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rogram narodowości 
Rok minął, jak z szeregów najza- 

służeńszych synów Ojczyzny ubył od 

skrytobójczych kul ś. p. Tadeusz Ho- 

łówko. Człowiek który z chwilą wy- 

walczenia niepodległości Rzeczypospo 

litej poświęca się z największem umi- 

łowaniem i świadomością ważności 

sprawy problemowi narodowościowe 

mu Nowej Polski, który szuka rozwią 

zań w tej dziedzinie, wychodząc z za 

sadniczego punktu widzenia koniecz- 

ności uzgodnienia interesów państwa 

z interesami wszystkich narodowoś- 

ci Rzeczypospolitej, jeden z najofiar 

niejszych patrjotów polskich ostat- 

niej doby, a zarazem docna wypruty 

z szowinizmu, przeciwnie, polityk głę 

bokiego zrozumienia psychologji na- 

rodowości innych, niż polska, ale z 

narodem i państwem polskiem na wie 

ki związanych przez wspólny los i 

wspólny interes, a nadewszystko Po- 

lak, gorąco miłujący naród ukraiński 

— ginie z rąk nieznanych terorystów. 

Hołówko już w latach 1919—1920 

z właściwym sobie temperamentem 

wypowiada się na tematy narodowoś- 

ciowe. Polska krwawi się wówczas w 

bojach o przyszłe granice Rzeczypo- 

spolitej i Hołówko nie umie patrzeć 

na rozgrywające się wypadki pod cia 

snym kątem wyłącznie etnicznie pol- 

skich interesów. Zdaje sobie sprawę, 

że Polska powraca do życia nie drogą 

wypadku, lecz w wyniku rozwijają- 

cych się oddawna procesów narodo- 

wościowych „wyzwalania się narodów 

z niewoli politycznej”. I dlatego sta- 

je na stanowisku, że „niepodległość 

Polski nie da się pomyśleć bez nie- 

podległości Litwy, Łotwy, Estonji, 

Finlandji, Ukrainy i Białorusi", a 

więc narodów, ciemiężonych długie la 

ta przez Moskwę i odzyskujących 

swój byt państwowy na gruzach im- 

perjum rosyjskiego. 

Ten związek ideowo-polityczny 

narodów Wschodniej Europy dyktuje 

miu następujące założenia polskiej po 

lityki narodowościowej: 

„Naszą zasadą winno być dążenie 

do tego, aby każdy naród, pragnący 

niepodległości, uzyskał ją w jak naj- 

szerszym stopniu, i wszystkie jego 

wysiłki w tym kierunku winniśmy po 

pierać wszystkiemi siłami, jakgdyby 

chodziło o nas samych, gdyż utrata 

niepodległości dziś przez jednych, 

sprowadza groźbę utraty jej jutro 

przez resztę. 

Z drugiej strony winniśmy dążyć 

do tego, aby te mniejszości narodowe, 

które znajdą się w granicach jednego 

państwa, co jest rzeczą nieuniknio- 

ną, były źródłem nie walk między na 

rodami, lecz łącznikami zgody i współ 

ŻYCIE. LTE A PAR raja 

». Wychodząc z takich założeń, nie 

popełniał jednak Hołówko błędów, 

tak często spotykanych u polityków- 

doktrynerów. Kwestja narodowościo 

wa naszego państwa w jego życiowem 

konkretnem, polskiem patrzeniu na 

świat nie rozpływała się w mglistej 

frazeologji nie miała nie wspólnego z 

apaństwową, anarodową ckliwością 

sentymentalną przeciwnie—wyrastała 

z podłoża interesów państwowo-naro 

dowych, ujęta była w karby trzeźwe- 

go, politycznego myślenia. 

To też, kiedy się wniknie w istot- 

ną, przewodnią myśl programu naro- 

dowościowego Tadeusza Hołówki, to 

się okaże, że uogólniona jako jeden z 

problemów politycznych odrodzonej 

Rzeczypospolitejj w praktycznych 

wskazaniach kwestja mniejszościowa 

w Polsce rozpada się na tyle oddziel- 

nych kwestyj, jednych bliższych so- 

bie, innych — dalszych, ile narodowoś 

ci zamieszkuje obszar naszego państ- 

wa. Hołówko — jedynie słusznie — 

w innych płaszczyznach umieszcza 

kwestję żydowską, niemiecką, czy 

  

w I. Volo 
mniejszości słowiańskich, na innych 

poziomach stawia kwestję ukraińską 

lub białoruską, — w każdej z nich 

widzi właściwy jej charakter, każdą 

analizuje oddzielnie, choć prześwietla 

syntezą myśli państwowej, każdą roz- 

strzyga z punktu widzenia dobrze poj 

mowanego interesu państwowego. 

Najwięcej uwagi poświęcał Hołów 

ko kwestji ukraińskiej. Stojąc na sta- 

nowisku, że społeczeństwo ukraińskie 

w Polsce musi zrozumieć, że „dawna 

Ruś Czerwona przez 600 lat należenia 

do Państwa Polskiego uległa głębo- 

kiemu wpływowi kultury  połskiej, 

stała się krajem mieszanym polsko- 

ukraińskim”, i że wobec tego „ta dziel 

nica stała się integralną częścią Pol- 

ski i że wszystkie rachuby na zmianę 

sytuacji są zawodne”, jednocześnie 

był zwolennikiem jak najszerszego 

uwzględnienia rzeczywistych potrzeb 

kulturalno-narodowych Ukraińców 

w Polsce. Uznanie zatem przez społe- 

czeństwo ukraińskie państwowości 

polskiej, przez społeczeństwo zaś pol 

skie — Ukraińców za równouprawnio 

nych współgospodarzy południowo- 

wschodnich ziem Rzeczypospolitej — 

oto jest ta platforma, na której ś. p. 

Hołówko pragnął budować porozu- 

mienie polsko-ukraińskie, tak ważne 

z punktu widzenia interesów obu na 

  

rodów. 

W podobny sposób, aczkolwiek w 

innej skali, traktował Hołówko kwe- 

stję białoruską. „„Musimy ustosunko- 

wać się z całą życzliwością do kultu 

ralłego, narodowego ruchu białoruskie 

go. To wszystko, có ma na celu pielę- 

gnowanie i rozwój białoruskiej mowy 

historji, literatury, etnografji, sztuki 

ludowej — winno ze strony Państwa 

Polskiego być otoczone życzliwą i wy 

dainą pomocą“: 

Ježeli chodzi o nąsze ziemie zacho 

dnie, to Hołówko rozumiał, że poli- 

tyka polska na tych terenach, zwłasz 

cza wobec nieustających zakusów ze 

strony zaborczych dążeń naszego za- 

chodniego sąsiada, powinna  przede- 

wszystkiem „zmierzać do potęgowa- 

nia charakteru polskiego b. dzielnicy 

pruskiej, polonizując zniemczoną lud 

ność polską, zwłaszcza w miastach”. 

Będąc zwolennikiem polityki, zmie 

rzającej do asymilicji państwowej Ży- 

dów, a przeciwstawiając się tem sa- 

mem usiłowaniom, któreby stawiały 

sobie za cel asymilację narodową, nie 

obawiał się szkód dla państwa z roz- 

woju żydowskiego ruchu narodowego, 
bo uważał go za pomost, który „ułat- 

wi kulturalne i językowe zbliżenie się 

społeczeństwa żydowskiego do pol- 

skiego* przez wyjście masy żydow- 

skiej z ghetta i wstąpienie na wyż- 

szy poziom cywilizacyjny. 

Oto najważniejsze wytyczne naw- 

skroś pozytywnego, nawskroś pan- 

stwowego programu narodowościowe 

go $. p. Tadeusza Hołówki. Program 

to jasny, ale w praktycznem zastoso- 

waniu ileż nastręcza trudności. 

To też nie może być właściwszego 

nie może być poważniejszego uczcze- 

nia świetlanej pamięci gorącego 1 0- 

fiarnego Patrjoty, niestrudzonego Bo 

jownika o Niepodległość w czasie nie 

woli i wielkch zalet umysłu i serca Po 

lityka w Odrodzonem Państwie, jak 

przez wytrwałe, konsekwentne reali- 

zowanie testamentu politycznego Ś. p. 

Tadeusza Hołówki na polu tak waż- 

nych dla przyszłości Rzeczypospolitej 

zagadnień narodowościowych, które 

rozstrzygał z taką wielkodusznością 

i przenikliwością, a zarazem głębo- 

kiem zrozumieniem interesu państwo- 

wego. 

Stanisław J. Paprocki. 

Popierajcie Ligę Morską 
RWS ERZE ERO ERC KA ZOKGRRARŁA 

Nad grobem $. p. Tadeusza Hołówki. 

Dnia 29 sierpnia, w rocznicę tragicznej 

śmierci ś. p. Tadeusza Hołówki, zamordo- 

wanego zbrodniczą ręką, odbyło się na Wwar- 

szawskim cmentarzu ewnngelicko-reformo- 

wanym poświęcebie nagrobka na mogile 
trudzonego bojownika o niepodle 

przyszłość Polski. Nagrobek w pro- 
go, marmuru, 

  

     
głość 
stych linjach wykuty z czarne 

  

  

powstał ze składek wielu tysięży lujizi, któ- 
rzy przyczynić się chcieli do uczczenia pa- 
mięci niezłomnego rycerza wolności. 

Ilustracja nasza przedstawią_okryty kwih 
tami nagrobek. Wokoło stoją przedstawiciele 

organi vj, przybyli, by złożyć hołd pa- 
mięci ś. p. Tadeusza Hołówki. 

  

  

Rząd litewski nie dopuścił do otwarcia 
Uniwersytetu 

KOWiNO, 29 8. (ATE). W sobotę 
w Kownie miała odbyć się uroczy- 
stość inauguracji uniwersytetu katoli 
ckiego, powstałego z inicjatywy ceni- 
rum akcji katolickiej, przy poparciu 
chrześcijańskiej demokracji. W sobo- 
tę arcybiskup kowieński Skwirecki 
zwrócił się do mnistra oświaty Szake- 
nisa. powiadamiając do o uroczysto 
ści otwarcia i prosząc o przyznanie 
praw nowej uczelni katolickiej. Miini- 
ster oświaty odpowiedział iż rząd nie 
może przyznać praw uniwersytetowi 
katolickiemu, ponieważ nie posiada 
dotychczas programu nauk, oraz skła 
du profesorskiego. Minister odmówił 
także wzięcia udziału w uroczystości 
inauguracji. 

Tymczasem w nedzielę po połud- 
niu edbyło się w katedrze kowieńskiej 
uroczyste nabożeństwo celebrowane 
przez arcybiskupa Skwireckiego na 
intencję nowego uniwersytetu. O go- 
dzinie 4 po południu w wielkiej sałi 

Katolickiego. 
jednego z gimnazjów litewskich miał 

się odbyć akt inauguracji nowego uni 

wersytetu katolickiego. Gdy liczni 
przedstawiciele wyższego duchowień- 

stwa, organizacyj społecznych i prasy 
przybyli na miejsce uroczystości ze 
zdumieniem spostrzegli, iż brama, 
prowadząca do gimnazjum, jest zam 
knięta i opieczętowana. Na bramie 
przybite było rozporządzenie komen- 
danta policji, który z upoważnienia 

ministra skarbu zakazał odbycia uro- 
czystości otwarcia uniwersytetu kato- 
lickiego. 

Przed kilkoma dniami rządowa 
prasa litewska rozpoczęła kampanję 

przeciwko otwarciu uniwersytetu ka- 
tolickiego dowodząc, iż uniwersytet 
stanie się ośrodkiem w którym kształ 

cić się będą przyszli działacze opozy- 
cyjni na Litwie, ponieważ uniwersy- 

tet znajduje, się pod wpływami chrze 
ścijańskiej demokracji, prowadzącej 

bezwzględną walkę z rządem. 

Na Dałekim Wschodzie. 
Jak to było w Mukdenie. 

PARYŻ. 30 8 (Pa). © wczorajszym ataku 
chińskim na japońskie pozycje w Mukdenie 
nadeszły dziś dalsze informacje. Pod osło- 
ną ciemności nocnej 4 oddziały wojskowe 
chińskie, przebrane po cywilnemu, w liczbie 
ckolo 100 ludzi wtargnęły na teren militar- 

  

Przełomowe chwile w Rzeszy Niemieckiej. 
Całkowita zgodność poglądów. 

Przedstawiciele rządu Rzeszy z kanclerzem na czele 
u Hindenburga. 

BERLIN, 30. 8. (Pat). Prezydent 
- Hindenburg przyjął 30 b. m. w Neu- 
deck w godzinach przedpołudniowych 
kanclerza Papena, ministra spraw 
wewnętrznych Gayla i min. Reichs- 
wehry Schleichera na dłuższej audjen 
cji. O wyniku tych rozmów ogłasza 
biuro Conti komunikat, że Hinden- 
burg wyraził swą zgodę na projekto- 
wane przez rząd Rzeszy zarządzenia 

gospodarcze i finansowe, które w ogól 
nych zarysach przedstawił kancl. Pa- 
pen w swej niedzielnej mowie w Mu- 

enster. Prezydent Hindenburg zwró- 
cił się jak twierdzi komunikat. do kan 
clerza Papena z prośbą, aby przy о- 
pracowywaniu poszczególnych zarzą 
dzeń położono nacisk na zapewnienie 
standartu życiowego robotnikom i u- 
względniono socjalny charakter pro 
gramu. Szczegółowe omówienie sytu- 
acji wewnętrzno— politycznej, podkre 
šla komunikat, wykazało całkowitą 
zgodność poglądów między prezyden- 
tem Hindenburgiem a rządem Rzeszy, 

inauguracyjne posiedzenie Reichstacu 
BERLIN. 30 8 (Pat). Na długo przed roz 

poczęciem inaugarycyjnego = posiedzenia 
Reichstagu zaczęły się gromadzić przed gma 
chem parlamentu wielkie tłumy publicznoś 
ci, Ścisły kordon policji otoczył gmach 
Reichstagu nie dopuszczając nikogo z wy- 
jatkiem pesiadaczy legitymacyj poselskich i 
gońców hitlerowskich w mundurach. Galerje 
w Reichstagu wypełnione były do ostatniego 
miejsca, jak również lożą dyplomatyczna. Na 
temiest ławy rządowe świeciły pustkami. Z 
chwilą formalnego otwarcia posiedzenia kro 
czyła gremjalnie frakcja narodowo-socjali- 
styczna w mundurach pod wodzą przewodni 
czącego frakcji posła Fricka, żajmująe ławy 
poselskie prawie aż do środkowego odcinka. 
Niemiecko narodowi na posiedzenie nie przy 
byli. 

W momencie, gdy wśród ogólnego poru 
szenia dwie posłanki komunistyczne wprowa 

dziły sędziwą Klarę Zetkin, podtrzymując ją 
pod ręce, komuniści wykrzyknęli trzykrotnie: 
„Retiront!* Narodowi socjaliści i reszta pos 
łów zachowali zupełne milczenie. 

Po załawieniu wstępnych formalności prze 
wcdnieząca pósłanka komunistyczna Klara 
Zetkin wygłosiła prawie godzinne przemówie 
nie. Mowa jej miała charakter agresywn/. 
Kiara Zetkin zaatakowała ostro rząd Papena 
nazywając rządem kapiału, oraz soejal-de- 
mokrztów, którzy, tolerując rząd Brueninga, 
umożliwili dojście do władzy obecnego regi 
mu. Wireszcie przewodnicząca zaatakowała 
hitlerówców. Kończąc swe przemówienie, wy 
głoszone z wielkim wysiłkiem, mówczyni 
oświadczyła: „Mam nadzieję, że dożyję jesz 
cze godziny, w której będę mogła otworzyć 
pierwszy kongres radziecki w radzieckich 
Niemezech*. 

Wybory prezydjum. 
Przewodniczącym Reichstagu — hitlerowiec Goering. 

Po ustaleniu quorum parlament, na wnio 
sek przewodniczącej Klary Zetkin, przystą- 
pił niezwłocznie do wyboru prezydjum. Na 
rcdowi socjaliści zgłosili kandydaturę pos- 
ła Gceringa, soejal-demokraci — pos. Loe- 
bego (były prezydent Reichstagu), a komu- 
niści — przewodniczącegł swej trakcji pos. 
Torglera. Przedstawiciele stronniewa cent- 
rum i  niemiecko-narodowych, bawarskiej 
partji ludowej i niemieckiej partji ludowej 
Gświadczyli, że głosować będą za kandyda 
tem narodowych socjalistów. 

W. głosowaniu wybrano absolutną więk- 
szością 367 głosami posła Goeringa prezy- 
dentem Reichstagu. Narodowi soejaliści wy 
bór ten powitali burzliwą owieją. Poseł Lo- 

ebe uzyskał 135 głosów, a kandydat komuni- 
stów 80. 

Z kolei przystąpiono do wyboru pierwsze 
go wieeprezydenta. Narodowi socjaliści za- 
proponowali centrowca Essera. Socjal-demo- 
kraci ponownie zgłosili kandydaurę Loebego, 
a komuniści Tor.;lera. 

Wi głsowaniu Esser uzyskał 276 głosów. 
Lceke — 214, kandydat komunistów 77. 

SpowGdowało to konieczność przeprowadze- 
nia Ściślejszych wyborów. W; ściślejszem gło 
sowaniu Esser uzyskał 364 głosy i tem 5x 
mem został wybrany pierwszym wiceprezy- 
dentem. Drugim wiceprezydentem wybrano 
niemiecko-narodowego posła Graefa 335 gła- 
sami. Poseł Loebe otrzymał 139 głosów. 

Oświadczenie przewodniczącego. Współpraca centrum 
z hitierowcami. 

