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Orzeł w rodzinnem 
anieżdzie. 

  

Porucznik Żwirko (w berecie 3-ci zkolei) oraz konstruktor samołotu inż. Wigura (4-ty zkolei) 

wraz ze starostą grodzkim p. W. Kowalskim (w okułarach 2-    i zkoleł) na aucie zas jpanem 

kwiatami przez rozentuzjazmowaną publi zność. 

Świetne zwycięstwo por. Żwirki w 

tegorocznym międzynarodowym rai- 

dzie lotniczym, okryło sławą młode 

polskie lotnictwo. 

Jeszcze przed paru tygodniami z 

napięciem śledziliśmy przebieg zawo 

dów, niespokojnie oczekując wyni- 

ków. Z każdym jednak dniem nazwi- 

sko por. Żwirki coraz bardziej zaczęło 

się wysuwać na czoło, aż wreszcie 

światu ogłoszono jego zwycięstwo. 

Nam wilnianom wieść ta była tem 

bardziej miła, bo Zwycięzca jest sy- 

nem ziemi wileńskiej. 

Dziś witamy Go siebie, 

szczerze, z całego serca, nietylko jako 

zwycięzcę i sławę Polski, ale i jako 

dzielnego syna Wileńszczyzny, która 

tylu już sławnych ludzi wydała. 

Znakomity konstruktor zwycięs- 

kiego samolotu, serdeczny przyjaciel 

por. Żwirki jest również naszym goś- 

ciem i niech Mu tych kilka godzin 

spędzonych w naszem mieście zosta- 

nie w miłej pamięci. 

wśród 

Słowa, któremi Ich wczoraj wita- 
no, kwiaty, które do stóp padały to 
tylko słaby wyraz uczuć, któremi wi- 

ta dziś rodzinne miasto Zwycięzcę i 
świetnie zapowiadającego się młode- 

go inżyniera. 

* * * 

Wczoraj już od rana całe Wilno! 
wybierało się na Porubanek, a od В. 
mniej więcej 3-ej po południu auto za 
autem, Arbony, pociągi, motocykle, 
rowery, dorożki i własne nogi niosły 
wilnian na lotnisko, by powitać dziel 
nego lotnika. Przed czwartą olbrzy- 
mie lotnisko ze w kich stron ob- 
lężone zostało prz kilkutysięczne 
tłumy. 

   

    

Licznie też przybyła młodzież 
szkolna ze sztandarami i orkiestrami. 

Punktualnie o godz. 4 m. 3 zebra- 
ni na lotnisku usłyszeli furkot śmigła 
aeroplanowego, orkiestra zagrała 
„Brygadę*, a po przez tłumy prze- 

dł szmer: leci, leci. Jakoż rzeczy” 
» od strony Warszawy ukazał się 

już nisko lecący samolot ten sam, na 

którym nasz dzielny lotnik odniósł 
wspaniałe zwycięstwo i przeleciaw- 
szy nad lotniskiem wzbił się prawie 
pionowo wysoko w górę, poczem okrą 
żywszy lotnisko począł lądować. Sa- 
molot, prowadzony wprawną ręką pi 
lota, jak ktoś dobitnie określił, „po- 
prostu zrośniętego z maszyną'* posłu 
sznie osiadł na ziemię i po przetocze- 
niu się jeszcze kilkunastu metrów za 
trzymał się akurat w tem miejscu, 
gdzie oczekiwali na zwycięzców przed 
stawiciele władz cywilnych i wojsko- 
wych z p. wicewojewodą Jankowskim 
gen. Litwinowiczem, starostą grodz- 
kim p. Kowalskim, prezesem Dyr. Ko 
lei Państwowych p. inż. Falkowskim. 
Kuratorem O. S. p. Szelągowskini nu 
czele. 

   

Gromkie „Niech żyją* powitało 
wysiadających z aparatu daielnego 
lotnika i genjalnego konstruktora, 
których natychmiast porwano na rę- 

  

ce, by staropolskim zwyczajem „pod- 
nieść w powietrze 

Po chwilowem uspokojeniu się do 
por. Žwirki i inž. Wigury przemówił 
jako prezes wojew. komitetu LOPP p. 
wicewojewoda Jankowski 

Witając lotników wicewojewoda Jankow 
ski powiedział, że tak liczny udział tłu- 
mów w pewituniu drogich gości jest wymow 
niejszym od wszelkich słów. Wilno docenia 
uależycie sukces, odniesiony przez por. Źwir 
kę i inż. Wigurę. Zwycięstya ich są tem 
Lardziej miłe i bliskie sercu wilnian, iż por. 
Żwirko powiększa liczbę tych mężów, któ 
rych imicna zapisane są złotemi głoskami 
w historji Wileńszczyzny. Pobyt zwycięs 

kich łotników w Wilnie przyczynić się wi- 
nien w wysokim stopniu do uświadomienia 
społeczeństwa naszego © doniosłości i pot- 
rzebie rezwcju lotnictwa naszego i 0 tem, 
iż należy zabrać się jak najenergiezniej do 
przey w dziedzinie lotnietwa. zdobyć się na 
jak największe świadczenia materjalne, któ 
reby umożliwiły przygotowanie i wysłanie 
godnej reprezentacji Polski na międzynaro- 
dowe zawody lotnicze w roku 1934. P. wice 
wojewoda podziękował Żwirce za przybycie 
do Wilna i za to, że od naszego miasta roz 
poczyna swój lot ckręžny po kryju. Zakoń- 
czył okrzykiem na cześć dzielnych lotników, 
Okrzyk ten, powtórzony przez tysiączne tłu 
my rczległ się denośnem echem na lotnisku. 

