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0 idee polsko-łotewskiego zbliżenia. 
(Od specjalnego korespondenta). 

Ryga. w sierpniu 1932 r. 

Obok akcji o charakterze dyplo- 

matycznym, której celem jest poli- 

tyczne zbliżenie narodów — niepo- 

ślednią, a często decydującą rolę w 

układzie wzajemnych stosunków mię. 

dzy państwami odgrywa akcja spo- 

łeczna. 

Idea zbliżenia państw bałtyckich 

wogóle, Polski zaś i Łotwy w szcze- 

gólności — nie jest ideą nową. 

Zrealizowana w całej swej roz- 

ciągłości mogłaby ona w powojen- 

nym, tak niezmiernie płynnym, ukła- 

dzie sił, zwłaszcza w Europie wschod- 

niej — stać się poważnym ezynni- 

kiem daleko idącej pacyfikacji sto- 

sunków wzajemnych, groźnem mo- 

mento dla wszelkiego rodzaju zach- 
łannych rewizjonistycznych teoryj. 

Niestety, wysiłki podejmowane 

dotąd w kierunku ścisłego powiąza- 

nia państw bałtyckich wspólną ideą 

z szerokiem uwzględnieniem wypły- 

wających stąd konsekwencyj poli- 

tyczno-gospodarczych i społecznych 

—dały tylko częściowo pozytywne 

rezultaty. 

Zarówno bowiem podpisana przez 

przedstawicieli Łotwy, Estonji, Fin- 

landji i Polski w Warszawie, w mar- 

cu 1922 r., umowa, mająca stanowić 

podwaliny przyszłego Związku Bał- 

tyckiego, jak i konferencja warszaw- 

ska ministrów spraw zagranicznych 

tychże państw, odbyta w lutym 1924 

roku — nie doprowadziły do zupeł- 

nego, pożądanego w skutkach rozwią- 

zania zagadnień, z omawianą kwestją 

związanych. 

Nie należy naturalnie pomniej- 

szać zasadniczego znaczenia podejmo_ 

wanych — stale i w dalszym ciągu— 

tego rodzaju prób, świadczących je- 

dynie o zawsze aktualnej i życiowej 

konieczności zbliżenia państw bałtyc- 

kich. 

Jednym z najważniejszych — zda- 

niem naszem — etapów na drodze 

do pomyślnego rozwiązania tego za- 

gadnienia — jest zbliżenie polsko- 

łotewskie. 3 

Jakże się przedstawia ono w šwie- 

tle dotychczasowych oficjalnych kon- 

taktów, ujęte w ramy układów i kon- 

wencyj międzypaństwowych. . 

Pomiędzy Polską a Łotwą zawar- 

te zostały: konwencja sanitarna (w 

roku 1922), konsularna (1924), tym- 

czasowy układ handlowy (1927), 

układ komunikacji kolejowej (1929) 

oraz traktat handlowy i nawigacyjny 

(1929). 

Zaiste, płon to bardziej niż skrom- 

ny, jeśli się weźmie pod uwagę wspól- 

ne i rozległe interesy omawianych 

państw, tak ściśle powiązanych ze 

sobą licznemi momentami natury po- 

litycznej, kulturalnej i gospodarczej. 

    

* * & 

Powstanie w roku 1928 Towarzy- 

stwa zbliżenia łotewsko-polskiego w 

Rydze i w Dyneburgu oraz po roku— 

"Towarzystwa polsko-łotewskiego w 

Warszawie i w Wilnie, zapoczątko- 

wać miało — obok oficjalno-dyplo- 

matycznego — okres akcji społecznej, 

mającej na celu zbliżenie polsko- 

łctewskie. 

Dotychczasowy jednak dorobek 

tych towarzystw, jak również zupełna 

ich bezczynność w okresach dla Łot- 

wy i Polski najbardziej krytycznych 

wskazują wymownie na niedosta- 

teczność i połowiczność tego rodzaju 

akcji. Zakres jej jest zresztą skądinąd 

tak wąski, że nie należy się dziwić 

wynikom, jakie zostały osiągnięte. 

Dlatego też nasuwa się nieodparta 

konieczność dokonania wreszcie Ści- 

słej analizy tego stadjum, w jakiem 

Się znajduje obecnie idea zbliżenia 

  

polsko-łotewskiego oraz wyciągnię- 

cia — śmiało wniosków, celem usta- 

lenia wytycznych dalszego w tej mie- 

rze postępowania. 

Odkładając wszechstronne rozwa- 

żenie pierwszego zagadnienia do na- 

stępnych artykułów, dla których dzi- 

siejszy — to tylko pobieżny rzut oka 

na całość — musimy już obecnie 

ustalić jeden z naczelnych postula- 

tów, warunkujących możliwość zre- 

alizowania idei polsko-łotewskiego 

zbliżenia. 

Postulat ten brzmi jak nastepuje: 

Pierwszym nakazem dla obu mło- 

dych demokracyj łotewskiej i polskiej 
pojętego jako suma skonsolidowanej 

siły zarówno moralnej, jak i fizycz- 

nej (przy założeniu, że proces zbiiże- 

nia odbywać się będzie w myśl od- 

wiecznie żywej zasady — wolni z wol- 

nymi, równi z równymi), winna być 

szczera i gorąca wola wzajemnego po- 

znania się. 

O warunkach, któreby umożliwiły 

normalny rozwój tego procesu i jego 

dalszych etapów — następnym ra- 

zem. 

ow o * 

Kiedy w dniu 17 b. m. nad obszer- 

nem lotniskiem ryskiem ukazał się 

trzymotorowy „Fokker“ i majestaty- 

cznie krąžąc w powietrzu powoli po- 

czął opadać na ziemię łotewską — 

wydało się, że wiąże on mocno to, 

co dotąd powiązanem nie było: serce 

Polski z sercem Łotwy. 

Zaiste, ten stalowy ptak, warczą- 

cy zajadle na lotnisku łotewskiem, 

jawił się symbolem bratania się 

dwóch narodów, umiłowania wolno- 

Ści i szczerej, wzajemnej sympatji. 

Depesze poinformowały już czy- 

telników „Kurjera' o uroczystościach 

związanych z oficjalnem otwarciem 

nowej linji lotniczej na szlaku War- 

szawa—Ryga— Tallin. 

Dla zrozumienia istotnego znacze- 

nia tej naprawdę doniosłej (bo nietyl- 

ko oficjalnej) uroczystości podaję ni- 

żej — bez zmian — mowę pełnomoc- 

nego ministra R. P. w Rydze p. Miro- 

sława Arciszewskiego ideowego ineja- 

tera oraz czynnego współrealizatora 

tego dzieła, 

Mowa ta brzmi jak następuje: 

„Panie premjerze, szanowni pa- 

nowie i szanowne panie. 

Pan prezes rady ministrów Repu- 

bliki łotewskiej zechciał przybyć na 

to lotnisko, aby za chwilę władzą 

swoją w imieniu rządu łotewskiego 

otworzyć komunikację lotniczą mię- 

dzy stolicami Łotwy i Polski. Za cehwi- 

lę nastąpi moment symboliczny, który 

utkwi w naszej pamięci, moment, kie- 

dy my, Polacy i wy Łotysze poczuje- 

my, żeśmy się bardziej niż kiedykol- 

wiek zbliżyli w przestrzeni i że od dziś 

odległość fizyczna między nami mie- 

rzyć się będzie nie na długie setki kilo. 

mietrów, ale na krótkie godziny czasu. 

Witaliśmy przed chwilą tego wielkie- 

go ptaka, gdy spuszczał się do nas 

z niebios, a za moment będziemy go 

żegnali, gdy podniesie się w przestwo. 

rza i to pożegnanie będzie jeszcze 

radośniejsze niż powitanie, gdyż pój- 

dzie za niem myśl głęboka i realna, 

że się toruje poraz pierwszy wielki 

szlak państwowy między zaprzyjaź- 

nionemi narodami Łotwy i Polski. 

'fen szłak prowadzi nietylko do Pol- 

ski, on otwiera dla Łotwy szeroką 

drogę przez Polskę do Środkowej i 

Południowej Europy, do wybrzeży 

tak dalekiego jeszcze wczoraj od nas 

tutaj Śródziemnego morza. Jako 

Przedstawiciel Rzeczypospolitej Pol- 

PRZER CZAD NNR GEO NACRAERCOROZAZAWOOWZOCEOOEZTAAOOCJJ KAI — 

W pierwszą rocznice šmierci 
ś. p. Tadeusza Hołówki. 
Z inicjatywy komitetu uczczenia 

pamięci Ś. p. Tadeusza Hołówki, dnia 
29-go sierpnia, jako w pierwszą rocz- 
nicę śmierci nieodżałowanego polity- 
ka i publicysty, prezesa BBWR odbę- 
dzie się w Warszawie na cmentarzu 
ewangelicko-reformowanym (ul. Żyt- 
nia róg Młynarskiej) o godz. 12-ej w 
południe uroczystość poświęcenia na- 
grobka. 

W imieniu komitetu przemówi 
minister wyznań religijnych i ośwe:* 
cenia publicznego Janusz Jędrzeje' 
wicz. (Iskra). 

Powrėt wice-ministra komu- 
nikacji z inspekcji linji kole- 

jowej. 
Po trzechdniowej inspekcji lustracyjnej 

nowobudującej się linji kolejowej na szlaku 
Woropajewo—Druja długości 90 km., gdzie 
jest przy robotach zatrudnionych zgórą 300 
robotników i linji Podbrodzie—Królewszczy- 
zna, gdzie przeprowadza się przebudowa 
szlaku długości 161 km. wiceminister Czapski 
w towarzystwie wyższych urzędników mini- 
sterstwa i dyr. Р. K. P. w Wilnie inż. Fal- 
kowskiego opuścił Wilno. 

Wiceminister inż. Czapski przed wyjaz- 
dem odbył dłuższą konferencję z dyrektorem 
kolei w sprawach technicznych i gospodar- 
czych Wileńskiej Dyrekcji Kolejowej. (Z) 

   

Konferencja Herriota 
z Dowgalewskim. 

PARYŻ. 25 8 (Pat). Herriot przyjął wczo 
raj ambasadora sowieckiego Dowgalewskie- 
go. Wiedług Le Petit Journal przedmiotem 
konferencji była sprawa francusko-sowieckie 
go paktu o nieagresji. 

Pani Baden Powell o poiskiem 
harcerstwie. 

WARSZAWA, 5. 8 (Pat) Pani Baden Po 
well po powrocie do Londynu napisała list 
do przewodniczącego związku harcerstwa pol- 
skiego d-ra Grażyńskiego. W. liście tym pani 
Baden Powell komunikuje swe spostrzeżenia 
na temat polskich harcerzy. Uwagę jej zwró- 
ciła doskonała współpraca harcerstwa żeń. 
skiego i męskiego Pani Baden Powell zazna- 
cza, że wyjechała głęboko wzruszona tem co 
widziała na terenie organizacyj skautek pol- 
skich, oraz tym duchem przyjaźni, na którym 
opiera się polska organizacja, a który okre 
śla jako wprost wspaniały. Pani Baden P. 
well wyraża żal, że mąż jej ne mógł przybyć 

do Polski, a dalej równocześnie zaznacza, że 
powiedziała mężowi o wszystkiem i że teraz 
pragnie on bardziej niż kiedykolwiek przy- 
być do Polski 

Francuzi o polskich wyna- 
lazkach z dziedziny lotnictwa 

LILLE, 25 8. (Pat) Prasa francuska oma- 
wia wynalazek dokonany przez polskiego 
montera Marygańskiego, pozwalający samo. 
lotom na pionowy start i lądowanie. Mary- 
gański, Polak, który przybył do Francji przed 
12 latami, jest również wynalazcą nowego ty 
pu silnika spalinowego, o którego kupno to- 
czą się rokowania z rządem francuskim. 

Wycieczka dziennikarzy 
żydowskich do Kowna. 

Jak nas informują w końcu b. m. z Wilna 
udaje się do Kowna grupa dziennikarzy ży- 
dowskich, którzy zamierzają nawiązać kon- 
takt, z dziennikarzami litewskiemi. (2) 
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skiej, której inicjatywa ten szłak po- 

wietrzny przekłada, muszę wyrazić 

eałe swoje zadowolenie, że w stosun- 

kach między Polską i Łotwą, powsta- 

je nowy ezynnik wzajemnego zbliże- 

nia, czynnik fizyczny, może tem po- 

tężniejszy dla czasów obecnych, czyn- 

nik techniczny, może tem zrozumial- 

szy dla ducha naszej epoki, czynnik 

ruchu, może tem bardziej pociągający 

dla naszego pokolenia. Kwiat narodu 

łotewskiego i kwiat narodu polskiego, 

mimo wszelkich przeciwieństw i trud- 

ności, pozostaje zawsze wierny testa- 

mentowi jednego z największych i 

najświatlejszych synów Łotwy, testa- 

mentowi nieodżałowanego Zygfryda 

Mejerowicza o braterskiej i czynnej 

współpracy i jedności rozsądków po- 

litycznych narodów morza bałtyckie- 

go. Wzbraniam się twierdzić, aby ten 

testament należało realizować tylko 

przez potęgowanie środków komuni- 

kacyjnych, ale zaręczam, że jeżeli ta 

linja lotnicza chociażby tylka w spo- 

sób skromny i dorywczy pomoże nam 

zastanowić się nad głębokim realiz- 

mem idei naszego wielkiego patrjoty, 

to spełni ona duże polityczne zada- 

nie. 

  

LUCJAN HREHKOROWICZ 
ADWOKAT 

zmarł w Wilnie w klinice Św. Józefa w dniu 25 siecpnia 1932 r. w wieku lat 52. 
Zwłoki Jego zostały przewiezione do kościoła Św. jakóba, gdzie w dniu 26 sierpnia 

o godz. 9 i pół rano zostanie odprawiona cicha msza żałobna za spokój Jego duszy. 
W dniu 27 sierpnia o godz. Ś rano odbędzie się nabożeństwo żałobne, o godz. zaś 

4.ej po poł. w tym że dniu odbędzie się odprowadzenie zwłok na cmentarz po Bernardyńsk:. 
O czem powiadamia kolegów, przyjaciół i znajomych nieodżałowanej pamięci Zmarłego 

RADA ADWOKACKA w WILNIE. 

  

Konferencja Bloku Rolniczego. 
Obrady przedstawicieli państw rolniczych w Warszawie. 

  

W| gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Re- 
form Rolnych rozpoczęły się w środę obrady 
Stałego Komitetu Studjów Ekonomicznych 
państw Europy środkowej i wschodniej. Ze 
strony polskiej wzięli udzjał w zagajeniu 

obrad minister Spraw Zagranicznych Zale- 
ski, minister Zawadzki, wiceminister Rolni- 

ctwa i Reform Rolnych Katwacki, oraz dy- 
rektor Rose, których widzimy na naszej ilu. 
stracji przy stole prezydjalnym. 

Obrady komisji dla spraw handlowych. 

WARSAWA, 25. 8 (Pat), Dziś 

przed południem obradowała komisja 
dla spraw handlowych pod przewodni 
ctwem delegata Jugosławji. Tematem 
obrad był referat rzeczoznawcy Pol- 
ski Łychowskiego, dotyczący środków 
bkandlowo - politycznych, zmierzają” 
cych do podniesienia stanu gospodar- 
stwa Europy Srodkowo-Wschodniej. 
Omawiano szczegółowo sprawę znie- 
sienia zakazów przywozowych i wy 
wozowych, krępujących wywóz pro: 
duktów rolnych i zwierzęcych z 
państw, wschodzących w skład bloku 
agrarnego. Ponadto dyskusja toczyła 
się na temat kontyngentów specjal- 
nych na produkty rolne, które powin 
ny być przyznane państwom dłużni: 
czym Europy Środkowo-Wschodniej 
przez państwa będące ich werzyciela- 

mi, a to celem ułatwienia im wywią- 
zania się tą drogą ze swych zobowią- 
zań finansowych. Dalszy ciąg prae ko- 
misji odroczono do dnia jutrzejszego 
W dniu dzisiejszym w godzinach popo 
łudniowych rozpoczęła swą działal- 
ność komisja handlowa pod przewod- 
nietwem delegata Rumunji. 

Popołudniowe obrady całego ko- 
mitetu _ studjów ekonomicznych 
państw Europy Środkowej i Wschod- 
niej koncentrowały się w komisji fi: 
nansowej, której przewodniczył dele- 
gat rumuński Mariani. Przedmiotem 
ргас 1 dyskusji komisji finansowej by 
ło omówienie tych środków w dzedzi 
nie finansowo - kredytowej, które mo- 
głyby przyczynić się do polepszenia 
sytuacji finansowej państw agrarnych 
Europy Šrodkowo-Wschodniej. 