BERLIN. 30 8 (Pat). W, dalszym ciągu po 
siedzenia Reichstagu dokonano wyboru trze 
ciego wiecprezydenta. Został nim członek 
partji ludowej poseł Rauch, który otrzymał 
350 głosów. Socjal-demokrata Locbe uzy- 
skał tylko 124 głosy. Po dokonaniu wyboru 
człcnków prezydjum prezydent Reichstagu 
Goering zakomunikował listę członków t. zw. 
komisji cchrony praw parlamentu i komisji 
spraw zagranicznych, które repreze/tują Iz- 
bę w razie rozwiązania. Poseł Goering oznaj 
mił, że pozstałe komisje utworzone będą 
jutro. 

Wi imieniu frakcji narodowo-socjalistycz 
nej prezyd. Goering odczytał następnie wnio 
sek, w którym Izba upoważnia prezydjum do 
wysłania telegramu do prezydenta Hindenbur 
ga. Telegram zawiera prośbę, by prezydent 
Hindenburg miezwłocznie zechciał przyjąć 

prezydjum. 

Prezydent Goering oświadczył następnie: , 

„W ostatnich czasach mnożą się 
wieści, jakoby Reichstag miał być od- 
sunięty od wpływów, ponieważ nie 

rezporządza większością zdolną do 
pracy. Wiadomości te wywołują za- 
niepokojenie w narodzie niemieckim 
i zagranieą. Protestuję przeciwko tym 
poglądom i jestem przekonany, że 
prezydent Hindenburg przestrzegać 
będzie praw parlamentu w myśl kon- 
stytucji“, 

Mówea stwierdził uroczyście: „Dzisiejsze 
posiedzenie i wybory prezydjum wykazały 
niezbicie, że Reichstag rozporządza wyraźną 
i zdolną do pracy większością i wobec tego 

może zabrać się do twórczej pracy*. 

Odczytany wniosek przyjęto, poóczem prze 
wodniczący oświadczył, że osobiście wyzna 
czy termin najbliższego posiedzenia Reich- 
stagu. Przeciwko temu protestują komuniś 
ci, domagając się wyznaczenia terminu naj- 
bliższego posiedzenia Reichstagu na dzień 
31 sierpnia w celu przegłosowania wniosku 
o vctum nieufności dla rządu, wniosków © 
uchlenie dekretów oraz wniosków protestują 
cych przeciwko wprowadzeniu sądów nad- 

zwyczajnych. Winiosek komunistyczny ©d- 
rzuciła większość, złożona z narodowych soe 
jalistów, prawicy i centrum. Za wnioskiem 
komunistycznym głosowali socjal-demakraci. 
Odrzucenie wniosku wywołało w kuluarach 
Reichstagu ceżywione komentarze na temat 
stopnia zbliżenia. do jakiego doszło już mię 
dzy centrum a narodowymi socjalistami, 

Odroczenie sejmu pruskiego. 
BERLIN. 30 8 (Pat). Zwołany na 30 bm. 

sejm pruski odroczył się po kilku godzin- 

nem posiedzeniu do dnia 21 września. Od- 

roczenie zdecydowane zostało na posiedze- 

niu konwentu senjorów głosami hitlerow- 

ców i centrum. Zdaniem kół parłamentar 

nych, uchwała ta świadczy, że oba te stron 

nictwa zamierzają kontynuować rokowania 

koalicyjne. Podczas posiedzenia zgłoszono 

wnioski, wypowiadające się przeciwko ko- 

misarycznemu rządowi puiskiemu. Na ławie 

rządowej nie zjawił się ani jeden płrzedsta- 

Rząd komisaryczny zabronić miał 

nawet urzędnikom państwowym  zjawiania 

się w sejmie, Chciał on w ten sposób jesz- 

cze raz podkreślić, że nie czuje się odpowie 

dzialnym przed parlamentem. 

      

wiciel. 

  

Demonstracje w Berlinie. 
BERLIN. 30 8 $Pat). Wi chwili, kiedy Kla 

ra Zetkin wygłaszała w parlamencie przemó 
wienie, hitlerowcy urządzili w okolicy Reich 
stagu demonstrację, wznosząc okrzyki: 
„Niemcy, obudźcie się! Niech żyje Hitler!“ 
Policję, która  interwenjowala, obrzucono 

radem kamieni. Dopiero oddziały konne 
zdołały odeprzeć prących naprzód demonst- 
rantów. Kilku narodowych socjalistów odnios 
ło lekkie rany. 

Policja dokonała wielu aresztowań. Ko- 
muniści usiłowali w innych częściach miasta 
zorganizować również manifedtacje, jednak 
policja demonstrujących rozproszyła, 

LL LL LL LL L i 

Organizuje sie 

Prywatna oednkacyjna Szkoła POWSZECHNA 
„PROMIEN“ 

grona nauczycieli z wyžszem wyksztaiceniem. 

) 

czesnych wymagań pedagogiki. Opłaty ustalono jak najniższe. 

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

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

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

USB. (specjalność — higjena szkolna), Urządzenie lokału zastosowano do nowe- 

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

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

ny Japonji i podłożyły ogień pod jeden z 
hangarėw głównego lotniska, następnie zaś 
usiłowali zdobyć stację radjotelegraficzną i 
równocześnie otworzyli ogień na posterunki 
japońske-mandżurskie. Po stronie Japończy 
ków jest jeden zabity i 3 ciężko rannych, z 
posterunków mandżurskich jeden zabity i je 
den ciężko ranny. 

Po stronie chińskiej ma być około 20 za 
bitych. Strzelanina trwała około godziny. 
Przeprowaczenie kontrataku przez Japończy 
ków było bardzo trudne ze względu 7а te, 
że napastników przebranych po cywilnemu 
nie można bylo odróżnić od innych mieszkań 
eów. miasta, Wieczorem przed chińskim ata 
kiem wszyscy. €udzziemcy zosali uprzedze- 
ni, aby wśród nocy nie opuszczali swoich 
mieszkań. 

BŚ 

Stawki taryf kelejowych 
pozostaną niezmienione. 
WIARSZAWIA. 30 8 (Pat). Ostatnio coraz 

częściej ukazują się w prasie informacje, do 
  

    

  

j alnej obniżki taryfy 
kolejowej. Ze sfer jak najlepiej poinforma 
wanych otrzymujemy kategoryczne dementi 
Ministerstwo Komunikacji nie ma zamiaru, 
ani też nie projektuje przeprowadzenia re- 
konstrukcji taryf kolejowych i ich obniżk:. 
Z drugiej strony należy podkreślić fakt, że 
Mi erstwo Komunikacji, idąc jak najbar 
dziej na rękę wymogom życia gospodarcze 
go w związku z przesileniem, stosuje bardzo 
częste obniżki indywidualne, dyktowane ko- 
iecznościami, czy to ze względu na poło 

żenie na rynku wewnętrznym, czy też ze 
względu na eksport. 

    

    

    

Stosowanie tych zrężek indywidualnych 
prowadzone będzie również i nadal, jako 
środek ożywiający życie gospodarcze, jed 
nakże zasadniczo stawki taryf kolejowych 
pozost niezmienione. 

Ir. A trabad-Gawroństa 
(Cheroby dzieci) POWRÓCIŁA 

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

Dr. A. LIBO 
Choroby uszu, gardła i nosa 

powrócił 
Przyjmuje od godz. 11—12 1 3—5 pp. 

Zawalna 22, tel. 5-99 

        

1-ej klasie 

  

Arcimowicz, kierujący organizacją szkoły w imieniu właścicieli. Ei 
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Wil. T-wa Artystów Plastyków 

Kursy Rysunku i Malarstwa 
im. Franciszka Smuglewicza 

Wilno, Św. Anny 13. 

Głowa, akt, m. natura, perspektywa, anatomja, pejzaż i kompozycja. Przygoto- 

wanie do egzaminu na Włydział Sztuk Pięknych U. S. B. i Akademji. 

Zapisy przyjmuje Dyrektor w lokalu Kursów od dnia 1 września w poniedziałk', 
środy i piątki od godziny 5 — 7 w. 

Zajęcia rozpoczynają się od poniedziałku dnia 5 września o godz. sr



K UR JE R 

Powrót zwycięskich lotników polskich. 

  

Zwycięstwo por. Żwirki w międzynaro- 
dowym raidzie samolotów turystycznych do- 
okoła Europy jest nietylko triumfem tego 
znakom/iego pilota, lecz w równej mierze 
i zdolnych, młodych konstruktorów aparatu 
„RWID 6*, inżgnierów Drzewieckiego, Rogal- 

skiego i Wligury. (Wiidzimy ich na naszej 
fotografji od I j strony do zxawej. Ztyłu 
stoi prezes sekcji lotniczej studentów Poli- 
techniki Wiarszawskiej p. Wkdrychowski). 
Z prawej strony podajemy fotografję por. 
Żwirki. 

  

    

w Poznaniu. 

Entuzjastyczne powitanie na lotnisku w Ławicy. — Porucz- 
mika zwirkę wyniesiono na rękach. — Poznań tworzy 2 sty- 

pendja im. Żwirki. 
PONAŃ, 30. 8. (Pat), Od samego 

rana zaczęły się gromadzić tłumy na 
lotnisku w Ławicy celem powitania 
zwycięskich lotników polskich. Na lo 
tnisko przybył dowódca OK 7 Frank, 
wyżsi oficerowie, prezydent miasta Ra 
tajski, wojewoda Raczyński, posłowie, 
senatorowie, prezes Aeroklubu, dele- 
gaeje oficerów wszystkich pułków 
stacjonowanych w Poznaniu oraz 
przybyli z Berlina pułk. Filipowicz 
dyrektor departamentu lotniczego w 
Ministerstwie Komunikacji, mjr. Woj 
dyga i mjr. Kwieciński. 

O godzinie 10,44 drużyna polska 
wystartowała z Berlina i przybyła na 
lotnisko w Ławiey o 11,59. Pierwszy 
wylądował por, Żwirke. Wśród nie- 
milknących owacyj doniesiono go na 

rękach do miejsca, gdzie zgromadził 
się komitet przyjęcia. Jako pierwszy 
przemówił wojewoda poznański, wy- 
stępujący również jako prezes zarzą 
du LOPP., witając por. Żwirko w ser 
decznych słowach i zaznaczając, że za 
rząd LOPP na miasto Poznań posta- 

nowił utworzyć dwa stypendja: jedno 
dla studentów politechniki im. Żwirki 
i drugie im. konstruktorów samolą- 
tów. Następnie przemawiał prezydent 
Ratajski wręczając por. Žwiree medal 
m. Poznania wraz z dyplomem, W 
końcu przemawiał prezes Aeroklubu 
inż. Ruciński, poczem odbyło się przy 
jęcie wydane przez Aeroklub m. Po- 
znania. O godzinie 15,15 wyrusza 
zwycięska drużyna polska z Poznania 
do Warszawy. 

W Warszawie. 
Porucznik Żwirko i konstruktor inż. Wigura odznaczeni 

Ztotym Krzyżem Zasługi. 

WARSZAWA, 30. 8. (Pat). W dniu 
30 b. m. przylecieli do Warszawy 
zwycięscy lotnicy, biorący udział w 
międzynarodowym raidzie aw jonetek. 
Na przybycie lotników stolica przy- 
brała uroczysty wygląd, Domy udeko 
rowano fłagami o barwach narodo- 
wych. Już na dwie gedziny przed za- 
powiedzianym  przylotem na lotnis- 
ko nadciągały tłumy publiczności pie 
szo i samochodami, wypełniając szcze 
Inie nietyłko plac przed portem lotni- 
czym, ale i ulice, przylegające do lo 
tniska, oraz szezelnie obsadzając tra 
sę, wiodącą z lotniska do Aeroklubu 
Rzeczypospolitej. 

Na powitanie lotników przybyli na 
lotnisko posłowie i senatorowie z 
marszałkiem Senatu Raczkiewiczem, 
przedstawiciele rządu z ministrem 
poczt i telegr. Boernerem, podsek- 
retarze stanu w ministerstwie komuni 
kacji inż. Czapski i Gallot oraz wice- 
minister spraw wojskowych gen. Fa- 
brycy, przedstawiciele korpusu dyp- 
lomatycznego, szeć Sztabu Głównego 
gen. Gąsiorowski, szef departamentu 
łotniectwa wojskowego płk, Rayski i 
inni przedstawiciele władz państwo- 
wych z komisarzem rządu na m. st. 
Warszamę Jaroszewiczem, władze 
miejskie z prezyd. miasta Słomiń- 
skim, przedstawiciele Aeroklubu Rze 
<zypospolitej, Państwowych Zakła- 
dów lotniczych, LOPP oraz korpus 
oficerski wojsk lotniczych. 

O godzinie 17 wylądowali przybyli 
w samolotach — komunikacyjnych 
członkowie polskiej delegacji płk. Fi 
lipowiez, wiceprezes Aeroklubu Rze- 
czypospolitej mjr. Kwieciński, sekre 
tarz generalny Aeroklubu mjr. Wojdy 
ga, inż Krzykowski i kpt. Dudziński. 

W 10 minut później na horyzon- 
cie ukazały się samoloty zwycięzców 
które, po kilkakrotnem okrążeniu lo- 
tniska, wylądowały. W tejże chwili 
orkiestra odegrała marsza, Syreny 

miejscowych zakładów lotniczych da 
„ły sygnały. Niezliczone tłumy wzno- 
sząe okrzyki na cześć lotników, przer 
wały kordony policji, biegnąc w kie- 
runku samołotów. Lotników, obsypa- 
nych kwiatami przeniesiono na rę 
kach do portu. 

Tu, po powitaniu przez przedsta 
wieieli władz, wieeminister spraw 
wojskowych gen. Fabrycy udekoro- 
wał zwycięzeę raidu por, Żwirkę zło- 
tym krzyżem zasługi. 

Następnie  zwycięscy _ lotnicy, 
wśród niemilknących okrzyków na 
ich cześć, wsiedli do samochodów, 
które odjechały do gmachów aeroklu 
bu Rzeczypospolitej, W Aeroklubie 
podejmowani byli przez władze klubu 
lampką wina. W czasie przyjęcia pod 
sekretarz stanu w ministerstwie ko 
munikacji inż. Czapski udekorował 
konstruktora zwycięskiej maszyny 
„RWD 6* inż. Wigurę złotym krzy- 
żem zasługi. 
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3-kl. Męska Szkoła Handlowa 
= 5 Е 4-tą klasą spėtdzieiczą Bi 

im. ST. STASZICA [>] 
Marji Landsbergowej w Wilnie, Dąbrowskiego 1 [>] 

z prawami 4-letnich Szkół Handlowych Państwowych [ 

EJ 
Н 
a. 

powiększyła swój lokal i zajmuje obecnie osobny dom 
rozszerzenie lokalu szkolnego i powiększenia klas, przedłuża się termin 
zapisów kandydatów do 10-50 września b. r. 
dziennie od 10—i4. Rozpoczęcie zajęć w dn. | września o g Ś-ej rano. 

[>] 
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Ze względu na 

Kancelarja czynna co* 5 

Porucznik Żwirko — 
wilieńczukiem 

Korespondent PAT. miał rozmowę ze zwy 

cięzcą w okrężnem locie europejskim por. 

Żwirko. 
or. Żwirko zapytany o swą przeszłość 

odpowiedział: „POCHODZĘ Z WIŁNA. CA- 

ŁE MOJE WYKSZTAŁCENIE LOTNICZE 

OTRZYMAŁEM W: POLSCE W; LATACH 

1921 — 1922, W| BYDGOSZCZY, GDZIE 

WSTĄPIŁEM DO SZKOŁY LOTNICZEJ PO 

POWROCIE Z ROSJI. 

Niech żyje 
wilnianin Žwirko! 
Zwycięstwo Franciszka Žwirki w 

międzynarodowej konkurencji samolo 
tów turystycznych słusznie napawa 
dumą i radością wszystkie serca pol- 
skie. Jest dowodem nietylko wiełkiej 
ambicji sportowej, brawury, oraz tę- 
żyzny nerwowej i fizycznej naszego 
lotnika. Zdolność do impetycznych, 
potężnych siłą swego rozmachu i na 
pięcia czynów jest charakterystyczną 
dla natury polskiej. Ale Żwirko zdo- 
był palmę pierwszeństwa z zawodach 
wymagających przedewszystkiem dłu 
gotrwałości wysiłku, wytrzymałości i 
opanowania siebie, mniej efektownoś- 
ci, lecz więcej zimnego rachunku przy 
zdobywaniu decydujących o zwycię- 
stwie punktów. Tych przymiotów 
przywykliśmy zazdrościć innym naro 
dom, stwierdzając niedostatek ich u 
siebie, Żwirko zadał temu nareszcie 
kłam.. Pokazał świietne połączenie w 
sobie wszystkich warunków niezbęd- 
nych dla zawodnika w długotrwałej, 
technicznie niezmiernie trudnej kon- 
kurencji, a przedewszystkiem — co 
najwažniejsze — nadzwyczaj wysoką 
klasę w zawodzie technicznym, który 
stał się dostępny Polakowi o dziesią- 
tek lat później niż każdemu innemu z 
jego rywali. To też triumf Żwirki jest 
zarazem triumfem polskiego wyszko- 
lenia lotniczego i znakomitych zdol 
ności kostruktora jego aparatu, inż. 
Wigury. 

Organizatorem raidu był Aeroklub 
niemiecki, który, jak to podkreślił 
sam zwycięzca, z całą bezstronnością 
i lojalnością prowadził zawody i bez 
żadnych incydentów uznał pierwszeń 
stwo polskiego lotnika. Posiada też 
ono duże znaczenie propagandowo-po 
lityczne, zwłaszcza w okresie zaciek 

łej agitacji antypolskiej w Niemczech 
Przekonanie o Polsce jako o „minder- 
wartige Nation* musiało się bardzo 
zachwiać wśród publiczności niemie- 
ckiej. Żwirko stwierdził, że Polak 
zdolny jest nietylko dorównać pozio- 
mowi techniki niemieckiej, ale nawet 
ja prześcignąć, że jego stalowa woła 
zwycięstwa powinna być uważana za 
sprawdzian różnorodnych potencjał- 
nych sił, tkwiących w Środowisku 
z którego wyszedł. 

