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ZMIANA RZĄDU 
W HISZPANII. 

           ANDER LERROUX, nowy. premier 
Hiszpanji, 

Przed kilku dniami daleka Hisz- 

panija przeżyła kryzys rządowy, któ- 

rego znaczenie wykracza znacznie po 

za normalną zmianę rządu w ustro- 

parlamentarnym. u Wprawdzie 

zmiana ta dokonała się z zachowa- 

miem wiszystkich form i akcesorjów, 

'wymaganych przez system rządów 

parlamenitarnych, jednakże okolicz 

ności, które ją spowodowały znamio 

mują głębszy kryzyś polityczny, nir- 

bujący młodą Republikę od początku 

jej istnienia, 

Ustąpił rząd premjera Azany dzier 

żący władzę od lat dwóch w oparciu 

© radykalne partje mieszczańskie i 

socjalistów z ogromną przewagą 

tych ostatnich. Azana usiłował rzą- 

klzić za pomocą metody silnej ręki”. 
IW tym celu przeprowadził w Korte- 
zach (parlament hiszpański) ustawę 
'© ochronie Republiki, dającą mu 
uprawnienia bardzo szerokie. Jednak 

że niejednolity charakter koalicji, na 

której się opierał, nie pozwalał mu 

'użyć tych uprawnień dla pewnych 

wyraźnych . i. pozytywnych celów. 
Musiał ławinować pomiędzy progra- 

mem socjalistów a dość mętnemi po- 

Stulatami radykalnych grup miesz- 

czańskich. Wskutek tego oparte na 

tych uprawnieniach zarządzenia rzą- 

du nosiły charakter mie konstruktyw 

my, lecz obronny, negatywny. Posłu- 

giwał się niemi rząd aby zdusić wszel 

kie objawy akcji politycznej, skiero- 

wanej przeciwko niemu bądź z lewa, 
od strony komunizujących lub anar- 

chizujących syndykalistów  hiszpań- 

skich, bądź z prawa, od strony pod- 
moszącej głowę reakcji monarchi- 

stycznej, faszystowskiej łub katolic- 

kiej. : 

' Metoda „silnej ręki*, stosowana 

Ча utrzymania pewnego , systemu, 

mie posiadającego w sobie wyraźnej 

linji polityki wewnętrznej, musiała 

zawieść, nie zadowalała bowiem ni- 

kogo. Nawet podtrzymujący rżąd soc 

jaliści rozszczepili się na dwa odła- 

my. Znaczna idh część zaczęła się 
skłaniać do realizacji zasadniczych 

punktów swego programu drogą re- 
wolucyjną, o ile tego zajdzie potrze- 
ba. Nastroje te pogłębiły nieufność 

wewnątrz samej koalicji rządowej, i 

uaktywniły działalność opozycji, któ 

rej przewodził p. Lerroux, minister 

spraw zagranicznych w pierwszym 

rządzie republikańskim, zdolny orga 

mizator i agitator, decz polityk bez 
szerszych horyzontów. 

W ostatnich tygodniach spotkała 
'premjera Azanę cała serja niepowo- 
dzeń, świadczących o braku autory- 

tetu rządu w kraju. Wybory do samo 

  

rządów dały znaczną przewagę part- 

jom opozycyjnym. W Trybunale Kon 

stytucyjnym, obsadzonym również 
drogą wyborów, przedstawiciele opo- 
zycji zajęli większość miejsc. 

P. .Lerroux wznowił atak przeciw 

ko rządowi, żądając rozwiązania Kon 

która przez uchwalenie 

spełniła swoje zadanie, 

„tytuanty, 

%onstytucji 

oraz rozpisania wyborów do normal- 

nych Korttezów. 

tego dotąd, słusznie przewidując nie- 

  

P. Azana nie czynił 

powodzenie swej koalicji w nowych 

wyborach oficjalnie zaś motywował 

swoją odmowę brakiem normalnych 

stosunków w kraju i koniecznością 

ich pacyfikacji przed nową kampan- 

ją wyborczą. 

1. Atak p, 

iwiódł się. Azana ustąpił wobec w 

rządu w kraju 

Lerroux tym razem po- 
aż    

jnej niepopularności 

rozdźwię- 

ków w koa- 

Do władzy doszedł .ierroux na 

czele również bardzo mieszanej zbie 

„oraz pogłębiających się 

łonie dotychezasowej 

dieji. 

zańskich z 

  

aminy partyj mie Wy- 

łączeniem socjalistów. 

Mało jest szans na to, ażeby nowy 

rząd mógł zdobyć się na «ednolity 

jprogram i na energję w jego realizo 

iwaniu. W Hiszpanji — jak i w wielu 

innych państwach Europy — skraj- 

me prądy biorą górę i wykazują naj- 

'większą aktywność. Zróżniczkowane 

i nie mające szerokiej podstawy or- 

ganizacyjnej w masach partie środ- 

'ka, nie będą w stanie opanować ! 

  

tuacji w kraju o ile nie stworzą jed 
  

mej wyraźnej platformy programo- 

„wej i liczbą kartek wyborczych lub 

głosów w parlamencie będą operowa 

ły przeciwko dynamice rewolucyj- 

nych 'tendencyj obu skrajnych skrzy- 

del. į * 

IP. Lerroux, jeżeli sądzić z jego 

przeszłości politycznej, nie wygląda 

na hiszpańskiego Napoleona, ani na- 

wet Boulangera. Rząd jego nosi w so 

bie cechy rządu przejściowego. Na 

horyzoncie politycznym w Hiszpanji 

nie widać jeszcze człowieka któryby 

potrafił zdobyć autorytet, niezbędny 

dla poskromienia przeciwstawnych, 

skrajnych prądów i uporządkowania 

zaognionych stosunków socjalnych i 

politycznych młodej Republiki. 

! rz. 

  

  

  

Pogodziły Strassera z Hitlerem... gazy. 
PARYŻ. (Pat). („Le Rempart* przy 

imasi sensacyjna wiallomość g dzia- 
falnmości Grzegorza Strassera, który 
bstątnio pojednać się miał z Hitlerem 
ti zajmuje kierdwnicze stanowisko w 
'tabryce $chering - Kahlbum w Berii 
mie. W fabryce tej ;wejiług korespon 
Xlenta — znajduje się specjalny ©4- 
dział, t. kw. Adlefshof, Który ostatnio 
'został przez Btrassera zreorganizowa 
sny. Wejście do pnajdujących się w 
'aim (laboratorjów gest .dozwoldne tyl 
ko po podaniu hasła, którem iw obtat 
Inich czasach miat być wes „sativa 

Inas, ; 

i Według dziennika, w labojrator- 
jach 'wrk w największej tajemniey 
(prąca nad įprodukeją gazów wojjen- 
mych. Cełem uniknięcia ewentual- 
i nej kontroli etykiety a: prepakatach 

ą 
„wistej zawartości balonów. 'W estat- 

mich czasach 4 robotników tego łabo 
iratorjum uległo zatruciu. Lekarze poz 
/poznali rzekomo. zatrucie kwasem wę 
.glowym. W rzeczywiskości jednak ro 
hotniey kestaki zatruci gazami wojen 
imemi, które jy fabryce pryechowywa 
ne są w balonach 7 stykietą kwasu 
węglowego. 

  

Ww przededniu obrad paryskich. 
PARYŻ. (Pat), W przededniu o!- 

warcia konferencji francusko - an- 
gielskiej w Paryżu wre gorączkowa 
praca. Instrukcje rządu francuskiego, 

ustalone na radzie gabinetowej, kła- 
dą największy macisk ma sprawę kon 
troli międzynarodowej zbrojeń. Od 
rozstrzygnięcia zagadnienia kontroli 

i od ustalenia programu jej wykony 
wania sposobami precyzyjnemi lub 
dowolmemi zależy — zdaniem prasy 

Uroczystości 
BUDAPESZT. (Pat). Wręczając 

regentowi Horthy „płaskorzeźbę bron 
zową, wyobrażającą kórla Stefana 

Batorego, oraz listy Sobieskiego, pre 
zes Stamirowski wygłosił pizemówie 
nie, prosząc w imiemiu komitetu o 
przyjęcie tych dwóch, przesłanych za 
jego pośrednictwem, darów. 

    

   

BUDAPESZT. (Pat). ,W operze i 

— powodzenie lub całkowite bankru 
ctwo prac genewskich, które będą 
wznowione pod przewodnictwem 
Hendersona w dn. 16 października. 

Wobec przyjęcia w zasadzie przeż 
Angliję i Stany Zjednoczone frameus- 
kiego postulatu kontroli, drugą część 
problematu to zn. sposób wykonywa 
nia jej stanowić będzie istotny temat 
obrad paryskich. 

na Węgrzech. 
w Teatrze Narodowym odbyły się u- 
roczyste przedstawienia. Między in- 
memi graną była część dramatu „Ste 
"an Batory“ Ferdynanda Goetla. 
'Przedstawienie w Teatrze Narodo- 
'wym zaszczycił swą obecnością re- 

    

'gent Horthy z małżonką. Obecny byt 
również kard. prymas Hlond, min. 
Janta + Połczyńlski, pos. Łepkowski i 
inni, 

Powodzenie pożyczki narodowej. 

  

KARSZAWA, (PAT). — W dalszym ci 
z całego kraju napływają depesze, wiadomo 

ści i pisma od związków, stowarzyszeń, 'n- 
stytucyj, rzeszeń i firm, które bądź dekla 
rują subskrypcję pożyczki narodowej, bądź 
zgłasz xkces do akcji propagowania po 
życzki narodowej. Również napływa szereg 
wiadomości z kraju o utworzeniu się kom 
tetów obywatelskich pożyczki narodowej w 
poszczególnych miastach i całem państwie. 
Nadeszły wiadomości z Krakowa, Brzešcis 
n/Bugiem, Białegostoku, Lwowa, Wilna, 
towie, Sosnowca, Chodzieży, Czarnkowa, Mie 
Czychodu, Šremy i L d, 

M. in. na: ręce komisarza generalnego 
pożyczki narodowej min. Starzyńskiego wpiy 
nęły następujące pisma i depesze: Stowa- 
rzyszenia ;Przemysiowców Budowlanych R. 
P., Centrali Gospodarczej Przemysłu Budow 

  

            

    

  
  

lanego, Prezydjum Stałej Delegacji Zrzeszeń 

Przemysłowców Budowlanych Rzeczypospo 
litej, Związku Zawodowego Pracowników 
Przemysłu Cukrowniczego, Centralnego Zsrze 
szenia Ruchu Spółdzielczego, Pracowników 
Umysłowych Zjednoczonych Fabryk Związ- 
ków Azotowych w Chorzewie, Zarządu Głów 
nego Polskiego Stowarzyszenia Kobiet z 
Wyższem 'Wykształceniem, Związku Zawo- 
dowego Pracowników Kupieckich, Przemys 
dowych, Bankowych i Biurowych w Polsce z 
siedzibą w Poznaniu, Zarządu Głównego Pl 
skiego Czerwonego Krzyża, Związku Komu- 
nalnych Kas Oszczędności Wojew. Śląskieg ». 

Z inicjatywy Zrzeszenia Pracowników 
Banku Polskiego powołany został do życia 
Stołeczny (Komitet Pracowniczy Pożyczki 

    

    

Narodowej, w skład którego weszło szereg. 
związków i stowarzyszeń. 

Tajemniczy lot Lindbergha. 
STOKHOLM, (PAT). — Lindberg wystar- 

tował o g. 11,27, udając się w kierunku po- 
łudniowym. Słynny lotnik amerykański nie 
ujawnił celu swego lotu. 

ALSA EKT DS TSRS 

Obchód 250-lecia odsieczy Wiednia w stolicy. 
W uroczystościach wziął udział Pan Prezydent Rzpiitej. 

  

Sarkofag w, kościele Kapue : 
szawie, zaw i|cy serce króla Jana Sobies- 
kiego. Popiersie dłóta Kaufmana, miecz i 
kórona wykonane przez Gregoire'a. Jak wia 

ściół Kapucynów ufundowany 2 
z króla Sobieskiego. W tym też kc- 

poczywały pierwotnie zwłoki wie!- 
kiego króla. 

   
       

   

    

    

WARSZAWA. (Pat). Niedzielne u- 
tości, związane z obchodem 

250-lecia zwycięstwia oręża polskiego, 
miały w stolicy przebieg podniosły. 
Na wszystkich domach powiewały 
flagi o barwach narodowych. W ok- 
nach wystawowych widniały wizerun 
ki króla Jana Sobieskiego. Przy pom 
niku króla Jana i przy sarkofagu z je 

   
  

  

go sercem w kościele O. O. Kapucy- 
nów wysławioho posterunki honoro 
we. 

O godz. 9 ratno przed kościołem 
poczęki się zbierać członkowie komi- 
tetu obchodowego, delegacje oddzia- 
łów wojskowych garnizonu stołeczne 
go, przedstawiciele organizacyj PW., 
weterani 1863 roku i t. d. Frontem 
do Świątyni ustawiła się komhpanja 
honorowa 21 p. p. ze sztandarem. W 
międzyczasie w nawie głównej koś. 
cioła zgromadzili się przedstawiciele 

władz. Przybył między nnemi mini- 
ster spraw wewnętrznych Pieracki, 

który reprezentował p. prezesa Rady 
Ministrów, ministrowie Hubicki, Za- 
rzycki, Butkiewicz, Nakoniecznikoff- 
Klukowski, prezes N. 1. K. Krzemień- 
ski, wieemarszałek Senktu Leszezyn 
ski, członkowie poselstwa austrja- 
ckiego, 'podsekretarze stanu, wojewo 
dowie, przedstawiciełe władz miejs- 
kich i inni. ) 

0 9.15 II wiceminister spraw woj- 
skowych gen. Składkłowski dokonał 
przeglądu komfanji honorowej. W 
chwilę* potem przybył p. Prezydent 
Rzeczypospolitej 'w otoczeniu człon- 
ków domu cywilnego i wojskowego. 
Powitany przez przedstawicieli władz 
wojskowych i cywilnych i ks. bisku 
pa polowego Gawlinę Pan Prezydent 
przeszedł przed frontem kompanji 

honorowej, kierując się w stronę koś 
cioła. U progu świątyni powitali go 
członkowie komitetu obchodu oraz 
O. O. Kapucyni. 

Po zajęciu przez p. Prezydenta 
Rzeczypospolitej miejsca w presbites 
jum rozpoczęła się pontyfikalna 

     

  

msza święta, cełebrowana przeź | 
kardynała Kakowiskiego w : 
licznego duchowieństwa. Po mszy o 
kolicznościowe ikazanie wygłosił ks. 
biskup Gawlina. Po kazaniu obecni 
odśpiewali „Boże coś Polskę", po- 
czem p. Prezydeni, w towarzystwie 
członków ządu, duchowieństwa; 
przedstawicieli wojskowości, człon- 
ków poselstwa austrjackiego i świty, 
udał się do kapbiej kościelnej, gdzie 
na sarkofagu. w którym mieści się 
serce króla Jana, złożył wieniec z liś 
ci laurowych, (przepasany wstęgami 
o barwhch narodowych: z napisem: 
» Žino pod Wiedniem — Prezy 
dent Rzec pospolitej". Po złożeniu 
wieńca Prezydent udał się na Zamek. 

   

    

   
  

Po mszy członkowie komitetu ob 
chodu, kompanja honorowa 21 P- p. 
z orkiestrą oraz delegacje wojska u- 
dali się na Krakowskie Przedmieście 
do figury Matki Boskiej Zwycięskiej, 
gdzie przy dźwiękach „Boże coś Poł 
skę“ nastąpiło złożenie wieńca przez 
delegację komitetu obchodu. W mię- 
dzyczasie uformował się wielki po 
chód organizacy. j, biorących udział w 
mroczystości, który skierował się pod 
[pomnik Sobieskiego. Gdy czoło po- 
chodu zatrzymało się przed pomni- 
kiem, kompan ja honorowa wojska 0- 

   

  

» raz delegacje ustawiły się wzdłuż uli 
cy. Przedstawiciele komitetu obcho- 
du złożyli u stóp pomnika piękny wie 
niec, przy dźwiękach hymnu narodo 
wego. 

Następnie odbyła się defilada, w 
której wzięły udział liczne delegacje 
szkół, organizacyj i stowarzyszeń. 

  

fałszywe i nie vdpowiadają rzeczy, 

Delegacja polska do Genewy. 
Wyłazd ministra Becka. 