Rozważania delegatów obracały 
się koło przesłanek wyłuszczonych w 
referacie rzeczoznawcy polskiego d-ra 
Nowaka. W szczególności zostały 

zedyskutowane wnioski dotyczące 
upłynnienia instytucyj kredyto- 

wych, kontyngentów specjalnych, ma- 
jących służyć na pokrywanie płat- 
ności z tytułu długów państw agrar- 
nych, oraz zagadnień pozostających w 
zmiązku z istnieniem reglamentacyj 
dewizowych szeregu państw. Dyskus- 
ja doprowadziła do uzgodnienia po- 
glądów odnośnie do tych postulatów. 
Szczegółowem opracowaniem tekstów 
rezolucyj zajmie się w dniu jutrzej- 

szym komitet redakcyny. 

Walasiewiczówna ma zamiar 
studjować prawo w Polsce. 

CHICAGO. 2 8 (Pat). Prasa polska w Chi 
cago donosi. że amerykański związek Polek 
przyznał Stanisławie Wałasiewiczównie sty- 
pendjum na studja w Polsce. Walasiewiczów 
na ma podobne zamiar zapisać się 
na wydział prawny jednego z uniwersyte- 
tów polskich. Jak wiadomo Walasiewiczów 
na wraca do Polski razem z naszą drużyną 
olimpijską. 

   

Z pobytu naszej drużyny " 
olimoiiskiej w Filadelfji. 
FILADELFJA. 25 8 (Pat). Do naimil- 

szych wspomuień naszej drużyny olir/pij- 
skiej niewątpliwie należeć będzie pobyt w 
Filadelfji. D/ażynie polskiej zgotowano nie 
zwykle serdeczne przyjęcie. Miasto udeko- 
rowane byo flagami. Zwłaszeza owacyjnie 
przyjmowano naszą drużynę w dzielnicach 
polskich. Olimpijczycy przejechali przez te 
dzielnice sa.Zochodami obsypywani kwiata- 
mi przez tłumy. Wieczorem prezydent mia- 
sta wydał bankiet na cześć raszej drużyny. 
Na bankacie obieeni byli liczni przedstawi- 
ciele miejscowego świata sportowego i poli- 
tycznego. Prezydent miasta powitał serdecz 
nie w imieniu Filadelfji gości z dalekiej 
Polski, Zapowiedziana wycieczka do wodo- 
spadów Niagary została odwołana. 

Pr" m—————— 

Popierajcie Ligę Morską 
i Rzeczną! 

Naród łotewski mówi ze słuszną 

dumą, że geograficzne położenie Ło- 

twy nakłada na niego zaszezytną mi- 

się służenia za łącznik między naro- 

dami północnego wschodu Eureży, 

nakłada na niego tak doniosły we 

współczesnem życiu międzynarodo- 

wem obowiązek ułatwienia wzajem- 

nego współżycia, Otóż ta nowa linja, 

którą dziś otwieramy, rzuca przez 

waszą ziemię, lub raczej przez wasze 

przestworze nowy pomost łączności 

ze Światem dla waszych i naszych 

przyjaciół Estonji i Finlandji otwiera 

ra najkrótsze, jakkolwiek może jesz- 

cze niebezpośrednie — linje komuni- 

kacyjne z dorzeczem Morza Śród- 

ziemnego dla północnych prowineyj 

naszego wspólnego wschodniego są- 

siada. Czy nie jest to wszystko Świet- 

ną ilustracją do jakiego stopnia nowa 

wspólna nasza i wasza linja ułtwi 

wam spełnianie 

misji historycznej. 

zaszczytnej waszej 

Pragnę złożyć najgorętsze podzię- 

kowanie całemu rządowi łotewskie- 

mu za tak Światłe i przyjęte głębo- 

kem zrozumieniem podjęcie iniejaty- 

wy polskiej, za pomoc morainą i ma- 

terjalną, którą tej iniejatywie okazał 

Graz za współkierownictwo i opiekę, 

którą nad nową linją, wierzę w to, 

ehjąć i roztoczyć zechce. 

Całkowity sukces pracy i przedsięę- 

wzięcia dla wspólnego dobra zależy 

w równej mierze od wysiłków na- 

szych jak od waszych. W tych sło- 

wach proszę panów, gospodarzy kra- 

ju, © serdeczną przelotną lotniczą go- 

ścinę, zarówno dla naszego techniez- 

nego personelu, jak i dla tych. eudzo- 

ziemeów podróżnych, którzy przez 

wasz kraj jak ptaki przelatywač 

będą, 

Początki są zawsze trudne. Dopó- 

ki organizacja na tak rozległych no- 

wych obszarach nie sharmonizuje 

wszystkich skomplikowanych w tym 

roku, w spóźnionym sezonie, ruch li- 

nji siłą rzeczy długo trwać nie może 

i nie będzie, ale za to będze należało 

zebrać doświadczenia i przygotować 

siły dla tem wsześniejszego i pełniej- 

szego wznowienia ruchu w roku 

przyszłym 

Chciałbym wyrazić najgorętsze 

życzenie, aby ten ruch, raz wznowio- 

ny, już nigdy nie ustał i aby nawet 
wbrew dzisiejszym naszym przewi- 

dywaniom srogie i gniewne zimy nie 

mogły zamrozić tętna w tych cheą- 

cych szybować zawsze nad wybrze- 

żami Bałtyku ptakach. To tylko od 

nas ludzi będzie zależało. 

Panie premjerze, Pan ma specjal- 

ną zasługę i panu się należy specjałne 

uznanie w zrealizowaniu tego dzieła. 
Jako przedstawiciel Rzeczypospolitej 

cheę Panu to uznanie z najserdeez- 
niejszem podziękowaniem wyrazić. 

Niech Pana mają, panie premje- 

rze, we wdzięcznej pamięci wszyscy 

ci, którzy z dobrodziejstw otwartej 

dzisiaj komunikacji korzystać będą. 

Kończąc, życzę świetnego rozwoju 
nowej linji dla dobra obu naszych 

krajów*. 

Niewątpliwie najsilniejszym xzo- 

mentem przemówienia jest nawiąza- 

nie do testamentu Wielkiego Człowie- 

ka i Obywatela Łotwy — Zygfryda 

Mejerowicza, 

Istotnie, na progu każdego z po- 
czynań, zmierzających do konsolida- 

cji stosunków polsko-łotewskiech — 

winny znaleźć się słowa tego Męża 

Stanu, mówiące o potrzebie „brater- 

skiej i czynnej współpracy oraz jed- 
ności rozsądków politycznych nare- 

dów Morza Bałtyckiego... 

M. Miż-Miszyn



Llesię dzieje w imperjum 
Wschudzącego Słońca. 

Nędza, kryzys i głód gnębią Japonię. 

Głód jest zjawiskiem epidemicz- 
nem w krajach niezorganizowanych, 
gdzie toczy się wojna domowa, np. 
w Chinach. Mniej wiadomy jest nato- 
miast w Europie fakt, że Japonja 
znajduje się od pewnego czasu w żela 
znej obręczy głodu i nędzy takiej, iż 
skutkiem ich jest degeneracja maso- 
wą ludności w całych okręgach. W 
związku z tem na wsi japońskiej gra- 
suje nędza równa chyba chińskiej 
szerzy się demoralizacja, choroby, 
bandytyzm, sprzedaż publiczna dziew 

„ąt do domów rozpusty. 

Główną, zasadniczą przyczyną nę- 
dzy na wsi jest nieurodzaj ryżu, pod: 
stawowego pożywienia Japończyków. 
Zbiory ryżu w r. ub. spadły niżej mia 
ry przeciętnej, okazały się gorsze niż 
kiedykolwiek. Od 200 lat nie było 
jeszcze w Japonji tak złych zbiorów 
ryżu. Kryzys rolny spotęgował jesz- 
cze do maksimum skutki kryzysu w 
przemyśłe japońskim, zwłaszcza w 
tekstylnym, naskutek spadku cen je- 
dwabiu. 

Jak mówią sprawozdania oficjal 
ne, na 750.000 ha obsianych ryżem— 

ij zupełny dotknął 65.884 ha, 
174.912 ha dało zbiory w 307/,, a po- 
zostałe 35 у 30% zbio- 
rów inormalnych. Chłopi żywią się 
srzonkami, tr. „ dzikiemi jagoda- 

ni, korą drzewną. Komisja rządowa, 
wysłana do okręgu Aomosi stwierdzi 
ła, że 90'/, chorych w szpitalach nale- 
ży zaliczyć do kategorji niedożywio- 
nych. 

    

  

    

                      

        

  

   

hradzieże po wsiach rozpowszech 
niły si k nigdy. Nędza pcha ludzi 
do kradzieży, byle znaleźć coś z żyw- 
ności. Pieniędzy — ani śladu. Cały 
handel odbywa się w sposób wy- 
mienny. 

W okręgu Miigata, słynnym ze 
swych płantacyj ryżu i pięknych dzie 
wcząt, skutki kryzysu dały się odczuć 
dotkliwie. Chłopi wyprzedali wszyst 
ko co mieli, aby zdobyć trochę żywno 

    

   
ści, Teraz — nie mając już nie na 
sprz — handlują de wózki. 
Cena dziewczynkę jedenastoletnią 
wynosi 100 jenów, za czternastoletnią 
400 jenów. Setki rodzin wyprzedało 
w ten sposób swe córki handlarzom 
żywym towarem. W okręgach północ 
nych, Akita i Jamagata, niema po 

wsiach często ani jednej młodej dzie- 
wczyny w wieku od 15 do 25 lat. 

Zanim chłopi uciekli się do osta- 
tecznego środka — sprzedaży dziew- 
cząt, uprawiali na wielką skalę po 
wsiach podpalenia. Podpalano domy, 
słodoły, aby otrzymać premję aseku- 
racyjrą. Ale zbyt wiełka ilość poża- 
rów i zgłoszeń zwróciła uwagę towa- 

tw asekuracyjnych, które zaprze 
stały wypłacać premij. Głód i nędza 
pchają ludzi do popełniania  prze- 
stępstw, cheą oni dostać się do więzie- 
nia, gdzie mają przynajmniej zapew- 
nioną strawę codzienną. Ale wobec 
przepełnienia więzień zmieniono ro- 
dzaj kar za drobne przestępstwa więc 
i ta droga została już odcięta. Przy- 

japońska jest obdłużona po 

   

    

    

          

tem wieś 
szyję w bankach i u lichwiarzy. Na- 
wet dobry urodzaj nie mógłby narazie 
przyczynić się do polepszenia sytuacji. 

M     

  

Echa wyborów do Reichstagu 
sądzie doraźnym. 

KRÓLEWIEC. 25 8 (Pat). W Biskupcu w 
Prusach wschodnich rozpoczął się przed są 
dem doraźnym proces przeciwko 63 osobom, 
w tem 19 hiileroGwcom, oskarżonym 0 wzię- 
cie udziału w bójkach, jakie miały miejsce 

w Biskupcu w dniu wyborów do Reichsta- 
gu. 

ARTONI MILLER. 
    

NOZYCAMI PRZEZ PRASĘ. 
Separatyści francuscy. 

Powtarzające się perjodyczne za- 
burzenia, ostatnio — zniszczenie pom 
nika w Rennes przypominają światu, 
że i Francja ma swoich separatystów. 
Ma ich w Alzacji, oraz w Bretanji, 
językowo, rasowo i obyczajowo od- 
rębnej od reszty Republiki. „Połska 
Zbrojna* pisze: Jak zawsze u podłoża 
znalazły się sprawy ekonomiczne: 
podstawa życiowa Bretanji — połów 
ryb, a zwłaszcza sardynek daje obec- 
nie jedynie trzecią część normalnego 
dochodu. Niemcy znów nie-oszczę* 
dzają grosza by zaistniała we Francji 
„kwestja uciśnionych mniejszości... 
Lecz korzystający z ..najrozmaitszych 
ułatwień* separatyści, zdają sobie 
sprawę, że Bretanja jest za uboga i 
za mało samodzielna, to też 

„Domagają się autonomji kulturalnej i 
politycznej, ale nie pragną zerwania unji eko- 
nomicznej z Francją. Weźmy np. wychodzące 
w Rennes pismo „La Bretagne Federale* 
crgan grupy „Breiz Kevredel', która jest pra 
wicą ruchu bretońskiego, złożonego ponadto 
z grup „War Zao* (Narodowa Rewolucyjna 
Partja Bretońska) i „Breiz Atao* (Narodowa 
Partja Bretońska). Znajdziemy tam artykuły, 
w których autorzy pogodzić chcą ideę auto- 
nomji polityczno-kulturalnej i rozdrobnienia 
narodowościowego z dzisiejszemi konieczno- 
Ściami gospodarczemi, które wszędzie wyma- 
gają jak najszerszych skupień. Ich zdaniem 
pogodzić może obie te sprzeczne dążności— 
federalizm*. 

Ponieważ zaś zdanie reszty Fran- 
cuzów jest inne. przeto należy się 
spodziewać dalszych wydatków na 
„akcję* ze strony ..zainteresowanych 
czynników. 

        

Ford — zbankrutowany romantyk. 

„Gazeta Poranna* porównuje For- 
da z historycznym Lawem. Obaj stali 
się ofiarami własnych, niedość oględ- 
nych teoryj, 

„Ford głosił i widział ocalenie dobrobytu 
społeczeństwa w swoim demokratycznym 
„wozie dla każdego”. Zapowi adał wysokie 
zarobki robotnikom, zaręczał, nigdy nie 

płac swych robotników, że siedem do- 
larów dziennie będzie ich minimalnym zarob- 

kiem, że nowe modele będzie sprzedawał bez 
zysku, aby w ten sposób zwalczać bezrobo- 

Jeszcze w roku 1928 zapewniał Ford 

ię prak- 

  

       

   

    

    
tyczny i ž łości będzie płacił robot- 
nikom, przez 6 dni w tygodniu 
pracowali. „ 

Były to czasy świetności Forda—- 
fabrykanta i Forda—ekonomisty. A 
obecnie? 

„.Forda fabryka River Rouge może za 
trudnić 120.000 robotników. Obecnie pracuje 
w niej tylko 25.000. 

plnieni przez Forda robotnicy kosz- 
towali w styczniu 1931 miasto Detroit 720.000 
dolarów. 

„„Dnia 16 marca 1032 można było czytać 
w „New York Herald“: Trzy ce bezro- 

zaczęło marsz głodowy wpobliżu 
yki Forda w Dearborn w stanie Michi- 

gan. Policji pomagała prywatna armja Forda. 

Założona w Anglji fabryka nie 
rozwija ani części swych możliwości. 
wylewa się z zakładów robotników, 
nie posiadających samochodu — nie 
pomaga i to. 

Wiadoniości te czerpane z tygod- 
nika „The New Republic“ bardzo ła- 
two mają być inspirowane przez kon- 
kurentów, faktem jest jednak, że 
Ford, romantyk szalejącej „tabumko* 
wej” produkcji, zapomniał o drabia- 
zgu — o konsumencie i jego możli- 
wościach. Zaniedbanie planowaści 
gospodarki mści się... 

    

  

      

Intelektualizacja filmu. 

„Kurjer Polski* zamieszcza ws- 
wiad z dr. J. Colinem z francuskiej 
wytwórni „Osso*. Zdaniem Colina 

film francuski dąży do podniesieniu 
autentyczności i wartości informacy j: 
nej filmu. Na skutek francuskiej ini-- 
ejatywy 

Już na jesieni powołana zostanie do życia 
„Międzynarodowa federacja autorów scenar- 

erowników biur seenarjuszowych 
w wytwórniach, w skład której wejdą a 
stawiciele analogieznych stowarzyszeń, za; 

w poszczególnych krajach, pos 

    

  

WYCIECZKA DO KOPENHAGI 
(Wrażenia wileńskiego autochtona). 

  ie mające już nic do stracenia po 
pokryciu zaległości podatkowych i w 
obawie przed nową wizytą sekwestra 

tora — wyskrobałem skarbonkę i u- 
ciekłem do... Kopenhagi. Rozumowa- 
nie moje było bardzo logiczne: mam 
sklerozę, nie wiem czy dożyję przy- 
szłorocznej wycieczki „Pulaskiego“ 
za 100 zł, — nieprzyzwoicie by dzien- 
nikarz nie był choć raz „zagranicą 
w ciągu 40 łat pracy pisarskiej. 