Mamy tu w Wilnie jeszcze jeden 
powód więcej by się cieszyć ze zwy- 
cięstwa w raidzie lotniczym. Wszak 
zwycięzca jest wilnianinem. Oświad- 
czył o tem przedstawicielowi prasy w 
Berlinie, mówiąc do niego naszym wy 
raźnie wileńskim akcentem. Nie wie- 
my czy por. Żwirko ma tu teraz je- 
szcze swoją bliższą lub dalszą rodzinę. 
Ale nawet gdyby jej nie miał, powi- 
nien swe miasto rodzinne odwiedziź 
i zawrzeć bliskie stosunki z jego mie- 
szkańcami, którzy pragnęliby uczcić 
swego sławnego kompatrjotę. Sądzi- 
my, że nasze władze miejskie zwrócą 
się wkrótce do Żwirki z odpowied- 
niem zaproszeniem, a my zapewnia- 
my, że dozna on tu równie serdeczne- 

go przyjęcia, jak wśród najbliższych 
mu osób. 

ŠU AV i A 

Koncesjonowane przez Kur, O. S. W. 

ROCZNE KOEDUKACYJNE 

KURSY HANDLOWE 
Juijana Sternberga 

w Wilnie, ulica Jagiellońska 3—2, 
dniem 20 września r. b. rozpoczy. 

ię nauka na nowoczesnych kursach 
handlowych: Wszechstronna wiedza 
handlowa „KANTOR WZOROWY" 
Szkolenie w samodzielności, przyspo- 
obienie do stanowisk kierowniczych. 
Pierwszorzędne siły nauczycielskie. 
Wpisy i informacje (oprócz niedziel) 
odziennie od 4—6 w Sekret. kursów. 
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W.I LE Ń S K I 

N. EPSZTEJNOWA 
powróciła 

Telefon 138 Mickiewicza 62 

HT УОЕНЕ 

NOZYCAMi PRZEZ PRASĘ. 
Nareszcie o Ottawie. 

Swego czasu na łamach „Kurjera 
Wil.* poraz pierwszy zaczęto mówić 
o Ottawie, mówić wyraźnie i argu- 
mentami określonemi. Dziś o Ottawie 
pisze cała prasa — potwierdzając fak- 
tami nasze argumenty. Tak np. w 
„Gazecie Polskiej* czytamy: 

„to, co zastało już uzgodnione, znaczny 
odłam opinji angielskiej przyjął z niepoko 
jem. Zauważyć należy, że osiągnięty kom- 
promis spotkał się nietylko z krytyką prasy 
opozycyjnej (liberalnej i Labour Party), 
lecz również i dzienników skrajnie konser- 
watywnych. niezadowołonych, że konferen- 
cja odrzuciła postulat bezwzględnego pro: 
tekcjonizmu, ograniczając się jedynie do 
wprowadzenia lub podwyższenia ceł na nie- 
które artykuły żywności i metale". 

Lawirując między liberalizmem 
wewnątrz imperjalnym, a protekcjo- 
nizmem rząd starał się znaleźć drogę 
pośrednią. Nie zadawala jednak ten 
kompromis nikogo, godzi poważnie 

      

  

  

   

  

w angielskiego konsumenta chleba i 
mięsa, oraz budzi poważny niepokój 
sąsiadów. 

„Cały szereg państw a w ej liczbie i Pol 
ska, odczułyby dotkliwie ograniczenie swe 
go eksportu do Anglji i dominjów. Prasa 
duńska, niemiecka, amerykańska i francu- 

wa rządy swe do kontrakcji. Przy- 
zatem należy, że rządy imperjum 

ego stosować będą zalecenia xon 
ferencji bardzo oględnie, tembardziej, iż w 
wielu wypadkach preferencje nie będą mo- 
gły być wykorzystane w całej pełni i dużo 
czasu upłynie, zanim dominja potrafią za 
stąpić Anglji niezbędny import zagranicz 
ny“. 

C6ž wiec pozostaje?—T. zw. „suk- 
ces moralny“... Jak na obecną sytua- 
cję — trochę zamało. 

   
     

  

Drożdżowe ceny drożdży. 

„Gazeta Poranna*: Koszta produk- 
cji I kg. drożdży wynoszą 70 gr. akcy- 
za 1.25 gr., razem 1.95 gr. Ale kartel 
drożdżowy ceny hoduje na drożdżach. 

„Fabryki jednakże pobierały od handla- 
rzy 3.85, czyli że pobierano kosztem pie- 
karzy „ekstrzzysk* 1.90 zł. na jednym kilo- 
gramie. 

Jeżeli więc uwzględnimy produkcję ro- 
czną drożdży na 9 miljonów kiłogramów 
to piekarze w Połsce opłaeali haracz roczny 
w sumie 17 miljonów zł. 

Lichwie tej Ministerstwo Skarbu położyło 
obecnie kres, podwyższając akcyzę na droż- 

dże © 62 grosze na kilogramie i nie dopu- 
ściłe do żadnej podwyżki ceny za drożdże. 
Ministerstwo Skarbu uregulowało sprawę w 
ten sposób, iż Dzienikiem Ustaw Nr. €3 
wydało obszerne rozporządzenie w tej spra- 

regulując cenę drożdży. Rząd ukrócił 
paskarskie zyski „baronów* drożdżowych 

o całe pięć i pół miljona złotych rocznie”. 

Wiełkie z tego powodu powstało 
zmartwienie... Kartel począł czynić 
różne „starania jednak bezsku- 
tecznie. Obecnie chodzi jeszcze o wy- 
eliminowanie wyzysku pośredników, 

     

ażeby zyski drożdżowe przestały ros- 
nąć, jak na drożdżach. 

Chodzi tylko o 50 groszy, 

„Dziennik Poznański* ima się u- 
społeczniania. Ponieważ dzieci, uczę- 
szczające do gimnazjów państwowych 
są do pewnego stopnia uprzywilejo- 
wane (niższe opłaty) w stosunku do 
innych, przeto „Dz.P.“ przypuszcza że 
na rzecz tych, będących poza gimna- 
zjami państwowemi da się stworzyć 
fundusz społeczny. Mianowicie 

„zgodzą się rodzice opodatkować w wy- 
Sokości 50 gr. miesięcznie na wpisy. Albo, 
co byłoby jeszcze piękniejsze — zachęcą 
do tego swe dzieci. 

WI Poznaniu około 5.000 młodzieży kształ 
ci się w szkołach państwowych, gdyby więc 
każdy uczeń i uczennica miesięcznie wpłacili 
po 50 gr. dałoby to co miesiąc sumę 2.509 
zł, co stanowi już poważną podstawę dla 
podjęcia akcji sfinansowania wpisów za 
młodzież, której rodzice uginając się. pod 
brzemieniem kryzysu nie mają na to Środ- 
ków*. 

Jednocześnie byłaby to szkoła oby- 
watelska dla młodzieży, uspołecznie- 
nie i td. t£.,d+ 

A nie wie syty projektodawca, że 
znaczny procent właśnie tej młodzie- 
ży z gimnazjów państwowych jest źle 
odżywiany i niedożywiany, nie wie. 
że często w domu takiego chłopca li- 
czą się z wydatkiem na zeszyt, że kie- 
dy taki chłopiec jedzie na bezpłatną 
kolonję, to dla ojca ciężarem jest czę- 
sto nabycie mu „oddzielnej*  szczo- 
teczki do zębów czy trykotów za 90 
gr.! Tak, 50 gr. miesięcznie — zrób- 
cie, zróbcie panowie na ten temat 
ankietę! jim. 

  

nia o godzinie 9-ej. 

  

  

8-mioklasowe Humanist. Koeduk. 

GIMNAZJUM = WELERA gimnaz. państw. 

Dąbrowskiego 5, tel. 2-65 
Egzamina wstępne do klas I-Vil od 5 do 8 września. 

Nauka rozpocznie się |-go września o godz. 9-ej rano. 

e Kancelarja czynna codziennie od 9—1. 

al. 

  

  

3 MAZ fm vedokacyjne ah, KRASTĖ (MEGO E 
w Wilnie, ul. Ostrobramska 27. 

Przyjmujemy zapisy do klas I — VII Egzaminy wstępne rozpoczną się 2 wrześ- 
Kancelarja czynna codziennie w godz. 

naukę od 25 zł. mies. Niezamożni korzystają z ulg. 

Dla uczniów (nic) będzie zorganizowana bezpłatna czytelnia podręczników. Przy 
gimnazjum fstnieją kursy wieczorowe dla dorosłych. 

Nr. 19f (2440). 

9—13. Opłata za 

Dyrekcja. 

  

  

z prawami 

Pogłoska o amnestji. 
W wileńskich kołach prawniczych 

od kilku dnii obiega pogłoska, że w naj 
bliższych dniach ogłoszona ma być 
amnestja. Amnestja ma nastąpić w 

Stanowisko Polski na 
WARSZAWA, 30 8 (Pat). Jak się 

dowiadujemy rząd polski polecił 
przedstawicielom swoim w  państ- 
wach, które przystąpiły do paktu zau 
fania, zawartego w Paryżu między 
Francją i Anglją, poinformować na 
zasadzie postanowień tego paktu od 

związku z wprowadzeniem nowego 
kodeksu karnego, który ma jak wia- 
domo obowiązywać z dniem 1 wrześ 
nia r. b. 

konferencji w Stressie. 
nośne rządy, że delegacja polska na 
konferencję w Stressie będzie postę- 
powała w myśl tez, ustalonych przez 
komitet studjów bloku rolnego na se- 
sji, odbytej w Warszawie w dniach 
24 — 27 b. m. 

RST KTORE 

Wycieczka niemiecka 
w Warszawie. 

Przez ubiegłą niedzielę bawiła w Whr- 
szawie w drodze powrotnej z Rosji owiec 
kiej wycieczka profesorów i studentów mo 
nachijskich w liczbie około 100 osób. Na 
czele wycieczki stał profesor uniwfrsv- 
tetu w Monchjum ds. Kutser, historyk lite- 
ratury i teatrolog; w wycieczce m brali 
udział b. generalny konsul niemiecki w War 
szawie, p. Plehmer, dyrektor muzeum w 
Dreźnie, dr. Hensler, kilku dziennikarzy. 
publicystów i t. d. 

  

  

   Gości przyjmował w Warszawie akade 
micki Związek Zbliżenia Międzynarodowe- 

    

go „Liga“. Uozestnicy wycie: 
„Lidze* gorące podziękowanie za znakomitą 
organizację pobytu. 

W, dniu 29 b. m. rano wycieczka wyje- 

chała z Warszawy do Berlina. 

Jakie sumy i komu wypoży- 
czyła Francto. 

Francja udzieliła po wojnie następuja- 
cych pożyczek: Chinom 23 miljony frs. w 
r. 1919. Więgrom 64 miljony w r. 1922, Chi- 
nem 44 milj, w r. 1923, Austrji 170 milj. 
Belgji 400 milj, Rumunji 875 milj.. Niem 
com w r. 1924 325 milj., Austrji w r. 1925 
71 milj., Bułgarji 45 milj., Austrji w r. 1926 
75 milj. Po w r. 1927 2 miljardy frs., 
Więgrom 96 milj., Turcji w r. 1928 770 milj., 
Rumunji w r. 1929 640 milj., Bulgarji 130 

milj.. Chile 35 milj., Neimcom 2 i pėt mil- 
jarda, Więgrom 60 milj.. Rumunji w r. 1931 

        

   
  

  

   

   

575 m Jugosławji 675 milj.. Anglji 250 
milj, Węgrom 354 miłj. i w r. 1932 Cze 
chosłowa 600 milj. Ogółem zaś — 13 

  

miijardów 277 miljonów franków. 

Za co dymisionowano 
profesora Gumhbeia. 

Znany pacyfista niemiecki, profesor uni- 
wersytetu w Karlsrz.he, Gumbel, otrzymał 
dymisję od ministerstwa oświaty w Badenj:. 
Obecnie ministerstwo wyjaśnia, iż udzieliło 
dymisji profesorowi Gumbelowi zato, że na 
zebraniu studenckiem wyraził się, iż w Niam 
czech nie powinno się staw pomników 

    

symbolizujących wojnę w postaci przewiew- 
nie ubranej dziewczyny, ale raczej kamień, 
na którym znajdowałaby się główka kapu- 
sty — symbol głodu. Zdanie:4. ministerstwa 
oświaty, profesor Gumbel. wyr ąc się w 

osób, obraził uczucie patrjotyzmu i 
na tory demagogji. nie licującej ze 

stanowiskiem, które zajmował. 
Co w takim razie powinno spotkać dość 

licznych profesorów wiary hitlerowskiej, 
y pozwalają sobie na demagogję szo- 

winistyczną przy każdej okazji? 

Spartakjeda sowieckich 
związków sportowych. 

MOSKWIA 30 8. (Pat. W Leningradrie 
otwarta zoszała Spurtakjada sówieckich zw. 
sportowych. Udział w zawodach bierze 3500 
zawodników, podzielonych na 60 zespołów. 
Podczas zawodów 80 tysięcy młodych zawod 
ników ma odbyć próbę sprawności fizycznej 
odznakę honorową. Ponadto zamierzone jest 

drogą agitacji zdobycie dla związków spor 
towych 50 tysięcy nowych członków. W] pier 
wszym dniu wszechzwiązkowej Spartakjady 
odbyła się defilada 12 tysięcy członków przy 
sposbienia wojskowego i wychowania fiu 
zycznego oraz szereg imprez sportowych. 

  

   
    
   

    

    

   

    

Katastrofa lotnicza. 
RZYM, 30 8 (Pat). W. pobliżu miejscowoś 

ci Buonoconyenti spadł samolot wojskowy. 
Dwaj lotnicy ponieśli śmierć. 

GIEŁDĄ WARSZAWSKA 
WIARSZAWA. 30 8 (Pat). Dewizy 

York 8,92 — 8,94 — 8.90; Paryż ś 

35,06 — 34,88; Szwajcarja 172,85 — 173,23 
— 172,43; Berlin 212.10. Tendencja niejedna 
lita. 

Papiery procentowe. 3 proc. dubow. 37,75 
— 38; 4 proc. inwest. 97; 5 proc. konwers. 
36 i pół — 37; 4 proc, dolar. 48,80 — 48,90; 
7 proc. stabil. 53,88 — 56 — 54; 8 proc.sob: 
lig. BGK. 93; Tendencja mocniejsza. 

Akcje. Bank Polski 82 — 85 i pół, Sole 
Potasowe 75. Cukier 22 i pół — 23; Lilpol 13 
i pół — 14; Norblin 28; Starachowice 9 i 
pół — 10 i pół. 

      

Wizyta wojennej floty 

polskiej w Sztokholmie. 

25 b. m. przybyła z oficjalną wizytą 

do stolicy Szwecji eskadra polskiej 

floty wojennej składająca się z kontr- 

torpedowców „Wiicher* i „Burza oraz 

łodzi podwodnych „Ryś, „Wilk* i 

„Žbik“. 

Dowódca ekadry komandor Józef Un- 

rug (którego widzimy na naszej fote: 

grafji) udał się na ląd celem złożenia 

szeregu wizyt oficjalnych. 

uu Wo ii i i i i IIS i I» 

Boy truje Mickiewicza. 
Narzeka się, (oczywišcie nie wy- 

dawcy Detektywa), na niezdrowy głód 
sensacji. Czy nie ulegają tej nagmin- 
nej chorobie i wyższe umysły? 

Cóż to znów za historja z otru- 
ciem Mickiewicza, ktąrą Boy wy- 
wlókł z tumanu niewyraźnych plotek 
emigracyjnych? Wspomina o jakichś 
prywatnych archiwach, dokumen- 
tach? Dlaczegoż nię rozpoczął tej sen 
sacji z temi dokumentami w ręku, je- 
šli wie gdzie są? A jeśli kędyś leżą ta 
kie listy czy pamiątki, to można być 
prawie pewnym, że to będą relacje 
echa przypuszczań, podejrzeń, jakic 
zawsze koło Śmierci wielkich ludzi 
się snują, ale nic konkretnego. 

Boy przypuszcza, że ponieważ 
Mickiewicz chciał stworzyć pułk: ży- 
dowskich kozaków  ottomańskich z 
jeńców rosyjskich znajdujących się w 
Burgas, a którzy weszli dobrowolnie 
do formacji Sadyka Paszy Czajkow- 
skiego, więc „za sprawą jednej z wy- 
bitnych figur emigracyjnych został 

otruty, by tą hańbą się nie okrył. 
Trzeba mieć doprawdy nieposkromio 
ne zamiłowanie dmuchania w ul, czy 
wsadzania kija w mrowisko, by wy: 
snuwać takie fantazje. Doprawdy. i 
przykro, i złość bierze, gdy się pomy- 
Śli że ten mądry, wielki, spokojny, głę 
boko myślący dr. Żeleński, tak czasa- 
mi identyfikuje się ze swym angie!- 
skim pseudonimem i psoci po gaze- 
tach jak chłopak puszczający iimfę 
profesorom i Śmiejący się w kułak. 
Jednak pocóż grzebać się wciąż dla 
osobistej rozrywki, reklamy czy sen- 
sacji w szczegółach z przeszłością nic 
do przeniknięcia, a z której te czysto 
fizyczne sprawy nic w dziedzinie du 
cha nie przyniosą teraźniejszości. 

