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Zmiana dwóch 
a. = 

ministrów. 
Byłoby przesadą nazywać rekon- 

strukcją gabinetu dokonane przed 
paru dniami zmiany na dwóch resor- 
tach, a mianowicie: skarbie i komu- 
nikacji. Pojęcie rekonstrukcji w ję- 
zyku politycznym łączy się ze zmianą 
kierunku w aktualnym i w danej 
chwili naczelnym dziale polityki pań- 
stwowej lub przynajmniej z przegru- 
powaniem personalnem na głównych 
pozycjach gabinetu ministrów. 

W danym wyadku w grę wchodzą 
tylko dwie teki. Jakkolwiek bardzo 
ważne, zwłaszcza jeśli mowa o skar- 
bie, lecz tylko dwie. Kierownietwo 
gabinetem pozostaje w rękach p. 
Aleksandra Prystora, polityki wew- 
nętrznej w rękach p. Pierackiego, 
zagranicznej — Zaleskiego, teki gospo- 
darcze również pozostają bez zmiany. 

W. tych warunkach obywatele nie 
mają żadnego powodu odwoływać się 
do swej czujności politycznej—zmia- 
ny nie wnoszą w tę dzidzinę naszych 
zainteresowań żadnych ewenemen- 
tów. 

Obydwaj odchodzący ministrowie, 
Pp. Jan Piłsudski i Alfons Kiihn do- 
brze spełnili swój obowiązek. Zacho- 
wują też pełne uznanie społeczeńst- 
wa i przywiązanie swych współpra- 
cowników. Nikt nie może się dziwić, 
iż długotrwała praca na trudnych 
posterunkach wyczerpała zasoby ich 
energji. Trzeba z najwyższem uzna- 
niem podnieść bezinteresownošč i 
wysoce obywatelski stosunek obu 
ministrów do sprawy publicznej, któ- 
ry sprawił, że nie czując dość Świe- 
żych sił do ofensywnej walki z wielo- 
stronnemi naciskami kryzysu, zdecy- 
dowali prosić P. Prezydenta o zluzo* 
wanie ich, w imię interesów państwa. 

Jakkolwiek bowiem w tych wy- 
magających cichego i tem większego 
heroizmu czasąch, skala zasługi ludz- 
kiej nisłychanie wzrosła, — nie może 
ujść naszej uwadze, że p. Jan Piłsud- 
ski przez półtora roku, w codziennym 
czujnym mozole, kierował w pierw- 
szej linji okopów uciążliwą walką o 
równowagę budżetu i złotego w okre- 
sie nieznanych dotychczas ludzkości 
ciężarów, w dobie walenia się najsil- 
niejszych walut świata i łamania naj- 
potężniejszych organizmów  ekono- 
micznych, — gdy deficyty rujnują 
budżety takich potęg, jak Stany Zje- 
dnoczone, jak Anglja, jak Francja, 
jak wreszcie Niemcy. 

Jeśli dotychczas wychodzimy z 
wielkiej próby naszych czasów obron- 
ną ręką, jest w tem również i znaczna 
zasługa p. ministra Jana Piłsudskie- 
go, obywatela naszego miasta, który 
nigdy nie pragnął zaszczytów, lecz 
nie uchylił się od podźwignięcia cię- 
żarów. 

Posterunek jego zajął dotychcza- 
sowy minister bez teki przy p. prem- 

  

   

  

jerze, — p. Władysław Zawadzki, 
prof. U. S. B. 

Należyta ocena osobistości nowego 
kierownika skarbu bywa mącona — 
nie sądzimy by bezcelowo — przez 
przyczepianie doń etykiet politycz- 
nych. Socjalistyczne a zapewne i inne 
z niemi chwilowo skuzynowane orga- 
na prasy tytułują p. Zawadzkiego per 
„konserwatysta“. Ma to najwidocz- 
niej oznaczać w ich wątłem rzeczy 
pojmowaniu, że nowy minister skarbu 
reprezentuje w polityce gospodarczej 
jakąś stronniczość grupową, a mia- 
nowicie t. zw. grupy konserwatywnej 
w łonie BBWR. | 

Pośpieszamy zaprzeczyć wszelkim 
domysłom tego rodzaju. 

Jakkolwiek bowiem profesor Za- 
wadzki w latach dawniejszych brał 
udział w życiu politycznem grupy 
konserwatywnej na gruncie wileń- 
skim — jest on, jako członek rządu, 
politykiem par exellence państwo- 

m typu zachodnio-europejskiego, 
czyli piłsudczykowskiego. Możemy 
spokojnie odrzucić wszelkie obawy 
co do jego bezparcjalności, gdy się 
nie ma wątpliwości w jego przygo” 
towanie fachowe do podołania trud- 
nościom urzędu ministra skarbu. 

Jako wiceminister tego resortu 
prof. Zawadzki miał możność poznać 
dokładnie aparat swej dzisiejszej 
pracy, — jako wicepremjer wniknął 
w tajniki całokształtu spraw państ: 
wowych, zwłaszeza ekonomicznych, 
któremi się specjalnie interesował. 

Oto przesłanki wiary, że nowy 
minister spełni wszelkie pokładane 
w nim, rozsądne, nadzieje. 

Habdank. 
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Sprawa równouprawnienia Niemiec. 
Rokowania trwają. 

BERLIN 6. IX. (Pat), Jedna z agen 
cyj donosi, że obecnie kontynuuje się 
w Berlinie rokowania w sprawie rów 

   
nouprawnienia Niemiec pomędzy mi- 
nistrem spraw zagranieznych Rzeszy 
a ambasadorem francuskim. 

Odpowiedź francuska na notę niemiecką 
nieprędko będzie udzielona. 

PARYŻ, 7. IX. (Pat). Według in- 
formacyj, zasięgniętych w kołach mia 
rodajnych, rząd francuski, wbrew krą 
żącym pogłoskom, nie zamierza udzie 
lić w tych dniach odpowiedzi na notę 

niemiecką. Ani w bieżącm tygodniu 
ani w początkach przyszłego tygodnia 
rząd francuski nie będzie mógł prze- 
słać swej odpowiedzi rządowi Rzeszy 

  

Możliwość rozwiązania Reichstagu. 
BERLIN, 7. IX, (Pat). Frakcja so- 

€jal-demokratyczna zgłosiła w Reich 
stagu wniosek, żądający uchylenia de 
kretu gospodarczo-finansowego prezy 
denta Rzeszy z dnia 4 września r. b. 
Podobny wniosek zgłosili również ko 
munišci, 

„Deutsche Allgemeine Ztg.* infor 
muje, iż kanclerz v. Papen jeszcze na 
posiedzeniu wtorkowem, przed głose- 
waniem nad wnioskami opozycji, roz 
wiąże Reichstag. 

BERLIN, 7. IX. (Pat). Urzędowo 
potwierdzają, że posiedzenie Reich- 
stagu wyznaczone zostało ostatecznie 
na 12 bm. Jedynym punktem porząd 
ku dziennego będzie expose kanclerza 
ven Papena, w którem kancierz poło 

ży główny nacisk na zadania niemiec 
kiej polityki zagranicznej, poruszając 
zwłaszcza kwestję równości zbrojeń i 
kroków dyplomatycznych w stosunku 
do Francji. 

Jak informuje półofiejalne biura 
parlamentarne, Reichstag rozpocznie 
w najbliższy wtorek dyskusję polity- 
czną. Od decyzji rządu zależy, czy 
parłament będzie miał następnie spo 
sobność do przeprowadzenia głosowa 
nia, czy też będzie rozwiązany. Zda- 
niem kół poinformowanych, rozwiąza 
nie parlamentu wydaje się być nieu- 
niknione i oczekiwane jest już w po- 
łowie następnego tygodnia. Nowe wy- 
bory, miałyby się odbyć już w połowie 
listopada. 

  

Niemiecka organizacja militarna 
w Prusach Wschodnich. 

PARYŻ, 7. 9. (Pat). — .Dernieres Nou- 
viłes de Strasbeurg* kontunuują swe arty- 
kuły o niemieckiej organizacji militarnej. — 
Dzisiejszy artykuł poświęcony jest Prusom 
Wbchodnim gdzie poczyniono olbrzymie przy 
gotowania na wypadek konfliktu zbrojnego. 
Gęsta sieć organizacyj wojskowych pokrywa 
cały kraj. Istnieje tam korpus Landesjaeger. 
wyszkolony na kursach. prowadzonych przez 
oficerów w służbie czynnej, lub też przez 
oficerów, niedawno  dymisjonowanych z 

Reichswehry. Wszystkó- jest przygotowane w 
Prusach Wschodnich do odparcia inwazji 
polskiej. jakiej oczekuje się tam z dnia na 
dzień. Ta „inwazja polska“ jest oczywiście 
wymysłem i pretekstem do pokrycia przygoto 
wywanych operacyj. Pogotowie wojenne w 
Prusach Wkchodnich rozciąga się również na 
Gstatnie pozycje straży granicznej. Ludność 
Prus Wschodnich jest całkowicie zmilitaryzo 
wana i nikt nie stanowi wyjątku od tej re 
guły nawet robotnicy socjal—demokratyczni. 

Szturmowcy hitlerowscy „czuwają i stoją 
na stanowisku”. 

PIŁA, 7. 9. (Pat). — W, dniu 4 b. m w 
Złotowie odbył się zjazd szturmowców hit- 
lerowskich z pogranicza. Po przeglądzie, do 
konanym przez dowództwo. przemówił do 
szturmowców poseł do Reichstagu Kasche. 
Mówca w ostrych słowach atakował ludność 
polską, oświadezając między innemi, że jeś- 
M Hitler wyda im rozkaz wygnania Polaków 

z kraju, to się to stanie. Wiemy, że kiedyś 
— mówił dalej — przyjdzie do porachunku 
z Polakami. ale porachunek ten odbędzie się 
nie na dzisiejszej granicy, lecz w Bydgosz- 
czy i Poznaniu. Dowódca oddziału Marx, wi- 
tając szturmoweów, oświadczył, że .,zjecha- 
no się do Złotowa by oświadczyć Polakom, 
że czuwamy i stoimy na stanowisku*, 

Wielkie manewry przeciwlotnicze 
na wybrzeżach niemieckich. 

BERLIN. 7. 9. (Pat). — Wielkie manew- 
ry przeciwlotnicze na wybrzeżach niemiec- 
kich osiągnęły ubiegłej nocy punkt kulmi- 
nacyjny. Na Kilonję i stocznię tamtejszą, 
które pogrążone były w ciemnościach, nastą 
pił atak samołotów. W, szkole wojskowej w 
Wik zbudowano schrony dla obrony przed 
bombami i gazami, przyczem wypróbowane 
nowe metody oczyszczania od gazów trują- 

cych. Ćwiczenia dokonywały się również w 
szkołach, fabrykach, domach towarowych 
przy udziale wojska. policji, straży ognio- 
wej, organizacyj obronnych i drużyn ratow 
niczych. Na pokładzie pancernika „Schle- 
sien* odbyły się nocne ćwiczenia przeciwiot 
nieze. Podobne manewry odbyły się w wielu 
miejscowościach nadbrzeżnych. 

Poseł komunistyczny pod zarzutem 
synobójstwa. 

BERLIN, 7. 9. (Pat). — Policja kryminal- 
na aresztowała byłego posła komunistycz. 
nego do sejmu Schultza pod zarzutem za- 
mordowania 10-letniego jego syna. Schultz 
znany był jako brutal. który znęcał się ok- 

rutnie nad swymi dwoma synami. Nagłe 
zniknięcie jednego z nich wywołało podejrze 
mie, że wyrodny ojciec zakatował syna na 
śmierć. Schultz tłumaczy się, że syna wy 
słał do Rosji. й 

Konferencja w Stresie. 
Atmosfera pełnej szczerości. 

PARYŻ, 7. IX. (Pat). Komentując 
konferencję w Stresie, agencja Hava- 
sa stwierdza, że obrady rozpoczęły się 
w atmosferze wahania i przewidywań 
iż zebrani znajdą się wobec opracowa 
nego już i gotowego planu francuskie 
go. Bonnet rozproszył te obawy, co 

spowodowało pożądane odprężenie na 
strojów. Z drugiej strony Bonnet był 
zapytywany przez wszystkich zebra- 
nych o szczegóły poglądów francus- 
kich. Po nieufności początkowej za- 
panowała atmosfera pełnej szczerości 

  

XIII zwyczajne Zgromadzenie Ligi Narodów 
rozpocznie się 26 b. m. 

GENEWA, 7. IX. (Pat). XIII zwy 
czajna sesja Zgromadzenia Ligi Naro- 
dów rozpocznie się w poniedziałek 26 
września w Genewie. Na porządku 
dziennym figurują między in. sprawy 

wyboru 3 niestałych członków Rady 
oraz poprawki do paktu Ligi Naro- 
dów celem zharmonizowania go z pa- 
ktem Kelloga. 

Zagadkowa Śmierć biskupa. 
WIEDEŃ, 7. 9. (Pat). — Prasa donosi z 

Budapesztu, że biskup greeko—katolicki Ste 
ian Nowak zmarł w Budapeszcie w podejrza 

nych okolicznościach. Zachodzi przypusz- 
czenie. iż biskupa otruto. Istnieje jednak 
możliwość samobójstwa. 

Transport ciężko chorego samoletem 
z Zurychu do Madrytu. 

ZURYCH, 7. 9. (Pat). — Znany pilot 
szwajcarski Mithelholz dokonał ostatnio prze 
lotu z Zurychu do Madrytu, wioząc rodzinę 
hiszpańską. złożoną z 8 osób, pośród  któ- 
rych znajdowała się jedna osoba ciężko cho 
ra. Chory odbył eałą drogę w łóżku, wsła- 

wionem do kabiny samolotu i przez całą 
drogę, trawającą 5 godzin 20 minut czuł się 
dobrze. Jest to pierwszy wypadek transportu 
chorego na dystansie 1100 klm. bez lądowa- 

nia. Lotnik wrócił następnego dnia również 
bez lądowania do Zurychu. 

Stanowisko Rzeszy. 
wywiad z min. Spraw 
zagranicznych Rzeszy. 

BERLIN, 7. 9. (Pat). — Biuro Włolffa 
ogłasza wywiad z ministrem spraw zagrani- 
cznych Rzeszy, zawierający wyjaśnienie sia 
nowiska Rzeszy. przedstawionego w rozmo- 
wie z ambasadorem francuskim dnia 29 ub. 
m. w sprawie memorjału niemieckiego. 

Minister spraw zagranicznych zaprzeczył 
kategorycznie, jakoby pakt zaufania zabra 
niał prowadzenia rozmów dyplomatycznych 
między dwoma lub trzema tylko państwami. 
Niemcy nie wezmą udziału w konferencji 
rczbrojeniowej dopóki sprawa równoupraw 

nienia Niemiec nie będzie zasadniczo wyjaś 
niona. W. propozycji niemieckiej niema mo- 
wy o parytecie zbrojeniowym z Francją, ani 
też o utworzeniu 300.000-nej armji lub buda 
wie większej ilości fabryk sprzętu wojennego 
Minister spraw zagranicznych ogłasza rów- 
nież tekst memorjału, wręczonego ambasa- 
darowi francuskiemu. Rząd Rzeszy wycho 

dzi z założenia, że ponine rozmowy między 
Francją a Niemcami będą najstosowniejszym 

środkiem de porozumienia. 
W razie zgody Francji rządy obu krajów 

będą mogły w stosownej chwili i w odpo- 
wiedniej formie poinformować oraz zapre 
sić do udziału inn w tej kwestji zainte- 
rescwane państwa. Memorjał podkreśla. że 
rezolucja genewska nie uwzględnia wszyst- 
kich założeń traktatu wersalskiego. Niemcy 
nie mogły przyjąć tej rezolucji. ponieważ 
nie wyjaśniono, czy postanowienia jej mają 
być również zastosowane do Rzeszy Niemie- 
ckiej. Niemey żądają sprowadzenia stanu 
zbrojeń innych państw do uzbrojenia, okre 
ślonege dla Niemiec traktatem wersalskim, 
przyczem mogłyby być uwzględniene specy- 
ficzne warunki poszezególnych krajów. Kon 
weneja genewska nie odpowiada tym warun 
kom. 

Jedynem możliwem rozwiązaniem byłoby 
zastąpienie piątej części traktatu wersalskie 
go w odniesieniu do Niemiec konwencją roz 
brojeniewą. Po upływie ważności tej konwen 
cji Niemcy miałyby być zwolnione od wszel 
kich dalszych wyjątkowych postanowień. — 
Rzesza Niemiecka getowa jest na czas trwa 
nia konwencji zadowołić się pewnemi zmia 
nami swego stanu zbrojeń. wychodzące z za 
łożenia, że po upływie pierwszej konwencji 
musi dojść do zawarcia następnych. W! zak- 
resie uzbrojenia jakościowego Niemey goto 
we są zaakceptować każdą zasadę, mającą 
zastosowanie równomiernie do wszystkich 
państw. Odnośnie systemu zbrojeń, rząd Rze 
szy musi dla siebie żądać tych samych praw, 
jakie przysługują innym państwom. stosow 
nie do potrzeb gopodarczych oraz warunków 
specjalnych krajów. Rząd Rzeszy wyraża ©- 
czekiwanie, że Francja uzna łojalny i umiar 
kowany charakter tych zamierzeń, mających 
utorować drogę do szybkiego porozumienia. 
WERTERA AOR STEP 

  

Nominacje profesorów. 
WARSZAWA, 7. IX. (Pat). Pan 

Prezydent Rzeczypospolitej mianował 
postanowieniem z dnia 1 września rb. 
dr. Henryka Hilarowicza, docenta U- 
niwersytetu Jana Kazimierza — pro- 
fesorem tytularnym, ks. dr. Tadeusza 
Glemmę, docenta Uniwersytetu Jagiel 
lońskiego w Krakowie — profesorem 
nadzwyczajnym historji kościoła w 
Polsce w tymże Uniwersytecie, docen 
ta dr. Bogumiła Jasinowskiego — za- 
stępcą profesora katedry filozofji w 
Uniwersytecie Stefana Batorego w 
Wilnie — profesorem nadzwyczajnym 
filozofji w tymże Uniwersytecie, dr. 
Bogdana Kamieńskiego, profesora 
nadzwyczajnego chemji fizycznej Po- 
litechniki Lwowskiej — profesorem 
nadzwyczajnym chemji fizycznej i e- 
lektrochemji w Uniwersytecie Jagiel- 
lońskim, dr. Kazimierza Kolbuszews- 
kiego, profesora zwyczajnego Uniwer 
sytetu Stefana Batorego w Wilnie — 
profesorem zwyczajnym historji lite- 
ratury polskiej w Uniwersytecie Jana 
Kazimierza we Lwowie, inż. Adama 
Ludkiewicza. docenta Akademji Gėr- 
niczej w Krakowie — profesorem nad 
zwyczajnym metalurgji żelaza w tej- 
że Akademji, ks. dr. Jana Piotra Pa- 
wła Stepę, docenta i zastępcę w Uni- 
wersytecie Jagiellońskim — profeso- 
rem nadzwyczajnym filozofji chrześ- 
cijańskiej w tymże Uniwersytecie, dr. 
inż. Zygmunta Kazimierza Marcina 
Sucheckiego, zastępcę profesora Poli 
techniki Lwowskiej — profesorem 
nadzwyczajnym hodowli w tejże Po- 
litechnice, docenta dr. Jadwigę Woło- 
szynowską, zastępcę profesora Uni- 
wersytetu Jagiellońskiego — profeso- 
rem nadzwyczajnym botaniki w tym 
że Uniwersytecie, wreszcie dr. Stani 
sława Franc. Zajączkowskiego, do- 
centa Uniwersytetu Jana Kazimierza 
we Lwowie — profesorem nadzwy* 
czajnym historji średniowiecznej i 
nauk pomocniczych historji w Uniwer 
sytecie Stefana Batorego w Wilnie. 