Ominąwszy pomyślnie dwie kata- 
strofy: pod Tczewem i płonących osi. 
pod mym wagonem — stanąłem przed 
majestatycznym „Pułaskim*, bucha- 
jącym brunatną smugą dymu ze 
swych kominowych gardzieli. Odrazu 
spostrzegam miły kontrast z ruchem 
na banhofie wileńskim: ładnie wpusz 
czam do „Pantarejki“ — miejsca za- 
bierania wiz i rzeczy. — Usłużny stat. 

kowy tragarz sam bierze walizkę, 
przepustkę i prowadzi do kabiny. To- 
warzyszyli mi dwaj posterunkowi, 
którzy byli w Wilnie — zasypując py 

   

  

  

tuniami: — co słychać? Dobrze im tu, 
powiadają, ale... gdyby tak było do- 
bhrze we Wilnie — woleliby Wilno! 
Ot — urocze miasto, Im się zdaje, że 
tu niema sekwestratorów, kurzu i 

„kocich łbów”. 
Rozłokowuję się w kabinie cztero. 

osobowej. Jest nas tylko dwu! Tem 
lepiej! Odpłynięcie statku następuje z 
pewnem opóźnieniem: przecie trzeba 
rozlokować 623 pasażerów! Tłumy o- 

   

taczają „pantarejkę”. potrząsają chu 
stkami.. Orkiestra marynarska gra 
hymn narodowy. 

Nie upłynęło pół godziny gdy już 
okrążyliśmy Hel i wkraczamy w о- 
warte morze. Do godz. 7 wieczorem 
widać jednak było brzegi niemieckie. 
Doznawałem uczucia dziwnego czaru 
— widzę wokoło z górnego pokładu 
tylko niebo i radośnie falujące morze. 
Pogoda nam dopisywała. Było to € 
sierpnia (nie wiedziałem, że naszą 
biedną Wileńszczyznę trapią ulewy). 
Sprężyście wyginające się fale Isiegły 
nam na spotkanie, rozbijały się: dwo- 
ma grzebieniami o nos statku — a po 
tem wybuchały z nurtów zlepami pia 
ny, rozsypującemi się za statkiem w 
śnieżne płatki na zielonej wodzie. 

Obiad (o g. 6-ej) przeszedł z pe- 
wnem zamieszaniem. „Towarzystwo 
nie wyznaczyło dokładnie miejse i 
niektórzy pasażerowie musieli cze- 
kać. Obiad składa się z czierech dań; 
—potrawy a discretion, — owoce, ka 
wa, herbata! Kucharz — maestro w 

swej dziedzinie. Nic dziwnego, że a go 
dzinie 9 wszyscy wysypali na pokład 
w świetnych humorach — bo wiado- 
mo — Polak jest zły, gdy głodny! 

Rano o godzinie 8-ej wpłynęliśmy 
do imponującego portu kopenhaskie- 
go. —T tu zarząd statku znów ujaw- 
nia wielką systematyczność: wyjaśnia 
tryb wylądowania, sposób dokonania 
formalności i t. p. 

  

    

КОВ ЛЕН W Fr DONEB Ed 

SYTUACJA W NIEMCZECH. 
Przed otwarciem Reichstagu. 

Pogłoski i przypuszczenia. 
BERLIN. 25 8 (Pat). W! opinji publicznej 

krążą jak najsprzeczniejfze wieści o pla- 
nach rządu wobec Reichstagu. Koła politycz 
ne z napięciem oczekują programowej de- 
klaracji, jaką złoży kanclerz Papen w dniu 
28 bm. Ma on sprecyzować program gospo- 
darczy, który rząd Rzeszy zamierza przed 
stawić w dniu 5 września parlamentowi. 

Informacje o rokowaniach między cent 
rum i pogłoski o nowych próbach wciągnię 
cia hitlerowców do gabinetu prezydjalnego 
omawiane są nadal z wielkim sceptycyzmem. 
Uchodzi za rzecz pewną, że rząd rozwiąże 
parlament, zanim jeszeze dojdzie do głoso- 
wania nad wnioskiem o wotum nieufności 
Nastąpi to w chwili, gdy większość parla- 
mentu zażąda uchylenia ostatnich dekretów. 
Niepewność sytuacji znajduje wyraz w roz- 
ważaniach prasy, która obszernie zastana- 
wia się już dzisiaj nad możliwościami dal 
szego rozwoju spraw w razie rozwiązania 
parlamentu. Zdaniem niektórych dzienników 
rząd rczpisze nowe wybory, lecz przedtem 
przeprowadzi zasadniczą i radykalną refor- 
mę ordynacji wyborczej. 

Na tle tych pogłosek prasa demokratycz- 
na i eentrowa objawia silne zaniepokojenie. 
Natomiast organ centrowy w Wirtembergji, 
„Deutsches Volksbiett*, wychodzący w Stut- 
ków centrowych, utrzymuje, że nie dojdzie 
tgarcie, gdzie odbywają się narady polity 

do rozpisania nowych wyborów, ponieważ 
w ohkecnych warunkach nie przyniosłyby one 
większej zmiany w układzie sił parlamentar 
nych. Być może — pisze dziennik — że na 
wet pewne czynniki wyraźnie sobie tego 
życzą, ażeby móc potem powołać się na 
niemożność współpracy rządu z parlamen- 
tem, eo w rezultacie zmusza gabinet do rzą 
dzenia bez parlamentu. 

Bez Reichstagu a nawet wbrew jego wy- 
raźnej wołi — wywodzi organ centrowy — 
rząd Rzeszy przystąpi do przeprowadzenia 
swych planów. Czego więc należy oczekiwać 
— pyta dziennik? Daleko idącej zmiany 0r 
dynacji wyborczej, nowego ułożenia stosun- 
ków między Rzeszą a krajami związkowemi 
craz wysunięcia spornej kwestji utworzenia 
wyższej Izby. 

W. kcńeu oczekiwać trzeba wysunięcia 

kwestji ustroju państwa w ogólności a więe 
i kwestji restytucji monarchji. Nie wspomi- 
nalibyśmy o tej możliwości — pisze dzien 
nik—gdyby to co w tej sprawie mówią, by- 
ło tylko pogłoską. 

Ale tu chodzi o coś więcej niż o dowolną 
kombinację. Przedstawiciele obecnego rządu 
mają daleko idące plany. Dziennik kończy 
cstrzeżeniem czynników miarodajnych przyd 
wysuwaniem hasła restytucji monarchji, co 
zdaniem jego równałoby się podkłaniu og- 
nia ped gmach Rzeszy. 

   

Hitler ustępuje z politycznego kierownictwa 
partji? 

BERLIN, 25. 8. (Pat). W dniu dzi- 
siejszym pojawiły się pogłoski o za- 
miarze Hitlera ustąpienia z politycz- 
nego kierownictwa partji narodowych 
socjalistów, które ma objąć przedsta- 
wiciel kierunku socjalnego Strasser. 
Zdaniem kół politycznych pogłoski te 
potwierdza w dużej mierze fakt, że 
w ostatnich rokowaniach narodowych 
socjalistów z centrum, zwłaszcza w 

  

rozmowie odbytej z Brueningiem w 
Konstanzy partję  narodowo-socjali- 
styczną reprezentował Strasser a nie 
Hitler. 

Według niepotwierdzonych dotych 
czas wiadomości Hitler z powodu o- 
statnich niepowodzeń rozchorował się 
i wobec tego zamierza wyjechać na 
dłuższy czas do sanatorjum. 

Dalsze demonstracje w Bytomiu. 
BYTOM. 25 8 (Pat). Tłumy hitlrowców 

demonstrowa// pNnownie na ulicach miasta. 
Policja rozproszyła demonstrantów. Kilka- 
naście osób zostało poranionych. 

Awaatury hitlerowców w Halle. 
BERLIN. 25 8 (Pat). Podczas wjazdu jed 

nej baterji artylerji do Halle, hitlerowcy 
wywołali nowy incydent. Gdy na powitanie 
artylerzystów zebrał się tłum publiczności, 
hitlerowcy usiłowali sformować pochód. 
Doszło do utarezki z policją. Hitlerowcy 

wznosząc wrogie przeciw rządowi okrzyki. 
atakowali urzędników policji. Po nadejśziu 
większego oddziału pelicji udało się mani- 
festantów rczproszyć. Przedsięwzięto liczne 
aresztowania. 

  

Niemiecka Liga Obrony Praw Człowieka 
prosi o ułaskawienie skazanych hitlerowców. 

BERLIN, 25. 8. (Pat). Niemiecka 
Liga Obrony Praw Człowieka wysła- 
ła do kancierza Papena prośbę 0 uła- 
„ARGE 05 BS mae 

skawienie skazanych na śmierć hitle- 
rowcow i zamianę kary Śmięrci na 
karę więzienia. 

Aparaty polskie na międzynarodowym raidzie 
samolotów turystycznych. 
  

  

Fotografja nasza przedstawia polski apa- 
rat RWID—6, prowadzony przez pilota Kar- 

  

pińskiego podczas lądowania na lotnisku w 
Pradze czeskiej. 

wci RO OR RR RAS I III GST DI 0 
dających produkcję filmową. Ludzie ci, jako 
decydujący o wyborze tematów są w stanie 

się fali idjotyzmów, jak zale 
krany całego świata”. |, 

T. zw. film awangardowy „.rozmi- 

nął się z publicznością, zato repo:- 
taż naukowy, wogóle wszelka „praw 
da“ ma chętnych odbiorców. Tematy 
do wyzyskania: odkrycia naukowe. 

   
    

      

Na statku znajduje się „Agencja 

turystyczna Butkisa* — u adujaca 
w barze na pokładzie B. — Ona to or- 
ganizuje wycieczki do Kopenhagi i 
wgłąb kraju — pobierając po 29 zł 
od osoby Zapisało się nas około 540 
osób. Po zejściu ze statku ulokowali- 
śmy się w 18 autokarach — mając już 
wyznaczone wygodne, miękkie siedze. 
nia. I oto rozpoczęła się wycieczka, do 
której. przy jej powtórzeniu. zachę- 
cam całe Wilno. Pomimo oglądania z 
konieczności wszystkiego da vol d*oi- 
seau — można się było zorjentować 
w wiełu rzeczach w ciągu 10 godzin- 
nej przejażdżki, przerywanej zwiedza 
niem trzech zamków: Kronborga, 
Frideriksborga i Fridensborga. Prze- 
ciąwszy miasto, ruszyliśmy wzdłuż 
brzegu morskiego aż do miasta Hel- 
singherra — na cyplu półwyspu, о- 
bróconego ku brzegowi skandynaws- 
kiemu — z miastem Helsingborg, wi- 
Gzianem jak na dłoni, gdyż wąski prze 
smyk wodny przepływa się łódką w 
ciągu 25 minut. Tu — oświadcza nam 
przewodnik — „pamiętamy* legendę 
© przepłynięciu kawalerji Czarneckie: 
go przez tę cieśninę. — Prostujemy, 
że to nie legenda! 

Kiedyśmy weszli na mury zamku 
Kronborg — informuje nas znów prze 
wodnik-Duńczyk, że tu według legen 
dy, na tym wale ukazał się Hamleto- 
wi duch ojca i że Szekspir prz 
dżał oglądać ten zamek. Nie wdaję « 
w rostrząsanie historyczno-legendar- 

e... Wyobraźnia moja jednak żywo 
praetje nad dziwnem skojarzeniem w 
dziejach dwu postaci... na tym przes- 
myku! Obliczam oczyma możliwość 
przepłynięcia cieśniny... Istotnie nie 
jest szeroka — ale... fale biegną żywo 

  

   

   

sprawy społeczne, życie dzieci i t. p. 
Awangarda musi zaś odnaleźć drogi 
do widza na nowo. 

Ten „rzeczowy stosunek do sztu- 
ki filmowej, niewątpliwie nieprzyjem 
ny dlą wybitnych reżyserów, jest jed- 
nak b. charakterysty czny dla dzisiej 
szego konsumenta. jim. 

już ku Kattegatowi, wachlarzem wy- 
biegającym w szeroko rozlaną i wpar. 
tą w niebo masę wód... Co do legendy 
o Hamlecie uderzyło mię to, że widzia 
łem ilustrację dekoracyj w ,„Hamle- 
cie* z przed 150 lat — dziwnie przypo 
minającą zamek i jego wały. — Nie- 
wątplłiwie ktoś ten zamek w tym celu 
zwiedzał. — Wnętrza zamku — nie- 
stety nie oglądaliśmy — jeno dziedzi- 
niec i wały, ozdobione staremi arma- 
tami, patrzącemi w stronę przyjaznej 
dziś Szwecji i Norwegji. 

Zamek powiększony i restaurowa. 
ny w 1690 r. na pierwszy rzut oka 
przypomina Wawel. Imponująca jest 
jego ośmiopiętrowa baszta, ładne wie- 
życzki i mocne obwarowanie staro- 
żytnych fos, wypełnionych wodą... 
Znać w utrzymaniu budynku pietyzm 
Duńczyka do tak stylowego pomnika 
średniowiecza. 

I smutno się zrobiło na duszy — 
gdy pomyślałem o... Trokach, w któ- 
rych jeszcze w r. 1820 ksiądz Ciecier- 

ski oglądał — wyraźne freski!... 
Ruszyliśmy dalej do Hillerod 

miasteczka w którem często przeby- 
wał król w pałacu Frideriksborg. 
Pałac liczy około 400 pokoi — któ- 
rych, oczywiście, nie oglądaliśmy. 
Ponieważ tu często bawiła księżna 

Dagmara — po zamordowaniu Miko- 
łaja II — król przyjeżdża tu tylko na 
14 dni raz do roku. Wokół pałacu u- 
trzymany jest park w stylu angiels- 
kim. Duża ilość pomników zdobi ale- 
ję, wpierającą się w jezoro, 

Ciou wycieczki stanowiło dwugo- 
dzinne wyglądanie zamku Fridensbur 
gu (w stylu rococo). Zawiera on ok. 
85 pokoi, z których zwiedziliśmy tyl 
ko 64. Nie podobna „oczywiście, dać 

  

  

Hindenburg nie weźmie 
udziału w zjeździe 

Stahlhe!mu. 
BERLIN, 25. 8, (Pat). Prasa donosi 

ze źródeł wiarogodnych, że Prezydent 
Rzeszy Hindenburg pozostanie czas 
dłuższy w Neudeck i wobec tego nie 
weźmie udziału w zjeżdzie Stahlhel- 
mu, zapowiedzianego na dzień 3 i 4 

września w Berlinie. W kołach poin- 
formowanych przypuszczają, że w ma 
nifestacji Stahlhełmu wezmą udział 
kanclerz Papen i minister Schleicher 

Klara Zetkln przybyła 
do Berlina. 

BERLIN, 25 8. (Pat) Frakcja komuni 
czna w Reichstagu zawiadomiła dzisiaj 
cjalnie prezydenta Loebego, że posłanka ko- 
munistyczna Klara Zetkin przybyła już do 
Berlina i przewodniczyć będzie na posiedze- 
niu inauguracyjnem parlamentu. Prasa pra- 
wieowa w związku z tą wiadomością odhawia 
swe ataki przeciwko Klarze Zetkin. 

    

„Angriff* zawieszono zaznie- 
ważenie kanclerza. 

BERLIN. 25 8 (Pat). Prezydent policji za 
wiesił organ hitlerowców w Berlinie „An 
griff* do 31 bm. włącznie za znieważenie 
osoby kanclerza Rzeszy 
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Echa Akademji ku czci 
ś.p. Prezydentowej 
Michaliny Mościckiej. 

Komitet Uczczenia ś. p. Michaliny Moście 
kiej, małżonki P. Prezydenta Rzeczypospoli- 
tej w Wilnie, niniejszem składa gorące po- 
dziękowanie wszystkim tym, co przyczynili 
się do urządzenia, odbytej w dniu 24 b. m. 
ku czci zmarłej Akademji w Auli Kolumno- 
wej USB., a w szczególności orkiestrze 6 p. 
p. Leg. pod kierownictwem p. kpt. Bogumiła ' 
Reszke, Chórowi „Echo“ pod kierownictwem 

Pp. prof. Kalinowskiego i art. dram. p. Marja 
nowi Wyrzykowskiemu. 