  

Agencja „Iskra“  dowiaduje się, 
że minister spraw zagranicznych p. 
Józef Beck, który powrócił z Za 
leszczyk ido Warszawy w dniu l6-ym 
ib. m. rano, ustalił De delegacji pol 

skiej na rozpoczynającą się w Gene- 
wie w dniu 22 b. m. sesję Rady Ligi 
Narodów oraz na otwierające swe do 
roczne obrady w dniu b.'m. Zgro: 
madzenie Ligi. 

Na czele delegacji stanie minister 
Beck, a pozatem delegatami Polski 
będą pp.: min. Edward Raczyński, 
stały delegat Rzplitej w Genewie, mi- 

"nister Jan Modzelewski, poseł Rzpli- 
tej przy rządzie szwajcarikim w Ber- 
mie i gen. Burhardt-Btkacki, delegat 
Polski na Konferencję Rozbrojenio- 
wą. 

Zastępcami delegatów mianowani 

zostali Pp.: Roman Debicki, f ga 
binetu minisra: spraw zagranicznych, 
Antoni Roman — radca ekonomiczny 
min. spraw zagr.. naczelnik Tadeusz 
Gwiazdowski, radca Tytus Klomarnie 
ki i senatorka Hanna Hubicka. 

Jako szef biura prasowego delega 
ji polskiej udaje się do Genewy į 

Emil Ruecker, zastępca naczeln'ka 

wydziału prasowego min. spraw za- 
granicznych. 

Wyjazd kilku z pośród wymienio- 
nych członków delegacji pozost 

    

    

       
  

    

     

   aje w 
związku z rozpoczynającemi się po za 
kończeniu. sesji Rady i Zgromadzen 
Ligi Narodów pracami Konferencji 
Rozbrojeniowej, której tegoroczna 
sesja jesienna wyznaczona została nu 

dzień 16 października r. b. 

Austriacki organ wielkenie- 
miecki © stosunkach polsko- 

   

  

  

sowieckich. 
WIEDEŃ, (PAT). — „Wiener Neueste 

Nachriehte: cslaszaja arty! kut na temai     

  

   eheenych stosunków polsko — so h. 
Dziennik uważa, że wspólnota interesów pe 
między Moskwa a Warszawą mogłaby w pew 
nych warunkach zmienić się na przymierze, 
które dla eałej Europy mogłchy mieć decy 

    

  

  

    dujace znaczenie; dalej twierdzi, że Moskwa 
niezwykle szybko zmieniła, sie obecnie na 

  

państwo najbardziej kcnserwatywne w ds- 
chu traktatu wersalskiego, „Trzeba przyz 
mać, że cała opinja polska zgodna jest w 
swych poglądach na, sprawę Pomorza prze 
tiwna jest zmianom terytorjałnym НУ 

rewizjonizm jest czynnikiem, który 
dziś najwięcej oba mocarstwa”. 

Zjazd dyrektorów szkół 

   

      

średnich. 
/ARSZAWIA, (PAT). — W! dniu 17 bm. 

o godz, 10 rano w auli gimnazjum Zgroma 
dzenia O. O. Kapucynów z Warsz 
począł się l-szy ogólno — polski 

  

warzyszenia Dyrektorów Polskich Szkół 
nich, Prywatnych i Samorządowych, przy u 
dziale 100 dyrektorów z całej Polski. Uchwa 
lono wysłać depesze hołdownicze do p. 
zydenta Rzeczypospolitej i do p. M 
Piłsudskiego oraz do premjera Jędrzejewi- 
cza, z zapewnieniem o swej niezłomnej wo 
si oddania wszystkich sił sprawie rea 
reformy ustroju szkolnictwa dla chw sły | 
potęgi mocarstwowej Rzeczypospolitej. Pc. 
nadto powzięto uchwałę, wzywającą całe pol 
skie mauczycielstwo, aby wierne swej trady 
cji stanęło w pierwszych szeregach subskry- 
bowania pożyczki narodowej, Następnie 
głoszono referaty na temat aktualnych za 
gadnień szkolnictwa. 

   
  

     

    

WIADOMOŚCI z KOWNA 
GŁOS ROZSĄDKU. . 

Wychodzący od niedawna w Kow, 
mie dziennik litewski „A. B. C.* ogła. 
sza kilka zkolei artykułów w spra- 
wie stosunków  litewsko - polskich 
Od utartego od lat szablonu głosów 
kowieńskich na ten temat odznacza - 
ją się powyższe artykuły spokojem į 
realizmem myślenia, co już nadaje 
žym wystąpieniom charakter zlekka 
seusacyjny, a zarazem zapalają iskier 
kę optymizmu na mrocznem tle do- 
tychezasowych t. zw. stosunków pol 
skio-litewskich a raczej ich braku. 
Byle nie EE się to głos woła jącego. 

   

            

   

   

głoszae w dalszym ciagu pot- 
ania z Polską normalnych sie 

. pedkreśla, że przemawiają za, tem 
względy gospodarcze. Wfleńszezyz- 

a dzięki swej linji kolejowej 
Polski znaczenie strategiczne, deniosłe dla 

nie przedstawia dła niej pod względem go 
spodąrczym jako uhoga 

ych. Stanowi 
sunków z Litwą, pozba 

1ego wyłotu żakątek kraju. 
gospodarcze wzrosłoby znacz 

po uregulowaniu stosunków polsko a 
ich. Obck jedynego obecnie portu de 

stępnega ekspertowi z Wileńszczyzny 
kalaby ona wówezas Kłaj 

która znów skorzystałaby dzięki wzmo 
. Dla Polski pozatem korzystnem 

cie splawu Niemnem, dla Lit 

wielkiej wartości 
     

  

   

  

   

    

     pede, 
żeniu ruch 
byłchy ciw 

    

   

  

    

wy — zwiększenie tranzytu. 

Na czy! R sto uwagę, že Polska, ja 
ke kraj również relniczy, nie prze    

      

«la Litwy rynku zbytu jej produke 
megłaby ds Litwy kierować zn: 

i swych wyrobów przemysłowy 
    
     

   
    przez Gdańsk i kontrabandę znaczne ilo 

towarów nolskich, na czem zarabia tran 
rt niemiceki, 

   

  

   

    

   
w  zdłuszonej Wil 

unki gospedarcze nie 
Litwinów, skoro meją oni nadzieję 

Kraj ten odzyskać, wycieńczona prowineja 
potrzebował: 6 nader wielkich 

A cbeene warunki pod względem 
czym falalnie wpływają na stan Wi 

     

  

  

       

   

     
   

  

Wilno — Dyneburg by 
wodnie wielkim plusem 

ym minusem byłaby dla 
uirata — lecz samym uporem Lit 

zdoła jej uzyskać, a również wątpić 
by dało się to dokonać siłą zbroj- 

na nawet przy najbardziej sprzyjających cko 
licznościach. 

Autor kończ? konkluzją, że jedyne, co 
jest cheenie de zrobienia, to stworzenie wię 
kszyeh możliwości rozkwitu gospodarezego 
Wileńsz zyzmy i większe zbliżenie z jej lud 

ścią w eclu pociągnięcia jej przykładem 
szego peziemu kułżury, Jednocześnie, 0- 

bok kulturalnych, będą mogli mieszkańcy 
Wileńsz: iy korzystać z materjalnych za- 

należy więc stawiać przesz 
yni stosunkem ludności Wileń- 

szeyzny z ludnością niepodległej Litwy*. 

je 

Palski 
nie     

      

      

       

   

UPORZADKOWANIE DOLINY MICKIE- 

WICZA. 

Samorząd Miejski wyasygnował 60 tys. 
litów na doprowdazenie do porządku Doli 

Mickiewicza. W Dolinie Mickiewicza zo 
uporządkowane drogi, odgrodzone mło 

drzewa i t. d. W tych dniach prace te roz 
poczęły się, 

    

      

  

5.000 SŁUCHACZÓW NA UNIWERSYTECIE 
KOWIEŃSKIM. 

W roku bież. po zamknięciu imatrykula 
cji no h studentów okazuje się, że będzie 

czało na Uniwersytet koło 5.000 sła 
chaczy, w tej liczbie 800 przyjętych obecnie 

   

  

Dar dla Pana Marszałka Piłsudskiego. 

Pani Marszałkowa 
ska przyjęła w Belwederze p. 
la, przemysłowca ze Strasburga, b. 

  

prezesa 
Stowarzyszenia Żydów Polskich w Wiesba 
denie, który przyjechał specjalnie do War. 

  

szawy, aby z okaz -ej rocznicy -odsie_ 
czy Wiednia ofiarowa u Marszałkow: 
Piłsudskiemu cenny róg z kości i 

Róg ten artystycznie rzeźbiony miał należe 

     
       

Jana II. W imieniu Żydów pocho. 
1 z Polski zamieszkałych we wschod 

p. Fischel złożył p. Marszał- 
/ czei i hołdu dia Pierwszeg> 

      

   

   
zdjęciu wręczenie / dąpu. Obok p. 

konsut R. P. w Strasburgu p. Le- 
chowski, oraz adjutant kpt. Mładowski.
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Z pamiętników Lloyd George'a. minas nai red Si Mota 2 Polski | 18 Н | zoo om zas аее 
Początek wojny r. 1914. 

Pojawił się obecnie w druku pierw 
szy tom pamiętników Lloyd iGeor- 
е`а з okresu wojny światowej. W 
sposób dramat ny dopisuje tu b. 
premjer W. Brytanji pamiętne chwi- 

ide wypowiedzenia wojay Niemcom 
(przez Amgl ję. 

„W piątek 24 lipca r. 1914 ezłon- 
kowie rządu brytyjskiego zebrali « 
w gabinecie premjera w gmachu 1z- 
by Gmin celem omówienia kwestji ir 
landzkiej. Po zakończeniu narady, 
wstał Edward Grey, minister spraw 
zagranieznych, i poprosił o chwilę u- 
wagi w celu poinformowania zebra- 
ny oh o stanie sytuacji w Europie (by- 
ło to już po wręczeniu uliimatum 
Austro - Węgier Serbji). Wtedy to: 
Grey po raz pierws ošwiadi 
swoim kolegom, iž uwaža sptuację za 
ban dzo powažną, lecz jednakže ma ma, 
dzieję, że to.zące się między Austrją 
a Rosją rokowania doprowadzą do. 
pokojowego załatwienia konfliktu. 

„Rozeszliśmy się pod wrażeniem 

  

      

  

   

  

     
  

  

uspakajającego oświadczenia — įpi- 
sze Lloyd George — a nazajutrz 
Grey wyjechał na week - end do swo 

  

jej posiadłości. Za jego przykładem. 
poszli wszyscy inni ministrowie, Wi 
miedzielę sytuacja się zaostrzy ala 
żaden, z ministrów nie sądził, że woj- 
ma europejska jest już tak bliska” 

„Minęły trzy dni. 4 sierpnia o go- 
dzinie 9 wieczorem członkowie gabi 
metu zebraji się ma posiedzeniu. Lloyd, 
George'a» powitał premjer Asquith. 

Edw. Grey r inni ministrowie w mie- 
zwykle poważnym mastroju. Przed, 
«chwilą prze_ęto nieszyfrowaną depe 
szę miemieckiego M. 8. Z., adresotwa- 
mą do ambasady niemieckiej 'w Lon- 
dynie. W depeszy komunikowano am 
basadorowi niemieckiemu, iż przed- 
stawiciel Anglji w Berlinie o godz. 
7 wieczorem zażądał swoich (paszipor 
łów i w imieniu Anglji wypowiedział 
wojnę Niemcom. Myśmy nie mieli od 
maszego ambasadona w Berlinie, sira 
Edwarda Goschena, żadnych 'wiedo, 
mości. Dlatego, też nie rozumieliśm 
co ta depsza ma oznaczać. Zdawało 
się mam, że była to próba wytworze 
nia sytuacji, 'w której Niemcy uzysku. 

łyby możność zadania niespodzianego 
fuderzenia fłocie angielskiej lub wy- 
brzeżu angielskiemu. Czy należy tę 
przejętą depeszę uważać za początek 
działań wojennych? Czy też należy, 
łaczekiwać chwili, aż Niemcy oficjal 
mie odrzucą (postawione przez nas ul-. 
tymatywne żądanie wyrzeczenia się 
przemarszu przez terytorjum belgii- 
skie? Czy też mamy może «czekać aż. 
wybije godzina, wskazana przez nas 
w naszem ultimatum? * 

„Siedzieliśmy przy zielonym sto! 
w historycznej sali, gdzie w przesz- 
łości nieraz już zapadały niezwykle 
doniosłe decyzje. Pokój był słabo oś 
wietlony, i pamiętam. że nie wszyst- 
kie lampy były zapalone. W tym pół 
"mroku widziałem postaci — cienie 
majwię ch angielskich mężókw sta 
mu czasów minionych, jakgdyby ucze 
stniezących w maszych naradach, lu 
dzi, któ poświęcili się stworzeniu, 

maszego światowego imperjum: Pit- 
ta, Foxa, Peela, Palmestroma, Disra- 
teli, Gladstone a... I oto madeszła chwi 

a straszliwej decyzji: czy mamy na 

tychmiast spuścić z łańcuchów 'wście. 
łe psy w 4 też czekać jesz- 

cze, przynajmniej dwie godziny, pod 

czas których może w: i 
pokoju? Kiedy wypow 
zaraz, czy o północy?" 

„Termin ultimatum upływał o go 
qzinie 12 w nocy, 'wedle czasu berliń 

skiego, czyli o 11 podług czasu angie] 

skiego. Postanowiliśmy czekać do go- 

dziny tl-ejj Ach: gdyby jeszcze do 

          

  

    

   
    

    

  

      

  

iedzieć wojnę; 

  

    

   

    

jedenastej j przyszła z Berlina wiado- 

mość, że w „Niemiezech ibierze górę 

"ŚNIEŻYSTE 

prąd poszanowania neutralności Bel- 
gjil... W miarę tego, jak wskazówka 
zagara zbliżała się do jedenastej, w. 
/pokoju zgęszęzała się uroc 2 
Nikt już nie mógł wymówić ani sło- 
wa. Czdzaliśmy sygnału, który miał 
zmusić nas gło maciśnięcia dźw 
skazującej miljony ludzi na zagładę * 

„Przeciągły dźwięk zegara rozległ 
się w ciszy nocnej. Na twarzach wiszy 

stkich pojawił się wyraz straszłiwego 
maprężenia. Uderzenia zegara padały, 
jedno za drugiem. odbijając się w. 
maszych uszach, jak uderzenia Losu. 
Jakiego losu? Któż to mógł wiedzieć? 
Wiedzieliśmy: Francja była za słaba, 

aby samej móc zwycięży: „ Rosja była 
źle zorganizowana i marnie uzbrojo- 
na, jakże ciężkie zadanie bierze na 
siebie Anglja! Czy dorosła ona do tej 
odpowiedzialności?* 

„Co do tego nikt z nas nie miał 

majmniejszej wątpliwości. Ale może- 
my przyznać się bez wstydu. że nasze 
jpulsy biły wtedy gorączkowo. Czy mo 
gliśmy przypuścić, że zanim (pokój 
zapanuje znowu w Europie, przejdą 
<ałe cztery lata straszliwych cienpień, 
spustoszeń i barbarzyństwa. jakiego 
jeszcze mie przeżyła ludzkość? Że 12 
miljonów dzielnej młodzieży padnie, 
a 20 miljonów stanie się kaldkami? 
Że Europa pod brzemieniem wojny, 
ulegnie katastrofie? Że trzy potężne 
państwa rozpaidną się w proch j>że 
nad połową Europy zapanuje rewolu 
cja, głód i anarchja?... A czyż histor- 
ja już zamknęła ostatnią  stronicę? 
Któż to może wiedzieć!... Ale gdybyś- 
my nawet mogli 4 sferpuia 1914 roku 
przewidzieć te: wszystko, nie miogli- 
byśmy postąpić inaczej, niż postąpi- 

    

  

    

                

   

  

  

  

   

  

  

iPodłezas pobytu w Białogrodzie, delegacja 
parłamenta ów, polskich złożyła wieniec, 
na grobie nego, Żołnierza. 

Na zdjęciu pochód delegacji z wieńcen. 