5а autorzy, poeci czy prozaicy, kłó 
rych dorobek artystyczny jest odźwier 
ciadleniem życia prywatnego. prywat 
nych uczuć, tak było i z Miekiewi- 
czem do czasów emigracyjnych. Ale 
potem? Go np. na zrozumienie, oce- 
nienie i zgłębienie Pana Tadeusea, 

    

wpłynął fakt że Mickiewicz miał w 
Paryżu kochankę, ową zarejestrowa- 
ną przez Boya p. Deyblównę? Nie a 
nic. I hałas prędko ustał. Miał! Zago- 
towalo się w świecie literackim od- 
szukano w Wilnie szczegóły o rodzi- 
nie „księżniczki Izraelu, zuchwałej i 
energicznej Xawery, i stwierdziwszy 
z pewną dumą lokalną, że i tę kobietę 
miał wieszcz narodowy z Wilna, u- 
spokojono się szybko. A tu nowa bom 
ba. Na podstawie świeżo ogłoszonej 
relacji Bednarczyka, jednego ze świad 
ków śmierci poety, Boy wysnuł takie 
wnioski. „Plotki, plotki* lubi je mę- 
drzec ze Smolnej... niestety! 

   

By zdać sobie sprawę z okolicznoś 
ci towarzyszących Śmierci poety trze- 
ba pamiętać, że chociaż to był ezło- 
wiek jeszcze w sile wieku (57 lat), je 
dnak wyczerpany życiem, absolutnie 
nie zważający na zdrowie, odżywia- 
nie się, prowadzący tryb życia ascety 
oszczędzający na wszystkiem, z my- 
ślą o licznej dziatwie, którą kochał 
niezmiernie, o żadną higjenę np. picie 
przegotowanej wody z pewnością nie 
dbający. Znajduje się w Konstantyno 

polu, gdzie cholera w stanie nagmin- 
nym istniała stale, przybysz podat- 
niejszy był niż inni na zarazę. Wresz- 
cie, koło łoża chorego i przy jego 
śmierci znalazło się aż  jedynaście 
osób, które wylicza p. Jan Lorento- 
wicz w wyczerpującym artykule w 
n-rze niedzielnym Expresu, byli to: 
Służalski, Kuczyński, ks. Ławryno 
wicz, Armand Levy, Bednarczyk, kap. 
Różycki, kap. Perkowski, Duchnieki, 
doktorzy:  Gembicki, Drozdowski, 
Narkiewie Szostakowski. Trudno 
przypuścić by ktoś z nich nie był ude- 
rzony niezwykłością tej śmierci, gdy- 
by niezwykłą była. 

  

Relacje tych ludzi różnią się tro- 
chę pomiędzy sobą, gdyż objawy któ- 
re wystąpiły u Mickiewicza, nie były 
zupełnie takie, jakie się zwykle widzi 
u konających na cholerę. Nawet w 
zaświadczeniu dr. Gembarzewskiego, 
medyka wojsk tureckich dla ambasa- 
dy francuskiej, zaznaczone jest że 
„Miickiewicz zmarł w jego ramionach 
26 listopada 1855 roku, z powodu 
choroby, do której się przyłączyło ude 
rzenie krwi do głowy”. Wygląda, że 

to świadectwo było tak mętnie napi- 
sane dla ułatwienia formalności w 
przewiezieniu ciała, co ze zmarłym 
na cholerę przedstławiałoby pewnie 
trudności. W każdym razie trudno 
przypuścić by z 11 osób obecnych przy 
chorobie i zgonie człowieka tak wybit 
nego, niekoronowanego, ale faktycz- 
nego wodza i króla duchowego całego 
narodu, otoczonego czcią ogólną, mię 
dzynarodową w razie najlżejszego po 
dejrzenia wylęgłego w mozgu której 
bądź z tych jedenastu osób nie zrohił 
jeden ze świadków odpowiedniego z 
tego użytku i nie podniósł alarmu na 
całą emigrację, tak pochopną do 
wzburzeń, oskarżeń, plotek, zarzutów 
i kłótni. Jednak nikt 6 tem nie pisał, 
ni wtedy, ni potem. 

  

Wreszcie ktoby miiał interes w 
otruciu Mickiewicza? Komu, chime- 
ryczne i zaledwie wysnuwane projek 
ty, chociażby tego pułku kozaków ży 
dowskich, z których się sam Sadyk 
Pasza kapitalnie uśmiał (za co potem 
przepraszał Mickiewicza, owszem, wy 
najdując w tym projekcie dobre stro- 
y) komużby te marzenia poety szko- 

dzić i kogoby gorszyć miały? Wżywa 
jąc się w ówczesne otoczenie i stosun 
ki, nie widać nic coby do podejrzeń 
upoważniało. 

Nawet X. Czartoryski, z którym 
rozmaicie bywało w stosunkach z pa 
etą, w tym wypadku wysłał go sam w 
misji do Sadyka Paszy. Że z Zamoj- 
skim na. gruncie tureckim nie doszli 
do porozumienia, to jeszcze nie po- 
wód by podejrzewać kogoś o otrucie 
Poety, który nikomu nie stał na zawa 
dzie, jako polityk, gdyż koncepcje Je- 
go były olbrzymie w dziedzinie ducha 
ale nierealne w sprawach organizacji 
wojskowych. Tak więc, nie zdaje się 
możliwem by się znalazły dowody 
istotne, na potwierdzenie przypusz- 
czeń Boya, a szafować tak lubioną 
przez niego plotką odnośnie do śmier 
ci największego wieszcza narodu pol- 
skiego, poco?... 

Tyle innych żywotniejszych ma 
Boy sensacyj pod ręką, 

Hel. Romer. 

PAPĄ Og



Nr. 198 (2440). 

WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Tragiczna scena na rzece Mereczance. 

Wezoraį na rzece Mereczanee w rejonie 
Dran między dwoma strażnikami litewskiej 
straży granicznej a rzema przemytnikami 
mrezegrała się tragiczna scena w czasie ро- 
śŚcigu za łodziami przemytniczemi. Podczas 
alopędzania łodzi przemytnczej przez Str: 
mików litewskch skutkiem nieuwagi st 
mików zderzyli się oni z łodzią przemytnicza 
Skutkiem zderzenia obie łodzie przewróciły 
sie. Przemytnicy korzystając z katastrofy 

    

poczęłi szybko oddalać się «Gd tonących 
strażników. Widząe tę scenę je/en z żołnie- 

K. O. P. i włościanin Polak Kurewicz 
Marjan pośpieszyli Litwinem na pomoc. 
Zanim przybyli jeden ze strażników został 
zniesiony silnemi falami w dół rzeki, zaś 
drugiego nieprzytomnego zdołano wyrato- 
wać. Przemytniey korzystające z zamieszania 
zdełałi zbiec. | (z) 

    

      

Rodzinne porachunki. 
W dniu 29 b. m, w zaścianku Pleniew- 

<szczyzna pow. wileńsko-trockiego wynikła 
Shójks w rodzinie Tankiewiczów, w której 
«czynny udział wzięli zarówno bracia jak i 
«siostry. Podczas bójki jeden z braci, a mia- 

   

  

nowicie Feliks Tankiewicz z,dał 
Jkie uszkodzenie ciała bratu swemu Jó- 
zef! wbijając mu kuchenny nóż w prawy 

  

ibok. Mimo tego ranny brat nie zważając na 

  

Gkropny bół wyrwał nóż z ciała i wbił go 
bratu Feliksowi w prawy obojczyk. Wobec 
tego, że Józef pod wpływem upływu krwi 
stracił siłę nie zdołał on zadać Feli 
kscwi głębokiej rany. Józefa  przewie- 
zieno w stanie bardzo ciężkir, do szpitała 
powiatowego, zaś brata jego osadzono w 
areszcie gminnym do dyspozycji władz są- 
dowych. (e) 

  

Zuchwałe najście złodzieja na mieszkanie. 
Ubiegłej ncey wieś Widziuny powiatu 

-wileńsko-trockiego stała się widownią zu- 

«<hwałego nafścia opryszka na mieszkanie. 
"We wspomnianej wsi zamieszkuje zamożna 
ziemianka Helena Wołkowiczowa. W nocy 
do mieszkania Wołkowiczowej przedostał 
ssię przez niezamknięte drzwi złodziej i 
skradł około 100 zł. w gotówce, które były 
schcwane w walizce. 

W. ostatniej chwili gospodyni mieszkania 
«spostrzegła złodzieja i usiłowała go zatrzy- 

    

  

mać. Złodziej stawił jednak czynny opór 
zadając gospodyni szereg uderzeń pięścią w 
twarz i głowę skutkiem czego nieszczęśliwa 
kobieta padła na podłogę brocząc krwią. 
Po dekonaniu tego czynu zuchwały opry- 
szek zbiegł wraz ze skradzioną gotówką. 
Pewiademiona policja wdrożyła dochodze 
nie, w wyniku którego ustałonc, że najścia 
na mieszkanie Wyłkowiczowej dokonał nie- 
jaki Stanisław Borowski. (e) 

Incydent w czasie odpustu prawosławnego 
w Pomiatyczach. 

Onegdaj podczas odpustu prawosławnego 
«we wsi Pomiat i i iskiej pow. 

wilejskiego, wywiązała ° j 
kilkoma osobnikami. Kiedy funkejonarjusze 

       pomiędzy 

    

Jidarność i napadali na policjantów usiłując 

FIRMA 
  

jednemu z nich odebrać karabin. Widząc nad 
chodzącą pomoc napasinicy zbiegli i znikli 
w tłumie. 2 

W wyniku przeprowadzonego dochodzenia 
zdołano ustalić, że byli to Bazyli Homołka, 
Wasyli Czerpak i Paweł Bryl. 

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

Poleca wvytworną konfekcję damską i męską, płaszcze, futra 
oraz wszelkie materjałv manufakturowe w najmodniejszych ko- 

lorach i deseniach po cenach bardzo przystępnych. 

  

Wilno-Traki. 
Święto W. F. i P. W. w Rzeszy. 

Gmina rzeszańska jest jedną z tych nie- 
Micznych, gdzie samorząd baczną uwagę zwra 
«ca na wychowanie fizyczne i przysposobienie 
wojskowe młodzieży i docenia wielkie ich 
-znaczenie Że tak jest, a ne inaczej, leży 

   

    

p. Butkiewicza. Z jego też właśnie inicj 
"wy w ubiegłą niedzielę odbyło się świ 
sgminne W. F. i P W., mające w swym pro- 
sgramie zawody lekkoatletyczne i zawody o 
Państwową Odznakę Sportową, i o odznaki 
strzeleckie. 

Do Rzeszy z całej gminy ściągnął niemały 
Aegjon zawodników, którzy po wysłuchaniu 
"Mszy św., udali się na boisko szkolne. 

Zawody były ładne. Padł tam niejeden 
«rekord, „rzeszański* w porównaniu z rokiem 
ubiegłym, wykazując, że sport w tej gminie 
"wyszedł już z powijaków, a dobre wyniki w 
strzelaniu dowiodły, że i karabin nie jest 
-czemś nowem i nieznanem w rękach chłop- 
«€ów od kosy i pługa. 

W ogólnych wynikach 9 ciu zdobyło Pań 
sstwową Odznakę Sportową, 14-tu odznakę 
:strzelecką, trzeciej, a 4-ch odznakę strzelecką 
-drugiej klasy. 

W trójbojn największą ilość punktów uzy 
<skaii kadet I korp. Makowski Wiesław (poza 
Ikonkursem), Stacewicz K., Bartoszewicz H. i 
"Wojciechowicz J. 

Nagrody, w postaci kostjumów sporto- 
swych i dyplomów, rozdał n. Starosta Jerzy 
«de Tramecourt, wygłaszając do zawodników 
przemówienie, w którem podkreślał znaczenie 
ssportu i apelował do dałszej pracy na tem 
zpołu. 

Wieczorem odbyło się przedstawienie ama 
„torskie i zabawa taneczna przy dźwiękach 
"orkiestry strzeleckiej z Wilna. 

  

S. R. 

Z życia Straży Pożarnych 
«Okręgu Wileńsko-Trockiego. 

W wykonaniu wyznaczonego przez Zwią- 
czek Wojewódzki programu prac na rok bie- 
żący, w dniu 28 b. m. odbyły się w Niemen- 
«czynie Zawody Rejonowe Straży Pożarnych 
Rejonu Niemenczyńskiego połączone z 10- 
cioletnią rocznicą egzystencji straży niemen- 

<czyńskiej. 
Na zawody przybyły straże pożarne: nie- 

anenczyńska, podbrzeska,, mejszagolska i Pań 
«stwowej Żeńskiej Szkoły Rolniczej z Antowi- 
fa. 

Zawody poprzedzone zostały nabożeńst- 
wem. po którem odbyła się defilada przyby- 
stych na zawody drużyn, poprzedzonych 2 
ikomp. 21 Bat. KOP, na czele z orkiestrą ba- 
talj. Defiladę odebrał d-ca bataljonu mjr. 
Parkasiewicz, w towarzystwie inspektora wo- 
„jewódzkiego Związku Straży Pożarnych i in- 
«mych gości. 

Na zawody przybył w towarzystwie preze- 
«sa Okręgowego Związku p. Trzaska-Pokrze- 
wińskiego, starosta pow. wil.-trockiego p. J. 

„de Tramecourt, któremu raport o stanie dru- 
žyn złożył instruktor okręgowy p. WŁ Stry- 
or. 

Przeprowadzone na zawodach ćwiczenia 
"wykazały stosunkowo małe różnice w pozio- 
«mie formalnego wyszkolenia poszczególnych 
<drużyn, świadczące o bardzo intensywnej 
pracy, którą zarząd związku okręgowego pod 
przewednictwem p. Trzaski-Pokrzewińskiego 
a naczelników poszczególnych straży pożar- 
mych w okresie ubiegłym dokonali. 

W szczególności zwróciła uwagę w ostat- 
mich czasach zorganizowana drużyna żeńska 
Państwowej Szkoły Rolniczej w Antowilu 
pod dowództwem komendantki p. J. Elja- 
szewiczówny, nietylko dobrą postawą podczas 
defilady lecz także i podczas wykonywanych 
ćwiczeń, które z zapałem przez zebranych by- 
ły oklaskiwane, co jest zapewne najlepszem 
uznaniem złożonem drużynie i obecnej na 
zawedach kierowniczce szkoły p. M. Lesiec- 
kiej wraz z pozostałemi wychowawczyniam 
szkoły za poniesione trudy dodatkowej pra-       

Sąd w składzie: p staroslv J. de Trameco- 
urta, kapitana R. Jungsta i prezesa Straży 
<zernickiej p. Likszo przyznał I-sze miejsce 
drużynie żeńskiej Państw. Szk. Roln. z An- 
towila, II-gie — O S. P w Niemenczynie, 
III-cie — O S. P.-w Podbrzeziu. | 

Wręczając drużynom zaświadczenia o zdo 
bytych miejscach, przewodniczący sądu p. 
starosta de Tramecourt, po złożeniu podzieko 
wania za dokonane wysiłki apelował by dru- 
żyny 'w szlachetnej rywalizacji nad pracą dla 
dobra społeczeństwa i państwa nie ustawały. 
Poczem udekorował medalami zasług: b. pre- 
zesa O. S. P. w Niemenczynie p A Bartosze- 
"wicza i gospodarza straży p Piotra Szułca, 
któremu jednocześnie wręczony został za 

    

nieprzerwaną i nienaganną _ dziesięcioletnią 
służbę znak korporacyjny. 

Po zawodach wszystkie żyny wraz z 
gośćmi zaproszone zostały przez prezesa nie- 
menczyńskiej straży p. L, Osmólskiego na 
wspólny posiłek urządzony, dzięki życzliwemu 

ustosunkowaniu się dowództwa 21 bataljonu 
KOP w domu żołnierza, przez zarząd niemen 
czyńskiej straży, a w szezególności wójta gmi 
ny p. A. Balcewcza i naczelnika p. E. Pola 

W miłym nastroju spożyty posiłek zakoń. 
czony został, po okolicznościowem przemó- 
wieniu p de Tramecourta, o obowiązkach 
wszystkich bez różnicy obywateli względem 
społeczeństwa i państwa, okrzykiem na cześć 
Rzeczypospolitej, Jej Prezydenta oraz Marszał 
ka Piłsudskiego, tudzież na propozycję in- 
spektora związku wojewódzkiego na cześć o 
becnych przedsetawicieli władz państwowych 
i wojskowych. 

W. godzinach wieczorowych 

przedstawienie amatorskie. 
Całość przebiegu uroczystości świadczyła, 

że obecny zarząd Straży  Niemenczyūskiej 
cieszy się uznaniem wszystkich władz i spo 
łeczeństwa. 

   
   

odbyło się 

Święciany. 
Ćwiczenia przysposobienia wojskowe- 

W dniu 28 b. m. powiatowa Federacja 
Polskich Związków Obrońców Ojczyzny w 
Święcianach zorganizowała w rejonie m. 
Cejkinie ćwiczenia przysposobienia wojsko- 
wego. Wi powyższych manewrach wzięło u- 
dział przeszło 110 rezerwistów z terenu gminy 
mielegjańskiej, daugieliskiej, kołtyniańskiej i 
Š ńskiej. Rezerwiści tworzyli 5 plutonów 

jeden pluton piechoty i sekcję kolarzy. 
wiczeniach wysłuchano w kościele pa- 

rafjalnym w Cejkiniach mszy św., poczem od 
była się defilada oddziałów biorących udział 
w zeniach oraz wspólny obiad żołnierski 
Calo: ćwiczeń kierował p. Gajewski Miro- 
sław wiceprezes pow. Federacji ściśle facho- 
wych wskazówek udzielał p. por. 23 p. uł. 
Wacław Kosiński, który przybył na manewry 
w towarzystwie prezesa Federacji p. Wacła- 

śmana. 
ćwiczeniach jak również na nabożeń- 

stwie był obecny p. starosta Stefan Mydlarz 
P. starosia żywo interesował się przebiegiem 
ćwiczeń, przemawiał do rezerwistów, podkre- 
ślając doniosłe znaczenie pracy rezerwisty 
obrońcy Ojczyzny w kierunku pogłębiania 
swych wiadomości wojskowych, oraz przy- 
jał defiladę. Manewry wywołały większe zain 
teresowanie wśród miejscowej ludności i li- 
czne. rzesze wieśniaków przyglądały się de- 
filującym oddziałom rezerwistów. (Pat) 

Z pogranicza. 
Pochwycenie przemytników. 

a terenie pogranicza polsko-łotewskiego 
w miejscowości Boliniówka zatrzymano kil- 
ku osobników, którzy z przemytem zamie 
rzali przedostać się do Polski. Na wezwa- 
nie straży granicznej osobnicy nietylko nie 
zatrzymali się, lecz odpowiedzieli żołnie- 
rzom ogniem rewolwerowym. Na szczęście 
strzały przemytników nie były celne. Pod- 
czas  urządzonego pościgu jednego z 
przemytników zdołano ująć. Jest to Wac- 
ław Marcinionek mieszkaniec granicznego 
zaścianka Dukle koło Brasławia. (Z) 

   

    

   

    

  

Likwidacja szajki przemytniczej. 