Pleśń o oszczędności. 
WARSZAWA, 25. 8 (Pat) Międzynarodowy 

Instytut Oszczędności w Medjolanie wydaje 
co roku pieśń o oszczędności, przygotowaną 

przez jedno z państw — członków instytutu. 
W tym roku kolej pr adła na Polskę. 
Pi skomponowana przez A. T. Adama do 
tekstu Czerwińskiego zosiała wydana drukiem 
nakładem Instytutu i na jego życzenie zosta. 
nie w dniu oszczędności, 31 października, 
nadana przez Polskie Radjo, przyczem tran- 

smitować ją będą wszystkie europejskie roz- 
głośnie 

   

    

   

Dzielna lotniczką. 
NEW,ARK 25 8 (Pat). Amelja Earhardt, 

obecnie pani Putnam, która jako pierwsza 
kobieta dokonała lotu przez Atlantyk z za- 
chodu na* wschód, przeleciała dzisiaj również 
jako pierwsza obieta bez lądowania ponad 
kontynentem amerykańskim w czasie 19 go- 
dzin 2 minuty na trasie z Les Angles do 
Newarku. 

    

Raid samolotowy. 
PARYŻ. 25 8 (Pat). Dzień dzisiejszy prze 

znaczony był na wypoczynek dla uczestni- 
ków międzynarodowych zawodów awjone- 
tek, przed trzecim etapem Paryż—Berlin. 

Sameloty ustawione w jednym z olbrzy- 
mich hangarów portu lotniczego w Orly i 
poddane gruntownej rewizji. 

O godz. 15 przybył do Orly minister Pai- 
leve z cfiejalną wizytą. Minister udał się na 
stępnie do francuskiego aerodronu. gdzie 
na cześć uczestników rajdu wydano bankiet. 

Samoloty które wystartują jutro o 6 rano, 
podzielone są na trzy grupy. Z Polaków w 
pierwszej grupie startuje Żwirko, w drugiej 
Karpiński i Gedgowd, w trzeciej Bajan. 

Według informacyj pilotów i mechani- 
ków maszyny polskie pracują dotychczas bęz 

Trzeci 
PARYŻ. 25 8 (Pat). Do trzeciego etapu 

rajdu na przestrzeni Paryż—Berlin "zakwali- 
fikowano 25 zawodników w tem 4 Polaków. 

zarzutu. 

Według powszechnej opinji, najcięższym. 
        dotychczas etapem był odcinek Ly 

Gallen zwłaszcza z powodów psychicznych, 
gdyż brak było odpowiednich miejsc do 
ewentualnego lądowania. Trasa prowadziła 
nad eśnieżonymi szczytami górskimi, poza- 
tem fatalne były warunki atmosieryczne, 
które ciągle zmuszały lotników do zbaeza- 
nia z drogi. 

Polacy wylądowali w Paryżu w doskona- 
łej formie i żywią najlepsze nadzieje co do 
ostatniego etapu. Jedynie kpt. Orliński, któ- 
ry jak już doncsiliśmy na etapie z Cannes 
do Lycnu zachorował mimo to przybył samo 
lotem do Paryża, jutro zaś zamierza odje- 
chač do Warszawy. 

etap. 
Zawodnicy wyłecą 6 6 rano. Dzień dzisiejszy 
przeznaczony jest gruntownemu zrewidowa- 
niu aparatów. 

    

Francuzi o lotnikach polskich. 
PARYŻ. 25 8 (Pat). Przsa francuska na 

nacezlnych miejscach zamieszcza artykuły + 
Ictnikach polskich, wyrażając uznanie dła 
ich niezwykłej tężyzny. Jeden z najwięk 
szych dzienników informacyjnych Le Jour- 
nal zamieszcza fotografję Żwirki. Na pierw 
szych stronach Le Petit Parisey i Echo de 

Paris znajduje się zdjęcie, przedstawiające 
Gedgowda w ehwili, gdy znana lotniczka 
iraneuska Bastie składa mu gratulacje. Ma 
Szyny polskie RWD i PZL zwracały na Iot- 
powszechną uwagę. Żwirko, który po wycofa 
niu się Włochów zajął pierwsze miejsec. 
przyjmowany był w Orly owacyjnie. 

Echa puczu monarchistycznego w Hiszpanii. 
Gan San Jurjo skazany na karę śmierci. 

MADRYT. 25 8 (Pat). Generał San Jurie 
skazany został na. karę śmierci. Kapita/ San 
Jurio, syn generała, został przez najwyższy 
trybunał uniewinniony. Ostateczna decyzja 
w sprawie wyroku pozostaje w rękach rzą- 

du, któremu trybunał przekazał swoje orze- 
czenie do aprobaty. " 

Karę šmierci gen. San Jurjo 

Pułkownika Infante skazano na 12 lat 
więzienia. 

MADRYT, 25. 8 (Pat) Generał San Jurio 
przyjął wiadomość o wyroku śmierci zupeł- 
nie spokojnie. Generała odwiedziła w więzie- 
niu jego żona wraz z dwuletnim synkiem 

  

zamienione na dożywotnie 
więzienie. 

MADRYT, 25. 8. (Pat). Prezydent 
Zamora na wniosek gabinetu zamie- 

nił wyrok Śmierci gen. San Jurio na 
dożywotnie więzienie. 

  

"wieczorowe KURSY MATURALNE sorostych 
przy GIMNAZJUM im. J. I. KRASZEWSKIEGO 
w Wilnie, ul. Ostrobramska 27 założone w roku 1926. 

Uprawnione przez Kuratorjum O S.W. Nr. II-31078. Typ humanistyczny i mat - 
przyrodniczy. System półroczny Program gimnazjów państwowych Początek roku 
szkolnego 5 września o godz. 17. Kancelarja czynna w godz. 9—13 i 17—19. 
  

  

U. Kozdwiacyjne Humanistyczne Gimnazjim 
= Pryaństwowych | "L. KLUCZOWEJ 

Przyjmuje wpisy do kl. od I—VIII włącznie. 
dzieci urzędników otrzymują znaczne ulgi. 

Sekretarjat czynny od godz. 10—2. z dn. 1 września. 

najbardziej pobieżnego sprawozdania 
z tego, co się oglądało pod automatycz 
ne dyktando naszych Cicerone. Gdy- 
bym bawił tu tydzień — nie zdolai- 
bym zobrazować stanu wnętrza i ga- 
lerji obrazów — nie ustępującej zna- 
nym europejskim. Rzecz dziwna, że 
malarze nasi — pozostawiają Kopen 
hagę na uboczu. Proponuję naszym 
„Plastykom'* wileńskim,  zorganizo- 
wać w roku przyszłym wycieczkę z 
wilnianami — i tu pozostać na dni 
parę... Są tu obrazy historyczne róż- 
nych szkół i epok, obrazy z dziejów 
Danji i setki portretów. Pomiędzy 
nimi — w niszy okiennej — wisi 

w owalu portret Czarneckiego. Są 
1zeźby różnych snycerzy, w tem Thor- 
waldsena. Ogólny zachwyt budziła 
kaplica — jako kunszt ozdobnictwa 
ścian, kolumn i sufitu. To przejaskra 
wienie barw i złota — poniekąd ra- 
zi — jako już wyraz specjalnego po- 
pisu kosztownością inkrustowania. 

Z okien pałacu oglądaliśmy oka- 
lającego ezioro z brzegami, usianemi 
kwieciem i ozdobionemi staremi ale- 
jami. Bucha wokoło zieloność! Po- 
środku dziedzińca stoją w fantastycz 
nych pozach postacie — z których 
wytryskuje we wszystkich  kierun- 
kach fantanna... 

Przelotnie zwiedziliśmy miastecz- 
ko... W najskromniejszych restaura- 

  

                                 
Miasto — wysłane kostką, pełno aut, 
rowerzystów; życie wre, kipi... 

Droga brzegiem morza i powrot- 
na —- środkiem półwyspu — budziła 
w nas ekstazę. Droga cała —prawie-- 
wyasfaltowana, Bieży ona pomiędzy 
zabudowaniami nadbrzeżnemi a leś- 
nemi wzgórzami — wchłaniającemi 

Wiino, ul. Biskupia 4—5 
orzy placu Katedraln. 

Niezamożni uczniowie oraz 
Egzaminy wstępne rozpoczną się 

tysiące will — od wytwornych sadyb 
do chatek rybackich, pokrytych 
strzechą słomianą, ale słomą wyraź- 
nie podstrzyganą i pokrytą zlekka 

  

mszystą zieloną pleśnią. Atoli dziedzi 
niec tych „chatek* — zalany kwia- 

tami, 
Naprawdę — duńczyk otacza się 

orgją kwiatów. Każdy domek otacza 
siatka żelazna, po której pną się róże 
i inne kwiaty... Miejsca przed balko- 
nami parterowemi płoną barwami 
ukwieconych krzaków... Po ścianach 
wije się bluszcz i często widziałem. 
jakiś kwiat mi nieznany, koloru liła. 
I pomyślałem sobie — taki skromny 

„hadwokat* wileński—coby to było, 
gdyby tu wpuścić moich klijentów: 
zaprzyjaźnionych z art. 547 i 581 

K K.?* Niezłą bym miał praktykę!? 
A choćby wpuścić andrusów warszaw 
skich do lasu, gdzie stoją prywatne 
autobusy samopas. Zarazby sprobo- 

wali scyzorykiem:—czy „mocna ki- 
cha“? - 

Kiedyż u nas będą takie... drogi 

i taka kultura? Marzenie ściętej gło- 
wy?! 

Furorę wśród panów robią wietrz. 
ne młyny. Stop! Fotografują! Drugi 
młyn — to samo! Bo skrzydła i ściany 
młynów — pomalowane farbą olejną 
są jak cacka — małe i czyste! Nie- 
ma tu w „prychach* skrzydeł gniłej 
deski (,dranicy*) ani w budowie -— 
zniekształceń. 

Wsie — brukowane kostką—mają 
elektryczność. Zboża — ścięte ma- 
szyną — zaczęto zbierać. Łąki — 
powtórną ottawą porosłe nadają kra- 
jobrazowi specjalny koloryt, bucha- 
jący zielonością. Lasy rządowe — są 
czyściutkie. Stoją tu nawet ławki 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Kochanek ją porzucił wiec się otruła trucizną 

na szczury 
W. dniu 20 sierpnia w miasteczku Wósi- 

łiszki, pow. szezuczyńskiego otruła się przez 
zażycie trucizny na szezury Ewa Sielicka. 

Powodem popełnienia tego «*mobójstwa by 
ło porzucenie ją przez kochanka. 

(Pat) 

Młodociany samobójca. 
"W dniu 19 bm. we wsi Zabłocie, pow. 

szezuczyńskiego powiesił się w stodole ojca 
17letni Jerzy Burnes. 

Młodociany samobójea pozbawił się życia 
wskutek silnego rozstroju nerwowego. 

Strzały de przemytników. 
Na odcinku granicznym Brasław patrol 

KOP. zauważył kilku przemytników, którzy 
z towarem przeprawiali się nielegalnie przez 
granicę. Gdy na wezwanie przemytniey nic 
zatrzymali się, żołnierze użyli broni zabi- 

Zastrzel-nie 
Na pograniczn, na odcinku brasławskim 

patreł KOP. zauważył przemytnika, który 
przekradał się przez granicę niosące w wor- 
Kku jakiś przemyt. Kiedy po kilkakrotnym 
ostrzeżeniu przekradający się osobnik nie 
zatrzymał się, cddana była w jego kierunku 

Ujęcie przemytników „żywego towaru". 
Władze graniczne w rejonie odcinka Fi 

lipowo ujęły dwóch podejrzanych osobników 
%tórzy zamierzali nielegalnie przemy na 
żeren Prus Wschodnich 6 mężczyzn w wieku 

   

    

jająe jednego z przemytników. Zabitym oka 
zał się mieszkaniec m. Opsy W. Błuk. Pozo- 
stali przemytnicy zdołali zbiec na terytor- 
jum łotews (z) 

  

przemytnika. 
salwa z karabinów, która zraniła go Śmier- 
telnie. Po kilku minutach osobnik postrze- 
lony zmarł. Ze znalezionych przy nim pa- 
pierów  ustałcno, że nazywał się Wacław 
Kulpa pochodzi z pow. brasławskiego. (a 

z 

  

poborowym. Jeden z przemytników niejaki 
Gustaw Olken pochodzi z Prus i należy do 
związku Hitlerowskiego. (z). 

Pożar. 
W. dniu 20 sierpnia rb. w majątku Szezu 

«czyn, pow. szczuczyńskiego, od iskry lokomo 
biki w czasie młócki zboża zapalił się stóg 
słomy, od którego następnie spłonęła wo- 
zownia z inwentarzem martwym, oraz duża 

     

  

  

Nowicze. 
5 km. od st. kol. Pohulanka 

w pow. św m leży uzdrowisko Związ 
ku Podoficerów zawodowych w Wilnie. 

Okolica prześliczna. Jest to jedyne w 
Polsce uzdrowisko Zw. Podof. Zawod. 

Warto się niem zainteresować. 

Duża brama wjazdowa, nad nią tablica 

„Uzdrowisko Podof. Zaw. garnizonu Wilno, 
im gen. Litwinowicza“. 

   

  

      

ny widoczny budynek główny. 
„dom skrzydłowy, składający się z kilkudzie 

„.sięciu pomieszczeń przeznaczonych dla po- 
doficerów z rodzinami i kawałerów. 

Już z bra 

      

  

Kilkadziesiąt kroków w lesie niby pala 
-<cyk z bajki, stoi drugi budynek mieszkalny 
„New York“, obok budynku głównego ja 
dałnia i kuchnia. Wszędzie bije w oczy nadz 
wyczajny porządek i czystość. 

    

rzymy się jak wygląda życie tych 
po całorocznej intensywnej pra 

ażeby ć, do 

Przyj 
ludzi, 

   

  

   

      

<y prz ali tulaj, wypoczač. 

prowadzič do rėwnowagi nadszarpni pra 
cą nerwy ido dalszej znowu całorocznej 

pracy. 

Nowicze cel swój osżągnęły. Jako wypo- 
czynek służą przedewszystkiem lasy, któr 
mi Nowicze są otoczone. Cisza jaka tutaj 
panuje (w porównaniu z życiem w Wtlnie! 
daje się kuracjuszom w pierwszych dniach 
ich pobytu dosvć silnie odczuć, jednak w 
skutek idealnych warunków już po kilku 
dniach kuracjusz jest  zaklinmtyzowany. 

Ktoś mógłby pomyśleć. że jest to jakieś 
odludne pustkowie, nieprawda, kontakt ze 
światem jest w całej , pełni ) 
czynna jest bibljoteka i czytelnia z codzien 
memi dziennikami, telefon, radjo z głośni 
kiem. Stała komunikacja ze st. kolejowa 
Pohulanka utrzymana jest przy pomocy fur 
amanek. 

Jakież jeszcze plusy posiadają „Nowicze'*? 
Na miejscu siatkówka i koszykówka, pod 
bokiem rzeka Żejmiana no i naturalnie pla 
ża, dla amatorów wędki — rybki do wyboru. 
Nie można pomi milczeniem że.do dyspo 
zycji kuracjuszy są łódki, a nawet proszę 

GSL DTS 
FIRMA 

  

    

     
  

   

    

    

  

    

  

ilość słomy, koniczyny i siana. Ogólne straty 
dzierżawcy majątku p. W. Berdowskiego i 
właścicielki maj. ks. Drucko-Lubeckiej wy- 
noszą około 24 tys zł. (Pat) 

2 

   

  

słuchać, kajaki. Urządzono tutaj nawet so 
bótkę świętoja ą z paleniem ognisk, sztucz 
nemi ogniami i t. d. 

  

Troskliwy i zapobiegliwy Zarząd Ogniska 
nie zapomniał i o kuracjuszach najmilszych, 
bo najmłod: h t. j. dzieciach. Obserwu- 
jąc te maleństwa, opalone jak murzynki, 
które w piasku budują okopy i ustawiają 
w nich różne rodzaje broni i niejednokrotnie 
tatus pp. sierżant, ogniomistrz, lub wach 
mistrz (dla innych rodzajów broni brakło 
pozycji) ma wyznaczoną pozycję, a starsze 
dzieci jak muchy ćwiczą i pełząją po róż 
nych yrządach gimnastycznych, nasuwa 

i „Dzielni to będą żołnierze, dzielni 

    

   

Koszta pobytu i utrzymania w Nowiczach 
są nadzwyczaj niskie bo 75 zł. miesięcznie, 
mimo to jednak Nowicze nie są zapełnione 

zami. Frekwehcję możnaby zwięk. 
nawiązanie kontaktu ze Zw. Po 

doficerów Zaw. innych garnizonów, a może 
nawet ze Związkiem Podoficerów rezerwy 

w Wilnie! 