Zkolei do zwycięzców przemówił 
prezydent miasta Wilna p. Maleszew 
ski, witając ich w imieniu miasta. 

Na twarzach gości widoc:n* wzru 
szenie. Żwirko z uśmiechniętą, miłą, 
bez żadnej pozy twarzą, Wiguru rów 
nież spokojny, jak i jego przyjacież 
skromny, wcale nie wyglądający na 
„slawę“ — wysłuchują powitań, za 
które w końcu serdecznie dziekują. 

Po przemówieniach do miłych tio- 
ści zbliżają się delegatki i delegaci 
młodzieży szkolnej, którzy w imieniu 
tych najmłodszch również witają 
chluby naszego narodu składając im 
w upominku kwiaty. 

Po powitaniach por. Żwirko i inż. 
Wigura wsiadają do aula, i wśród 
entuzjastycznych okrzyków  zebra- 
nych, oraz marszów orkiestr przejeż- 
dżają obok zgromadzonej młodzieży 
szkolnej i zgromadzonych dookoła lo 
tniska tłumów. „„Niech żyją, Niech ży 
ją” rozbrzmiewa nieprzerwanie na 
lotnisku, a kwiaty sypią się na głowy 
i pod stopy tych, których imiona dziś 
z dumą wymawia każdy Polak. 

Z lotniska wciąż wśród okrzyków 
i dźwięków orkiestr goście pojecnali 
do miasta, na wszystkich ulicach nie- 
mniej entuzjastycznie witani przez 
tych, którzy na lotnisku być nie mo- 
gli. 

WIECZOREM. 
Por. Żwirko był przyjmowany w 

Aeroklubie wieczorem wraz z inż. Wi 
gurą. — Obaj otrzymali honorowe 
członkostwo Wileńskiego Lotnictwa. 
Przemawiali prezes Aeroklubu i P. 
wiceprezydent Czyż podnosząc zasłu- 
gi lotnika i inżyniera, którzy uważają 
że przynoszą sobie wzajem szczęście 
i postanowili jak najczęściej latać ra- 
zem. 

Najnowszym wyczynem por. Żwir 
ki będzie lot na wysokość na warszaw 
skiem lotnisku. 

Nasz as powietrzny czuł się swoj- 
sko i wesoło w koleżeńskiej atmosfe- 
rze Aeroklubu, gdzie młodzież lotni- 
cza męska i żeńska robiła honory do- 
mu z ujmującą gościnnością. 

Ogłoszenia są przyjmowane: od godz. 9—3 i 7—9 wiecz. Konto czekowe P. K. O. Nr. 80.750. Drukarnia — 
1 OSZEŃ: Za wiersz milimetrowy przed tekstem—75 gr., 

Powrót Pana Prezydenta 
Rzpliteį. 

WARSZAWA, 8. IX. (Pat). W dniu 
dzisiejszym powrócił do Warszawy 
Pan Prezydent Rzeczypospolitej. 

Pożegnalna audjencia. 

WARSZAWA, 8. IX. (Pat). W dniu 
8 bm. o godz. 13 Pan Prezydent Rze- 
czypospolitej przyjął na audjencji po 
żegnalnej ustępującego ministra ko- 
munikacji inż. A. Kuehna. 

  

   

Zaprzysiężenie nowoamiano- 
wanego kierownika Min. Ko- 

munikacji. 

WARSZAWA, 8. IX. (Pat). W dniu 
8 bm. o godz. 11.30 odbyło się w Zam 
ku zaprzysiężenie nowomianowanego 
kierownika Ministerstwa Komunika- 
cji inż. M. Butkiewicza. 

Nowy podsekretarz Stanu. 

WARSZAWA, 8. IX. (Pat). Pan 

Prezydent Rzeczypospolitej mianował 
w dniu dzisiejszym dotychczasowego 
szefa Biura Ekonomicznego Prezesa 
Rady Ministrów p. Tadeusza Lechni- 
ckiego podsekretarzem stanu w Pre- 
zydjum Rady Ministrów. 