  
          

  

W pierwszym 
prof. Wacław 
łek Senatu — 

ałek Sejmu 
wicemarsza 

rzędzie wicemars. 
Makowski or 
Antoni Boguc 

  

  

  

Burzliwy żywot króla Feisala. 
Nieprzeciętną 

miał się zmarły 

trzecim synem szę 
Hedżasń), ani rozwój wyp: 
dzie nie predystonował 
do tronu. Koronę zawd 

kapitanowi 
go na wł 

indywidualnością , wyróż- 

| Iraku. Ani urodzenie (był 
ibn Alego 
na Wi 

miodego Fe 
oczał tajemna 

yi, który skiero 
rzymierza z Ang 

Odtąd datuje się mx króla Feisala, który 
w ie swego burzliwego żywota kole job 

obejmował trzy arabskie trony 

Król F 1 pochodził z ks 
skiej rodziny. Po kądzieli był w 
koleniu potomkiem wielkiego: Hassana, 
ka Proroka. Po mieczu należał do rodu 
ków, na który sułtani tureccy n 
chylnem spoglądali okiem. Wole. 
Husseina pod bokiem w Stambułe, aniżeli w 
pustyni na cezele dzikich Beduinów. W 
z ojcem młodym Feisal dz wo swe 
dził w Kons tynopolu; Uczył się tam p. 
«©pieką mułły i francu 
Wstąpił następnie do armii 

       

  

    

  

    

  

   

      

    

  

    
    ej ar 

  

36_tem P 
wan 

  

  

      

       
  

  

    

    

    

    

POŻYCZKA NARODOWA 
WŁASNEMI SIŁAMI 

  

Pogrzeb rabina - cadyka w Raduniu. 
W związku z pogrzebem zmarłe- 

go cadyka - rabina „Chofec Chaim“ 
Kagana w ciągu soboty i niedzieli do 
Radunia zjechało dziesiątki tysięcy 
osób. 

iPogrzeb. który był wyznaczony na, 
godz, 12 w poł. odbył się ze znacznem, 
opóźnieniem, iponieważ rano nad- 
szedł 'telegram z Londynu z powiada, 
mieniem, wyjeżdża stamtąd samo 
lotem specjalńa delegacja z naczel- 
nym rabinem Londynu. 

Z Wilna wyjechało kilkadziesiąt 

    

autobusów i minóstwo aut itaksówek 
m. in. specjalna delegacja gminy ży- 
dowskiej, iskładająca się z pełnego 

„Prezydjum. Rabinat wileński v 
chał także in corpore, z wyjątkiem. 
chorego rabina Grodzieńskiego. W. 
„pogrzebie brały udział ' delegacje 
Łotwy, Niemiec, Czechosłowacji, Ru 
munji i in. Licznie reprezentowane 
były sfery dziennikarskie. 

Ceremonje - pogrzebowe 
przeszło 6 godzin. 

    

    

trwały 

Nie do pomyślenia w czasach kryzysowych! 
Wypadek niepozhawiony cech  humory- 

stycznych i wcałe, jak na czasy kryzysowe, 
oryginalny — wydarzył się onegdaj w Wil- 
nie. 

"Do posterunkowego stojącego przy zbie 
gu ulic Ostrobramskiej i Subocz podbieg: 
nagle jakiś jegomość i głosem drżącym ой 
podniecenia zawołał: 

— Panie posterunkowy! 
piec chciał mnie zastrzelić! 

Po wydobyciu, nawiasem mówiąc, z nie 
małym trudem, adresu krewkiego sklepika- 
rza posterunkowy niezwłocznie udał się do 
miejsca starcia, Był to sklep przy ul, Subocz 
6. — Okazało się, iż właściciel sklepu Sii- 
kiewiez, istotnie widokiem rewolweru zmu 
sił klijenta do ucieczki. W tłumaczeniu Sit 
kiewicza cała sprawa przedstawiała się na 

  

Ratunku! Ku- 

stępująco: 
Klijent, miejaki BratowSki, wstąpił do 

sklepu po pomidory. Wpierw wybierał po 
midory, później kazał je zapakować, nastej+ 
nie wynikła sprzeczka o cenę. Bratowski tar 
gował się przez dłuższy czas, wreszcie kazał 
ppmidory rozpakować, Później wrócił do 
sklepu i znowu prosił odważyć mu pomido 
ry, a po odważeniu znowu zaczął się © cenę 

sprzeczać. 
To tak dalece poderwowało Sitkiewicza, 

iż tracąc wreszcie opanowanie wydobył re 
wolwer i pod groźba luty wyprosił klijenta. 
za drzwi. 

Po stwierdzeniu, iż Sitkiewicz pozwolenie 
na broń posiada, posterunkowy. ograniczył 
się do spisania protokóła. (c). 

  

    

Dziki niszczą zasiewy. 
Mieszkańcy gm. soleczniekiej zwrócili się 

do władz z prośbą o zabezpieczenie ich pół 
cd „najazdu* dzików, które niszczą nocami 

pola. Na terenie kilku wsi dziki zniszczyły 

KOŚCIOŁY. 
ы Głębokie — Berezwecz. 

  

O wschodzie słońca, lest „liści, 

które wiatr poranny obija o, oknv, 

budzi nas w schludnym „hoielu* War 

szawskim, w mieście po'wiatowem: 

Głębokie. O Iiogoslawiond energjo. 

min. Sławoj- „Skladklowskiego! Pogro- 

mić pluskwy w naszym kraju, gdzie 

uchodziły za właścitwość klimatu, jak 

zapewniała właścicielka eleganckiego 

pensjonatu w Warszawie, wypłoszyć 

wszelkie prusaki, tarakany i karalu- 

chy z różnych zajazdów Drui, Drys- 

sy, Šwigcian, Dzisny i głębokiego, 

to wyczyn... historyczny. I niejeden 

podrėžhy zasypialiac blogo i spokoj- 

mie w schludnem łóżeczku, 'w małem 

miasteczku, westchni» z wdzięczno- 

ścią na intencję dobroczyńcy wędru : 

jące, j społeczności. 

I w Głębokiem wylpoczywało się 
spokojnie. I rwszystkio było w porą. 
Unosi nas teraz bystry acz dorożkar- 
ski rumak, popękłzany , namiętnie, 
przez energicznego syna Izraela, któ- 
ry nas wczoraj dosłownie wydarł ze 
szwargotu i ob ęć współwyznawców 

kiedy w mroku kołb stacji rozszar- 
pywali nasze walizki i płaszcze, wy- 
nosząc pod niebiosa zalety swoje, 'we- 

hikułów i rumaków К 
Ranek jest rozumie się Madnć. 

metalicznie różowy, i przeźroczą b 
dością północnego nieba . nakrywa 
mas jak kloszem z kryształu. Plo obu 
bokach uliey rozpłaszczają się przy- 
ziemne domeczki niezmiernie mędz- 

    

  

  

me, biedłae, brzydkie i byle jak skle- 
«one, ód czasu do czasu wystrzela 

wśród tego żebractwa jakaś wyższa 
murowanka lub coś .w rodzaju dwor- 

ku. 
Jest tu jednak wszystko, czego "Ww. 

maga: wkpółczesna cywilizacja:  08- 
*wictlenie elekirychne, szpital, magi- 
strat, Dom Ludowy, Macierz Szkol- 
na, Przytułek dla starców, Ogróklek 
dziecięcy. Kasa Stefczyka, Komunal- 
na i Bank Spółdzielczy powstałe w 
czasie dobrej kon unkiury gospoda" - 
czej rozwijały się marazie świetn 
teraz wegełują, najlepiej przetrzy- 

muje kryzys Bank Ludowy Żydow - 
ski, mający więcej handlow ych ope- 
wacyj. 

Przed wojną Głębokie „było głu- 
chą, zapadią mieścilną, bez znaczenia 
handlowego, ostatnim kresem kolei 
podjazdowej, kłóra dopiero w czasie 
wojny, na gwałt, została dobudowa- 
ma do Królewszczyzny i tam połą- 
cadona w celach strategicznych z Ba- 
łagoje-Siedlecką linją. 

IPrzy rządach polskich, a zwłasz- 
cza dzięki przeniesieniu władzjpowia 
towych z Dłisny, która znów z tego 
Ipowodu zamarła i podupadła dzięki 
położeniu na zbiegu traktów handlo- 
iwych, Głębokie stało się miby bramą, 
iwypadową strategiczną i handlcwą, 
ma wschód. Hurtowy handel artyku- 
łów pierwszej potrzeby na cały po- 
wiat tu się Bantenbinucs tu centrum 

  

  

   

      

na przestrzeni 3 ha poła z kartoflami. 
Według wszelkiego  pradopodcbieństwa 

4ziki przywędrowały z puszczy Rudniekiej. 

  

skupu lnu i siemienia, zboża, trzody 
chlewnej oraz futer (baranice, lisy, 
iwiewiórki, bobry ete.), handel jaj- 
czarski, eksportujący przeważnie do 
Anglji. Ta różnorodność przedmio 
tów sprzedawanych sprawia, że za- 
stój mniej się tam daje odczuwać niż 

gdzieindziej, ale otwarta zeszłego ro- 
ku kolej z Woropajewa na Druj 
przechodząca jprzez zac hodnią czę 
powiatu i tamtejsze osiedla, spłoiwo- 
duje, że część operacyj odpadnie od 
Głębokiego ma rzecz rozwijającej się 
ostatnio Szarkowszczyzmy. 

Ozdobą miasteczka, prócz jezior, 
vą kościbły. W 1628 r. wojewoda 
iMścisławski Józef Korsak fundował 
Farę, ozdabianą potem  iwewlnątrz, 
(przez proboszczów. .W 1639 r. stanął 
drugi jeszcze piękniejszy (dziś сег- 
iIkiew) z obszernym „klasztorem dla 
100. Karmelitów Bosych (dziś Staro- 
stwo). Korsak oddał zakonowi poło* 
'wę miasta i obszerne dobra Łastow- 
nicę (10 tys. roczn: dochodu) . 800 
dymów, z obowiązkiem utrzymywa- 
mia szkoły i bursy dla niezamożnej, 
młodzieży. OO. Karmelici spełnili su- 

'miennie wolę hojnego ofiarodawcy. 
szkołę i konwikt. bibljotekę do 

8 tys. dzieł, zbiór rycin, kart geogra- 
Ficznych, . „gabinet fizyczny, aptekę. 
szpital i pokoje gościnne dla odwie- 
dzających. 'Po. kasacie w r. 1831 du 
chowieństwio prawosławne otrzyma- 
ło kościół i klasztor, majątek zabrał 
skarb, miasteczko otrzymali, włościa- 
mie do wykupu, drugą połowę wzięła 
Anna z Zespod-Zenolwiczów, żona 
Skale" „Radziwiłła kasztelana iwi- 
deńskiego lordynata 

   
  

  

   

          

ma Nieświeżu. 

  

ko zdołał dosłużyć się generalskiej. rangi. 
W, 1908 roku zupełnie niespodzianie zło” 

żono z tronu emira Mekki, Alege ibn Abdul. 
    laha, wkrótce umiera następ: 

Ma, i nagle Hussein 708:    tych. miast Mekki i 2 
Feisala w pustyni wśród. Beduinów. Miody 

ę wiedzie tam żywoł d i ŻE 33 

gdy w roku 1910 powołany został prżez 
kow do uśmierzenia powstania w 
jPomyślne zakończenie przeciw pow- 

‹ š jako wu 
Arabowie — autonomiści wybierają g” 
młodotureckiego parlamentu z. ok 

PPESIĘZYCY, i Beduini 

Mediny. 

  

   

      

  

     
akcji 

   
dza, 
io 
Džeddy. 

    

  

  

Po wybuc hu wojny europej i 
wysyla swego syma Feisala do Damaszku. Po 
svybadaniu nastrojów syryjskiej  ludnoci 
Feisal osiada w Konstantynopolu. Przyg 
się tam działalności tureckich generałów, 
przekonanych o rychłem zwycięstwie państw 
środkowych, przysłuchuje się odgłosom Ка 
monady z Gallipoli, waży wszelkie pro i con- 
йга — i nie może się ZODOUDWAA, 

    

   

  

  

    

    

   
się Arabowie? Kto zwyci į 

W roztercė powraca Feisal do Dama 
Go: go tam przez dłuższy czas dowódca 
fronlu egipskiego Dżemal Pasza. Bezlitośn « 

   

    

     
tępi Dżemal wszelkie przejawy arabskiego 
sutonomizmu. Przyglądał się terrorowi I 
mala, lecz, nie mógł się zdobyć na żadon 

czyn. Niedość tego, gdy ojci 
powrotu do Mekki, bo wśród Beduinów nur 
towały nastroje powstańcze, Feisal przybywa 
pod Medinę... wraz z Dżemałem i R 
Goprawda, ob: paszowie ledwo u DZ 
ciem, umykając spiskowcom hedżaskim, 5 
ocalenie swe wdzięczałi Feisalowi, kfóry 
nie chcąc wykraczać przeciw świętym pra 
wom gościnności, uprzedził Turków o gro- 
żącem im niebezpieczeństwie. 

Teraz (było to w r. 1916) Arabowie przy. 
stępują do czynu. Feisal bierze udział w pow 
staniu, atakuje linję kolejową, zostaje jednak 

pobity przez Turków, Pówsiańcy arabscy 
są niezorganizowani źle uzbrojeni, brak im 

zapasów żywności, Turcy odrzuc. ich do 
pustyni. Zdawało się, że rola Е a skoń- 

W tym. Ex sie zjawia się * 
i i apitan Lawrence. W 

żywiocłi organi 

Lawrence wpływa na Peisala aby ponownie 
wystąpił przeciw Turkom. To postanowienie 
powziete pód wpływem Lawrence'a, było de: 

    

   
     

  

    

   

        

  

    

    

  

          
«cydmjące. Odtąd: Feisal los swój i pr 
szłość związał z Anglikami. Wr Angli 
mi wkracza Feisał w r. 1918 do Syrji. Obw» 
łują go tam emirem Sycji. W 1919 r. udaje 
się, inimo sprzeciwu Francuzów, na' ko. 

ferencję pokojowa, jako delegat swego o 
a Hedżasu, Po powrocie do Syrji agita 
a uznaniem francuskiego mandatu. Agi 

tacja prowadzona była przezeń tak zre 
nie, że nacjonaliści arabscy obwolują go w 
1920 r. królem Syrji. Na żądamie generaia 
Gouraud musiał Feisal opuścić Damaszek. 

Zamieszkał wówczas we Włoszech, na. 
stępnie osiadł w Londynie. Czekał, jako b»z- 
robotny, na wdzięczność Angl . Wkrótce 
nadarzyła się okazja: trzeba było „obsadzić = 
tereny naftowe Mossulu, i Anglicy wystali 
Feisala do Iraku, Już tam otrzymał on od 
Bagdadzkiej Konstytuanty tytuł emira Ira- 
Жи, а przeprowadzony w sierpniu 1921 roku 
plebiscyt nadał mu tytuł k 

ASS RAIT AISROTIROOAS 

Lekarz-Dentysta 

R. NADELMAN 
wznowił przyjęcia. 

W. Pohularka 15, przyjm. od 9—II1, 
1 4-—6!/, w Piątek od 9—10 rano. 

       

  

    

    

   

    

     

    

Przy przejściu 8 dóbr ordynac- 
kich ma „Witt ensztejnów, rozparce- 

lowamo wszystko. 
' Głębokie ma kwe wspomnienia hi- 
słłoryczne. (Tu w 1661 r. Czarnecki | 
Pawel Sapieha pobili ina głowę Cho- 
'wańskiego, który uszedł do Połocka. 
«Tędy szły główne siły 800 tys. armji 
Napoleona w 1812 roku i sam cesarz, 
jegomość mieszkał w klasztorze Kar- 

melitów. Wartoby to upamiętnić tab- 
licą. ` 

Zaraz za miasteczkiem rozlewa 
Się błękitna, Iśniąca jak iafla przę- 
strzeń 'wodna jez. Berezwecz, w któ- 
rej się odbijają stare drzewa żydow- 
skiego .menttarza jpo drugięj strońie 
i zataz dalej ładny budynek Pow. Ko 
imendy Strzelca i,P. O. .W. Na tych 
(jeziorach, które , daleko zabiegają 
wgłąb ciemniejącej zieleni odbywają 
się latem wyczyny sportowe. Powoli 
wznosimy się na piaszczysty wzgórek 
i oto na tle ciemnej zieleni i wyżej 
na błękitnej kotarze nieba, wystrzela 
cukrowy, śnieżny cud dwuwieżowej 
świątyni. To Berezwecz. 

  

          

Oglądamy gię za siebie, w mieś- 
cie szarem „ł iprzyziemnem nad 

pełzającą pokorą domkėow wznoszą 
się równie białe, strzeliste i oderwa- 
ne od trudu ziemi domy boże. To 
parafjalny kościół Św. Trójcy i pięk- 
niejszy odeń, dawny Kammelitański, 
którego smuklego baroka nie popsu- 
ła ma szczęście Obca ręka zamieniając 
ina cerkiew tę katolicką fundacj.. 

