“ Li- 
da Zamkowa Nr. 4—7, 

Wbłacili już p. Bancewźcz Paweł z Biel 
cy 5 zł. i wzywa do składania ofiar pp. Baj 
kaczową Karolinę, Lisiecką Marję i pp. Baj 
kacza Adama, Dr. Zienkowicza Jerzego, Lip 
nickiego Jana, Szejpuka Konstantego, Wój- 
ta gm. Bielickiej p. Zygmunta Kaczanow- 
skiego. mjr. Musiała Wojciecha i Karwow- 
skiego Zygmunta z Bielicy oraz p. insp 
Germaniuka Mikolaja ze Szczuczyna i p. kpt. 
Kowalskiego Stanystawa z Lipniszek. 

P. Bancewicz Antoni wpłaca 5 zł. i wzy- 
wa do wpłacenia pp. Pawła Husaruka, p. 
Kozłowskiego Jana z Radunia, p. Siemianow 
skiego Włhcława p. Kwacza Antoniego, p. 
B. Kowalczewskiego i p. St. Iwanowskiego 
ze Skrzybowców oraz p. Józefa Jakubowskie 
go z Drujska. 

P. Bałabański Antoni wpłaca, 3 zł. i A 
wa na ogniwa w niniejszym bałuchh p 
ninę Niemirówną oraz pp. por. St. Gadka 
p. prof. Marj. Hanusa, p Zach. Wiohlmana, 
p. Red. Mikulę, p. red. Mazura, p. Abr. 
Sluckiego, p. Goldwasera Zelika z ulicy Su- 
walskiej, p. Szamaja Lamborta, p. insp. Ci4 
chanowicza, p. rew. Kontr. Skarb. Wł. Nar 
kiewicza, p. rew. Karczmarka, p. Świstaka 
i p. Okowickiego Stanisława. 

NOWOŚCI WYBAWNICZE 
6-stronicowy nr. 36 Wiadomości Literac- 

kich przynosi wiersz Iwaszkiewicza, artykuł 

  

Nr. 193. (2435) 4 

Boya-Żeleńskiego Czy Mickiewicz umarł otru 
ty, artykuł Nelcer-Sztekkerowej Byroniana w 

Atenach, korespondencję Sawickiego z uro- 
czystości bjonrnsonowskich w Norwegji, k- 
respondencję Perutza o słvnnych murzyń- 
skich jasełkach p. n. Zielone pastwiska, dal- 
szy ciąg reportażu Choromańskiego w Twor 
kach, recenzje z książek pióra Hulki-Lisow- 
skiego, Holsztyńskiego i Napierskiego, boga- 
ąt kronikę zagraniczną, dział Polska zagra- 

nicą, artykuły polemiczne Irzykowskiego i 
prof. Ingardena, anegdoty, aktualności i t. 
d. Numer jest bogato ilustrowany. 

  

    

— „Świat* w N-rze ostatnim (34) zamie- 
szcza: nastrojową korespondencję z Paryżą 
p. Leona Chrzanowskiego, opis uroczystości 
Jasnogórskich z imponującmi ilustracjami, 
wrażenia red. St. Krzywoszewskiego z pla- 
ży Jastrzębiej Góry, zebrane przez Ś. p. Bro- 
nisława Piłsudskiego przysłowia japońsk.e, 
poprzedzone krótką wzmianką o tym uczo- 
nym, wesołe nowelki „Urlop pana Heljodo- 
ra“ — Feliksa Dangla i „Swoboda Boutet'a 
opis jezior trockich przez J. Migową, craz 
wiele doborowego materjału ilustracyjnego 
i recenzyjnego. 

ESRT RINSI IEEE, 

Też mist:z! 

  

  

  

    

    
Na ostatnich zawodach zwycizca Jimmy. 
ców w Covant Garden urządza ją co roku: 
tragarze mistrzostwa w przenoszeniu koszów 

Na ostatnich zawodach zwycięsca Jimmy: 
Saarbury osiągnął rekordowy wynik, przeno- 
sząc na głowie 19 koszów. Wyczyn ten przedi 

stawiony jest na naszej fotografii. 

  

Wydęk. "Kino - Peatr 

KELIOS 
Włinóńska 38. tel 9-26 

nem swojem arcy- 
dziele mówionem 

PREMJERA. Niebywały podwójny progra! 1) Ulubienica 
‚ publiczności Anny Ondra w arcywesołym przeboju 

Sierżant Dramat miłosny. 

Córa Ewy 
W główn. 

Ekranu 2) Genialny Mistrz 
iwan Mozżuchin w pięk- 

roli kobiecej prześliczoa Suzy Vernon.. 
Na l-szy seans ceny zniżone. Początek o godz. 4-ej, ostatni s. o 10.20* 
  

Stwizk. Kino - Teatr | Bziśł 

STYLOWY | 
a!. Wielka 36. 