Na zakończenie trzeba dodać że „Nowi 
cze* powstały jedynie dzięki wybitnemu po 
parciu dowódcy OK. III. p. gen. Litwinowi 
cza, który ojcowskiem okiem spogląda na 
rozwój tak pożytecznej placówki. 

B. Kremski. 

   

  

Choroby zakaźne w Wiień- 
szczyznie. 

W związk 'zanotowaniem nowych 
padków tyfusu brzusznego na terenie W 
leńszczyzny specjalna komisja lekarsko-sani- 
tarna przeprowadziła lotną inspekcję powia- 

Na terenie poszczególnych powiatów 
Vileńszczyzny zanotowano następujące cho- 

roby zak. 
w pow. 08; 
skim, wile 
stawskim. 
ków płonicy 

     
  

  

  

   

   
niańskim, po 2 w pow. dziśnień- 

ńsko-trockim, brasłwaskim i po- 
Pozatem zanotowano 18 wypad- 

(1 zgon), błonicy 3, odry 4, 

  

róży 4, gruźlicy 10 (6 zgonów) i jaglicy 86. 
W. Wilnie również zanotowano kilka wypad 
ków tyfusu, W związku z temi chorobami 
zarządzono energiczne środki zaradcze. (Z) 

  

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

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

lorach i deseniach po cenach bardzo przystępnych. 

Katastrofa pociągu sowieckiego. 
Dnia 22 bm. podczas robót fortyfikacyj- 

«mych na odcinku dryskim w pobliżu rzek; 
Dźwiny pomocniczy pociąg tę£hniczny do- 
"wożący żelazo i przyrządy stoczył się z nasy    

pu. 3 robotników i jeden technik sowieckiej 
komisji wojskowej zostali śmiertelnie przy- 
gnieceni ciężarem wagonów. (z). 

tyfus brzuszny 8 wypadków 

LS KAU UR OJ BÓR. 

Z Białorusi Sowieckiej. 
BOLSZEWICY POSTRZELILI SWE- 

GO OBYWATELA. 

Tragiczny wypadek dziennikarza ży” 

dowskiego. 

Ze Stołpców donGszą, iż dnia 23 bm. na 
graniey polsko-sowieckiej w rejonie Koło- 
scwa postrzelony został dziennikarz lenin- 
gradzki Abram Mejliger, który po opuszcze- 
niu pociągu w Niegorełcje udał się w kie- 
runku granicy, gdzie w odległości 750 mtr. 
od granicy polskiej zamieszkiwała jego na- 
rzeczona na letnisku u swoich rodzieów. 

Mejliger widocznie przez zapomnienie nie 
zaopatrzył się w przepustkę graniczną lecz 
prosto udał się do domu narzeczonej. Ni 
daleko domu narzeczonej spotkał się dzien- 
nikarz z patrolem sowieckim, który po wez- 
waniu „stój* użył brcni raniąc ciężko w 

hok Mejligera. ° 
Rannego odwieziono do szpitala granicz- 

nego. 
Żołnierze patrolu tłumaczą, iż Mejliger 

zamierzał przekroczyć nielegalnie granjcę i 
zmuszeni byli użyć broni. (z). 

Zagadkowe zgony zamożnych kupców 
w pociągach sowieckich. 

    

Ze Stołpeów donoszą, iż przed paru dnia- 
mi w międzynarodowym pociągu zdążającym 
do Paryża w jednym z przedziałów wagonu 
sypialnego znaleziono martwego kupca mo- 
skiewskiego. Kupiec ten nazwiskiem Bara- 
hanow jak mówią pasażerowie posiadał przy 
sobie znaczną gotówkę w walucie zagraniez 
nej i udawał się do Paryża i Berlina w 
sprawach handlowych. Barabanowa znalezie 
no nieżywego między stacjami Smolewicze 
a Mińskiem. Przy trupie znaleziono dokumen 
ta i nieco gotówki w rublach i 5 dolarów. 
Jak stwierdzono urzędowo — śmierć nasta- 
piła skutkiem udaru sercowego. 

Charakterystycznem jest iż na linji Smo 
lewiecze—Mińsk—Niegorełoje w ciągu estat- 
niech miesięcy zmarłe w zagadkowych oko- 
liecznościach 11 pasażerów w tej liczbie 3 
kobiety. Nie ulega więc żadnej kwestii, 
iż na szlaku tym operuje tajemnicza banda 
merderców. Chodzą słuchy, iż z szajką tą 
współdziałają urzędnicy GPU. którzy na- 
leżą do lotnego oddziału kontrolującego po- 
ciągi międzynarodowe w podróży. (z). 

Spece rolni na terenie Białorusi so- 

wiecki 

Z Miūska donoszą, iž na specjalnem po- 
siedzeniu kolegįjum BNRS. uchwalono spro- 
wadzić na teren Białorusi sowieckiej 350 
speców rolników, którzy mają podnieść kul- 
turę gospodarki rolnej kolektywnej. Specja- 
liści ci będą sprowadzeni z okręgów nad- 
wołżańskiego, leningradzkiego i moskiew- 
skiego. 

Sprewadzenie specjalistów rolników na 
teren Białorusi sowieckiej jest podyktowane 
niską kulturą rolną w okręgach: mińskim, 
połockim, borysowskim i sąsiedniemi oraz 
niechęcią ludu białoruskiego do gospodarki 
kolektywnej. (2). 

  

Odrutowanie granicy sowieckiej, 

Z pogranicza donoszą, iż zakończone z0- 
stały prace na terenie pogranicza sowiee- 
kiego związane z 6chroną granicy przed 

ucieczkami. Cały pas graniczny ciągnący 
się od odcinka dryskiego, aż do radoszkowic- 

kiego został otoczony drutami kolezastemi, 
skutkiem czego ucieczka z, terenu sowieckie 

(2). go staje się dość trudną i ryzykowną. 
  

Zamknięcie kursu dla nau- 
czycieli religji Wschodniego 
Kościoła Staroobrzgėowego. 

Wi dniu 21 sierpnia rb. odbyło się uroczy 
ste zamknięcie Kursu dla nauczycieli Re 
ligji Wischodniego Kościoła  Staroobrzędo 
wego. Po nabożeństwie, które odbyło się w 

miejscowej cerkwi, wszyscy ohecni zgroma- 
dzili się w sali rekreacyjnej staroohrzędowej 
szkoły gdzie nastąpiło uroczyste wręczenie 
świadectw z ukończenia i przesłuchania kur 
su. Z pośród 46 słuchaczy kursu otrzymało 

' 36 świadectwa ukończenia, dające prawo do 
nauczania Religji Staroobrzędowej w publicz 
nych szkołach powszechnych dla młodzieży 
wyznania: staroobrzędowego. 

Do zgromadzonych słuchaczy i przyby- 
łych gości przemawiali p. sen. A. Pimonow 
i p. poseł Borys Pimonow, kierownik kursu, 
który w swem przemówieniu podkreślił zna 
czenie kursu dla wychowawców staroobrzę 
dowej młodzieży. 

Po odśpiewaniu hymnu narodowego chór 
uczącej się młodizeży pod batutą p. P. An- 
tonowa odśpiewał kilkanaście cerkiewnych 
pieśni, które były solidnie wykonane pod 
wglzędem muzycznym jak ież i technicznym. 

(Erych) 

Popiersjełe Przemysł Krałowy 

dla... wypoczywających. A nasze la- 
sy? Przestały być prawda — „mate- 
cznikami*, ale „zaležniej“ pelno: 
marnują się miljony starodrzewu i 
«chrustu“... Nie bylo nas — był las... 
Nie będzie nas — będzie... Otóż nie 
wiadomo... czy będzie? 

Dosyć tych porównań... Wracamy 
«szołomieni: widokami  pięknemi, 

owocem kuliury ducha ludzkiego, —- 
wysiłkiem rolnika i marynarza, jaw- 
nymi śladami płanowości gospodar - 

sczej, oszczędności i w rezultacie — 
<zamożności narodu. Ta zamożność 
wyłania się na każdym kroku. Nie 
<czuć kryzysu — ani echa zawieruchy 
dziejowej. Nad krajem wisi spokój, 
"w jego życiu pulsuje równowaga w 
«organizowaniu pracy. Wieczorem od- 
"wiedzamy „Tiwoli* — słynny park— 
iluminowany 100 tys. lampjonów. 
Dwudziestotysięczna masa widzów 
w spokoju wysłuchuje koncertu, og- 
dąda fenomenalne popisy fok, panto* 
minę... W różnych zakątkach ogrodu 
"odbywają się różne gry. Nasze panie 
— grają w „fanty* dość pomyślnie. 
„Żadna jednak nie odważyła się uży 
„zawrotnej karuzeli. Zachwyty budzą 
efekty świetlne: lampjony, osypujące 
budynek w maurytańskim stylu, sztu 
«czne wodospady i fontanny, zmienia - 
jące eo chwilę swe barwy... Orgja 
życia wre dokoła, — życia bez troski 
"wypoczywającego Duńczyka (była to 
miedziela). Zauważyłem, że w ogro- 
dzie nie było wcale samopas latają- 

„cych, jak u nas, chłopaków, a mło- 
„dziež przychodzi :z rodzicami. 

Zwiedziłem też najdroższą restau- 
*rację „National Rost* i „Loria* — 
«demokratyczną. Przeładowanie sali 
«zdziwiło mnie, Więc i tu — ani śladu 

  

kryzysu? Wino dość tanie — a słynne 
„kanapki* duńskie nie wypadają ta- 
nio. Duńczycy lubią dekoracje w 
lokalach rozrywkowych. W; „Lo- 
ria* np. ukazywało się nad nami 
gwiaździste niebo, lub następował 
zmierzch — a potem świt — ozłaca- 
jący wierzchołki gór. Publiczność 
składała się przeważnie z elemen- 
tu podmiejskiego i. wiejskiego. — 
Podziwiałem radość i wesele — pew- 
ną nawet naiwność. Wszyscy się 
wspólnie bawią i kontaktują ze sce- 
ną. Wyraźnie lubią parodje. Przyśpie 
wują orkiestrze w narodowych pio- 
senkach. Panie — ubrane są dosyć 
skromnie, ale wykwintnie, Bacznie 
przyglądają się naszym i wzajemnie 
przesyłają rękami pozdrowienia. 
Dunki są przeważnie blondynkami 
o piwnych oczach, wzrostu dosyć 
okazałego, zgrabne w ruchach i nad. 
zwyczaj wdzięczne w. obcowaniu. 
Mężczyźni noszą się wytwornie, schlu 
dnie. Zaobserwowałem spokój i bacz- 
ność w spojrzeniu ich oka. Wyraz 
twarzy dobroduszny — nieco skupio- 
ny. Grzeczność — uprzedzająca: w 
domu, na ulicy, na zabawie. 

Gdy się rano wymknąłem „„solo* 
do miasta — myto ulice szezotkami. 
Ot żeby tak pani Helena Ochenkow- 
ska przyprowadziła tu „Józefowocz- 
kę* ileby od niej pochwyciło cennych 
uwag jej (p. Heleny) złote pióro. 
Miasto szło do pracy. Wszyscy jadą 
na rowerach — z koszykami na przo- 
dzie. Widziałem w nich produkta—— 

* a często i... pieska lub kotka — zgóry 
patrzących na ten dziwny Świat. Na 
skrzyżowaniach niema policji: regu- 
luje ruch świetlny automat. Znawcy 
Europy mówią, że Kopenhaga jest 

   

najczystszem miastem w Europie, A 
są, co twierdzą — że najpiękniejszą 
obecnie ze stolic po... centrum Paryża 
Domy olbrzymie, czyste; bogate skle- 
py, imponujące wystawy — estetyka 
szyldów, niezliczona ilość bulwarów, 
tontann, pomników — musi wpływać 
i na optymizm życiowy obywatela!... 
I tak ciągle myślałem: co ja będę ro- 
bit teraz na mojem ;„Piekietku“, z któ 
rego Magistrat robi teraz  „Piekło* 
usuwając piękny skwer dla... cuchną- 
cej stacji autobusow?... 

Ale kończmy refleksje. Jeszcze za 

owe 29 zł. na drugi dzień zwiedziliśmy 
na motorówce cały port i objechali- 
śmy całe miasto autokarami. Niestety, 
w program wycieczki nie włączono 
zwiedzenia Muzeum Thordwaldsena, 
Gliptoteki, Magistratu, domku Eja- 
sztejna i Zwierzyńca, Parę dni po- 
stoju — w takim grodzie — stanow- 
czo za mało! Na przyszłość — niech 
mi wolno będzie poradzić — wyciecz 
ka 4-dniowa i to z przewodnikiem, 
mówiącym po polsku. Tylu jest Po-: 
laków w Kopenhadze, że Agencja 
powinna o tem pomyśleć. Nawet zna- 
jący język niemiecki podróżnicy, nie 
zawsze rozumieli duńską wymowę. 

Powrót „Pułaskiego był nieco 
„przyćmiony* wrażliwością pań, nie 
znoszących „martwej fałi*. Młody (i 
przystojny) lekarz statkowy miał du- 
żo do roboty! Powróciliśmy do Gdyni 
witani orkiestrą i napisem z liści:— 
„Witamy! 

. 
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Nareszcie rząd postanowił skończyć z paskiem 
elektrycznym. 

Wiceminister przemysłu i handlu 
powołał w tych dniach członków ko- 
misji rozjemczej, która ma zająć się 
zbadaniem ceny pobieranej przez 
elektorwnię za prąd. Do komi 
stali powołani Witold Święcicki, sę 
dzia sądu najv zego. inż. Bereszko, 
dy rektor elektrowni w Sosnowcu, inż. 
Diurzyński, dyrektor gazowni w Po- 
znaniu, inż. Sowiński, poseł na Sejm 
i inż. Obrębalski. prof. politechniki 

    

   

warszawskiej. 
Rewizja dokonana będzie na za- 

sadzie ustawy z 1920 roku. Wyrok 
komisji chociaż ma orzec o cenie 
prądu w Warszawie, ale oczywiście 
decyzja ta będzie precendensem dla 
wszystkich sporów o cenę prądu, któ- 
re toczą się w całem państwie i będzie 
miarodajne nietylko dla elektrowni 
prywatnych, lecz i dła komunalnych, 
jak to np. ma miejsce w Wilnie. (Z) 

Elektryfikacja m. Wilna. 
Nowe zdobycze miasta. Ustawienie stacji cechowniczej 

na elektrowni. 
W elektryfikacji miasta z powo: 

du niedostatecznych środków finan- 
sowych głównie prowadzą się roboty 
konserwacyjne starych sieci. Stale 

/ bywają nowi abonenci, przy- 
czem ilość ustawianych liczników do- 
chodzi do 250 miesięcznie. Głównie 
powstaje to przez dzielenie większych 
mieszkań na mniejsze, przyczem daje 
się zauważyć zmniejszenie się energji 
światła w tych mieszkaniach 

Na elektrowni miejskiej ustawio- 

Klinkier 

    

Wstrzymanie robót 
Dostarczony klinkier przez pań- 

stwową klinkiernię w Izbicy (woj. lu- 
belskie) Magistratowi m. Wilna oka- 
zal się nieodpowiednim gatunkiem i 
nie nadającym się na ułożenie jezdni. 
W związku z tem Sekcja Techniczna 
Magistratu m. Wilna zwróciła się do 
dyrekcji klinkierni z prośbą o przy- 
słanie do Wiilna swego przedstawiciela 
celem zbadania na miejscu jakości 
klinkieru. Do czasu przyjazdu delega 
ia klinkierni Magistrat wstrzyma ro- 

no obecnie własną stację cechowniczą 
dla sprawdzania liczników, która w 
najbliższym tygodniu zostanie uru- 
chomiona i otrzyma narówni z urzę 
dem Miar prawo cechowania liczni- 
ków w obecności przedstawicieli 
urzędu. 

Dotychczas wszystkie liczniki były 
.cechowane w Warszawie, Poznaniu 

i tylko częściowo w Wilnie w Urzę- 
dzie Wag i Miar. (Z) 

   

izbicki okazał się nieodpowiedni. 
przy ul. Zamkowej. 
boty na ul. Zamkowej i równocześnie 
prosi o wstrzymanie dalszej wysyłki 
transportów klinkieru. 

Ilość klinkieru przybyłego do Wil 
na oraz znajdującego się w drodze 
wystarczy w zupełności na ułożenie 
nowej jezdni na ul. Zamkowej od 
Królewskiej do Głównej Poczty. 

  

Z klinkieru dostarczonego obecnie 
ułożone zostaną jezdnie na ulicach 
nieobciążonych wielkim ruchem. (Z) 

Rabunek na ulicy Rudnickiej w Wilnie. 
Pani Sara Bugatin zamieszkała przy ul. 