--0— 

Spisek monarchistyczny 
w Barcelonie. 

PARCELONA, 7. 9. (Pat). — Rozeszly się 
tu wiadomości o spisku monarchistycznym. 
Wkmocniono ochronę policyjną i skonsyg- 
nowano oddziały wojskowe. Po ulicach mia 
sta krążą patrołe. Aresztowano 3 oficerów 
rezerwy. 

Zamek orawski. 

  

Groźnie wznosi się na skale zamek oraw- 
ski, dawne miejsce więzienia i kaźni z 
ników tatrzańskich. Jest to największy za- 
mek po ezeskiej stronie Tatr. 

Min. Zawadzki przejął 
urzędowanie. 

WARSZAWA, 7, IX. (Pat). W dniu 
7 b. m. o godzinie 10 rano nowomiano 
wany minister skarbu p. Władysław 
Zawadzki przejął urzędowanie od u- 
stępującego ministra p. Jana Piłsuds- 
kiego, poczem zgromadzonych w sali 
reprezentacyjnej Ministerstwa Skarbu 
dyrektorów departamentów Minister- 
stwa i dyrektorów Monopoli Państwo 
wych z podsekretarzami stanu na cze 
le pożegnał p. minister Jan Piłsudski. 
W imieniu zgromadzonych przemówił 
p. wieeminister Koc, żegnając ustę- 
pującego i witając nowego ministra. 
Na zakończenie przemówienie okoli- 
cznościowe wygłosił p, minister Wia- 
dysław Zawadzki. 

  

Szef sztabu generalnego 
armii amerykańskiej 

w Warszawie. 

WARSZAWA, 7. IX. (Pat). W dn. 
7 września o godz. 17.55 przybył do 
Warszawy pociągiem z Paryża szef 
sztabu generalnego armji amerykań- 
skiej gen. Mac Arthur. Od granicy ge 
nerałowi Mae Arthurowi towarzyszył 
attache wojskowy ambasady amery- 
kańskiej mjr. Jaeger. 

Po wyjściu z wagonu gen. Mac 
Arthur przywitał się z oczekującymi 
na niego wojskowymi — szefem szta 
bu głównego gen. Gąsiorowskim, do- 
wódcą OK gen. Jarnuszkiewiczem i 
komendantem garnizonu m. st. War- 
szawy płk. Strzemieńskim, poczem 
przy dźwiękach amerykańskiego hy- 
mnu narodowego przeszedł przed fron 
tem kompanji honorowej. Po rapor" 
cie, złożonym mu przez dowódcę kom 
panji, gen. Mac Arthur wyraził uzna- 
nie dla doskonałego wyglądu żołnie- 
rzy polskich. Po krótkiem cercle w 
salonach recepcyjnych gen. Mac. Art- 
hur odjechał do przygotowanych a- 
partamentów w hotelu Europejskim. 
Dziś wieczorem wyjeżdża on na mię- 
dzydywizyjne manewry na Wołyniu. 

“ 0j, nletadnie 
WINNIPEG. 7 .9. (Pat). — Rektor miej- 

seowego uniwersytetu i kanclerz diecezji an- 
glikańskiej John Machray aresztowany z0- 
stał pod zarzutem sprzeniewierzenia blisko 3 
miljonów dolarów należących do funduszów 
obu wymienionych instytucyj. 

Przywileje dla nowożeńców. 

RZYM, 7. 9. (Pat). — Koncesja. udzielona 
przez koleje włoskie dla nowożeńców w pod 
róży poślubnej do Rzymu, w wysokości 80 
proc. zniżki od cen biletów kolejowych, zo. 
stała rozszerzona i na nowożeńców narodo- 
wości niewłoskiej. Ci ostatni powinni przed 
sławić akt małżeństwa w konsulacie włos. 
kim i nabyć bilety zniżkowe nie później, jak 
w 15 dni po zawartym ślubie. Włażność bile- 
tu trwa jeden miesiąc i daje prawo do zat 
rzymywania się po drodze do Rzymu w We 
necji. Padwie, Bolonji i Florencji. 
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WIADOMOŚCI z KOWNA 
PROJEKT NOWEJ USTAWY PRASOWEJ. 

„Dzień Kowieński* podaje: Gabinet Mi 
rozważaniem 

         

      

nistrów zajmuje się obecnie 
projektu nowej ustawy prasowi Projekt 
ten przewiduje B 1) re- 

  

   
   

   

    

pewne formz 
dzialność; 2) wydaw 

dawnictwa perjodycznego 

Po zadośćucz 
dawca b 
nika po 

  

aniem pierwszego numeru wydaw 
komunikując jednocześnie nazwę wy 

j dawania, treść           

  

    
lejsce jego zamieszkania 

oraz poświadczenie odnośnej instytucji, *ż 
istotnie może on być odpowiedzialnym re- 
daktorem. 

Zakazane ma być: 1) ogłaszanie w pras:e 
branych drogą Śledztwa lub re- 

wózji wiadomości przed rozpatrywa- 
niem sprawy w sądzie; 2) ogłaszanie proce 
su sądow., toczącego się przy drzwiach zam 
kni 3) ogłaszanie w prasie listy ofia 
rad: ych ofiary na zapłace- 

i onych w drodze 

    

      

    
REDUKCJA 90-CIU NAUCZYCIELI. 

Minister Oświaty rozesłał do inspektorów 
szkół powszechnych okólnik, na podstawie 
którego z początkiem roku szkolnego religji 
mają wykładać w żydowskich szkołach po 
wszechnych tylko rabinowie, W zwązku z 
tem ok. %0 nauczycieli straciło swe posady. 

  

Ulgi przy zakłedzniu 
nowych telefonów. 

WARSZAWA, 7. IX (Pat). Aby 
umożliwić szerszym kołom publicz- 
ności korzystanie z urządzeń telefoni- 
cznych, Ministerstwo Poczt i Telegra 
fów z dniem 1 września rb. obniżyło 
o 50 proc. opłaty za zakładanie no- 
wych telefonów tak, że obecnie zasad 
nicza opłata za założenie telefonu wy 
nosi w zależności od wielkości sieci 
telefonicznej od 85 do 135 zł. Niezale- 
żnie od tego przewidziane są dalsze 
ulgi a mianowicie w  centralach, 
gdzie są wolne numery i niewykorzy- 
stane przewody telefoniczne na stac- 
jach miejskich, udzielana jest nowo- 
zgłaszającym się dalsza zniżka od no 
wych opłat w wysokości 50 proc. Mie 
szkający poza miastem, o ile w jego 
kierunku znajduje się niewykorzysta 
ny przewód telefoniczny. zapłaci rze- 
czywiste koszta doprowadzenia będą 
cego w mowie przewodu do stanu u- 
żywalności. Kto obejmuje mieszkanie 
z telefonem, z którego poprzedni abo 
nent zrezygnował, płaci tylko 25 proc, 
Pozatem zniżono również opłaty za 
przenoszenie telefonów o 50 proc., za 
budowę nowych przewodów do abo- 
nentów poza miastem o 25 proc. i za 
konserwację przewodów o 40 proc. 
Przy zgłoszeniu i założeniu telefonu 
nowy abonent płaci tylko 25 proc., 
resztę zaś, w zależności od wysokości 
stałych opłat, w 10 lub 12 ratach mie- 
sięcznych. 

Konferencja w Izbie P.-H. 
w Wilnie 

z członkami Sejmowej Komisji 
Leśnej. 

Bawiący w Wilnie członkowie Sejmowej 
Komisji Leśnej z przewodniczącym Komisji 
hr. Hutten Czapskim na czele odbyli w dniu 
6 bm. w Izbie Przemysłowo Handlowej w 
Wilnie konferencję z przedstawicielami lzby 
oraz miejscowych organizacyj drzewnych. W 
trakcie konferencji, której przewodniczył pre 
zes Izby R. Ruciński, dyrektor inż, Wł Barań 
ski w dłuższym referacie omówił najbardziej 
aktualne zagadnienia, interesujące drzewnict 
wo, zwłaszcza miejscowe oraz zaznajomi ze 

branych z ostatniemi pracami i wystąpienia 
mi Izby w tej dziedzinie. 

Obecni przedstawiciele organizacyj drzew 
nych skorzystali również z okazji bezpośred , 
niego zetknięcia się z.członkami Komisji Sej 
mowej dla wypowiedzenia swych najbardziej 
aktualnych dezyderatów. Panowie posłowie 
wykazali żywe zainteresowanie poruszonemi 
na konferencji zagadnieniami, stawiając sze 
reg pytań, na które odpowiadali dyr. Barań 
ski oraz inni obecni 

W sferach miejscewvch drzewnietwa fakt 
rawiązania kontaktu z Sejmową Komisją Le 
sną jest komentowany z wiekiem zadowole 
niem, przyczem panuje pewszecnne przeka 
narie, że współpraca tego rodzaju będzie bar 
dzo pożyteczna dla interesów gospodarki drze 
wnej 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
DEWĄZY: — Nowy York 8,919 — 8,939- — 

8,899. Paryż 34,97 — 35.06 — 34,88. Szwaj- 
carja 172,50 — 173.93 — 172,07. Berlin — 
211,95. Tendencja niejednolita. 

PAPIERY PROC.: — 3 proc. bud. 39 i 
pół — 40. 4 proc. inwest. 102. 4 proc. inwest 
ser. 106 i pół. 5 proc. konwers. 40 i pół. — 
6 proc. dolarowa 55 i pół — 56 i pół — 57. 
4 proc. dolar. 49 — 49,25. 7 proc. stabil. — 
56.25 — 57 i pół — 56,75. 8 proc. LZ. ziem. 
53.75. LZ. ziem. 40 — 40,25. 

AKCJE: Bank Polski 100 i pół — 99 i 
pół do 100. Cukier 24 i pół — 24,26 — 25 
i pół. Węgiel 24 — 23.75. Lilpop 16 i pół 
— 17 i pół. Modrzejów 4.75 — 5,25. Parowe 
zy 12. Starachowice 11 i pół — 12,75. Ma- 
berbusch 60—59 i pół Tendencja mocniejsza 

       



NIEBIESKO - BIAŁO - CZERWONO. 
Wyobraźmy sobie ciemnozielone 

kontury Wogezów, pachnące słońcem 
i miodem doliny między lesistemi 
górami, pełne ryzykownych wiraży 
szosy pnące się o dstóp do wierzchoł- 
ka, albo biegnące nierównemi grzbie 
tami. A teraz wyobraźmy sobie te 
same słoneczne zbocza posiekane og 
niem karabinów maszynowych, ocie 
kające krwią, kręte szosy ogłuszające 
turkotem górskiej artylerji, robactwo 
ludzkie mordujące się w atmosferze. 
napełniającej normalnie płuca rados 
nym entuzjazmem. Człowiek przytło 
czony ciężarem plecaka i karabinu 
nie może zaczerpnąć ustami powie 
trza, bo połknie odłamek granatu. 
Nie może podnieść głowy z rowu 

strzeleckiego, aby obejrzeć  krajob- 

raz. bo napełnia go strachem podejrza 

ne brzęczenie. 

Dolina rzeki Brusch i otaczające 
ja góry były w sierpniu 1914 roku 
widownią najbardziej krwawych walk 

Góry walczyły ze sobą. Szczyty Do- 

non. Wisches i Grendelbruch były 

pokryte trupami, które ześlizgiwały 

się po zboczach mna podobieństwo 

ściętych pni drzewnych. 

To francuski 21 korpus wogezań 

ski wkraczał do tej najbardziej za- 

chodniej i francuskiej części Alzacji. 

12 sierpnia zostało zajęte Saales, w 

dwa dni potem odbyła się bitwa pod 

Plaine, w której strzelcy piesi zdobyli 

pierwszy sztandar niemiecki. W Do- 

non, Hersbach, Wisches i Schirmeck 

wojska francuskie byly witane entu- 

zjastycznie przez merów i ludność. 

Szczyty i zbocza Wisches, Donon i 

Grendelbruch były terenem  zaciek 

łych walk. Obroną dowodził pułk. 

Aubry. Niemcy siekli żołnierzy fran 

cuskich od strony dolin ogniem kara 

binów maszynowych. Wskutek nie 

wygodnej pozycji na wschodnich zbo 

czach Wogezów musieli się Francuzi 

wycofać, zostawiając na placu boju 

kilka setek żołniezy i oficerów, aby 

wrócić tu raz jeszcze po skończonej 

wojnie. 

Jedynym Śladem tych walk są 

dziś założone na szczytach górskich 

cmentarze wojskowe. Opiekuje się 

niemi organizacja „Souvenir Fran- 

cais*, założona po r. 1870 w podwój- 

nym. celu — dla władz niemieckich, 
jako instytucja opiekująca się groba” 

mi poległych w wojnie 1870 r. żonie” 

rzy francuskich, dla Alzatczyków, ja” 

ko ośrodek propagandy i patrjotyzmu 
profrancuskiego. W r. 1909 z inicja 
tywy działaczy tej organizacji p. Au 
gusta Spinnera i Pawła Boursona 

doszło do publicznej kompromitacji 
władz niemieckich, Władze te zawsze 
pełne surowej kurtuazji w stosunku 
do umarłych pozwoliły na wystawie 

nie na górze Geisberg pomnika ku 
czci poległych w bitwie pod Wissem 
burgiem. Podczas uroczystości odsło 
nięcia, która odbywała się przy łaska 
wej asystencji władz, okazało się na- 
gle, że szczyt pomnika zdobi gallijski 
kogutek, nieprzewidziany w projek 
cie. Ledwo władze zdołały ochłonąć 
ze zdumienia, a oczom ich ukazał się 
nowy widok: zebrany tłum powiał 
mnóstwem  arzyniesionych 'w zana- 
drzu trójbarwnych sztandarów i za” 
śpiewał marsyljankę. Władze stanęły 
na baczność, organizatorzy imprezy 
zwieli do Francji, a pomnik pozostał 
na miejscu. 

Ktoby chciał porównywać obecny 
ruch autonomistyczny w Alzacji z 
przedwojennym ruchem -profrancus- 
kim, musi pamiętać, że nawet najbar 
dziej zacięty i niewątpliwie subwem 
cjonowany z Niemiec odłam autone 
mistów zgrupowany dokoła „Elsatz- 
Lothringer Zeitung* nie odważy się 

pisnąć słówkiem o separacji, albo © 

przyłączeniu do Niemiec. Wie dobrze, 

że wówczas straciłby wszystkich zwe 

lenników idących jedynie za hastami 

autonomizmu. Tem bardziej właściwi 
autonomiści zgrupowani w stronnie 
twie katolickiem stale podkreślają, że 
stoją na gruncie państwowości fran 
cuskiej. Nie można też w żadnym ra- 
zie porównać z działalnością ,„Souve- 

nir Francais“ — wybryku jakiegoś 
turysty niemieckiego zapewne który 
w swoim czasie zostawił sztandar 
francuski na placu Klebera w Stras 
burgu, sprofanowany  nieprzyzwoi- 
tym wierszykiem z podpisem „hitle- 
rowiec strasburski*', 

Mimo psikusów wyrządzanych wła 
dzom niemieckim „Souvenir Fran- 
cais“ przetrwała wojnę i obecnie zaj- 
muje się opieką nad grobami poleg- 
łych w wojnie światowej i kulitywowa 
niem łączności alzacko-francuskiej. 

Corocznie 20 sierpnia na cmenta 
rzach, położonych na szczytach doko 
ła doliny Brusch, odbywają się uro- 
czystości ku uczczeniu poległych. 
Osiemnasta rocznica walk w północ 
nych Wogezach wypadła niemniej 
uroczyście, niż zazwyczaj.- W polo- 
wych kapliczkach w Wisches, Gren 
delbruch i Donon odprawione zostały 
nabożeństwa przy asystencji biskupa 
strasburskiego Ruch'a. Biskup Ruch. 
Lotaryńczyk z pochodzenia przypomi 
na pod pewnemi względami nieodża 
łowanej pamięci Ks. Biskupa Włady 
sława Bandurskiego. Ta sama pory 
wająca wymowa, ten sam gorący pa 
trjotyzm, ten sam pełen zrozumienia 
stosunek do państwa i rządu nieraz 
wbrew opinji średniego duchowieńst 
wa. Biskup jest opiekunem katolie 
kiego stronnictwa profrancuskiego w 
Alzacji. Obok biskupa główną rolę 
w uroczystościach cmentarnych grają 
starzy generałowie w rezerwie, wete 
rani wojny. których pomarszczone i 
przyschnięte do kości oblicza świad 
czą o długich latach separacji od nor 
malnego bytu cywilów. Gen. Winkler 
na szczytach w Wisches i Grendel- 
bruch — opowiedział historję walk 
z przed osiemnastu lat. Gen. Tahant 
wygłosił w Donon przemówienie nie 
pozbawione akcentów politycznych. 
Z filuternością starego lwa bojowe- 
go zaznaczył pod adresem ostatnich 
agresywnych wystąpień antypolskich 
w Niemczech: „Nie przysięgamy. ale 
niech tylko spróbują ruszyć”. 