Jakże wytworny miał gust Imć 
Korsak, Wojewoda Mścisławski, fun- 
dator tych prześlidznych pomników 

— KOLONJA AKADEMICKA w War- 
i Po TAZ r T była już wystawiona na 

х długi wobec Ban 
Jednakże i dn 

do. skutki: 
kandydatów kup 

oiawcza bowiem, choć zn 
na z 9 miljonów 500 tys. zł. do 6 miljonc 

         

  

   
   
   

  

się 

  

   

  

  

  

    

  

    
       

    

    

(koszt budowy wyniósł 10 milj, 200 tysi 
jest jednak dość , zastanawi A) 
niale lzony ten kompl budynków 
m zkania na 1650 studentów, sale 
sim zne, bałowe. restauracyjne, basen 
piywac p. а 

Jak » omo zorganizowała się Tundi 
Domów Akademickich im. Pr 

za, co pre wdopodobnie przesądzi spra 
           

we DT я 
Ч GROBOWIEC CARA ALEKSANDRA I BE. 
STY! siwierdziły ostatnio władze sów > 
Krypta okazała się próżna W” temrsposób m. 

   

  

   

     

  

   

  

   

   

  

we šwialio ol a wśród ludu le. 
ka 3 п@га Ty 

1825 byla mistyfi а tony ido 

R tw długo 
syberyjskiego podbi 

dzą i dobrocią charakteru. Miano go 

rozpoznawać niejednokrotnie w  Fiód > 
Kužmic ch'opu który umarł w roku.1%64 
i został pochowany w pobliskim klaszło” 

— ZŁOTO NA LABRADORZ maj 
ilośc h. wobeć których bledną 

Milornijskie słynnego Ciond 
ymywały jednak eksplotalorów 
e trudne warunki komuni 

aatakowali niedostępną kpai- 
logowie, a to przy pomocy 

samolotów. Wyruszyła już specjalna ek 
dycja naukowców. Jeśli „business“ oka 
się dobry zorganizuje si go w sposób nv. 
woczesny, niczem nie przypomin jacy pół- 
nocne opowieści Londona. 

— RASIŚCI GROMIĄ MURZYNÓW w 
Niemczech. — przejęci na serjo hasłami czy- 

  

   
     

    

a się 

  

   

    

     
czy 

     
nę skarbów     

  

   
   

       

  

    
  
  

  

    notabene b. często mies 
Zwłaszcza ci murzyni, którzy poślubili biaże 

byli szykanowani ..w sposób dotkliw 

      

licja hamburska wydała komunikai, 

rym 

  

bierze w opiekę czarnoskóry z? 
e ich do dobrych synów swej niemiec 

kiej ojczyzny. w obronie której walczyli czę 
sio w szeregach wojsk kolonjalnyc 

— PRZYKRĄ PIGUŁKĘ MONARCHI. 
Stow i pe niko, e A Alan hi 

      
     

    

           
     

  

   

   
     tnej bibljoteki rodziny kró. 

ła, że ulubioną lekturą mo 
„najbliższych, lekturą, która 

© opogląd i charakter wład- 
, były całe półki Szerlocka Holmesa, Ar. 
Lupina, Nick Cartera i innych bohat». 

minalistyki. Obok tego — przewodni. 
  

ki turystyczne, przepisy gry w golfa i t. p 
ystko opatrzone w pompatyczne dedy 

„ojciec 61 — przy. 
* nu władcy swemu 

lewiczowi*. Oczyw „že otwarcie tych apar 
tamentów dla publiczności było najlepszym 

     

sposobem skompromitowania zgranego po. 
litycznie Alfonsa, Wykorzystano też to 
skwapliwie... mi. 

  

  

LECZNICA 
Litewskiego Stow.Pomocy Sanitarnej 
przy ul. Mickiewicza 33-a tel. 17-77 
(dawniej Wileńska 28) wznowiła przyjęcia 
chorych ambulatoryjnych przez lekarzy 
specjalistów w godzinach w dzień 9—2 
i wieczorem 5—7, oraz obłożnie cho- 

rych o każdej porze dnia I nocy. onych oKożael Borze Ona NOCY 

Tajemnica zielonej 
granicy. 

Niesprawdzone pogłoski. 
Wi jednym z poprzednich numerów dono 

siliśmy już © Aresztowaniach w związku z 
tajemniczem zaginięciem 12 wilnian w czasie 
usiłowania przekroczenia granicy do ZSRR. 

Ponura ta sprawa wywołała w mieście 
silne poruszenie. Wśród krewnych i znajo 
mych zaginicnych lanscwnae są rozmaite po 
głoski i domysły, 

Ostatnio w mieście rozeszła się pogłoska. 
iż przypuszczenia o wymordowaniu zagiaio 
nych w eelach rabunkowych okazały się nie 
słuszne, bowiem do Wilna nadszedł list z 
treści którego wynika, iż Rudzinów widzia 
mo'w Swierdiowsku i že cieszą się oni naj 
lepszem zdrowiem. 

Jak zdołaliśmy stwierdzić, pogłoski te 

pozbawione są wszelkich cech prawdopodo 
bieństwa. Historja z listem została przez ko 
goś zmyślona. Prócz dwukrotnych wyjaśnień 
konsulatu sowieckiego, osób tych niema 
na terytorjum Związku Sowieckiego, nad- 
szedł jeszcze wczoraj list od krewnych zagi 
nionych z Rosji, w którym stwierdzają z całą 
stanowczością iż żadnej z zaginionych го- 
dzin ani w Świerdłowsku, ani w innem mie 
ście Rosji Sowieckiej niema. 

W ten sposób przypuszczenie, iż rodz 

  

    

      

  

  

y 
  te padły ofiarami zbrodniezej ręki staje się 

coraz prawdopodobniejsze. tej. 

  

architektury. Jakże ich białość Iprze- 
dziwma lekkio + odznacza: się: radoŚ- 

nie na tle spokojnego krajobrazu, * : 
ki zlachetne są łinje ich wież, obra 
'mowanych małemi kolumnami, nada 
jącemi Iolinošė kształtom budowli, ja 
kże triumfalnym akordem witają 
frontony ponad wzniesieniem scho-i 
dów. Te trzy kościoły odpowiadają so 
bie jakąś myślą przewłodnią, symbo 
liczną: Trójcą, jakby powótrzoną w 
zachwyceniu modlitwą, , strzelistyn 
afstem wiary po nad szarość ubogiej 
ziemi, Trójśpiewny akord tej samej 
melodji. 

    

    

    

Upnzejma Komenda Kopu, które 
mu kościół i gmachy 4po-klasztorne 
złostały oddane, pozwala mam we 
po za mur tej współeczesnej £ortalicj: 
kresowej. Trawniki, kwiaty i krzewy 
otaczają biel Świątyni, pustej wew 
nątrz zdpełnie, jedynie mały kamień 

grobowy nazwisko Korsaka, majora 
wo jsk polskich przypomina. 

Berezwecz to bardzło daawne osted: 

„> wspominają 0 hiem w latopisach 

z 15419 r. Była i tu 6-cioklasowa 
la fundacji | tegoż Józefa /Korsaka, któ 

ry w zrozumieniu potrzeb białorus- 
kiej ludności. O. (O. Baz 
dził w 1782 r. dając im olbrzyn 

budynki klasztofne, ogórd i k 

najpiękniejszy, otoczone murem j 

forteca. Od 1779 r. istniał tu nowic- 

jat Bazyljanów kształcący przyszłych 
pionierów wschodniego katolicyzmu 
na tych rubieżach, gdzie promieniało 
już rzymskie wyznanie sżerzone przez 
O. 0. Karmelitów. 

Po 

   

  

NAO- 

    

   

    

  

1831 r. wszystko to zostało, 

przed dojściem Hu 
ecydowanym gerina 

angielski Garwin, któr 
lera do władzy był 

      

filem. występuje dzisiaj na łamach „Obser 
vera* z najostrzejszą krytyka, jaką wogóle 
deląd przeciwko Hitlerowi wymierzono na 

   
łamach tego piema. Artykuł poświęco 
ny syłuacji rozbrojeniowej, Garwin zac 
od siów: „Gdyby hitlerowey posiadali * 
nej, chwili dosyć siły, to rozdarliby swoica 

O ile pozostmi 
mtor. to hitter; 

swój, 

      

    

    

   
   

   

  

   

  

    

  

      

  

w 

   

     

będzie panowanie śmiertelne 

jonów ludzi w innych krajach o wiele 
j aniżeli bolszewizm. y łatwo m     

   

    

  

r W SW 
h dniach, 

J siłą po stronie po 
nie przemożne i potężne zgrupo 

ch, co pragną pokoju i co wi 
może oprzeć się doktrynom. 

nowe szaty bestjali Nikt z 
może j 6 
nie przest: 
sła: „Wbjna d 

ej własnej sf 
który 

      

ubranym 
nas           

      

a wojny”. 

J) AM) НН 

Helena Romer 
Tutejsi. Nowele. wyd. Rój. Warszawa 

—
—
 

Swol Ludzie. Nowele .wyd. L. Cho- 
mtński. Wilno. 

Książka o Nich. Romans. Wyd. L. 
+, Cnomiński. Wilno. 

wiija u Państwa  Mickiewiczów. 
(Teatr dla Młodzieży). Scena Wi- 
leńska. 

Rezurekcja Wieleńska. (Zdobycie 
= Wilna w 1919 r.) Scena Wileńska. 
= 
i k k MU i E UA i AS 
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Siedemnastu najbogatszych 
ludzi na Świecie. 

Według statystyk amerykańskich liczba 
miljonerów w Stanach Zjednoczonych spa- 
dła w ostalnich trzech lalach do 19. 000 z po- 
przedniej liczby 43.000. We wszys i 
jach europejskie h z wyjątkiem Francj 

żyć się dało to samo zjawisko — lir;ba 
miljonerów zmniejszyła się wydatnie. 

Aczkolwiek przerzedził szeregi 
gaczy, błędem b ioby mniemać, Jż mała i 
liczba tych; 
zupełnie od, kryzys 

Wi pierwszym rzędzie 

    
        

   
wa:     

  

  

   

    

nababów 

h znajdują się maharadżowie hinduscy, 

šwiato- 

wy 

najbogatsi ludzie na Świe 
szego z nich uchodzi ba 
dznić Aga-Khan. Majątek jego składa się 
przeważnie ze złota w sztabach i drogi 
kamieni, t. j. z waluty, która ulega naj- 
mniejszym wahaniom. Prawie równie boga. 
tym jak on jest Nizam Hajderabad, którego 

majątek w złocie i drogich kamien h vee- 
niają na 500 milj, dolarów. W czasie wojny 
pożyczył on Anglji w gotówce 50 milj. doła- 
rów. 

Wiśród miljonerów amerykańskich zaj- 
mują pierwsze miejsce Mellon, Ford i Roc- 
kfeller. Rockfeller podarował w ciągu 
swego 575 miljonów dolarów na cele 
filantropijne i społeczno-nankowe. Były mi 
nister skarbu Mellon i jego brat posiadali 
przed wybuchem kryzysu około 200 mi 
nów dolarów, Ford uchodził w Ameryce za 
najbogatszego człowieka, ale podczas kr 
zysu ponić ksze straty niż Rockefeller 

  

Za. najbogat- 

stale w Lon.    

  

    

    

   

  

   

  

   

    
W. Amnglji największe fortuny znajdują 

Się. w rękach arystokracji rodowej. Książę 
Wiestminster, do którego nal większa 
część City londyńskiej zaliczamy jest do naj- 

      

bogatszych w Anglji, a majątek jego wyno- 

si do 40 miljonów funtów szterlingów. 
zgórą 1 miljard 200 milj. złotych. 

do najbog: seen 

ij 

We Francji ludzi za- 
teraz 

    
Paryżu, właściciel kopalni cyny 
oraz ormianin Saris Gulbemkian, król natlo- 
wy. 

W. Niemczech do najbogai 
się przemysłowiec Flick i Thy: 

Najbogatsi ludzie na świe 
zem. grupę, liczącą siedemmaście osób, 

do niej: Edsel Ford, Henry Ford, Ed- 
rd ASA książę Wesminster, Wilhelm 

ža Baroda, Nizam Hajderabadu, 
Simon Patimo, J. de W: 

Rockefeller starszy i młod 

  

  

   
    

  

    

      

Bazyli Zacharow, 
del 

  

(Creuset), 

  

aki majątek, że gdyby fortuny 
to za tę sumę możnaby spłacić 

łego świata, 

Humor. 
PRAKTYCZNA WSKAZÓWKA. 

— Mamo, potrzeba mi trochę pieniędzy, 
może pomówisz z ojcem? 

— Nie, moje dziecko, sprobuj sama. Wyj- 
dziesz wkrólce zamąż, przyda ci się wpr 
wa, 

       długi 

   

(New Yorker). 

unicestwione i ruski” 

Się miepodzielnie na 
dziedzinach. 

Dlaczego teraz, gdy skarby te wró 
ciły do rąk naszych nabożeństwo 0d: 

bywa się tylko „czasami“ i raz na rok 
odpust? Dlaczego ta świątynia tak 
piękna, tak starannie przez polskich 
żołnierzy utrzymywana, nie ma swe- 
go stałego ikapłana, któryby codzie 
intonował w 'powróconym Polsce 
katolicyzmowi kościołowi .,Boże coś 
Polskę” i dziękczynne modły odpra- 
wiał za to wojsko, dzięki któremu & 
tem, i wszysitkie kościoły naszego kra 
ju pozostały domami bożemi, zamiast 
istać się jak 'tam... tak miedaleko, ki- 
nami lub muzeami bezbożnictwa? 

duch rozsiadł 
zagrabionych 

    

  

    

  

Tak zda się niedawno  snuły się 

tam, habity O. O. Bazyljanów, tak 
pamiętamy jeszcze jak patrz ze 

  

     

znudzomą niechęcią z pod czarnyca 
kłobuków, przesuwały się intruzki — 

„„czerinice“, qiromieniują - 
fun- 

monaszki, 
oe prawosławiem z katolickiej 
kiacji. 

A dziś stukaj 
rzach i dziedzińcach podkute buci: 
ka naszych Kopistów... po psalmach 
Bazyljańskich i po panichidach, rus- 
kich, piosnki żołnierskie i słodka 
"pieśń „Kiedy ranne wstają zorze... 

Wsłała zorza nad tym krajem i w 
jej blasku trzy białe gołębie — koś- 
cioły wzlatują skrzydłami wież 
wzwyż, po nad złociste łany zbóż: ubo- 
gie wsiedla, ciemne puszcze i błękit- . 
ine, rozległe wody jezior. . 

  

   

  

  

    

Не!. Жорпег. 
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KURJER SPORTOWY 
Rekordy Światowe Walasiewiczówny Akademicki Związek Zbliżenia Międzynarodowego „Liga“ a sport. 

Przed rokiem cała prasa bez róż- 
nicy przekonań politycznych pisa a 
zgodnie o potrzebie nawiązania s 
surńków sportowych z państwami oś- 

ciennemi. 

Wilno 

kierunku może najbardziej 
dziwnego. że organizalo 
deńskiego wzięli się do rol 

» Wyniki pre 
świadome. Naw 

        

zainteresowane było w tym 
Nie też 

sportu w. 
ЭЛУ 

  

   
   

cy są już wszystkim. 
azliśmy stosunki z 

Łotwą i Estonją. Ale nasuwa się pyta 
anie czy mamy z yć ręce i czekać 
zanim same wypadki nie będą nam 
iprzynosić .pieczonych gołąbków* 

Trzeba pozatem dodać, iż są już 
"poczynione posunięcia w kierunku 
„porozumienia sportowo  akademic- 
kiego z Finlandją i Szwajce 

   

   
  

  

Przed nami otwiera się szeroka 

'perspektywa pracy na terenie między 
narodowym. Tło dotychczasowej dzia 
łalności zi w nas'szereg cieka- 
wych reflc które muszą być w 
jak najbliższej przyszłości rozwiąza 

ne. 