Najnowszy 100% dżźwiękowiec! 
olbrzymi superfilm dźwię- 

kowo-śpiewny p t. 
NJ 66 1.sza 

serja 1 „OGIE 
„Na otwarcie jesiennego sezonu Akio dužych kosztėw wvėwietlamy 

% ogriu 1 ziemi” 2 
sacyjny dramat w 2-ch serjach 12 aktów (całość wjednym seansie”. W rol gł. Tim Mac Coy i Marjon Shockiey.. 

2.ga serja „„Wojna z podpalacza- 
mł i fałszerzami'. Przepiękny sen- 

  

Ogłoszenia. 
Dowództwo 19 baonu KOP. 

przetarg nieograniczony na 
materjałów przedsiębiorcy, .nstalacji wodociągowej— | nież wykonanie powyż- 

kanalizacyjnej, ujęcia wody z jeziora oraz dołów | szych robót, przyjmuje 
gnilnych i filtrów chłonnych w koszarach KOP. w na dogodnych 
Słchódce. Kosztorysy ślepe, warunki przetargu można warunkach 
otrzymać do dmia 31 sierpnia w Szefostwie Budow- Inż.dypl.SPOKOJNY 
nictwa KOP. w Warszawie Nowy - Świat L 23, 
z dniem 1 i 2 września br. u kierownika budowy inż. 
Stanisława Daneckiego w hotelu Szlacheckim w Wił 
nie między godz. 9 a 14-tą. 

Od dnia 3 września w kwatermistrzostwie 19 ba- 
onu KOP. „Slobėdka“ w Slobėdce. 

Termin skladania ofert uplywa w dniu 8 wrzešnia 
10 w którym to terminie odbędzie się otwar- 

cie ofert i rozprawa ofertowa w Dowództwie Brygady 

godz. 

KOP. „Włłno* w Wilnie. 
Do oferty winien być dołączony kwit kasy Skar- 

bowej na złożoną kaucję w kwocie 5 proc. oferowan 
sumy. 

Dowództwo Baonu KOP. 

wodów 
rościć nie będą. 

НЙ В Kwatermistrz Baonu 
й ' Siemiejski kapitzjn 

Pielęgnialną 
potrzebna 

inteligentna (zastrzyki) | zag 

wiek średni. 
Połocka 9—6. 

łem błagalnie. — Czy jeślibym złożył 

ten list w ręce pani, wysłałaby go 

pani pod właściwym adresem? 
— Nie, panie. Zdaje mi się, że pa 

na rozumiem. Nie chcę zgadywać, na 
czem polega pańska metoda. Zaczyna 
pan, jak zwykle w takich razach, od 

szczerości i lojalności, ale musi pan 
mieć w tem swój interes, Hrabina na- 
leży do moich najdawniejszych i naj 
serdeczniejszych przyjaciółek. Wy- 
cierpiała się dużo od mężczyzn i nie 
pozwolę żeby pan ją napastował. 

Spostrzegłem, że obok mnie, tro 
chę wtyle, stoi lokaj. 

— Dziękuję pani — rzekłem wy 
chodząc. 

W tem, czego się dowiedziałem od 
pani Mason, był materjał do rozważań. 
Narazie jednak myślałem tylko o roz- 
prawie z Sabattim... 

Portjer otworzył mi odrazu, ale nie 
chciał puścić pary z ust. Przed drzwia 
mi nory Sabatiego spotkałem się oko 
w oko z Peru. Widocznie kąpiel do- 
brze mu zrobiła, bo wyglądał normal- 
nie, lecz w oczach paliła mu się ura 

za. 
— Ty psie — zaczął głosem po- 

dobnym do warczenia. — Ty zapowie 
trzony... 

Ś-to Jańska 1. tel. 3-40.    
  

„Słobódka'* 
wykonanie z własnych 

ogłasza 

« 

„Słobódka* zastrzega 50 
bie prawo unieważnienie przetargu, bez podania po- 

i oferenci z tegc tytułu żadnych q.retensyj 

Mieszkanie 
4 pokoje z elektrycznoś- 
cią, ogrodem, suche, ciep. 
łe. Dowiedzieć się w Ad- 

„Kur. 

ul. Jagiellońska 3—1 
‚ ой godz. 9 — 3 p. p. 

KANALIZACJA 
WODOCIĄG 

Sporządzenia projektów 
1 kosztorysów, jak rów- 

  

zaś 
Wilno, ul. Strsszuna 10-3 
e Pie 
od |-3 p.p. i od 7-8 wiecz. 

Zgubione 
weksle 

  

  

  

  na ul. 

  

Akuszerka 

Marja Laknerod 
rrzyjmuje od 9 do 7 wieex 
lica Kasztanowa 7, m. 5 
W. Z. P. Nr. 69. 