Na skutek dłuższej obserwacji władze 
bezpieczeństwa zlikwidowały niebezpieczną 
Szajkę przemytniczą, grasującą w miejsco- 
wościach: Liniewficze, Czemkowo, Uzdziele 
i Tatarzyszki. Szajka, na której czele stali 
Zygmunt Czajewicz i Piotr Krawczyk, mNesz 
kańcy pogranieznej wsi Mozele niedaleko 
'Druskienik przemycała kradzione konie, by- 
<lło, inwentarz i t. p. Przemytniey trudnili 
się nietylko przemytem, lecz również i kra- 
Czieżami oraz rozbojem. 

Aresztowano Popiela Andrzeja, Brąni- 
sława Cukryna, Pawła Popławskiego, Witol- 
da Arasiewieza, Blumkina Arona, Zygmunta 
Czajewieza i Piotra Krawczyka. (Z) 

Sowiety osadzeją osadników 
rolnych na pograniczu. 

Z pogranicza donoszą, iż w ostatnich 
dniach do okręgu zasławskiego, dryskiego 
i hiehclińskiego sprowadzono kilkaset osad 
ników z terenów nadwołżańskich, Osadnicy 
ci przybyli z rodzinami i inwentarzem i 
mają być osiedleni na roli w tych okre- 
gach. Sprowadzeni osadnicy rekrutują się 
przeważnie z b. żołnierzy czerwonej armji, 
uczestników ostatniej nieoficjalnej wojny 

KAU R.1 E R 

SPORT. 
Mistrzowie Polski w Tenisie. 

W-1L E NS KI 

  

Zakończone w niedzielę międzynarodowe 
mistrzostwa Polski w tenisie przyniosły wał 
ne zwycięstwo rakiet polskich. Szereg do. 
skonałych zawodników zagranicznych uległ 
graczom polskim. Dowodzi to znacznego pod 
niesienia się klasy polskiego tenisu. 

Ilustracja nasza przecstawia nowych mi- 

   

  

STOSUNKI PIŁKARSKIE POLSKI 
Z JUGOSŁAWJĄ. 

Międzypaństwowe spotkania piłkarskie 
Polski z Jugosławją posiadają już pewną 
tradycję. Dotychczas odbyły się już 4 mecze 
międzypaństwowe i dały ogólną przewagę 
'Pols A więc w 1922 r. pokonaliśmy w 
Zagrzebiu Jugosławję 3:1. Mecz w Krakowie 
w 1923 r. przyniósł nam przegraną w Sło- 

sunku 1:2. Nastąpiła dłuższa przerwa aż do 

r. 1931, kiedy to w Poznaniu nasza jede- 

nastka rozgromiła Jugosłowian 6:3. Wiresz 

cie w obecnym roku w Zagrzebiu zwycię- 

żyliśmy 8:0. ` 

Obecnie mecze z Jugosławją będą ujęte 
w pewien regulamin z racji ofiarowania 
przez Pana Prezydenta Rzeczypospolitej pu- 
haru, przechodzącego na własność tej dru- 
żyny, która w przeciągu 3 lat wygra dwa 
razy. O ile zaś wyniki. będą remisowe, to 
nastąpi czwarte spotkanie a gdyby i ono 
wypadło remisowo, za%:cyduje wówczas sto- 
sunek bramek. Powyższe wody przyczypią 
się bezsprzecznie do enia piłkarskiego 
kalendarza, myczów międzypaństwowych. wj. 

    

    

  

   

  

  

  

   
    

NA MARGINESIE ZAWODÓW 
PŁYWACKICH. 

Wszyscy już znają wyniki osiągnięte na 

„zawodach o mistrzostwo Wilna” w 'Гго- 

kach. Znają i komentują.. Bo też były to 
zawody dziwnego nabożeństwa. towano 

do „mistrzostw, a nie otrzymaliśmy an: 
jednego mistrza... miano bić rekordy — 

żaden czas nie wypadł nawet „pr 
GE": й ; 

Z t. zw. „drobnych usterek“ organizacy 

  

  

    

  

      

  

   

    

nych kny  wianuszek „sam ę ple 
Przedeszystikiem miła, rodzinna almosfera: 
zabrakło dziów, to może Kochany Pan 
posędziuj — To nie trudno... W skutku 

nawroty i finisze robiono według uznania 
indywidualnego, a mierzone na sztoperach 
czasy publiczno: przyjmowała śmiechem 
Różnie było również ze zgłoszeniem zawod- 

ników... Ale prawdziwą rozkosz dawał ba- 
sen. Tory były wprawdzie cośkolwiek węż- 

sze 6d rozpiętości ramion zawodnika (b 
wesołek, który proponował obciąć palce 
cienki szpagacik cośkołwiek niewidoczny, 

pływające polanka (takie nowoczesne korki) 

i deski trochę nieprzyjetńne w bliższem ze- 
tknięciu się. ale zato woda, tu była śliczna 

czysta i, jak twierdzi jeden z zawodnikó 

na finiszu — „ober przyjemna do picia”. 
A oto właśnie chodziło!.., 

Jakoby jakaś komisja badała specjalnie 
basen wileński i doszła do takiego wnibsku. 
że nie sposób, aby zawodnicy na zawodach 
pili przez minutę te same „brudy*, które 
godzinami piją na codziennych treningach: 

Słusznie, b. słusznie. Jakość wody stanv- 
wiła jedyną różnicę między treningiem & 
zawodami; cóżby zostało, gdyby i ją usu- 

nąć? 

Do 
skie, aż zawiele poważnych refleksy 
stręcza. Że okręg nasz, pod względem wy 
ków. dotąd bodaj najgorszy w Polsec, ma 
cały szereg talentów wiemy dobrze. każde 

zawody przynoszą „rozgramianie  stasyra 
sław przez ludzi nowych. Trezba im dać 
instruktora, pokazać choć czasem trenera, 
dać basen, a wyniki nie każą na siebie cze 
kać. Niestety tej opieki nad najbardziej »no- 
że społecznie wartościowym sportein nie 
odczuwa się. Trochę robią Kuratorjum i 
szkoły, w skutku też mają najlepsze siły 
w Wiilnie. Wlładze pływackie natomiast... 
pewnie wolą żeby o nich nie mówić... 

Nadomiar stajemy wobec jeszcze jednej 
miłej nowalijki: p. prawdopodobne staje się 
zlikwidowanie ośrodka W. F., więc zn'kną 

i te niewinne kursy, które mamy obecnie. 

Ciężar W. F. spadnie wtedy na miasto— 
i będzie zapewne potraktowany jako... cię 
żar. A tymczasem sprawa basenu krytego, 

czynnego w zimie: jest i z każdym dniem 

staje się coraz bardziej palącą. To nie był- 
by basen dla nielicznych gwiazd, bo jedna 
zima dałaby już rzeszę pływaków klaso- 
wych, co znów po lecie zwiększyłoby *lość 
pływającej a więc w najdostępniejszy spo- 
sób zdobywającej zdrowie młodzieży dzie- 
sięciokrotnie. 

Były już swego czasu na to pieniądze. 
Zaprzepaściły je różne względy, w każdym 
razie nie natury sportowej, ani higjeny spo- 

łecznej.. Trosce czynników miarodajnych 
lecamy tę sprawę jako jedną z najpiln 
szych. Poszukać, a środki się znajdą, tylko 

że „wedle stawu grobla** — pamiętać trzeba. 
I nie. zapowiadać „mistrzostw Wilna”, gdy 
termin prekluzyjny dawno przekroczony, a 
nowi mistrzowie Polski już od dwóch ty- 
godni szczycą się swemi tytułami. jim. 

WYŚCIG DRUŻYN O WEJŚCIE DO LIGI. 

Walka o wejście do Ligi ogarnęła już 
całą piłkarską Polskę. Odtąd każda niedziela 
wrześniowa, będzie widownią zmagań sie 
najlepszych A klasowych drużyn. 

Zapaleńcy piłkarscy marzą już o tem, 
jak to ich faworyt znajdzie się w Lidee, 

    

    

   

    
  

   

  

   tych żartów, bo pływactwo wileń- 
1- 

  

   

  

   

   

  

   

jak będą oglądać w rodzinnem mieście ze- 
społy ligowe... 

Dotychczas jednak sytuacja nie jest wy- 

sowiecko-chińskiej. Żołnierze ci, należąc do 
armji Bliichera na Dalekim Wschodzie są 
w specjalnej łasce u rządu moskiewskiego 
i w dowód zasług otrzymali na przeciąg 
10 lat bezpłatne działki ziemi, %tóre nie 
będą podlegały kolektywom państwowym. 

(Z) 

    
(mistrzowie w grze miesza: 

nej i ni w grze pojedyńczej pań:, 
Hebda w grze pojedyńczej) i Volk- 
merówn: z z Jędrzejowską mistrzyni 

i Jędrzejowska 

    

w grze podwójnej pań). 

raźna i rozgrywki w poszczególnych gru 
pach nie nabrały wyraźnych cech, któreby 
pozwoliły już typować pewne drużyny na 
zwycięzeów. 

Poniżej dajemy obecny stan rozgrywek 
o wejście do Ligi. 

A więc I gr. 1) Legja (Poznań) 8 punkty, 
stosunek bramek 5:1; 2) ŁTSG Łódź) 2 p, 
st. br. 7:2; 3) Polonja (Bydgoszcz) 1 p., st. 
br. 3:7, 4) Gwiazda (Warszawa) 0 p., st. br. 
0:4. 

li grupa: 1) Podgórze (Kraków) 4 p., st. 
br. 5:1; 2) I. F. C. (Katowice) 0 p.. stos. br. 
1:3; 3) Warta (Zawiercie) 0 p., st. br. 0:2 

IM grupa: 1) Unja (Lublin) 3 p., st. br. 
3:2; 2) Hasmonča (Równe) 1 p., stos. br. 

3) Polonja (Przemyśl) udziału w roz- 
grywkach jeszcze nie brała. 

IV grupa: 1 p. p. Leg. (Wilno) 4 p. 

stos. br. I D. S. P. Brześć) O p., st. 

  

    

   

     

br. 2:6; 3) 76 p. p. (Grodno) 0 p. stos. br. 
0:4. 

Z powyższej tabeli widzimy, jedynie 
liderzy II i IV grup t. j. Podgórze i 1 p. p. 
Leg. nie stracili ani jednego punktu i legi- 
tymują się jednakowo wysokim stosunkiem 
bramek. Czołowe zaś drużyny I i III grup 

j. Legja i Unja utraciły już po 1 punkcie. 
Ą ównież sądzić, iż udział w rozgryw 

kach powyż zych grup ŁTSG i Polonji z 
Przemyśla nie pozostanie bez wpływu na 
ukształtowanie się tabeli. 

W: najbliższą niedzielę 1. p. p. LYg. pau 

zuje. walkę zaś stoczą w Grodnie: 76 p. P. 

i 4 D. S. P. Oczekiwać należy zwycięstwa 

drużyny grodzieńskiej, która zaprezentowa- 

ła się nam w ubiegłą niedzielę, jako zgrany 

i ambitny zespół. 
Wi pozostałych grupach odbędą: się na- 

stępujące spotkanka: I gr. Polonja—Byd. 
goszcz i ŁTSG Łódź oraz Legja Poznań 
i Gwiazda Włarszawa. Wi II grupie Warta 
Zawiercie spotka się z I. F. C. z Katow 
a w III gr. odbędzie się debiut Polonji z 

Przemyśla z lubelską Unją. wj. 

    

       

  

   

ZMIANA KALENDARZA GIER O WEJŚCIE 
DO LIGI. 

Z powodu spóźnionego zakończenia mi- 

strzostw w okręgach lwowskim, łódzkim i 
warszawskim terminy rozgrywek o wejście do 
ligi uległy pewnym przesunięciom. Wobec te- 

go 4 września 1 p. p. leg. gra z 4 d. s p w 

Brześciu Poza tem grają: Legja — Polonja 

bydgoska, Gwiazda — Ł. T. S. G.. Warta — 
I F. C., Polonia przemyska — Hasmonea. 
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REGATY ŻEGLARSKIE. 

Zorganizowany i przeprowadzony przez 
kpt. Ostrowskiego, komendanta Ośrodka W. 
F., kurs żeglarski w Trokach, zakończyły те- 
gaty žeglarskie. Startowało 25 zawodników. 
Zwycięstwo odniosła Rose (AZS.), 2) Tru- 
chanowicz (Pogoń), 3) Rutkowski (Pogoń). i 

Zawody przeciągnęły się dość długo z wi 
ny niesprzyjających warunków atmosferycz- 
nych. wj. 

Wielki światowy złot 
harcerski. 

Związek Harcerstwa Polskiego 0- 
trzymał zaproszenie do wzięcia udzia 
łu w wielkim świątowym czwartym z 
kolei międzynarodowym zlocie skau- 
towym, który odbędzie się w lecie ro- 
ku przyszłego pod Budapesztem. W 
czasie zlotu odbędzie się również VII 
międzynarodowa konferencja naczel- 
ników narodowych organizacyj skau- 
towych. 

W zlocie wezmą udział delegacje 
wszystkich niemal państw świata. Na 
czele komitetu organizacyjnego stoi 
prezes węgierskiej organizacji harcer 
skie hr. Teleki. 

Z Izby Przem - Handl. 
w Wilnie. 

W sprawie udziełenia zezwoleń na 
przywóz towarów reglamentowanych 
z kontyngentów na czwarty kwartał 

1932 roku. 

Izba Przemysłowo Handlowa w Wilnie 
podaje do wiadomości firm i osób zaintere 
sowanych, że podania o udzielenie zezwoleń 
na przywóz towarów reglamentowanych z 
kontyngentów na IV-ty kwartał 1932 r. (daw 
ne listy towarów zakazanych do przywozu— 
D. U. R. P. Nr 15 z roku 1928, poz 113) na 
leży składać do Izby w trybie normalnym —- 
za pośrednictwem lokalnych organizacyj i 
związków gospodarczych — najpóźniej do 
dnia 22 września r. b. Zapotrzebowania, zgło 
szone po tym terminie będą uwzględniane tyl 
ko w zależności od stanu rezerw, pozostałych 
po zasadniczym podziale kontygentów. 

Równocześnie Izba komunikuje, że z dn. 
5 sierpnia r. b. podwyższone zostały opłaty 

* manipulacyjne Ministerstwa Przemysłu i Han 

  

dlu od zaświadczeń na prawo przywozu to- 
warów reglamentowanych z dotychczasowej 
wysokości 6 proc. (promille) do 1 proc. war 
tości krajowej towaru, według cen, ustalo- 
nych przez Ministerstwo. Opłata minimalna 
wynosi nadal zł. 1. (jeden). 

Pionierom oświaty. 
Stajecie znów do swych warszta- 

tów pracy, bo wakacje już minęły. 
Przez te dwa miesiące wielu z Was 
zażywało zasłużonych wywczasów, 
wielu pogłębiało i  ugruntowywało 
swą wiedzę, aby z lepszym skutkiem 
i większą wydajnością pracować i 
działać na niwach społecznych czy to 
oświatowych, wielu zdobywało hart 
ciała i ducha, bądź to w obozach Przy 
sposobienia Wojskowego i Wyvchowa- 
nia Fizycznego, bądź też w szeregach 
naszej ukochanej Armji, aby i samym 
być przygotowanymi na zew Ojczyz- 
ny, i aby i innych współobywateli ka 
temu, lepiej i gruntowniej sposobić. 

Ale gdziekolwiek przebywaliście 
napewno myśli Wasze zawsze zwraca 
ły się w stronę pozostawionych warsz 
tatów pracy i w stronę Środowisk, 
wśród których pracowaliście a wśród 
których nadal pracować będziecie. 
Niejedno poczynanie Wasze i nieje- 
den czyn Wasz, w ciągu tych 2 mie- 
sięcy wakacyj, przedsiębraliście z my 
ślą o lepszej i wydajniejszej pracy dla 
swojego środowiska, z myślą o sku- 
teczniejszem służeniu idei. jaką w spo 
łeczeństwie reprezentujecie. 

    

Dzisiaj znów wszyscy, na przeciąg 
dziesięciu miesięcy. stajecie do swej 
pracy codziennej. 