    

  

Pieczę nad zbliżeniem sportowo - 
akademickiem. objął „Akademi 
Związek Zhliżenia Między! narodo- 
wego Liga* z odziałem w Wilnie 
„Liga“ z pracy swojej wywiązywała 
się wzorowo i można zupełnie śmia- 
ło powiedzieć, że zrobiono b. wiele 

Charakterem tej pracy była plano- 
wość i ciągłość. Jeżeli nawi zywalhś 

my stosunki z Łotwą. to mieliśmy na 

  

   

  

myśli nie jakiś jedn mały wyjazd do 
Rygi. względnie przyjazd 
do Wilna. aie pracę obliczoną na sze 
reg długich lat. Co więcej, chodziło i 
chodzi nam w dalszym ciągu aby pr: 

«ca tła miala swoją bogaą treść į 
'sportową, tak też i zbliżeniowo - a 
«demicką. Tutaj musimy *podkre й 

że całkiem inaczej wyobraża sobie 
ten kontakt z zagranicą centrala „Lun 

* w. Warszawie. która traktuje te 
wkzystkie poczynania w sposób fra- 
gmentarycznny, dorywczy. sezonowy 

  

Łotyszów   

   

   
     

  

gi 

  

Chyba nie potrzebujemy tutaj udo 
'wadniać, iż praca systematyczna wy- 
daje daleko cenniejsze owoce: bo o- 
siąga się zaufanie. obu stron, i wów- 
«czas może być mowa o silnych pod- 
stawach 'pracy zbliżeniowej. 

  

1 Dowodem tego niech będą fakty. 
że w Tallinie i w Taftu członkowie 
kół zbliżeniowych Estońsko - Pol- 
skich odróżniają bardzo dobrze syste 
amatyczność. od pracy dorywczej. Od 
łegłość geograficzna dość znaczna, a 
pm różnice są w Estonji odróżnia 
Re. › 

    

Pod pióro cisną się uwagi dotyczą 
ce całokształtu jpracy. Liga w Wilnie 
nmiała doskonale rozgraniczać różne 
©edcienie w tej pracy zbliżeniowej, al 
bo wsposób harmonijny je łączy 
tak n. p. umianb, dotychczas sprawy 
siportowe trakitować po sportowemu 
bez najmniejszego uszczerbku dla pra 
cy zbliżeniowej i odwrotnie. ,.Liga'* 
nie zeszła: | również do rzędu biur pod 
róży. ogranicza, jąc się da pośrednict 

  

„wa uzyskiwania paszportów zagra- 
nicznych, względnie zniżk kolejo- 
wych. : › 

Rzecz zrozumiała, że jeżeli cho- 
dzi o sprawy sportowe w AZZM. „.Li- 
ga”, to w dużej mierze zależy od 

iary postępowania referenta od 
tw sportowych. ,Na tem stanowi- 

sku zachodzi, jak wiemy zmiana, bo 
dotychczasowy refereidt p. T. Szu- 

(ii 

NOWA WYPOŻYCZALNIA 3 
KSIĄŻEK 

Jagiellońska 16, m. 9 

Kompletna beletrystyka do os- 
tatnich nowości w języku pol- 
skim oraz w obcych. Lek- 
tura szkolna. — Dział nauko- 
wy. — Każdy abonent otrzyma 

premjum. 

    

  

Czynna od godz. Il-ej do 18-ej. 

Warunki przystępne. 

W
E
)
 
i
 

mański wyjeżdża z Wilna. Ciekawi je 
steśmy jak wywiązywać się będzie na 

stępca. 

Teraz, przed sezonem sportów zi 
mowych czeka cały szereg zakrojo- 

mych na szeróką skalę sprojektów, a 
miedzy innemi duży obóz narciarski 
z. udziałem: Ffnlandji. Estonji, Łot- 

wajcarji. Wyjazdy hokejowe i 
żwiarzy do stolic wymienionych 

państw. 
Ale oto nasuwa się obawa. Na 

podstawie wiadomości, jakie coraz 
częściej zaczynają dochodzić rodzą 
się wątpliwości. czy centrala AZZM 
„Liga* w Warszawie zechce w porę 

  

     

załtwić wszelkie związane z tem fbr- 
malności. żeby — nie daj Boże — nie 
było tak. jak z poszportami wioślar 
skiemi. względnie z zaproszeniami. 
które wysyłane były na dwa tylko ty 
godnie przed zawodami. Finowie zaś 
ze swej strony zastrzegli, że jeżeli za- 
iproszenie mie przyjdzie 2—3 mie 
ce przed imprezami, fo do Wilna 
(przyjadą, mając zajęte już zgóry uło 

żomym  kalendarzykiem wszystkie 
iwólne terminy. 
1 Czekamy więc od AZZM. „Liga“ 
dalszych rezultatów działalności z 
item. iż będą one obejmowały coraz 

szerszy zakres. J. N. 

   

  

Ё Francuski lot. 

lotniet 
W głębi 

Na zdjęciu (raneuski minister 
  

WARSZAWA, (PAT). — W dniu 17 bm 

o godz. 7,40 z letniska na Okęciu wystarie 
wali do Moskwy lotnicy francuscy Codos i 
Rossi na, aparacie „Joseph Le Brix* oraz 

Pierre 

    

Cot w chwili odlolu do Moskwy. 
ego samolot. 

Verneil na samałocie „Biarritz*. 
MOSKWA, (PAT). Lotnicy francuscy 

  

wylądowali na tutejszem lotnisku 0 godz. 
16,40, 

  

Zwyciężyliśmy!! 
W. K. S. pokonał drużynę Naprzód Lipiny 1:0. 

Wierzyć się = įchėe, że piłkarze 
nasi iwczoraj (pokonali siłną irużynę 
Śląska Naprzód Lipiny. Wierzyć się 
nie chce, że Wilno tak daleko na bei 
sku w Lipintich potrafiło wykazać się 
lepszą formą, strzelając jedną decy- 
dującą „bramkę. 

  

   
Piłkarze nasi przywożą do Wil 

pierwsze dwa cenne punkty. Zaezy- 
namy gwałtem wciskać się do Ligi. 
Jesteśmy już niby jedną nogą wśród 
takich drużyn jak ;.Pogcf, Cracovia, 
Wisła, Warta, ale niech nas nie unt- 
si jeszeze przedwczesny może tempe- 
rament. 

  

Mecą wczorajszy (jest (dla įnas 04- 
prominą nieś4podzianką, bo chociaż w 
sercach naszych £liły iskry) nadziei, te 
jednak większof:ć spiołeczeństwa wi- 
teńskiegojbyła przygotowana raczej 
ha porażkę piž ma kilniesiehic tak 
%yspaniałego pukcesu. 
  

Jesteśmy więc dumni z naszych 
piłkarzy, że WKS. po trzech latach 
niepowodzeń zaczął terkz zwytię 
sko i jest nadzieja, iż pechód ten nie 
zostanie prędko| przejkwahy. Przecież 
z Naprzodem wystaryzy już tylko zre 
misować, by 
poważniejszych przedwników. Po me 
czu rewanżowym z Naprzpdem, któ- 
ry odbędzie się 24 bm. w Wilni”, spo 
tkamy się z jedną „ Popyrnji, a potem 
to już droga do Ligi będzie nam cuł 
kowicie otwarta. Z Polonią jeśli na- 
wet przegramy, to upowažnią nas 
mecz z drużyną spadającą z Ligi. Sło 
wem, mecz wczorajszy wlał w nas 
wtuchę i tejvaz wikkzymy, że W, K. S. 
nareszcie stanje się drużyną Ligową. 

Spd;t wileński doczeka się więe 
już niebawem, iż stanie się odrazu 
sportem poważnie 2 

swejgo przedstawiciela w państwowej 
Lidze. 

    

   

      

  

    

|. spore 

walić jednego z naj 

Sensacje Ligi. 
.  Weząraj weałej Polsce mieliśmy 
cały szereg rozgrywek piłkarskich 0 
mistrzostwa) Ligi. 

W Poznaniu Warta przegrała z 
Czarnymi 1:0 (1:0). Warta miała prze 
wagę, ale nie wykojszystała szeregu 
sytuacyj, a eo Hajważniejsze karnego. 

Wisła pokonała Ł. K. $. 1:0. Naj- 
lepiej grał Apiur, który sikzelił w 19 
minucie decydującą bramkę. 

22 p. p. wystąpił bez graczy woj- 

skowych, zwyciężając Podgórze 3:0 
(1:0). Wszystkie trzy hrjhmki zdobył 
Klimek. 

Warszawianka pokbnała Garbar - 
nie 5:3 (3:2). Warsznwianka miała 
przewagę pizez cały czas meczu, 3 
wyraźną przewagę w drugiej połowie 

Pomadto Ruch w meczu towarzys- 

«im pokonał Gedanię 3:1. 

POLONIA (Warszawa) — POLONIA 

(Przemyśl) 5:8. 

Metz jo we dó Ligi pomiędzy 
Pofcfnią Warszawa, a Polonią z Prze- 

myśla zak ył się sukcesem WAr- 
szawy 5:3, (3:2). i 

Najlepszym na bojsku był Łanko, 

który stuzelił aż 3 bnamki. 
Po meczu tym widzimy, że przyj 

dzie się chyba nam wałdzyć nieba- 

wem. ostatecznie z Polonią Warszaw 

ską. 

  

    

  

POGOŃ POKONAŁA LEGJĘ 3:1. 

Mecz piłkzjyski , misł+głostwo Li- 
gi zakończył (się wspaniałym sukcc- 

sem Pogoni, która (zdjecydo)wanie po 

konala pił y Legji 3:1. Najįlėpiei 
grali bijacia Matjasi. 

Po tym sukcesie w dalszym ciagu 
w tabelee puniktacyjnej prowadzi Wi 
sta: przed Pogonią. 

    

  

REGATY NA WISLE. 
Wezeraj na, Wiśle odbyły się miedzyklu 
je regaty wioślarskie, które zgromadziły 

wioślarzy z innych miast. 
W biegu czwórek pań 1) W. 

2) B. T. W. 
Ósemki 1) Wisla, 2) BTW. 
Czwórki 1) BTW., 2) Wisła. 
Ósemki nowicjuszy 1), Wisła, 2) WTW. 
Czwórki półwyścigowe pań 1) PW. Po- 

eztowe, 2) Syrena. 

DR. WACŁAW SIDOROWICZ W 
SZKOLE SANITARNEJ. 

acław Sidorowicz 70 
Wyjechał on we:o 

rok będzie musiał 

bo 

  

SÓW: 

  

   

    

   
ykr się ze swego życia sprolowego, 
Dr. Sidorowicz ma jednak zamiar zas 

nasz skład reprezentacyjny. który wybi 
się na mecz rewanżowy do Katowic. 

| KOŁARZE LĘKAJĄ SIĘ WODY. 
Największymi wrogami kolarzy są chyba 

/arunki atmosferyczne — wiatr i deszcz. 
też dziwnego, że wczorajsze projektowa 

ne zawody torowe na Pióromoncie nie do 
szły do skutku, gdyż tor był mokry. 

Kolarze po biegu ulicznym, który odbę 
dzie się dn. 24 zorganizują zapewne również 
iw gina torze, które wczoraj nie mogły 
dojść do skutku, 

' WIIDING ZWYCIĘŻA DOUDĘ. 
W. Prarze odbyły się zawody lekkoatle- 

tyczne z udziałem powracających z Turynu 
studentów estońskich. 

Na zakadowach uzyskano szereg EB 
wyników: 

Skok wdal — Kuttis (Est.) 742 emt. W 
dysku Wiiding (Est.) pokonał Doudę, mając 
wynik 46,63 mtr., Douda, — 43,08 mtr W 
kuli również Wiiding miał lepszy wynik -- 
(15,67 mir) od Doudy — 15,30 mtr. 

W biegu na 100 mtr. Hejduk ustanowił 
nowy rekord czeski wynikiem 10,6 sek. W 
skoku wzwyż Kuusse (Est.) miał 187 emt. — 
Na 400 m. Czech Novotny — 52 sek. Bieg na 
116 m. z płotkami wygrał Jandera w czasie 
15,9 sek. 

    

    

  

  

  

Pożyczka Narodowa. 
Pracownicy Kasy Chorych 

na rzecz pożyczki narodowej 

Zebrani w dniu 18 bm. prac ownicy 
sy A Ww, Ma „przy jmując pod u 

w zrozumieniu 
jedncześnie uchwaliii 'рг 

   
peji poż ki w 
Pracowu pobier: uposaże nie od I do 
VI kategorji piac mie — 100 proc. po 
borów, pozostałe kategorje — 75 proc. + 

      tem jedna e pracownicy pobie 

miżej 100 zł. są zwolnieni od obow 

skrypcji. 

  

TI IIA III 

0 pracy T. Szymańskiego. 
Zupełnie nie spodziewanie przyszła wiado 

ździe z Wilna jedneg. go z ba a 
orów. życia sportoweg » 

umańskiego. 
go wyjazdu do |Katow'c. 

ypada nam wspom 
:h sportowych. 

   

    — p. Tadeus 
w przededniu j 

gdzie ma osiąść na 

„= zobaciażby o jego z 
. Tadeusz Szumań 

  

   

        

  

   

  

    

        

    

   
lat wozwoju sportu 

ki był, że tak powiem praw 
ika Ośrodka W. F. kpi. К 

a, który odrazu wyczuł w p. Szumań. 

«dobrego organ 
Próce 

bu. a więc od A, Z. S 
od pierwszych bodaj aż do dzi- 
siaj pozo główną sprężyną Dła AZS. —- 
był on niezasiąpionym człowiekiem, bo nie 
tylko udzielał w samym klubie, ale i na 
zewnątrz reprezentował w licznych zebra 
miach i konferencjach sport -akademicki, --- 
wnoszą wiele inicjatywy. 

Główną cechą kochanego „Tadzia”, ja 
powiedział na osłatniem zebraniu V 
T. W. prezes mjr. Lankau, jest szeroki p. 
gląd na sprawy sportowe i nzadko spotyk 
ma u nas bezstronność, która cechuje ludzi 
wyrobionych charakterem. 

Nic też dziwnego, że osoba p. 
Szumańskiego była ogólnie ceniona 

   
   

  

    
   

  

zawsze od kla 

   
   

    

  

  

   

Tadeusza 
wśród 

    

sportowców — zrosla się ze sportem wilen 
skim i bardzo trafnym projektem Wal. A. 
NE st ufundowanie nagrody przechod 
niej jego imienia. 

Największe jednak zasługi ma p. T. Sza 
mański w wioślarce. Dzięki jego projekt» 
wi przeniesiono z Wilji do Trok regaty w 
senne i wskułek czego sport wodny Wilra 
zaczął odrazu wypływać ma szersze wody. 
zdobywając daleko więk zą popularność. 

MW pracy organizac, był on wzoren 
bo pracował nietylko siebie, ale i 
nych. 

Spoglądając z perspektywy minionych 
lat pracy sportowej p. Tadeusza Szumań- 
skiego przypominamy cały szereg ciekawych 

adków zapisanych azłotemi zgłosk: 
naszych dzi 'h sportowych. 
s; jze przecież wydarze: 

ziwirego, że wyrosła z tego bo: 
ka. Na stronach tej książki znajdziemy & 
prac p. T. Szumańskiego. 

Sport wileński przez EE lata pamię 
będzie o wys sy, a młodzień 
czym okresie p. Szumańskiego. który teraz 
z żalem musi opuścić mury Wilna. 

Sport wileński dla niego nie zostanie za 
pewne obojęt i jeżeli los pozwoli to może 
po yroci on jeszcze do nas, by znów 

r się do niewdzięcznej pracy organ 
cyjnej i pracować dla dobra sportow 
Wilna. n. 
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Postowie B.B.W.R. subskry- 
bują požyczkę narodową. 
Do sekretarjatu Blubu parlamen- 

tarnego BBWR. napływają liczne 
zgłoszenia posłów i senatorów, dekla 
rujących gotowość  subskrybowania! 
Pożyczki Narodowej. w. wysokości 
jednomiesięcznych diet t. j. 900 zł 

inwalidzi wojenni R.?. 
w Wilnie 

W dniu 17 b. m. pod przewodnict 
wem p. Iwaniekiego Czesława — prze 

wodniczącego Komisji Administracyj 
mej Związku Inw. Wbj. R. P. odbyło, 
się zebranie inwalidów pracowników 
Zw. Inw. Woj. R. P. w Wilnie. — Na 
zebraniu tem 'po wygłoszeniu referatu 
przez ip. Cz. Twabichieko na temat 
konieczności subskrybowania pożycz 
ki narodowej, uch'walono jednogłoś- 
mie pożyczkę narodową subskrybo- 
wać, zwolniono zaś od spełnienia te- 
go obowiązku obywatelskiego tych in 
walidów pracowników związkowych, 
których uposażenie miesięcznie nie 
przekracza zł. 100. 

  

     

  

Równocześnie na skarbnika zebra 
ni powołali inwalidę p. Michała Bo- 
rysewicza — przewodniczącego Koła 

Okr. Zw. Inw. Woj. R. P. w Wilnie. 

