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Estonia na 
Po wojnie światowej oswobodzone 

narody wprowadziły ustroje parla- 
mentarne, wzorowane bądź na konsty 
tucji francuskiej, bądź na amerykań- 
skiej. Jednak po zaledwie dziesięcio- 
letniej sielance tych ustrojów, starga- 
na wojną i rewolucjami, które spowo 
dowały upadki ongiś potężnych mo: 
narchij, Europa, stojąca bezradnie 
przed nadciągającym kataklizmem go 
spodarczym, doznała wielkiego rozcza 
rowania. Wynikiem tych nastrojów 
była reakcja przeciwko integralnemu 
parlamentaryzmowi i dążenie do 
wzmocnienia władzy wykonawczej. 
Dążenia te nie zdołały jednak już po- 
wstrzymać ropętanej burzy, rządy po 
szczególnych krajów okazały się zbyt 
słabemi do usunięcia bezrobocia, nę: 
dzy, niezadowolenia powszechnego. 
które ogarnęło świat cały po chwilach 
krótkiego dobrobytu. Żyjemy obecnie 
w okresie szukania nowych światopo 
glądów. nowego ustroju społecznego, 
politycznego, gospodarczego. Jakie 
będzie wyjście z sytuacji, w którą za: 
brnęły ludy Europy, czy nowe drogi 
będą znalezione bez burz i wstrząsów 
społecznych, z jakiej strony powieje 
wiatr, zwiastujący lepsze jutro, dzi- 
siaj jeszcze nikt przewidzieć nie mo- 
ZĘ: 

Zasadniczej reorganizacji wyma- 
ga również dzisiejszy ustrój parlamen 
tarny Estonji. Na wiosnę b. r. parla- 
ment opracował pod presją opinji pu 
blicznej reformę ustroju państwowe- 
go, zmierzającą do wzmocnienia wła- 
dzy wykonawczej. Projekt zmiany 
konstytucji, przewidujący wprowadze 
nie urzędu prezydenta państwa, ob- 
darzonego dużemi atrybucjami oraz 
zmniejszenie liczby posłów ze 100 do 
80 (patrz artykuł „„Kryzyś Ustrojowy 
w Estonji* w „Kurjerze Wileńskim 
z dnia 7 kwietnia b. r.) został przed- 
stawiony referendum narodowemu 
13, 14 i 15 sierpnia. Przez całe lato 
prasa estońska, temu tak dla Estonji 
doniosłemu zagadnieniu, poświęcała 
obszerne artykuły. Najsilniejsza part- 
ja polityczna Estonji, partja rolnicza. 
agitowała za zmianą konstytucji. W 
efiejalnem piśmie tej partji „Kaja“ 
czytaliśmy o potrzebie wprowadzenia 
„„do domu gospodarza. Zamiast zmie 
niającego się stale premjera rządu, na 
czele państwa stać miał prezydent. 
Partje centrowe zajęły stanowisko nie 
wyraźne, zostawiając swoim wybos- 
com indywidualną decyzję. Apolit 
czny „Piewahlet“, najpoważniejsze 
pismo Estonji, reprezentujące raczej 
interesy ludności miejskiej, poświęca 
ło niezwykle rzeczowe i objektywne 
artykuły sprawie zmiany konstytucji, 
omawiając dodatnie i ujemne strony 
projektu. Pismo nie zajęło  jed- 
nak ostatecznie stanowiska zdecydo- 
wanego. Socjaliści zaś, obawiając się 
przez wprowadzenie urzędu prezyden 
ta, wzmocnienia bloku rolniczego 0- 
raz ograniczenia ustroju demokraty- 
cznego, agitowali przeciw. Związek 
walczących o niepodległość (odpowia- 
dający właściwie legjonistom  pols- 
kim) również agitował przeciw wycho 
dząc jednak z zupełnie przeciwnego 
założenia. Według opinji legjonistów 
estońskich „naród estoński pragnie 
prezydenta,, silnej ręki*, gdyż dość 
ma dotychczasowej oligarchji komi- 
tetów partyjnych, wszechwładzy klik 
w parłamencie*. Ponieważ jednak 
władza prezydenta w wielu dziedzi- 
nach była znacznie ograniczona, a 
mianowicie przewidzianem było, że 
akty prezydenta będą ważne tylko 6 
ile jednocześnie podpisane zostaną 
przez premjera oraz odpowiedniego 
ministra, który ma prawo odmówić 
swego podpisu, silna władza prezy 
denta mogła okazać się iluzoryczną. 
Wobec powyższego legjoniści estońs- 
cy zwalczali obecny projekt, obiecu- 
jąc w przyszłym roku przedstawić na 
rodowi własny, doskonalszy projekt, 
w którym również ilość posłów par” 
lamentarnych uległaby redukcji do li- 

czby 50. 

Opierając się jednak na sile liczeb- 
nej w parlamencie bloku rolniczego, 
oczekiwać / należałoby przyjęcia 
projektu przez naród.  Tymcza- 
sem naród sprawił niemiłą niespo- 
dziankę politykom estońskim. Pod- 
czas referendum narodowego, które 

było przymusowe (niegłosującym gr) 

ziła kara grzywny w wysokości 5 ko- 
ron) 330.092 osoby głosowały za zmia- 

ną, 341.503 — przeciw. I tak pomimo 
wszystko projekt ten, niestety, został 
obalony większością zaledwie 11.500 
głosów. 

  

  

  

przełomie. 
Jakie były przyczyny obalenia pro 

jektu? Według artykułu  wstępneg? 
„Piewaleht z dnia 23 b. m. „Naród 

nie był uświadomiony o korzyściach 
które wynikały dla państwa ze zmia- 
ny konstytucji. Czynniki, które pomi: 
mo sprzeciwu socjalistów w parlamen 
cie estońskim przeprowadziły projekt 
zmiany konstytucji, nie stały na wy- 
sokości swego zadania, nie postarały 
się dostatecznie zapoznać głosujących 
o celach zamierzonych przez wprowa: 
dzenie urzędu prezydenta. Dezorjenta 
cja robotników i włościan była wyko- 
rzystana przez socjalistów. Twórcy o- 
bowiązującej jeszcze dzisiaj konsty- 
tucji estonskiej. w swoim czasie 
motywowali brak urzędu prezydenta 
zasadą demokracji oraz uniknięciem 
obciążenia budżetu małego państwa. 
Oszczędni Estończycy, nie orjentują- 
cy się w potrzebie wzmocnienia wła- 
dzy kosztem parlamentu celem opano 
wania rozprzężenia, które ogarnęło ca 
ły kraj, obawiając się zwiększenia po- 
datków, głosowali przeciw  zmiani 
konstytucji. Z drugiej strony inicja* 
torzy projektu, ufając zbytnio liezeb- 
nej przewadze swoich partyj w par!l::- 
mencie i licząc na wierność i karność 
swoich zwolenników, nie prowadzili 
energicznej kampanji wyborczej i u- 
świadamiającej, dizki czemu agitacja 
lepiej zorganizowanych przeciwników 
nie została sparaliżowana. 

Obalenie projektu minimalną wię 
kszością 11.500 głosów jest pożałowa- 
nia godne. Wypowiedzenie się jednak 
połowy narodu za wzmocnieniem 
rządów świadczy o dojrzeniu tej kon- 
cepcji w Estonji, która upadła jedynie 
przez nieumiejętność organizatorów. 

Międzynarodowy kongres prawni- 
ków orzekł w swoim czasie, że należy 

powitać tendencję wzmocnienia wła- 
dzy wykonawczej, która panuje obe- 
cnie we wszystkich powojennych, 
młodych państwach. Ponieważ jednak 
i prezydent może błądzić, nie należy 
jednostkę obdarzać władzą nieograni- 
czoną, To też możliwość kontrolowa- 
nia jego czynności powinna być pozo- 
stawiona narodowi. 

Na pytanie, czy nowy projekt „pre 
zydenta silnej ręki*, który przedsta- 
wić mają w przyszłym roku narodo- 
wi do zatwierdzenia legjoniści eston- 
scy, będzie przyjęty „Póiewaleht* u- 
dziela następującej odpowiedzi: ,,Le- 
gjoniści, którzy sądzą, że ustanawia- 
jąc prezydenta silnej ręki, wprowadzą 
„gospodarza do domu”, źle przysłużą 
się swej idei bowiem przypomną tem 
samem narodowi „choziaina gosudar 
stwa rosijskawo* oraz intencję baro- 
nów niemieckich, pragnących podczas 
okupacji niemieckiej wprowadzić do 
Estonji gospodarza w postaci księc!a 
pruskiego. Naród estoński, pamiętny 
„bała gospodarza”, który gospodarst- 
wo prowadził tylko dla własnego uży- 
tku i interesu, pragnie obecnie po- 
zostać gospodarzem we własnym do: 
mu. To też będzie zawsze tylko zwo- 
lennikiem idei uznającej prezydenta 
pierwszym urzędnikiem państwa, nie 
zaś panem. Wola narodu powinna być 
uszanowana przez rządy. Rządząc na 
leży zaspokoić moralne i prawne po- 
trzeby narodu. Rządy powinny posia- 
dać zdecydowaną wolę i siłę oraz cią 
głość i stałość polityki, jednak muszą 
być stale i skutecznie kontrolowane, 
aby władza nie stała się igraszką w 

rękach kliki demagogów i karjerowi- 
czów, stojących poza nawiasem na- 
rodu*. Norhert Żaba 

Państwowa Szkoła Morska 
nia przyjmuje nowych 

kandydatów. 
Państwowa Szkoła Morska w Gdyni, któ 

ra szkoli kadry adeptów polskiej marynarki 
handlowej, nie przyjmuje w roku bieżącym 
nowych kandydatów. 

Zarządzenie to podyktowane zostało wzglę 
dami na ogólną sytuację gospodrczą kraju, 
sytuację na rynku pracy adeptów marynarki 
handlowej, wreszcie pozostaje ono w związku 
z pewnemi zamierzeniami w zakresie organi 
zacji szkoły. a 

Pod koniec września zawinie do Gdyni 
„Dar Pomorza”, na którym przybędą przyję 
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ci w roku zeszłym do szkoły uczniowie 

Normalizacja znaków 
drogowych. 

W Ministerstwie Komunikacji odbywa ją 

się obecnie konferencje w sprawie normali 
zacji znaków drogowych i oparcia znakowa 
bia drogowego na systemie jak najbardziej 
zbliżonym do wzorów zagranicznych. 

Ministerstwo czyni starania, aby corocznie 
ukazywało się nowe wydanie mapy turystycz 
nej przy współudziale wydziału turystycznego 
ministerstwa; Polskiego Touring Klubu i 
Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. 

Sytuacja w Niemczech przed zwołaniem Reichstagu. 
Won Papen ma otrzymać pełnomocnictwa 

_do rezwiązania Reichstagu. 

50 demonstracylnych 
wniosków komunistycznych. 

BERLIN. 26 8 (Pat). Frakeja komuni- 
styczna zgłosiła w Reichstagu około 50 wnios 
ków demonstracyjnych, m, in. wniosek © 
votum nieufności dla rządu Papena oraz 
dla ministrów Gayla i Schleichera, wniosek 
uehyłenie wszystkich dekretów, wydanych 

przez rząd Papena oraz o amnestję dla więź 
niów politycznych. 

Fundusz na walkę z bezro- 
bociem. 

BERLIN, 26. 8. (Pat). W związku 
z wczorajszemi naradami przedstawi- 
cieli przemysłu niemieckiego z kancle 
rzem Papenem w kołach bankowych 
obiegają pogłoski, że rząd Rzeszy w 
ramach programu walki z bezrobo- 
ciem przygotowuje między  innemi 
projekt 3—4 procentowej pożyczki 
przymusowej, względnie daniny od 
majątku. Poza tem zwiększony ma 
być obieg banknotów celem zasilenia 
funduszu walki z bezrobociem. Prasa 
zaznacza, że ze względu na stan Ban- 
ku Rzeszy, zarządzenia takie nie są 
jeszcze jednoznaczne z inflacją. 

Min. Zaleski u P, Prezydenta 
Rzplitej. 

WARSZAWA, 26, 8. (Pat). Pan Pre 

zydent Rzeczypospolitej przyjął dziś 
po południu pana ministra spraw za- 
granicznych Zaleskiego. 

Rudjencje na Zamku. 

Przysięga nowego biskupa pińskiego. 

WARSZAWA, 26. 8. (Pat). Pan 
Prezydent Rzeczpospolitej przyjął 
dziś przed południem biskupa pińskie 
go ks. Bukrabę, który złożył na ręce 
Pana Prezydenta przysięgę. W czasie 
składania przysięgi obecny był p. m.. 
nister W. R. i O. P. Jędrzejewicz. 

O godzinie 12-ej Pan Prezydent 
przyjął ambasadora włoskiego p. Va- 
nutelli'ego Rey'a, który złożył wizytę 
pożegnalną. W: czasie audjencji p. 
Prezydent udekorował ambasadora 
wielką wstęgą orderu Polonia Resti- 
tuta. O godzinie 12,45 Pan Prezydent 
przyjął nunejusza apostolskiego msgr 
Marmaggiego. 

Posiedzenie Rady Ministrów. 

WARSZAWA 26. 8. (Pat). W dniu 
26 b. m. odbyło się pod przewodnict- 
wem premjera Prystora posiedzenie 
Rady Ministrów. Na posiedzeniu tem 
poza załatwieniem spraw bieżących, 
Rada Ministrów powzięła uchwałę w 
sprawie rządowej polityki zbożowej 
na rok gospodarczy 1932—33 oraz u- 
chwaliła kilka projektów  rozporzą- 
dzeń Prezydenta Rzeczpospolitej, m. 
in. projekt roporządzenia w sprawie 
pierwszeństwa zaległych ciężarów na 
rzecz spółek wodnych, projekt rozpo” 
rządzenia w sprawie zmiany ustawy 
z dnia 1 sierpnia 1919 r. o załatwianiu 
zatargów zbiorowych pomiędzy praco 
dawcami a pracownikami rolnymi о- 
raz projekt rozporządzenia Prezyden- 
ta Rzeczpospolitej o wykonywaniu 
praktyki lekarskiej. 

Wizyta polskiej eskadry 
morskiej w Szwecji. 

STOKHOLM, 26. 8. (Pat). Minister spraw 
zagranicznych Ramel wydał dziś śniadanie na 
cześć przebywającej w Szwecji polskiej eska- 
dry morskiej, Wj czasie śniadania minister 
Ramel wręczył komandorowi Unrugowi odz- 
naki wielkiej wstęgi orderu Miecza. Trzech 
kapitanów odznaczonych zostało krzyżem ko- 
mandorskim tego orderu, a trzech młodszych 
oficerów marynarki krzyżami oficerskimi z 
wstęgą. 

Związek oficerów marynarki szwedzkiej 
podejmował wczoraj obiadem oficerów gosz- 
czącej w Szwecji eskadry polskiej. W czasie 
obiadu admirał Riben wygłosił przemówie- 
nie, które zakończył toastem na cześć Pana 

Prezydenta Rzeczypospolitej. Poseł polski min 
Rozwadowski wzniósł toast na cześć króla 
szwedzkiego. W obiedzie wzięło udział zgórą 
200 osób. 

  

Zmarł ostatni. 
STRASSBURG. 26. 8. (Pat). Zmarł tu w 

wieku lat 85 Franciszek Fritz, ostatni z ucze- 
stników słynnej szarży kirasjerów francus- 
kich w ,Reichshoffen, w roku 1870 

NETDYRE ORK ZO EWNEZAEO 

Dr. Ejzensztadt | 
wznowił przyjęcie chorych 

od 8—10 i 3—5 Ludwisarska I, tel. 13-60, 

Poradnia Zawodowa 
Marji Szapiro 

Badanie zdolności dzieci i dorosłych. 

Udzielenie porad w wyborze zawodu — 

przyjęcie 3—6 p.p. Wielka 7, tel. 12—50. 

tów polskich. 

BERLIN, 26. 8. (Pat). „Deutsche 
Allgemeine Ztg.“ donosi, że kanclerz 
Papen wyjedzie w poniedziałek do 

Neudeck celem złożenia prezydentowi 
Hindenburgowi sprawozdania o sytu- 

acji parlamentarnej. W związku z tą 
wizytą kanclerz otrzymać ma od pre 
zydenta pełnomocnictwo do rozwią- 
zania Reichstagu. 

Obrady gabinetu Rzeszy nad programem 
gospodarczym. 

BERLIN. 26 8 (Pat). Od dziś gabi 
net Rzeszy obraduje bez przerwy nad 
programem gospodarczym, który 0- 
głoszony będzie w ciągu przyszłego ty 
godnia w formie dekretu prezydenta 
Rzeszy. Prasa potwierdza wiadomość 
o projektowanej 3 proc. pożyczce przy 
musowej od majątku zaznaczając, że 
od tego przymusu uwolnione będzie 

Sąd niemiecki stara 
BERLIN. 26 8 (Pat). Przewodniczący ko- 

misji śledczej sejmu pruskicą hitlerowiec 
Freisler zawiadomił dzisiaj oficjalnie prus- 
kie ministerstwo sprawiedliwości, iż zwołał 
komisję sejmową na 3 i 4 września do By- 
tomia w celu przeprowadzenia badań w 
sprawie hitlerowców, skazanych na śmierć. 

rolnctwo. Wielki przemysł otrzymał 
odszkodowanie w postaci daleko idą- 
cych ulg podatkowych. Według infor 
macyj Boersencouriera agrarjusze żą- 
dają generalnego skontyngentowania 
importu płodów rolnych do Niemiec. 

Ma być wprowadzone wzmocnie- 
nie kontroli państwa nad importem. 

się być niezależnym. 
Zażądał — on wręczenia komisji sejmo- 

wej aktów sprawy oraz oddania do jej dys- 
pozycji sali w sądzie na przesłuchanie oskar 
żonych. 

Ministerstwo pruskie odrzuciło żądanie 
narodowych socjalistów, ponieważ narusza 
ono niezależność sądownictwa niemieckiego. 

Rozmowy niemiecko-irancuskie 
w sprawie „równouprawnienia militarnego Niemiec? 

BERLIN 26. 8, (Pat). Wczoraj ba- 
wił tu przewodniczący komisji spraw 
zagranicznych francuskiej Izby Depu 
towanych, poseł Andre Fribourg, 
przedstawiciel grupy radykałów spo- 
łecznych. Półoficjalnie potwierdzają, 
że Fribourg odbył szereg rozmów z 
niemieckimi czynnikami rządowemi 
m. in. przyjęty był przez kanclerza 

    

  

Papena i ministra Schleichera, sekre- 
tarza stanu urzędu spraw zagranicz- 
nych Buelowa. Według  informacyj 
prasy wizyta Fribourga pozostaje w 
związku z rozmowami niemiecko— 
francuskiemi w sprawie t. zw. równo 
uprawnienia militarnego Niemiec. 
Nieoficjalna ta wizyta odbyła się po” 
dobno za wiedzą premjera Herriota. 

Sawiaty zwracają cenne archiwa. 
Ze Stołpców donoszą, iż w dniu 

wczorajszym powróciła specjalna ko- 
misja polska, która brała udział w 
konferencjach z  przedstawicielami 
władz sowieckich w Moskwie w spra 
wie zwrotu historycznych dokumen 

Konferencje  komisyj _ polsko- 
sowieckich doprowadziły do defini- 
tywnego porozumienia, Władze so- 

wieckie oświadczyły gotowość wyda- 
nia około 10000 różnych dokumentów 
dotyczących Wileńszczyzny. Grodzień 
szczyzny, Nowogródczyzny, Lubelsz: 
czyzny i innych ziem polskich, a 
głównie Królestwa Polskiego. 