Słowa te zwrócone były do wice 
konsula polskiego ze Strasburga p. 
Czudowskiego, znanego i popularne 
go w miejscowych kołach alzacko- 
francuskich dzięki niepomijaniu żad 
nych uroczystości ani manifestacyj 
patrjotycznych, Obecność wicekonsu 
la została przyjęta przyjaznym gwa 
rem zebranych a sztandar towarzyst 
wa robotniczego im. Marszałka Pił 
sudskiego ze Strasburga powiewający 
portretem Marszałka w sprawnych 
rękach prezesa towarzystwa p. Kubia 
ka doczekał się przychylnych komen 
tarzy publiczności. Prasa strasburska 
rozpisywała się nazajutrz dużo o tem, 
jak konsul Czudowski z biskupem i 
generałami kroczył na czele pochodu. 

Uroczystości _ francusko*alzackie 
świadczą o głębokiem przywiązaniu 
tej ziemi do Francji, jak z drugiej stro 
ny ruch autonomistyczny jest obja 
wem słusznego domagania się szano 
wania praw. przysługujących tej pro 
wincji ze względu na odrębność histo 
ryczną, rasową i kulturalną od reszty 

Francji. 

  

    

St. Jędrychowski. 

Strassburg, 
ATI T KDE TIK IO TI 

Z Biatorusi Sowieckiej. 
Dąbal wice-prezydentem Akademji 

Nauk w Minsku. 

Z Miūska donoszą, iž znany komunista 
polski b. poseł na II Sejm Polski Dąbal mia 
mowany został wice—prezydentem Akademji 
Nauk w Mińsku. 

Dąbał w dniu wczorajszym przybył do 
Mińska, gdzie został uroczyście pewitany. 

KW RIO E Ra 

NGZYCA Wi PRZEZ PRASĘ. 
Reorganizacja Związku Strzeleckiego. 

„Słowo Polskie* omawia nowe 
zarządzenie Ministra Spraw Wojsko- 
wych, stanowiące ważny etap rozwo: 
ju Związku Strzeleckiego: 

, „Znaczenie  społeczno-państwowe Zw. 
Strzeleckiego i olbrzymia rola obywatelsko- 
wychowawcza, jaką on spełnia zwłaszcza 

w ciągu lat ostatnich na całym obszarze 
Rzplitej, w szczególności na wsi i wśród mas 
pracujących — jest nadto dobrze znana i 
uznana w całem społezeństwie, aby bliżej 
sprawę tę tłumaczyć i uzasadniać. 

Z drugiej strony państwu nie może być 
obojętny fakt istnienia potężnej organizacji; 
popierając ją intensywnie, jako zdrowy i 
twórczy przejaw hasła: narodu pod bronią. 
Państwo, z chwilą, gdy rozwój i zadania tej 
organizacji wyrastają ponad możliwości wy- 
siłku od Państwa niezależnego, musiało in- 
korporować niejako Związek Strzelecki w 
skład organów swej siły i swoich wpływów* 

Dokonano tego w ten sposób, że 
w M. S. Wojsk. stworzono stanowi- 
sko Komendanta Głównego Związku 
Strzeleckiego w randze generała bry- 
gady, zaś komendanci okręgów i pod- 
okręgów będą, jako wojskowi odpo- 
wiedniego stopnia. poprzydzielani 
do odpowiednich hierarchicznie orga- 
nów wojskowych. Posunięcie to, wy- 
nikłe z motywów aż nadto zrozumia- 
łych, wywołało napaści ze strony 
prasy niemieckiej i... endeckiej... 

      

Paryż — raj dla teatromanów. 

Korespondent „Kurjera Polskiego* 
donosi z Paryża, że zainicjowany już 
pierwszym odpływem cudzoziemców 
kryzys teatralny pogłębia się coraz 
bardziej. Raz po raz likwiduje się 
jakiś teatr. Zwala się to na przesta- 
rzałość urządzeń teatralnych, ale oto 
nowoczesny, doskonale wyposażony 
technicznie słynny teatr Pigalle za- 
mienia się na kino... Pozostałe teatry 
bronią się jak mogą przed kryzysem: 

„Naogół jednak frekwencja jest słabsza 
a ceny biletów są wysokie, chociaż przy 
pomocy specjalnych urządzeń i biur każ 
może w Paryżu otrzymać jakiegoś typu zniż 
ki. Najlepiej zazwyczaj wychodzą na teatrach 
ci, którzy przychodzą najpóźniej: żądając 
miejsc tanich, a gdy te są wysprzedane, za tę 
samą cenę ofiarowują im miejsca pierwszo- 
rzędne. Francuz bowiem woli sprzedać za po- 
łowę ceny miejsce pierwszorzędne  nižby 
miało być puste przez cały wieczór”. 

Dla teatromanów tedy konjunktu- 
ra wcale niezła. Radzimy zapamiętać 
to tym, których stać dziś jeszcze na 
„zawadzenie o Paryż* w celach kuł- 
turalnych, 

    

Nie roztrącajeie na ulicach gości 
z Marsa! 

„Expresowi Poleskiemu* zawdzię- 
czać będziemy, że marsjanie nie wy- 
robią sobie fatalnego pojęcia o uprzej 
mości Polaków. Oto donosi on. że 
niebyłe kto, bo Mr. E. A. Pearse, pro- 
fesor i kierownik obserwatorjum ast- 
ronomicznego w Chicago odkrył czło- 
wieka planetarnego. 

„Prof. Pearse zmierzył temperaturę Mar- 
sa, która wynosi przeciętnie 90 stopni Cel- 
sjusza, a w pewnych chwilach dochodzi do 
140 stopni. W takiej temperaturze rozwija 
się życie zupełnie niepodobne do naszego. 

Istoty, zamieszkujące Mars, zbudowane 
sa z innej materji, którą uczony amerykański 
nazywa kosmiczną. 

Materja ta jest lotna i pozwala mieszkań 
com Marsa poruszać się swobodnie w prze- 
stworzach. Nie jest wyklczone, iż zjawiają 
się oni na ziemi i dokładnie znają nasze 

życie. 
Być może że zjawy spirytystyczne i wiara 

w duchy polega właśnie na zaobserwowaniu 
tych kosmicznych istot a ludzie obdarzeni 
wyjątkowo wyostrzonemi zmysłami widzą 
czasami mieszkańców Marsa i biorą ich za 

duchy. 
Na tych obserwacjach opiera się demono- 

logja wszystkich ludów zamieszkujących zie- 
mię. Nie mogąc bowiem wytłumaczyć sobie 
dziwnych widziadeł uważają je za duchy. 
Mieszkańcy Marsa posiadają o wiele dosko- 
nalsze zmysły. niż ludzie. 

Nie potrzebują rozpinać anten aby łowić 
szmery fal elektrycznych ucho ich jest dosko 
nalsze od najlepszego na ziemi radjoodbior 
nika. Oczy ludzi z Marsa widzą swobodnie 
na setki tysięcy kilometrów. Odżywianie ich 
jest zupełnie inne niż na ziemi, a długość 
życia jest nieograniczona”, 

No, przynajmniej raz nareszcie 
sprawa wyjaśniona! Wiemy teraz co 
sądzić o spirytyzmie, nieprawdaż? 

  

E LIES ZK gi 

Wszyscy na Porubanek 
we czwartek 

Wilno zaałarmowane i zaskoczone 
niemal w ostatniej chwili wiadomoś- 
cią o przylocie porueznika Żwirki i 
konstruktora inż. Wigury, który ra- 
zem z nim odbył zwycięski lot dooko- 
ła Europy, zajęło się gorączkowo przy 
gotowaniami: do godnego powitania 
drogich, znakomitych gości. 

Wobec zbyt krótkiego czasu i nie- 
możności zorganizowania na szerszą 
skalę komitetu przyjęcia lotników ini 
cjatywę ujęły w swe ręce: Wojewódz 
ki Komitet Ligi Obrony Powietrznej 
Państwa. Aeroklub Wileński i Magi- 
strat m, Wilna. W dniu wczorajszym 
w środę. odbyło się w gabinecie p. 
prezesa Wojewódzkiego Komitetu 
LOPP. wicewojewody M, Jankowskie 
go zebranie komitetu, na którem uło- 
żono program powitania lotników. 

Komitet zwraca się za naszem poś- 
rednictwem do całego społeczeństwa 
wileńskiego z apelem, aby wzięło jak 
najliczniejszy udział w powitaniu sła 
wnego dziś na cały Świat lotnika pol- 
skiego, wilnianina porucznika Żwirki, 
na lotnisku na Porubanku. Przylot 
Żwirki i Wigury do Wilna nastąpi 
dzisiaj, we czwartek 'dnia 8 września 
1932 roku o godzinie 16 (4 po poł.). 

Władze kolejowe i miejskie wyda- 
ły stosowne zarządzenia, umożliwiają 
ce publiczności dojazd do lotniska. 
Służyć będą ku temu dwa pociągi. od 
chodzące z dworca wileńskiego o g. 
14 min. 20 i o 15 min, 35. 

Autobusy miejskie odjeżdżać będą 
począwszy od godz. 14 co 20 minut z 
przed Ratusza na Porubanek. 

Trzeci specjalny pociąg oddała ko 
lej do dyspozycji Kuratorjum Okręgu 
Szkolnego, które organizuje gremijal- 
na wyjazd młodzieży szkół średnich, 
seminarjum naucz. i szkół zawodow., 
ze sztandarami szkolnemi. Młodzież 
przygotowuje dla bohaterskich lotni- 
ków owację kwiatową, 

Organizowanie bezpieczeństwa na 
lotnisku poruczono p. Staroście Gr. 
Kowalskiemu, któremu oddano do dy 
spozycji potrzebne siły policyjne. 
Nad porządkiem czuwać będzie woj: 
sko i przysposobienie wojskowe. Pu- 
bliczność jest proszona, aby stosowa- 
ła się Ściśle do zarządzeń władz bez- 
pieczeństwa, a to celem uniknięcia wy 
padków, jakie mogłyby grozić w razie 
zbytniego zbliżania się do lądujących, 
będących w ruchu samolotów. 

Lotnikom zgotowane będzie ser- 
deczne powitanie, wygłoszone będą 
przemówienia powitalne. 

Z lotniska na Porubanku, porucz- 

nik Żwirko i inż. Wigura, w samocho 
dzie przystrojonym kwiatami, odja- 
dą do miasta ulicami Raduńską. Pił- 
sudskiego, Wielką Pohulanką. Zawal 
rią, Jagiellońską, do hotelu George'a, 
gdzie będą dła nich przygotowane 
przez Komitet apartamenty, 

O godz. 18 m. 30 por. Żwirko uda 
się do studjo Rozgłośni Wileńskiej i 
przed mikrofonem opowie radjosłu- 
chaczom o przebiegu rajdu europej- 
skiego, który przyniósł Polsce tak 
świetne zwycięstwo. 

Wieczorem lotnicy podejmowani 

Marsjanie wałęsają się sobie po „Jer- 
ku, jak nasi bezrobotni. Wystrzegaj- 
cie się więc Wilnianie, nie grzeszący 
zbytnią ostrożnością w chodzeniu po 
ulicach, wystrzegajcie się by potrą- 
cani przez was goście z Marsa nie 
podrywali potem „,zagranicą* (to zna 
czy na planetach) naszego prestiżu!... 

Profesor i astronom wyłuszczył to 
wszystko w książce p. t. „Ultrafjole- 
towy człowiek i obecnie pretenduje 
do ustalonej przed 50 laty nagrody 
100.000 fr. za odkrycie człowieka pla- 
netarnego. 

Za taką sumę warto spróbować 
i innym. jim. 

    

po południu! 
będą obiadem w ścisłem gronie, a na- 
stępnie czarną kawą w lokalu Aero* 
klubu. 

Wyprawa lotników do Wilna na 
charakter sportowo-propagandowy. 

Lotnictwo polskie przystąpiło już 
do prac przygotowawczych dla kolej: 
nego rajdu europejskiego, zapowie- 
dzianego na rok 1934 a organizowane 
go tym razem przez Połskę. Zawody 
staną tylko wówczas na wyżynie, je- 
żeli kraj cały, społeczeństwo całe uży 
czą lotnictwu polskiemu należytego 
poparcia, Wileńszczyzna nie powinna 
pozostać w tyle za innemi dzielnicami 
i niewątpliwie nie poskąpi środków i 
zabiegów na cele raidu. 

  

  

Na wczorajszem zebraniu po- 
stanowiono również rozpoczą6 już 
w najbliższych dniach akcję propa- 

  

gandową. która obejmie także zbiór- 
kę na budowę samolotów dla naszych 
lotników, którzy staną do zawodów 
międzynarodowych. 

Autobusy na Porubanek. 
W związku z przybyciem do Wil- 

na samolotem por. Żwirki i konstruk- 
tora inż. Wigury autobusy „Arbonu* 
w dniu dzisiejszym we czwartek 8 b. 
m.. poczynając od godz. 14 odchodzić 
będą z ulicy Wielkiej, koło Ratusza, 
na lotnisko na Porubanku. 

a 

Powrót wojska z poligonu. 
Dziś, rano, około godz. 10 wracają 

wojska z obozu letniego ćwiczeń na 
Pohulance. 

Znów zaroi się od mundurów na 
szych dzielnych wojaków. którzy opa 
leni, z nowym zapałem sił wniosą 
rozgwar i ożywienie w mury Wilna. 

Kto żyw niech śpieszy ich powi 
tać gdy będą około godziny 12 w po 
łudnie defilować przed dowódcą 1-ej 
Dywizji Legjonów p. gen. Skwarczyń- 
skim. 

Defilada odbędie się na ul. A. 
Miekiewicza naprzeciwko „Czerwone 
go Sztralla*, Defiladę poprowadzi 
pułkownik Biestek d-ca 6 p. p. Leg. 

ADAC YEAR TZS ZZO SRITIS 

MODA. 
Przed sezonem jesiennym. 

(Wi Paryżu odbywają się teraz pokazy 
mody dla ściśle wtajemniczonych. Przedsta 
wiciele firm całego Świata studjują w sku- 
pieniu nieuchwytne odchylenia od mody 
zeszłorocznej — najdrobniejsze zmiany linji 
ujcia kolorów. Po powrocie do kraju, prze- 
filtrowane przez indywidualność danej fir. 
my, rozejdą się po stolicach i prowincji 
modele jesienne i moda będzie już zatwier- 
dzona, ustalona, standaryzowana. A tymcza 
Sem... 

Tymczasem tylko zakulisowe wiadomośc: 
docierają do ciekawych uszu. Ważą się spra 
wy zasadnicze. Wiełna czy jedwab? To, jak 
również sprawa barw zasadniczych, jest na- 
razie najważniejsze. Detale zdąży się zaw- 
sze ustalić później. Otóż, jeśli chodzi o suk 
nie popołudniowe, five o clock, pozostaje w 
modzie wykwintna wełna przybrana jedwa- 
biem. O ile w lecie i na wiosnę przeważały 
kolory jaskrawe, to teraz, jak przystało je- 
sieni. dominują dyskretne, niezdecydowanc 
odcienie. Modny jest kołor szary we wszyst 
kich odcieniach. Oczywiście, dobrze jest ta 
ką ponurość rozświetlić jakimś żywszym pro 
mieniem żółtego albo zielonego jedwabiu. 
wyzierającego na rękawie, albo z pod pe- 
lerynki. Bo pelerynki jeszcze są modne, choć 
to zapewne ostatni ich sezon. ale są leż 
zmodyfikowane i ograniczone do malutkich 
rozmiarów. Plecy są przeważnie gładkie. 

Pozatem modny jest kołor electric, grana 
towy, przez parę sezonów traktowany po 
macoszemu. Co pewien czas przekonywamy 
się, że kolor granatowy należy do nieśmier- 
telnych, które nigdy nie powinny wyjść z 
mody. ponieważ wszystkim bez wyjątku jest 
w nim dobrze. Przytem nadaje się, jak ża- 
den inny, do łączenia z innemi kolorami. 
W! tym roku modny jest nie kolor czysto 
granatowy, ale jakby trochę przydymiony. 

W] roku bieżącym nastąpiło odchylenie od 
wieloletnich szablonów w dziedzitie kape- 
luszy. Zwykle już w połowie lipca panie. 
przodujące w modzie, nie nosiły już słom- 
kowych kapeluszy. Tegoroczne upały prze- 
łamały nareszcie ten przesąd, nigdzie zresztą 

zagranicą nie uznawany. Wobec panujące- 
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LORNETUJEMY ŚWIAT. 
Bronimy imienia Polski. 

— Włosi, Szwajcarzy. Francuzi. Niemcy, 

Polacy, Hiszpanie. Czesi.. —oto są uczesni- 

cy raidu 

— Porucznik Źwirko 

ko zwycięzcy 

— oto jest nazwis- 

Głowy, głowy. głowy — pięćdziesięcioty- 

sięczny tłum oczekuje na lotnisku w Tem- 

pelhoffie. 

dziesiąt tysię. 

Pięćdziesiąt tysięcy życzeń, pięć 

y nawoływań dodaje siły lot- 

nikom niemieckim. Wygrana tegoroczna zo 

stawia w ich ręku puhar przechodni, wygra 

na tegoroczna to tytuł chwały dla państwa 

i dla lotnika. W każdym domu niemieckim 

jest kloś, kto z niepokojem przerzuca stre 

nice dzieników, jest ktoś, kto liczy punkty : 

szanse swoich. To nie pięćdziesiąt tysięcy 

czeka Tempelhof 

fie, to czekają miljonowe Niemcy. 

Porucznik Żwirko słyszy granie kilkuna- 

stu motorów niemieckich. Lecz słyszy także 

niespokojne bicie serca oczekującej go Pol- 

ski. Wi każdym domu jest ktoś, kto prze- 

rzucą stronnice dzienników, jest ktoś, kto my 

$1 о nim, o prującym powietrze poruczniku 

Zwirce. 

    

  

  

    

nalotnisku berlińskiem w 

  

— „Dostałeś poruczniku wspaniałą ma- 

szynę* — gra mu wiatr w uszach. naporgi- 

trud polskich 

konstruktorów, pilotów, robotników. Wypadł 

ci zaszczyt bronienia honoru Polski. Obowiąz 

kiem twoim zwyciężyć*. 