Jedni w środowiskach miejskich, 
wśród kulturalniejszej cząsteczki spo- 
łeczeństwa, mającej do swej dyspozy- 
cji większe lub mniejsze zdobycze cy 
wilizacji, stajecie do pracy w budyn- 
kach obszernych, widnych i higjenicz 
nych. w salach i pracowniach odpo- 
wiednio do swego przeznaczenia przy 
stosowanych i chociaż w najniezbęd- 
niejsze pomoce naukowe zaopatrzo- 
nych. Inni idziecie pod strzechy, do 
wiosek wśród lasów, łąk i pól poło- 
żonych, dla nowoczesnych zdobyczy 
kulturalnych i cywilizacyjnych mało 
lub wcale niedostępnych. często za- 
padłych, o kilka albo kilkanaście.kiło 
metrów od najbliższego urzędu poczto 
wego, a nieraz o kilkadziesiąt kilome 
trów od najbliższej stacji kolejowej 
oddalonych. Stajecie do pracy w cha- 
tach i w chatynkach prawie zawsze 
nieodpowiadaiacych swemu przezna 
czeniu, bo niskich, zadusznych, ciem- 
nych, często wilgotnych, a zawsze 
tak bardzo ciasnych. Zdani na łaskę 
i niełaskę losu, pozostawieni swojej 
samowystarzczalności i przebiegliwoś 
ci, sami własnym przemysłem zmu- 
szeni będziecie urządzić sobie klasy 
Nakładem własnoręcznej pracy, oraz 
wydatków z własnej kieszeni bę- 
dziecie zaopatrywać swe szkoły w po 
moce naukowe. W środowiskach do 
których wracacie często jedyną i bar- 
dzo rzadką, okazją do spotkania bę 
dzie konferencja nauczycielska, zebra 
nie Ogniska Waszej zawodowei orga- 
nizacji lub wreszcie złożenie sobie wza 
jemnej sąsiedzkiej wizyty, o ile na to 
odległość od sąsiada i rodzaj drogi do 
niego pozwoli. Wracacie do swych 
gromadek dzieci bardzo często ponad 
100 liczących, a nieraz i 130 przekra- 
czających. 

Ale wszyscy jedną ideą ogarnięci 
do jednego podążacie celu: szerzenia 
oświaty. 

Poza szkołą cały szereg organiza- 
cyj społecznych i kulturalno-oświoto 
wych oczekuje Waszej pracy: samo- 
rząd, Straże Pożarne, Spółdzielnie Spo 
żywców i Kasy Stefczyka, Strzelec, 
Koła Młodzieży Wiejskiej i organiza- 
cje P. W. i W. F., zespoły teatralne, 
chóry i orkiestry ludowe, różne kursy 
wieczorowe i tyle innych organizacyj 
pozaszkolnych, 

A więc czeka Was wszystkich pra 
ca bardzo wielka i bardzo obszerna. 
Praca ciężka i żmudna, a wielekroć 
razy, zdaje się, mało efektowna. To 
też wiele wysiłku, wiele cierpliwości 
i bardzo wiele wytrwałości w pracę 

  

RADJO 
ŚRODA, dnia 31 sierpnia 1932 roku. 

11,58: Sygnał czasu. 15,10: Program dz. 
15,15: Muzyka polska (płyty). 15,35: Kom. 
met. 15,40: Audycja dla dzieci. 16,05: Utwo- 
ry Griega (pły 16,40:. „Mała skrzyneczka. 
17,00: Koncent. 18,00: Odczyt. 18,20: „Węd 
rówka w Pałacyku Laziekowskim“. 18,45: 
Muz taneczna. 19,10: Z zagadnień gospo 
darczo-społecznych -(po litewsku). 19. 
Chór Dońskich Kozaków na płytach. 1 z 
Prasowy dziennik radjowy. 19,45: Program 
na czwartek i rozmaitości. 20,00: Muzyka 
lekka. 20,35: Kwadrans literacki. 20,50: Re 
cital skrzypcowy I. Dubiskiej. 21,30: Kom 
22,00: Muzyka tan. 22,25: Nowości muzyki 
tanecznej (płyty). 22,40: Wiadomości spor- 
towe. 22,50: Muzyka taneczna. 

  

    

  

  

   

    

CZWARTEK, dnia 1 września 1932 roku. 

11,58: Sygnał czasu. 10: Program dz. 
15,15: Muzyka romantyczna (płyty). 16, 
Kom. met. 16,40: Muzyka popułarna (pły: 
ty) 16,45 Reciial Emmy Tauber (sporan), 
17,15: Recytacje w wyko. Heleny Zelwerow*- 
czówny. Utwory poetyckie T. Bujnickięgo. 
17,30: Utwory Czajkowskiego (płyty). 18,00: 
„Czem była Sahara dawniej a czem jest 
obecnie* odczy 18,20: Muz. tan. 19.10: 
Program na piątek. 19,15: Skrzynka poczto- 
wa Nr. 211. 19,35: Prasowy dziennik radjo- 
wy. 19,45: KOM LOPP. 19,55: Rozmaitości. 
20,60: Muzyka lekka. 21.20: Audycja wesoła 
p. L „Humor Makuszyńskiego* dwie nowele 
zradjofonizowane przez H. Hohendlingerów- 

a) Pragnę miłoś b) Obrażona niena- 
21,50: Kom. 22,00: Muzyka taneczna. 

22,40: Wiiad. sport. 22,50: Muzyka taneczna. 

  

          

    

  

    

     

MÓYWIEKĘ MAL AKZUWĘ 

TRZY KONCERTY DZISIEJSZE. 

O godzinie 16.05 w koncercie z płyt gra- 
mofonowych usłyszą radjosłuchacze kilka u- 
tworów jednego z najpopularniejszych kom- 
pozytorów, mianowicie Edwarda Griega. Wy- 
konany zostanie koncert fortepianowy, suita 
norweska „Sigurd Jersalfar* i taniec gnomów 
Następny koncert tegoż dnia o godzinie 17-ej. 
transmitowany będzie z Warszawy. W progra 
mie przykłady muzyki baletowej z różnych 
czasów. Następnie balecik Mozarta p. t. „Les 

" petits riens* dalej muzyka baletowa z Eza- 

mundy Schuberta, z opery „Rienzi* Wagnera, 
z, opery „Lacme“ Delibessa i in. 

Trzeci wreszcie (lecz nie ostatni) koncert 
tego dnia poświęcony będzie muzyce poważ- 
nej i transmitowany będzie ze studja warszaw 
skego, gdzie wystąpi z własnym recitalem 

skrzypcowym świetna wiolinistka p. Irena 
Dubiska (godz. 20,50). 

KWADRANS LITERACKI. 

O godzinie 20,35 w kwadransie literackim 
odczytana zostanie humoreska Karola Dic- 

kensa p. t. „Pierwsza hulanka*. Opowiadanie 
to jest fragmentem z najpopularniejszej powie 
ści Dickensa „Dawid Copperfield". 

1 

Humor. 
WYJĄTKOWY SZKOT. 

Przedział w wagonie. Stary Szkoi z chłop 
cem. Szkot trzyma w ręku zegarek i śledzi 
bacznie ruch wskazówek. Nagle zrywa się z 
ławki. woła konduktora, Na pytanie zdumio- 
nego funkcjonarjusza, o co chodzi, odpowia 
da Szkot: 

— (Chcę zapłacić różnicę w cenie biletu 

za mego siostrzeńca w tej chwili osiągnął 
pełne dwanaś lat. (Punch) 

swą włożyć musicie, Wierzymy jed- 
nak że do pracy swej stajecie z zapa- 
łem, z poświęceniem się z samozapar 
ciem. Wierzymy, że tego ogromu pra 
cy swej, jak i odpowiedzialności za so 
lidne i sumienne wykonanie jej wobec 
współczesnych i wobec potomnych, 
świadomi jesteście, bo pomni jesteś- 
cie na hasła na sztandarze waszym 
wypisane: ' 
„Wolnej my Polsce służym już, ч 

„Ojczyźnie miłowanej. T 
Blask porankowych, jasnych zórz 
Ozłocił nasze ściany. 

Pośpieszmy braciom światło nieść 
To czyn nasz niespożyty, 
Wyrośnie z trudów naszych cześć 
I moc Rzeczypospolitej”. 
Wierzymy, że ani pod brzemieniem 

ciężkich prac codziennych, ani pod 
ciężarem walki o byt życia codzien- 
nego nie ugniecie się i tak jak dotąd, 
cegiełki swych wysiłków i trudów na 
niwie oświatowej i społecznej złoży- 
cie przy budowie lepszego jutra dia 
społeczeństwa, pomnażając skarby 
kultury i ducha, gruntując i umacia- 
jąc potęgę naszej odrodzonej Ojczyz- 
ny, Rodzie. 

       

  

   

  

  

Oszustwo. 
Helena Grabowska, stała mieszkanka 

podwileńskiej wsi Ozimniki zameldowala 
policji o następującym wypadku: 

Przed kilku dniami sprzedała ona część 
swojej posiadłości niejakiemu Ignacemu No- 
wikowi. W| ubiegły poniedziałek spotkała 
się ona z nim w Wilnie na rynku Łuki- 
skim skąd udała się razem z nim do kan- 
celarji jednego z notarjuszy przy Sądzie 

Okręgowym w Wilnie gdzie sporządzony 
został akt kupna. Wedle zawartej umowy 
miała ona na miejscu otrzymać od nabyw- 
ty pieniądze w kwocie 750 rubli  wobee 
czego wypełniła na miejscu pokwitowanie 
o otrzymaniu całkowitej należności i wrę- 
czyła je Nowikowi. Nowik schował pokwi 
towanie do kieszeni, lecz pienięć y nie za- 
płacił „tłumacząc się tem. że posiada przy 

sobie tyłko złote polskie, jeżeli zaś pragnie 
koniecznie mieć ruble, niech się uda wraz 
z nim do banku Bunimowieza, a tam po 
wymianie banknotów złotowych na ruble 
ctrzyma Swą należność. P. Grabowska nie 
przeczuwając podstępu chętnie zgodziła się 
na propozycję Nowika i udała się w jego 
tewarzystwie do Banku Bunimowicza, 

Newik zaproponawł jej by zaczekała nań 
w poczekalni zanim wymieni on banknoty. 
Czekanie to jakoś przeciągnęło się. Zanie- 
pokejona kohieta udała się do kasy i tutaj 
przekonała się, że Nowik wyprowadził ja 
w pole i korzystając z nieuwagi zbiegł 
Dopiero wówczas uprzytomniła sobie, że 
została oszukana. Poszkodowana zamelde- 
wała o wypadku policji, która wdrożyła v- 
tej sprawie dochodzenie. (e) 

Jak w sensacyjnej powieści. 
W ubiegłym roku zawitał do Wilna 

ošmioletni chłopiec Nochim Epsztejn, oby- 
watel litewski z Szumieliszek, który mimo 
tak młodego wieku posiądł wszystkie arkana 
sztuki śpiewu synagogalnego. W. Wilnie 
„wunderkind* wystąpił kilkakrotnie na sce- 
nie Żydowskiego Teatru Ludowego przy ul. 
Ludwisarskiej oraz odprawił modły w Sy- 
nagodze Głównej przy ul. Niemieckiej zy- 
skując wśród Żydów wileńskich, uważa- 
nych przez cały Świat żydowski za wielkich 
znawców muzyki jsynagogalnej, wielką po- 
pularność. Młodemu kantorowi towArzyszył 
stale jego ojciec Hirsz, który odrazu ocenił 
jakie korzyści może mieć, spieniężywszy ta- 
lent swego synka. Planował on mianowicie 
cdbyć wraz z nim wielkie turne po wszyst- 
kich miastach Rzeczypospolitej Polskiej, li- 
cząc, że sława zdobyta w Wilnie będzie 
najlepszą reklamą. Plany jego zostały jed- 
nak pokrzyżowane nagłą chorobą, która 
zmusiła go wyjechać do Rygi, gdzie przebył 
poważną operację. Chłopiec zaś pozo- 
stał w Polsce u przedsiębiorcy teatralnego 
znanego w swoim czasie w Wilnie dyrektora 
teatru życowskiego „Pałace* oraz byłego 
dyrektora „Skala* w Łdzi Samuela Kuper 
mana, który zcbowiązał się regularnie za- 
wiadamiać ojca o losach syna oraz 

przesyłać pieniądze. Z początku Kuperman 
dotrzymywał słowa. Co dwa tygodnie za- 
wiadamiał ojca listownie © zdrówiu syna 
oraz przesyłał należące się mu pieniądze. 
Ostatnio jednak listy przestały nadchodzić 
i o Kupermanie oraz młodocianym kantorze 
wszelki Ślad zaginął. Zaniepokojony ojcier 
wysłał szereg listów do wyznaniowych Gmin 
Żydowskich na terenie eałej Rzeczypospoli 
tej, lecz zewsząd nadchodziła odpowiedź, 
że miejsce pobytu jego syna jest nieznane 

Ojciec „wunderkinda* przeżywał okrop- 
ną mękę. Niepokój jego osiągnął jednak 
punkt kulminacyjny kiedy dowiedział sie, 
że impresarjo jego syna Samuel Kuperman 
aresztowany został w Łodzi na żądanie wy- 
działu śledczego w Katowicach i odtranspor 
towany stmtąd do Katowice. Nie mogąc dłu. 
żej znieść niepewności postanowił ojciec prze 
dostać się nielegalnie do Polski i w tym 
eelu przekroczył onegdaj w rejonie Trok 
granicę z Litwy do Polski. W! odległości 
kilkunastu kroków od granicy został on za- 
trzymany przez naszą straż graniczną i 
przekazany do Landwarowa skąd po dwu- 
dniowym pobycie przesłano go w dniu wczo- 
rajszym do Wilna i osadzono w więzieniu 
przy ul. Stefańskiej. (ch 
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Spostrzeżenia Zakładu Meteorologji U.S.B. 

w Wiinie z dnia 20,V;ll — 1932 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 761 

mA 

  

Temperatura średnia + '5C 

8 najwyższa —- 18° С. 

* "najniższa + 9° С 

Opad: — 

Wiatr: cisza. 

Tendencja. bez zmian. 

Uwagi: przelotne opady. 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Konserwatorjum Muzyczne rozpoczyna 
rok szkolny dn. 1 września. Nauka gry na 
instrumentach solowych i orkfestrowych. 

Klasa organowa. Śpiew solowy. Przedmioty 
teoretyczne. oły: kameralny. chórowy i 
orkiestrowy. zorzędne siły nauczyciel- 

skie. Zapi 

  

    

  

Pier 
y przyjmuje sekretarjat (ul. Wiel 

ka 47 wejście od ul. Końskiej) od godz. 4—7 
po poł. 

— Wizorowe jczedszkole z pierwszym ro- 

    

kiem nauczania im. Jana Łaskiego, koncesjo 
nowane przez Kuratorjum Szkolne istniejące 
od r. 1931, przyjmuje zapisy codziennie na 
rok szkolny 1932/33 w godzinach 16 — 13 
Zawalna 1 m. 2. 

Ii miejsc wolnych ograniczona. 
Przy Przedszkolu znajduje się ogródek, 

przytem każde dziecko ma własną grządkę. 
Opłata umiarkowana ze względu na ogół 

ny kryzys. 
Początek zajęć 6go września r. b. 
— 8-mio kl. Gimnazjum Human. Koedu- 

kacyjne 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. Kancelarja czynna có- 
dziennie w godzinach od 9% do 13. Opłata za 
naukę 25 zł. miesięcznie. Niezamożni korzy- 
stają z ulg. Dla uczniów (nic) zorganizowana 
będzie bezpłatna czytelnia podręczników Przy 
gimnazjum istnieją kursy wieczorowe dla do- 
rosłych. 

  

  

  

   

      

Dyrekcja. 
— Koedukacyjne Gimnazjum Im. T. Czae 

kiego w Wilnie (z pełnemi prawami). Po- 
czątek roku szkolnego dnia 1 września o g 
8,15. Klasa 1-sza gimnazjalna nie została znie- 
siona. 

Zapisy przyjmuje kancelarja Gimnazjum 
(Wiwulskiego 13) codziennie od 10 do 13. — 

— Skutki kryzysu w szkołach zawodo- 
wych. Dotychczasowe wpisy do szkół zawo- 

dowych w Wilnie ujawniły dobitnie ujemne 
skutki przeżywanego kryzysu. Niższe szkoły 
zawodowe przyjmujące uczniów po ukończe 

niu 7 oddziałów szkoły powszechnej stwier- 
dziły wprawdzie nieznaczne, lecz zawsze 
zmniejszenie liczby kandydatów. Natomiast 
szkoły powsze/hne już pozapęłniane dziatwą 
szkolną. Ponadto liczną frekwencją cieszą 
się szkoły średnie, a zwłaszcza państwowe. 

Naskutek starań litewskich  czynni- 
ków oświatowych, władze centralne udzieliły 
zezwolenia na uruchomienie w Wilnie pow 
szechnej szkoły z wykładowym językiem l 
tewskim. 

Szkoła ta uruchomiona zostanie z dniem 
3 września. Do szkoły uczęszczać narazie bę 
dzie około 120 dzieci narodowości litew 

skiej. (z) 

RÓŻNE. 
— Wyjazd delegacji handlowej misji so- 

wieckiej do Białegostoku. Po przeprowadzo 
nych konferencjach w Wilnie delegacja han 
dlowej misji sowieckiej na czele z Klumbe. 
giem wyjechała do Białegostoku, gdzie prze 
prowadzi szereg konferencyj ze sferami pree 
mysłowemi i handlowemi tego miasta. (z) 

— Zarządzenie w sprawie ochrony war 
sztaótw rolniczych. Władze administracyjne 
Wileńskie wydały powiatowym władzom za 
rządzenie, ażeby współdziałały w ochronie 
warsztatów rolnych przed dewastacją, oraz u 
dzielały porad prawnych zwłaszcza w spra 
wach egzekucyjnych, gdyż nieuzasadnione 
egzekucje, będące częstokroć wynikiem nie 
zachowania terminów prawnych przez rolni 
ków, mogą narazić gospodarstwa na znączne 
straty. (z) 

— Podaje się do ogólnej wiadomości iż 
z dniem 1 września r. b. zostały obniżone 
ceny biletów na autobusach, kursujących mię 
dzy Wjlnem a Nowo-Wilejką. 