Pierwszy transport dokumentów 
odejdzie z Leningradu dnia 28 b. m.,, 
zaś z Moskwy dn. 2 września r. b. (Z) 

  

  

Odezwą Zjednoczenia Polsko-Rusk. „Zgoda” 
Prasa Iwowska, w jej liczbie ukraiński 

„Nowyj Czas* zamieszcza odezwę zjedno- 
czenia pciske-ruskiege „Zgoda*, które brzmi: 

— Do zgody. W. tych ciężkich chwilach 
kryzysu Światowego, przy wzmaganiach się 
wrogiej nam agitacji komunistycznej i przy 
szerzeniu nienawiści wśród bratniego naro- 
du ruskiego przeciwko wszystkiemu co pol- 
skie, zorganizował się we Lwowie wydział 
Zjednoczenia Polsko-Ruskiego „Zgoda*, któ- 
ra iniejuje propagandę zgodnego współży- 
cia polaków i rusinów, jako dwu bratnich 
narodów słowiańskich, które żyły zawsze w 
miłości bratniej, we wzajemnem poszanowa 
niu zwyczajów i obyczajów języka ozjeyste- 
go i wiary świętej. 

Niemiec, odwieczny wróg nieprzejednany 
i zachłanny rzucił kość niezgody między dwa 
bratnie cd wieków narody. Ciesząe się z na- 
szej walki czeką na chwilę odpowiednią, a- 

   

żeby nas ujarzmić i ujarzmić stopniowo 
wszystkie narody słowiańskie, 

Dlatego też, pamiętając o naszych przod- 
kach, którzy od wieków zawsze żyli w zgo- 
dzie i miłości bratniej, wzywamy rusinów i 
polaków w imię wiary, w imię pokrewieńst 
wa do wspólnej pracy dla wspólnego dobra 
obu narodów, dla dobra naszej ojczyzny — 
Polski, aby rozwijał się kwiat młodzieży pol 
sko-ruskiej w miłości i zgodzie ohbopólnej 
dla chwały obu narodów, dla (hwaly wspėl- 
nej ojezyzny naszej — Polski. 

WI tym celu sekcja propagandy wydziału 
lwowskiego Zjednoczenia  Polsko-Ruskiego 
„Zgoda* — zwraca się do braci Polaków, 
którym przyświeca ideał bratniego, zgod- 
nego współżycia, aby stanęli w naszych sze- 
regach do pracy z zaufaniem, że nasz posiew 
wyda żniwo obfite. (Iskra). 

  

    w 
RIO DE JANEIRO. 26 8 (Pat). Oficjalny 

komunikat rządu rewlucyjnego donosi o 

przystąpieniu do ruchu powstańczego ofi- 
eerów marynarki oraz byłego prezydenta re 
publiki Bernardesa, który stanął na czele 
5 tysięcy ludzi. 

iki powstańcze w Południowej Ameryce. 
Sytuacja w Rio jest bardzo poważna. Na 

jednej z głównych ulie wojska federalne o 
strzeliwały tłum z kulomiotów. Z Porte Al- 
legre donoszą, iż samoloty powstańcze bom- 
bardowały miasto Guapira, 

Kim jest rzekomy książe Bourbon? 
PARYŻ. 26 8 (Pat). Paryska słażba iden- 

tyczności sądowej (instytucja prefektury po 

licji) stwierdziła wczoraj po południu, że 
znaki na ciele zamordowanego księcia Ed- 
gara Bourbon, ustalone w paryskim insty- 

tucie medycznym, odpowiadają całkowicie 
znamionom, ustalonym 11 grudnia 1916 ro- 
ku przez policję włoską na ciele niejakiego 
Carlo Lerioli, urodzonego 19 listopach 1866 
roku w Arce (Wiłochy). 

Strajk około pół miljona robotników. 
MANCHESTER. 26 8 (Pat). Wszelkie wysiłki 
w celu zużegnania strajku w przemyśle tkace 
kim okazały się bezskuteczne. Robotnicy 
sprzeciwiają się stanowezo obniżce płae i 
żądają natychmiastowego ponownego przy- 

jęcia do pracy tych z pośród nich, których 
pracodawcy uważają za skompromitowanych, 
Strajkuje przeszło 400 tysięcy robotników 
przędzalnych, którzy odmówili swej zgody 
na jakąkolwiek ohniżkę płac. 

Olary taternictwa. 
ZAKOPANE. 26 8 (Pat). Wi dniu dzisiej- 

szym turyści, przechodzący Pustą Dolinką 
zmaleźli zwłoki dwu młodych osób. 

   

Nauka w godzinach od 1630 do 2l-ej. 

GIMNAZJUM 
KOEDUKACYJNO-HUMANISTYCZNE 

IMIENIA KS. PIOTRA SKARGI 
dia dorosłych z oddziałem matem.-przyrodn. — Wiino, Mickiewicza 22 

przyjmuje wpisy do kl. IV—VIII. 

— Egzamin maturalny przy gimnazjum. 

Dia zamiejscowych zapewnione pomieszczenie w internacie. 

Narazie brak szezegółów co do nazwisk 
ofiar. 

  

     
      
          
  

Delegat Międzynarodowego 
Czerwonego Krzyża czyni z2- 
biegi wKownie © wymienę 

więźniów politycznych 
z Polską. 

Z Kowna donoszą, iż zgodrie z 
naszą zapowiedzią w dniu 26 b. m. 
nadzwyczajny delegat Międzynarada 
wego Czerwonego Krzyża incy 
Brown przybył do Kowna, gd nie 
zwłocznie został przyjęty przez 

    

  

rem 

jera rządu litewskiego. P, Brown w 
ciągu dnia dzisiejszego przeprowadzi 
konferencje z poszczególnymi minist- 
rami oraz z prezydjum Litewskiego 
Czerwonego Krzyża. 

P. Brown jest optymistycznie u- 
sposobiony co do wyników narad z 
czynnikami litewskiemi i żywi nadzie 
ję. iż narady w Warszawie oraz obec 
nie w Kownie doprowadzą do pomyśl 
nych wyników i przeszło 100 więź- 
niów politycznych zostanie wymienio 
nych. (2) 

Oryginalna propozycia. 
MARSYLJA. 26 8 (Pat). Le Petit Marseil- 

lais publikuje artykuł publicysty Naudeau, 
proponujący na znak przymier,/, pomiędzy 
społeczeństwem francuskiem a niemieckiein 
zaadoptowanie przez Francję kontyngentu 
100 tysięcy młodych Niemców. Zdaniem an- 
tora próba powyższa dałaby w rezultacie 1) 
automatyczne zmnijeszenie wywrotowego i 
anty-francuskiego elementu w Niemczech, 
który składa się w równej mierze z młodzie 

ży nie mogącej znaleźć pracy w swej ojcz 
nie, 2) byłaby dowodem zaufania i 
między dwu społeczeństwami, 3) dalah 
względem rasowym pożądane odśwież 
krwi francuskiej. 

Naudeau był autorem, opublikowanego 
niedawno w prasie francuskiej artykułu, pro 
ponującego przeniesienie siedziby Ligi Na- 
rodów do Gdańska i jest znany z oryginal- 
ności swych pomysłów. 

Po 18-tu latach niewoli. 
CZERNIOWCE, 26 8. (Pat). W dniu wczo- 

rajszym powrócili z Syberji do Czerniowiec 
po 18-letniej niewoli rosyjskiej dwaj Polacy 
Jozef Czerniewski i Karol Aranowicz z dwie- 
ma kobietami. Podróż z Syberji do Czernio- 
wiece odbyli wszyscy czworo pieszo. Podróż 
trwała 7 miesięcy. Czerniowski i Aranowicz 
opowiadają o strasznych warunkach, w jakich 
pędzą życie znajdujący się w obozie sybe- 
ryjskim. 

Epidemia tyfusu w Ładzi 
Wobec szerzenia się w Łodzi epidemji 

duru brzusznego, magistrat łód: rozpoczął 
na szeroką skalę akcję zapobiegawczą. Akcję 
prowadzi na terenie miasta osiem kołumn 
sanitarnych. Ludność otrzymuje bezpłatnie 
pigułki ze szczepionką do zażywania w ciągu 
czterech dni. Akcja ta obejmuje około 50.000 
osób. 

Stypendja lotnicze L. 6 P. P. 
Studenci wydziałów lotniczych akademie 

kich szkół krajowych i w. m. Gdańska, oraz 
uczniowie wydziałów lotniczych państwo 
wych szkół technicznych mogą się ubiegać 
o stypendja LOPP., które udzielane są każdo 

razowo na jeden rok szkolny. Stypendja te 
wynoszą dla studentów szkół akademickich 
miesięcznie zł. 125 ( wGdańsku gułd. 85), 
oraz dla uczniów państwowych szkói tech 
nicznych miesięcznie zł. 100. 

Udzielane stypendja są zwrotne. Stypen 
dyści, po zakończeniu studjów, zobowiązani 
są zwrócić otrzymaną sumę w ratach mie 
sięcznych, wynoszących 10 proc. poboró 
O stypendja zarządu głównego LOPP ubiegac 
się mogą tylko osoby, które nie otrzymują 

  

   

  

   

  

   

  

   
  

    

    

  

"żadnych innych styepndjów. 
Podania z odpowiedniemi załącznikami, 

przewidzianemi regulaminem, składza należy 
w zarządzie głównym LOPP w Warszawie 
w terminie do 15 września. 

0 wzmożenie produkcii 
przędzy inianej. 

Jak wiadomo, rząd od dłuższego czasu 
czyni starania, aby obcy surowiec wiókienni 
czy zastąpić w miarę możności surowcem 
krajowym, przedewszystkiem lnem i kono 
piem. Ponieważ Polska posiada niedostatecz 
nie rozwinięty przemysł przędzalniczy łniar 

gki i zapotrzebowanie nasze За przędzę Inia 
ną musi być częściowo pokrywane importem, 
wielce aktualna jest kwestja rozwoju urzą 

* @хей przędzalniczo-lniarskich w Polsce. 
Jak się dowiadujemy, rząd jest skłonny 

udzielić pomocy w celu uruchomienia istnie 

jącej lecz nieczynnej przędzalni Inu w Kroś 

nie, o ile uruchomienie tej fabryki nastąpi 
z inicjatywy prywatnej. 

Uposażenie pracowników 
Komunalnych Kes 

Oszczędności. 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wyjaś 

niło, że estatnia dziesięcioprocentowa obniżka 

uposażeń pracowników komunalnych nie ma 
automatycznego zastosowania wzgłędenz pra 
cowników komunalnych kas oszczędności 

gdyż kasy te posiadają odrębną osobowość 

prawną, a pracownicy ich otrzymują pobory 

na zasadzie umowy z kasą. Zmiana warunków 

umowy nastąpić może na zasadach prawa 
cywilnego przy zastosowaniu posianowień 

rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej 
w Sprawie umowy o pracę pracowników 

umysłowych i fizycznych. 

GIEŁDĄ WARSZAWSKA 
WARSZAWA. 26 8 (Pat). Dewizy. Nowy 

York 8,919 — 8,939 — 8,899; Paryż 34.99—— 
356,08 - 34,00; Szwajcarja 173,50 — 173,93— 
173,04. Tendencja niejednolita. 

Akcje. Bank Polski 79 — 80. Tendencja 
mocniejsza. 

    

  

  

   

 



  

P, Donat Malinowski 
redivivus. 

„I. K. C.“ notuje wiadomošč z 
dzienników czeskich o przybyciu do 
Pragi byłego posła litewskiego w Re- 
publice Czechosłowackiej, p. Donata 
Malinauskasa, znanego dobrze Wilnu 

z czasów przedwojennych. Celem tej 
wizyty podług oświadczenia p. Mali- 
nauskasa wobec przedstawicieli pra- 
sy. jest zamówienie u czeskich rzeź- 

rzy sarkofagu dla W. Ks. Witolda 
w katedrze wileńskiej. Sarkofag ma 
być wykonany z kamienia z bronzowe 
mi figurami. 

Wiadomo, że p. D. Malinauskas 
był autorem wersji. padług której na 
kilka lat przed wojną w katedrze wi- 
leńskiej odnaleziono przypadkowo 
prochy W. Ks. Witolda, oraz nadesła- 
rą mu przez papieża koronę królews 
ką. Pragnąc zapobiec ujawnieniu te- 
go faktu, któryby mógł się stać powo- 
dem wielkiego święta narodowego li- 
tewskiego, mieli wówczas Pałacy na 
czele z ks. dr. Kurczewskim i dr. Za- 
borskim ukryć prochy W. Ks, Witol- 
<a wśród wielu innych, złożonych w 
podziemiach katedry, koronę zaś w 
tajemnicy wywieziono do Krakowa, 
gdzie została złożona w depozyt bis- 
kupowi krakowskiemu Puzynie (Po- 
dług innej wersji ukryta w dziupli 
drzewa w Sandomierskiem, gdzie 
w kilka lat później znaleziono. Póź 
niej zaś okazało się, że ta korona by* 
ła zupełnie innego pochodzenia). Na 
jakich danych p. Malinauskas tę całą 
historję oparł — dokładnie niewiado- 
mo. Czynił on nawet jakieś kroki u 
władz rosyjskich celem uzyskania po 
twierdzenia swoich przypuszczeń, a- 
le bezskutecznie. Cała historja zdaje 
się być płodem wyobraźni ałbo same- 
go p. Malinauskasa, albo jego informa 
tora, którym miał być pewien funk- 
cjonarjusz kościelny, obecny rzekomo 
przypadkowo w katedrze w momen- 
cie, kiedy koronę ks. Kurczewski z 
d-rem Zahorskim pokryjomu wyno- 

sili, 
Przed paru laty p. Malinauskas 

przybył do Wilna i usiłował przeko- 
nać ludzi o autentyczności swojej 
wersji, oraz uzyskać zgodę na posta- 
wienie w 500-ną rocznicę zgonu W. 
Ks. Witolda sarkofagu jego w kate- 
drze kosztem rządu litewskiego. 

Spotkawszy się z odmową zamiaru 
swego zaniechał, zwłaszcza, że niedłu 

go potem powstał projekt postawienia 
W. Ks. Witoldowi pomnika przez Ko- 
mitet Wileński Uczczenia 500-nej ro- 
cznicy zgonu Wielkiego Księcia. 

Obecnie, jak widać, p. Malinaus- 
kas ponawia swe starania aż... w Pra- 
dze Czeskiej. „I. K. C.* czyni alarm z 
powodu tych zamiarów. mających 
godzić w suwerenność polską w Wil- 
nie. W rzeczywistości sprawa tak 
dramatycznie nie wygląda, P. Malinau 
skas może sobie, oczywiście, zama- 
wiać sarkofag gdzie mu się podoba 
i dla kogo mu się podoba. 
Sprawa umieszczenia sarkofagu w 
miejscu przeznaczonem jest kwestją 
odrębną, o której zadecydują odpo- 
wiednie władze państwowe i kościel- 
ne. Jeżeli p. Malinauskas pragnie uczy 
nić dar katedrze wileńskiej, to kwest- 
ja jego przyjęcia zależeć będzie zape- 
wne od charakteru daru, jego formy i 
treści. W każdym razie Wilno nie po: 
tzebuje być „w posiadaniu litews- 
kiem“ jak się to zdaje „I. K. C.*, aby 
można było rzeczowo rozw: spra- 
wę przyjęcia sarkofagu przez katedrę, 
inaczej przecież, jak za zgodą odpo- 
wiednich władz, sam p. Malinauskas 
zapewne realizacji swego projektu nie 
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NOŻYCAMI PRZEZ PRASĘ. 
Niemcy wobee widma Meksyku. 

Opinja całego świata czeka roz: 
strzygnięcia sytuacji wytworzonej wy 
rokiem w Bytomiu. W związku z tem 
sprawy wewnętrzne Niemiec nie scho 
dzą ze szpalt prasy. 

„Gazeta Lwowska* pisze: 
„Niemcy są chore... Berlin przestał już 

dawno być stolicą „państwa bojaźni Bożej”. 
Siedlisko mieszczańskiej cnoty przedstawia 
dziś obraz głębokiego upadku wszystkiego, 
co czyni społeczeństwa silnemi i zdrowemi. 
Niemcy systematyczni w pracy, są mniej 
systematyczni w upadku. A upadek ten 
zaczął się dawno. Nie trzeba łudzić się jaskra 
wością reklam i elegancją ulic w centrum 
Berlina. 

Bezrobotni, bezdomni, demorali- 
zacja, zanik obyczajowości, samobój- 
stwa — oto różaniec cech, któremi 

scharakteryzuje Niemcy dzisiejsze 
nawet niebystry obserwator. Naród, 
dla którego wojsko było szkołą mo- 
ralności, a junkier wychowawcą nie 
ma dziś przewodników. Dlatego to 
„Kurjer Polski* mówi o „„Decydującej 
rozgrywce ': 

„Trzeba bowiem zdać sobie dokładnie 
sprawę z tego, o co chodzi w procesie bytom 
skim. Tylko wtedy zrozumieć będzie można 
całą rozciągłość i zasadniczy charaktaer tej 
sprawy... Jeżeli przestępcy z Bytomia będą 
ułaskawieni, nikt już z czynnych polityków 
niemieckich nie będzie pewien dnia ani go 
dziny. Teraz chodzi tam już o wszystko, 0 to 

  

   

  

    

przedewszystkiem, czy Niem pozostaną 
jeszcze krajem o „europejskiej* strukturze 
ładu i porządky, czy t toczą się do rzędu 
jakiejś republiki me K Przed rzą 
dem Papena staje dizś trudne i okrutne zada 
nie — cała rzecz w tem, czy temu zadaniu 
sprostać zdoła”. 

„Gazeta Polska* sądzi jednak, że 
panowie Papen i Schleicher postawili 
sobie inne zadanie, które dodawało 
im otuchy w chwili rzucenia rękawi- 
cy iHtlerowi i jego S. A., mianowicie 

„Rzucenie rękawicy tlerowi może za 
sobą pociągnąć konieczność wzmocnienia re 
gularnej armji czy też wciągnięcia do niej 
volens nolens odszczepieńców z nieregular 
nych formacyj wojskowych. Doraźna, nagła 
racja państwowa może tego wymagać bez 
żadnych uprzednich przetargów dyploma 
tycznych, na które nie byłoby czasu, wobec 
widma walk domowych i rewolucyjnego 
rozstroju. 

Likwidację niebezpieczeństwa hitlerowskie 
go — tak długo przedtem z pieczą hodowane 
go — uwieńczyłby więc upragniony akt 
powojenny, a mianowicie odrodzenie armji 
regularnej. 

Warto okupić taki objekt ścięciem pięciu 
glow...“ 

    

Owocowe zmartwienia. 