I porucznik Żwirko spełnił swój obowią- 

zek. 

na go motor — „wieloletni 

  

* 

Na lotnisku w Tempelhoffie pięćdziesiąt 

tysięcy Niemców wita porucznika Żwirkę, 

   
pięćdziesiąt tysięcy odkrywa głowy, słu 

cha w skupieniu, orkiestra gra mazur 

ka Dąbrowskiego — pieśń legjonów — 

polski hymn państwowy. 

lej, coraz dalej, do w kich państw, które 

brały udział w raid do wszystkich do 

mów w całej Europie, wszędzie. gdzie tylko 

przerzuca się strony dzienników. gdzie słu- 

cha się radja, gdzie się rozmawia o sporcie. 

o lotnictwie, o Polsce. 

Wirem śmigła, skośnemi płaszczyznami 

płatowców głosili nasi lotnicy imię Polski 

po całej Europie. 
* 

Echo go niesie da 

   

      

Huk 21 portem 

sztokholmskim — polska flota wojenna skła 

da wizytę sąsiadom. 

wystrzałów wstrząsnął 

Spada w pół masztu łopocząca się flagh 

z białym orłem. Załoga — na stanowiskach. 

Paszcze armat witają i grożą. Wicher i Bu 

rza śmiało tną stalową taflę portu, za niemi 

skośną linją suną trzy łodzie podwodne. Ma- 

rynarka wojenna królestwa Szwecji salutuje 

swych wieloletnich przeciwników, salutują 

ich szare mola betonowe, ramiona dźwigów. 

rufy statków, wita ich cały Sztokholm przy 

brany we flagi biało—czerwonć i niebieskie 

z żółtym krzyżem. Prasa szwedzka poświęca 

gościom serdeczne artykuły, Ministerstwo 

Spraw Zagranicznych i Marynarka Wojenna 

wydają bankiety powitałne. & 

Noc spływa na Europę, cicho szemrzą 

fale Bałtyku. W! sztokholmskim porcie czer- 

nieją wyniośle kontrtorpedowce Wicher i 

Burza, drzemią groźne łodzie podwodne. Sta 

lowym pancerzem, baterją lśniących armat 

bronią granic i imienia Polski, 

Od dalekich brzegów odbija wraca rwą 

ca serca melodja: 

Mówił ojciec do swej Basi 

cały zapłakany, 

słuchaj jeno, pono nasi 

biją w tarabany. 

W. Toli 

PAE TAN TI UMTS 

go gorąca poszła w kąt ambicja wyprzedze- 
nia wszystkich znajomych pod względem ne 
wości  —i dobrze się stało! Bo wkrótce 
doszłoby się do absurdu noszenia słomko- 
wych kapeluszy tylko od stycznia do maja. 
Dziś więc, choć mamy wrzesień. widzimy 
słomkowe kapelusze na główkach eleganckich 
kobiet, które nic sobie nie robią z kalenda- 
rza, stosując się do temperatury. 

A jeśli chodzi o to, jaki kapelusz sobie 
sprawić na sezon jesienny, to narazie prze- 
waża najprostszy typ beretu. Zapewne wkrót 
ce nastąpą pewne od niego odchylenia. Ale 
narazie — to najbezpieczniejsze i najprak- 
tyczniejsze. 

Anita. 

AEK VESTA REESE KET ARE OS SDR KOTA TIA IKS TT OO RZEK OPOROWE SEKE CB 

Na odcinku „Lotu“ Estonja“ — 

wł, 

Wszyscy zdają sobie sprawę, że 

patrząc z aeroplanu na ziemię prze 

żywamy widzenie z bardzo wysoka, 

z odległości jak w danym wypadku 

pięciuset do dwu tysięcy metrów. 

Z tej prostej oczywistości wynikają 

jednak niezwykle zajmujące następst 

wa, o wiele ciekawsze, niż może so 

bie wyobrazić ten, co albo lotu nigdy 

jeszcze nie próbował, albo przynaj 

mniej nie czytał o nim szczegółowych 

opisów. A takich mamy jeszcze bar 

dzo mało. Spróbujmy więc oddać i 

zanalizować trochę te nowe jakości 

artystyczne i przyczyny ich czaru. 

Będzie to zarazem pewna próba inte 

lektualizowania wrażeń, która wogó 

le pomnaża przecież tylko poczucie 

wartości tego, czego się doznaje. 

Widzenie z góry. Przedewszyst: 

kiem działa wtedy przedzielenie zie 

mi od naszych'oczu ogromną prze 

paścią powietrza, które oglądane z 

wysoka przedmioty przesłania i za” 

barwia, w coraz to odmienny sposób, 

zgoła inaczej niż wtedy, gdy chodząc 

po naszym padole patrzymy na dale 

kie horyzonty. W słoneczny dzień 

letni, — a wtedy podróż staje się bo 

daj najmilszą, — powietrze gra lekko 

a bezgranicznie rozbłyskami światła. 

Jak najsubtelniejszy, przejrzysty wo 

al „pajęczynowy* unosi się ono nad 

Wilno — Saloniki. 

połem patrzenia. Wszelkie kolory. 
nawet żywe, czy to dachów i dachó 
wek, co przepadają tam w dole z da 
mami jak aglomeraty czerwonych 
grzybków, — czy też kolory gór i la 
sów, czy ogromne plamy barwne 
pastwisk i łanów zbożowych, — pa 

trzą ku nam w przestrzeni jakby 

przez muśliny, jakby miękko rozdrga 
nym uśmiechem. Wszystko przesyco 

ne nito świetlnym pyłem: i niebo i 

dale bezkrešne, omglone, oglądane w 
lewo i w prawo, i pionowo w dół — 
niziny. Nie widzimy ani jednej barwy 
własnej przedmiotu dosłownie taką, 
jaką ona jest. Każda, spowita w owej 
srebrzystości, która wiąże, mówiąc 
po malarsku, odcienie i stwarza naj 
rozleglejsze, najdoskonalsze harmo 
nje. Przypominają się słowa Teofila 
Gautier: „Symphonie en gris, en 

blanc majeur*. Przypominają się ma 
rzenia i próby największych malarzy 
świata, od Terborchów do Whistle- 
rów, aby wszystko w obrazie przepoić 
i stopić jednolitą tonacją, Ale oni, spo 
strzegać ją i chwytać mogli na naszej 
ziemi tylko fragmentami. Tak 
rzadko tam, ona, w rzeczywistości, 
łączy dany widok jednolicie. Dopiero 
w ich obrazach stawało się pełne 
skomplikowanie wszystkiego w barw 
ne całości. W ziemskiem bowiem re- 

alnem widzeniu, idąc, stojąc czy ja” 
dąc, mamy zawsze przed sobą kon 
trast „bardziej lub mniej ostty, przed- 
miotów bliskich, prężących się w 
swoim kolorze i kształcie, odrywają* 
cych się od reszty, od tła, i dalekich 
planów zmiękczonych lub otulonych 
niebieskością powietrza czy mgłami. 

Tutaj zaś brak tego przeciwstawie 
nia i skąpanie panoram w istnej toni 
światłości działa inaczej, upaja nas 
powoli, cichutko wytwarza atmosfe 
rę jakby półsnu, jakby śnienia na 
wielkiej jawie jasności. 

To jedno, Sprawa druga to zupeł 
na odmienność pejzażów górskich i 
nizinnych z punktu widzenia plasty 
ki. Z tych wysokości wszystko się 
wydaje rozpłaszczonem, Okolice, peł 
ne niewielkich wzniesień stają się 
pokrewne w widoku równinom. Co 
więcej. Najpotężniejsze nawet grupy 
lesistych szczytów, rozsiadłe jak ciel 
ska, rozparte na swoich reglach — 

ramionach i odnożach, zdają się sze 
roko  rozgniecionemi. „Wysokość* 
jako pojęcie jest „z nami“, — a nie 
tam w dole. Trzeba wyjątkowo kolo 
salnych, nie lesistych a nagich łańcu 
chów skalitych, prawie pionowych, 
z przepaściami wciętemi w nie głębo 
ko aby cienie grały mocniej pełnią 
swej siły, kształtującej bryłę. Bo 
ogółem cień, — dźwignia plastyki, — 
stąd widziany zda się blednąć i słab 
nąć. I to, jako nowość, pociąga dzi- 
wem. 

A po trzecie. Wszędzie, gdzie sięga 
gospodarna ręką ludzka, a więc przez 

całą nieledwie polską ezęść podróży, 
aż ku rumuńskim puszczóm górskim, 
których nie przetrzebiły jeszcze topo 
ry, — uderza nas osobliwość widoku, 
jaki daje gwałtowne  przeobrażenie 
powierzchni ziemi przez człowieka, 
z dołu, wzrokowo o wiele mniej wi- 
doczne raczej i więcej w świadomości 
naszej tkwiące. Osobliwość wyłania 

się także przez to zestawienie, że na 
padołach narzekamy (słusznie), na 
zeszpecenie przyrody przez postęp 
kultury, a stąd, wśród najwspanial 
szej lekcji antropogeografji, wionie 
ku nam piękną nowością krajobraz. 
przeorany wszędzie pługiem i maszy 
ną. Poniekąd tylko wiemy o tem z 
wędrówek po wzniesieniach, które 
ukazują nam jednak tylko skrawki 
owego przeobrażenia powierzchni i 
to inaczej, bo tam pierwsze plany 
dowolnie zmieniają obraz. Tu niema 
„pierwszych płanów*, tu odsłania się 
całość prawdy, epopea pracy naszej 
nad ziemią. Ukazuje się ona w ryt 
mice odrębnego piękna: zgeometryzo 
wanych płaszczyzn. Geometrja nie- 
zmiernie bogata a skomplikowana 
barwą. 

, Sztuka przedhistoryczna, sztuka 

ludowa i sztuka  modernistyczna, 
wszystkie trzy rozmiłowane w krasie 
linearnej abstrakcji, pomagają nam 
lepiej odczuć i zrozumieć ten osobli 
wy rodzaj estetycznych doznań. Až 
po bezkresy widnieją wszędzie prosto 
kąty łanów zbożowych wewnątrz po- 
przedziełane znowu  prostokątami 
węższemi, — w dał zwartemi szere- 
gami równoległoboków wędrujące. 

Wszystkie podobne a w każdym sze 
regu inne a coraz to ubarwione ina 
czej. To złotawe, to zielone, to rdza 
we i brunatne a hen niebieskawe. 
Barwne plutony, kompanje, całe bry 
gady, w córaz to innych mundurach. 
Rozmaitość i jednolitość formacyj. 
A równocześnie... targowisko  kili- 
mów. 

„Jakto*? powie może jaki styli- 
styczny pedant, „dwa różne porówna 

nia naraz“? 
Tak, bo nie pisze dla pedantów, lecz 

dla oddania prawdy przeżyć. A styli 
styka prawdziwa z nich przedewszy- 
stkiem wyrosła, a jeśli o pryncypia 
chodzi, to już Lotze powiedział, że 
metafora i porównanie to wtapianie 
jednostkowego wrażenia w wszech- 
świat, z którym go tyle nici, tyle żył 
pokrewieństwa łączy, że jedno, nie 
wystarczy i jedno tylko nie objawia 
się wyobraźni. Oddawajmy więc pra 
wdę przeżyć przy całej świadomości 
tej istoty dążenia do „zasad prawi 
dłowości, która nie jest czem innem 
jak drogie w przeżyciach intelektua 
lizowanie. Omówmy więc pod tym ką 
tem dwoistość porównań. Miłem jest 
ono. Zda się, że oba pokrywają się 
wzajem, ale tak, jak dwa obrazy wy” 
świetlane na szkle, jeden poprzez dru 

gi, kolejno, tak, że poprzedni powoli 

niknie. Jeszcze chwilę gibią się i ko 
łyszą w walce, który zwcięży. Oto 
uprzytamniam sobie, że bezkres ła 
nów przypomina bezmierny bazar 

„kilimėw i pasiastych kiecek łowic- 
kich, Kiecki i dywany porozkładane 
gdzie tylko oko sięgnie, — uciecha 

najrozleglejszego w świecie jarmarku 
tkanin ludowych. Szalone bogactwo, 
tem piękniejsze, że ujęte w karby 

geometrycznej gry i przez nią tak 
bliskie nowej sztuce. 

Wśród morza coraz innych pasm. 
bajecznie kolorowych a stonowa- 
nych, strzelają w dal, ku horyzon- 
tom linje gościńców to idealnie pro- 
ste na długich kilometrach, to nagłe 
w złamaniach jak błyskawice, — zyg 
zaki i elipsoidy jak na nowoczesnym 
afiszu. 

Przypomina ci się mapa katastru 
albo znów mapa wojenna, z nitkami 
przeciągniętemi od punktu do punktu 
dla oznaczenia kierunku i dyslokacji 
wojsk. 

Wojsko i wojna to gwałt. Tu go 
też oglądaz, tylko w zmienionej posta 
ci: gwałt nad ziemią jetśli chodzi o 
zmienienie jej zewnętrznego oblicza. 
Gwałt szalony i płodny zarazem, złą 
czony ze współpracą z jej wnętrzem 
tajemniczem, wydającem przez te 
zmiany stokrotne owoce. 

Wszystkie tego rodzaju impresje 
dominują dopóki lecimy nad krajami 
nizinnemi lub lekko sfalowanemi, a 
więc przedewszystkiem nad polskie- 
mi ziemiami. Trasa lotu nad Rumu- 
nją wpobliżu siedmiogrodzkiej gór- 
skiej krainy daje wrażenia zgoła inne. 

Dr. Marjan Morelowski. 

(D. c. n.) 
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"WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Konferencja w sprawie wymiany więźniów 

politycznych. 
Ze Stełpeów donoszą, iż w najbliższą so- 

botę w rejonie Kołosowa odbędzie się wstęp 
ma konferencja władz polsko—sowieckich w 
sprawie wymiany więźniów politycznych 

między Polską a Sowietami. Na konferencji 
omówiona zostanie personalna lista więź- 
niów podlegających wymianie, warunki przy 
jęcia, lista przedstawicieli władz asystują- 
cych przy wymianie i t. p. 

Wiymiana jak już donosiliśmy nastąpi 
we czwartek dnia 15 września o godz. 10,30 
rano. W, związku z wymianą na granicę 
przybędzie kilkunastu dziennikarzy zarówno 

ze strony polskiej jak i sowieckiej. 
Jak zdcłaliśmy się poinformować lista więź 

niów obejmuje zgórą 100 osób. Wśród więź- 
niów powracających z Sowietów ma się znaj 
dować jeden z wybitnych naszych działaczy. 
Z więzień Polski wymianie ulegnie kilku wy 
bitnych b. posłów komunistycznych. 

Jak się dowiadujemy były czynione ze 
strony sewieckiej starania celem wymiany 
aresztowanego b. posła słynnego hromadow- 
ca Taraszkiewicza. Wynik tych starań niez 
nany. (Z). 

   

Przymus>we (ądowanie samolotu ancielski: co 
Onegdaj na lotnisku wojskowem w Moło 

decznie wylądował samolot angielski tury 
styczny Nr. 1123 typu Log—Moth, prowadzo 
ny przez lotnika cywilnego Tohs-Griesun po 
<chodzącego z miasta Minden. Udawał się on 

do ZSRR. Wpobliżu Mołodeczna trafił w gę 
stą mgłę i zmuszony był do lądowania. Po 
dziennym postoju lotnik angielski wyruszył 
w dalszą drogę i przybył szczęśliwie do Mo 
skwy. (Z). 

Zabójstwo podczss zsbewy. 
Dnia 5 b. m. o godz. 24 we wsi Leonow- 

<e gminy mirskiej bawiono się wesoło. Cała 
męska i żeńska młodzież wsi Leonowce zeb- 
rała się na tańce. Kilka minut po północy 
między bawiącymi się powstała sprzeczka, 
która stała się tragiczną w skutkach. Pod- 
«zas sprzeczki Maksym Chodasz został ude- 

    
    

Święciany. 
Prace BBWR w pow. święciańskim. 

Wi dniu 28 sierpnia r. b. odbyło rię w 
Komajach zebranie sympatyków i członków 
miejscowego Komitetu BBWR. 

Z ramienia Rady Powiatowej na Zebra- 
    niu obecni byli poseł Fr. Krasicki, prezes 

Rady Pow. BP. p M. Bohun © sekretarz 
p. J. Włojciak. 

Do zebranych w ilości około 80 osób. 
przemówił p. poseł Krasicki. omawiając 
dość szczegółowo obecną sytuację gospodar 
czą i polityczną. oraz przedstaw ając zet 
nym prace Rządu jak również zamierze! 
na pryszłość zdążające do opanowania kry- 
zysu. 3 

Po przemówieniu p. posła wyw 

ożywiona dyskusja poczem przystąpi 
zreorganizowania miejscowego Komitetu B. 

   

    

  

ВО В: в 
Do Komitetu zostali wyi p. Mackie- 

wicz — prezes p. Kozłowski sekretarz, p. 
Bałaban oraz p. Paszkowski. 7 

W tym samym dniu odbyły się zebra 
w Szemietowsz nie. Łyntupach i Świrze. 

Szczególmie licznie zgromadziła się lud- 
mość w  Szemietowszozyźnie, wysłuchując 

sprawozdania p. posła Krasickiego. Tu rów 
nież przeprowadzono reorganizację Komitetu 
Gminnego. do którego weszli p. Runowicz 
E. — prezes. Siadek Wł. sekretarz, Wragun 
J. i mni. 

W, dniu 29 sierpnia r. b. odbyło się zeb- 
ranie Komitetu Gminnego B. B. W. R. w 
Żukojniach. Przemawiali p. poseł Krasick*; 
p: Prezes Bohun oraz sekretarz p. Wójciak. 

W. 

    

P. Wojewoda w Święcianach. 

Wj dniu 5 b. m. przebywał w Święcianach 
p. Wojewoda Wileūski Zygmunt Beczkowic7 
Pan Wojewoda przyjechał samochodem z 
Wilna w towarzystwie inspektorów p. p. Le 
mieszewskiego i Żyłki oraz radcy Aleksand 
rowicza. Po odbyciu lustracyj Starostwa i 
Wydziału Powiatowego Pan Wojewoda odje 
chał, udając się na teren powiatu brasław 
skiego pnzez Dukszty gdzie odwiedził urząd 

gminy. . 