Wiilno- Nowowilejka cena 70 gr. Ucząca się 

młodzież i wojskowi szeregowcy płacą 50 gr. 

NADESŁANE. 

Przykry skandal towarzyski. 

Na pokładzie wielkiego okrętu transal- 
lantyckiego, zdążającego z Gdańska do Ame- 
ryki Północnej, wydarzył się przykry skan- 
dał towarzyski. Wytworne towarzystwo. zło- 
żone z bankierów, przemysłowców i plan 
tatorów bojkotowało coraz wyraźniej zna- 
nego w Europie i Ameryce miljonerj, wła- 
Ścieiela składów kolonjalnych, który wyrzu 
cając tysiące dołarów na zabawy i przyjem- 
ności, żałował kilku groszy, aby zakupić 
preparat, stanowiący dla niego rzecz więcej 
wartościową od złota i dolarów. Nie bę- 

OPEROWE 

WIRGIL MARKHAM. 

          

  

  

NIKA 
dziemy ukrywali, że tym preparatem po 
irzebnym bogatemu  Amerykaninowi był 
Sudoryn Ap. Kowalskiego. środek usuwają- 
cy pot i niemiłą woń rąk, nóg i pach, tak 
przykrą dla każdego otoczenia. Gdy kapi- 
ian orętu dowiedział się o tym przykrym 
bojkocie towarzyskim, posłał natychmiast 
miljonerowi pudełko z preparatem Sudoryn 
Ap. Kowalskiego wraz ze sposobem użycia. 
Amerykanin zrozumiał i w ciągu niewielu 
godzin został pr / zpowrotem do towa- 

rzystwa 

    

   

     
  

Choci historja brzmi jak 
wyjątek z fantas ej powieści, to jednak 
zapamiętajcie ją sobie. Nie wstydźcie się 
przyznać do wady owego Amerykanina, 
Gryzący pot i niemiła woń rąk, nóg i pach 
jest uleczalna i usuwalna. Znany a nieza- 
stąpiony zgórą od pół wieku preparat Su- 
doryn Ap. Kowalskiego w pudełku i z sil- 
kiem usuwa pot i leczy znakomicie. Do na 
bycia we wszystkich aptekagn, składach ap 
tecznych, drogerjach i perfumerjach, 

P. P. S. traci wpływy wśróu 
maszynistów kolejowych. 

Powstanie Bezpartyjnego Związku 
Maszynistów Kołejowych w Wilnie. 

PPS. która doniedawna  chelpila się z 
posiadania rozległych wpływów na terenie 
kolejowych Związków Zawodowych traci tam 

najwidoczniej grunt pod nogami. 
w © lainich miesiącach dokonał się roz 

łam na terenie, uchodzącego za główną о- 

menę wpływów socja stycznych 
Zawodowego Maszynistów, którego pri 
cy niebacznie oddali organizację na u 

Międzynarodówki Amsterdamskiej, a 

wszy bezpośredni kontakt z tak zwanym 

Międzynarodowym Związkiem Transportow 

ców, wsławionym w okresie wojny polsko 

sowieckiej z przeciwdz łania przy przewo. 

zie przez Niemey amunicji i broni dla armji 

polskiej. 
Wi następstwie tych d. 

zarysowała się w sz h Związkowy h 

poważna grupa członków, która uniemożli- 
wiła swym leaderom przeprowadzenie gene 

ralnego strajku, mającego w myśl całkiem 
zresztą nieudanych zakusów Centralnego Ko 

mitetu Wykonawczego PPS. opanować prze 

dewszystkiem komunikację kolejową w Pań 

stwie. 
Zdemaskowane wówczas 

miary przywódców PPS. 
skonsolidowaniu się elemeniów p 
nych wśród źnaszynistów, co przej wiło 
w oderwaniu od organizacji ZZN. « powo? 

niu nowej pod nazwą Bezpartyjneg» Związku 

Zawodowego M: ynistów Koicjowych. 

Grupy seces e mimo utraty s h wie 

    

   
  

    

ążeń już wiosną rb.     
    

    

   

  

ostatecz 
radecydowa 

lejoty: 

   

    

   

      

loletnich wkładów członkowskich na rzecz 

ZZN. rozpoczęły intensywną akcję organi 
ną, w wyniku której zaczęły powsta 

wać na terenie całego Państwa Koła, BZZMAK 
grupujące najbardziej wartościowy i wyro- 

biony pod względem obywatelskim, element 

maszynistów kolejowych. 
W ostatnich miesiącach nowe komórki 

organizacyjne maszynistów zaczęły pow: 

wać również na terenie Dyrekcji Wileńskiej 
gdzie bodaj najbardziej sztucznym okazał 

ślę rwot pepesowskiego ZZM, 
Bezpartyjny Związek Zawodowy Maszy- 

nistów Kolejowych zorganizował już swe od 
działy w Wilnie, Białymstoku, Czeremsze, 

Brześciu n/B. i w Baranowiczach. 
Na zebraniu organizacyjnem Koła Wileń- 

skiego, odbytem w dniu 18 bm. obecnych 
było kilku delegatów okręgów nowego związ 
ku z prezesem centralnego zarządu p. 

    

   
  

      

   

   

   

leckim na czele. W: wyniku obrad, Kióryih 
prezes 

dalszego 
z wyboru przewodniczył Pielecki 
stwierdzono niemożność 

  

wania bytu i rozwoju nowej organiz: za 

wodowej. 
Na temże zebraniu dokonano wyboru za 

rządu koła wileńskiego BZZMK. tud: 
względu na jednoczesny udział delegatów 
innych kół wyboru tymczasowego zarządu 
okręgowego. Prezesem Koła wybrany ał 
p. Juchniewicz Józef, tymczasowy 
okręgowy stanowią pp. Kraw 

(prezes), Ptasznik Konstanty (sekretarz) i "Bi 
siekirski Antoni (skarbnik 

Władzom nowego związku pozostaje ży 
czyć owocnej pracy dla dobra ch człon 
ków i wytrwania w przedsięw celn 
oczyszczenia szeregów maszynistć jo: 
wych od św$adomych i nieśfiaaomych & 
gentów Międzynarodówki. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
W WILNIE. 

KRADZIEŻ PRZY UL. MAKOWEJ. 

Dbiegłej nocy nieujawnieni narazie spraw 
cy przedostali się do mieszkania p. Edwarda 
Marczyńskiego zamieszkałego przy ulicy Ma- 
kowej nr. 16 skąd skradli rozmaitych rzeczy 
na ogólną sumę 500 złotych i zbiegli. Powia- 
domiona policja wszczęła poszukiwania za 
złodziejami. (ci. 

ZAGINĄŁ BRAT. 

Stanisław Lubiński z ulicy Antokolskiej 
zameldował policji, iż brat jego Paweł wy- 
szedł przed dwoma dniami z domu i dotych 
czas nie powrócił. Policja wszczęła za zagi- 
nionym poszukiwania. (e). 

      

  

   

     

JABEŁ KUSI. 
(THE DEVIL DRIVES). 

Powieść amerykańska. Przekład autoryzowany z angielskiego. 

— Nie, posłuchaj tylko. Zdaje mi 
się , że wiem, o co idzie. To była pu- 

łapka. Czy to ty przygotowałaś to wi 

no? 
     — zaprzeczyła, potrząsa- 

jąc energicznie głową. 
— Spojrzyj na tę pełną szklankę 

i na tę. 
— Widzę tylko jedną szklankę, z 

której nie upito ani łyka. 
— To jest moja — odparłem. — 

Druga stoi na podłodze pod szeszlon 
giem. To tłumaczy, jak doktór prze- 
prowadził operację, że obyło się bez 
najmniejszego hałasu. Założę się, że to 
wino ma w sobie jakiś narkotyk. 
Stemholzer przyszedł tutaj... ale po- 
co? Nie zastanowiłem się nad tem. 

Józefina sposępniała. 
— Wiem, co mu się mogło zdawać 

-Nieraz tu zachodził wieczorem „jak 
głupi. 

— Zawracałaś mu głowę? 
                            

yć czasu. 
— A więc to tak... Twój przyjaciel 

Raffy... ale, ale, gdzie byłaś wczoraj 
wieczorem ? 

— (o ci do tego? Byłam w odwie- 
dzinach u matki. 

— Naprawdę? Czy Raffy o tem 
wiedział? Dziś kiedy się z nim widzia 
łem, wydawał się ogromnie nie w swo 
im sosie. 

— Tak? Za kogo on mnie ma? Ład 
ne zwyczaje w tym kraju, że dziewczy 
nie nie wolno odwiedzić własnej mat 
ki. 

— Mniejsza z tem, ale w tym kraju 
żyje Raffy Guk. Teraz widzę już, że 
twój przyjaciel chciał nas sprzątnąć 
obu za jednym zamachem, Musiał się 
spieszyć, bo zdecydował się dopiero 
dziś po południu — dlaczego? Jeszcze 

    

  

K LC RU LR WE NS EA Nr. 1977(2440). 
  

Nadzwyczajne Walne Zgro- 

madzenie Cechu Rzeźn'ków 
i Wedliniarzy. 

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków 

Cechu Rzeźników i Wędliniarzy w Wilnie 

odbyło się w dniu 24 b. m. w obecności 

przedstawiciela _ Wydziału Przemysłowego 
Magistratu m. Wilna. 

Po zagajeniu zebrania przez przewodni 

czącego p. M. Żytkiewicza przystąpiono do 

rozpatrywania poszczególnych punktów po 

rządku dziennego. 

Wobec braku potrzebnej ilości członków 

do przeprowadzenia uchwały uzupełniającej 

statutu Cechu przez wprow adzenie paragrafu 

co do przeznaczenia dochodów cechowych— 

postanowiono sprawę tę odłożyć do następ 

nego Walnego Zebrania, które w myśl Sta 

tutu Cechu ma być zwołane za miesiąc. 

W związku z nakazem Magistratu 
przeprowadzenia reszty robót k. 
w posesji cechowej przy ul. 

zdobycia 

  

do 
jnych 

iemieckiej 25 
środków na 

    

    

  

omawiano kwestję 

powyższy cel i na wniosek , p. P. Czyža 

postanowiono starać się o poź czkę długo 

terminową w Banku Gosp. Kraj. ewent. w 

Komitecie Rozbudowy w Magistracie. 

P. Jóezf Uziałło poinformował zebranych 

o pracach powstałego Komitetu dla ulepsze 

nia surowca skórzanego, który ma na celu 

przez premje i t. p. środki dążyć do ulepsze 

nia sposobu zdejmowania skór, co umożli 

wiłoby eksport takowych zagranicę. Jedno 

cześnie poruszono kwestję tajnego uboju, 

który w ostatnich czasach szczególnie roz 

powszechnił się w Wilnie i stanowi jedną 

z największych bolączek branży rze icko 

wędliniarskiej m. Wilna i postanowiono 

jednogłośnie domagać się u właściwych władz 

przyjęcia jak najenergiczniejszych kroków 

w celu zniszczenia takowego przez nakła 

danie dużych kar i konfiskatę mięsa z taj 

nego uboju r/. rzecz bezrobotnych. Rozpatry 

wano również sprawę handlu mięsem i arty 

kułami wędliniarskiemi pod otwartem nie 

bem oraz handlu domokrążnego i posłano 

wiono kategorycznie domagać się u władz 

wydania zakazu, gdyż pow ‚ handel upra 

wiany przez niefachowców i w warunkach 

urągających przepisom sanitarnym jest 

t diedopuszczalny i winien być w naj 

tanowczo zabroniony. 

cy p. M 4 ewicz podał 
ści zebranych kwestję mającego 

e rozporządzenia o ściąganiu 

zaległości podatkowych z zastosowaniem 

wszelkich obostrzeń i nawoływał zebranych 

do załatwienia tych spraw u władz skarbo 

wych przed sekwestrem w formie prośb o 

prolongatę, rozłożenie na raty 

Мр 

Jednogłośnie postanowiono wnieść pro 

test przeciwko projektowi wprowadzenia 

handlu w dni świąteczne, co jest wprost nie 

dopuszczalne i niezgodne z nakazami religji 

i co w konsekwencji wytworzyłoby nowy. 

  

   

    

  

   

  

  

  

     

  

Daron 

    

do wiadom 

   

    

* szkodliwy sposób konkurencji i zgubnem oka 

załoby się dła rzemiosła i handlu polskiego 

Po rozpatrzeniu szeregu spraw gospodar 

czych zebranie zamknięto. 

Lotnictwo cywilne. 
Lotnictwo cywilne rozwija się u nas bar 

dzo słabo, a w ostatnich latach nawet zradza 

wyraźną tendencję cofania się. 

Do roku 1929 liczba wykonanych lotów, 

przew. onych pasażerów, bagażu wzrasta, 

od tego wszakże czasu — spada. 

W; r. 1929 e lotów 6.122, w r. 
t.j. o 9.4 proc mniej; 
w 13,046 i 11,149 (o 

23.3 proc. mniej), agażu—439.207 i 425,923 

kg.) o 8.2 proc. mniej 

Tymczasem mamy wszelkie warunki dal 

szego rozwoju lotnietwa cywilnego. Whrsza 

wa jest połączona z Pragą, Gdańskiem, Poz 

naniem, Katowicami, Bydgoszczą Lwowem i 

Wilnem, Kraków z Katowicami, Katowice z 

Bernem i Wiedniem, Lwów z Bukaresztem, 

     

   

    
    

* Wilno 7 Rygą i Tallinem, odloty odbywają 

  

się według ściśle przestrzeganego rozkładu. 
bezpieczeństwo najzupelniejsze. 
Tymczasem frekwencja słabnie. Być może. 

że do pewnego stopnia i kryzys gospodarczy 
wpłynął hamująco na rozwój ale nazbyt łat 
wo przechodzimy do porządku a 
nad wielu sprawami, gdy tylko ktoś wyrzek 
nie magiczne słowo „kryzys*. Można się zgo 
dzić, że”przesiłenie ciężkie jakie świat cały 

hodzi nie stwarza warunków sprz, 
rozwojowi i | lei 
komunikacji, to 
powinien nietylko 

pewien spkCk frekwencji w ciągu ostatnich 
dwóch lat, bo to istotnie możnaby kryzysem 
usprawiedliwić, ale wogóle niesłychanie sła 
by rozwój lotnictwa cywilnego nawet w r. 
1929, kiedy jeszcze nie przypuszczano że kry 
zys tak głęboko dotknie nasze życie ekono 
miczne. Dość porównać dane, dotyczące Pol 
ski, z innemi krajami, Kanada, mająca mniej 
niż trzecią część ludności wykazuje sześć 
razy więcej lotów a osiemnaście razy więce; 
przewieziono tam pasażerów, zatem 

lot miał ich trzy razy więcej anieżeli u nas. 
Nie dziwnego, że i opacalność była odpo 
wiednio większa, a to wszak zawsze decy- 
duje o rozwoju. W) Niemczech, których lud- 

jest cokolwiek większa niż dwukrotnie. 
w Polsce, lotów dokonano siedem 
cej i tyleż razy więcej przewieziono 

  

     

  

   

  

   

    

   

    

pasa: 5 
Nie wszystko zatem można Uomaczyč kry 

zycem który zarówno Kana jak i Niem 
com daje się we znaki. Ale tam oddawna 
już sobie uświadomiono, jak wielką vclę 
odgrywa lotnictwo cywilne. 

  

z. 

  

nie wiem. Dostałem wezwanie, żebym 
się tu stawił o wpół do dziewiątej. 
Stemholzera wezwano prawdopodob 
nie kwadrans'po siódmej. Może list 
do niego był podpisany twemi inicja- 
łami. W każdym razie możesz być pe- 
wna, że nie znaleźlibyśmy go przy 
nim. Doktór zabrał. 

Patrzyła na mnie, blada jak kreda 
a ja ciągnąłem dalej: 

— Prosta rzecz. Stemholzer przy 
szedł tu w nadziei, że spotka go z twej 
strony słodkie przyjęcie. Doktór uprze 
dził go, przyczem wszedł przez dach. 
Dziś po południu zrobiono w domu 
wielkie porządki — założę się, że po 
sługaczka miała nakazany jak naj 
większy pośpiech. Chodziło o to, że- 
by doktór nie zostawił śladów na za- 
kurzonych podłogach? Rozumiesz? 
Czy Stemholzer miał klucz? 

— Nie! 
— Więc zastał drzwi otwarte. 

List do niego musiał być podrobiony 
twojem pismem, Stwierdziwszy, że ni 
kogo niema, postanowił zaczekać. I 
na Boga! — rozumiem. 

Józefina słuchała z takiem prze- 
jęciem, że aż otworzyła usta, 

— Zastał w tym pokoju przygoto- 
wane wino. Gdyby go nie wypił, dok- 
tór znalazłby na niego inny sposób. 

TEATR | MUZYKA 
W WILNIE. 

— Teatr Lutnia — „Azef*. Dziś, we śro- 
dę 31 sierpnia o godzinie 8 m. 15 ukaże się 
po raz ostatni po cenach zniżonych (od 2Q'gr 
fascynująca sztuka A. 'Fołstoja a P: Szczegole- 
wa p. t. „Azef“, z gościnnym występem z 

komitego artysty teatrów Łódzkich p. Józ 
Winawera w roli tytułowej oraz p. Bonec- 
kim w roli Burcewa. Sztuka ta osiągnęła ma 
ksimum powodzenia u publiczności wileńsk. 
Zawdzięcza się to przedewszystkiem miłemu 
gościowi p. Wiinawerowi, który swoją mv6- 
trzowską grą zdobył serca i uznanie widzów, 
jak równeż całemu zespołowi, który jest 
pierwszorzędnie zgrany. 

w piątek 2 września premjera „Handlarze 
sławy”. 