„Kurjer Poranny* zamieszcza wYy- 
wiad z bawiącym na konferencji blo- 
ku państw rolniczych p. E. Maria- 
rem, dyrektorem Inst. Eksportowego 
w Bukareszcie, Oto jego opinja: 

Nasze stosunki handlowe, między Rumun ją 

   
a Polską, jako dwoma największemi państ 
wami w łonie, „bloku rołniczego* Europy 
powinne ulec zhcieśnieniu, stoi jednakże 
pctemu w dużej mierze na przeszkodzie zbyt 
drastyczna polityka kontyngentowa Polski w 
stosunku do Rumunji, Powiedziałbym obraza 
wo — kontynuuje dyr. Marian — że Polska 
opancerzona jest restrykcjami przywozu z 

Rumunji, podczas gdy Rumunja dozwala na 
swobodny import towarów z Polski. Np. 

rynek rumuński stoi otworem dla importu 
polskiego węgla i wyrobów tekstylnych, żąda 
jednakże wzamian liberalniejszego traktowa 
nia eksportu rumuńskiego (np. kukurydzy 
i owoców, które pragnie Rumunja rzucić na 

  

rynek Polski). \ 

P. Marian wyraža jednak nadzieję, 
że doskonale zorganizowana konfe- 
rencja warszawska doprowadzi do po 

NE į T ro SE 

  

wyobraża. Mimo swego romantyczne- 
go stosunku do przeszłości, jest to je” 
dnak człowiek trzeźwo myślący i zgo- 
dy na ustawienie swego monumentu 
w katedrze wileńskiej nie będzie szu- 
kał... w Kownie. (rz) 
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MATURALNE KOEOUKACYJNE KURSY WIECZOROWE 
G] „Rozpowszechniania Średniego Wykształcenia'* Koncesjonow. przez Ku- 

z prosramem gimn. 

b. wizytatora Wil. Kuratorjum p Hdwarda Miacera. 

Wiinoa, ui. Biskupia 4/5 przy placu Katedralnym. 

do wszystkich klas gimnazjum. 
niezamożnych i urzędników ulga. Nauka rozpoczyna się 1-go września. 

Sekretarjat czynny codziennie od godz. 4 do 7 wiecz. 
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$ez0n nad 
7 „W gėory, w gory mily bracie“! 

śpiewano dawniej i kto tylko mógł 
śpieszył w góry, by oddychać świeżem 
górskiem powietrzem, próbować swo- 
ieh sit przy zdobywaniu szczytów. 
Dziś pęd do gór jakoś osłabł i zbladł, 
wierną górom pozostała jedynie nieli- 
czna gromadka prawdziwych miłośni 
ków taterników, a wszechwładna pa- 
ni moda, narzuciła szerokiemu ogóło- 
wi naszego społeczeństwa inne zamiło 
wanie, zamiłowanie do wody bieżącej 
i stojącej, a przedewszystkiem do mo 
rza. 

Kto dziś nie uprawia sportu pły- 
wackiego i wioślarskiego, chyba cho- 
ry lub ntedołęga, lecz nawet i te ofia- 
ry losu, pragną się wylęgiwać i opalać 
na plaży. Chociaż całe nasze wybrze- 
że morskie roi się od letników, ze 
wszystkich krańców Rzeczypospolitej, 
i tak nie jest ono w stanie pomieścić 
wszystkich miłośników kąpieli i plaży 
Przytem dla nas, wilnian, zwłaszcza w 

okresie kryzysu, podróż nad morze 
jest daleką uciążliwą i kosztowną, 
więc znaczna większość musi się kon 
tentować surogatami, to jest Wilją, 
Trockiemi jeziorami i Naroczem, mo- 
rzem Wiłeńszczyzny. 

Oficjalne otwarcie Pensjonatu w 
Schqń$ isku nad Naroczem odbyło 
się wprawdzie na Zielone Święta, lecz 
pod koniec maja i znaczna część czerw 
ca, korzystały zeń przeważnie zbioro- 

   

  

Naroczem. 
we wycieczki, a prawie nie było sta- 
łych pensjonarjuszy, tak że właściwy 
naroczański sezon rozpoczął się dopie- 
ro z dniem pierwszego lipca. 

Gdy na naszych tutejszych dro- 
gach wytrzęsiesz się gościu, przez sie- 
dem godzin autobusem, to ci się pen 
sjonat i schronisko wydają prawdzi- 
wym rajem, chociaż dałeko mu do 
komfortu palace-hotelu. Nie  odczu 
wasz braku elektryczności, ciesząc się 
żywiczną wonią lasu i świeżym powie 
wem od wody. Zasypiasz smacznie i 
błogo, nawet na niezbyt wygodnem 
łóżku, gdy miałeś szczęście zdobyć po- 
jedyńczy pokój, a współtowarzysze 
ogólnej sali turystycznej, nie zakłóca- 
ją ci snu swojem chrapaniem. 

Brak komfortu zastępuje nad Naro 
czem czar przyrody, olbrzymia tafla 
wód i kompletna swoboda. Nad Naro 
czem nie są potrzebne wykwintne stro 
je, gdyż przez cały dzień chodzi się 
boso, w kostjumie kąpielowym, py- 
jamie lub szlafroku, tak się ležy na 
plažy, spaceruje po lesie, lub ježdzi 
łodzią czy kajakiem. Nikogo to nie 
razi i mie dziwi, że sukni i ubrania, 
używa się tyłko w wyjątkowych wy- 
padkach dalszych wycieczek lub wi- 
zyt w sąsiedztwo. Ciała wystawione na 
bezpośrednie działanie, wody, słońca i 
powietrza, opalają się na bronz, pręż- 
nieją i nabierają sił, a umysł wyrwa 
ny z kieratu codziennego troski kłopo 

  

     

cją w Streżu i ogólnoświatową kon- 
ferencją gospodarczą. 

Nagusi w Polsce. 

„А. В. С.8 donosi, że w okolicach 
Nadwórnej powstała kolonja nagu- 
sów, złożona z młodzieży akademic- 
kiej żydowskiej obu płci. Są to przed- 
stawiciele większości środowisk aka- 
demickich w Polsce... 

„.notowani w kartotekach 
ści. 

Już po kilku dniach obserwacji okazało 
się, że studenci i studentki przebywający na 
kolonji założyli formalną gminę nudystów. 
Uczestnicy i uczestniczki chodzili nago. 
Istniała podobno nawet wolna miłość. 

„„działalność kolonji po kłdkunastu dniach 
zaczęła się szerzyć poza granicami Rafajło 
wej. Ponieważ sprawa dojrzała już nale: 
wszystkie dokumenty jakie potrzebne były 
policji zostały zebrane, władze bezpieczeń 
stwa wkroczyły na kolonję i po szczegóło 
wych rewizjach aresztowano 13 osób w tem 
4 kobiety i odstawiono ich do więzienia w 

Stanisławowie. Między innymi aresztowano 
Hersza Ajzenberga, inż. Juljana Krumbolza, 
Józefa Weinmana i Józefa Ochsa*. 

Doprawdy wiele można zrozumieć, 
ale „cierpieć za sprawę* kąpielówek 
i trykotów, to już cośkolwiek zawiele 
nawet jak na nasze  cierpiętnicze 
czasy. jim. 

jako komuni 

     

  

W. Do DOEJN "SGRZT 

Kwestja mandżurska. 
Premier potwierdza. 

PARYŻ. 26 8 (Pat). Premjer japoński Sa- 
ito na wezorajszem posiedzeniu parlamentu 
potwierdził tezy, zawarte w expose ministra 
spraw zagranicnzych hr. Ushidy w kwestji 
mandżurskiej, zaznaczając między innemi, że 

rząd stosuje się do rezolucji, uchwalonej 
przez parlament w Tokio na ostatniej sesji, 
a dotyczącej uznania państwa mandżurskie- 
go. 

Oświadczenie ambasadora chińskiego 
w Londynie. 

PARYŻ. 26 8 (Pat). W związku z przemó- 
wieniem hr. Ushidy w parlamencie japoń 
skim ambasador chiński w Londynie uflzie- 
lił wezeraj wywiadu przedstawicielowi Ha- 
vasa, wyrażając między innemi zdziwienie, 
że przemówienie to wygłoszone zostało w 
japońskim parlamencie przez tego samego 
męża stanu, który podpisał pakt Briand—Kel 
lcgg, uznający wojnę za pozostającą poza 
prawem i że ten sam polityk potwierdza ©- 
becnie, że wojska japońskie mogą dowolnie 
wkraczać i pozostawać na obeem terytor- 
jum, jedynie dla obrony nielicznych intere 
sów japońskich. 

Ambasador podkreślił w dalszym ciągu 
że minister japoński wybrał chwilę dla zło 
żenia deklaracji właśnie w dniu, w którym 

komisja Lyttona ukończyła swój raport i 
zapowiedziała przekazanie go Lidze 'Naro 
dów. 

Następnie ambasador chiński zastanawiał 

się nad treścią raportu Lyttona, która zmu- 
siła japońskiego ministra spraw zagranicz 
nych do pośpieszenia się ze swem oświadcze- 
niem. Wreszcie ambasador zaznaczył, że 

Przed opuszczeniem na dno morskie. 

        

ko zna a or jen- 

Boje te będą 

zakotwiczone przy pomocy kilkunastu tono 
wych bloków betonowych które spoczną na 
dnie morskiem 

wszelkie deklaracje, dotyczące statutu Mand 
żurji, powinny być składane w Genewie, a 
nie w: Tokjo. Zarówno Japonja, jak Chiny 
odpowiedzialne są przed trybunałem Ligi 
Narodów. 

Ambasador chiński twierdził w dalszym 
ciągu że 30 miljonów mieszkańców Mand- 
żurji, o których mówił gen. Ushida, są w 
przeważnej części narodowości chińskiej. 
Gdyby przeprowadzono plebiscyt, ludność ta 
wykazałaby swe przywiązanie do Chin. 

  

Z R-sji Sowieckiej. 
Wyroki śmierci. 

MOSKWIA 26 8 (Pat). W! Taszkiencie ska 
zano na Śmierć trzech byłych powstańców 
turkiestańskich oraz jednego  duchownego, 
oskarżonego o roztrwonienie majątku, nałe- 
żącego do kolektywu. 11 innych oskarżo- 
nych skazano na długoletnie więzienie. 

MOSKWA. 26 8 (Pat). Za kradzież kole- 
jową skazano na Śmierć jedną osobę w Wi 
tebsku i jedną w Rostowie n/Donem. Za 
kradzież zboża skazano w rejonie urnickim 
jednego chłopa na śmierć, w okręgu moskiew 
skim — 11 chłopów na 10-letnie więzienie. 

MOSKWA. 26 8 (Pat). Wczoraj zapadło w 
ZSRR 5 nowych wyroków Śmierci. W Sym: 
feropolu na Krymie skazano na Śmierć 2 
urzędników składów kolejowych za syste- 
matyczne kradzieże. W: Świerdłowsku (daw. 
niej Jekaterynburg) skazano %a śmie: 
urzędników budowy politechniki za naduży 
cia pieniężne. W Saratowie skazano 1 chło 
pa na śmierć, 31 — na różne terminy wię- 

zienia do 10 lat za kradizeż zboża w kole- 
ktywach. W) Tyflisie odbywa się proces © 
kradzież w składach kolejowych towarów, 
których w samym tylko m. lipeu zginęło na 
blisko pół miljona rubli. 

  

   
   

Na ławie oskarżonych zasiedli między in 
nemi milicjanci, pilnujący magazynów. 

W obawie przed cholerą. 
MOSKWA. 26 8 (Pat). W! związku z epi- 

čemia cholery w Mandžurji ustawiono na 
granicy mandżursko-sowieckiej kordon sa 
nitarny. Wedle agencji Rosta, w ZSRR wy- 
padków cholery dotychczas nie zanotowano. 

Wylew rzeki. 

MOSKWA, 26. 8. (Pat) Wyłlała rzeka Bzyn 
na Kaukazie zatapiając miasto Nowe Gagry 
oraz okoliczne wsie.       

Raid samolotów turystycznych. 
Ostatni etap hed znakiem rozgrywki mięczy Niemcami a Polekemi. 

- 7,36; Morzik — 7,38; Kałla — 7,38; Сапо — PARYŻ. 26 8 (Pat). 26 bm. z poriu lat- 
uiezego w Orły wystartowały grupy samelo- 
tów turystycznych. biorących udział w rai 
dzie europejskim w następującym porządku: 
© godz. 6 — pierwsza grupa, o godz. 6,10— 
druga, o godz. 6,20 — trzecia. 

Wiedług ostatnich informacyj, do Deua 
ville jako pierwszy przybył Niemiec Seide- 

mann. 

HAMBURG, 26 8 (Pat). Polscy uczestnicy 
rajdu międzynarodowego awjonetek przeie- 
cieli dzisiaj przez Hamburg, serdecznie wita- 
ni kwiatami przez p. konsulową Kipową. Z 
Paryża przylecieli Żwirko 0 11,59; Karpoński 
o 12,38; oraz Gedgowd i Bajan prawie rów- 
nocześnie o 13,24 j wystartowali w tej samej 
kolejności e 12,45; 13,15; 13,54 i 13,55. Wszy 
sty czują się bardzo dobrze. 

SZTOKHOLM, 26 8 (Pat). Do Goetebergu 
przybyli Marienfeld, Stein i Lus„r i odle- 
cieli w tej samej kolejności z wyjątkiem 
Steina, który pozostał, aby dokonać napra 
wy uszkodzeń. Żwirko przybył o 15,32 odle 
ciał zaś o 15,50, Jung przyleciał o 15,41, od 
leciał o 15,54; Hirth przybył o 16,01, Karpiń 
ski przybył o 16,03; odleciał o 16,51. 

PARYŻ. 26 8 (Pat). Samoloty, biorące u- 
dział w międzynarodowych zaw/łach tury 
stycznych, przybyły do Deuaville w nastę- 
pującym porządku: 

Seidemenn — o 6,47; Żwirko — 6,51; Ma- 
rienfeld — 7,02; Stein — 7,05; Kleps — 728; 
Hirth — 7,10; Karpiński — 7,11; Massen- 
bach — 7,15; Poss — 7,21; Luesser — 7,22; 
Junck — 7,22; Duroyen — 7,23; Delmo/—- 

7,25; Anderle — 7,25; Passewaldt — 7,27; 
Osterkamp — 7,31; Fretz — 7,35; Nieolle — 

tów odpoczywa, tem bardziej że 1 rzad 
ko przychodzące gazety nie zakłócają 
błogiego spokoju. 

Jest z czego wybrać sobie odpowied 
nio mile towarzystwo, na jazdę łódką, 
wycieczki, i spacery, gdyż stałych goś 
ci zasiada przeciętnie do stołu około 
trzydziestu osób, a na niedziele i świę 
ta zj a się czasem około stu. 
Gwarno wtedy w Schronisku jak w 
ulu, wszystkie kajaki są w ruchu, te- 
nis nie próżnuje, młodzież tańczy przy 
dźwięk sach patefonu, a zacietrzewieni 
bryd i wymyślają sobie przy roz- 

grywaniu robrów. 

Każdy układa sobie swój indywi- 
dualny rozkład jazdy, pardon —- po- 
dział godzin, stosując się do ogółu 
tylko co do godzin głównych posił- 
ków, ałe i w tym wypadku, dalsze wy 

cieczk! powodują niekiedy przesunię 
cie obiadu do niesamowitych godzin. 
Można jadać przy ogólnym stole, moż 
na i przy oddzielnych stolikach, tak 
jak te urocze tancerki, na które szkie- 
iet widziany w podziemiach miadziol 
skiego kościoła, zrobił tak silne wra- 

żenie, że w nocy miały koszmary i 
krzykiem swym cały pensjonat pos- 
tawiły na nogi. 

Wszyscy jednak, większą część dnia 
pławią się w płowych nurtach Naro- 
czy, piękne panie z powodzeniem imi 
tują syreny. i wyglądają kusząco na 
piasku plaży, a dziarscy wysportowani 
panowie popisują się przed niemi swe 
mi wyczynami wioślarskiemi i dosko- 
nałą formą wilków morskich. Copraw 

  

   

    

  

   

    7,41; Bajan — 7,42; Giedgowd — 7,42; Ar- 

neux — 7,54; Detre — 8,01. 

BERLIN. 26 8 (Pat). Prasa niemiecka do 
nosi, że trzeci i ostatni etap raidu awionetek 
turystycznych odbywa się pod znakiem roz- 
grywki między Niemeami a Polakami, Nie- 
bezpiecznym konkurentem Niemców, który 
po wycofaniu się drużyny włoskiej, wysu 
nął się na czoło, jest Żwirko. Między Żwirko 
a Niemcami Possem i Hirthem dojdzie do 
ostrej wałki na finischu, 

Wbrew doniesieniom niektórych dzienni- 
ków niemieckich, że Żwirko pozostaje o 2 
punkty w tyle poza najlepszymi Niemeami 
„Locał Anzeiger* informuje, że dotychczas 
jeszcze nie ustalono ścisłych wyników piecw 
szego i drugiego etapu raidu. 

ROTTERDAM. 26 8 (Pat). Trzeci i ostat 
ni etap międzynarodowego raidu awionetek 
cdbywa się wśród ostrej konkurencyjnej wal 
ki między czołowymi piłotami niemieckimi 
a pilotami polskimi Żwirko i Ka'pińskim. 

Pierwsi uczestnicy raidu przybyli z De- 
auville dziś przed południem na lotnisko w 
Rotterdamie. O godz. 9 m. 7 jako pierwszy 
wylądował Niemiec Seidemann i wystartował 
zaraz do dałszego lotu. Tuż za nim przyłe- 
ciał Żwirko. Następnie lądowali Niemcy 
Stein, Marienfeld, Massenbach i Hirth oraz 

Karpiński. 

DORTMUND. 26 8 (Pat), Pierwszy, przy- 
był Seidemann, witany owacyjnie przez tłu 
my zebrane na lotnisku. Drugi przybył 
Stein, a trzeci o godz. 10,31 przyleciał Żwir 
ko, który zaraz wystartował do dalszego lo- 
tu. Wkrótce potem nadleciał Karpiński. 

O godz. 11,43 przybyli prawie jednocześ 

  

į 
da, często się trafia, že przy zbyt kun- 
sztownych ewolucjach kajak się prze 
wraca, ale to fraszki gdyż niedaleko 
brzegu woda nie jest głęboka nie moż- 
na więc utonąć, a mokry trykot tem 
lepiej uwydatnia posągowe kształty. 

Sportowy zapał młodych jest zaraź 
liwy i napędza chęci! do kajakowania 
starszym rocznikom, nawet reprezen- 
tantom cięższej wagi, (tak po 112 ki- 

Nawet uosobienie stateczności, za 
/wny pan Mecenas, z nieodłącznym 

papierosem w zębach i flaszką piwa 
przy boku, nie oparł się tej pokusie i 
ściągnął zdradziecko do kajaku swe- 
go przyjacieła okazałego Proboszcza. 
1Aliści ledwo odpłynęli, chwiejna łupi 
na zbuntowała się przecowko nadmier 
nemu obciążeniu, chybotnęła i głośny 
plusk doniósł wszystkim obecnym о 
katastrofie, Żałośnie wyglądał zmo- 
knięty papieros pana Mecenasa, a oba 
grubasy przy akompanjamencie pow- 
szechnego śmiechu, mozolnie dźwiga 
ły przewrócony kajak, przygadując 

sobie od niezgrabjaszy. 

— Ależ mecen/:s nie umiesz obcho 
dzić się z wiosłem! 

— (o, ja nie umiem wiosłować? To 
paradne, to proboszcz jesteś za gru- 
by. 

   

— Wolne żarty mecenasie, to pań- 
skie piwko, przyznaj się pan lepiej 
wiele sam ważysz, burczał proboszez. 