  

Kurs naczelników straży pożarnych. 
W” Święcianach odbywa się obecnie kurs 

naczelników straży pożarnych z terenu po- 
wiatu święciańskiego. W; kursie bierze udział 
18 naczelników straży pożarnych. Przeprowa 
dza kurs instruktor pożarniczy p. Darowski, 
zaś wykłady z dziedziny ratownictwa gazo - 
wego ma instruktor powiatowy LOPP. p. 
<Chwojnicki. Kurs ma trwać do dnia 11 b. m. 

Wołkołata. 
Z pobytu I Lotnego Oddziału Okuli- 
stycznego Wil. Okr. Polskiego Czer- 

wonego Krzyża w Wołkołacie. 

Pos W dniu 5 lipca br. przybyła у 
ze swym 

do Wiołkołaty kolumna okulistyc: 
taborem. 

Mimo przebytej uciążliwej drogi w g0- 
rący upalny dzień (około 50 km). Kolumna 
w przeciągu godziny po swem przybyciu 
rozłokowała się w przeznaczonym dla niej 
lokalu i niebawem przystąpiła do pracy. 
Miałem możność przyglądać się pracy Ko- 
lumny w pnzeciągu całego jej pobytu w na 
szem miasteczku. 3 

I powiem szczerze, że jak mieszkam w 
tem miasteczku od wielu lat, nie widziałem 
tu takiego tłoku ludzi, jak w czasie pobytu 
Kolumny. Słyszałem, że przyjmowano do 
800 chorych i dokonywano do 20 operacyj 
dziennie. 3 

Ludzie wprost oblegali budynek. w 
rym przyjmowano chorych. Z najdal: 
okolic powiatu, a nawet i sąsiednich pow 
tów jak. wilejskiego, święciańskiego i dziś 
nieńskiego napływały fury, wiozące chorych 
różnej płci i wieku — dzieci, kobiety nieraz 
staruszków zgrzybi h. Wszyscy prawie о- 
wiązani. obandażowani, jak żołnierze z pla- 
cu boju śpieszyli do lekarzy na opatrunek. 
Słowem miasteczko przekształciło się z ci. 
chego stało się ludnem i ruchliwem, przy- 
pominającem punkt etapny z wielkiej wojny 
światowej. 

Przy najwynioślejszym budynku 
wał Polski Czerwony Krzyż. 

! Wielkiem byio. dobrodziejstwem przysła 
nie Kolumny do naszego odległego i głuche 

go zakątka, to też niech mi wolno będzie w 
imieniu tych niezliczonych rzesz, które doz 
nały ratunku i tych nadewszystko usze 
wionych, co pr i tu jako ślepi. a wór: 
stąd wzruszeni i przepełnieni radością. 5x 
bez przewodnika jako widzący i zdrowi, 
złożyć gorące i serdeczne „Bóg zapłać Panu 
Profesorowi Szymańskiemu, który nie szczę 
dząc swego. trudu raczył łaskawie przybyć 
wraz z małżonką aż tu do nas, a którego 
dziatwa szkolna i ludność zgromadzona ser 
decznie i ow nie witała. i żegnała. Rów 
nocześnie w imieniu tychże osób składam 
serdeczne i gorące podziękowanie Prezesowi 
Wil Okr. Polskiego Czerwonego Krzyża panu 
Ludwikowi Uniechowskiemu i Staroście Po- 
stawskiemu panu W. Niedźwieckiemu. któ- 
"zy Kolumnę skierowali do naszego miastecz 
ka, a ponadto osobiście przybyli do Wełko 
Aty, interesowali się pracą Kolumny i tros- 
liwą opieką otoczyli chorych. 

- Wkoncu śpieszę i pragnę w imieniu wszy 
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FIRMA JĄKÓB WINER i S-ka 
w Lidzie ul. Suwalską 55 (przeniesiona po pożarze. 

Poleca wytworną konfekcję damską i męską, płaszcze, futra 
oraz wszelkie meterjałv manvfakiurowe w najmodniejszych ko- 

lorach i deseniach po cenach bardzo przystępna 

rzony tępem narzędziem w głowę tak silnie, 
iż padł trupem na miejscu. O zabójstwo po- 
dejrzani są bracia Jan, Aleksander i Stefan 
Skowrenowsey, Włołowko Konstanty i Stefan 
Bogdanczyk Józef wszyscy mieszkańcy gm. 
mirskiej. 

Dochodzenie w toku. (e). 

  

   

  

stkich chorych złożyć serdeczne i gorące po 
dziękowanie Kierownikowi Kolumny Dokto 
rowi Rucznikowi i całemu Personelowi tej 
Kolumny za tak gorliwą pracę, skuteczną 

  

pomoc i troskliwą opiekę nad tymi cho- 
rymi. 

w e nie mogę pominąć tego faktu. 
    że byliśmy naocznymi świadkami niestrudzo 

nej dziwnej wprost pracy Kolumny. Od 8 ra 
no do 8 wieczór Kolumna stała przy pracy. 

Dziwni ludzie w tej Kolumnie Okulistycz 
nej pracują Albowiem ani warunki trudne 
ani wytężona długa praca, ani przykrości ze 

strony chorych nie potrafiły poderwać chęci, 
pozbawić cierpliwości, łagodno: ba nawet 
humoru. Każdy pacjent doznał życzliwego | 
dziwuie miłego obejścia. to też nic dziwnego, 
że tak Kierownik Dr Rucznik, jak cały Per- 
sonel Kolumny zjednał sobie u wszystkich 
w czasie swego krótkiego pobytu w naszem 
miasteczku nietylko uznanie, ale i szacu- 

nek. 
13 sierpnia Kolumna Okulistyczna opuś 

ciła nasze miasteczko żegnana nader serdecz 
nie i zliwie. 

  

   
   

  

  

  

    
       

      

Ignacy Kulesza. 

Z pogranicza, 
Samoloty wojskowe sowieckie na 

granicy polskiej. 

W dniu wczorajszym w miejscowości Tro 
janowo w rejonie Kościeniewicz mieszkańcy 
okolicznych wsi zauważyli dwa wielkie sa- 
mołoty wojskowe, które przez dłuższy czas 
krążyły nad Trojanowem. poczem odleciały 
w kierunku Tumienia. Samoloty, jak zdoła- 
no ustalić, należały do wojskowej eskadry 
sowieckiej. (Z). 

Wymiana koni z Sowietami. 

W. ostatnich dniach na odcinku granicz- 
nym Rubieżewicze i Stolpce odbyły się na- 
rady polsko—sowieckiej komisji celem wy- 
miany zbiegłych koni. W) wyniku narad po- 
stanowiono przeprowadzić wymianę czworo 
nożnych dezerterów z Sowietów i Polski. — 
Wizoraj oddano 76 koni sowieckich, zaś wła 
dze sowieckie zwróciły 54 konie polskie, na 
leżące do włościan obywateli polskich (Z). 

9-kroinie wysiedlono umysłowo 
chorego. 

Wiczeraj na teren polski w rejonie Mich 
niewiez wysiedlono na teren polski po raz 9 
umysłowo chorego Tomasza Narkiewicza, po 
cehodzącego z Kojdanowa. Narkiewicz jest 
obywatelem sowieckim, był on więziony w 
różnych więzieniach sowieckich za różne 
przestępstwa polityczne, w których dostał 
pomieszania zmysłów. Narkiewicz po odby- 
tych karach więzienia trzymany był w sa- 
natorjum w Mińsku i Mohylowie, jednak bez 
skutecznie. Ponieważ dla władz Narkiewicz 
był uciążliwy ze względu na jego propagan- 
dę oraz popularność wśród ludu wysiedlono 
go w maju r. b. na teren Łotwy. Gdy Łoty- 
sze wyrzucili chorego zpowrotem na teren 
sewiecki, władze sowieckie wysiedliły Nar- 
kiewicza do Polski, skąd również został wy 
siedlony do Sowietów. Narkiewicza na róż 
nych odcinkach wysiedlano 8 razy. Obeenie 
po raz 9 wysiedlono go znowu na teren pol- 
ski. (Z). 

QD) LOT 
DECYDUJĄC SIĘ NA PODRÓŻ, RZUĆ 

OKIEM NA INFORMACJE O KOMUNIKACJI 
LOTNICZEJ! 

INFORMACJE I BILETY: W BIURACH 
P. L. L. „LOT*, Wi WHĘKSZYCH BIURACH 
PODRÓŻY I U PORTJERÓW! WIĘKSZYCH 

HOTELI. 
PORT LOTNICZY: PORUBANEK. 

TEL. Nr. 80. 

  

    

4 miesiące więzienia 
za fałsz i oszczerstwo. 

19 lutego br. Sąd Okręgowy w Wilnie ska 
zał Edwarda Węgrzyna (lat 30), Stefana Pry 
lińskiego (lat 73) i Józefa Kozłowskiego (lat 
21), każdego na 1 rok więzienia za to, że 
świadomie zeznawali fałszywie przed Konsy 
storzem Ew. Reform. w sprawie rozwodo- 
wej Seweryna i Heleny Piotrowskich. Edward 
Węgrzyn, że widział Piotrowską jak bawiła 
się z mężczyznami w sposób nieprzyzwoity, 
„włóczyła się po krzakach z każdym kto jei 
zafundował *; 

Stefan Prylański. że bywał w domu Piot 
rowskich i słyszał jak mówili pastuszkowie 
iż widzieli jak Piotrowska miała w krzakach 
stosunek z zawiadowca stacji; Józef Kozłow 
ski, że wie o ucieczce Piotrowskiej od męża 
z kierownikiem Urzędu Pocztowego. 

Włe wtorek 6 września po rozejnzeniu 
y Sąd Apelacyjny Włęgrzynowi i Koz- 
emu karę zmniejszył do 4 miesięcy 

więzienia, a Przybylskiego uniewinnił. , 
Ost. 

  

     

   

KU RJ E R WCT LB, Nos. KAL 

SPORT. 
Osady polskie 

5 

W; dniach 2, 3 i 4 września rozegrane 
zostały w Białogrodzie mistrzostwa Europy 
w. wioślarstwie. 

Z Wilna. 
ZACZĄTEK KOLARSTWA TOROWEGO W 

WILNIE. 

Kolarstwo torowe w Wilnie nie istnieje 
Liczni zwolennicy emocjonujących zawodów 
torowych musieli dotychczas zadawalać się 
kolarstwem szosowem, które przy wielu za 
ietach, nie jest jednak tak atrakcyjne jak 

cigi na torze. dozwalające widzowi egla 
dać i przeżywać całość walki. nietylko zaś 
start i finisz, co ma miejsce przy biegach na 
szosie. 

Znacznym postępem będzie otwarcie w 
dniu 11 bm. na Pióromoncie toru kolarskiego 
a raczej traick'u ziemnego. 

Zawody, zorganizowane nawet w tak 
skromnych warunkach, będą miłem uzupeł 
nieniem, niedzielnego programu sportu wi 
leńskiego. a jednocześnie odegrają rolę pro 
pagandową, szerząc popularność kolarstwa 
wśród szerokich mas ludności Wilna. 

w. p. j 

  

  

   

  

     

  

WALKA O WEJŚCIE DO LIGI. 

Ostatnie mecze z cyklu gier o wejście do 
Ligi rozjaśniły cokolwiek ciemny horyzont 
wątpliwości, eo do przyszłych finalistów 
Zwycięstwa były odnoszone z tak wyraźną 
przewagą bramek. że wskazały wyraźnie na 
drużyny. które powinny już wyrzec się ma 
rzeń o osiągnięciu tytułu mistrza grupy. 

Więc przedewsżystkiem -świetny. sukces 
mistrzowskiej drużyny Wilna 1 pp. leg. nad 
4 d. sp. w stosunku 6:1. Zwycięstwo to ut 
wierdziło wilnian na czołowem miejscu w 
gr. IV:ej. i 

Przypuszczalnym rywalem mistrza Wilna 
mógłby być jedynie 76 pp. z Grodna, ale tyl 
ko  wówozas, gdyby pokonał dwukrotnie 
Brześć a następnie odniósł zwycięstwo nad 
Legjonistami, Zresztą nawet w tym wypadku 
miałby jeszcze miejsce trzeci decydujący 

mecz Wilna z Grodnem. 
Pozostałe mecze o wejście do Ligi przy 

niosły następujące wyniki: Polonja Przemys- 
ka niegościnnie przyjęła Hasmoneę z Równa 
bijąc ją 8:0; również I. Е. (. z Katowic za- 
znaczył wyraźną przewagę nad Wartą w 
Zawierciu. odnosząc zwycięstwo 6:1, a L. T. 
S. G. wygrał z warszawską Gwiazda 3:0. 

Powyższe wyniki typują na zwycięzców 
rozgrywek międzygrupowych: 1 p. p. Leg. 
Polonja*z Przemyśla, Ł. T. S. С. oraz 1 F 
C. względnie Podgórze (Kraków). 

Oto tabela wałk o wejście do Ligi: 
I gr. 1) Legja 6 punktów, bramki 13.1: 

2) ŁTSG. 4 p.. br. 10:2; 3) Polonja 0 p., br. 
315; 4 Gwiazda. 0 punkt, br. 0:7. 

II gr. 1 Podgórze 4 p.. br. 5:1; 2) I Е. С. 
4 p., br. 3:9; 3) Warta 0 p., br. 2:8. 

III gr. 1) Unja 3 p., b. 3:2; 2) Polonia 
2 p., br. 8:0; 3) Hasmonea 1 p, br. 2:11. 

IV gr..1) 1 p: p. Leg:*6 p. *br. 16:35; 2) 
76 p. p. 0 p. br. 0:4; 3) 4 d. s. p. O p, br. 
83:12. ю 

W najbliższą niedzielę odbędą się nastę 
pujące spotkania o wejście do Ligi: Legja- - 

LTSG. w Poznaniu, Podgórze — I. F. C. 
w Krakowie. Polonja — Unja w Przemyślu 
i 76 p. p. —4 dyon sam. panc. w Grodnie. 

w.p.j 

    

  

   

  

    

ZAWODY ODDZIAŁÓW, ZMR. i P. 

W. dniu 4 b. m. o godz. 15 na boisku Stra 
Pożarnej m. Wiilna rozpoczął się turni     ! й 

pitki siatkowej pomiędzy Oddzialami Zrze- 
szenia Młodzieży Rzemieślniczej 
łowej m. Wilna. 

Dotychczas odbyły się następujące społ 
kania: 

Przemys 

im. Szymona Konarskiego I 
„Vita“ 30:15 (15:11); 

Oddz. im. „Filaretow“ 
Piłsudskiego 30:0 WO. 

Oddz. Im. Szymona Konarskiego I — Od 
dz. Sz. Konarski II 30:11 (15:11); 

Oddz. Im. Szymona Konarskiego 
Oddz. Marsz. Piłsudskiego 30:0 WO; 

Oddz. Im. Szymona Konarskiego П — 
Oddz. „Filaretów* 27:29 (12—15); 

Oddz. Im. Szymona oKnarskiego П — 
Oddz. Marsz. Piłsudskiego 30:0 WÓ.; 

Oddz. Im. Szymona Konarskiego I — Od. 
„Filareci* 30:19 (15:8). . 

Nar wyróżnienie zasługują zespoły Oddz. 
im. Szymona Konarskiego i „.Vita*. Również 
w dniu 5 bm. o godz. 15 na basenie 3 baonu 
Saperów odbyły się zawody pływackie o 
mistrzostwo Oddziałów m. Wilna. 
._,WI ogólnej punktacji zwyciężył Oddział 
„Vita* punktów 41; 

II miejsce Oddz. im. Szymona Konarskie 
go punktów 39; 

III miejsce Oddz. im „Filaretów punk 
tów 27. 

Wyniki poszczególnych konkurencyj są 
następujące: 

100 m. stylem dowolnym Andrzejewski 
— 1 min. 35,1 sekundy; II miejsce Marty 
nenko 1 min. 35,2 sek — 100 m. na wznak 
Radziukiewicz 1 m.; II miejsce Piotrowski 
2 min. — 200 m. stylem klasycznym Pimpie 
ki B m. 41 sek. 400 m. stylem dowolnym 
Pimpicki 7 m. 54 sek. 

Sztafeta 6X25 m. zespół Oddz. im. 
laretów* w czasie 1 m. 55,4 sek. II miej 
Oddz. im. Szymona Konarskiego 1 m. 57,8 
sek. Zawody przeprowadzał Klub sportowy 
ZMR. przy pomocy Okręgowego odka W. 
F. Sędziowali pp. Kukliński, plut Sadowski 

Z Lidy. 
Z DOROCZNYCH OKRĘGOWYCH 

ZAWODÓW] STRZELECKICH ZORGANIZO- 
WANYCR PRZEZ K. P. W. LIDA. 

W; dniach 3 i 4 b. m. na strzelnicy K. 
P. W. (obok Ogniska Kolejowego) odbyły się 
Doroozne Okręgowe Zawody Strzeleckie zor- 
ganizowane przez Ognisko Kolejowego Przy 
sposobienia Wojskowego. Do Zawodów w 
obu dniach stanęło 20 zespołów tak z miej- 
scowych organizacyj społecznych jak i za- 
miejscowych Oddziałów K. P. W. z terenu 
Dyrekcji Wiileńskiej P. K. P. 

  

— Oddz. Marsz. 

Та 

   

Fi 
  

  

        

na wieślarskich mistrzostwach Europy. 

RZE: 

  ALT 

Na fotografji naszej widzimy reprezenta 
jącą Polskę na mistrzostwach poznańską 
ósemkę. 

  

PIERWSZY DZIE 
Od same    
   

aczyna padać deszcz i 
wieje dość tr. W organizatorów 
wstępuje zwątpienie czy Zawody udadzą się 
tak jak się zapowiadały. Strzelnica wygleda 
„od ginie”. Wokół terenu na którym się 
7 łopocą nas słupach i głównej bra- 

narodowe. 

Siychać jak z cezyichś ust pada pod ad 
resem pogody: 

— Lieho nadało, Lida ma pecha z tym 
deszczem. To samo jest jak i w roku ubieg- 
łym. 

Ktoś się pociesza: 
ni, lecz widoków п 

Zbliża się god 
nia p. Słowik Jó spra 

ne telefony, tarcze i wogóle czy j 
stko w porządku, pomaga mu p. sierż. Ме- 
lon. 

Wkzystko w porządku. 
Na miejscu są wszyscy kto winien być, z 

  

   

      

     

    

  

— że może się rozjaś- 
to niema. 