W końcu uchwalono, 
treści następującej: 

„Inwalidzi wojenni pracownicy przedsię- 
biorstw związkowych, Komisji Administra 
eyjnej na województwo wileńskie i Okr. Ko 
ła Z. IL W. R.P. w Wilnie w zrozumienia 
potrzeb Państwa, oraz wspólnego wysiłku 
obywateli, dobrowolnie przystępują do szere 
gów walczących z kryzysem gospodarczym 
Polski przez subskrybowanie pożyczki nara 
dowej 

  

rezolucję 

Organizacje kobiece mają głos. 
Rozpisanie przez rząd polski Po- 

žyczki Narodowej 'podyktowane zo 
stało troską o dobro, o byt, o całość 
państwa. 

cie biwaki zostało ukończone, 
niemniej jednak nadal szaleje wojna. 
Nie ta, która woła o mięso armatnie, 
lecz inna, niemniej groźna, która rów 

ik tatmta piorunami bije w pań- 
stwa, a co zatedm idzie — w gniazda 
rodzinne. 

Jest to,'wojna gospodarcza, a wszy 
stkie etapy jej zmagań idą w kierunku 
utrzymania równowagi budżetów pan 
stwowych. 

Na obu półkulach chwyeono się 
środków zaradczych, często stosując 
drakońskie, byle tylko utrzymać się 
na powierzchni. Środzi te doprow:- 
dziły do zwiększenia świadczeń przez 
społeczeństwa, lecz nie wszędzie dały 
pożądany rezuliat. 

Byliśmy świadkami wielkich kra- 
chów finansowych w krainie dolara, 
tej doniedawna jeszeze „ziemi obie- 
canej'* wychodźtwa «całego świata; 
również wszechpotężny doniedawna 
funt Angielski zachwiał się: w swo- 
ich posadach. ' 

My. szczęśliwie, itych  katakliz- 
mów, tych wstrząsów nie przechodzi 
liśmy. 

W chwili obecnej, s gdy rząd polski 
zwraca się do swego społeczeństwa o 
pomoc, awangardą w tej akleji powin 
na być kobieta. Polki, które jedne z 

  

    

     

          

  

qierwszych kobiet całego świata stały 
się równouprawnionemi obywatelka: 
imi, powinny pamiętać, że prawa te 
obarczają je również pełnią obowiąz 
ków wobebe baństwa. Rola urabbia- 

Wczogaj w Poznaniu odbyły się 

przy 10 tysięcach widzów zawody lek 
koutletyczne w programie których 
naąjszybsha kebieta świata Walasie- 
wiezówna spotkała pię Czeszką Kou- 
hkowa. 

Walasiewiczówna knalazła się w 
„doskonkiłej formie zwyciężając zde- 
'eydewanie swejąjprzątiw niezkę. 

'_ Już w biegu na”60 mtr. pasa: re- 
kord światowy. Wałasiewiczówna 
przerywa taśmę 'w  czkste 7,4 sek. 

Konbkawa 7,6 sek. 

"| Wibiegu na 100 batr. Wałasiewi- 

Polska przegrała z 
Czwarty międzypaństwowy mecz 

lekkdatletyczny z Węgrami gakończył 
się jak przewidywaliśmy porażką Pol 
ski, która przegrała wckoraj w Kato- 
wiecach w stosunku 34,5:47,5 pkt. 

W poszczególnych kpnkurencjach 
wyniki były następujące: 

100 mtr. 1) Kokase (W) 10,6 se- 
kord Węgier, 2) Paitz (W), 8) Twar- 
dowski (P) 11 spk. 

400 mtr. 1) Biniakowski (P) 50.4 
sek, 2) Szałay +W) 51.1 sek., 3) Ma- 
szawski (P). я 

110 mtr. przez płotki 1) Кокае» 
(W) .15 sek., 2) Jaror (W). 3) Zabo- 
rzyński (P).. 
4400 mtr. płotki #) Kostrzewski (P) 

55,4 sek., 3) Maszewski (P) 56.6. 
800 mtr. 1) Kuźmieki (P) 1.59, 2) 

Vertes (W). 
, 1500 mfr. 1) gzabo (W) 4.144, 2) 
Kucharski (P) 4.14,7. 

  

'czówna (znów bikgnie gloskpnale, lista 
nawiająe ndwy rekądd świata wyni- 
kiem 11,8. ploubkowa o netr za Wa- 
lasiewieczówna. 

Bieg na 880 mtr. który był wadzie 
'ją Czeszki zakuńczył się również świa 
towym sukcesem Walasiewiczówny. 
która dopic( o na odistniej prostej wy 
szła ppzed Koubkową, przerywając 
taśmę wynikiem 2.18,4. 

Na tych samych 
sówna rzuciła dy 
sieńska kulą 11.89. 

Węgrami 34,5 : 47,5 

  

wodach Waj- 
38.10, a Ja- 

  

    em 

5.000 mtr. 1) Kelen fW) 15.37,7.. 
2) Szabo (W) 15.43. 

Skok wzwyż 1) Kesmarky (W) 186, 
2) i 3) Plawezyk (P) z Solyom (W) po 
181 (-) 

Skok wdal 1)-Twardokvski (P) 
7.10,5, 2) Szabo 7.5,5, 3) Nowak (P) 
6.90. 

Dysk 1) Remecz (W) 47.50. 2) Do 
nagon (W) 46.83, 3) Heljnsz (P) 44.18. 

Kula 1) :Heljasz (P) 15.30, 2) Da 

ranyi (W) 14.89. 

Oszezep 1) Vsyszegi (W) 63.20, 2 
Mikrut (P) 9.22. 

W sztafecie 4>(200 mtr. 1) Węgry 
1.30,8, 2) Połska 1.31.5. 

Ogółan więc punktacja meczu na 
korzyść Węgier 47,5 do B4,5. Zawiodł 
nas w pierwszym rzędzie zmanierewa 
ny Pławczyk, który skączył tylko 
181 mtr. 

  

Makabi, ŽA.K.S. — Drukarz, Ognisko @ : 0. 
Gra słaba. Mecz rozpoczyha się z 

й5 minutowem opóźnieniem. Prze- 

cież 45 minut czasu, to chyba coś po- 
winmo; znaczyć, ale nikt sobie z tego 

mie robi wielkiej tragedji. Z publicz 
mością piłkarze nie rachują się wcale, 
zresztą na meczu wczorajszym pra- 
„Wie nikogo mie było, ale nie upoważ 
mia to wcale (do tego, żeby przyczy- 
miać się do i tak już wielkiego niepo 

rządku. 
Przysłowiowa (punktualność bok 

serska może zemścić się nieraz na pił 

karstwie. Nie warto więc nadużywać 
iw miarę możności mecze przepro 
'wadzać punktualnie. 

ze spotkanie * towarzys- 

kie chociaż odbyło się bez awaniu 

   

      

   

ito jednak powiedzieć trzeba, że gra 
była na bardzo niskim poziomie. Dru 
tżyny grały bez duszy, bez chęci do 
walki, a sędzia p. A. Kisiel doskonale 
wyczuwając nastawienie psychiczne 
graczy odgwizdał mecz 30 minut 

przed końcem. 

. Mecz zakończył się więc wynikiem 
„emisowym 0:0. 

: Na przyszłość jężeli będziemy or 
.ganizować mecz tošvarzyski, to w ta 

„kim razie starajmy się w pierwszym 
mzędzie ustalać mieco lepsze składy, a 
mie wychodzić na boisko z graczami 
„ezerwowymi z 2 drużyn. 

Meczami takiemi nigdy nie wzbu 
dzimy zainteresowania. 

  

  

Przed regatami długodystansowemi. 
Czekają nas jeszcze jedne regaty 

wioślarskie na Wilji. 8 października 

odbędzie się bieg długodystansowy 7 

Werek do Wilna. 
Historja tego biegu jest krótka, ale 

dość bogata. 

Dotychczas mieliśmy tylko dwa 

biegi. W roku 1931 zwyciężyli wiośla 

rze P. K. 5., ale w roku 1932 nagroda 

przechodnia ofiarowana przez „l. K. 
С.“ przeszła do W. K. S. 3 p. a. c. — 

Wówczas nieznaczną różnicą sekund 

zwyciężyli wioślarze 3 p. a. c. 
Dwa te biegi odbyły się na czwór 

kach półwyścigowych, a na starcie 
gromadziła się nieliczna ilość osad. 
Wprost dla przyzwoitości trzeba było 

zapraszać wioślarzy by jechali. 
W tym roku sytuacja ulega ogrom 

nej zmianie. Postanowiono, całkiem 
słusznie bieg ten włączyć do ogólnej 

punktacji klubów wioślarskich Wilna» 
a więc odrazu obudziło się zaintereso 

wanie i już zapowiada się na starcie 
ruch. Niektóre kluby mają zamiar 
zgłosić po 2 nawet osady. Punktacja 

jest bardzo hojna, bo nawet ostatnie 
miejsce jest punktowane 5 jednostka- 

mi, a każde następne dostaje dwa razy 
więcej punktów, 

Punkty stały się więc zachętą i te 

Pięściarze trenują, a organizatorzy 

raż osady mimo złej Bógódy : stale tre 
nują. 

Trzeba bowiem wiedzieć. że od wy 
ników tego biegu długodystansowege 
w dużej mierze zależeć będzie jaki 
klub w tym roku wyjdzie na czoło. — 
Walka o pierwszeństwo toczy się mię 
dzy W. K. S. a A. Z. S. — Prowadzi 
W. K. S., mając jednak nieznaczną 
przewagę punktów nad akademikami, 
którzy znaczńie podreperowali swoją 
sytuację na regatach jesiennych zwy- 
ciężając w kilku biegach. 

Walka na dystansie 8 klm. zadecy 
duje więc ostatecznie kto otrzyma na 
ten rok nagrodę przechodnią imienia 
M. Zalirza. „Zalirzanka* bowiem jest 

nagrodą za największą ilość punktów, 
a więc nagroda bardzo cenna, mówią 
ca najlepiej o całokształcie pracy spor 
towej. 

Biorąc pod uwagę, że zainteresowa 
nie tym biegiem może być dość duże, 
a łodzi w Wilnie jest mało, przeto 
organizatorzy postanowili w miarę 
potrzeby bieg puścić w dwóch serjach. 

Bieg Werki — Wiłno odbędzie się 
tylko na czwórkach wyścigowych, a 
więc jeszcze jeden postęp w  sporciq' 
wodnym. 

m i 

  

odpoczywają. 
Niedawno pisaliśmy o koniecznej 

potrzebie natychmiastowego przystą- 
pienia do pracy organizacyjnej w zwią 
zku bokserskim. ale jakoś słowa na 
sze nie znalazły dotychczas żadnego 
prawie oddźwięku. 

Zdawałoby się, że bolączkami pię 
ściarstwa wileńskiego zainteresują się 
w pierwszym rzędzie wydział -sporto 
wy O. Z. B, jak również kapitan spor 
towy, ale gdzież tam. Nikt wogóle nie 
zdradza najmniejszej chęci do pracy, 
na froncie bokserskim absolutna cisza. 

Jedynie tylko pewnego rodzaju na 
stąpiło ożywienie wśród zawodników, 
którzy pod kierownietwem plut. A. Sa 
dowskiego rozpoczęli w sali Ośrodka 
W. F. systematyczny trening. Na tre 
ningi chodzi sporo zawodników, a tre 
ИЛННСБЕЛЕСНЫ ИЕ EK RE ŻE RZE ACZEOWZCKAO 

nia społeczeństwa prizypadałr zawsze 
w udziale kobiecie — Polce. 

Nigdy jej nie zabrakło tam, gdzie 
Kobieta, która rozumiała prawa 

wojny. znozumieć potrafi prawo i in 
teres państwa w dobie pokoju. 

Kryzys, szalejątcy w świecie wstrzą' 
sa państwami, wstrząsa gniazdami 
rodzinnemi. Dobrobyt. państwa jest 
.podwaliną dobrobytu modziny. In- 

  

stynkt samozacho'wawezy, troska o 
swoich najbliższych, troska 0 swoja 
gniazdo rodzinne każą kobiecie sta- 
mąć w awangardzie dla poczynań rzą 
«du w sprawie Pożyczki Narodowej. 

Akcja kobiet może dużo zaważyć 
ma szali Pożyczki Narodowej. 

Stowarzyszenia kobiece mają głos. 

  

  

nuje nawet i Wojtkiewicz, którego 
chyba znów ujrzymy na ringu, a'przer 
wa powinna mu dobrze zrobić i popu 
larny Jurek zapewne znajdzie się w 

dobrej formie. 

Na treningach jest gwarno i praca 
idzie, a co ciekawsze, że obok sekcji 
bokserskiej W. K. S$. powstaje również 
sekcja pięściarska przy Ognisku K. P. 
W. Trzeba również pamiętać, że i klu 
by żydowskie mają całkiem przyzwo 
ity materjał bokserski, a w pierwszym 
rzędzie zasługuje na uwagę Ż. A. K. S. 

Pięściarstwo wileńskie ma wszelkie 
dane ku temu by wypłynąć na szerszą 
arenę sportową i nie można pozwolić 
żeby przez obojętność niektórych or- 
ganów O. Z. B. miała stanąć cała pra 
ca sportowa, praca, która ma bogatą 
tradycję sportową. 

Jeszcze więc raz apelujemy do p. 
p. z O. Z. B. by bliżej zechcieli za- 
interesować się sprawami boksu wileń 
skiego. Przecież jesteśmy już na pro 
gu nowego sezonu bokserskiego i trze 
ba mieć już ułożony kalendarzyk. trze 
ba pomyśleć o imprezach: bo inaczej 
szkoda będzie tych pięknych wysił- 
ków naszych bokserów, którzy kilka 
razy tygodniowo chodzą na treningi, 
którzy czekają zawodów by móc wy 
kazać swóją wartość sportową. 

Miejmy więc nadzieję, że już w tym 
tygodniu rozpocznie się nareszcie 
opóźniona praca, a niezadługo docze- 
kamy się jakichś. poważniejszych za 
wodów, na które ogół sportowców wi 
leńskich oczekuje od dość dawna. _ 
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Nowy projekt 
konstytucji 

Referat p. posła Podoskiego 
na „czarnej kawie" klubu 

społecznego. i 
Klub Społeczny zainaugurował 

Czune Kawy po ferjach letnich referatem 
o „Nowy Projeki Konsty 

j interesujący temat refe- 
у рг jednego ze współtwórców pro 

jektu, zgromadził bardzo licznie przedst 
cieli ego społeczeństwa wileńskiego. 
ranie zagaił p. poseł Podoski komuniku 
o zmianach zaszłych w zarządzie Klubu i 

prosząc na przewodniczącego zebrania p. 

płk. Dobaczewskiego, który udzielił mu gło 
su prosząc o rozpoczęcie referatu. 

Wielkie zmiany strukturalne w Europie 
zaszłe po wojnie, oraz przewartościowanie 

pojęć masunęły potrzeby zmiany ustrojów 

państwowych. Polska miała zawsze swoisty 
ustrój państwowy wynikający z własnych 
myśli, potrzeb i psychiki. Byłoby błędem 
przenosić obce wzory na grunt polski, naie 
żało więc opracować nowy własny projekt 
konstylucji, i stworzyć taki ustrój państwc 
wy, któryby wyzyskał wszystkie dodatnie 
cechy psychiki polskiej a zahamował ujera 

ne. Konstytucja Marcowa, była jakby kon 
tynuowaniem ideologji XIX wieku, ograni 
jąc władzę głowy Państwa przenosiła roię 

w sprawach Państwa na ciała ko 

swoje 

   

  

   
   

  

  

     
eb 

  

   

            

  

    

"W obecnych warunkach tegó rodzaju stru 
ktura państwowa długo utrzymać się nie mo 
że. — Nowy Projekt Konstytucji, wycho- 
dząc z założenia że Państwo Polskie jest 
wspólną własnością wszystkich. obywateli 

mających czynnie współpracować dla dobra 
Państwa, pozostawia powszechne prawa gło 
sowania do Sejmu. Zasadnicza zmiana ż 
chodzi jedynie w wyborach do Senatu, gć 
prawo głosu mieć będzie jedynie elita lu 
którzy położyli zasługi dla Państwa. Drugą 
zasadniczą zmianą w Konstytucji jest wzme 
«nienie władzy (Prezydenta, przez nadanie 
mu stanowiska nadrzędnego i nadanie mu 
bezpośredniej zwierzchności nad wojskiem 
i Izbą Kontroli, decyzji zmiany rządu i :n 
nych uprawnień, 

iNowy projekt 

  

     

    
   

  

ewiduje znaczne rozsze 
rzenie kompetencji Senatu, : mianowicie bez 
aprobaty Senatu żadna . uchwała mu 
przejść nie może. Nowy projekt Konstytucji 
ma na celu dać następnym pokoleniom us- 
trój państwowy ułatwiający pracę dla dobra 
i mocarstwowej potęgi Państwa Polskiego. 