W trakcie tego uciesznego djalogu 
kajak był znowu zdatny do użytku a 
nieustraszeni wioślarze zajęli z pow- 
rotem swe miejsca, by za chwilę znów 

4 

nie Bajan i Giedgowd. Lotnicy polscy są w 
doskonałych humorach i w dobrej formie. 
Powitali ich przedstawiciele kolonji polskiej 
z konsulem polskim w Essen. Francuzi przy 
byli ostatni. Czech Calla prawdopodobnie 
przerwie lot z powodu defektu motoru. 

HAMBRG. 26 8 (Pat). Pierwszy wylądował 

tu Seidemann. Po krótkim odpoczynku 11,28 
wystartował do Kopenhagi, dokąd przybył 
o 13,25 i po 5 minutach odleciał dalej do 
Goeteborgu. 

STOKHOLM. 26 8 (Pat), Z Goeteborgu 
donoszą, że lotnik Seidemann przybył tu o 
13,27, a o 14,44 odleciał dalej. 

BERLIN. 26 8 (Pat). Lotnik Seiden przy: 
był o 18,36 jako pierwszy uczestnik europej 
skicgo rajdu awjonetek. W; drodze aparat 
zgubił ostrogę, mimo to pilot korżynuował 

swój lot i gładko wylądował na loinisku. 

BERLIN. 26 8 (Pat). Trzech lotników nie 
mieckieh Seidemann  Marienfeld, Massen- 
bach wylądowali dziś wieczór w Berlinie. 
Reszta uczestników raidu pozostała w Ham- 
burgu, Kopenhadze lut Goeteborgu. Mimo 
bych sukcesów niemieckich awłonetek, w 
czołowych grupach raidu znajduje się nadal 
Żwirko, z Niemców Poss i Hir, oraz Szwaj- 

car Fertz. 
Jutro rano cczekiwani są oni na lotnisku 

Staaken z niebywałem naprężeniem. 

Oficjalna wizyta ministra 
lotnictwa francoskiego. 
PARYŻ, 26. 8. (Pat). Wczoraj po południu 

na lotnisko w przybył minister lotnici- 
wa Painleve z oficjalną w w towarz 
wie przedstawicieli władz wojskowych i lo- 

  

  

    

się przewrócić i wypłynąć jak olbrzy 
mie sapiące i parskające balony. Po 
tym drugim niefortunnym wyczynie, 
grubasy miały już dosyć sportu, Pro- 
boszcz otulił się wstydliwie mokrym 
płaszczem, a Mecenas powrócił na pla 
żę by się ochłodzić piwkiem po for- 
sownym wysiłku. 

Niemałem urozmaicenie dnia jest 

wyczekiwanie godziny nadejścia au- 
tobusu, przywożącego wieści ze Świa 
tai nowych gości. Jednak nie wszyscy 
goście przyjeżdżają autobusem, często 

zajeżdża przed schronisko taksówka 
lub prywatne auto, czasami klekocą 
ca taradajka, a raz zdarzyło się nawet 
że na linijce zaprzężonej w Rosynan- 
tę, przyjechał artysta malarz równie 
chudy i długi i równie życiowo nieza 
radny jak Don Kichot. Ktoś tak nie- 
zaradny, że nie umiał zaprząc i od- 
prząc konia, nie wiedział co zrobić 

aby zdobyć pokarm dla swego ruma- 
ka, a gdy mu poradzono by pojechał 
do dworu kupić owies i siano. to pro- 

sił przemiłą panią Gienię, aby mu to- 
warzyszyła, gdyż on sam nie wie jak 
się to robi, a przytem koń jego obawia 
się automobili, Pani Gienia jako nie- 
wiasta dobrego serca dała się uprosić 
i towarzyszyła Don Kichotowi w wy- 
prawie po siano, obfitującej w przeko 
miczne przygody. Tyle poświęcenia 
chciał wdzięczny rycerz uwiecznić pię 
knym portretem lecz natchnienie nie 
dopisało artyście i uczucie wdzięcz- 
ności znalazło swój wyraz, jedynie w 
w upojnem tangu, pod dźwięki pate- 

    

Nr. 195 (2437) 

Jak mieszkzć? 
Rozumie się tanio i wygodnie, bo czystość, 

te już od lokatora zależy. Ale taniość i wy- 

goda były to dotąd rzeczy, które się ze sobą 

u nas nie harmonizowały. Zwłaszcza w Wil- 

nie. Warunki życia po wojnie zmieniły się 

radykalnie, godziny zajęć, wymagania, zasa- 

dy higjeny, wszystko to było inne dawniej, 

a dziś inaczej się traktuje. Dawniej salon 

i jadalnia były głównemi pokojami, do któ- 

rych pakowano pieniądze i ozdoby, dziś sy- 

pialnię i pracownie, dziecinne pokoje mają 

pierwszeństwo, a przytem pomieszały się ka- 

tegorje i „stany* pokojów. Nikt nie chce 

sypialni jako takiej, gdy zamiast łóżek, które 

zniewalają do wiecznego przeznaczania da- 

nego pokoju na spanie, nowsze urządzenia 

tworzą miłe gabinety-sypialnie. 

Tworzą się gabinety-jadalnie,  saloniki- 

jadalnie, słowem, przy odpowiedniej pomy- 

słowości, mieszkanie, jak owa zabawka japoń 

ska „to w to* składa się jedno w drugie, 

i na minimalnej przestrzeni daje maksimum 

wygody, potrzebnej ludziom pracującym in- 

tensywnie. 

U nas, pod wpływem wschodniej indolen- 

cji, dawano ludziom mało wygód, to też 

wydajność pracy była mała. Bowiem jest 

nieziszczalną chimerą, by człowiek źle na- 

karmiony, źle pomieszczony, nie mogący się 

wygodnie wyspać, wymyć odpocząć i posie- 

dzieć, mógł odpowiednio pracować. 

działy się i dzieją jeszcze horrendalne rzeczy 

pod tym względem. Ludzie, 

to, niemają łazienek ani wanien i mycie się 

w całości, uwarzają za zda- 

rzenie... niecodzienne! Cierpią niewygody, 

Alė ia mniejsza z tem, nie trzeba wybredzač“, 

znoszą cierpliwie i ślamazarnie hałasy, bru- 

dy i nieporządki koło siebie, na schodach 

i dziedzińcach, nichlujstwo sąsiadów, trze- 

panie mebli na wrzaski dzi 

psów o każdej porze dnia i nocy, odwiedziny 

zwierząt domowych, (do których zalicza się 

pluskwa), i nie zdają sobie sprawy, że takie 

dolegliwości trudno usunąć, 

wpływają na zdrowie, humor i wydajność 

pracy każdego człowieka, niezależnie od jego 

stopnia ilizacji. Bo to nie prawda, że 

„przywykszy wytrzymasz*. Wytrzyma czio- 

wiek istotnie niepomiernie wiele i nie do wia- 

ry jest trudno go dobić odebraniem ws 

kiego komfortu i wygód, mamy na to przy- 

kłady w Sowietach. To prawda. Ale jak to 

wpływa na psychikę i organizmy całych po- 

koleń... Chyba nie trzeba tłumaczyć. Znaczne 

postępy higjeny szkolnej i społecznej, oraz 

zamiiowanie do sportów, wiele poprawiły w 

tej dziedzinie, ale dużo pozostaje do zrobie- 

nia. 

Jedną z palących spraw w Wilnie jest 

stan mieszkań. A raczej ich rozmiar. Nikt 

dziś nie może płacić i nie chce mieć dużego 

mieszkania. Tymczasem w naszem mieście 

można dość łatwo dostać wielkie „harhary * 

po 5—6—7—8 pokoi, bez łazienek często, 

ale z salą balową, natomiast małych miesz- 

kań, z cywilizowanemi, jest 

o wiele za mało na obecne potrzeby, Czyby 

właściciele nie mogli poprzerabiać 

tych wiełkich mieszkań na małe, na dwu. 

  

U nas 

których stać na 

zwłaszcza zimą, 

   

schodach, е 

  

nie a że one 

    

   

    

urządzeniami 

domów 

trzy pokojowe lokale z łazienkami? Takie 

dziś są najbardziej potrzebne, i wszędzie 

mieszkania tego typu tworzą się w domach 

kooperatyw i prywatnych. 

Inaczej się przecież czuje istota zwana 

człowiekiem, która w malutkiem mieszkaniu 

posiada odpowiednią łazienkę, gazową ku- 

chenkę, lub choćby bezwonny prymus za 

12 zł, duże okna i dobre piece, niż męczen- 

nik pokutujący w kilku stodołach pustych 

i nieprzytulnych. 

Donajmuje wtedy lokatorów, z przykro* 

ścią, bo każdy chce być u siebie niezależny-— 

to też zapotrzebowanie i pragnienie małych 

mieszkań z wygodami jest na porządku 

dziennym. й R. 

tnictwa cywilnego. Po obejrzeniu samolotów 
biorących udział w okrężnym locie europej- 
skim, minister Painleve zainteresował się dzia 
łaniem silników niektórych samolotów zagra- 
nicznych. Na życzenie ministra wielu lotni- 
ków dokonało demonstracyjnch lotów. W o 
toczęniu ministra Painleyve'go zauważono ró- 
'wnież kilku konstruktorów samolotów. Na- 
stępnie minister udał się ze swem otoczeniem 
do francuskiego Aeroklubu na przyjęcie, urzą 
dzone na cześć uczestników raidu. Na przy- 
jęciu tem minister Painleve wygłosił przemó- 
wienie, winszując uczestnikom zawodów świe 
inych wyczynów, dokonanych na trasie Ber- 
lin—Rzym—Par: 

    

fonu, poczem błędny rycerz odjechał 
dalej po nowe przygody. 

Są fanatycy i fanatyczki Narocza, 
którzy spędzają nad jego brzegiem 
ponad dwa miesiące, lecz naogół do 
Pensjonatu w Schronisku, prowadzo- 
nego przez Związek Pracy Obywatel- 
skiej Kobiet, zjeżdżają z różnych stron 
Polski, na kilka dni lub parę tygodni. 
Zdarza się często, że ktoś, kto jak te 
nauczycielki z Krakowa, przyjechał na 
dni kilka, urzeczony pięknem naszej 
trochę dzikiej przyrody i miłą atmos- 
ferą pensjonatu, pozostaje na dłużej. 
Naogół wszyscy chwalą sobie pobyt w 
pensjonacie, lecz oczywiście, jak wszę 
dzie i zawsze, trafiają się wieczni mal 
kontenci, wyszukujący dziury w ca- 
łem, widząc jedynie odwrotną stronę 
medalu, i przelewający wierszem lub 
prozą swą żółć na karty pamiątkowej 
księgi. Księga ta jest jedną z osobli- 
wości pensjonatu, Czcigodny Prezy- 
dent Najjaśmiejszej Rzeczypospolitej 
wpisał się do niej pierwszy, przy ot- 
warciu Schroniska, od tego czasu wpi 
sywali się doń różni turyści, a w roku 
bieżącym, słuchacze wydziału Sztuk 
Pięknych, do zgrabnych okolicznościo 
wych wierszyków dorobili udatne i- 
lustracje i trafne karykatury. Jeżeli i 
w przyszłym roku frekwencja iak do- 
pisze, jak obecnie w lipeu i sierpniu, 
to wkrótce w pamiątkowej księdze 

   

    zbraknie miejsca i trzeba będzie aby 
utrzymać ciągłość dszywać da niej 
foljały. 

Obserwator. 
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WIESCI I OBRAZKI Z KRAJU. 
Z ruchu B.B W.R w powiecie nostawskim. 

Mimo okresu żniw placówki BBWR na 
terenie powiatu postawskiego przejawiają 
swą dizałalność. Działalność ta szczególnie 
ożywiła się po zebraniach poselskich odby 
tych w ostatnim tygodniu ub. m. na terenie 
gmin. Szczególne zainteresowanie ludności 
przejawiło się na konferencji w Woropaje 
wie, gdzie szeroko omówiona była sprawa 
budowy odcinka kolei Woropajewo—Druja. 

Obecny na tem zebraniu poseł Fryderyk 
Krasicki zapoznawszy się z postulatami, 
zainteresowanej budową ludności okolicznej 

odbył następnie konferencję z odnośnenui 
władzami którym przedłożył słuszne żądania 

  

zainteresowanych. Poza Woropajewem poseł 
Krasicki uczestniczył na zebraniu w Łuczaju, 
Hruzdowie, Łasicy i Duniłowiczach. Na tych 
zebraniach okazało się, iż na całym terenie 
powiatu postawskiego panuje 
strój ludności do BBWR i nigdzie nie słych. 
nawet o jakiejś choćby najmniejszej dzia- 
łainości opozycyjnej w stosunku do, rządu. 
Komitety Gminne i Koła BBWR gruntują 
w swych szeregach najbardziej wartościowy 
elemnt społeczny z pośród działaczy na 
wszystkich odcinkach życia gospodarczego 
i kulturalnego. ; 

   

Katastrofy lotnicze na terenie 
województw wschodnich. 
Asaraty uszkodzone, lotnicy poranieni. 

W. ostatnich dniach na terenie woje- 
wództw wschodnich zanotowano КИКа wy- 
padków lotniczych. Mianowicie w dniu one- 
gdajszym na połu wsi Derejki, gm. piotrow- 
skiej spadi samolot wojskowy wraz z dwo- 
ma lotnikami. Dzięki szezęśliwemu zbiegowi 
ekoliczności wypadek ten nie pociągnął za 
sobą tragicznych następstw. 

Również zanotowano katastrofę samołotu 

wojskowego w pobliżu wsi Kukle koło Dwor 
ea. Skutkiem defektu motoru samołot wraz 

       

z dwoma lotnikami opadł na pola, Dwaj lot 
nicy odnieśli ciężkie poranienia. Rannych 
Ictników umieszczono w szpitalu w Nowo- 
gródku. Samolot uległ poważnemu uszkodze 
niu, 

Ponadto zanotowano wypadek uszkodze- 
nia aparatu wojskowego pod Karblinem, 
gdzie skutkiem lądowania aparat wywrócił 
się wraz z dwoma lotnikami. Lotnicy odnie- 
Śli lekkie uszkodzenia ciała, Samołot uszka- 
dzony oedwiezicny został do Grodna, (2). 

Tragiczne nieporozumienie. 
W nocy z 24 na 25 bm.. po północy we 

wsi Czarne Kowale gm. olkieniekiej pow. Wil 
Trockiego tylko dzięki przypadkowi nie dosz 
ło do zabójstwa umysłowo—chorego, który 
wędrując od wst do wsi przypadkofo złia 

lazł się w zagrodzie Grezisa. 

Grezis spiąc w stodole usłyszał przeraża- 

jący krzyk żony wełającej © pomoc. Wyszła 

ona z mieszkania i miała też udać się do 

stodcły. Na podwórku zauważyła jakiegoś 

osobnika, który wolnym krokiem posuwał 

się w jej kierunku. Kilka razy zapytała 

kto idzie, a że nie otrzymała odpowiedzi w 
mniemaniu, że ma przed sobą zbrodniarza 
wszczęła alarm. 

Krzyki posłyszał mąż i przypuszezając rów 

nież że do zagrody jego dostali się złoczyń- 
ey, zabrał ze sobą widły i wybiegł na pod- 
wórze, gdzie ujrzał przerażoną żonę, która 
wskazywała na obcego jegomościa, który nie 
nie mówiące stał cbok niej, Mniemając, że 
działa w obronie żony, Grezis z całej siły 
uderzył nieznajomego widłami po głowie. 
Nieznajomy padł na ziemię zalewając się 
krwią. 

Dopiero kiedy rozjaśniło się małżonkowie 
stwierdzili, że tajemniczym osobnikiem był 
Błażej Kiarszys 86-letni żebrak, umysłowo 
chory, znany w tej ekolicy. Od uderzenia 
widłami na głowie żebraka powstała duża 
rana, z której broczyła krew. Po zameldowa 

niu policji rannego odwieziono do szpitala. 
(e) 

  

Aresztewanie bratobójcy. 
Wiezoraj z polecenia władz śledczych a 

zesztowany został mieszkaniec wsi Orlinięła 

gminy Gszmiańskiej, Płotr Czerniawski pod 

zarzutem zamordowania swego brata Igna- 

cegc, którego zwł z rozbitą czaszką zna- 

deziono przed dwoma dniami w polu wpobli 

żu wspomnianej wsi. 
Powiadcmione 6 tem władze śledcze 

wszczęły dochodzenie w wyniku którego u- 

stalonej że zabójstwa dokonał brat jego 

Piotr którego tegoż dnia z połecenia władz 

  

  

sądwych zatrzymano. 
Pedczas badania Piotr Częryfawski przy 

zmał się ze skruchą do popełnicnej zbrodni 
i oświadczył, że między nim a bratem wy- 
nikła kłótnia na tle podziału majątku. Pod 
czas kłótni, która zamieniła się rychło w bój 
kę pochwycił on ramę od brony i z całej siły 

uderzył nią w głowę brata, który wkrótce 
zmarł nie odzyskawszy przytomności. 

Bratobójcę osadzono w więzieniu powia 
towem w Oszmianie, (e) 

Zastrzelenie złodzieja. 
W dniu 24 bm. we wsi Jacewicze, pow. 

słonimskiego w swojem mieszkaniu zabity 20 

stał z broni palnej przez okno mieszkaniec 

tej wsi Konstanty Mikuta, złodziej zawodo 

wy. O dokonanie zabójstwa podejrzany jest 

niejaki Oroczko Bazyli, który już gzwniej 

usiłował zabić Mikutę. 
Oroczko został zatrzymany do dyspo: 

zycji władz prokuratorskich. 

Śmierć ed pioruna. 
Wczoraj podczas burzy jaka przeszła nad 

gminą bienicką, powiatu mołodeczeńskiego 

zabity został mieszkaniec folwarku Nowe 

Pole 21-letni Bazyli Osipowicz. 

Uniaszkodliwienie szajki przemytniczej 

na pograniczu. 
Dnia 25 b. m. na granicy polsko-litewskiej 

w okolicach Wiżajn rozbita została nien- 

chwytna szajka przemytnicza, która od 2 

lat grasowała na pograniczu polsko-litew- 

skiem i polsko-pruskiem. Członkowie szajki 

przemytniezej rekrutowali się z ludności po- 

granicza litewskiego, pruskiego i polskiego, 

co znacznie uturudniało rozbicie szajki, 

gdyż jej członkowie doskonale byli obezna- 

jemieni z miejscowością, znali na pamięć 

każdą najmniejszą dróżkę i przejście. Poza- 

tem przemytnikom znacznie dopomagali 

FIRMA     

   
  JAKÓB WINER i S-ka 

w Lidzie ul. Suwalską 55 (przeniesiona po pożarze. 

Poleca wytworną konfekcję damską i męską, płaszcze, futra 

oraz wszelkie msterjały manufakiurowe w najmodniejszych ko- 

lorach i deseniach po cenach bardzo przystępnych. 

wieśniacy zamieszkali na pograniczu, którzy 

współdziałając z przemytnikami otrzymy 

li sute wynagrodzenia za różne przysługi wy 

rządzone przemytnikom. Mimo, iż szajka do 

skenale była poinformowana o każdym kro- 

ku władz bezpieczeństwa, oraz świetnie 

zmieniała miejsca operacyj i pobytu ezłen- 

ków szajki przemytniczej zdołano przemyt: 

ników unieszkodliwić, zaś całą organizację 

rGzbić. Pod kluczem znalazło się kilkunastu 

zawodowych przemytników, posiadających 

długoletnią rutynę i praktykę, z). 