  

   

        

    

  

prezesem KPW, Lida p. Zdanowiczem na 
czele. 

Przychodzi orkieswa 77 pp. 

  

   

   

Niewyraźne miny na twarzach obecnych 
rozj się. Po chwili orkiestra „kropi“ 
mar: robi się jąkoś raźniej na duszy. 

Godz. 9.30 zjawia się władza w osobach 
pana starosty Bogatkowskiego i D-cy Garni 
zonu p. pułkownika inż. Śliwińskiego. Sło 
wa powitalne wygłasza prezes KPW. p. Zda 

i Pan slarosta idzie na stanowisko i 
otwiera- 

zału pana 

    

   

    

    
   e honorowy strzał do tarce 

jąc Zawody. ;zają wynik s 

  

    najomieniu się ze szczegółami ma 
jących się odbyć Zawodów i po obejrzeniu 
strzelnicy, pan starosta odjeżdża. 

Rozpoczyna się strzelanie zespołów. Pan 
płk. inż. Śliwiński pozostaje jeszcze na strzel 
nicy dłuższy czas, obserwując wyniki stnze- 
lania. wyrażając swe zadowolenie i uznanie 
dla sprawności jrganizacyjnej Zawodów, 
poczem również od, , 

Z trzech stanowisk Кгор aż miło — 
istny karabin maszynowy. Go chwila sły- 
chać: 

— Sprawdzić. — Zapodać. Pan Słowik 
uśmiechając się pod nosem milczy.—Zado- 
wolony widocznie z wyników. 

— No jak tam strzelałem panie Słowik? 
— Jutro się pan dowie — odpowiada z 

miną „wladzy“ na twarzy... 
spół za zespołem „odrabią* swój obo- 

wiązek. 
Miły nastrój wywołało przybycie zespołu 

Żeńskiego Oddziału Samarytanek, Straży Po 
żarnej w Lidzie. Ubrane .klasa*. Spokojne i 
7 uśmiechem na buziach biorą flowery o 
wadze karabinów (mają „parę“) do swych 
delikatnych rączek jakby igły. Włyglądaj. 
jak te z obrony Lwowa. Ostatnie instrukcje 
i naboje wydaje im komendantka zespolu 
panna Żukówna zachowując przytem .mar 
sową* minę, 

Wystrzelały... : 
Słusznie mówi przysłowie že „gdzie Aja 

beł nie może...* Któraś va'nich pobiegia do 
budki pod tarcze i dowiedziała się o wyni- 
kach, ogłasza je innym. 

Pana Słowika ogarnia „pasja*. 
Gromi informatorów. Ale cóż przepadło. 
Przejdźmy jednak do wyników z pierw- 

szego dnia: 
Stawało 12 zespołów — 7 męskich i 5 

żeńskich. 

I-sze miejsce zdobywa II zespół KPW. 
Lida wybijając na 1000 możliwych 856 pkt. 

Il-gie miejsce III zespół KPW. Łida — 
820 pkt. ЛЕ 

II-cie miejsce, Związek Strzelecki 811 
pkt. Związek Podoficerów i Policja óstatnie 
miejsca. 

Z oddziałów żeńskich: A 
l-sze miejsce „Rodzina Wojskowa” 77 

pp. Lida 815 pkt. s 
Il-gie miejsce II zespół „Rodziny Wj 

skowej“ 77 pp. 694 pkt, 
IU-cie miejsce Żeński Oddz. Zw. Strze 

leckiego 662 pkt. 
IV-te miejsce 

nych 631 pkt. 
Jednostkowo pierwsze miejsce z grupy 

Pań zdobyła p. Irena Baronowa, małżonka 
Pow. Komendanta P. W. por. Barona, wyb. 
jając na 200 mo: ych 174 pkt.. drugie — 
pani Kadolczukowa — 171 pkt., i tnzecie 
pani Śpiewakowa — 164 pkt. 

Z panów, pierwsze miejsce zdobył p. Jó 
zef Słowik komendant Oddz. Zw. Strzeleckie 
go Lida który wybił na 200 możliwych — 
186 pkt., drugie p. Kulewicz z KPW. Lida— 
179 pkt. i trzecie p. Henryk Żuk z gimnaz- 
jum Państw. Lida: 178 pkt. 

Na podkreślenie zasługuje sprawność i 
doskonałość w strzelaniu „Rodziny Wiojsko 
wej”. co jest dowodem że zajęto wszystk.e 
pierwsze miejsca. Ё 

Pierwszy dzień Zawodów skończony a 
deszcz dalej pada. 

doc: n. 

Z Polski. 
PRZYBYCIE DRUŻYNY OLIMPIJSKIEJ DO 

POLSKI. 

Dziś przybędzie do Whrszawy ekipa na 
szych dzielnych olimpijczyków. Powrócą ui, 
którzy reprezentowali Polskę w Los Anglss, 
przed obliczem całego świata potrafili wywal 
czyć uznanie i podziw dla niej wśród 49 
państw. 

Oczywiście Kusociński i Walasiewiczów 
na cieszą się największem uznaniem opinji 
sportowej. należy jednak pamiętać, iż nasi 
olimpijczycy — poza jednym, jedynym wy 
jątkiem — wszyscy, wykazali wolę zwycięst 
wa i walczyli jak mogli najlepiej. 

Po przybyciu do Warszawy olimpijczycy 
z dworca odbędą triumfalny wjazd ulicam: 
Marszałkowską, Królewską, plac Marsz. Pił 
sudskiego, Wiierzbową. Krak. Przedm. aż do 
lokalu Warsz. Tow. Wiośl. przy ul. Foksal, 
gdzie odbędzie się powitanie ich przez przed 
stawicieli władz państwowych, samorządo 
wych i sportowych. 

Uroczystość ta. o godz. 20.50 transmita 
wama będzie przez radjostację raszyńską na 
wszystkie rozgłośnie polskie. 

  

  

  

      
   

  

    

   

   

   

  

Samarytanki Str. Pożar 

   

  

TEATR | MUZYKA 
W WILNIE. 

— Lutnia — ostatnie występy p. J. Bo- 
neckiego w „Handlarzach slawy“. Dziš we 
czwartek dnia 8 bm. o godz. 8 m. 15 doskona 
ła komedjo satyra Pagnol'a i Nivoix , Handla 
rze sławy”, osnuta na tle bohaterskich walk 
i śmierci sierżanta Bachlet, w reżyserji i z 
gościnnym występem p. J. Boneckiego, który 

  

kreuje jedną z ról naczelnych. Szereg emocjo | 
nujących sytuacyj, silnie prawionych sar 
kazmem, wywołuje huragany okłasków por 
wanej sztuką publiczności. Obsada premjero 
wa. 

Jutro, w piątek dnia 9 bm. o godz. 8.15 

ostatnie przedstawienie sztuki „Handlarze sła 

wy”. 
Sal „Publieznošė ma glos“ w Teatrze Let- 

nim. Dziś we czwartek dmia 8 września o 

godz. 8 m. 15 po raz ostatni arcywesoła rewji 

„Publiczność ma głos, w wykonaniu świetnej 

pary tanecznej Iny i Jerzego Ney*ów, pp. Jani 
ny Kozłowskiejj Ludwika Sempolińskiego, 
znakomitego odtwórcy „Tomasza” i in., świet 

nego piosenkarza humorystyczno satyrycz 

nych przebojów, Włodzimierza” Boruńskiego, 

który w następnej rewji już nie wystąpi, ja 

dąc na gościnne występy do Į ,odzi, Z. Kosiń 

skiej, Jerzego Sulimy Jaszczołta, Wandy Bi 

szewskiej, Karola: Wyrwicza, Henryka Rogós 

kiego i zespołu girls. Cały program nadwyraz 
barwny i wesoły na który składają się 

niejsze przeboje; „Królestwo operetki 
flit i Filutek, „Zależy kto, zależy со“, 

miłości* (fenomenalna kreacja Iny 

wiele innych. : > 

Jutro, w piątek dnia 9 bm. o godz. 8.15 

premjera nowej rewji pl. „Przez dziurkę od 

klucza”. $ 

— Najbliższą premjerą w Teatrze Lutnia, 

która ukaże się w końcu b. tygodnia, będzie 

doskonała sztuka w 3 aktach Franka Vospera 

pt. „Cudowny połów”. Będzie to osłatnia pre 

mjera w bież. sezonie. " 

| „Przez dziurkę ed klucza* — Janina 

Sokoluwska w Wilnie. Na piątek 9 wrzešnia 

niezrownany „Tomasz“ —Ludwik Sempoliń 

ski zapowiada nowy program w Teatrze Let 

nim. Realizując rewję sił rewjowych dyr. L. 

Sempoliński zdobywa na ostatni już program 

atrakcję największą angażując gwiazdę Tea 

tru Morskie Oko, Janinę Sokołowską. 

W Parku Żeligowskiego. Niebywałą atrak 

ją dla Wilna będzie na „dniach jedyny wy 

stęp światowej sławy wirtuoza (skrzypka) 

Nicolas Ladri'ego. : 

Za ostatnich kilka lat Nicolas Ladri lau- 

reat pierwszej nagrody Akademji Cesarskiej 

w Wiedniu, występował z niebywałym sukce 

sem we wszystkich stołicach świata. 

Jako nadworny skrzypek królew : ej pary 

rumuńskiej otrzymał odznakę Wielkiego Zło 

tego Orderu w dowód uznania, 

RADJO 
CZWURTEK. dnia 8 września 1932 r. 

  

    

  

    

     

    

   

  

    
   

nał czasu; 15,10: Program dz. 

popułarna (płyty); 15,35: Ko- 

uieteorologiczny; 15,40: Muzyka 

(ptyty); 16.30: Kom. Zw. Młodz Polsk 

16.40: Wśród k k — pogadan 17.00: 

Koncert solistów; 18,00: „Tradycje napole 

ońskie we Francji dzisiejszej” odczyt; 18,20: 

Muzyka taneczna; 19,1 rzynka pocztowa 

Nr. 212: 19,30: Program na piątek; 19,85; 

Prasowy dziennik radjowy; 1945: Ciotka Al 

binowa mówi; 20,00: Recital fortepianowy 

Olgi Wfizun;20,30: Koncert; 21,20: Słuchówi” 

sko; 21.50: Komunikaty; 23,00: p. a 

neczna; 22,40: Wiadomości sportowe; 22,90: 

Muzyka taneczna, 

     

  

  

  

    

PIĄTEK, dnia 9 września 1932 roku. 

11,58: Sygnał czasu. 13,10: Program dzien 

ny. 15,15: Muzyka lekka na organach (pły- 

ty). 15,35: Kom. meteor. 15.40: Muzyka bale 

towa (płyty). 16,30: Kom. LOPP. 16,40: „O 

ojczyźnie Dżyngis—Chana* — odczyt. 17.00: 

Koncert. 18,00: „Spinoza“ (w 500 rocznicę 

urodzin) odczyt. 18,20: Muzyka taneczna. — 

19,10: „Na srebrnym ekranie* — premjery 
filmowe. 19,20: Z zagadnień litewskich. 19,35 
Prasowy dziennik radjowy. 19.45: Przegląd 
prasy wolniczej krajowej i zagranicznej. — 
19,55: Program na sobotę. 20.00: Koncert 

symfoniczny. W, przerwie feljeton muzycz 
my. 21,50: Kom. 22,00: Muz. taneczna. 22,40: 
Wiad. sportowe, 22,50: Muz. tan. 

POR. ŻWIRKO MA GŁOS.. 

Wi dziesiejszym czwartkowym programie 
znajdą radjosłuchacze wileńscy wielką i mi 
łą atrakcję. Mianowicie o godz. 18,30 przez 
mikrofon wileński ze studja Polskiego Radja 
przemówi zwycięzca lotu europejskiego por. 
Franciszek Żwirko. Znakomity lotnik opowie 
swym rodakom, wilnianom, o wrażeniach z 
raidu europejskiego, na którym samolot pol 
skiej konstrukcji prowadzony przezeń uzys 
kał palmę pierwszeństwa. 

SKRZYPCE I ŚPIEW. 

„ O godz. 17 w koncercie solistów. transmi 
towamym z Warszawy wezmą udział: skrzy 
paczka p. Garbrjela Jabłońska, która wspól 
ńie z prof. J. Lefeldem odegra sonatę E. Sjo 
grena, pieśnianza i organisty szwedzkiego, 
znanego jednak głównie jako autora sonat 
skrzypcowych. Z drobniejszych utworów 
skrzypcowych warto wymienić ,Romans* i 
„Wiale“ Pancza Wiadigerowa, czołowego mo 
dernisty bułgarskiego. Następnie sopranistka 

  

DLA NICH... 
Dzwonek. Kapłan w ornacie wch» 

dzi przed ołtarz, przy nim sześciu 
ministrantów w małych bielutkich 
komežkach.., 

Msza. 
W skupieniu klęczy dziatwa szkol 

na, rozmodlona. 
Szept wzdychań i modliiwy. prze 

rywa donośniej wypowiedziane koń 
cówkowe słowo .,Confiteoru* przeż 
kapłana, lub wyrwie się głośniejsza 
odpowiedź szepczącego ministrant: 

Nagle rozpływa się anielskie pie 
nie dziatwy szkolnej. To pieśń do 
Ducha Św. 

Piękne to pienie odbija się o mo 
drzewiowe Ściany kościółka i wzmos 
nione echem wzunosi hen do stropu, 
do Stwórcy... 

— Błogosław nauce! 
—-Ite, Missa est! Idźcie, choć dro 

ga jest trudna do przebycia, ba na 
niej są głazy ostre i ciernie, lecz u 
celu ma zbawienie, róże... 

Ale i miejedna droga prowadzi 
do życia, bo tych dróg jest mos! 
każda inna... Bywają drogi wysadzo 
ne kwieciem, lecz niestety, często dra 
gi te prowadzą do przepaści, do zgu 
by... 

Drobniutkie, rozmodlone twarzy- 
czki, skupiły swój wzrok na osobi 
mówiącego kapłana. 

- - — Ora et labora! Módl się i 
cuj dziecię Polskie! bo modlitwa i 
praca cię ukoi. 

    

  

    

   
Kanłan zaintonowal „Bože cos 

Polskę“, 
l małe gardziołka  połączywsz 

się w chór, stworzyły hymn, wielki — 
zda się na Polskę całą słyszany, kt 
układał się jak dusze — ich czysie 
u stropu nieba. 

Msza się skończyła. 
Równo, szeregami wychodzą ie 

maleńkie istotki ze świątyni. pod 
przewodnictwem swych nauezyticii. 
by już rozpocząć pierwszy etap swej 
życiowej wędrówki 

Na dworze czar». jesiennie. 
Kwiaty z żalu za przeszłą wiosną 

pochyliły główki, zczerniały. 
Błoto. 
Mży, a ciężkie ołowiane chmury. 

przewalają się przez n'eho powol. i 
leniwie... 

Jest zimno. 
Poła cżarne, w brózdach. gdzie 

niegdzie złoci się jeszcze nieszczer- 
niałe i niezaorane rżysko i jak karty 
wspomnień przeszłego życia — lata... 

Liście już żółkną i od czasu do 
czasu, za powiewem wiatru opada ją 
z drzew na ziemię, jak wielkie łzy. 

za wiosną... 

Dnte stają się jednostajne. 
Monotonnie i smutno... 
W szkole jak w ulu: — rozbawio 

na dzieciarnia, przed rozpoczęcii*m 
lekcji, zawzięcie gra „w pióra* ze 
zdrowych szczęk dochodzi miłe trze 
szczeie „smażonego harochu*.... 

Na salę wchodzi nauczyciel. 
Zapanowała raptownie cisza, śmie 

jące się łobuzerskie miny „małyszów* 
spoważniały i skierowały swój 
wzrok /'w kierunku jego. 

Krótka przedmowa do tych żywo 
tętniących serduszek, i nauka się roz- 
poczęła... ! 

Sżczęść im Boże! j 

: Ant. Bałabański. 
SECTION PST TA 
Anol modo Я et ew si 

p: Sabina Szyfman odśpiewa arję z opery 
„Siostra Angelika'* Pucciniego. Dzieło to: sta 
nowi część t. zw. tryptyku Pucciniego t: į 
trzech jednoaktówek operowych. Е 

  

   

  

  

ча < 

  

OD KLASYKÓW. DO CHOPINA. 

O godz. 20 na fali wileńskiej usłyszymy 
recital fortepianowy cenionej pianistki p. Ol 
gi Wizun. Artystka wykona następujące ut 
wory: 1) D. Scarlatti — 3 sonaty, 2) Bach — 
Godowski Fragmenty ze suity wiolonczelo 
wej d—moll: Preludjum i Menunuet, 3) Ra- 
chmaninow — Preludjum g—dur, 5) M. Med 
tner — Bajka i na zakończenie: Chopin — 
Grande polonaise brillante op. 22. 

Reklamy pieniężne. 
Wydany został zakaz wyrabiania reklam 

wyobrażających banknoty pieniężne z uwagi 
na liczne oszustwa jakie z niemi miały miej 
sce. (z) 0000 TE TEO SK TNS 

Na tropie fałszerzy monet. 
W] dniu wczorajszym do sklepu wędlin 

p. Żytkiewicza przy ulicy | Miekiewi- 
cza Nr. 22 wstąpiła nieznana bliżej kobieta, 
która po nabyciu pewnej ilości wyrobów wę 
dliniarskich wpłaciła kasjerowi kilka monet 
w tem jedną monetę dwuzłotową poczem 
chciała opuścić sklep. Wi ostatniej jednak 
chwili zatrzymana została przez kasjera, któ 
ry zauważył, że wręczona mu przez niezna- 
jomą moneta dwuzłotowa jest fałszywą. Za 
wezwano policjanta, który właścicielkę fał- 
szywej monety zatrzymał i odprowadził do 

komisarjatu, gdzie zostało ustalone, że jest 
to niejaka Janina Jankowska zamieszkała 
przy ulicy Dzielnej Nr. 10. Podczas badania 
oświadczyła ona, że sfałszowaną monetę ot- 
rzymała od niejakiej Anny Apanasiuk za- 
mieszkałej przy ulicy Kalwaryjskiej 74. Wo 
bec tego w mieszkaniu Apanasiukowej zosta 
ła niezwłocznie przeprowadzona rewizja, pod 
czas której ujawniono jeszcze jedną fałszy 
wą monetę dwuzłotową identycznego wyro- 
bu. Anną Apanasiuk zatrzymano. 