Tyzenhauzowskiej Nr 13, wracając w godzi- 
nach wieczorowych z miasta postanowiła 
przejść celem skrócenia sobie drogi przez 
dem przejściowy Nr 6 przy ulicy Rudnie- 
kiej. 

Wi chwili kiedy p. Bugatin znajdowała 
się w ciemnej bramie przejścio/;ej domu za- 
stąpiło jej nagle drogę dwóch podejrzanych 
Gsohników z których jeden podał się za 
przedstawiciela policji śledczej i zażądał od 
Bugatinowej wydania mu natychmiast 10 
złotych na wódkę grożąc w przeciwnym ra 
zie zastrzeleniem. Przestraszona nie na żar 
ty zaczęła błagać napastników by nie do- 
puszczali się w stosunku do niej gwałtu po- 
nieważ nie ma ona przy sobie ani grosza i 
mie jest niestety w stanie zadośćuczynić ich 
żżądaniom. 

Napastnicy nie dali jednak za wygraną i 
przybrawszy w stosunku do swej ofiary 

Tragedja na moście 
Wezoraj rano liczni przechodnie na Moś- 

cie Zielonym byli świadkami następującej 
tragedji: 

W, pewnej chwili do parapetu mostu pod 
biegł jakiś staruszek, który ostatkiem sił 
wspiął się na poręcz mostu i skoczył w nur 
ty Wilji. 

Wiszystko to odbyło się z tak błyskawicz- 
na szybkością że żaden z przechodniów nie 
zdążył mu w tem przeszkodzić. 

Na wszezęty przez przechodniów alarm 
na ratunek tonącemu pośpieszyło natych- 

groźną postawę azżądali oddania im płasz- 

eza. 
Przestraszcna kobieta chciała już oddać 

napastnikom płaszez. Na szczęście w tej 
właśnie chwili ujrzała w bramie swego zna- 
jomego kupca Swirskiego, który dowiedziaw 
szy się 0 co chodzi wydal napastnikom po 
krótkim targu 2 zł. poczem obaj napastnicy 

zbiegli. й 
WI kilka chwil później byla już p. Buga- 

tin w komisarjacie policji, gdzie złożyła mel 
dunek. 

Po otrzymaniu tego meldunku policja 
wszczęła energiczne dochodzenie. Jak się 
dowiadujemy w wyniku dochodzenia zatrzy- 
many został pod zarzutem udziału we wspom 
nianym napadzie niejaki Mendel Cępełewicz 
zamieszkały przy ulicy Piłsudskiego Nr 53. 
Cepelewicza osadzono narązie w areszcie 
centralnym. 

Dalsze dochodzenie w tej sprawie trwa, 
(©) 

zielonym w Wilnie. 
miast kilka łódek, wkrótce udało się samo 
bójeę dającego jeszeze oznaki życia wydo- 
być z wody. Na miejsce wypadku zawez- 
wano pogotowie ratunkowe, które po przy- 
wróceniu samobójcy do przytomności prze: 
wiozło go w stanie poważnym do szpitala 
żydowskiego. 

Jak ustaliła policja camobójcą okazał się 
70-letni Lejba Niemeńczyński. zamieszkały 
w Wiilnie przy ulicy Kalwaryjskiej N/ 69. 
Powodów zamachu samobójczego narazie nie 
ustalono. (e) 

Tragedja bezrobotnej wdowy. 
Wezeraj wieczorem przechodząc ulicą Po 

pławską w Wiilnie poliejant natknął się na 
siedzące na chodniku troje dzieci w wieku 
od 3 do 7 lat. Dzieci płakały z głodu i stra- 
chu. 

Z odpowiedzi starszej dziewczynki dowie 
dział się policjant, że dzieci porzucone zosta- 
ły przez ich matkę, która uczyniła to z nę- 
dzy. Jest te niejaka Temkinowa, wdo- 

wa. Ostatnio Temkinowa straciła pracę i 

pozostała wraz z dziećmi bez środków do 
życia cierpiąc głód i okropną nędzę. Nie 
widząc innego wyjścia Temkinowa porzuci- 
ła na ulicy dzieci licząc na dobrych ludzi, 
zaś sama zbiegła w nieznanym kierunku. 

Sąsiedzi Temkinowej przypuszczają, że 
będzie ona usiłowała pozbawić się życia. Po- 
lieja rozesłała za Temkinową listy gończe. 
Dzieci umieszczono w przytułku. (e) 

Pomysłowość oszustow jest nie wyczerpana. 
Donoszą nam o szeregu wypadkach, któ 

re miały miejsce w Wilnie i to często na 
głównych ulicach miasta. 

Nieznajomy osobnik dochodzi na ulicy 
do dobrze ubranego pana i prosi o zapale- 
nie papierosa, Kiedy zatrzymany palacz wyj 
muje elegancką zapalniczkę, żeby poczęsto- 
wać egniem* nieznany osobnik oświadcza, 
że jest ajentem policyjnym, konfiskuje za- 

palniczkę mówiąe, że po zapłaceniu w odpo- 
wiednim komisarjacie kary 5 zł i 10 zł. 
akcyzy będzie mór/ tę zapalniczkę otrzymać. 
Skonsternowany jegomość oblicza sobie prze 
ważnie, że za te pieniądze nie tylko w ko- 
misarjacie otrzyma azpalniczkę ale i w kaž- 
dym sklepie i do komisarjatu nie zgłasza 

się. (z) 

  

GIMNAZJUM MAGISTRATU m. LIDY 
z prawami gimnazjów państwowych. 

Podaje się do wiadomości, iż Egzaminy Witępne do wszystkich klas od 
I do VIII rozpoczną się w terminie jesiennym dnia 29 — 30 — 31 sierpnia rb. 
Kandydaci winni przy podaniu załączyć: 1) Metrykę urodzenia, 2) Świadectwo 
szczepienia ospy, 3) Ostatnie świadectwo szkolne, o ile kandydat uczęszczał do 
szkoły średniej, 4) 2 fotografje, 5) 10 zł. tytułem opłaty za egzamin. ` 

Opłata za naukę w przyszłym roku szkolnym będzie wynosić miesięcznie 
przez 10 miesięcy: W” kl. I — 25 zł, w kl. II — 30 zł, w kl II — 35 zł, 
w kl. IV — 40 zł, w kl. V — 45 zł. w kl. VI — 45 zł, w kl. VII — 50 а., 
w kl. VIII — 55 zł. 

Rok szkolny rozpocznie się dnia 1 go września 1932 r. o godz. 10 rano 
nabożeństwem w świątyniach wszystkich wyznań. Е 

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

  

SPORT. 
W OBLICZU MISTRZOSTW, PŁYWACKICH 

WILNA. 

Niedzielne zawody pływackie w Trokach 
będą niewątpliwie pierwszorzędną imprezą 
sportową. Na starcie zobaczymy najlepszych 
pływaków Wilna. Przedewszystkiem jednak 
powinne powyższe zawody stać się propagan 
dą na rzecz rozpowszechnienia umiejętnoś- 
ci pływania. 

Pływanie należy do najpoważniejszych 
działów sportu, ponieważ znajomość jego 
jest konieczna każdemu sportowcowi, bez 
względu na to, jaki rodzaj sportu dana je- 

dnostką uprawia. Zresztą umiejętność pły- 
wania potrzebna jest wogóle każdemu. Tyl- 
ko przez zwalczenie „analfabetyzmu pływae- 
kiego* znikną liczne zastępy ofiar, tonących . 
rok rocznie w nurtach rzek ij Te 

Ta konieczność umiejętności pływania 
jest właśnie charakterystyczną jego cechą i 
różni je od innych rodzajów sportu. Skok 
o tyczce, jazda na rosverze, piłka nożna i 
t d. oczywiście wzmacniają organizm ludz- 
ki, lecz wpływ ich jest raczej pośredni t. zn. 
iż nie mając praktycznego zastosowania w 
życiu codziennem przyczyniają się w znacz- 
nej mierze do ogólnego rozwoju fizycznego, 
który zkolei może być zużytkowany przez 
daną jednostkę w tej lub innej dziedzinie 
życia. Tymcazsem zaś pływanie ma zasto 

  

   

   

sowanie bezpośrednie it. zn. iż jest nietylko 
środkiem, wiodłącym do sprawności fizycznej 
lecz stanowi cel. Boks, lekka atletyka, ten- 
nis, football — to tylko różnorodne środki 
usprawniające działalność ciała człowieka, 
pływanie zaś — to zabezpieczenie życia ludz 
kiego. 

Instytucje samorządowe i społeczne, nie 
mówiąc już o sportowych, winne zwalcząć 
„analfabetyzm pływacki* przez ułatwienie 
nauki pływania jak najszerszym warstwom 
Tylko w ten sposób zmniejszymy przera 
wą statystykę topielców. 

Przechodząc do zawodów 
należy oczekiwać ciekawszy: 
Kuklińskiego PKS. i Wiirbilisa (WYTWĄ. Ww 
wyścigu na plecach Radziulewicz utrzyma 
zapewne swój tytuł rekordzisty okręgowego, 
a w pływaniu pań Minerówna (AZS) nie da 
sobie wydrzeć pierwszeństwa. wj. 

  

  

niedzielnych 
ch wyników od 

  

  

  

WŚRÓD SZNURÓW RINGU. 

Bokserzy zawodowi nie znają, 
torzy koledzy, przerwy letniej 
meczów nałeży na parę zwrócić uwagę. 

Olbrzym włoski Carnera, rozgoryczony 
porażką poniesioną od Polaka Poredy, po- 
stanowił naprawić swoją reputację i walcząc 
z Gagnaut znokautował go w... 35 sek. 

Wi Montreal (Kanada) Francuz Emil 

  

< ich ama 
Z ostatnieh 
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Kieszonkowy aparat radjowy 

  

Oto naprawdę kieszonkowy aparat odbior- 
czy. Głośnik umieszczony jest pomysłowo w 
kapeluszu. Jest to model, używany przez 

policję angielską. 

RADJO 
PIĄTEK, dnia 26 sierpnia 1932 roku. 

11,58 Sygnał czasu: 15,10 program dzien 
ny; 15.15 muzyka z płyt; 15,35 komunikat 
meteorologiczny; 15,40 utwory Mozarta (pły 
ty) 16,50 Kom. LOPP.; 16,40 Czy istnieje nie 
śmiertelność istot żywych? odczyt; 17,00 kon 
cert; 18.00 odczyt; 18,10 muzyka taneczna; 
19,15; z prasy litewskiej; 19,30 program na 
sobotę; 19,35 prasowy dziennik radjowy; 
19,45 przegląd prasy rolniczej krajowej i za 
granicznej; 20,00 koncert; 21.00 mikrofon ja 
ko krytyk — feljeton; 21,15 d. c. koncertu: 
21,50 komunikaty; 22,00 muzyka taneczna: 

22,40 wiadomości sportowe; 2,50 muzyka ta 
neczna. 

SOBOTA dnia 27 sierpnia 1932. 

11,58: Sygnał czasu; 15,10: Program dzien. 
Utwory Maklera i «Wagnera (płyty); 

. met.; 15,30: Wjiadomości wojsko 
we; „40: Słuchowisko dla dzieci; > 
Koncert życzeń (płyty); 16,50: „Na srebrnym 
ekranie* — premjery filmowe; 17,00: Kon 
cert; 18,00: „Na zbaraskich bastjonach* od 
czyt; 18,20: „Jak powstaje złoty* — repor- 
taż; 18,4: Muz. tan.; 19,10: Program na nie- 
dzielę; 19,15: Tygodnik litewski; 19,20: Roz- 
maitości; 19,35: Prasowy dziennik radjowy: 
19,45: „Ciotka Albinowa mówi* mon. humo- 
rystyczny; 20,00: Koncert; 20,50: Na wiąpo- 

kręgu; 21,05: Koncert; 21,50: Kom.; 22,0: 
Koncert Chopinowski; 22,40: Wiiąd. -sport.; 
22,50: Słuchowisko „Szwejk na tyłach* pod 
ług J. Haseki. Słowo wstępne i reżyserją Ta 
deusza Byrskiego; 23.20; Muz. tan 

NOWIRKI RADJGWE. 
r CZY ISTOTNIE NIEŚMIERTELNOŚĆ? © 

Wi piątkowym programie sadjowym żhaj 
dą radjosłuchacze pouczający i treściwy od 
czyt prof. Michała Siedleckiego z Krakowa. 
Prelegent ujmie ze stanowiska naukowego 
zagadnienie nurtujące od wieków myśl ludz 
ką, a mianowicie pytanie czy istnieje nieś- 
miertelność istot żywych? (godz. 16,40). 

MUZYKA POWAŻNA W RADJO. 

ny muzyce poważnej. rozpocznie się o godz 
Dzisiejszy koncert symfoniczny, poświęco 

20-ej. Przy pulpicie kapelmistnzowskim sta- 
nie wytrawny dyrygent Grzegorz Fitelberg, 
pod którego batutą orkiestra Filharmonji 
Warszawskiej wykona Cherubiniego Uwertu 
rę z opery „Anakreon* — wytworne dzieło 
najwybitniejszego po Glucku kompozytora 
operowego Francji. Pozatem usłyszymy uwer 
turę Wił. Żeleńskiego „W' Tatrach", o barw 
nych założeniach ilustracyjnych, Weinber- 
gera „Tańce czeskie* i Rimskiego Korsako- 
wa „Suitę z baletu „Mlada“. 

Na koncercie tym wystąpi młody skrzy- 
pek p. Wacław Niemczyk, koncerujący z 
powodzeniem w Polsce i zagranicą. Artysta 
wykona Beethowena „Koneert na skrzypce 
2. orkiestrą”, utworów imponujący  wirtu- 
ozerją techniki skrzypcowej. T 

      
  

   

    
    

   

  

   

  

Ze Związku Zawodowego 
Agrotechników  Rzplitej 
Polskiej oddział w Wilnie. 
Zarząd Oddziału Wileńskiego Związku 

Zawodowego Agrotechników R. P. podaje do 
wiadomości wszystkich Agrotechników pra- 

cujących na terenie województwa wileńskie- 
go i nowogródzkiego, że na podstawie art. 51 
statutu Zw. Zaw. A. wpisanego do rejestru 
Głównego Inspektora Pracy z dnia 13.IV 
1922 r. pod Nr. 683 stosownie do przepisów 
Dekretu z dnia 8-go lutego 1919 r. (Dz. P, R. 
P. Nr 15, poz. 209) Zarząd Główny Zw. Zaw. 
Agr. R. P. z siedzibą w Warszawie przy ul. 
Poznańskiej 16 m. 17 otworzył z dniem 5-go 
sierpnia 1932 r. Oddział Z. Z. A. z siedzibą 
w Wilnie przy ul. Witoldowej 22 m. 13, 

Jednocześnie Zarząd Główny zatwierdził 
wyłoniony na odbytem w dniu 25.VI 1932 r. 
zebraniu organizącyjnem Zarząd Oddziału 
w osobach pp. 

1) prezes — Władysław Poklewski-Koziełł 
(Wilno, ul. Witoldowa 22—7); 

2) wiceprezes — Tadeusz Zajączkowski 
(Wilno. ul. Witoldowa 22—13); 

3) sekretarz — Kazimierz Komenda (Wil- 
no, ul. Koszykowa 14—5); , 

4) skarbnik — Alojzy Łukomski (Nowo- 
Wilejka; ul. Wilejska 22); 

5) assesor — Izydor Wysocki 
Wilejka, Łoźniki); 

Granice terenu działania Oddziału w Wil- 
nie, pokrywają się х terenem XII okręgu 
inspekcji pracy i obejmują województwa: 

   

(Nowo- 

wileńskie i nowogródzkie. 

       3-ch Klasowa 

KOBDUKACYJNA SZKOŁA 
HANDLOWA 

z 4-tą klasą specjalną o kierunku 
samorządowym 

w Smorgoniach 

przyjmuje zapisy do wszystkich 
czterech klas 

  

        

        

  

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

odpowiedź. 

Pladner zdobył mistrzostwo w wadze kogu- 

  

    
       
   

  

    
ciej zwyiężając dotychczasowego mistrza 
świata murzyna Al Browna po ciężkiej 12- 
minutowej walee na punkty. „Miłou* był już 
mistrzem świata w 1929 r. lecz w wadze 
muszej. Tytuł swój utracił z powodu nadwa 
gi, lecz talent jego zatriumtował obecnie 
w wadze koguciej. wj.



   

Dziś: Ireneusza. 