   

  

    

  

GIMNAZJUM MAGISTRATU m. LIDY 
z prawami gimnazjów państwowych. 

Podaje się do wiadomości, iż Egzaminy Wstępne do wszystkich klas od 

I do VIII rozpoczną się w terminie jesiennym dnia 29 — 3 

Kandydaci winni przy podaniu załączyć: 1) 
siadectwo szkolne, o ile kandydat 

  

szczepienia ospy, 3) Ostatnie š 

0 — 81 sierpnia rb. 
Metrykę urodzenia, 2) Świadectwo 

uczęszczał do 

szkoły średniej, 4) 2 fotografje, 5) 10 zł. tytułem opłaty za egzamin. 

Opłata za naukę w przyszłym roku szkolnym będzie wynosić miesięcznie 

przez 10 miesięcy: W' kl. I — 25 zł, w kl. II — 30 zł, w kl. III — 35 zł, 

w kl IV — 40 zł, w kl. V — 45 zł. w kl. VI — 45 zł, w kl. VII — 50 zł., 

w kl. VIII — 55 zł. 
Rok szkolny rozpocznie się dnia 1 go września 1932 r. o godz. 10 rano 

nabożeństwem w świątyniach wszystkich wyznań. 

Początek lekcyj dnia 2-go września o godz. 9-ej rano 

Głębokie. 
Sprawa gimnazjum. 

Kwestja istnienia gimnazjum w Głębokiem 
jest nader ważną i interesującą nietylko 

mieszkańców miasta Głębokiego, ale i dość 
„eczległych okolic, sięgających terenów sąsied 
nich powiatów postawskiego i wilejskiego. 
To też z chwilą zajęcia się sprawami gim 
nazjum przez powstałe Towarzystwo „Oświa 
ia“ w Glebokiem pod przewodnictwem byłego 
starosty p. Tramecourta — społeczeństwo 
miejscowe z zaparciem się nie zważając na 
przeżywany kryzys przystąpiło do budowy 
prolongatę koncesji od zmiany lokalu, w 
gmachu, ponieważ Kuratorjum uzalężniło 
którym mieściło się gimnazjum. 

Po uzdrowieniu przez byłego prezesa p. 
Tramecourt'a stosunków personalnych w 
gimnazjum i usunięciu byłego dyrektora 

Aleksandra Kozickiego, który różnemi in- 
trygami i znanemi tylko jemu  różnemi 
kombnacjami skłócił i zraził społeczeństwo— 
akcja budowy własnego gmachu weszła na 
właściwe tory. Dowodem czego może służyć 
będący na wykończeniu ładny, wygodny 
własny gmach. : 

Zdawaloby się, že bardzo owocna, wyte- 
žona praca bylego prezesa uzdrowila stosunki 
społeczne ponieważ gmach już na ukończe 
niu, a były dyrektor swemi  kombinar- 
jami na zawsze wyjechał z Głębokiego, 
więc nie będą zbierane różne przymusowe 

delegacje i podpisy, a młodzież bez obawy 
że jej rodziny będą narażone na te lub inne 
szykany — będzie w spokoju pracowała. 
Niestety w ostatnich dniach, w okresie kiedy 
za kilka dni masię rozpocząć rok szkolny, 
jakiś zły duch zaczął znowu burzyć spokój, 
szerząc różne wersje o rzekomych otrzymy 

"wanych depeszach o powrocie byłego dyrek 

    

  

DYREKCJA. 

tora, który zapowiada „przypomnienie 
przyjaciołom* o jego istnieniu i o przykro 

kie mają spotkać jego „krzywdzicie 

yłym prezesem p. Tramecourt'em na 

czele, któremu Towarzystwo w uznaniu jego 

zasług nadało członkostwo honorowe. Plotki 

te, typowo głębockie, niestety, podawane są 

przez członków Towarzystwa, przeto znajdują 

posłuch i nie jedną rodzinę wprowadzają w 

kłopot jak ma postąpić z dziećmi, gdyż w 

razie powrotu byłego dyrektora — dzieci 

będą wyrzucone ze szkoły. Zarząd Towarzyst 

wa, będąc zajęty budową gmachu, nie zwra 

ca uwagi na te pogłoski, a wydaje się, że 

wyświetlenie sytuacji i uspokojenie społeczeń 

stwa staje się nader pilną sprawą. Oświad- 

czenie Zarządu, cieszącego się pełnem zau- 

faniem społeczeństwa bez różnicy wyznań, 

stanów i przekonań, mającego tak chlubną 

kartę w historji gimnazjum po wybudowa- 

niu ładnego gmachu i posiadaniu koncesji, 
położyłoby raz na zawsze kres złośliwej ro 

bocie szkodliwych jednostek i uspokoiłoby 

społeczeństwo. Głęboczanin. 

   

  

      

  

3-ch Klasowa 

KOEDUKACYJNA SZKOŁA 
HANDLOWA 

z 4-tą klasą specjalną o kierunku 
ssmorządowym 

w Smorgoniach 
przyjmuje zapisy do wszystkich 

czterech klas 

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

odpowiedź. 

  

KUR IE R 

Fest nad Niemnem. 
(Obrazek z natury) 

Dnit powszednie w lecie tak są 

wypełnione pracą na polu. że odry- 

wają się jak kartki z kalendarza, 

trzeba je tylko zrywać. Po kilkuna 

stu tygodniach lata nadchodzi święto 

— fest, imieniny patrona cerkwi np. 
św. Makkabeusza (jest i taki). 

Pogoda jest piękna. Po wielu 

dniach deszczu niebo się rozchmurzy 

ło, jest błękitne, trochę blade, jak 

zwykle po chorobie. Od rana koło 

cerkwi ruch, przyjechało kilku wę: 

drownych kramarzy, towary rozło- 

żone na wozach lub na straganach 

dodają niezwykłości atmosferze šwią 

tecznej. Chłopi w reprezentacyjnych 

strojach zaczynają od rana kręcić się 

po wsi, kobiety mają istne piekło, 

zwłaszcza o ile są dziewczętami. 

Trzeba się ubrać, uczesać, przygoto- 

wać obiad — coprawda z okazji 

święta można dać skromniejszy, re- 

sztę miejsca w żołądku zapełni festa 

wy nastrój. Zawsze pewna oszczęd- 

NOŚĆ. 
Kiedy zbliża się godzina uroczy- 

siej mszy koło cerkwi tłumy. Wpraw 

dzie większość nie wchodzi do wnę: 

trza, bo ścisk i duszno, ale zawsze 

dodaje uroku swoją obecnością wpo- 

bliżu, Osobne grupki młodzieży mę- 

skiej nadchodzą ze wszystkich stren 

budząc podziw i nieokreślone, cza- 

sem określone, tęsknoty dziewczyn. 

Są opaleni, ogoleni, niektórzy piękni, 

inni mniej, wszyscy w czarnych lub 

granatowych ubraniach bez krawa- 

tów. Dziewczęta początkowo trzy- 

mają się osobno. Naogół urodą ustę- 

pują mężczyznom a sprawę psują 

jeszcze fryzury. Aczkolwiek niema 

jeszcze figlarnych zakrętasów „A Ja 

Jenny Jugo*, ale zawsze boczne loki 

(nie wiem A la kto, chyba nie „A la 

Rudolf Valentino“) pokręcone i na- 

stroszone szpecą buzie o ładnych, 

długich noskach. 

Opodal zbierają się stery wy- 

kształcone. Stosunki na miejscowym 

Olimpie są dobre, władza administra 

cyjna i „episkopat* traktują BIE: Z, 

przykładną zgodą. Na ganku popa, 

obrośniętym malwą, georginją i du- 

żemi krzakami jakichś żółtych kwia- 

tów jest już kierownik agencji pocz 

towej, komendant posterunku i paru 

przedstawicieli „zawodów cywil- 

nych“. Panna Lara wielka przyja- 

ciółka córki popa ubrała się w lekką 

różową sukienkę, znamienicie pasu 

jącą do jej ciemnej karnacji. Ale jest 

ona nieco zmartwiona. bo komendan 

towa, która tu jest od niedawna, po- 

biła wszystkie. Przyszła w długiej, 

czarnej sukni i przypięła nad uchem 

czerwoną różę. Przy jej czarnych wio 

sach i niezwykle ładnej, bladej cerze 

—tableau! Niestety niema komu ро- 

dziwiać, bo chłopcy wiejscy na tem 

się nie znają, a kierownik agnecji— 

człowiek spokojny. Z cerkwi rus 

procesja, wielki tłum białych, babi 

chustek, Jest gorąco, ale sumienność 

przedewszystkiem. Piękne panie i re- 

szta towarzystwa idą także. Zresztą 

trudno o lepsze zajęcie. 

Oto już i popołudniu. Nastrój 

niezwykłości jest rozpylony w powie- 

trzu. Chłopi rozkosznie rozleniwieni 

ceremonją nie chcą tracić kontaktu 

z Nirwaną. Nabożeństwo skończone. 

koło handlu wódek ruch. Za marne 

trzy złote można otrzymać to, co np. 

tacy sybmoliki francuscy osiągali paro 

letnim postem: poczucie ezoteryczno” 

Ści istnienia. A przytem nie wypada 

nie wypić w święto. Ci co przyjechali 

już zaczynają się rozjeżdżać. Pył osia 

da a spoconych ciemnobronzowyca 

twarzach. Towarzystwo się rozeszło 

na obiad, ale na ulicy ruch. Grupki 

przyjaciół i przyjaciółek zaczynają się 

zbierać koło własnych chat. Robią 

się tam zabawy. Kilkanaście osób płci 

obojga tańczą z werwą pod akom- 

panjament harmonji i temperamentu. 

Tańce są dość jednostajne ale jest 

ich dużo. Przeważają tańce ubiegłego 

stulecia — rozmaite „Pas d'Espagne* 

galopki, chiowatty (tutaj — „kiłowa- 

ta“) etc. „Clou* programu jednak nie 

„Lawonicha* tylko „Kadrył*. Jest to 

cała uroczystość, coś jak menuety u 

Ludwika XV. Jest kilkanaście figur, 

wodzirej etc. Panny zachowują się 

naogół tak jak i w mieście tylko, że 

biora ze sobą w rezerwie kilka blu- 

zek. Młodzież jest gorąca, może w 

tańcu podrzeć. Chusteczek do nosa 

wogóle brać niewarto — zabiorą „na 

pamiątkę”. 

Zabawy zaczynają się zaraz po 

południu i trwają do północy. Co 

parę tańców pary wychodzą przed 

dom i odpoczywają. Jest to widok 

przykry dla samotników, pokłóco- 

nych z resztą społeczeństwa. Ratuje 

sytuację wódka, która dodaje humo 

ru i działa zabójczo na pesymistyczną 

metafizykę. Idzie się wtedy przeho- 

jem na salę tańców. Czasem wynika 

z tego bójka, ale wcale nie tak często, 

jakby chciała tego publiczność miej- 

ska. Towarzystwo tymczasem zebrało 

się znowu, ale tam nastrój bardziej 

poważny. Niema gdzie tańczyć, nie- 

ma kawalerów (zresztą i komendan 

towa w czarnej sukni z różą w ramio 
nach gościa bez krawatu: także po: 
mysł!) pozostaje intelektualna rozmo- 
wa, a że trudno długo ją podtrzymy- 
wać panowie idą na preferansa, panie 
na spacer. Księżyc, dziwnym trafem 
w pełni obejmuje wioskę zatopioną 
w zieleni i urywanej muzyce. Obok 

  

   

  

     

  

  

    
  

tego nie rozważ 

  

WECZEDNS RT 

SPORT. 
Olimpjady przed zagładą. 

X Olimpjada zakończyła się ogól- 
nym sukcesem, Jak wiemy z gazet do 

chód wynosi 2.000.000 dolarów, wsży 
stkie rekordy dawniejsze zostały pobi 

te. Publiczność dopisała rekordowo, 

nie zawiedli i zawodnicy. Tylko w nie 
licznych konkurencjach wyniki były 
słabsze od dawniejszych, takich zaś 
rekordów, jak na 400 m. i 800 m. nie 
sposób nie przyjąć bez największego 
podziwu. Olimpjada Amsterdamska 
w swoim czasie zakończyła się także 
całkowitym sukcesem. Ciekawe, że 
mimo to bezpośrednio później usly- 
szeliśmy kilka głosów pesymistyczn. 
sądzących, że olimpjady są w przede- 
dniu upadku. Może jeszcze jedna, 

dwie — a potem nieuchronny koniec. 

Wyglądało to na pospolitą manję pa: 

radoksów. Wszyscy są zachwyceni 

więc na złość — „to już niedługo* 

Tymczasem pesymiści mają swego ko 

nika, przed którym trudno się obro* 

nić. 
Jedynym może poważniejszym dy 

sonansem X Olimpjady jest Nurmi. 

Największy hiegacz świata, zwycięsca 

trzech olimpjad, pojechał na czwartą 

— aby oglądać z trybuny klęski roda- 

ków. Zdyskwalifikowano go niemal je 

dnocześnie z otwarciem uroczystości 

Gdyby ci od których to zależało mieli 

odrobinę poczucia artystyczego —- 

Nurmi przynajmniej podczas igrzysk 

miałby jeszcze możność startowania. 

Należy wątpić, czy prędko świat do- 

czeka się człowieka, który potrafi być 

najlepszym przez 12 lat, Ale sędziawie 
yli, podobno zresztą 

były tam także pobudki bardzo nic- 

smaczne. Nurmi zawodowiec — to 

kwestję przypieczętowało. 
Cóż to jest zawodowstwo? Kiedy 

de Coubertin rozwijał swoją myśl о- 

limpijską, był przejęty ideą wycho- 

wawczą sportu. Sport wychowuje cia- 

ło, zaniedbane od czasów romantycz* 

nych suchotników, a właściwie mó: 

wiąc od czasów zburzenia przez bar: 

barzyńców rzymskich łazienek. Mało 

tego, sport wychowuje umysł, hoduje 

zmysł walki, szlachetnej rywalizacji. 

stanowczość, wolę zwycięstwa, zespo- 

łowość. Przytem dostarcza rozrywek 

i to głównie samym zawodnikom. By 

ło to pomyślane w zasadzie dobrze, 

ale gmach stał na bagienku. Niektóre 

działy sportu potrafią emocjonować 

publiczność nie biorącą udziału w 

walce, są widowiskowe. Zrozumiałem 

jest, że za oglądanie tego warto pła- 

cić. Powstają dochody, które trzeba 

dzielić, Idą one na przyrządy sporto- 

we, na wyprawy zawodników, urzą” 

dzanie iniprez. wychowanie sportowe 

młodzieży. Dlaczego nie dzielić mię- 

dzy samych zawodników? 

Stanowisko organizatorów ruchu spor 

towego było niesłychanie słuszne. Je- 

żeli zawody mają dawać chleb zawo” 

dnikom —oni nie potrzebują zajmo* 

wać się jakąkolwiek pracą. Sport bę- 

dzie ich karmił. 

Stąd niema zasadniczej różnicy 

między stanowiskiem w spoleczenst- 

wie cyrkowca a tak pojętego sportow 

ca. I to koniec idei „wychowania fi- 

zycznego* na rzecz paru nowych nu- 

merów cyrkowych. Do tańca na sio- 

dle biegnącego konia i połykania wi- 

delców przez niedźwiedzia dochodzą 

biegi przez płotki, piłka nożna i boks. 

Osobniki wybrane specjalnie poświę 

cają temu cały swój czas. w perspek- 

tywie lat widzimy nową rasę ludzi— 

atletów hodowaną przez bogate spo- 

łeczeństwa, aby bawić się niemi w 

syte, letnie popołudnia. Niema o czem 

gadać, zawodowstwo jest hańbą dla 

sportowca. Sport nie może być celem 

życia, bo celem życia jest praca stwa 

rzająca objektywne wartości. Mógłby 

ktoś powiedzieć, że w takim razie sta 

nowisko sportowców—zawodowców 

nie jest wcale gorsze niż stanowiska 

aktorów. Tak, ale artyści uczą spo- 

łeczeństwa, sztuka ma rację bytu ze 

względu na swoje wartości pedago 

giczne, choćby rozwój zmysłu piękna 

Zawodowcy w sporcie są cenienie 1 

poważani jako nauczyciele, trenerzy 

etc. Między nauczycielem, a błaznem 

istnieje pewna różnica i to jest rożni- 

ca między zawodowcem a trenerem. 

Nie sądzę zresztą aby to wymagało 

dalszych tłumaczeń, Ale istnieje ma- 

leńkie „ale“ — obecne życie spo- 

łeczne. 
Jeżeli jakiś np. Ślusarz okazał się 

genjalnym piłkarzem to warunki jego 

pracy sportowej są utrudnione. Może 

chodzić na treningi tylko podczas 

tych wolnych godzin jakie mu się na- 

winą. Jeżeli zaś za występy piłkar- 

skie zacznie brać pieniądze, aby mieć 

możność częstszego trenowania swo 

jej piłki nożnej — nazwą go zawo” 

dowcem i nie dopuszczą np. do Olim- 

pjad. A człowiek bogaty ma 24 godzi 

ny wolne na dobę i może sobie robić 

z niemi co mu się podoba. Taki np. 

Shrubb miał u siebie w parku własne, 

przepisowe boisko, cóż dziwnego, 
bił rekordy światowe. Nikt go jednak 

nie nazwał zawodowcem choć w grun 

cie rzeczy niczego poza sportem nie 

robił. Obecnie kto chce zwyciężyć 

na Olimpjadzie musi solidnie nad 
sobą popracować. Aby móc praco- 
wać trzeba mieć pieniądze. Olimpja- 
Ll Ll us i ИООАрЧОстннЕ о 

Niemen piękny nocą, aż do mdłości. 
Mając rozpalony księżycem środek, 
prześlizguje się koło wioski i ginie 
w lekkiej mgle otaczającej ciemne 
kolumnady lasu, 

Jerzy Putrament. 

  

   

  

     

   

  

    

  

    

dy obecnie są dla ludzi bogatych. 
Komitet Olimpijski już teraz prze- 

żywa ostre rozterki na ten temat. 
Jest projekt by zwracać „stracone 
zarobki* olimpijczykom. Oczywista, 
stąd krok do zawodowstwa oficjal- 
nego. Bogata Anglja o tem nie chce 
słyszeć. Kraj tysięcy zawodowych pił 
karzy ma kilka set tysięcy amatorów 
i nie chce ich zrównać w prawach. 
Jeżeli komitet olimpijski wprowadzi 
taką uchwałę — Anglja ustąpi nape- 
wno, a z nią wiele innych. Jeżeli tego 
się nie wprowadzi, a pozostanie stan 
obecny — nie trudno jest dojrzeć nie- 
bezpieczeństwa także. Wszyscy wy 
bitniejsi sportowcy dla nabycia 
wszechstronnego szlifu podróżują po 
całym świecie, stanowiąc atrakcję za- 
wodów i borąc pieniądze za „zwrot 
kosztów podróży i utrzymania”. Oczy 
wista, o ile ktoś jest wybitniejszą 
„gwiazdą tem drożej się „utrzymu- 
je“ Ten stan toleruje się milczeniem. 
Co pewien czas wybucha afera, od- 
krywają ukryte zawodowstwo. To, co 
zrobiono Nurmiemu, można uczynić 
wielu innym. Przed następną Olim- 
pjadą można będzie oglądać takie wy 
czyny utrącające najlepsze siły prze- 
ciwników. Kłótnie i rozłamy są za- 
pewnione. Olimpjady staną się nie- 
smacznem i niezdrowem  widowi- 
skiem, parodją pomysłów twórcy-- 
albo upadną same. A zresztą przeci- 
wieństwa istniejące w fundamencie 
idei olimpijskiej są tak wyraźne, że 
trzeba tylko pozwolić im rozwijać się 
przez dobrych parę lat, aby obserwo- 
wać później efektowne runięcie pięk- 
nego gmachu  coubertin'owskiego. 
Fundament ten: obecne stosunki spo 

łeczne. 
Aby uchronić Olimpjady trzeba 

nie dopuścić do zawodowstwa i wy- 
równać uprzywilejowania społeczne 
zawodników. Dlatego trzeba: 1) zwię 
kszyć ingerencję państwa w sprawy 
sportowe, aby usunąć panujący -w 
nich często liberalizm (na szcęście 
ingerencja ta rośnie i tylko ona ratu- 
je jak dotyche igrzyska), 2) tępić 
starannie rozrastającą się psychologję 
„gwiazd sportowych*, dla których 
sport jest istotą życia, życie—umożli 
wieniem wielokrotnych startów, a 
społeczeństwo — hodowlą osobników 
zapełniających stadjony, aby podzi- 
wiać elastyczność ich łydek. 