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

Garbarską | m. It 
tog Mickiewicza 

tamże gabinet kosmetvcz* 
ny, usuwa zmarszczki, bro- 
dawki, kurzajki i wągry 

  

Udzielam iekcyj. 

В ЗО 1 Ш6Ш№ 
zgłoszenia kandyda- 
tów (kandydatek) 

rzyjmuje 

Leon SARTORI. 
Ul. Suwalska Nr 62. 

LIDA. 

Or. Zeldawicz 
Choroby skórne, wener. 
narządów moczowych 

od g. 9—1 i 5—8 wieca. 

Dr. Zeldowiczowa 

852 

  

  

: в W. Z. P. 48. 832: 
R blanco. 2 pieczat- Chor. kobiece. wenerycz- 

;|ką „Kurjer Wileń- nolnacadawazezosakie 
„ |ski* Sp. z ogr. odpo- J ki h о8 к 12—2 1 4—6 wiecz. 

wiedzialnošcią i pod- ęzy | ODGĘ | mickiewicza 24, tel. 277 
pisem / Stanisława | niemiecki, francuski i 
Świaniewicza 2 blan- K Pianina 
kiety na 200 zł. | 
blankiet na 50 zł. 
Unieważnia się. 
  

DR. MED. 

Benedykt Schermann 
przeprowadził się na 

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

w chorobach płuc 

Lekcyj 

М.,     
—- Zamknij pysk, Peru — rozkaza 

łem. — Później mi to powiesz. Prze- 
szliśmy przez salę, w której zastałem 
za pierwszą wizytą dwór Sabatiego i 
Peru zapukał do sypialni. Z za drzwi 
zapytano: z przekleństwem, poco ta ce 

remonja i kazano wejść. 
Stanąłem w progu zdjęty zdziwie- 

niem. Raffy siedział w szlafroku na 

fotelu pod oknem, obłożony poduszka, 

mi, z nogą w wspartą na stołku. Obok 

niego stał w wyszukanie niedbałej po- 

zie "Walter Stemholzer. Nie wiem dla- 
czego nie lubiłem tego draba. Robił na 

mnie wrażenie dyletanta, obeującego 

z mętami dla wrażeń. 

— Servus, Terry — rzekł —Wszy 
scyśmy dzisiaj wcześnie wstali. 

Zignorowałem go. 
— Raffy, mam z tobą do pogada- 

nia — rzekłem, zwracając się do sze- 

fa. 
Stemholzer, pogodnie obojętny na 

moje lekceważenie, rzekł do Raffy'egc. 

— Powinniśmy zapytać twego pro, 
tegowanego... 

— Daj pokój — przerwał Raffy. 

— No, tego przyjemniaczka, z czem 

przychodzi. Dalej, Terry, zrzuć ciężar 

z serca! W tak zwanej sensacyjnej pa 

wieści, autor nietylko powinien do- 

włoski (konwersacja), 
oraz klasyczne 

łacina i grecki. 
Przygotcwywanie do 

matiiy | СОа М 
w zakresie szkół średn. 

korepetytorzy 
SdRioraz absalwU: 5.2 
Zgłoszenia do 

pod „Egzaminy“! 

nia gwarancja) 22 
Kijowska 4, H. 

Posznkuję pracy 
maszynistki 

wzelędnie kasjerki, 
kaucję mozę złożyć. 

Oferty proszę kierować 
do Adm. -Kurjera Wil.* 

  

udzielają rutyn. 

b. piofes. 

Redakcji   
starczać czytelnikowi poszlak do roz 
wiązywania zagadki, ale i nakierowy- 

wać na właściwe rozwiązanie. 
— Nie — rzekłem — jeżeli... 

— Wypracowanie rozwiązane na 
podstawie poszlak, to nie to samo, co 
zgadywanie odpowiedzi — wyjaśnił 
niedbale. — Jeżeli autor pozwala czy- 
telnikowi domyślić się odpowiedzi, wy 
stawia o sobie złe świadectwo. Powin. 

no się móc rozwiązać zagadkę, ale nig_ 
dy zgadnąć. 

—Niech i tak będzie. e a! się 

teraz, autorze — odrzuciłem. Bo 

ja i Raffy mamy z sobą do pomówie- 

nia. 

Spojrzałem na Raffy'ego i odczu- 
łem, że Stemholzer działa mu na ner- 

wy. Z jakiegoś powodu przestawał z 
nim, ale teraz chciał go się pozbyć. 

Chciał pogadać ze mną. Chciał się do- 

wiedzieć, czy przyniosłem mu fotogra_ 

fję. 

— Nie błaznuj, Wally — syknął, 
panując nad zdenerwowaniem. 

Nie wytrzymałem. 

—_- Panie Stembbolzen, powiedzi: 

łem panu, że mamy z Raffy'm do po- 

gadania... 

(D. e. n.) 

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis, 

zupełnie nowe (wielolet-- 
1 200.. 

Abelow..