Jvtro: Józefa Kalas. 
  

Wschód słońca — g. 4 m. 14 

— g. 6 m. 27 
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MIEJSKA. 

— Roboty kanalizacyjno-wodociągowe w 
Wilnie. Sekcja Techniczna m. Wilna prowa- 
dzi obecnie roboty kanalizacyjne na ul. Mły 
nowej, przyczem pod Wilenką, gdzie połą- 
czona będzie kanałem ul. św. Anny jest zro 
bione podwójne przejście w ten sposób jest 
rozpoczęty program skanalizowania dzielni- 
cy Zarzecza. 

Na robotach tych Magistrat zatrudnia 163 
robotników. 

Również prowadzone są roboty wodociągo 
we na ul. Naszej i Bakszta. Na nį wrze 
sień są przewidziane roboty wodociągowo - 
kanalizacyjne na ul. św. Jacka, ujęcie źró 

deł Góry Bouffałowej i dalsze skanalizowa- 
nie dzielnicy Zarzecze o ile starczą na ten 

cel wyasygnowane kredyty. (z! 

— Dział komunikacji miejskiej w ruchu 
W. dziale komunikacji zatrudnionych jest 
137 robotników. którzy są zatrudnieni przy 
robotach regulacyjnych brzegów Wilji, głów 
nie zabijaniem pali na ul. Zygmuntowskiej 
następnie przy Górze Bouffałowej, drodze 
Werkowskiej i kończą roboty przy regulacji 
rzeki Wilenki na Belmoncie, 

— Miejska elektrownia zasila prądem ko- 
lej. Na skutek porozumienia się Magistratu 
m. Wilna z dyrekcją elekirowni kolejowej 
miasto przystąpiło do zasilania prądem elek- 
trycznym wszystkich instytucyj i terenów ko 
lejowych w Wilnie, w Kolonji Kolejowej, Tro 
kach i Landwarowie. 

Narazie elektrownia miejska zasila prą 
dem wszystkie objekty kolejowe od godz 
12 w nocy. aż do zmierzchu. (z) 

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 
— Gmina żydowska otrzymała gmacĄ na 

ul. Orzeszkowej. Jak już swego czasu dono- 
siliśmy, iż Gmina Żydowska w Wilnie wszczę 
ła starania u władz centralnych w kierunku 
uzyskania domu przy ulicy Orzeszkowej tuż 
przy kościele św. Jerzego. Starania gminy 
w Warszawie uwieńczone zostały pomyśl- 
nym wynikiem i władze centralne przekaza- 

ły na własność gmach gminie żydowskiej. 

Obecnie Gmina Żydowska zwróciła się do 
władz skarbowych z prośbą o umorzenie po 
datków, jakie ciążyły na tym gmachu. 

Starania te są już na dobrej drodze. (z) 

З NADESŁANE. 
— UROCZYSTY DZIEŃ WYMAGA KO- 

NIECZNIE, BY NA STOLE ZNALAZŁA SIĘ 
BABKA. 

Miła atmosfera w gronie rodziny osiąg 
niewątpliwie swój punkt kulminacyjny, g 
ua stole pojawi się wonna kawa i gdy zacz 
niemy rozkoszować się smaczną babką. Na 
tak przyjemne chwile zdobyć się może dziś 
każda rodzina, przynajmniej gdy wypadnie 
obchodzić jakąś uroczystość familijną, gdyż 
według wypróbowanych przepisów piecze- 
nia Dr. Oetkera może gospodyni domu nie 
zmiernie tanio sama upiec ciasto. Użycie 
Dr. Oetkera proszku pieczenia „Backin* za- 
pewnia także początkującym udałe pieczywo. 
Szczególnie ważnym jest, że pieczone na 
proszku „Backin* ciasta są bardzo łatwo 
strawne i stąd bardzo zdrowotne. Nowa ko 
lorowo ilustrowana książka*z przepisami pie 
czenia, wydanie jest dzisiaj w wszystkich 
lepszych składach do na a. Książka za- 
wiera także dużo przepisów dla przyrzą 
dzania legumin i galaretek. 

SH 

WIRGIL MARKHAM. 
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TEATR | MUZYKA 
— Ostatnie gościnne występy Józefa Wi- 

nawera. |) w piątek 26 sierpnia o godz. 8 
m, 15 arcyświetna komedjo—farsa p. t. „Kło- 
poty Bourrachona* z miłym gościem p. Jó- 
zefem Winawerem w roli głównej. Pocieszny 
Bourrachon nie jest wcale podobny do zwy- 
rodniałego Azefa, jednakowoż i ta druga kre- 
acja p. Winawera daje szerokie pole po- 
pisu dla jego talentu. Režyserja p. Boneckiego 
wydobywa wszystkie walory sceniczne tej ze 
wszech miar przemiłej i arcywesołej farsy, 
mimo jej skromnego tytułu. Są to ostatnie 
występy gościnne p. J. Winawera w Bour- 
rachonie. 

Jutro i w niedzielę wieczór — „Kłopoty 
Bourrachona“, 

— Premjera „Tylko dla dorostych“ w 

        

  

  

Teatrze Letnim. Dizś, w piątek 26 sierpnia o . 
godz. 8,15 dyr. Sempoliński daje w zupełnie 
nowym programie doskonałą premjerę „Tyl. 
ko dla dorosłych*. W nowej rewji ujrzymy 
szereg produkcyj najznakomitszych artystów 
— Jerzego i Ninę Ney'ów, -zrównanej pary 
tanecznej, oraz Włodz erza Borunskiego — 

świetnego odtwór piosenek Olgierda Cyp. 
kina. Poza tem nie zabraknie ulubieńców Wil 
na: Carnero, Kozłowskiej. Sempolińskiego, 
oraz Sulimy-Jaszczołta. Ceny miejsc nie zo- 

stały podwyższone. 
Jutro i codziennie rewja „Tylko dla doco- 

slych“. 
— Popałudniówki świąteczne. W niedzie 

le 28 b, m. w teatrze Lutnia, o godzinie 4- 
po raz ostatni jako popołudniówka odegr 
zostanie po cenach zniżonych  fasej 
sztuka A. Tołstoja i P. zegolewa 
gościnnym występem Józefa Winawera. W ro 
li Burcewa ujrzymy p. J. Boneckiego. 

— W Teatrze Letnim — W niedzielę dn. 
e 4,15 dana będzie Świetna 

rewja artystów teatru Morskie Oko z udzia 
łem Ireny Carnero. Janiny Kozłowskiej, Su- 
limy Jaszczołta, Sempolińskiego oraz pary 
tanecznej Jerzego i Niny Ney'ów i Włodzi. 
mierza Boruńskiego. . 

    

    

   

   

  

     

    

— Tani poniedziałek w Teatrach. W! Te 
atrze Letnim, dn. 29 b. m. dyr. Sempoliński 
urządza tani poniedziałek z nowopozyskane 
mi siłami Ney'ów, Boruńskiego oraz całym 
zespołem. Program „My dajemy pieniądze” 

Toatr Lutnia — Tani poniedziałek dn. 29 
b. m. o godzinie 8,15 — „Azef*. Ceny od 20 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

NIEUDANE WŁAM E NA BOCZNICY 
KINKULKINA. 

Mendel Sełowiejczyk, zamieszkały p 
ulicy Kijowskiej Nr. 61, zameldował pol 
o nieudanem włamaniu jakie miało miejsce 
ubiegłej nocy na bocznicy kolejowej Kin- 
kulkina przy ulicy Kijowskiej. Późno w nocy 
przy pomocy podkopu pod parkan. nieujaw 
nieni złodzieje przedostali cię do bocznicy 
i zerwali plomby od jednego z wagonów us* 
łując wykraść towary. 

WY ostatniej chwili złodzieje zostali spło 
szeni i zbiegli. (e) 

  

   

      

BÓJKA NA „CZARNEJ GIELDZIE“. 

Wczoraj wiezorem, na tak zwanej czar- 
nej giełdzie wynikła bójka pomiędzy kilkoma 
osobnikami. W! trakcie bójki został dotkliwie 
buchalter, zamieszkały przy ulicy W. Pohu- 
pobity niejaki Mowsza Zelikson z zawodu 
lanka Nr 17. Zeliksona dostarczono do am- 
bulatorjum pogotowia ratunkowego, gdzie u- 
dzielono; mu pierwszej pomocy. (c) 

A L ISTAT AOPEN с 
Najdłuższy tunel na świecie. 

We wrześniu r. b. otwarta zostanie dla 
ruchu linja kolejowa .Florencja—Bolonja. 
Linja ta liczy 83 km. długości, a w pewnem 
miejscu przecina ona- Apeniny i przechodzi 
przez tunel, który ciągnie się na przestrzeni 
18,5 km. Jest to zatem najdłuższy tunel na 

świecie. ` 
Na linji powyższej najduje sz; pozatem 

30 tuneli mniejszych, 38 mostów i wiaduktów. 
Przy budowie wielkiego tunelu pracowało 
3000 ludzi, zużyto 981 tonn dynamitu, za- 
trudniono obsługę pomp parowych 'o sile 
6600 HP. 

  

  

        

  

DJABEŁ KUSI. 
(THE DEVIL DRIVES). 

Powieść amerykańska. Przekład autoryzowany z angielskiego. 

—S ałem. — Machnął lekcewa 
żąco ręką. — Interes może poczekać. 
Mówimy o sztuce. 

— Dosyć tego zawracania głowy 
—odparłem ostro. — Wpierw interes. 

  

Spostrzegł wreszcie, że nie żartuję 
i spojrzał na Faffy'ego, który wskazał 
mu drzwi, 

— No dobrze — mruknął, odrywa 
jąc się leniwie od ściany. — Jak wam 
się podoba. 

— Proszę! — zawołałem, otwiera 

jąc drzwi. — I ty Peru, także-—Peru 
cofnął się, spojrzał na swego pana i 
znów zaczęło mu się gotować w gard 
le. — Później, później — rzeklem, — 
Będziesz mógł pyskować do wieczora, 
braciszku, tylko daruj mi wpierw 
dziesięć minut, Nie mam dużo czasu. 
—I ponieważ Raffy nie interwenjował, 

wyprosiłem Peru, dodając: — Marsz 
nadół, przyjacielu. 

Zamknąłem drzwi i spojrzałem na 
Raffy'ego. Czułem, że wzbiegła we 
mnie bezrozumną wściekłość, 

— Ładnieś mnie pan urządził. 
Mason — Mądry Juljan — już jest 
na tamtym świecie. Nie zaprzeczysz, 
że to był Mądry Juljan? Wiedziałeś 
o tem już od początku, I nie powie 
działeś mi. 

— To i co z tego, Terry? To i co 
z tego? 

— To, że przerżnąłem swoją oka- 
zję. 

— Na wieleby się to przydało, gdy 
bym ci powiedział — odparł, unoszące 
się na fotelu, — A mnie co z tego 
przyszło? Czy przyniosłeś fotograf ję? 

— Słuchaj, ty, marna imitacjo czło 
wieka — odrzuciłem — gdybym był 

  

KTU EN ww E NAS + I 

buuddgimiu OCeśtlisera. 

Dalszy ciąg rozgrywek teniso- 
wych o ms:r.ostwo Polski. 
WARSZAWA. 25 8 (Pat). Dziś odbyły się 

w dalszym ciągu rozgrywki tenisowe o mi- 
strzostwo Polski. 

W. grze pojedyńczej panów doprowadzono 
zawody do półfinałów. W: grze pojedyńczej 
pań odbędą się odrazu półfinały, a tu z tego 
powodu, że wylosowane Deutsche s Barbier 
nie przyjechały, 1 Dubiūska musiała wyje- 
chać powodu śmierci jej babki. Pozatem 
cdbyły się ćwierćf/aałowe rozgrywki w grze 
podwójnej panów, w grze podwójnej pań i 
w grze mięszanej. Wyniki zawodów dzisiej 
szych są następujące: 

Gra pojedyńcza panów w ćwierćfinałach 
Tłoczyński pokonał Jerzego Stolarowa 6:2, 
6:3, 6:2, Hebda wygrał z Popławjiim 9:7, 
6:3. Menzel (Czechosłowacja) zwyciężył Ma- 
Ква Stelarowa po ciężkiej pięciosetowej roz 
grywce 6:3, 6:3, 4:6, 0:6, 6:3. Wkeszeie War 
miński napotkał niespodizewanie na silny 
cpór ez strony młodego zawodnika bydgocze 
kiego Bratka, którego jednak pokonał 6:4, 
1:6. 7:9, 6:1, 6:0. Dogrywką meczu Warmiń 
ski Grandguillot (Egipt) zakończył с zwy- 
cięstwem Warmińskiego. Ostateczne wyni- 
ki 0:6, 6:4, 4:6, 7:5, 8:6. Gra pojedyńcza pań. 
Odbyła się tylko jedna rozgrywka między 
ła Vclkmerówna 3:6, 6:3, 7:5. Czeska Ertel 
Vclkmerówną a Gallay (Francja). Zwycięży 
i Konopacka Matuszewska przeszły do pół- 
finału walkcwerem. W półfinałach zatem 
wałczą Jędrzejowska, Volkmerėwna, Ertel. 

W. grze podwójnej pań rozegrano tylko 
jedno spotkanie, w którem para niemiecko 
czeska Gramer i Ertel wyeliminowała parę 
polsko francuską Liilpopówna, Gallay 6:2, 
6:4. 

WI grze mieszanej pra polska Jędrzejow- 
ska Tłoczyński zaakcentowała swą wyższość, 
bijąc parę czeską Ertel Klein 6:3, 7:5. 

W grze podwójnej panów para cezska 
Menzel Klein wygrała z parą polską Mar- 
szewski Wermiński 6:4, 6:4, 7:5. 

Para egipsko-polska Grandguillot, Jerzy 
Stelarów wyeliminował parę Altszuller -— 
Lauther 6:1, 6:2. 6:2. 

Wreszcie para Hebda - Popławski zwycię 
Żyła parę Knopf — Tarnowski 6:4, 6:0 6:4, 

KÓW 

          

© Walki powstańcze 
'w Połudn, Ameryce. 
RIO DE JANEIRO. 25 8 (Pat). Według o- 

ficjalnego komunikatu wojska federalne pro 
wadzą walki artyleryjskie na północnym od 
cinku linji bojowej, WEW przez szereg 
nowych oddziałów wojskowych w stanie Rio 
Grande de Sull. 

Kemunikat rządu rewolucyjnego donosi 
© nowych walkach w rejonie Cunha, w cza- 
sie których wojska federacyjne poniosły po- 
rażkę. * 

Wypadek lotniczy. 
WARSZAWA. 25 8 (Pat). W! dniu dzisiej- 

szym starszy posterunkowy Policji Państwo 
wej, pilot -Czesław Kwiatkowsfi, odbywając 
lot na samolocie wojskowym wylądował z 
powodu defektu silnika przymusowo na ie- 
renie polskich zakładów Skody. W; czasie 
lądowania samolot zawadził o stację benzy 
nową. Kwiatkowskiego po udzieleniu mu 
pierwszej pomocy w stanie niezłym odwie- 
ziono do szpitala. 

Tragiczny zgon 
pływaka polskiego. 
LILLE. 25 8 (Pat). W miejscowości Har- 

nes odbyły się wielkie międzyklubowe za- 
wody pływackie, na których jeden z pols- 
kich sportoweów 19-letni Aleksander Domi- 
nia= zajął kilka pierwszych miejsc. 

W drugiej części zawądów odbyły się 
konkursu pływania pod wodą. W; tym kon- 
kursie Dominiak z nieznanej przyczyny uto 
nął. 

Zwłoki zostały znalezione dopiero po kil 
kugodzinnych poszukiwaniach. Przypuszezal- 
nie Dominiak płynął za nisko, uderzył gło- 
wą o kamień i utonął wskutek ogłuszenia. 

Dr. ROMANOWSKI 
(Choroby kobiece 

powrócił i wznowił przyjęcie chorych 
od 1—3 i 5—7. Ul. Wileńska 25, tel. 11-68. 

  

o tem wiedział, wziąłbym się do Ma 
sona zupełnie inaczej. Działałbym wol 
niej i pewniej. Ty mi popsułeś szyki. 
Musiałem polować poomacku, z głu 
piemi chartami, zdatnemi tylko do 
naganki. Peru dostał po łbie i to od 
kobiety. Czego taki może dokazać? 