Jerzy Putrament. 

z wilna. 
DRUGI MECZ 1 P. P. LEG. O WEJŚCIE 

DO LIGI. 

W, niedzielę mistrz Wilna rozegra swó 
drugi mecz o wejście do Ligi, a mianowi 

spotka się z 76 p. p. mistrzem okręgu bia- 
łostockiego. Własne boisko i dobra obecnie 
forma wilnian, pozwalają żywić nadzieję, 
iż 1 p. p. Leg. —podobnie jak w ubiegłą 
niedzielę — odniesie zwycięstwo. 

Sędzią będzie pan Katz. 
Następne swe mecze 1 p. p. !-eg stoczy 

już poza Wilnem, tak że we wrześniu w Wil 

nie nie będziemy świadkami spo раг 

skich o punkty. Sądzimy jednak, 'ž kluby 

piłkarskie Wilna wykorzystają wolae ter- 
miny i sprowadzą na towarzyskie rozgrywki 
drużyny z innych miast. 

Jutro w całej Polsce odbędą się nastę- 

pujące mecze o wejście do Ligi I grupy: 

ŁTGS. (Łódź)—Polonia (Bydgoszcz) i Gwiaz 

da (Warszawa)—Legja (Poznan); II gr. Pod- 
górze (Kraków)—Warta (Częstochowa); I 

grupa Hasmonea (Równe)—Unja (Lublin;. 
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LEKKOATLECI NIE PRÓŻNUJĄ. 

Deszcz rekordów olimpijskich w Los An- 
geles orzežwil zapewne i naszych lekkoatle. 

tów. Skoro w Kalifornji padają rekordy 

światowe — u nas niech padną okręgowe. 

Jutro będziemy mieli generalny szturm na- 

szych najwybitniejszych* sportowców na ta- 
belę rekordów okręgowych w lekkiejatlety- 
ce. 

A więc Wieczorek będzie usiłował popra- 
wić rekord w stumetrówce, Wojtkiewicz prag 
nie polepszyć wynik w rzucie oszczepem, 
Sidorowicz zaś zaatakuje rekord na 1500 

metrów. 

Zawody odbędą się na Pióromoncie © 

godzinie 10.30. wj. 

Z Lidy. 
Lida w walce o miejsce „A% w klasie 

Wileńskiego OZPN. 

Po raz drugi kusi się Lida, by być repre- 

zentowaną w elicie piłkarskiej, by dostać się 

w szeregi „A* klasy Okręgu Wileńskiego, w 

których w bieżącym roku kolejność miejsc w 

tabeli wywalczyli: WKS. 6 p. p. Leg. Žr Ar 

K. S, PKS. Lauda w Wilnie. zaš w Barano- 

wiczach WKS. 78 p. p. i ŽTGS. Makabi. Pod 
czas gdy zaszczytny tytuł mistrza Okręgu 

Wileńskiego jest już przesądzony dla WKS. 

1 p. p. Leg, który dwukrotnie rozgromił 

WIKS. 78 p. p. w stosunku 8:1 i 7:1 i obec 
nie walczy o wejście do Ligi, systematycznie 

dążąc do osiągnięcia pierwszego miejsca 

Grupy Północnej po pokonaniu mistrza Po 

lesia WKS. 4 Dyon Panc. w stosunku 6:2, 

Lauda będzie musiała walczyć z baranowie- 

ką Makabi o utrzymanie się w tej klasie to- 

rując drogę dla przyszłego kandydata — któ 

rym pozostanie zwycięzca dwóch mających 

się odbyć spotkań w dniach 28 sierpnia i 4 
września br. między wileńskim K. S. „Dra- 
karz* a miejscowym „P. K. S.*. Nas najbar- 

dziej interesują spotkania obu ostatnich dru 

żyn, zdobycie bowiem przez P. K. S. mistrzo 

stwa klasy „B* automatycznie zaszeregowuje 

ten klub do klasy wyższej, a co z tem idzie 

w parze podniesie znacznie poziom piikar- 

stwa w naszem mieście i wywoła przez swe 

rozgrywki mistrzowskie poważne: zainiereso- 

wanie wśród naszego społecze - W wy- 

padku bowiem osiągnięcia miejsca w klas'e 
„A”%, niezawodnie P. K. 5. dołoży w: 

starań i uważać będzie za rzecz am 
czyć nie tylko o utrzymanie się w szeregach 
ekstra klasy naszego Okręgu lecz o uzyskanie 
w niej jaknajlepszej lokaty. Cierniową drogę 

przechodzić musi obecnie P .K. 5.0 uzycka- 

nie tego co już swego czasu z jeszcze wiek- 
szym trudem wywalczył KWIS. 77 p. p. a co 
tak lekkomyślnie zaprzepaścił, wycofując się 
z rozgrywek mistrzowskich, @а  ego'zmu 
i ambicyj pewnych jednostek. którym orze- 
czenie W. G. i D. nie były na rękę. 

Dnia 28 bm. na boisku 5 p. Lotnicezgo 
zmierzą się zwycięzcy „Jutrzni* « Furu — 

„Drukanz* — oraz Makabi Słonimskiej, -- 
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Koedukacyjne Gimnazjum | 
Humanistyczne C. Epsztejna 

w Baranowiczach. 

Obok Gimnazjum Państwowego i zawodo 
wych szkół średnich na terenie «:. Barano- 
wicz w dziedzinie szkolnictwa wybitne miej 
sce zajęło Koed. Gimn. Human. ©. Epsztej- 
na, „kierowane od szeregu lat przez p. inž. 
A. Sternina. W] bieżącym roku po raz pierw 
szy odbył się tutaj egzamin maturalny dla 
wychowanków tegoż zakładu. Prócz przewod 
niczącego p. J. Zawirowskiego dyrektora 
Gimn. Państw. z ramienia Kuraiorjum byt 
obecny naczelnik Wydz. Szkół Sredn ch p. 
Wł. Głuchowski oraz delegat M. W. R. i 
0. P. p. profesor Szyszkow: Wynik eg- 
zaminów był bardzo pomyślny, albowiem 
wszyscy kandydaci złożyli egzamia dojrza- 
łości, wykazując gruntowne przyswojenie 
materjału naukowego. Na specjalną uwx- 
gę zasługuje opinja delegata Min sterstwa p. 
Szyszkowskiego, który wyraził się, że spo- 
sób nauczania .w zakładzie pod wzglzdem 
dydaktycznym jest bez zarzutu. młodzież zaś 
wykazała „umiejętność samodzielnego orjen 
towania się w materjale naukowym. Z tego 
wynika, że poziom zakładu staną! całkowi- 
cie na wysokości swego zadania, dzięki ener 
gicznej i sharmonizowanej pracy dobrze do- 
branego grona nauczycielskiego, oraz poważ 
nym, świadomym celów i środków 
kom kierownika zakładu. Wielkie 
w tym kierunku położył oso. i 
Epsztejn, który wybitnie prz 
rozbudowy i rozwoju szkoh 
szego egzaminu był jednocześnie sprawdzia- 
nem ciągłej pracy tak ze strony grona nau- 
czycielskiego jak i młidzieży w ciągu okresu 
ich przebywania w Zakładzie. Na dodatnie str 
ny zakładu pod względem naukowym, zło- 
żyło się również bogate wyposażenie tegoż 
w pomoce naukowe w ogólnośćc' a w przy- 
rządy do nauczania fizyki w szczegól 
Nauka odbywa się systemem laboratoryj- 
nym, do czego przystosowany jest gabinet 
oraz pracownia fizyczna. Poza bibljoteką. 
która liczy z górą 3 tys. tomów, Zakład po- 
siada obszerny dziedziniec i cgórd hotan'cz 
ny. Dyrekcja Gimnazjum oraz grona nau 
cielskie poświęca szczególną uwagę sprawom 
wychowania młodzieży, która znajduje opie 
kę ze strony wychowawców w godzi 
zaszkolnych. Do tego służy specja! 
ca szkolna, gdzie młodzież ..na możność to 
warzyskiego spędzania cziku przy  godzi- 
wych zabawach i kulturalnych rozrywkach. 
Zasługują tutaj na uwagę organ. cje mło- 

dzieży, które mają na celu uspoiecznienie 
młodzie i przyswajanie nawyknień oby- 
watelsk h. Śzkoła poważnie z jmuje się 
obecnie sprawą rozbudowy sama du szkol 

nego. Stan administracji i kan zorga - 
nizowany jest wzorowo, jak widać ze spra- 
wozdań pp. wizytatirów szkolnych. W bie 
żącym roku zarząd, w skład którego wchodza 
znane osobistości z Wilna i Baranowicz. ma 
zamiar zrealizować już dawno powzięty plan 
wzniesienia własnego gmachu szkoła. g0, któ 
ryby całkowig+ odpowiadał wymaganiom 
higjenicznym i pedagogicznym pomimo, że 
szkoła tak samo jak i inne instytucj» cdczu 
wa skutki ogólnego kryzysu gospodarczego 
darczego. A 

Władze szkojne doceniając dążenia kie- 
rownietwa Zakładu, wykazują do niego przy 
chylny stosunek, wobec czego Ginm zjum 
spodziewa się w najbliższej przyszłaś pod- 
wyższenia praw do kategorii „A. 

TEATR | M'ZYKA 
W WILNIE. 

— Dwa ostatnie gościnne występy J. Wi 
nawera w Lutni. Dziś w sobotę dnia 27 siero. 
nia o godz. 8 m. 15 wesoła, szampańska far 
sa Laurent Doillet'a p. t. „Kłopoty Bourra 
chona“, ze znakenitym artystą teatrów łódz- 

kich, Józefem Winawerem w roli tytułowej 
który wys api juž tylko dziś i jutro w nie- 
dzielę wieczorem. Reszta zespołu z pp. Z'e 
lińską, Grelichowską. Glińskim, Wasilew. 
skim i in. dzielnie sekunduje miłemu gościo- 
Wi. 

Jutro po raz ostatni „Klopoty Bourra 
chona“. i 

—Rewja „Tylko dla dorosłych* w Tea- 
rze Letnim. Dziś w sobotę 27 sierpnia o g. 
8 m. 15 po raz drugi nowy program Rewji. 
artystów teatru „Morskie Oko* z nowopo 
zyskanemi siłami Duetem Neytów oraz Bo- 
ruńskim p. Ł „Tylko dla dorosłych", która 
na wczorajszej premjerze odniosła wielki 
sukces wróżąc tej Rewji stałe powodzenie 
Publiczno: bawi się wybornie, zapomina 
jąc o troskach codziennych przy cudownych 
piosenkach Ireny Carnero, wspaniałych tań- 
cach oraz doborowym programie całej Re 

wji, darząc swoich ulubionych wykonawców 
rzęsistemi oklaskami. i 

Jutro i codziennie rewja „Tylko dla do- 
rostych“, i 

a Teatr Lutnia. W niedzielę dnia 28 go 
sierpnia o godz. 4-ej w Teatrze Lutnia — po 
cenach zniżonych „Azef* z gościnnym wy- 
stępem Józefa Winawera. Ё 

— Teatr Letni. W niedzielę 28 sierpnia 
o godzinie 4 m. 15 — dana będzie świetna 
rewja artystów Teatru „Morskie Oko* „Ty! 
ko dla dorosłych* z udziałem całego zespołu. 

TANI PONIEDZIAŁEK W TEATRACH. 
— Teatr Lutnia. Tani poniedziałek dnia 

29 sierpnia o godzinie 8 m. 15 — fenomenal 
na sztuka Tołstoja i Szczegołewa „Azef*. 

‚ — Teatr Letni. W poniedziałek dnia 29 
sierpnia o godzinie 8 m. 15 doskonała rewja 
p. t. „My dajemy pieniądze* z udziałem ca- 
łego zespołu. 

— W. Parku Żeligowskiego. Dziś koncert 
symfoniczny pod batutą M. Małachowskiego 
oraz wystąpi pierwszy raz w Wilnie znako- 
mity zespół jazzowy, znany z filmu „Roman- 
se cyganskie“ Six hot pleyers band. 

W programie najlepsze przeboje jazzowe. 
Początek o godzinie 8,15 wieczorem. 
Wejście tylko 30 groszy. 

P. K. S. — Zawody te prawdopodobnie nale- 
żeć będą do jednych z najbardziej emocju- 
nujących, — chodzi tu bowiem o wielką 
stawkę. Alyo, Albo. Czy w przyszłym ra u 
orać będziemy musieli w pocie czoła, by 
dojść do finału rozgrywek » mistrzostwo 
klasy „B* czy też walczyć z najlepszemi ciu 
żynami Wilna — jak równi z równymi. 

Ruchliwy P. K .S. w bieżącym roku nie 
jednokrotnie rozgrywkami «wemi niejako 
udowodnił — że lokata w klasie .A* Wil 
0. Z. iP. N. słusznie mu się należy. Wyni- 
ki jakie osiągnął, chociażby z początkiem 
sezonu z wileńskiemi klubami można uwa 
żać „za zaszczytne i bardzo często czy to Ma 
kabi, 6 p. p. Leg lub też ŻAKS. musiały dać 
z siebie maximum tego, co m by z tru- 
dem utrzymać wynik reinisow 1 nawet 
może nie przegrać. P. К. $. dostalaczni: zdał 
egzamin. że godzien jest przynałeżnośc! do 
najwyższej klasy piłkarskiej go Okrę- 

gu. Spodziewać się należy że w spolkaniach 
decydujących z Drukarze'n n:> zaw.euz:: po 
kładanych w nim nadzieji. 
Winien pamiętać o tem, że cała społeczeń 

stwo Lidzkie, które sporiem się interesuje. 
oczekiwać będzie od nieg» wysiłku, ambicji 

i silnej woli zwycięstwa, a tego ma z gł ei 
serca życzymy. Oczekiwać nalsży, że P. K. S. 
zdając sobie sprawę z powagi sytuacji, za- 
przestanie lekkomyślnych wybryków któreby 
mogły mieć przykre konsekweacje i któremi 
tylko zraża sobie publiczność. lecz naprawdę 
kroczyć będzie drogą godną swych barw. 

Żywimy nadzieję że P. K. 5. nas nie za- 
wiedzie. 
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Wynik pierw- 

          

   

    

  

   

  

    

  

   
   

    

    

      

   

   

  

  

  

   
   

       

    

  

  

Z. Wehiman.



Dziś: Józefa Kalas. 

Jutro: Augustyna 

  

Wachód słonca — g. 4 m. 16 
Łachód | „ — ц бт 25 

27 | 
Sierpień ! 

Spostrzeženia Zakladu Meteorologji U.S.B. 

*4 Wilnie z dnia 26/VIl — 1932 roku. 

*Ciśnienie średnie w milimetrach: 708 

i 

Temperatura średnia | - '80 C. 
najwyższa —- 22° С. 

$ najniższa 4 129 С. 
Opad: — 

Wiatr: południowo-zachodni. 

Tendencja: Wzro:t, następnie lekki spadek. 

Uwagi: Pogodnie. į 

Z KARTY ŽALOBNEJ. 
— Ś. p. Ludwik Norkiewiez. Zarząd Od 

działu Wileńskiego Legji Inw. W. P. powia 
damia wszystkich członków organizacji, że 
w dniu 25 sierpnia zmarł w Szpitalu Woj: 
skowym na Antokolu Kolega nasz 80 proc. 
inwalida wojenny Ś. p. Ludwik Norkiewicz. 
Pogrzeb odbędzie się dnia 27 sierpnia r. b. 
(sobota) o godz. 17-ej po poł. z kostnicy 
Szpitala Wojskowego na Antokolu na cmen 
tarz wojskowy. Uprasza się yfolegów o jak 
najliczniejsze wzięcie udziału w pogrzebie. 

  

URZĘDOWA. 
— Pan Wiojewoda Wileński Zygmunt 

Beczkowicz powrócił wczoraj w południe z 
lustracji powiatu wilejskiego i objął urzę- 
dowanie. 

MIEJSKA. 
— Roboty pomiarowe nad planem w. m. 

Wilna. Sekcja pomiarowa Wydziału Techni- 
cznego m. Wilna prowadzi roboty pomiaro- 
we na Nowym Świecie. Roboty te są związa 
ne z wielkim regulacyjnym planem m. Wil 
na. (Z; 

— Roboty brukarskie, Magistrat m. Wil 
na prowadzi obecnie roboty brukarskie na 
ulicy Nowogródzkiej koło W. Łapy. Po za- 
kończeniu tych robót nastąpi przebrukowa- 
nie i wybrukowanie części ulicy Dzielnej na 

Zwierzyńcu, Przejazd, Piekiełko,  Nieświe- 
skiej. 

Na robotach tych zatrudnia się okob 35 
robotników. (z). 

— Dodatkowe oświetlenie miasta. W wy- 
niku ostatniej inspekcji wiceprezydenta mia 
sta Wi. Czyża, który zwiedził peryterje mia 
sta zapoznając się szczegółowo z oświetle- 
niem przedmieść naszego miasta prezydjum 
Magistratu wydało polecenie przystąpienia 
do robót nad dodatkowem oświetleniem nie 
których przedmieść. Wi miarę funduszów ro7 
poczęto już roboty dodatkowego oświetlenia 
na ulicy Chełmskiej, Chocimskiej, Świetlat- 
nej i Lwowskiej (z) 

— Prace betoniarni miejskiej. Wobec trud 
ności finansowych miasta betoniarnia miej 
ska uruchomiona została dopiero przed 
tygodniami. Wyrabia ona płyty chodnikowe. 
krawężniki oraz wszelkie roboty betonowe 
dla potrzeb wydziału kanalizacyjnego. Fa 

brykuje się głównie t. zw. spody i słupy be- 
tonowe do ogrodzeń oraz kręgi do studzien. 