— Rewja „Tylko dla dorostych“ w Te- 
atrze Letnim. Dziś, we środę 31 VIII o godz. 

  

     

      

8 m. 15 arcywesoła rewja artystów teatru 
Morskie Oko — „Tylko dla dorosłych* z 
gościnnym występem znakomitej pary а- 
necznej Iny i Jerzego Ney, którzy swojemi 

mistrzowskiemi ewolucjami tanecznemi za- 
sługują na specjalną uwagę. Nic też dziwnego 
że zdobyli sobie wstępnym bojem sympatję 
widzów. Poza tem ujrzymy naszych ulubień 
ców pp. Carnero, Kozłowską, Sempolińskiego, 
Sulimę oraz świetnego odtwórcę piosenek sa 
tyryczno-humorystycznych — Włodzimierza 
Boruńskiego. 

Zniżki i kredytówki ważne. 
Jutro 1 września o godzinie 8 m. 15 rewja 

„Tylko dla dorosłych*. 
— Premjera w Teatrze Lutnia. Wi pia 

tek, dnia 2 września o godzinie 8 m. 15 w te- 

atrze Lutnia uka ię nowa sztuka p. t. „Han 

dlarze sławy* w reżyserji p. Jana Boneckie- 
go, który jednocześnie kreuje jedną z ról na- 

    

   
   
  

        czelnych. Е гп'\!ч atrakcją będzie iszy wy- 

stęp uroc ki p. Zofji Hajdamowi- 

czówny. Znakomita kreacja artysty tej miary 
jakim jest Bonecki zainteresuje napewno naj 
szersze kręgi publiczności. Po sztuce 
„Handlarze sławy” p. Bonecki wraca do Sto- 

licy (Teatry Szyfmanowskie). 

WEZEYDIET YZ RECO ZTE STOW 

Popierajele Przemysł Kralowy 

*wbrew prawu. 

Walka o 102 artykuł. 
Wi ostatnich czasach mamy znów falę 

„Spraw komunistycznych*. Szereg areszto- 
wań, dokonanych wśród członków zdemaskc 
wanego spisku na ustrój i całość państwa 

    

   

p. n. „Komunistyczna rtja Zachodniej 
Białor , znajduje swój epilog przed są- 
dem. Na rozp vie zazwyczaj walka między 
oskarżeniem a obroną toczy się na temat, 

  

czy daną sprawę da się podciągnąć pod 
102 art. Kod. Kar., dotyczący l. zw. zdrady 
głównej. Aby to miało miejsce nie wystar- 

  

czą same ekscesy, demonstracje, manifesto- 
wanie prze onań wrogich - panstyi—trzeba 

e oskarżonemu dowieść, że działał 
Świadomie pod dyrektywami idącemi zze- 
wnątrz państ i wiedział, iż postępuje 

Na rozprawie Sądu Okręgo- 
wego w Wilnie z dnia 29 sierpnia b. r. do- 
wiedziono nielegalną działalność na szkodę 
państwa, w interesie akcji (komunistycz- 
nej) kierowanej zzewnątrz: Lewinowi Lej 
bie (lat 24) i Bendettowi Borgierow (lat 261, 
członkom Komunistycznej Partji Zachodniej 
Białorusi, skazując obu na 4 lata ciężkiego 

więzienia. 

  

     

  

   

    

eraz jednak Sąd, rozpatrując sprawę 
rzymywanych na masówkach de- 

cach komunistycznych ma 
żna posądzać kon- 

  

wielu 
monstracjach, w 
poważne obawy, czy I 
kretną osobę o pelną 5 siadomości akcję na 
rzecz mocarstwa ościennego. W wypadkach 
tych stosuje się inne niż 102, artykuły K. K, 

a kara bywa odpowiednio mniejsza. 

  

    

   

  

  

          

   

dwaj młodzi oskarżeni Lejba Drej 
(17 lat) i Szymon Kopelewicz (18 
nieni przez adw. Zasztowt-Sukiennie 
Powis a — zostali skazani na 
ant, K. K. na rok twierdzy. Nie potrafiono 
im udowodnić, że należeli do Komunistycz- 

nego Związku Młodzieży Zach. Białorusi i 
byli wtajemniczeni w jej 2 Natom ast 
dane, iż brali udział w demogstracjach m. i. 
cesem Hromady — były wystarczające. Za- 
przeciw sądowi w związku ze sławnym pro- 

znaczymy, że rok twierdzy jest lekkim wy- 
miarem k: z szczag dy się weźmie 
pod uwagę zaliczenie 7 miesięcy aresztu 
prewencyjnego i to że kara twierdzy 

  

    
   

  

  

  

  

    

         

nie pociąga tych kdnsekwencyj jakie daje 
przymiotnik „sądownie karany". 

Znacznie istotniejsza od wymienionych 
była sprawa Pawła Żaglińskiego, byłego 
członka P. P. S. lewicy. Ponieważ Żagliń- 
skiemu była dowiedziona jedynie organi- 
zacyjna przynależność do komunistycznej 
frakcji PPS — sprawa nabierała specjalnego 
posmaku. Wyrok skazujący Żaglińskiego 
byłby orzeczeniem wydanem na wszystkich 
członków rozwiązanej w lutym ub. roku 

rganizacji. Otóż jest wiadomem, że „PPS 
była kierowana i subsydjowana 

ę komunistyczną, była jej ekspo 
а obliczoną na rozłam w polskim obo 

zie socjalisycznym ipod auspicjami II mię 
dzynarodówki i ych Związkach Zawodo- 

1. Nie jęst jednak pewnem, czy wszyscy 
kierownicy PPS lewicy byli organizacyjnie 
związani z partją komunistyczną, jako jej 

„czy też znajdywały się i wśród nich 

  

   

  

    

    

adome swej roli, usposobione rewolu- 
cyjnie, wrogo względem II-ej, ale bynaj- 
mniej nie zachwycone III międznarodów- 
ką jednostki. Obrońcy oskarżonego adwoka- 
ci Czernichów i sprowadzony aż z Warsza- 

ry Tuhacz włożyli wiele daremnego wy- 
siłku, aby przekonać sędz iż nie należy 

karać za samą przynależność i akcję w 
PPS lewicy. Partja ta była bowiem legalna, 
póki istniała (do lutego ub. roku). 

  

   

        

  

Po sławnym kongresie Łódzkim została: 
uznana za nielegalną, akcja kominternu na 
tym terenie została zdemaskowana, ale wte- 
dy dopiero mogli się dowiedzieć mniej wta- 
jemniczeni jej członkowie czyim byli na. 
rzędziem. Włażkim argumentem obrony był 
wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, 
gdzie sprawa Kongresu Łódzkiego została 

     
  

„rozczłonkowa — czyli sam udział w 
nim nie uznano za dostateczny dowód akcji 
komunistycznej. Sam Żagliński podobnie 
był już 
wywrotową w latach 1927 i 
każdym razem nie z art. 102. 

przekonywające argumenty 
przedstawione przez obronę, a nikłe dowody 
i sprzeczne zeznania świadków Sąd Okręgo- 
wy Pawła Żaglińskiego uniewinnił. Ost. 

trzykrotnie karany za działalność 
1928, ale za 

      

Dziś tylko dla kobiet! 

Wielki film seksualny p.t. Dfwięk. Kino - Teatr 

Kollywood 
A «kiew. 22, tel. 15-28 

  

ko- 

Jak powstaje człowiek 
Film rozwiązujący problemy wzajemnego stosunku między męzczyzną i kobietą. 

NAD PROGRAM: Szampańska 
medja dźwiękowa 

Cenv normalne 
Zdrój Miłości 730 $iko dia mężczyzni: 
  

Ogłoszenie. 
Magistrat m. Wilna podeje do ogólnej 

wiadomości, że w dniu 3|-go sierpnia r. b. 

o godz, I0-ej rano w sali licytacyjnej przy 

ulicy Trockiej Nr. 14 (mury po-Franciszkań 

skie) odbędzie się sprzedaż w drodze licy- = 

tacji różnego rodzaju sprzętów domowych, 

zasekwestrowanych u poszczególnych płat- 

ników za zaległe podatki. 
MAGISTRAT M. WILNA. 

  

Robota solidna. 

  

Urządzenie szkolne 
do sprzedania 

(biurko, szafa bibljot., stoły, stoliki a la Montessore, 

całkowicie 
lub częściowo 

taborety, katedry, krzesła, tablice). 
Informacje bliższe u p. Łysakowskiego — Tartaki 26, 

m. 1, od godz. 2 do 5 po poł. 

Wiino, ul. Żagiellońska 

Czynna od godz. 11 do 18-ej. 

  

TRUSKAWIEC — ZDRÓJ 
Tani sezon e od 1 września 

zniżone 
Informacyj żądać, mieszkania zamawiać tylko przez 

MIESZKAŃ 
PENSJONATÓW Ceny 

Zarząd Zdrojowy w Truskawcu. 

| "MARA 

DRUKARNIA NTROLIGATORNIA 
ZNICZ: 

WILNO, Ś-TO JAŃSKA 1, TEL. 3-40 

Dzieła książkowe, dru 
ki, książki dla urzędów 
państwowych, samorzą- 
dowych, zakładów nau- 
kowych. Bilety wizyto- 
we, prospekty, zapro- 

szenia, afisze i wszel- 
kiego rodzaju roboty 
w zakresie drukarstwa 

WYKONYWA 

PUNKTUALNIE — TANIO — SOLIDNIE 

            

| 

ЕЕ 
= 
SE 

  

  

  

Ale nieborak wypił — naturalnie — i 
stracił przytomność. I wtedy doktór 
zoperował go nożem i umknął. 

Spojrzałem na zegarek nie stanął. 
Przyłożyłem go do ucha. Na szczęś 

cie cykał. 

— Ale co teraz zrobisz? — zapyta- 
ła, zaciskając pięści. — Musisz coś 
zrobić. Nie masz przed sobą całej 
nocy. 

— Jeżeli mam wogóle czas, to tyl- 
ko trzydzieści dwie minuty — odrze 
kłem. — Stracę jeszcze cztery — pięć 
na kilka refleksyj. Pamiętaj, że mia 
łem się tu stawić o wpół do dziewią- 
tej. Cóżbym tu zastał? Wszystkie ok- 
na ciemne, to jedno zasłonięte roletą. 
Na dzwonienie nikt nie odpowiada. 
Naciskam klamkę, wchodzę. Uznano 
mnie za głupca, ale może tak jest. 
pewniebym to pomyślał, gdybym 

wszedł i zobaczył... Możebym nawet 
był taki głupi, że straciłbym kilka mi 
nut czasu na obejrzenie trupa, żeby 
się przekonać, czy to naprawdę trup, 
a tymczasem... coby się stało? 

Józefina patrzyła na mnie jak za- 
hipnotyzowana. Na moje pytanie po- 
trząsnęła głową. 

— Nie wiem — rzekłem bo 
mnie tu nie będzie, ale pomimo to je- 
stem Święcie przekonany, że na pięć 

LAD 

DOM 
do wynajęcia 

przy ul Sierakowskiego 4, 
z 10 pokoi, korytarzowy 
system, wszelkie wygody, 
ogródek. Nadaje się na 

biuro, szkółkę i t. d 
Informacje: ul. Kasztano- 

wa 5—2, tel. 16-75. 

Do wynajęcia 

lokal 
przy ul. Wileńskiej 20 |. — 

MIESZKANIE 
jednopokojowo, I p., 

nadające się 

na biuro 
do wynajęcia A: 

Dominikańska 11—1 

Posadkiję posady 
pielęgniarki 
Antokolska 56—8 

  

Lekcyj 

  A
 

szkół 

niej 

  

czenie       

  

minut przed wpół do dziewiątej ktoś 
zatelefonuje po policję. Tak, że przy 
łapanoby mnie tu samego z trupem 

tego nieszczęśnika. 
Uśmiechnąłem się do niej gorzkim 

napewno uśmiechem i pogłaskałem 

po ramieniu. 
— Jest w tem wszystkiem jeden 

sęk, chociaż myślę, że i to da się wy- 
jaśnić. Doktór zabił Stemholzera oko- 
ło wpół do ósmej, a ja miałem być zła 
pany na gorącym uczynku w godzinę 
później, Przypuszczam, że doktór nie 
chciał go zabić na miejscu, tylko ra- 
nić śmiertelnie, żeby umarł już po 
mojem zjawieniu się na widowni. 
Wtedy rzeczoznawcy orzekliby, że za 
kłułem swoją ofiarę na chwilę przed 
przybyciem policji. 

Ale doktór sfuszerował. Wbił nóż 
za głęboko, tak że zastałem trupa już 
pół godziy temu. Chociaż jeżeli mnie 
tu znajdą, to nic to nie pomoże. 

Urwałem. Spisek był uknuty po- 
mysłowo, W ustach zaschło mi tak, 

że ledwie mówiłem. 
— A teraz zastanówmy się tylko, 

czy policja mogłaby mi przypisać ja- 
kąś pobudkę. — Spojrzałem na nią, 
śmiejąc się posępnie. — Mogłaby, mo- 
ja mała. I to łatwo. Asystowaliśmy ci 
obaj i ja, i Stemholzer. Policja potra- 

į Koncesjonowany Zaktad Elektrotechniczny 

; J. Mitanowicza м 
Wykonywuje przewijanie i remont dynamo maszyn 
4 instalację siły i światła elektrycznego : wszelkie 

inne roboty w zakres elektrotechniki wchodzące. 

Ładowanie i naprawa akumulatorów. 
— Ceny umiarkowane. — 

  

Książka to najlepszy przyjaciel czło- 
wieka, bo mu świadczy wiele dobrodziejstw, 
a nie wymaga wzajemności. 

Biblioteka Nowości 
zaopatrzona w znaczny dobór ostatnich no- 

wości i dzieł klasycznych. 

Każdy czytelnik otrzymuje, jako premjum, 
ładnie oprawioną książkę. 

  

Języki obce 
46 francuski 
włoski (konwersacja), 

oraz klasyczne 

łacina i grecki. 
Przygotcwywanie do 

toy | EyŻmiNÓW 
w zakresie Szkół średn. 

korepetytorzy b. profes. 
gimn. oraz absolw. U. 5. В, 
Zgłoszenia do Redakcji 

pod „Egzaminy“. 
  

Nauczyciel 
średnich, 

POSZUKUJE PRACY 
w szkole prywatnej šred- 

albo powszechnej. 
Specjalność matematyka. 

  

Dobromyśl oraz zaświad 

„E* wydane przez Kom. 
Pob. w Baranowiczach w 
r. 1926 na imię Mitrofana 
Chitryka rocznik 1905— 

unieważnia się. 

Dr. GINSBERG 
ghoroby skórne, wene 
ryczne | moczopłciowe 

Wileńska 3 tel. 567. 
ad godz. 8—1 1 4—5. 

Akuszerka! 

Maja LAkNETOWA 
przyjmuje od 9 do 7 zo 
lica Kasztanowa 7, m. 
W. Z. P. Nr. 69. 20 

m. LIDA, 
ackiewicza 14 

    

I. S. MILL. OKAZYJNIE sprzedaje się- 
fortepian firmy  .Dide- 
riks* w bardzo dobryn: 
stanie, tanio. Dowiedzieć 

  

3, m. 33 się: Zawalna 57. Róża: 
Kołtańska. 

Warunki dostępne. Kotki rasowe 
(angorki) 

do sprzedania 
Wileńska 4—10 

Do wynajęcia 
2 pokoje z używalnością. 
kuchni i osobnsjń wejś 

ciem na I piętrze. 
ul. Wilenska Nr. 26—8. 

OKAZYJNIE 
do sprzedania 

W. Pohulanka 14, m.77' 

RUTYNOWANA 

maszynistka 
z własną maszyną. 

POSZUKUJE 
stałej posady 

Mickiewicza 33—4 

ŽNIWIARKI 

  

  

udzielają rutyn. 

  

emeryt, 

  

Może zająć stanowisko 
kierownika — ul. Stara 24 tycizajó 

SSC MASSEY - HARRIS (ma- 
Г т szyna па 20 lat pracy) 

Zgubiony dowód osobisty | oraz s/mu  DEERINGA. 
wydany przez Urz. Gminy poleca 

Zygmunt Nagrodzki: 
Wilno, Zawalna 11-a. 

Przy dostatecznych gwa- 

rancjach— kredyt. Płacą- 

wojsk o kat.   ustępstwo. 

fiłaby to wykryć, Nawet gdybyś przy 
sięgła w sądzie sto razy, że między 
nami nie nie było — nawiasem mó 
wiąc, nie byłabyś do tego zmuszona. 
— W rezultacie pobudkaby się znala- 
zła, 

— Zastanów się, jak z tego wybr- 
niesz — rzekła cichym głosem Józe- 
fina. 

Rozdział XVII. 

POGRZEB WALTERA 

STEMHOLZERA 

— Nie się nie bój — odparłem. —- 
Mam czas. Dobrze jest się zastano- 
wić, Gdyby mnie tu znaleziono same- 
go z ciałem, nie byłby to jeszcze bez 
względny dowód mojej winy. Ale weź 
my pod uwagę dowody rzeczowe. 
Dwie szklanki — jedna pusta, druga 
z winem zaprawionem narkotykiem 
— nietknięta. To znaczy, że zmusiłem 
go do picia, ale sam nie piłem. Dalej 
broń... Josie, ten nóż musi gdzieś być 
schowany. Na trzonku niema  żad- 
nych odcisków palców, ale dla policji 
wystarczy, Teraz możesz mi pomóc. 
Poszukaj w pracowni, zajrzyj do waz 
i pod dywan. Ja tu poszukam. 

(DEC n.) 

Wydawnictwo „Kurjer Wileński'* S-ka z ogr. odp. Drukarnia „Znicz, W) „Ś- to Jańska 1, tel, 3-40. 

  
Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkte. 

cym gotówką — znaczne 
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