Po pięciominutowej przerwie ro: a 
się dyskusja. Pan wiceprokurator Zahorsk 
prosił prelegenta 6 wyjaśnienie cz. j 
sposób Nowy Projekt Konstytucji przewidu 
je możliwość wynikających z ży 
ciowych potrzeb czy ustanawia Trybunał 
Konstytucyjny kontrolujący zgodność usław 
z Konstytucją, czy też pozostawia równorzęd 
ność Konstytucji z śanemi ustawami jak to 

ma miejsce w ltalji. 
P. poseł Brokowski uzasadnił 

zmiany Komstytucji i jej nagłość właśnie w 
ym momencie ogólnego kryzysu, Prze 

rost kapitalizmu wywołał konieczność zmian 

   
   

      

   

    

     
    

  

konieczność 
   

  

   
    

    

ustrojowych we wszystkich państwach. Jak 
możemy zaobserwować zmiany te tak w 

2 wieckiej i Niemczech 
mają charakter wybitnie narodowy wypływa 
jacy z psychiki danego narodu. W! naszym 
Państwie również wytworzyła się ta sama 

konieczność. Na naczelnem miejscu noweg* 
projektu Konstytucji są dwa punkty Aut 

rytet Władz i Autorytet Zasługi. Władza jest 
jedna Reprezentantem władzy jest Prezy 
dent. Skład Senatu i system wyborów do Se 
natu jest dowodem uznania zasługi, Jest 

sztuka projektowania i sztuka wykonania, 
od ogółu obywateli zależy jak piękny prv 
jekt nowej konstytucji będzie wprowadzony 
w życie. P. Nagurski wyraził zainteresowa 
'nie społeczeństwa w sprawie czy Nowy Pro 
jekt przewiduje Izbę Gospodarczą. P. prok. 

Przyłuski prosił o informacje co do upraw . 
nień Prezydenta. 2 

Prelegent odpowiedział w krótkości na 
wszystkie zapytania, zaznaczając, że spóźnio 
na godzina nie pozwala na: obszerniejsze 0- 
mawianie tych spraw. Poczem p. płk. Doba 
czewski zamknął zebranie zapowiedzią że 
sprawa Nowego (Projektu Konstytucji będzie 
jeszcze niejednokrotnie omawiana na nastę 
pnych Czarnych Kawach Klubu Społecznego 

Nadmienić należy, iż Czarną Kawę pop 
rzedziło zebranie, na którem pos. Brokow 
ski złożył piastowaną dotychczas prezesure 
Klubu Społecznego w Wilnie z powodu ni: 
możności kierowania pracami Klubu wobec 
stałego przebywania w Warszawie. Na stan: 
wisko to powołano przez aklamację prezy- 
denta miasta dr. Wiktora Maleszewskiego. 

` Zofja Kaliciūska. 
SAGA RE ROZ EAN SUITES) 

Dr. med. 

E. NOCHUMOWSKI 
w Baranowiczach 

(choroby wewnętrzne, kobiece i akuuzerja) 
Przeprowadził się do własnego domu przy 
ul. Narutowicza 7 (były szpital miejski) 

Godziny przyjęć: 8—12 i 2—6. 

   

  

  

” 

    

  

  

  

    

Poliklinika litewska 
w nowej siedzibie. 

Znamy ten malinowy dom przy Placu Łu- 
V bę klubu handlowo - 

balów i za 

wonne schody i 

   

    

  

która ma na celu radość życia nie v 
. ale przywrócić tym, którz 

: drowiem,      

  

   

  

  
Lecznica Litewskiego Stow. Pomocy Sa 

nitarnej, do spółki z dr. W. Legiejką i 

    

Wengrisem  odkupiło dom, zajmuje 
piętra i parter z tem, że Stow szenie 
najmuje od spółki w którą samo wchodzi, 
dwie trzecie posiadłości, 

      

Już przy wejściu uderza czysty, miły oku 
jasny koloryt Świeżo odremontowanego 5- 
kalu. Wchodzimy na pierwsze piętro. Mieści 
się tu dyrekcja, urządzenia administracyjne, 

wszelkie imsłalacje Roentgenowskie, wresz- 
cie ambułanse: wewnętrzny, chirurgiczny, 
ginekologiczny, nerwowy, oczny, otolaryngo 
logiczny, skórny i moczopłciowy, dentystycz 
ny. Wszędzie jasno i przestronnie. Specjalną 
uwagę ściąga łu organizujący się dział nie 
rozpowszechnionego w Wilnie wodoleczniet 

wa, Cały szereg sal i kabin zaopatruje się 
właśnie w najnowsze urządzenia. 

    

   

    

Idziemy na piętro drugie. Tu są separat 
ki — biało i przyjemnie urządzone identy:/ 
ne pokoje, zaopatrzone we wszelkie wygod. 
tak dla chorych, jak i ozdrowieńców. Ka 
chory ma do swej dyspozycji radjo, wodę 
ciepłą i zimną, różne natężenie światła »l 

5 ielonkawej lampki nocnej w sufici 
do silnej lampy do lektury przy biurku. 
dzo ciekawy jest system sygnalizacji. W kli- 
nice powinno być cicho. więc dzwonki za- 
stąpiono sygnalizacją świetlną. We wszysi- 
kich widocznych miejscach umieszczono ta- 
blice lamp różnokolorowych. Gdy któraś 
lampka zabłyśnie pierwsza siostra, która te 
zauważy Śpieszy z usługą na korytarz, który 
wskazuje dany kolor. a tam już nad drzwia 
mi w: jącego płonie światełko. 

   
    

     

  

  

    

Urządzenie to, zapewniające szybką i ci 
chą obsługę posiadają wszystkie sale i se- 
paratki. Te dzielą się na dwie klasy: I-s2 
przestronniejsze i bogaciej nieco wypo. 
ne — po 15 zł. dziennie. Il-ga — cośkolwiek 
skromniejsze — po 12 zł. Łóżko w sali ogói 
nej — 7 zł. dziennie. Ceny te kalkulują się 7 
całkowitem utrzymaniem i normalnemi za 
biegami i lekarstwami. Sale ogólne, również 
zaopalrzone w radjo i t. p. Są niewielkie. 
przeważnie 4 łóżkowe, co wpływa dodatni» 
na samopoczucie chorych. Ta, która najbar 
dziej zwykle psuje samopoczucie — sala chi 
rurgiczna robi również jaknajlepsze wra 
nie. Pomyślana według najnowszych wymi: 
gań nauki, posiada elektryczne sterylizatory 
(pieców wogóle w lecznicy niema — dom 
ma ogrzewanie centralne), bezcieniową lam 
pę operacyjną, urządzenie do zmywanA ca- 
łej sali po operacji i t. p. W takiej sali moż 

na zupełnie bezpiecznie pozbyć się wyrostka 
robaczkowego... 

    

        

    

    
  

Oglądamy jeszcze pokój dyżurnego leka - 
rza i schodzimy na parter — do kuchni, 
(która obsługuje lecznicę przy pomocy w 
dy), apteki wewmętrznej i laboratorjum. V 
ostatnie pracuje zresztą nietylko dla lecz 
lecz także podejmuje się wszelkich amaliz 
i badań dla osób z miasła. 

L 

     

  

     
  

nica przewidziana jest na 35 łóżek 
obj. a dr. Legiejko — kierownik instytu- 
cji. Ambicją naszą jest jaknajbardziej udo 
godnić chorym korzystanie z lecznicy. Tak 
wi pracować tu będzie około 20 lek 
spe stów, Wśród nich widzimy nazwis 
nowe — dr. dr. Hurynowiczówna. Abramo- 
wiez i Zaleski, docenci U. S. B., zaś z leka- 
rzy prywatnych —. dr. dr. Janowicz, Ody- 
niec, Zareyn Łopatto, Girszowicz, Lewande, 
Markiew Baniewicz, De Rosset i inn. Am 
bulanse będą przyjmować chorych nietylko 
od 9 — 2, lecz i wieczorem, od 5—7 (z wy- 
jatkiem dni ątecznych):. Obłożnie choryca 
przyjmuje się zawsze bez „względu na porę 

dnia lub nocy, Lecznica dba również o kon 
takt z profesurą U. S. B., dążąc do uzyska- 
nia najwyższego poziomu naukowego. 

  

   

  

    
       

  

  

   

  

Innowacją specjalną będzie ikaretka lecz 
nicy — do przywożenia i odwożenia cho- 
rych. Wi związku z tem dowiaduję się iż 
powstanie prawdopodobnie prywatne pogo- 
towie łekarskie, które będzie konzystać z. ga- 
raży i urządzeń kliniki, odciążając pracę 
pogotowia miejskiego. 

Wi tem co mówi dr. Legiejko jest wiele 
rozmachu i myśli twórczej. Słucham a jed- 
nocześnie obserwuję jak zapalają się i gas 
ną kolorowe lampki na tablicy kontrolnej, 
jak raz poraz odzywa się domofon, zainsta 
lowany we wszystkich działach lecznicy 
(Telefony leczn. posiada dwa Nr. 17—7 

    

  
i 

8 — 46, zamiejski). Nie można zabierać wię: 
cej drogiego czasu. Dziękuję i wychod 

  

   Mijam kolejki chorych przed ambulansami. 
robotników, wykończających eleganckie sza- 
tnie na dole; schodzę do ogrodu. Tchnie zeń 

już jesienią. Na przyszły rok dla wygody 
ozdrowieńców będą tu klomby i kwiaty. 

  

jm. 

  

KOU;SR'V'E „R 

I = | Dziś: Józefa W. 
Poniedz. 

  

| Jutre: Januarjusza. 
| 

18 
| Wschód słońca — 5. 5 m, 14 
Września | 

Łachad — g. 5 m. 46     

— Pogoda 18. wr: 
WI całym kraju p. żnie pochmurno 
dami. Chłodno. U kowane lub do: 
i porywiste wiatry z kierunków północnycn, 

Ostatni akord. 
Wczoraj łodbyła się w, sali gimn 

im. Kr. Zygmunta Augusta podnios- 
ła uroczystość pożegnania ustępujące 
go dyr. b. gim im. J. Lelewela w Wit 
mie p. Stanisława Paszkiewicza, 
\ Na sali zebrało się oprócz mło- 
„dzieży szkolnej sporo nauczycielstwa 
absolwentów, oraz przyjaciół gimnaz 
„jum. W imieniu „Rady Pedagogicz- 
nej“ b. gimn, J. Lelewela pożegnała 

śnia według P. 1.      
   

      

p. dyrektora w krótkich szczerych 
słowach p. Wfróblewiska. Następnie 
głos zabrała p. Eugenja Masiejewska 
— Kobylińska, nawiązując w swem 
gorącem przemówieniu do dawnych 
czasów i tradycyj gimn. Lelewela. 

W imieniu absolwentów gimn. J. 
Lelewela.żegna dyrektora p. Zanecki 
wznosząc na zakończenie okrzyk na 

cześć p. Stanisława Paszkiewicza — 
miech żyje! 

Orkiestra gra 'poloneza. 
jest naprawdę uroczysta. Ten i ów 
ociera łezkę. Młodzi deklamują chó- 
rem wiersz p. E. Masiejewskiej poś- 
wiecony p. dyr. Paszkiewiczowi, p. 
Ratyński w imieniu uczniów b. gim. 
Lele'wela żegna dyrektora wręczając 
mu pamiątkową teczkę. 

Przemawia dyr. Paszkiewicz. Dzię 
kuje wszystkim serdecznie, za życzłi 
wość „jakiej 'doznał. Jest wzruszony. 
Pochyla się sztandar. Orkiestra wyko 
muje marsza z fanfarami. Absolwenci 
i uczniowie Lelewela żeginają poraz 
ostatni cwój sztandar. Dyr. Paszkie- 
wicz opuszcza salę. (w) 

«4 

PRZEDSTAWICIEL BANKÓW KO- 

WIEŃSKICH W WILNIE. 

Bawi w Wilnie przedstawiciel bau. 
ków kowieńskich ip. Wiczunas, który. 
bada tutejsze warunki ktedytowę: 

‹ 
WYSIEDLENIE Z ROSJI KORES- 

PONDENTA „BERLINER  TAGE- 

у BLATT“, 

Ze Stołpców donoszą, iż z granic 
Rosji sowieckiej w ub. piątek wysie- 
dlono b. korespondenta „Berliner Ta 

geblatt'* Ginshera. który nielegalnie 
przebywał w granicach Rosji. 

ZNACZKI POZA GODZINAMI 

[URZĘDOWEMI. 

W urzędach pocztow - telegra- 
ficznych wprowadzono sprzedaż zna 
czków pocztowych poza godzinami, 
urzędowemi. 

KOMUNIKACJA ZAMIEJSKA. 

Trwające od dłuższego czasu ro- 
kowania w sprawie przejęcia przez 
Sauera zamiejskiej komunikacji w 
„Wileńszczyźnie dobiegają końca. 
Przejęcie komunikacji nastąpi jesz- 
cze wib. r., zaś kursowanie wozów. 
rożpocznie się z wiosną przyszłego 
roku. ‚ 

W pnzyszłym miesiącu powiększy 
się o kilka wozów 'tabor miejski. 

POPULARNA WYSTAWA ANTYAL- 

IKOHÓLOWA. 

Istniejąca na dwojreu kolejowym. 
w Wilnie wystawa-wagon z ekspona- 
tami antyalkoholowemi cieszy się 
znaczhem powodzeniem. Codziennie 
wystawę zwiedza około 100 osób. 

Po zamknięciu wystawy w Wil- 
nie — wagon uda się w objazd pro- 
pagandowy(po terenie Wileńskiej Dy 
rekeji Kolejowej. 

Chwila 

WET GEE NOS KJ 

RADJO 
WILNO. 

PONIEDZIAŁEK, dnia 18 wrze 

kowskiego: Romeo i 

lijna. 

1933 r. UODGTODIOE ITT, 

  

   

  

   
     

  

   

      

          

   

Julja“ — uwert 
koncert fortepianowy i serenada melanc 

  

Nr. 250 (2891) 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
ARESZTOWANIE STUDENTA — WYWRO- 

TOWCA, 

   

  

     

    

Dzien- W Rzymie Papieża — w Nowogródku . Władze bezpieczeństwa aresztowały w 

nik poranny; Muzy) — Zamek i Kopiec Mickiewicza, Wil pod zarzutem komunistycznej dzia- 
11.57: Czas; 12.05 musi każdy widzieć — i wiedzieć, lalności studenta USB., Izaaka Stemberga. 
prasy; Kom. metec że obok, mieści się — POLSKA Pode rewizji w mieszkaniu Stembersa 
Dziennik połudn.; 14.50: Pr . znale ulotki wywrotew az powielacz 
14.55: Komunik 15.00: Muz R AEA) AH de adbijania odezw komunistycznych. 

(płyty): 15.25: Giełda roln.; 15.35 › u 
sko dla dziec Utwory Pio estauracja „ZACISZE DZIEGI ZNALAZŁY SCHRONIENIE. 
kowskiego (płyty); 16.50 Lokal sympatyczny i ponętny. Zna- Wezoraj wieczorem przy ulicy Suboez 
lizmem“ — pogad.; 17.00: I komite, zdrowe i smaczne obiady. znzlezicno dwoje podrzuccnych dzieci w wie 
Koncert kameralny; 18.1 owe posun Muzyka. Bufet zaopatrzony we wsze|- ku 6 i 8 kat. 

  

   
    

    

  

     

  

towej<—odczyt, 

  

cia w naszej polityce eksp: 
35: Muzyką lekka; 18,40: Przem 

pożyczce j; 18.55: Aud. žolnie: 
strzel.; anka litewska w 

wach ak 9.35: Program na wto: 
19.40: „Zagadnienie ilisterstwa“ — & 
20.00: Operetka , Miłość poety* (Fryde: 
Lehara; Wil. kom. 'sport.; D. c. opere 
Dziennik wieczorny; D. c. operetki; 22 
Wiad.. sport.; 22.40: Kom. meteor.; '22.45: 

Muzyka tan. 

NOWINKI RADJOWE 
SŁUCHOWISKO DLA DZIECI. 