Układanie nowych chodników Magist- 
rat rozpocznie w drugiej połowie września 
r. b. Najpierw zostanie zaopatrzona w 
chodniki ul. Zawalna od W. Pohulanki do 
Małej Pohulanki. Ul. Mickiewicza wyłożona 
zostanie trwałemi i eleganckiemi krawężni 
kami. Z płyt chodnikowych wyjętych z tych 
ulic będą wykładane chodniki na przedmieś 
ciach. (z) 

— Lustracje sanitarne na rynkach wiłeń 
skieh. W, dniu wczorajszym na wileńskich 
rynkach komisje lustracyjno-sanitarne doko- 
nały lotnych lustracyj inspekcyjno-sanitar- 
nych. Zbadano na 6 rynkach przeszło 120 pró 
bek artykułów spożywczych i nabiału. Lu- 
stratorzy stwierdzili, iż w kilku wypadkach 
ujawniono fałszowane mleko, śmietanę i ma- 

sło. 
Włościan fałszerzy pociągnięto do odpo- 

wiedzialności karno-administracyjnej. Ponad- 
to lustratorzy sanitarni zlustrowali stragany, 
wozy i kosze sprzedawców. Stwierdzono, iż 
nie wszyscy wieśniacy i przekupnie przestrze 
gają czystości i w wielu wypadkach stwier- 
dzono brudne i zaśmiecone wozy z artykuła- 

wczemi i kosze z owocami. Spisano 
ie protokółów. 

Ze względu na panujące choroby zakaźne 
lustracje sanitarne będą przeprowadzane na 
rynkach co tydzień. Niezależnie od tego w 
pewnych okresach przeprowadzane będą in- 
spekcje sanitarne w sklepach spożywczych, 
mleczarniach i t. p. (Z) 

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

cyjne im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie, ul. 
Ostrobramska 27, przyjmuje zapisy do klas 
1—7 Egzaminy wstępne rozpoczną się 2 wrze 
śnia o godzinie 9-ej. Kancelarja czynna co- 
dziennie w godzinach od 9 do 13. Opłata za 
naukę 25 zł. miesięcznie. Niezamożni korzy- 
stają z ulg. Dla uczniów (nie) zorganizowana 
będzie bezpłatna czytelnia podręczników. 
Przy gimnazjąm istnieją kursy wieczorowe 
dla dorosłych. 

  

  

  
   

  

Dyrekcja. 

  

WIRGIL MARKHAM. 

    

— Koedukacyjne Kursy Wieczoro%e kon- 
cesjonowane przez Kuratorjum Okręgu Szkol- 
nego Wileńskiego z programem gimnazjum 
państwowego im. „Komisji Edukacji Narodo- 
wej pod protektoratem Polskiej Macierzy 
Szkolnej w Wilnie, mieszczące się przy ul. 
Mickiewicza Nr. 2. 

. Od dnia 15 sierpnia przyjmują zapisy na 
rok szkolny 1932—33 do. wszystkich klas 
gimnazjum, typ humanistyczny i matema- 
tyczno-przyrodniczy, system półroczny 

Zakres: duża matura, mała matur: 
ła powszechna. Odczyty. Lekarz szkolni 
uka rozpocznie się ód dnia 1 września. 

Sekretarjat kursów czynny od godziny 13 
do 20 po poł. prócz niedziel i świąt 

WYPADKI I KRĄDZIEŻE 
W WILNIE. 

UCIECZKA ŻONY. 
Mieszkaniec miasta Wilna Juljan Sam- 

hrak zamieszkały przy ulicy Tyzenhauzow 
skiej Nr 64 zameldował policji 0 ucieczce 
swojej żony, która miała mu rzekomo skraść 
w dodatku 300 zł. Zęznanie jego zaprotokóło 
wano, zaś za zbiegłą żoną wszczęto poszu- 
kiwania. (e) 

NIESUMIENNY KONDUKTOR. 

Jak się dowiadujemy wszczęte zostało da 
chodzenie przeciwko Józefowi  Markunowi 
pełniącemu obowiązki konduktora autobuso 
wego na linji zami iej Wjlno—Raduń. 

Markun podejrazny jest o sprzedawanie 
używanych biletów na czem został przyła 
pany podczas postoju autobusu na placyku 
przy ul, Orzeszkowej. Skutkiem tych machi- 
nacyj poniosła straty z jednej strony Hele 
na Lipińska właścicielka autobusu z drugiej 
zaś strony magistrat pobierający jak wiado- 
mo od każdego biletu pewną opłatę ryczał 
tową. 

Wyniki dochodzenia są narazie nieznane. 
(c) 
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OBLAWA NA RYNKACH. 

Policja śledcza przeprowadziła w dniu 

wczorajszym obławę na rynkach wileńskich. 
Wi wyniku tej obławy zatrzymano kilkuna 
stu złodziei oraz oszustów rynkowych. 

' (e) 
„CZUŁY* MĄŻ. 

W' dniu 25 bm. Andrzejewski Edward 
(Jasna 51) w czasie sprzeczki ze swą żoną 
Jadwigą uderzył ją cegłą w głowę wskutek 
czego wymieniona doznała pęknięcia czasz 
ki. Lekarz pogotowia po udzieleniu pomocy 
odwiózł Andrzejowską do szpitala św. Jakó- 
ba w stanie ciężkim. 

„Andrzejowski został zatrzymany. 

KN sa EE i0 

  

   

  

     

NAGLY ZGON. kj 
W: dniu 25 bm. Nawrocka Wiktorja, łat 

47 (Krakowska 19) nagle zmarła. Przyczy!tn 
śmierci — gruźlica płuc. Zwłoki zebezpie 
czono do decyzji władz prokuratorskich. 

    

KRADZIEŻE. 

W) dniu 25 bm. nieznani sprawcy za po 
ia drzwi dostali się do miesz 

kania Kaca Mojżesza (Słowackiego 17), skąd 
skradli palto męskie oraz lornetkę łącznej 
wartości 300 zł. 

Wi dniu 25 bm. Chomiczew  Jewsiej 
(Tyzenhauzowska 6) i Lewicka Paulina (Zło 
ty—Róg 38) skradli z niezamkniętego miesz 
kania Nowogródzkiego Hirsza (Mickiewicza 
22) gotówkę orz garderobę m łącznej 
wartości 205 zł. Sprawców kradzieży zatrzy 
mano. 

Skradzionej gotówki oraz garderoby nie 

odnaleziono. 
W. dniu 25 bm. Kotkis Lejba (zauł. Kra 

wiecki 4) skradł na szkodę firmy Trąbczyń 
ski (Piwna 7) balon miedziany do wwy 50 
dowej wartości 78 zł. Kotkisa ze skradzio 
nym bałonem zatrzymany. 

ASS 

   

  

   

  

Prace przygotcwawcze 
w sądąch w związku 
z nowym kodeksem 

karnym. 
W Sądzie Okręgowym, Apelacyj- 

nym i Sądach Grodzkich w szybkiem 
tempie prowadzone są prace przygo: 
towawcze do wprowadzenia nowego 
kodeksu karnego, wchodzącego w ży 
cie z dniem 1 września r. b. W związ- 
ku z temi przygotowaniami w Są- 
dach Grodzkich przerwano sesje kar- 
ne na kilka dni. 

W związku z wejściem nowej u- 
stawy karnej proces Wulfina został 
przesunięty na m. przyszły. (Zi 

W styczniu ukażą się nowe 
monety 2 zł. 

Jak już donosiliśmy są wycofywane mone- 
ty dwuzłotowe, nie odpowiadają one bowiem 
proporcjonalnie smoim formatem monetont 
pięciozłotowym i nowym monetom dziesię- 
ciozłotowym. Wobec tego postanowiono wy- 
puścić nowy format, mniejszy, zbliżony do 
obecnych 50 groszy. Nowe monety ukażą się 
w pierwszych dniach stycznia przyszłego ro- 
ku. (Z) 

DJABEŁ KUSI. 
(THE DEVIL DRIVES). 

Powieść amerykańska. Przekład autoryzowany z angielskiego. 

— Masz zdrowe kolano koniu — 
rzekłem. — Już cię wykarowałem. 
Nie probuj mnie bujać. Raffy. to jest 
jakaś komedja, ats mniejsza z tem. 
Nie będę w nią wglądał. Vo tylko 
wiem że nie byłeś nad ranem w domu. 
Wiem to i ty wiesz, że wiem. Dowi- 
dzenia. 

  

  

Zostawiłem go, rzucającego się na 
fotelu. 

Przypuszczałem, że hrabina znisz- 
czyła wszystkie fotografje Masona, 
lecz chciałem się tego dowiedzieć z jej 
własnych ust, jak również i tego, jak 
był na jednej z nich przedstawiony 
Raffy. Krótko mówiąc, chciałem go 
zaszachować, 

Wszedłem po drodze do pierwszej 
lepszej budki telefonicznej, kazałem 

„się połączyć z redakcją wielkiego 

dziennika i zapytałem o Maury'ego 
Ferbera. Dawno już nie nawiązywa- 
łem łączności z moim dawnym śŚwia- 
tem. 

— Hallo, Maury 
Peters. Tak Peters, Tylko nie napisz 
o tem poematu. Kiedyś ci powiem. 
Dziś jestem djabelnie zajęty. Nie, nie 
mogę z tobą się spotkać na lunchu, 
zato zrobisz coś dla mnie. Twoje pis- 
mo ima materjały, dotyczące żony 
Gray'a Masona, Dostarcz mi danych. 
Wszystkiego? Dlaczego nie? Do zupy 
do deseru, O, to tego tak dużo? W ta- 
kim razie proszę tylko o lata panień 
skie. Chcę wiedzieć, gdzie się wycho 
wała, w jakich warunkach i z kim 
przestawała. W szczególności idzie 
mi o nazwisko de Sieffert — europej 
skie. Dowiedz się o żyjących człon- 
kach tej rodziny. I jeszcze — szcze 

  

tu mówi Jerzy, 

KURIE R 

RADJO 
SOBOTA dnia 27 sierpnia 1932. 

11,58: Sygnał czasu; 15,10: Program dzien. 
; Utwory Maklera i Wagnera (płyty); 
: Kom. met.; 15.30: Wfiadomeści wojsko 
15,40: Słuchowisko dla dzieci; 16,05: 

Koncert życzeń (płyty); 16,50: „Na srebrnym 
ekranie* — premjery filmowe; 17,00: Kon 
cert; 18,00: „Na zbaraskich bastjonach“ od 

18,20: „Jak powstaje zloty“ — repor- 
18,4: Muz. tan.; 19,10: Program na nie- 

dzielę; 19,15: Tygodnik litewski; 19,20: Roz- 

maitości; 19,35: Prasowy dziennik radjowy: 
19,45: „Ciotka Albinowa mówi* mon. humo- 
rystyczny; 20,00: Koncert; 20,50: Na więgno- 
kręgu; 21,05: Koncert; 21,50: Kom.; 22,05: 
Koncert Chopinowski; 22,40: Wiad. sport.; 
22,50: Słuchowisko „Szwejk na tyłach* pod 
ług J. Haska. Słowo wstępne i reżyserja Ta- 
deusza Byrskiego; 23.20: Muz. tan 

  

      

  

   

  

NIEDZIELA, dnia 28 sierpnia 1932. 

10,05: Transmisja nabożeństwa; 11.35: 

Odczyt misyjny; 11,58: Sygnał czasu; 12.10: 
Kom. met.; 12,15: Koncert; 12,55: „„Profilak- 
tyka w Kasach Chorych* — odczyt; 13,10: 

D. c. koncertu; 14,00: „Czar zabytków Młp. 
wschodniej* odczyt; 14,15: Koncert; 14,30: 
„Kryzys rolniczy. a życie społeczno-gospodar 
cze” — odczyt; 14,50: D. c. koncertu; 15,05: 

„W, jaki sposób wieś może dojść do dobrego 
buhaja* — odczyt; 15,25: D. c. koncertu; 
15,40: Audycja dla dzieci; 16,05: Audycja 
żołnierska; 16,45: Wład. przyjemne i poży- 

teczne; 17,00: Koncert; 18,00: „Technika przy 

szłości* — odczyt: 18,20: Muzyka taneczna: 
19,10: „Zabiegi o unję kościelną w Polsce 

przed 350 laty'* — odczyt; 19,30: Program na 

poniedziałek; 19.6 Skrzynka techniczna; 

19,50: Rozmaitości; 20,00: Koncert Wlarsz.; 

21,50: Wiad. sport. z prow.; 21,36: Kom. 

sport. Wiil; 21,58: Kom. sport. z Łodzi 22,00: 

Muz. taneczna i komunikaty. 

  

    
  

   

Miro BA IE, 

AUDYCJA DLA DZIECI. 

W' sobotniej audycji dla młodzieży nada 

ne zostanie o godz. 15,40 z Warszawy pięk 

ne słuchowisko znanej autorki p. Ewy Szel 

burg Zarembiny p. L. „Gdzie szumią fale 

Bałtyku, w którem w formie napoły real 

nej. napoły fantastycznej zawarta została 

opowieść o morzu polskiem. 

TAJEMNICA MENNICY PAŃSTWOWEJ. 

Wydział transmisyj Polskiego Radja 

przygotował na dzień dzisiejszy interesują- 

cy reportaż z Mennicy Państwowej p. t. 

„Jak powstaje złoty?* W reportażu tym mi 

krofon pod wytrawnem kierownictwem re 

Tadeusza Strzetelskiego chwytać będzie „, 

gorącym uczynku* proces przetapiania me 

tali szlachetnych na błyszczące, ozdobne krą 

„ki monet. Ciekawa ta transmisja rozpocznie 

się o godz. 18,20. 

MONOLOG WESOŁY. 

O godz. 19,45 rozpocznie dziś przed mikro 

fonem wileńskim swe niezrównane facecje 

regjonalne Ciotka Albinowa. Miłośnicy jei 

swoistego humoru napewno nie przeoczą W 

programie tej zawsze pożądanej pozycji. 

  

   

  

SŁUCHOWISKO HUMORYSTYCZNE. 

Sobotni program radjowy zakończy we 

sołe słuchowisko p. t. „Szwejk na tyłach 

według głośnej powieści Jarosława Haseka. 

Bawi Szwejk czytelników, bawił publiczność 

teatralną, z pewnością ubawi 'też radjosłucha 

czy. Radjofonizację opracował p. Tadeusz 

Byrski, który wygłosi również słowo wstęp 

a mł т н - - * 

W październiku zostanie 
oddana do użytku linja 

Woropajewo—Druja. 

Linje kolejowe na szlaku Woro- 

pajewo—Druja i Podbrodzie—Kró- 

lewszczyzna, które już są na ukoń 

czeniu będą oddane do użytku nie 

wcześniej niż w październiku r. b. 

W otwarciu nowych szlaków kolejo- 

   

  

wych na Wileńszczyźnie weźmie 

udział minister komunikacji oraz 

przedstawiciele urzędów  państwo- 

wych, samorządowych i wojska. (Z) 

Nowy sposób skarbowy 

obliczania kosztów 

egzekucyjnych. 

Zgodnie z rozporządzeniem władz central 

nych uległ całkowitej zmianie sposób oblicza 

nia kosztów egzekucyjnych od należności 

ściągniętych na podstawie tego rozporządze- 

nia. 
Jakkolwiek ustanowione w tem rozporzą- 

dzeniu koszty egzekucyjne nie są naogół zna 

czniejsze od poprzednio obowiązujących, to 

jednak dla płatników płacących najdrobniej- 

sze sumy podatkowe, są one dość uciążliwe, 

zwłaszcza ze względu na opłaty za upomnie- 

nia, wynoszące przy zaległościach do 600 zł. 

kwotę 1,50 zł. bez względu na to. czy zaleg- 

łości wynoszą kilka groszy, czy też 600 zł. 

Władze skarbowe zwracaja zatem uwagę pła 

tników, posiadających drobne zaległości po- 

daikowe, aby je uiścili dobrowolnie, nie wy- 

czekując upomnienia, pociągającego za sobą 
uciażliwe dla nich dopłaty, które mogą bvć 
uniknione (Z) 

góły o młodzieńczmcyh latach Gray'a 
Masona — z podaniem źródeł, 

Pozwoliłem mu wypluć trochę 
przekleństw, poczem ciągnąłem da- 

lej: 
: — Jeszcze nie skończyłem. Musisz 

mieć parę fotografij młodego Saba 
tiego — wiesz, Raffy Guk? Przyślij 
mi dwie odbitki, jedną całej postaci, 
drugą głowy, najlepsze, jakie masz. 
O ile możności en face. Będą mi po* 
trzebne dla porównania. Przyślij mi 
to wszystko przez posłańca do Bibljo- 
teki Publicznej, pokój Nr. 328, O dru 
giej po południu. Tak. Pokój 328. 
O drugiej po południu. Naturalnie, że 
możesz. Kto, jak nie ty? Mniejsza 
z tem, co ja robię. Nie zrozumiałbyś. 
Do widzenia. 

Zjadłem ża jednym zachodem pier 
wsze i drugie Śniadanie i zdrzemną 
łem się nad gazetą, opisującą katast 
rofę samochodu Masona. Nie wydoby 
to ani maszyny, ani ciała, i reporter 
gubił się w jak najfantastyczniejszych 
domysłach. Oprócz mnie i szofera Sa- 
batiego świadkami strasznego wypad 
ku było dwóch przechodniów, którzy 
oczywiście nie mogli udzielić policji 
żadnych konkretnych wyjaśnień, 

Po śnadaniu udałem się do bibljo- 

  

W DOBA PON SIŻR ŻE 

w sprawie klinkieru. 
Wyjaśnienie Sekcji Technicznej Magistratu m. Wilna. 

Sekcja Techniczna Magistratu m. Wilna 
nadsyła nam następujące wyjaśnienie: 

1) WI warunkach dostawy klinkieru przez 
Państwową Włytwórnię w Izbicy nie okre 
ślono ściśle terminu dostawy. Ze : względu 
e tabor miejskich samochodowy może prze 
wieść nie więcej jak 3—4 wagony dziennie, 
zastrzeżono dostawa dzienna nie może 
przekraczać powyższej ilości wagonów. Wa 
runek ten Państwowa Wytwórnia z nadwyż 
ką wykonała. 

2) Pierwsze transporty klinkieru jakie 
nadeszły do Wilna odpowiadały w zupełnoś 
ci kilnkierowi dostarczonemu jako wzór 
przy omawianiu warunków dostawy. Ponie 
waż dalsze transporty wykazały większe usz 
kodzenia zewnętrzne poszczególnych sztuk 

    

   

klinkieru, a nawet pewne deformacje, Magi- 
trat zwrócił się do Dyrekcji Klinkierni z 
odpowiedniem przedstawieniem sprawy. 
Państwowa Klinkiernia w Izbicy wydelego- 
wała do Wfilna inż. Paulewicza dla zbadania 
sprawy na miejscu, który stwierdził że rze- 
czywiście w poszczególnych wypadkach klin 
kier nie był należycie sortowany wskutek 

go Pańtwowa  Klinkiernia gotowa jest 
żdą sztukę nienadającą się do bruku wy 

mienić. 
Zmagazynowany na ulicy Zamkowej i 

Wielkiej klinkier będzie przed układaniem 
jeszcze raz przesortowany wskutek czego nie 
może być mowy do użycia do nįwierzchni 
nieodpowiednio materjału. 

  

    

  

    

Magistrat miasta Wilna. 