Wygarnąłem mu wszystko, z wy 
jatkiem tego, co dotyczyło tylko mnie 
i hrabiny. Opowiedziałem bez ogró- 
dek, jak uśpiłem Peru, żeby móc 
wejść na stopę pokojową z hrabiną. 
Jak Mason zjawił się nad ranem i 

* zabrał fotografje z ramy obrazu, jak 
rzuciłem się na niego w ciemnościach 
i byłbym pokonał, gdyby nie głupi 
Peru, który przyprawił mnie o utratę 
łupu, a Masona życia. Raffy wiedział 
już o rezultacie pościgu od szofera 
Na zakończenie opowiedziałem mu o 
rezultacie wywiadu z panią Mason. 
Słuchał z nosem  spuszczonym na 
kwintę. 

— Pamiętaj — zakończyłem — że 
kiedy ja wypadłem za Masonem, hra 
bina została w ciemni Widziałem, jak 
pakiet z fotografjami upadł na podło 
gę, a hrabina wyjechała dziś rano 
i już się z nią nie widziałem. Jestem 
pewny, że zabrała z sobą te fotogra- 
fje 

Zakupujemy przy tem nietylko korzystnie, lecz osiągamy także odpowiednie i prawidłowe 
odżywianie. Budyń Oetkera jest nadzwyczaj pożywny, smakowity i łatwo strawny. Zastąpi on 
z łatwością inną potrawę, nie powodując temsamem dalszych wydatków. — Dzięki wielkim obro- 
tom nabyć można budynie Oetkera wszędzie i stale świeże. 

"NA DALEKIM 

śBe. AunSaesi Berkas 

    

WSCHODZIE. 
ilośż wojsk japońskichów Mandżurji. 

PARYŻ. 25 8 (Pat). Wbrew japońskim do 
niesieniom oficjalnym według których w chw 
li obecnej znajduje się w Mandżurii 20 ty 
sięcy żołnierzy japońskich (układy przewi- 

dują tylko 15.000 potrzebnych do ochrony 
kolei żelaznych) korespondenci niektórych 
pism francuskich — utrzymują, że ilość 
żołnierzy japońskich przewyższa 40.000. I 
tak w Charbinie znajduje się 14-ta dywizja 
japońska, na wschód od Charbina 10-ta dy 

   

  

wizja, w Mukdenie i na zachód od tego 
miasta 2ga dywizja, zaś na wschód od Muk- 
denu brygada. 

Wi okręgu Czianezou znajduje się ósma 
dywizja, pozatem niektóre oddziały, stacjo- 
nowane dotychczas na Korei, rozmieszczone 
zostały w Mandżurj, wzdłuż granicy kore- 
ańskiej. Wreszcie conajmniej sześć bataljo- 
nów piechoty przydzielono stałe jako straż 
linji kolejowej. 

Familijny samolot nie przeleciał przez ocean. 
NOWIY YORK. 25 8 (Pat). Samołot, wiozą 

ey rodzinę Hutchinson i cztery towarzysza 

ce jej osoby, wylądował na wyspie Antico- 

Z deszczu... 
NOWIY YORK. 25 8 (Pat). Lotnik nor- 

weski Sclberg i jego towarzysz, których sa- 
melct spadł wezoraj w zatoce Płacentia cu- 
dem uniknęli śmierci, Cheąc uniknąć gwał- 
townego deszczu lotnicy wznieśli się na wy 

sti na rzece św. Wawrzyńca. Zamierzali oni 
przelecieć ocean. 

ped śnieg. 
sokość 5.000 stóp, gdzie napotkali burzę 
śnieżną, do walki z którą motor ich samo- 
lotu okazał się za słaby. 

Lotnikom po upadku pośpieszyli z pomo 
cą miejscowi rybacy. 

Wstrząsająca katastrofa lotnicza. 
„Kurjer Polski“ donosi: Grozą przejmują 

ea katastrofa lotnicza rozegrała się w Pozna- 
niu podczas pogrzebu š. p. porucznika Pie- 
traszkiewicza, który kilka dni temu zginął 
również wskutek lotniczej katastrofy. 

Podczas pogrzebu krążyła nad cmentarzem 
eskadra lotnicza, oddając pośmiertny hołd 
zmarłemu tragicznie porucznikowi-pilotowi. 

WI chwili, gdy trumnę spuszezano do gro 
bu, jadący na samolocie myśliwskim kapral    

Bziś. Jiwiek. Kino - Teatr 

HELIOS 
“Weūska 38, tel. 9-26 

nem swojem arcy- 
dziele mówionem 

Niebywały podwójny program! 
publiczności Anny Ondra w arcywesołym przeboju 

Sierżant 

Widasz opuścił się nad grób, aby rzucić 
z powietrza wieniec. 

Gdy wzbijał się znów w powietrze, za- 
wadził skrzydłem © inny samolot, przelatu- 
jący w pobliżu. 

Zebrana na cmentarzu publiczność zastygła 
w przerażeniu, W] jej oczach rozegrała się 
krew w żyłach ścinająca scensy. 

Wi aparacie uderzonym skrzydłem samo- 

1) Ulubienica Córa Ewy 

Nr. 194 (2436) 

Trusicajace zdrowie 
zapewniamy sobie i dzieciom swym przez częstsze spożywanie 

  

    
    
    
     

   
lotu Widasza pękł zbiornik z benzyną i 
nastąpiła eksplozja. 

Od płonącej benzyny zapalił się przede- 
szystkiem samolot Widasza. 

Drugi aparat — jak się potem okazało 
prowadzony przez plutonowego Nowaka — 
przewrócił się w powietrzu. Pilot stracił nad 
nim panowanie gdyż płonąca benzyna za- 
lała mu oczy. 

Usiłował wyskoczyć ze spadochronem, ale 
spadcchron zaczepił się © aparat. Razem z 
nim runął na ziemię. 

Prawie jednocześnie spadł płonący sa- 
molot Widasza. 

Nowaka wydobyto ze szczątków samolotu 
Dawał on jeszcze oznaki życia. W, drodze 
do szpitala zmarł. 

O ratunku Widasza nie było już mowy. 
Zostały z niego tylko zwęglone zwłoki. 
Katastrofa ta wywołała wstrząsające wraże- 
nie w Poznaniu. 

Jak wiadomo, š. p. por. Pietraszkiewiez 
poniósł śmierć na samolocie, również wku 
tek wybuchu benzyny. 

GIEŁDĄ WARSZAWSKA 
WARSZAWIA. 25 8 (Pat). Dewizy. Nowy: 

York 8,92 — 8,94 —, 8,90; Paryż 34,98 — 
35,07 — 34,89; Szwajcarja 178.50 — 173,93— 
173,07; Berlin 212,15 Tendencja słabsza. 

Pożyczki polskie w Nowym Yorku. 3 proc 
bud. 36,25; 4 proc. inwest. 97 — 96, 75; 
6 proc. dolar. 54,75; 4 proc. dolar. 48,75: 
7 proc stab. 52,63 — 53,25 — 52,13; 4 i pół 
proc. LZ ziem. 36 — 38. 

  

Popierajełe Przemysł Krajowy 

  

2) Genjalny Mistrz 
Iwan Mozžuchin w piek- 

Dramat miłosny. W główn. roli kobiecej prześliczna Suzy Vernon.. 
Na 1-szy seans ceny zniżone. Początek o godz. 4.ej, ostatni s. o 1020 

Ekranu 

  

Dfwięk. Kino - Teatr 

Aollywood 
* -kiew. 22. tel. 15-28 

p pis, 
Dziśliczą 

dźwiękowa ZDRÓJ MIŁOŚCI 
Ceny miejsc na wszystkie seanse: Parter 40 groszy. 

W rol główn. Betty Bird, Oskar Marjon,. 
Robert Garyson. 

Nad program: Dodatki dźwiękowe. 
Początek seansów o godz. 4, ostatni seans o godz. 10.15 

  

Ożłwiękowe Kino 

CASINO 
%ialka 47, tel. 15-43. 

1) Postać dziecka 
ulicy w filmie 

2) Znakomitą gwiazdę ekranów świata 
Gigę Czechową w filmie pod tytułem 

Ceny od 25 gr. 

Wielki podwójny program I! Dziś ujrzycie postać żywą, realną, wyczarowaną z mroków życia amerykańskiego 

„Dziecko ulicy 
Tajemnica pani „S“... 

Początek od godz. 4, 6, 8 i 10 w święta od godziny ?-ej. 

66 w «oli tytułowej urocza i rozkoszna 

Sally O'Neil. 
Nad program „Doskonałe 
dodatki dźwiękowe”, 

  

Dziś! 
*święk. teatr świetlny 

PAN 
ał, Wielka 42, tel. 5-28   Wielka epopea śmiechu, hu- w najnowszych 100% filmach dźwiękowych: 

moru i wesołości! Potrójny program! 
Niezrównani komicy świa a 

nie jest w stanie powstrzymać się od wybuchów śmiech 

1) „Mężowie i żony”, 2) „Gubernator na. 
inspekcji'', 3) „Pułkownik i jego siuga'“ Flip i Flap 

Nikt Deszcz fenomenalnych pomysłów! Niezwykłe sceny, 
u podczas słuchania i oglądania tych filmów. 
pobudz. widzów do paroksyzmów śmiechu. 

Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15, w dni świąt. o godz. Żrej. Ceny od 30 groszy. 
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3 м Jedyna na Kresach Wschodnich 

Polska Hurtownia Papieru i Materjałów Piśmien. 
Kac 

„Papier Spółka Akcyjna” 
Wilno, Zawatna 13, 

NA SEZON SZKOLNY 
  

polec pp. Detalistom i Spėtdzieiniom wielki wybór mater. 
jałów szkolnych i kancelaryjnych — PG cenach niskich. 
Własna wytwórnia zeszytów, 

bruljonów i in. wyrobów introligatorskich. 

  

Zawiadomienie.” 
Okręgowy Urząd Budownictwa Nr. III. Grodno, 

zawiadamia, że w dniu 7 września 1932 roku o go 
dzinie 10-ej odbędzie się w Grodnie w lokalu urzędu 
przy ulicy 3 Maja 8 przetarg nieograniczony na ro- 
boty budowlane i instalacyjne w Lidzie, Antoniuku 

na Foluszu pod pod Białymstokiem, w Wiilnie i 
Grodnem. 

Szczegółowe ogłoszenie ukaże się w „Polsce Zbraj 
nej* w Warszawie i „Przeglądzie Technicznym* w 
Warszawie. łagodna, inteligent. zajmie 

Okręgowy Urząd Budownictwa Nr.III się chorą osobą. Wyma- 
745/VI Grodno. Nr 850/BUD. ganie skromne. Łaskawe 

telefon 501 

Akuszerka! 

Marja Laknerowa 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz 
:lica Kasztanowa 7, m. 5 
W. Z. P. Nr. 69. 852: 

Pielęgniarka 

nej 

  

  

. Czy jesteś już członkiem LOPP-u? 
R I OT ATS T IT IIS ISK 

Ściąsnął rękami poręcze krzesła. 
— Poszedłeś do domu Masona* 

Chłopcze, mój chłopcze, jesteś sza- 
lony. 

— Nie. Nic nie ryzykowałem. 
W nocy nikt mnie nie widział oprócz 
hrabiny, a ona mnie nie zdradzi. Pani 
Mason zaś postarała się, żeby ten 
fakt nie dostał się do > 
bliecznej, Prawdopodobnie przypusz 
cza, że włamywaczem był jej mąż, 
ale nie wie, że jest wdową. 

— Chłopcze, mój chłopcze, 
kowałeś na potęgę. 

— Głupstwo. W razie potrzeby 
pójdę jeszcze raz, ale wpierw spróbuję 
innych sposobów. 

Raffy zachmurzył się nagle jak 
dziecko i kopnął niecierpliwie chorą 
nogą. 

— Popsułeś interes, Terry. 
— Ja? Nie ja, tylko ty, barania gło 

wo. Bałeś się powiedzieć całą prawdę, 
żeby nie stracić swojej głupiej foto 
grafji, Możesz kląć, jak ci się podoba, 
ale faktem jest, że przegrałeś dlatego, 
żeś się nie poznał na człowieku hono 
rowym. Teraz masz za swoje. 

Spojrzał jednem okiem na swoją 
nogę w chińskini pantoflu. 

— Byłbym ci powiedział, Terry. 

ryzy 

zgłoszenia do Administr. 
„Kurjera“ pod „Pielęg- 

niarka i lektorka”   
Nie masz mnie co tak besztać. Ale co 
tu gadać? Musisz mi znaleźć tę kobie 
tę i odebrać od niej fotografję, rozu 
miesz ? 

Potrząsnąłem smutnie głową. 

— Ach, ty baranku egipski, ty ugo 
towany kartoflu, jeszcze nie zmądrza- 
łeś? Znajdę ci tę fotografję, ale nie 
dlatego, że tak na mnie wrzeszczysz. 

Patrzył na mnie pałajscym wzro- 
kiem, a ja chłostałem go pogardliwie 
językiem. 

— Twoje wrzaski nie zaważą na 
szali mego postanowienia. Nie myśl 
głupi, że dam się nastraszyć tobie, lub 
twojej bandzie. Robię to ze względu 
naswój własny interes, Przypuszczam 
że uda mi się wytropić tę fotografję w 
ciągu dziesięciu dni, ale mam nadzie. 
ję, że wywdzięczysz mi się pomocą w 
mojej dalszej robocie, tem trudniejszej. 
że niema uż Mądrego Juljana. Rozu- 
miesz ? 

— Owszem — odrzucił posępnie.— 
Oszalałeś. й 

— Może — rzekłem. — Oszalałem 
bo wiesz, co ci powiem, małpoludzie? 
Że pomogę ci nietylko ze względu na 
swój własny interes, ale dlatego, że cię 
lubię, ty karykaturo! 

  

   

Udzielam lekcyj 

Dania Ra Maśżylie 
zgłoszenia kandyda- 
tów (kandydatek) 

przyjmuje 
Leon SARTORI. 

Ul. Suwalska Nr 62. 

Pielęgniarka 
potrzebna 

inteligentna (zastrzyki) 
wiek średni. 
Połocka 9—6. 

Mieszkanie 
z 4ch pokoi z wy- 
godami przy ul. Piw- 

N: 3/5 naprze- 
ciwko Ostrej Bramy 
dowiedzieć się u do- 

zorcy domu. 
Mieszkania 4 i 5 po- 
kojowe z wygodami 
również dla instytu- 
cyj ul. 
Dowiedzieć się u wła- 

ściciela tamże. 

Poszukuję 
od 3—4 pokoi 

mieszkania 
w centrum miasta. 

Oferty „Kurjer Wil.” 
_pod (mieszkanie). 

B. nauczyciel $imnaz. 
udziela lekcje 
i korepetycje ze wszyst” 
kich przedmiotów w za— 
kresie ośmiu klas gimnaz. 
Specjalność: polski, fizy- 
ka, matematyka. Łaskawe” 
zgłoszenia do Administr.. 
„Kurjera Wileńskiego" 

Języki obce 
niemiecki, francusko 
włoski (konwersacja).. 

oraz klasyczne 
łacina i grecki. 

Przygetcwywanie do 

malury | egzaminów 
w zakresie szkół šredn.. 
Lekcyj udzielają rutyn. 
korepetytorzy b. prołes.. 
gimn. oraz absolw. U. S.B,. 
Zgłoszenia do Redakcji: 

pod „Egzaminy“. 

LIDA. 

Tatarska 20   
Otworzył szeroko oczy, jakby nie 

wierząc swoim własnym uszom. 
— Tak, mopsie — kontynuowałem. 

— pewnie tego pożałuję, ale dam ci je 
szcze jedną szansę wyjścia ze mną ho 
norowo. Czy obiecasz mi pomóc, jeżeli: 
wręczę ci fotografję? 

— Na Boga, Terry. jesteś moim: 
najlepszym przyjacielem — i dla za- 
dokumentowania swoich uczuć, wyrż-- 
nął się pięścią w chorą педе. -— Ро- 
mogę ci, jak Bóg na niebie. 

— Nie próbuj krzywoprzysięstwa 

— ostrzegłem. — Teraz powiedz mi 
tylko, gdzie byłes, kiedy się tutaj 
chciał dostać nad ranem, to sobie pój- 
dę. Dlaczego nie dałeś "i znać, że 
wyjdziesz ? 

— Nie wychodz tm —- skłamał. 
— Kolano bołało mnie jak cholera. Ka 
załem portjerowi nie otwierać. Byłem: 
w łazience. 

Roześmiałem się głośna i pochyliw 
szy się, wyrżnąłem ge niespodzieweni 
w chore kolauo. Nie spostrz“g 
udał ból Zz pewacui 0; 116210 m. 

   

(D. c. n.) 
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