Dalsze dochodzenie w toku. (e). 
DE OOO 

Wołejszo —5, Bancerewicz 4 lata. 
Wyrok w głośnej aferze. 

Wie środę 7 września o godzinie 4 pa 
południu zapadł w Wil. Sądzie Okręgowym 
wyrok w głośnej, ciągnącej się przez 3 dni. 
sprawie Bancerewicza. Wółejszy i innych, 
szajki aferzystów, których ofiarą padła Ko- 
munalna Kasa Oszczędności. Wyrok był za 
powiedziany na godzinę 1. 

Przez kilka godzin sała Sądu była po 
prostu nabita publicznością. której nie mog 
ło zniechęcić nawet nadspodziewane długie 
wyczekiwanie na „opóźniający się wyrok“. 
Przed wyjściem jeszcze sądu krążyły przy: 
puszczenia eo do wymiaru kary. Grapa dzien 
nikarzy podchodzi do adwokatów: Petruse- 
wieza. Łuczywka, Jasieńskiego, Czernicho- 
wa i Millera, starając się wysondować ich 
epinje. Mecenas Miller przewiduje: Wołejszo 
dostanie 5 lat. Bancarewicz 3, Semiesz 1 rok, 
Rokieki 6 miesięcy, Rokicka 2 lata. Frąckie 
wiez zostanie uniewinniony. Przed wyjściem 
sądu poruszenie na sali wywołuje ukazanie 
się dodatkowego policjanta. Któryś z oskar 
żonych (wszyscy prócz Wołejszy odpowiadali 
z wolnej stopy) ma więc być aresztowany 

natychmiast po ogłoszeniu wyroku! Siemiesz 
czy Bancerewicz? 

3 kwadranse na 4-tą wszyscy powstaja 
z miejsc. Wchodzi kolegjum sądzące. Prze 
wodniczący Brzozowski odczytuje wyrok: 

Romuald Bancerewicz — kara łączna 4 
lata ciężkiego więzienia. Stanisław Wolejsz0 
5 lat, Józef Siemiesz 2 lata. Piotr Rokicki 6 
miesięcy. Anna Rokicka 2 lata. . 

Rokickim wykonanie kary zawieszono na 
5 lat. Pozatem do kary więzienia przydane 
utratę praw, Wiołejszy na przeciąg lat 10, 
EYE Bancerewiczowi i Rokickiej— 

lat 5. 

Przyznano powództwo cywilne i zasądza 
no koszta. Natychmiast po ogłoszeniu wyro 
ku został zaaresztowany Bancerewicz. Czynił 
próbę protestu przeciw temu zarządzeniu, 
©panowawszy się jednak udał się z polie- 
jantem do pokoju dla uwięzionych. 

Jan Frąckiewicz, zamieszany w sprawę 
przypadkowo — został uniewinniony. 

Ost.



     
Dziś: Narodzenie N.M.P. 

Jutro: Sergjusza. 

  

I Sł 

Czwartek | 

4 
li 

  

| 

| 8 
| 

| Wrzesień 
в 4 m.38 

= 5m 56 

į Wschód słońca 
Zachód s 

  

Spostrzeżenia Zakładu Metoerologji U.3.B. 

w Wilnie z dnia 7/1X — 1932 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 76! 

Fanpedtira dedas UN AG 
х najwyższa ——- 210 C. 

й sa PORE 
Opad: — 

Wiatr: południowy. 

Tendencja: stan stały, nast spadek. 

Uwagi: pogodnie. 

MIEJSKA. 

— Prace regulacyjne na ulicy Krzywe 
Koło. Na zbudowanym w ubiegłym roku od 
cinku ulicy Krzywe Koło zostanie w najbliż 
szych dniach rozpoczęta budowa muru pod 
porowego. zabezpieczającego wysokie skar- 
py drogi przed obsuwaniem się. oraz doko- 
nana będzie naprawa uszkodzonych skarp. 
Wi związku z tem, odcinek tej ulicy, położo 
ny między ulicą Filarecką i Połocką. zosta- 
nie czasowo zamknięty dla ruchu kołowego. 
Przejazd z ulicy Holendernia do ulicy Połoc 
ckiej będzie odbywał się ulicami Filarecką i 
Stolarską lub też ulicami Popowską i Bia- 
łym zaułkiem. Roboty potrwają około 2 mie. 
sięcy. 

— Saurer w Wilnie. Wi tych dniach ma 
przybyć do Wilna fabrykant szwajcarski. 
właściciel zakładów motorowych inż. Saurer. 

Zlustruje on tut. oddział „Arbonu* (Z). 

— Taksówki. Liczba taksówek kursu ją- 
cych na mieście zwolna lecz stale się zmniej. 
sza. Obecnie jest w ruchu około 50 wozów. 

WOJSKOWA. 

— Ulgi wojskowe. Na komisjach kwali- 
fikacyjnych odpada znaczna liczba kandyda- 
tów do szkół oficerskich z racji stanu zdro 
wia. 

Obecnie władze wojskowe wyjaśniły. że 
studenci zdyskwalifikowani z wyżej poda- 
nych przyczyn mogą czynić starania o odro 
czenie im służby wojskowej do 25 roku ży- 

"cia. Dotyczy to tych akademików, którzy 
składali podania do szkół będąc w wiekn 
przedpoborowym. (Z). 

GOSPODARCZA. 

— Sprawa rzeźni eksportowej na mart- 
wym punkcie. Jedną z największych bolą- 
czek Whlna, tamującą w dużym stopniu jego 
rozwój jest brak rzeźni dostosowanej do pot 
nzeb miasta. Sprawa ta niejednokrotnie była 
omawiana na specjalnie zwoływanych w tym 
celu konferencjach. Opracowano cały szereg 
szkiców i projektów i zdawało się. że wresz 
cie ruszy ona z martwego punktu konferen- 
cyj i narad. Podług projektów rzeczoznaw- 
ców i miejskich opracowany został szczegó- 
łowy plan budowy rzeźni eksportowej, obli 
czonej na szeroko zakreślony eksport trzody 

Tymczasem życie ponownie zadrwiło z 
tych pobożnych projektów, gdyż w konfa- 
rencjach tych nie uwzględniono drobnostki 
— możliwości finansowych miasta. Co praw 
da spodziewano się i liczono na poparcie 
finansowe sfer gospodarczych zaintereso. 
wanych w istnieniu i rozwoju rzeźni. Obe 

cnie jednak wyjaśniło się już ostatecznie, 
że cały ten plan, jak wiele zresztą slawet- 
nych projektów sekcji technicznej Magistra 
tu spalił na panewce, gdyż uzyskanie po: 
trzebnych kredytów na zamierzoną inwesty- 
cję leży daleko poza kręgiem realnego stanu 
nzeczy. 

W ten sposób sprawa budowy nowej rzeź 
ni miejskiej stwierdzić to już można dziś 
całkiem konkretnie. pozostanie jeszcze w cią 
gu zapewne długich lat w sferze projektów 
i na szeroką skalę zakreślonych płanów. w 
których tak namiętnie łubuje się nasz Magi 
strat. (Z). 

— Giełda zbożowo—lniarska w Wilnie. 
Dowiadujemy się, iż przygotowania do po- 
wołania Giełdy Zbożowo—Lniarskiej w Wiil 
mie dobiegają końca. Giełda uruchomiona zo 
stanie w drugiej połowie października r. b. 
Obecnie są czynione przygotowania techni- 
czne. (Z) 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Zarząd Związku Niższych Funkcjonar- 
juszów Państwowych Okręgu  Wiileńskiego 
zawiadamia swych członków iż dnia 11 wrze 
šnia r. b. o godz. 13.30 odbędzie się Ogól 
me Zebranie w Lokalu Związku ul. Św. An 
ny Nr. 2. 

Na porządku dziennym sprawozdanie de 
legatów ze zjazdu i ogólne sprawy organiza 
cyjne. 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE: 

— Izba Rzemieślnicza w Wilnie uprzej- 
mie prosi właścicieli warsztatów rzemieślni- 
czych o umieszczenie na widocznem miejcu, 
możliwie w oknach wystawowych ulotek o 
Wystawie Ruchomej Przemysłu Krajowego i 
Rzemiosła. rozdawanych przez kontrolerów 
lzby, przeprowadzających lustrację warszta- 
tów rzemieślniczych w Wilnie 

NIKA 
RÓŻNE. 

— Lustracja rynków. Wi dniu wczoraj- 
szym na rynkach wileńskich przeprowadzo- 
na została lustracja sanitarna. Zbadano 68 
straganów przekupniów i około 150 wozów 
włeściańskich z artykułami żywnościowemi. 
Komisja sponządziła kilkanaście protokułów 
karmo—administracyjnych. (Z). 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

TRAGEDJA BEZROBOTNEJ KRAWCOWEJ. 

W, dniu wczerajszym w gedzinach poran 
nych ułica Zarzeczna stała się widownią tra 
gicznego wypadku. Wpobliżu domu Nr. 14 
jakaś młoda dziewczyna wydobyła z torebki 
tlaszeczkę z esencją octową i wypiła całą 
trującą zawartość. Na miejsce wypadku za- 
wezwano pogotowie ratunkowe. które prze- 
wiozło denatkę do szpitala Sawicz. Ustalono, 
że samobójczyni nazywa się Albina Choda- 
nowiez jest krawcową i liczy lat 21. Stan 
jej jest ciężki. 

Powodem targnięcia się na życie było — 
bezrobocie. Chodanowiczówna od dłuższega 
czasu pozostawała bez pracy. Wiezoraj z 
rana udała się do pewnego warsztatu przy 
ulicy Zarzecznej, gdzie miała już otrzymać 
obiecaną i oddawna upragnioną pracę. Gdy 
przyszła znowu przekonała się, że obietnice 
nie zawsze obowiązują. 

Ostatnia odmowa była wielkim ciosem, 
który pogrążył dziewczynę na dno rozpaczy 
i pchnął do jej rąk truciznę. (e). 

„SŁODKA RANDKA* KULKINOWEJ 
W, SKLEPIE APTECZNYM. 

Ostatnio agenci wydziału śledczego zwró- 
cili uwagę, że osoby podejrzane © nielegal 
ny handel przemycaną sacharyną załatwiają 
swoje interesa w cudzych sklepach gdzie by- 
wa większe skupienie kupujących. W. dniu 
wezorajszym dwóch wywiadowców policji 
śledczej obserwując niejaką Sarę Kulkinową 
podejrzaną o potajemny handel sacharyną 
zauważyło ją wchodzącą do jednego ze skle 
pów aptecznych przy ulicy Wiełkiej 46. Wi 
sklepie oczekiwał Kulkinową jakiś pan, z 
którym wymieniła kilka zdań poczem usiło- 
wała już odejść. W. tej jednak chwili zbliżył 
się do niej wywiadowca i zażądał by okaza- 
ła jaką paczkę wręczyła nieznajomemu. Pa- 
czkę tę znaleziono leżącą na ladzie obok te 
go miejsca gdzie stali. Zawierała ona pół ki- 
lo sacharyny szmuglowanej. Sacharynę skon 
fiskowano. W! mieszkaniu Kulkinowej doko 
nano rewizji. Dalsze dochodzenie w toku. 

(e). 

UMORZENIE SPRAWY ..RODZINNEJ*, 
: Przed niedawnym czasem donosiliśmy w 

„Kurjerze“, że do policji śledczej zgłosił się 
niejaki Piotr Borysewicz z Augustowa i opo 
wiedział, iż został okradziony z biżuterji i 
innych przedmiotów wartościowych na ogól 
ną sumę 5000 zł przez swoją fikcyjną żonę 
Fanię Joffe z Wilna Według zeznań Boryse 
wicza Fania Joffe opowiedziała krewnym i 
znajomym że przeszedł on na judaizm i poślu 
biła go fikcyjnie poczem wyjechała wraz z 
nim do Augustowa skąd po pewnym czasie 
zbiegła, zabierając ze sobą biżuterję i gotów 
kę na 5 tysięcy zł Zatrzymana w związku z 

tem Fania Joffe wyjaśniła, że zameldowanie 
Borysewicza nie zgadza się z rzeczywistością 

  

"i jest jedynie aktem zemsty za to, że go po 

rzuciła Według jej oświadczeń ofiarą oszust 

wa stała się ona, bowem Borysewicz miał ją 

upewnić, że przeszedł w Gdańsku na judaizm 
wobec czego poślubiła go będąc pewną że 

był to ślub, a nie, jak się później wyjaśniło, 

fikcja : 

W tych dniach Borysewicz znowuż zgłosił 

się do policji i wycofał swoją skargę. W, ten 

sposób ta bądź co bądź ciekawa „sprawa ro 

dzinna* została umorzona. (e). 

ZAGADKOWE ZAGINIĘCIE DWÓCH 
CHŁOPCÓW. 

Wczoraj do komisarjatu policji zgłosiła 

się p. Wiktorja Duszyńska zamieszkała przy 

ul. Subocz Nr. 36 i zameldowała o zagadko 

wem zaginięciu jej dwóch synów 10 letniego 

Kazimierza i 12 letniego Edwarda 

Obaj chłopcy wyszli na podwórko by po 

bawić się z kolegami i od tego czasu zaginęli 

Zeznanie Duszyńskiej zaprotokółowano i 

za dziećmi wszczęto poszukiwania (c) 

KRADZIEŻ WEKSLA. 

B. Szymanowicz zamieszkały w Wilnie 

przy ulicy Pożarowej Nr. 3 zameldował policji 

o kradzieży weksla na sumę 300 zł. Kradzieży 

dokonano podczas pobytu Szymanowicza w 

Halach Miejskich. ы (c) 

SPADŁ KLOSZ NA GŁOWĘ. 

W dniu 6 bm. przy zbiegu ulicy Mickiewi 

cza i 3 Maja spadł klosz z lampy elektrycznej 
na przechodzącą Grygorowiczową Michalinę, 

zam. we wsi Hrudniki, gm. rudomińskiej, 

wskutek czego Grygorowiczowa doznała lek 
kich obrażeń ciała. 

OFIARY 
Od Z. Wi 20 zł. na bezdomnych do rozpo 

rządzenia p. Romer - Ochenkowskiej 
Na bezdomnych z ulicy I. Bs 

nie od A. M. 

  

   ji ubra- 

  

KU REJTECR 

Regulacja ruchu kołowego 
w Tokio. 

  

Ilustracja nasza przedstawia policjanta ja- 
pońskiego, kierującego za pomocą sygaału 
świetlnego ruch na jednej z głównych ulic 
stolicy państwa Wschodzącego Monica 

Wystawa Ruchoma Prób i Wzorów 
Przemysłu Krajowego. 

Od 1 września r. b. zjedzie na te- 
ren okręgu tut. Izby, istniejący od r. 
1925 pokaz wytwórczości krajowej. 
Zadaniem wspomnianej Wystawy jest 
propaganda spożycia wyrobów prze- 
mysłu krajowego oraz popularyzacja 
wśród sfer przemysłowo-handlowych 
znaczenia wystaw i targów gospodar- 
czych, jako źródła reklamy handlowej 

Terminy wystaw: 
W Grodnie w czasie od 1.IX do 

SIX 1 
W Wilnie w czasie od 15.IX do 

254X. r. b. 
W Białymstoku w czasie od 1.X. 

dó.9:X= r. b. 
W Suwałkach w czasie od 13.X. 

do 17.X, r. b. 
W Ostrowiu Maz. w czasie od 

20.X, do 24.X. r. b. 
Pokaz ten obudził bardzo żywe za 

interesowanie w Grodnie nietylko 
miejscowego społeczeństwa ale nawet 
dalszej okolicy, czego najlepszym do- 
wodem były odbyte wycieczki, prze- 
dewszystkiem rolników w ilości około 
700 osób. Dla wycieczek tych zostało 
wygłoszonych kilka interesujących 

odczytów. 
Akcja propagandowa na terenie 

województwa białostockiego rozwi- 
nie się przedewszystkiem w Białym 
stoku Suwałkach i Ostrowie maz., w 
których to miejscowościach Komitety 
czynią przygotowania do urządzenia 
wystaw miejscowych połączonych z 
pokazem Wystawy Ruchomej. 
Równocześnie przygotowywana jest 
akcja propagandowa na terenie Wi- 
leńszczyzny. Wystawa w Wilnie odbę 
dzie się w czasie od 15 do 25 września 
b. r. i znajdzie pomieszczenie w gma- 
chu Stowarzyszenia przemysłowo-han 
dlowego przy ul. Mickiewicza 33-a. 
Projektowane są odczyty i zwiedzania 
przez młodzież szkolną z odpowiednie 
mi objaśnieniami. ` 

Izba Rzemiešlnicza w Wilnie urzą 
dziła cały szereg zebrań członków Ce- 
chów miejscowych i porozumiała się 
z cechami zamiejscowemi w sprawie 
zbiorowego udziału rzemiosła w tej 
wystawie. Łącznie z tem projektowa” 
ne jest otwarcie resursy rzemieślni- 
czej wraz z zjazdem rzemieślniczym 
z całego okr. Przygotowywane są ró- 
wnież specjalne pokazy i. konkursy 
prac rzemieślniczych, z działów kon- 
fekcyjnych, spożywczych i fryzjers- 
kiego. 

Komunikacja Autobusowa 
Wilno—Grodno. 

odjazd z Wilna 11 rano 
przyjazd do Grodna 17.30 
odjazd z Grodna 18 (6 w.) 
przyjazd do Wilna 24 (12 w nocy). | 

Autobusy kursują do Lidy i Bielicy. 
Odjazd z Wilna przez [idę do Bielicy godz. 
16, odjazd z Bielicy 6 rano, z Lidy 7 rano, 
przyjazd do Wilna 11.40. 

Mt LE 

     

Otwięk. Kino - Teatr 

Wiłężska 38. tel. 9-26 

Nm KSI 

HELIOS 
Najnowsze rekord. arcydzieło 

humoru, królowie śmiechu 

Na |-szy s. ceny zniżone. 

Nr. 204 (2447) 

PAT I PATACHON »=- WYNALAZCY PROCHU 
Niezwykłe sceny, pobudzające widzów do niebywałych paroksyzmów śmiechu. 

Nad program: Przepiękna rewia (kolorowa) i tyg. filmowy. Początek o g 4-ej 
  

twięk. Kino - Teatr | DZIŚ! Pierwszy wielki dźwięk. 
Reliywood turecki z życia współczesn p. t. 