Dwie jaczejki. 
Na wokandzie Sądu Apelacyjnego w Wił 

nie dn. 24 b. m. znalazła się sprawa 12 mieszk 
wsi Aczukiewicze pow. nowogródzkiego, oskar 
żonych © udział w spisku ped nazwą „Zwią 
zek Młodzieży Komunistycznej Zachodniej 
Białorusi*. Podajemy ich nazwiska: 1) Ko 
rolkiewicz Jan, 2) Kapla Artenjusz, 3) Litwin 
Maksym, 4) Stomma Włodzimierz, 5) Razu 
wicz Michał, 6) Hładki Filip, 7) Girys Michał, 
8) Sawko, Juljan, 9) Kłok Anatol, 10 Łogosz 
Bazyli, 11) Stomma Ignacy, 12) Boruta Taras. 
Wiek oskarżonych waha się od 12 do 21 lat. 
W r. 1931 tworzyli oni dwie jaczejki: we wsi 

Aczukiewicze i na terenie gimnazjum białoru 
skiego w Nowogródku. „Wsypa* nastąpiła 

5 października ub. roku.  Przemykający 
wzdłuż toru Korolewicz i Kłok zostali zatrzy 
mani przez policjanta. W komisarjacie pod 
dano ich rewizji a w pakunku przez nich 
niesionym znaleziono 2400 ulotek. Dalsze 
dochodzenie doprowadziło na ślad składu 
bibuły koło wsi Bracianki. Znaleziono tam 
2800 odezw, ulotek i egzemplarzy czasopisma 

    

   

      

„Młody Bojownik. 
szereg faktów 

odezw, ulotek, 

sztandarów. Tr. ulotek była podburzaj. 
wzywały do niszczena urządzeń państwo 
wych, niepłacenia podatków, uchylania się 

Ustalono również cały 
rzucazia  podburzających 

  

awieszania transparentów i 

    

    

    

     od służby wojskowej. Os ni częściowo 
przyznali się do winy. N ięcej danych 
dostarczyły zeznania Kłoka i  Łogosza. 
Uprzednim wyrokiem Sądu Okręgowego 12 
niepłnoletnich komunistów zostało ukaranych 
surowo: 5 do 6 lat ciężkiego więzienia. Na 
wczorajszej rozprawie, biorąc pod uwagę 

młody wiek oskarżonych, ich przynanie się 
do winy — Sąd Apelacyjny karę wyznaczoną 

przez sąd okręgowy zmniejszył: Artenjusza 
Kaplę skazał na 4 lata, pozostałych na 1 i poł 
roku do 3 lat ciężk. więzienia z zamienieniem 
na dom poprawczy, a Włodzimierza Stomme 
uniewinnił, 3 oskarżonych, w tej liczbie unie 
winionego bronił aplikant adwokacki Oron 
sztajn. Kolegjum sądzące: sędzowie Jundziłł, 
Boreyko i Eydrygiewicz, Ost. 

    

Eoileptyk i nóż od chleba. 
Franciszek Kozakiewicz miał smutne życie 

Był robotnikiem fizycznym. Był zawsze spo- 
kojnym, sumiennym pracownikiem, cóż mu 
jednak było z tych przymiotów, skoro złośli. 
wa natura nie obdarzyła go pełnią sił żywot- 
nych. Franciszek Kozakiewicz od wczesnej 
młodości miał zaburzenie ustroju nerwowego. 
Co kilka miesięcy przychodziły ataki epile- 
psji. Wtedy ciemniało, czerwieniało mu w 
oczach, tracił siły i padał na ziemię w charak 
terystycznych drgawkach. Leczył się w Ka. 
sie Chorych u doktora Podwińskiego, ten mu 

dawał wskazówki jak powinien się zachowy 
wać, czego unikać, ale czyż lekarz Kasy Cho- 
rych jest wszechmocnym władcą? Lekarz Po- 
dwiński obserwując Kozakiewicza zauważył 
że ten nadużywa alkoholu, Trudno było u- 
stalić czy jest pijakiem nałogowym, w każdym 
razie zainteresowanie ukoicielką—wódką wy- 
raźnie w nim kwitło. Kozakiewicz nie panował 
w pełni nad sobą. Chwilami sprawiał wraże- 

nie człowieka, który nie wie co się dzieje na- 
ckół. Ulegał zamroczeniu będąc zupełnie na- 
wet trzeźwy. Od czasu gdy w roku 19i? na- 
padli go na ulicy jacyś ludzie i zadali kilka 
ciosów od których dotychczas nosi szeroką 
bliznę nad okiem — objawy zamroczenia się 

   

  

ził mu razów nietviko fi- 
wicz głęboko kochał 1 był 

  

Dźwi;k. Kino - Teatr | Dziśł 

STYLOWY | 
ul. Wielka 36. 

  

bardzo przywiązany dc swej zony. Masiał się 
do niej bardzo przyzwyczuć, ho mając 4 
ta zaledwie, miał już 2 nią 17-letnią ce: gi 
16-toletniego syna. Musiał być do j bardzo 
przywiązany, bo zapylany na rozprawie są 
dowej. kiedy zaczął pić »* wiełkich iiościach 

— odpowiedział: „jak zóna uciekła, z tej roz- 
paczy“. 

A żona jego była ladacznicą. Nie tyle żeby 
nie miała zupełnie serca, przeciwnie kiedy do- 
stawał padaczki wtykała mu łyżkę, zawiniętą 
w chustkę między zęby i otulała kocem, więc 
nie pozostawiała go całkiem bez upieki, zre- 
sztą zawsze jeszcze była córka. która mogła 
ojco doglądać. Inne grzechy popełuiała żona. 
Podobno (tak twierdził adwokat Antoni Mil- 
ler) była to „rozjuszona samic Dawała fa- 
talny przykład dzieciom, zdradzała ms;za na 
prawo i lewo. Kiedyś ją złapał na goracym u- 

czynku z sublokatorem. „Przemówił do nich". 
Sublokator, Ścierwo, uciekł i więcej się już 
nie pokazał, razem ze swojem zaległem ko- 
mornem. 

Kozakiewicz żonie wszystko przebaczył. A 
ta zdradliwa niewiasta zamiast poczuć pratw- 
dziwą skruchę, uciekła za subłokatorem i mie 
szkała z nim 5 miesięcy „póki mu była patrze- 
bna*. Pięć tych miesięcy chyba nie było а- 
nielskich, skoro pa razy wracała do męż 
raczej próbowała wrócić, ale ile razy to 

  

    

      

   

  

  

    

   

  

   

    

  

olbrzymi supezfilm dźwię- 
kowo:śpiewny p 

   

  

Nr. 195 (2437) 

zdarzało, zawsze go zastawała nietrzeźwego 
lub w ataku epileptycznym Wybierając z dwu 
piekieł bardziej kuszące wracała z powrotem 
do kochanka. Po pięciu miesięcach jednak 
ostatecznie ją przepędził. 

Tymczasem Kozakiewicz pił. Pił często. 
Nie z nałogu, ale z niedoli. Pił przy każdej 
okazji „jak tylko się zdarzy”, jak tylko koga 
spotkał. 

Dnia 6 lipca 1931 roku pił więcej niż kie- 
dykolwiek. Do domu nie wrócił na własnych 
nogach współtowarzysze odnieśli go sztywnego . 
jak bęlę po północy. Czekała nań gotowa do 
zgody żona i zalęknione dzieci. Dzieci dnia 
tego spały na balkonie, w pokoju bowiem 
przewalał się przytomniejący ojciec i... piła 
matka. Bo pani Kozakiewiezowa piła także 
piła głównie z mężem, albo wtedy kiedy tem 
był pijany — sama 

Świt 7 lipca wstał potworny — koloru blew 
mourant. O 4 rano chłodny, poranny wiatr 
oprzytomnił Kozakiewicza. Powiódł błędnem 
okiem po pokoju i stwierdził, że żona wróciła. 
Zaczął przemawiać do niej czule, a potem jął 
się dopraszać .łaski małżeńskiej". A w żonie 
tymczasem ciągle jeszcze było więcej niena- 
wiści niż miłości. Odtrąciła go ze wstrętem. 
a kiedy zaczął napastować chwyciła za ostry 
nóż do krajania chleba. Kozakiewiczowi w о- 
czach pociemniało. Mignęły mu czerwone 3 
czarne pręgi. Wykręcił nóż, chwycił go i za- 
czął zadawać ciosy. Co sę działo następnie — 

nie W kilka godzin, kiedy odzyskał pa- 
mięć i świadomość — trup żony mówił o nie. 
cofnetej historji paru chwil. 

Dnia 24 lipca 1932 roku Sąd Apelacyjny 

   

   

     
   
    

   

    

na i 
Ost. 

Papierojcie Przemysł Kralnwy 
ATEITIS TESTAI AS 

Z Białorusi Sowieckiej. 
Straszna katastrofa samolotów sowie 
ckich podczas nocnych manewrów. 

Z pogranicza donoszą, iż dnia 24 b. m. 
podezas noenych ćwiczeń eskadry lotniezej 
sowieckiej z Połocka wydarzyła się strasz- 
na katastrofa samolotowa. 

Podczas ataku nocnego eskadry samolotów 
na m. Pietrowce, położone tuż koło rzeki 

Dźwiny okręgu połockiego, które notabene 
broniły Połocka od ataku dwa samoloty zde 
rzyły się w powietrzu i runęły do Dźwiny. 

Skutki zderzenia były tragiczne. Jedem 
z samolotów wraz z dwoma lotnikami za- 
tonął w rzece, drugi zaś z którego jeden z 
letników uniknął śmierci dzięki natychmia- 
stowemu opuszczeniu się przy pomocy spa- 

dochronu, roztrzaskał się przy brzegu. 

Masowe kradzieże przesyłek kolejo- 
wych na stacjach sowieckich, 

Ze Stołpców donoszą, iż według oblicze- 
nia władz celnych polskich i sowieckich w* 
Niegorełoje w ciągu ostatnich trzech miesię-- 

cy z pociągów skradziono przeszło 50 prze- 
syłek towarowych głównie skórek karakuto- 
wych, gronostajowych, nurków i innych. 
Kradzieży tych dokonuje nieuchwytna szaj 
ka na szlakach kolejowych między Mińskiem 
a Niegorełoje. 

Obecnie władze sowieckie przeprowadza: 
ja specjalne kontrole w pociągach na głów 
niejszych stacjach. (z)-- 
   
   

Najnowszy 100% dźwiękowiec! „Na otwarcie jesiennego sezonu nakładem dużych kosztów wyświetlamy 
66 1-sza i ni ża „Wojna z podpalacza-- 

t. „06IE serja „W ogniu 3 26! mi i faiszerzami“. Przepiekny sen- 
sacyjny dramat w 2-ch serjach 12 aktów (całość w jednym seansie). W rol gł. Tim Mac Coy i Marjon Shockley... 

2iga seria 

  

Kierownictwo Wieczorowej Żeńskiej Szkoły 
Zawodowej Dokształcającej im. M. Konopnickiej, 
komunikuje że zapisy na dział Handlowy | Prze- 

mysłowy rozpoczną się dn. 25-Vill b. r. 

Akuszerka 

Śmiałowska 
Akuszerka! Dr. GINSBERG 

choroby skórna, wens 

Sekreterjat czynny w godz. 5—7 w lokalu Szkoły 

Handl. Przem. im. Dmochowskiej. Królewska 8 (Ogród 
Bernardyński). 

Od roku 1843 istnieja , 

Wilenkin: 
ut. TATARSKA 20 | 

Meble i 

jadalna, sypiatoo l ga- | 
binetowa, krodansy, | 

Btoły, azafy, óżka 1,а | 

| 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 
a dogodnych warookach 

! NA RATY. 
NADESZŁY NOWOŚCI. 

8324 

LA 
Poszukujemy 
blisko Wilna przy gospo- 
darstwie rolnem pokoju 
dla dwóch panów ze 
skromnem utrzymaniem. 

PLAC 700 sąż. z bu- 
dynkamiiogro- 

dem w Kolonii Wileńskiej 

do sprzedania. 
Dowiedz. się u szwajcara 

kina „Casino 

Do wynalecia 

mieszkanie 
3.ch pokojowe 

ul. Popowska Nr 22 
wiadomość m. 6. 
  

Do wynajęcia 

połowa mieszkania 
z 2 pokoi I kuchni 

z wygodami ewentualnie 
używanie poczekalni 

u leksrza-dentystv 
Wileńska 30 m. 17 

dowiedzieć się od 10—6. 

2 słoneczne 
pokoje 

z balkonem i užywalno- 
ścją kuchni wolne od 1 

września. 

  

przeprowadziła sią 
na ul. Zaerbarską | m. It 

rog Mickiewicza 
tarnże gabinet kosmetrcz, 
ny, usuwa zmnarszczki, bro: 
dawki, kurzajki i wągry 
W. Z. P. 48. 8323 
  

Tow. Eksploat. Browaru 

S „E. Lipski“ 

Marja Laknejovė 
;rayįmuje od 9 do 7 wiecz 
"lica Kasztanowa 7, m. 5 
W. Z. P. Nr. 69. 852 

M. Blnmowicz 
Choroby weneryczne. 

skórne i moczopłciowe, 

  

  

tel. 16-19 poeca piwa i . 21 

pilzneńskie i marcowe. AE. żel 
Obciąg browaru Własne I auksas i 
automaty — Wielka 38 W. Z. P 29, 

i Mickiewicza 9 „di Bi СщЕЙ 

Mieszkania | Lekarz-Dentysta 
do wynajęcia: 

ze wszelkiemi wygodami 
i wodociągiem 

2 mieszk, po 4 pokoje 
z kuchnią, 

1 mieszk. 3-ch pokojowe 
z kuchnią. 

Zwierzyniec, ul, Fabrycz- 
na 3—10. Dowiedzieć się 

m. 12. 

PIES 
buldog pięciomiesięczny 
pręgowaty zaginął 23 sier- 

  
  

B. Leskes - Klok 
Wileńska 15 m. I, tel. 335 

powróciła. 
Przyjm. od 10—2 i 4—7. 

  

DR. MED. 

Benedykt Schermamn 
przeprowadził się na 

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

w chorobach płuc 
  

Dr. J. Berasztein 
choroby skórne, wenerycz- 

ne i moczopłciowe 

Mickiewicza 28, m. 5 

ryczne | moczopłotowe 

Wilenska 3 tel. 567. 
од godz. 8—1 1 4—5, 

Pielegniarka 
łagodna, inteligent. zajmie- 
się chorą osobą. Wyma”- 
ganie skromne, Łaskawe” 
zgłoszenia do Administr.. 
„Kurjera“ pod „Pielęg-- 

niarka i lektorka“ 

Poszukuję pracy ` 
maszynistki 

wželędnie kuojerki, 
kaucję mogę złożyć. 

Oferty proszę kierować 
do Adm. .Kutjera Wi 

Języki obce 
niemiecki,francuskb 
włoski osa 

łac ina igrec ki. 
Przygotewywanie do 

matiry | egtanindW 
w zakresie szkół średn.. 
Lekcyj udzielają rutyn. 
korepetytorzy b. piofes.. 
gimn. oraz absolw. U. S.B.. 

   

"Oferty do redakcji „Po- 
kój na prowincji”.   

teki. Posłaniec zjawił się z opóźnie- 
„niem, bo o wpół do trzeciej. Przyniósł 
mi pakowną kopertę, za którą dostał 
pół dolara. 

Fotografje Raffy'ego, były zadowa 
lające. 

Notatka odnosząca się do nazwi- 
ska de Sieffert brzmiała lakonicznie. 
„Co to za farsa? Hrabiowie de Sief- 
fert nie istnieją już od dwóch wieków. 
Sam sprawdź. Masz książki pod ręką'. 

Poszedłem do półek. Maury Fer- 
ber miał rację. Ród Sieffertów wygasł 
w roku 1701! 

O Gray'u Masonie dowiedziałem się 
co następuje: — Udaje, że wychował 
się w Anglji, na co niema żadnych 
dowodów. W Ameryce studjował w 
latach 1894—1898 w Kolegjum Johna 
Hampdena. Udzielił tych danych 0s0- 
biście w trakcie wywiadu (?). Podej- 
rzany typ. (Udaje, że dorobił się na 
giełdzie. Prędzej na wyścigach). 

Sprawozdanie z panieńskich lat pa 
ni Mason zajmowało sześć stron pis- 
ma maszynowego, Nazywała się z do- 
mu Harriet Boyl, pochodziła z Nowe- 
go Jorku i majątek jej miał swe źró- 
dło w kopalniach soli. Ze wszyst- 
kiego zajął mnie tylko jeden szczegół, 
mianowicie pensja, którą kończyła w 

Sierakowskiego 20 m. 12 
(róg Jakóba Jasińskiego). 

pnia, odprowadzić za na- 
grodą, Lwowska 7 m. 13.     

Pensylwanji. Jeżeli domniemana hra- 
bina de Sieffert była jej dawną przyja 
ciółką, to mogła być wtedy jej kole- 
żanką. Należało więc dowiedzieć się 

nazwisk jej koleżanek. Gdyby jedno z 
nich miało cudzoziemskie brzmienie, 
byłby punkt wyjścia. 

Szkoła jeszcze istniała. Po minucie 
intensywnego namysłu postanowiłem 
pojechać tam jeszcze tego dnia i na- 
zajutrz rano zrobić wywiad z przeło 
żoną. Musiałbym wymyślić jakąś bla- 
gę, ale to drobnostka. 

Pośpieszyłem do domu, żeby się 
zapakować, lecz wygodne łóżko skusi_ 
ło mnie do drzemki. 

— Pół godzinki! — pomyślałem, 
zasypiając. 

Obudził mnie dzwonek telefonu. 
W pokoju panował zmierzch. 

— Zostawiono tu list dla pana, pa. 
nie Williamson — rozległ się głos ad- 
ministratorki. 

— Dziękuję. Niech mi pani przy- 
śle przez chłopca. 

W minutę później czytałem prze- 
cierając oczy: 

„Stawić się u mnie w pracowni a 
wpół do dziesiątej. Bez Zartów. S.* 

— Sabati — pomyślałem. — Na- 
turalnie. 

przyjmuje od 9—1 i 4—8 
ZENoP 

Zgłoszenia do Redakcji: 
pod „Egzaminy*.   

  

Rozdział XVI. 

MIĘDZY DNIEM I CIEMNOŚCIĄ. 
Z tego wynikało, że wyjazd dw» 

Pensylwanji wziął chwilowo w łeb. 
Spojrzałem na zegarek. Było dwadzie* 
ścia po szóstej, 

List zrobił na mnie dziwne wraże: 
nie. 

Co to miało znaczyć? Czy się co: 
stało? I dlaczego Raffy kazał mi się: 
stawić w pracowni? I dlaczego nie 
zatelefonował, tylko napisał? A może 
to „S* oznaczało Stemholzera? Może: 
to on napisał? 

W trakcie ubierania przyszło mi 
do głowy, że może gazety podały jaką: 
szkodliwą wiadomość. Może wydoby 
to z rzeki samochód, a może ciała: 
Masona? I może znałeziono przy nim. 
jakie papiery? 

Zadzwoniłem nadół i kazałem po- 
słać chłopca od windy po wszystkie 
pisma wieczorne, ale nie znalazłem w” 
nich nic godnego uwagi. Zaprzeczano» 
tylko poprzednim pogłoskom w zwiąż: 
ku z zatopieniem samochodu. Poza- 
tem ani rabunek w biały dzień u jubi: 
lera na Brodway'u, ani dwie strzela- 
niny, ani duży pożar nie mogły doty“ 
czyć Sabatiego. (d. c. n.) 

Wydawnictwo „Kurjer Wileński''* S-ka z ogr. odp. Drukarnia „Znics“4-Wilno, uL S-to Jańska 1, tel. 3-40. 
BUJ U JR 

w Wilnie, ) 
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Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis. 

 