W poniedziałek 18 b m. o godzinie 15.4 
w studjo wileńskiem wykonane będzie we 
sołe słuchowisko pióra Wił, Arcimowicza p. 
t. „Mieszczuchy na wsi*. Odtworzone z 
ną w niem przygddy dzieci, które poraz 
pierwszy przyjechały z miasta na wieś i prze 
żyły wiele niezwykłych wrażeń. 

   

  

  
   
   
   

  

Ceny niskie. 

  

   

   

  

UTWORY CZAJKOWSKIEGO, 
Popołudniowy koncert poniedziałkowy 

(godz. 16) wypełnią następujące utwory Czaj 

  

Arcydzieło, które stanowi epokę. 
Film od początku do końca IELI0S 

HELIOS 

kie trunki i napoje chłodzące. 

  

Dr. med. I. Skwirska 
choroby dziecinne 
POWRÓCIŁA 

Baranowicze, ul. Hoovera Nr. 7, tel. Nr. 152. 

Firma „REKORD“. Wlašc. G. Gyrynski 
Baranowicze, ul. Szeptyckiego 40. 

Poleca najnowsze radįoodbiorniki „Philips“, „Elektryt“ i innych firm w dužym wy- 

  

borze i na najdogodniejszych warunkach spłaty. Patefony i płyty da nich w wiel- 

kim wyborze. Rowery i motocykle. Instrumenty muzyczne. Maszyny do szycia i pi- 

sania. Bział elektrotechniczny. (Żarówki po cenie 1.35 zł. sztuka). 

  

Jak się okazałe, były to dzieci Jana i 
Marji Gurwiezów, których przed dwoma 
dniami wyeksmitowano z mieszkania przy 
ul. Środkowej. 

Podrzutków ulokowane w przytułku S. 
Selezjanek. (el. 

Ceny niskie 

i 

  

Morze—to płuca narodu 

   

  

  

  

main: TUrbina 50.000 ©: „Wstri į“ mua! R UFDINa VU. w ng riecznyj 
Rewelacja sowieckiej prod. „Sojuzkino* w Leningradzie. Genjalna gra potentatów ros. sceny i ekranu, 

zie s z ° 2 
śpiewany i mówiony po rosyjsku 

NAD PROGRAM: Najnowsze atrakcje. Seanse: 4,6,8,i 10.20. W dn.św.odg.2. Honorowe i bezpł. bilety nieważne. 

Wobec wielkiego powodzenia jeszcze tylko dziśl OGROMNE POWODZENIE! ŚPIESZCIE UJRZEĆ! 
Arcydzieło odznaczone Złotym Medalem. Łzarująca królowa ekranów Norma Shearer w ramionach Fre. 
drica Marcha (Mr. Jakyl i Dr. Hyde) w najpiękniejszym filmie miłosnym, jaki kiedykolwiek wyprodukowano 

UŚMIECH SZCZĘŚ c I A NAD PROGRAM: Najnowsze atrakcje. 
Seanse o g. 4,6, 8i 10.20, w niedzielę od g, 2-ej 

L Dziś premjera! Pierwszy przebój w sezonie 1933-34 r, Po wyjątkowo sukcesowej premjerze na ekranach 

   ) twsTR 
Dziś ostatni dzień l 

Jak ma spędzić czas? 

Człowiek 

któremu zostało 

PAŃ 
[ISIN 
CASINO 
DŹWIĘKOWE KINO 

„ROXY“ 

  
Jutro premjera! Czar, ktėry 
oszalamia wszystkich stal się 

przyczyną jej nieszezęścia 

Pierwszy najnowszy film ze 

Dziś! 4 gwiazdy: 
w wielkim dra- 
macie łudzkie- 
go serca p.t. 

Już dziś! Triumf nad triumfy! 

Kickiewieza 22, tel. 15-28 

Powodzenie na wszystkie 
ekrany światal kino LUX 

IU ' tulowych. — Nadzwyezaj. fascynująca 

ZAWIADOMIENIE 
Okręgowy Urząd Budownictwa Nr.lll w Grodnie 

zawiadamia, że w dniu 27 września 1933 r. o godz. 
10 w lokalu Urzędu przy ul. 3 Maja Nr 8 odbędzie 
się przetarg nieograniczony na roboty budowlane i 
instalacyjne w Grodnie, Lidzie, Krasnem, Porubznku 
Wilnie i Wołkowysku. 

Szczegółowe ogłoszenie ukaże się w „Monitorze 
Polskim", „Kurjerze Porannym" w Warszawie, „Wi- 
leńskim Dzienniku Wojewódzkim” w Wilnie oraz w 
„Ilustrowanym Kurjerze Codziennym”* w Krakowie. 

Okręgowy Urząd Budownictwa Nr. III. 
Grodno. 

Nr. 850/Bud. z dn. 13.1X b. r. 

treść!   
Wilna, 

wygodami i 

  

ska 156 (vis a 

  

  

| MEBLE MEBLE 
NAJWIĘKSZA NA WILEŃSZCZYŹNIE 

FIRMA MEBLI 
Dom nagom,„ M. WILBNKIN i S-ka оа, ее 
Wilno, Wielka 21 (poprzed. Tatarska 20) 

połeca wszełkiego rodzaju meble w dużym 
wyborze tanio i solidnie 

w Biurze       

Na żądanie publiczności. 

„6 godzin życia” - 

SPRZEDAJĘ 
DZIAŁKI ZIEMI 

dowolnej wielkości nad 
brzegiem rzeki, 12 kil. od 

3 kil. od stacji, 
1 kil. od szosy. Wilno, 

Piłsudskiego 13—5. 

Mieszkanie. 
6 pokojowe, świeżoodre- 
montowane z wszelkiemi 

owocowym 
ogrodem. Ul. Kalwaryj- 

в Koszar) 
informacje na miejscu lub 

ul. Portowa 3 m. 19. 

Potrzebny 
zdolny kierownik sklepu 
spółdzielni wojskowej z 
kaucją. Dowiedzieć się 

Reklamowem 
St. Grabowskiego, 

barska |. 

stolic świata wkracza triumfalnie na ekran kina „Pan* gigantyczne dzieło wielkiej wartości 

pOCAŁUNFĘ 
Ek 

Według głośnej sztuki FODORA.  Ilustruje najja- 
skrawiej: piekło życia poniżonego męża (czy wolne- 

zabić wiarołomną żonę?) 

NAD PROGRAM: Najwspanialsze w 
konkursowe dodatki. 

tym sezonie 

Dziś bilety honorowe i bezpłatne nieważne. 

O czem wpierw myśleć? Dla młodzieży dozwolone. 

Nowy ciekawy 
problem. O palmę 

pierwszeństwa 
grze walczą» 

Nad progjam: Dodatek. 

Warner Baxter, Miriam Jordam i John BoleS., „5. Fissze:» ora: Pa:». 

ZGUBNY CZAR 
„złotej serji* produkcji 1933/34 „Paramountu”. W rol. gł. MIRIAM HOPKINS. 

JACKIE COOPER (zenjalny malecz Czempa), Borys Karloff, Ryszard Dix i Marion Schilling 

DONOVAN 
CZEMP 

Rez, Freda Niblo, twórcy „Ben-Hura*. Nad pro-- 
gram: Dodatki dźwiękowe. — Ceny normalne.. 

Początek seansów o godz.: 4, 6, 8 i 10,20. 

z fenomenalnem, najcudowniejszem dzieckiem ekra- 
nu JACKIEM COOPEREM oraz chlubą ekranów 
estatnich cząsów WALACE BEERYM w rolach ty- 

— NAD PROGRAM: Urozmaicone dodatki dźwiękowe. 

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, Tom. Zana 
na łewo Gedeminowskų 

ul. Grodzka 27. 

STAŁĄ 
płacę, zwrot podróży o- 
trzymają prócz prowizji 
zastępcy losowi. Zgłosze- 
nia „Kredyt* Lwów, Ki-_ 

liūskiego 3. 

B. nanczyciel gimn. 
udziela lekcje i korepetycja 
w zakresie 8 klas gimnasi 
jum ze wszystkich przed: 
miotów.Specjalność mate: 
matyka, fizyką, jęz. pob 
ski. Łaskawe zgłoszenia dę 
administracji „Kur. Wil.s 
pod b. nauczyciel. 

Akuszerka 

Marja LalNerOWA 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa 7, m.5. 

* W. ZQP. Nr. 69. 

Akuszerka 

Śmiałowska 
Paa się 

na ul. Orzeszkowej 3—12 
(róg Mickiewicza) 

tamże gabinet kosmetyex' 
my, usuwa zmarszczki, bre 
dawki, kurzaśki i wągry. 
W. Z. P. 48. 8323 

Dr. GINSBERG 
ehoroby skórne, wene 
ryczne | moezopłoiowe 

Wilenska 3 tel. 567. 
od godz. 8—1 1 4—5. 

Gar-     

  

KOBYLINSKA. 

ZŁOTE SCHODY. 
— Ty stara czortowa kukła — przyczepiła się 

do robotnicy. — Ty już trzeci raz tutaj. Ty mnie 

porządki robić będziesz, świnio ty nieociosana! 

— To ja winna jestem — broniła ją Marusia. 

— Małczat! Sama wiem, kto winien. Linska, 

do kancelarji! Prędzej! I żeby mnie tu cicho było. 
* 

W kancelarji zdumiona Ludka zobaczyła tłustego 

  

50 Się, że życie jest o wiele łatwiejsze... Przebacz mi, 

przebacz!... 

Ale... Co też panienka — zaszlochała Staśka, 

całując ręce Ludki. — Ja rozumiem... Ze mną gadać 

nie było warto. 

— Teraz widzę, jaka jesteś dobra — ciągnęła 

Ludka, wyrywając ręce... Jużbym cię nie mogła po- 

tępić... Już wiem, że można się zapomnieć w miłości... 

suž wiem, że ciągną oczy jedwabne szmatki i że 

wszystko jest takie trudne... Takie trudne... 

— Moja biedna, kochana panienka... 

— Nie żałuj mnie, Stasiu... Ale dajże spokój! 

Poco mię po rękach całujesz? Lepiej powiec, jak 

— (Czy nie mógłby pan jej uwolnić? — zapytała 

„pająka* naiwna Staśka, gdy już pozostali sami. 

о — Gowy? Co wy, m-me Stasia? Co wam do pięk- 

nej główki strzeliło? 

— (Cóż? Ona mnie lepiej siostry rodzonej. Dla 

niej ja wszystko! Rozumiecie: wszystko! Ale żeby 

przedtem uwolnić! 

  

  

— Ach, m-me' Stasia! Kobieta wy, to wiadomo 

rozumu nie macie. Gdzież ją uwolnić, kiedy ona sa- 

mego cara rozgniewała? To polityczna. Czy to ade 

mnie zależy? O — Hospodi, te kobiety, to jak dzieci. 

= Myślałam, .że jakoś można... 
* * ы Rak Sw * ° 

— Ależ jakże można! Przecież jej nie warto ucie- 
pająka, przestępującego z nogi na nogę przed jakąś 

młodą damą. Całował ją po rękach, tulił się policz- 

kiem do pluszu jej ramienia, nic sobie nie robiąc 

z tego, że może mieć świadków tych czułości. 

„Pluszowa“ dostrzegła wejście 

Ludki. 
— Oto jest moja krewna. Grzegorzu Iwanowi- 

czu — rzekła dość zimino, odtrącając go na stronę, 

żeby podejść do niej. Sama stanęła przed nią z opusz- 

czonemi rękoma, nieśmiało patrząc jej w oczy, za- 

lękniona, jak przed surowym sędzią, Staśka! 

-— Przepraszam, panienko, przepraszam. Ale... 

Ча chciałam... Mnie się zdawało... Bo to i list mam 

od panny Różyckiej (dodała szeptem, jakby uspra- 

wiedliwiając swoją zuchwałość). 

! A Ludka rzuciła się nagie na sz 

i zachwyconej tem Stasi. 

— To ja przepraszam... To ja cię przepraszam... 

Kochanie! Bo widzisz, byłam głupia... Wydawało mi 

nieznajoma 

   

   ję oszołomionej 

DAS WR PTSS ORAWY 
la Wydawnictwo „Kurjer Wiłeński* S-ka z ogr. odp. 

  
mogłaś tu się dostać. 

— A 6to mój kluczyk — roześmiała się Staśka, 

wskazując na „pająka. Mogę przedstawić—Grzegorz 

Iiwanowiicz przyjaciel mego męża od butelki i od 

serca. 

— Ach m-me Stasią! Ot uszczęśliwiła biednego. 

Żeby to ja wiedział, że wasza krewna tu się dostała, 

to jużbym wam znać dał wcześniej. Tylko wy, go- 

łąbki, nie gadajcie, że widzieć się ja wam pozwolił. 

Proszę, siadajcie. Może likieru? 

„Pająk ogromnie przeszkadzał w tej pierwszej 

rozmowie dwóch kobiet z odmiennych światów. Z ko- 

nieczności dotykały słowami tylko rzeczy codzien- 

nych i lojalnych, ale mimo to Staśka przez cały czas 

była rozanielona i zdołała wcisnąć Ludce kartkę pa- 

pieru, złożoną we czworo. Pożegnały się bardzo ser- 

decznie, a po odejściu Ludki, Stasia dała dozorczyni 

3 ruble, prosząc o względy dla „krewnej*.   
  

  

kać. Może sąd ją uwolni... A jej obiad z.własnego stołu 

posyłać gotów, tykoby wy na mnie mile popatrzyli. 

m-nie Stasia. Dajcież mnie te rączki cukrowe, przy: 

-suńcie te usteczka malinowe. : 

Ale Staška nie miala zamiaru dač „pająkowi“ 

zakosztować zbyt wiele tych słodyczy, gdy się prze- 

Z odętemi wzgardliwie ustami musiała jednak prze- 

konała, że Ludki natychmiast uwolnić niepodobna. 

czekać, zanim tłusty lowelas wymlaska skrupulatnie 

iej gładkie teraz ręce. 

W każdym razie odchodziła spokojna. Z oczu 

Ludki przez opar więziennej tęsknoty przeświecała 

triumfująca młodość. Wiedziona instynktem kobie- 

'cym Staška poczula, že Natocki nie zniszczył jednak 

życia Ludki, więc mogła tylko kiwać głową nad psy- 

chiezną odrębnością tej dziewczyny. „Ta śliczna 

kukła*, narzeczony bladej panienki. dotychczas prze- 

śladował Staśkę we śnie i na jawie, więc też spokój 

  

ilno, Biskupia 4, tel. 3-40. 

* 

  

Ludki wydawał się jej niezrozumiały. Stanowczo tę 

dziewczynkę należało tylko podziwiać. 

Zawsze i we wszystkiem była inna, niż kobiety, z któ- 

remi los zetknął Staśkę dotychczas. 

©) ROZDZIAŁ XXvii. 
A Ludka długo mozoliła się nad przysłanym listenu 

pisanym, oczywiście, umówionemi znakami. Meta ce- 

lowała w wysyłaniu podobnych listów — ale ona we 

wszystkiem celowała — rozgoryczyła się Ludka, nie: 

mogąc się długo połapać w misternem piśmie. Gdy 

już przeczytała, ogarnęło ją zdumione uwielbienie dla 

tej pięknej dziewczyny, która przez ten czas o wszy- 

stkiem zdołała pomyśleć i wszystko załatwić, nie za* | 

pominając o matce Ludy, ani o jej bracie. Wzruszona 

Ludka podnosiła od czasu do czasu głowę z nad po- 

miętego arkusza i spotykała z bronzowemi oczyma: 

Marusi, która czuwała nad jej spokojem podczas cięż+ 

kiej pracy odcyfrowania listu. Ludka uśmiechnęła się 

do tej miłej twarzy, do zabawnego dołeczka w pul- 
chnej bródce, myśląc, że po Mecie najbardziej kocha 

osobliwą 

      

tego rozstrzepańca... 

— (óżeś się tak zamyśliła, polski skowroneczku? 

— zagadnęła ją zajęta sznurowaniem wysokich buci- 

ków Marusia. 

— Układam pean pochwalny na cześć twojej ró- 

żanej osóbki — przygarnęła się do niej Luda. 

— Wogóle nie lubię czułości — mruknęła Maru- 

sia, starając się zębami rozplątać węzeł sznurka, — 

ale ty jesteś taka jeszcze dziecinna, że z przyjemnoś- 

cią uałuję twój pyszzek. 

(D. (6 m) 

Redaktor odpawiedzialny Witold Kiszkis. 

 