Bieziew. 22, tel. 15-28 | ANONSI 

ŻEBRAK STAMBUŁU 
Akcja rozgrywa się w krainie I('0| nocy na tle słynnych pałaców muzułm. 

W tych dniach uroczyste otwarcie sezonul 

W rol. gł. najwybitniejsze 
teatru stołecznego w Konstantynopolu 
Nad program: Dodatki dźwiękowe 

Najpotężniejsze arcydzieło dźwiękowe reż. Turżańskiego 

gwiazdy 

ZALOTNY KSIĄŻE z udziałem znakomitej Nafalji Kowanko i Mikołaja Kolina. 
  

dźwiękowe Kino 

с 
lalka 47, tał. 15-41. 
ASTNO| 

DZIŚ ujrzycie jak kochają, cierpią, walczą i umie- 
rają na Dalekim Zachodzie w filmie p.t. 

W roli głównej wspaniały męski bohater George O'Brien. — Werwa i humor, ochotę do Życia odzyskacie po 
Nad program: Doskonałe dodatki dźwiękowe. 

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

Ceny od 25 gr. 

KRÓL STEPÓ Niebywałe tempo 
Cudowne zdjęcia. 

  

Utwięk teau świetlny | 

ań. 

Nasz repertuar sezonowy składa się z najlepszych dźwiękowców najnowszej produkcji 1932—33 rekv 

| w 100% dźwięk. dram. 
| erotyczno-obyczajowym PAN 

Wielka 42, tel. 5-28 

JUŻ OD DZIŚ ukaże się na nsszym ekranie nieziemsko piękna Joan Grawferd i stuproc. amant Clark Gable 

KOBIETY BEZ PRZYSZŁOŚCI 
w zupełnie nowy sposób dramat, zagadn. współczesnej moralności. 
dżiękowa w 2 aktach LOKOMO7YWA Nr. 1373 oraz najnowszy tygodnik PAT-a. 

(Życie— piękne i brutalne...) 
Niezwykłe 

Nad program: 
Arcydzieło bózusz.. 

arcyzabawna komedja 
Z powodu wysokiej wartošci 

artystycznej filmu uprasza się o przvbycie na początek seansów o godz 4, 6, 8 i 10'15. Na |-szy s. ceny zniżone 
  

  

KONCESJONOWANE 

Kursy Stenografii 
w WILNIE, Zawalna 60—3 

Zajęcia 3 razy tygodniowo. Po ukończeniu — 
biegłość do 120 słów na minutę i świadectwo 

według wzoru Kuratorjum. 
Dla urzędników i akadem — oddzielne grupy. 

Opłata tylko 6 zł. miesięcznie. 

Parowa farbiarnia, pralnia chemiczna, 

prasownia i grempiarnia maszynowa 

„EXPRESS"— Wilno, wers: | 
farbuje, chemicznie pierze, prasuje i jednoczeš- 
nie odkurza ubrania i grempluje materjały na 
poczekaniu, odparza plusze, plisuje, reperuje 

ubrania, odnawia kapelusze, odsyła robotę bez 
dopłaty do domu, wykonuje wszystko 

TANIO, SZYBKO i SOLIDNIE! 

Zwróćcie się do „EX PRESSU* — telefon 17-00 
— Proszę się przekonać! — 

  

  

  

  

SEZZBUNZZEKNEZNEK 

DUŻY PLAC 
przy ulicy MIŁEJ 5 (Zwierzyniec) 

sprzedaje się na raty 
O warunkach dowiedzieć się: 

ul. WITOLDOWA 55-b, m. 5 

  

  

  

Klemensa Monkielewicza 

# 

% Filja FABRYKI WĘDLIN 

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

A 1. $. MILL. 

Bibijoteka Nowości 
Wilno, ul. Jagiellońska 8, m. 33 

zaopatrzona w znaczny dobór ostatnich no- 
wošci i dzieł klasycznych. 

Czynna od godz. 11 do 18-ej. Warunki dostępne. 

Każdy czytelnik otrzymuje, jako premjum, 
ładnie oprawioną książkę. 

M. Barancewicza 
Nowootwarta przy zbiegu ulic Szeptyckiego 
i Mickiewicza w Baranowiczach, poleca 
znane ze swej jakości wyroby masarskie 

i wszelkiego rodzaju wędliny. 

APTEKA 
prowizora farmaceuty 

w Baranowicząch 

została przeniesiona do nowego lokalu przy 
ul. Szeptyckiego Nr. 33 i została urządzona 

według najnowszych wymagań. 

Kierownik K. Monkielewicz 
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Koncesjonowany Zakład Elektrotechniczny 

Н Н m. LIDA, J. Miłanowicza mackewicza'14 
Wykonywuje przewijanie i remont dynamo maszyn 

i instalację siły i światła elektrycznego i wszelkie 

inne roboty w zakres elektrotechniki wchodzące. 

Ładowanie i naprawa akumulatorów. 
Robota solidna. — Ceny umiarkowane. — 

  
  

  

  

SKŁAD FORTEPIANÓW 

W. Gierwiatowskiego 
Wilno, róg Wileńskiej I Gdańskiej 1—6 

posiada wielki wybór fortepianów i pianin pierw- 

szorzędnych fabryk krajowych i zagranicznych 

oraz koncertowy C. Bechsteina. 

Firma egzystuje od roku 1838. 

  

  

  

Pracownia OBUWIA 

M. DRZEWINSKI 

PRZYJMUJE OBSTALUNKI i REPERACJE 

oraz reperacje kaloszy i śniegowców. 

+ 

Bonifraterska 6 
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SKLEP OBUWIA 
Wł. Czaplińskiego 
Wiino, Dominikańska 8, — filja Wielka 13 
poleca obuwie na sezon jesienny i zimowy 

damskie, męskie i dziecinne. 
Obuwie wykonane solidnie. Ceny niskie. 

  

POKÓJ 
duży, jasny z umeblowa- 

niem lub bez w dobrym 

punkcie miasta do wyna- 

jęcia. Zamkowa 3—3. 

Dowiadywać się w godzi. 

nach biurowych. 
  

MIESZKANIE 5 pokoi. 
wygody, dwa balkony, 

I piętro, ul Pańska 4—3 
oglądać 12—2. 
  

4- pok. mieszkanie 
2 Wygóduwówotax В ВО 
małe mieszkanie do wy- 
najęcia w centrum miasta 
DowładzieciiaoWAsKiKÓŚ 

wa 20, m.'2. 

1000 pudėw 
kartofli 
potrzebuje 

Ognisko Związku 
Osadników. 

Zgłoszenia adreso- 
wać lub osobiście: 
Wilno, Zygmuntow- 
ska 16, telefon 10 25 

Zlecenia 
dla 

nabywców i kupujących 
przyjmuje 

Ernst Neumann 
Breslau 13 

Gutenbergstr. 39- 

Zaubiono 
na ul. Zawalnej książkę 
opałową, wydaną przez 
Wydział Sanitarny P. K. 
P. Wilno na imię Wasi» 
lewskiego Rafała Łaska- 
wego znalazcę uprasza się 
o zwrot za wynagrodz, 

ul. Wileńska 33, m. 4 

Restauracja 
z wyszynkiem wódek 

de sprzedania 
Wilno, Zawalna 23 

  

  

    

Języki obce 
niemiecki,francuski 
włoski (konwersacja), 

oraz klasyczne 

łacina i grecki. 
Przygotcwywan.e do 

natiry | egzaminów 
w zakresie szkół średn. 
kc; udzie URANENI 
korepetytorzy b  profes. 
gimn. oraz absolw. U. $.B. 
Zulostanie d Radakcj: 

pod „Egzaminy*. 

Pełnokwalifikowany 

germen 8:4- bilol g 
przyjmie wakuj. godziny 
Wiadomość w Administr. 

„Kurjera Wileńskiego” 

NIEMKA 

nauczycielka- 
wychowawcz. 
Poedkula kody 

do dzieci w Wilnie 
lub w majątku. 

Oferty do Administr. 
„Kurjera Wileńskiego” 

Do zamożnego domu 
lub samotnego pana w 
charakterze gospodyni — 
kucharki, wychowawczy- 
ni, pielęgniarki, szukam 
posady. Zgłoszenia pro- 
szę składaś w Administr. 
„Kurjera Wileńskiego" 
pod „Samodzielna“ 

Młoda panna 
o miłej powierzchowności 
sumienna i b. pracowita 

poszukuje pracy 
Łaskawe oferty nadsyłoć 
do Adm „Kurjera Wil.* 

pod „Młoda panna* 

Nauczyciel 
szkół średnich, emeryt, 

POSZUKUJE PRACY 
w szkole prywatnej šred- 
niej albo powszechnej. 
Specjalność mstematyka. 
Może zająć stanowisko 
kierownika — ul. Stara 24 

A. Szulakiewicz. 

  

    

Kupię p anino 
w dobrym stanie. 

Oferty pisemne pod adr.- 
Wiwulskiego 6—22, Synaż 

Dr. Med. T 

Jerzy Doorzański 
Ginekolog 

Zawalna 8 m. 3, tel. 1590 
z dniem | września r. b. 

wznowił przyjęcia 
Godzenie od JB py 

Ur. Zeldowicz 
Choroby skórne, wener.. 
narządów moczowych, 

od g. 9—1 i 5—8 wieez. 

Dr.Zeldowiczowa 
Chor. kobiece. wenerycz- 
ne, narządów moczowych: 
od g. 12—2 i 4—6 wiecz. 

Mickiewicza 24, tel. 277 

Dr. Wolfson 
Choroby skórne, 

weneryczne, 
i moczopłciowe 

Wileńska 7, tel. 10-67 
od godz. 9—1 i 4—8 

Akuszerka 

Mara LAkNoro 
;rzyjmuje od 9 do 7 wiecz 
ślica Kasztanowa 7, m, 5 
W. Z. P. Nr. 69. 8320 

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, Tom. Zana 
na lewo Gedeminowską 

ul. Grodzka 27. 
W. Z. Nr. 3093 

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła sią 

na ul. Mickiewicza 4—6 
tamże gabinet kosmetycz- 
ny, usuwa zmarszczki, bro- 
dawki, kurzajki i wągry, 
w. Z. P. 48. 8323 

  

  

  

  

  

  

  

Poszukuję 
jakiejkolwick pracy biu- 
rowej, magazyniera ew. 
innej. Obcznany z księ- 
gowością. Złożę niewiel- 
ką kaucję Łaskawe ofer- 

ty do Administracji. 

Zakład Fryzjerski 
męski i damski „MAX 

Kalwaryjska II, 
poleca pierwszorzędną ro- 
botę po cenach znižonych 

Proszę się przekonać. 

  

  

  

Zakład Fryzjerski 
„STANISŁAW 

ul. Raduńska 22 
Salon męski i damski. 

Farbowanie włosów. 

  

WIRGIL MARKHAM. 
  

  

JABEŁ KUSI. 
(THE DEVIL DRIVES). 

Powieść amerykańska. Przekład autoryzowany z angielskiego. 

—- Tak — potwierdził. — Stary 
Boston wybudował! dom w lesie w 
"Two-mile. Mówiono, że wpakował w 
to pięćdziesiąt tysięcy, a na owe cza 
sy to była ładna sumka. Pan, widzę, 

obey w tych stronach? 

— Tak, ale ogromnie mi zależy na 
odwiedzeniu tego domu. - Czy tam 
można dojść pieszo? Czy to niedaleko 
stąd? 

— Można, dlaczego nie? 

Kilku satelitów rudego zaczęło 
śmiać się skwapliwie. na wyadek, 
gdyby to miał być dowcip. Ale on 
spojrzał na nich i śmiech umilkł. 

— W takim razie idę — oznajmi 
łem. — Zaraz, jak tu stoję, panie Job 
son. Pan zabierzesz moje rzeczy do 
siebie, a ja pójdę do domu Bostonów. 
Muszę iść, nie mogę czekać do jutra. 

Rozległ się szmer głosów. Jobson 

    

chciał zaprotestować, ale spotka? się 
ze wzrokiem rudego i umilkł. 

— Wyjdźmy na dwór, to pokażę 
panu drogę — ofiarował się Rudy. 

— Wpierw się jeszcze napiję — 
odparłem. — Funduję wszystkim, co 
kto chce. 

Kiedy wychyliliśmy piątą kolejkę, 
Rudy, który stał w wyczekującej po 
stawie z rękami na biodrach, popro 
wadził mnie ku drzwiom. 

— Moja walizka, panie Jobson!— 
zawołałem od drzwi. 

— Zabiorę ją do domu, panie — 
odpowiedział szczególnym tonem, na 
który wtedy nie zwróciłem uwagi z 
nadmiaru podniecenia. — Drugi na 
prawo od oberźy, z ogórdkiem od 
frontu. 

Rudy wyprowadził mnie na skraj 
miasteczka i pokaza! mi drogę. Głów 

Wydawnictwo „Kurjer Wileński" S-ka x ogr. odp. 

na ulica przechodziła w niebrukowa 
ny szlak, wijący się pod górę. 

Nie pamiętam dobrze, jak szed 
łem i którędy, gdyż byłem zamroczo 
ny, dość, że na początku zabłądziłem. 
Najpierw  przyświecały mi latarnie 
przydrożne, potem tylko księżyc. 
Przypominam sobie niewyraźnie, że 
bawiłem się w chowanego z dalekiem 
zielonem światłem sygnału kolejowe 
go, które mi ciągłe znikało za drze 
wami. Byłem tak znużony, że ledwie 
powłóczyłem nogami. Wkońcu zwa 
biony dalekiem  Iśnieniem wody, 
przeprawiłem się przez unawożone 
pole i stanąłem nad dużym stawem. 

Wiedziałem, że dom znajdował się 
w lasach za stawem, ale dzieliła mnie 
jeszcze od nich głęboka, bagnista do- 
lina. Jedyne „suche* przejście: ście 
żką — było o tej porze roku nie lep- 
sze od zoranego pola. Zapadałem się 
w grąskiem błocie po kostki. 

Zbliżając się do lasów zrobiłem od 
krycie, mianowicie, że zaniedbana 

ścieżka była niegdyś traktem „po któ 
rym musiał się odbywać ruch w obie 
strony. 

Las był rzadki, młody i pełen świa 
tła księżycowego. Nie wiem dlaczego 
od niosłem wrażenie, że część stoją- 

  

      
pł > z 

£ 
Drukarnia „Znicx“, Wilno, 

cych drzew była martwa. Musiała tu 
gospodarować chciwa siekiera. 

Rudy powiedział mi, że dom leżał 
w głębi lasu, zdala od drogi. Ale prze 
cież musiał komunikować się z trak 

tem jakąś dróżką. Tymczasem szed 
łem i szedłem, i widziałem tylko 

drzewa. 
Zawróciłem zarośniętym traktem 

rozglądając się bacznie na prawo i 

na lewo i wreszcie znalazłem. Z ust 

moich wyrwał się mimowolny ok 
rzyk, który obił się o moje własne 
uszy niesamowitem echem. Trakt 
biegł równolegle do wybrzeża jeziora, 
dróżka szła na południe. 

Czyż to miał być dojazd do boga 
tej rezydencji? Z drewnianych słupów 
bramy zeszły już oddawna wszelkie 
ślady farby i jeden z nich leżał na 
ziemi, Brama również leżała napłask, 
dając świadectwo zupełnej ruinic 
Chyba od czasów Dubrosky'ego nie 
przeszła tędy ludzka stopa! — pomy 
ślałem. 

Przeszedłem po spróchniałych de 
skach i poszedłem podjazdem dalej. 
Las był w tem miejscu wyjątkowo 
bujny i podszycie bardzo gęste, tak 
że księżyc przeświecał tylko gdzie 

ml Ś-to Jańska 1. tel, 3-40. 
^   BET: s 

# 

  

niegdzie. Wydostałem się na sporą 
połankę.  Naokoło stał amfiteatr 
drzew, w górze jaśniało księżcowo- 
gwiaździste niebo, ale domu nie było 
ani śladu. 

Stanąłem jak wryty i z ust moich 
wyrwał się ponury okrzyk. 

Był ślad domu: jedna Ściana 
zwrócona do mnie profilem, tak, że 
jej w pierwszej chwili nie zobaczy 
łem. Podszedłszy bliżej z boku, zoba 
czyłem puste otwory okien. U stóp 
tej ruiny rosły niskie drzewa i krze- 
wy, wśród których szemrał wiatr. 

Zrozumiałem, dlaczego las, przez 
który przeszedłem, był taki przerze 
dzony. Od pożaru. Tak. Przeszła tędy 
przed laty pożoga, która strawiła i 
las i dom, i zostawiła po sobie tylko 
jedną nagą ścianę, : 

Rozdział XIX. 

MIDDLEHAVEN: OGRÓD JOBSONA 

Nie pamiętam, jak wróciłem do 
Middlehaven. Znalazłem drogę instyn 
ktownie. Latarnie uliczne były już 
zgaszone, ale świecił księżyc i trafi 
łem do domu Jobsona bez trudności, 
w sieni majaczyła słaba żarówka, za 
listwą drzwi bielała kartka z instruk 

  

cją gospodarza, gdzie mam szukać 
swego pokoju. 

Obudziłem się z ciężką głową, 
napół tylko rozebrany. Słońce stało 
już wysoko. Ściany pokoju były upa 
cykowane na zielono, podłoga bez 
dywana, pościel licha, nie biała, lecz 
szarawa, umeblowanie tandetne, szuf 
lady umywalni bez gałek, bujający 
fotel z niebezpiecznie nadłamanym 
biegunem. 

czego postanowiłem obiejść się bez 
golenia. 

Dom miał ogródek od frontu, a 
ogród od tyłu. Zwróciłem uwagę na | 
porządną oranżerję, długości piędzie- 
sięciu stóp i rzędy inspektów, Niektó | 
re bulwy zaczynały kiełkować, gdzie 
niegdzie barwiły się kwiaty. Gospo 
darz był zajęty kopaniem. 

Koło jego obnażonej, łysej i jedno 
cześnie rozczochranej głowy wiła się 
na wietrze chmurka dymu z fajki. 
Na szyi miał czerwoną chustkę, którą. 
ocierał pot z czoła, na nogach owija 
cze, oblepione błotem. Poza tem strój | 
jego składał się z włóczkowego kaf 
tana i spodni do kolan. | 

(D. e. n.) 

Lustra nie bylo, wobec | 
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