* * ® 

WMARSZAWM, 8. 9. (Pat). — Nowy podse- 
anu w Prezydjum Rady Ministrów 

deusz Lechnicki urodził się w roku 
w miejscowości Serebriszcze na Chełm- 
nie Do szkół średnich uczęszczał po- 

kowo w Lublinie, następnie zaś, w ©2а 5° 
strajku szkolnego. w którym brał udzi 
przeniósł się do Warszawy, gdzie uczęszczał 
do gimnazjum polskiego Konopczyń: 
Po ukończeniu gimnazjum odbył studja wyż 
sze za gramicą, najpierw w Wiedniu, a słąd, 
po ukończeniu Akademji Eksportowej, prze 
niósł się do Berna, gdzie ukończył z odzna - 
czeniem wyżsą akademję handlową. W: cza- 
sie studjów w Berlinie prowadził, w kon- 
takcie z polskiemi drużynami strzeleckiemi, 
pracę niepodległościwą wojskową wśród aka 
demików polskich w Niemczech. Powołanv 
z chwilą wybuchu wojny do służby w armji 
rosyjskiej, pełnił tę służbę w artylerji. W. 
roku 1927 odegrał wybitną rolę w pracy nad 
organizowaniem polskich formacyj wojsko 
wych w Rosji i jako jeden z pierwszych na 

uł kontakt z przybyłymi z Polski ppłk. 
sem—Kulą, płk. Barthel de Weydenthalem 

i Tadeuszem Hołówką, stając się najbliż. 
szym współpracownikiem płk. Barthel de 
Wieydenthala. Po powrocie do kraju. w chw:. 
li odzykania niepodległości przez Polske, 

do służby w szeregach jako oficer 
ji konnej. Ciężko ranny w kampanii 

kijowskiej, po powrocie do zdrowia jako ofi 
cer w gabinecie ministra spraw wojskowych 
pełnił w latach 1922—1925 funkcje kierowni 
ka akcji osadnictwa wojskowego. W: roku 
1927 przeszedł do służby w MSZ., gdzie peł 
nił funkcje zastępcy naczelnika wydziału 
zachodniego, biorąc udział w całym szeregu 
rokowań gospodarczych, przedewszystkiem 
z Niemcami. W: styczniu 1932 r. powołany 
został na stanowisko szefa Biura Ekonomi 
cznego Prezesa Rady Ministrów, na którem 
to stanowisku pozostawał do chwili obecnej 

Zmiany na stanowiskach 
wojewodów. 

„Gaz. Polska“ podaje, že wojewo- 
da poleski p. Jan Krahelski przenie 
siony będzie wkrótce w stan spoczyn 
ku, a wojewodą poleskim mianowany 
zostanie wojewoda nowogródzki, p. 
Wacław Biernacki. 

Wśród kandydatów na stanowisko 
kierownika urzędu wojewódzkiego w 
Newogródku wymieniany jest b. ku- 
rator okręgu szkolnego lwowskiego, 
Pp. Stefan Świderski. 

Gen. Mac Arthur w Równem. 
RÓWNE, 8. IX. (Pat). We czwar- 

tek, w godzinach porannych przybyt 
do Równego szef sztabu generalnego 
armji Stanów Zjednoczonych gen. 
Mac Arthur w otoczeniu polskiej ge- 
neralicji i attaches wojskowych ce- 
lem wzięcia udziału w manewrach w 
okolicach Równego. 

Zmniejszenie kosztów | 
utrzymania. 

WARSZAWA, 8. IV. (Pat). Głów- 
ny Urząd Statystyczny donosi, że Ko 
misja Badania Zmian Kosztów Utrzy 
mania na posiedzeniu w dniu 8 bm. 
ustaliła, że koszty utrzymania rodzi- 
ny pracowniczej, złożonej z 4 osób, 
w miesiącu sierpniu 1932 r. w porów 
naniu z lipcem zmniejszyły się o 1,2 
procent. 

   

    

   
   

   

  

          

    

     

  

AEG 02. 

Dwa odczyty 
prof. Morelowskiego w Sofji. 

SOFJA, 8. IX. (Pat). Profesor Uni 
wersytetu Wileńskiego Marjan More- 
lowski wygłosił w Sofji dwie prelek- 
cje, ilustrowane przezroczami, z dzie 
dziny historji sztuki polskiej. Prelek 
cyj wysłuchało z wielkiem zaintereso 
waniem liczne audytorjum, złożone z 
elity kulturalnej i naukowej Sofji. 

Dotychczasowy min. skarbu Jan Piłsudski 
wiceprezesem Banku Polskiego. 

WARSZAWA, 8. IX. (Pat). Pan 
Prezydent Rzeczypospolitej miańo- 
wał w dniu dzisiejszym dotychczaso- 

wego ministra skarbu Jana Piłsuds- 
kiego wiceprezesem Banku Polskiego. 

Z 

Konferencia w Stresie. 

  

STRESA, 8. IX. (Pat). Konferencja 
zakończyła dziś dyskusję ogólną. De- 
legat szwajcarski podkreślił, że prze- 
dewszystkiem załatwić należy zagad 
nienia finansowe. Dopiero gdy finan- 
se będą uporządkowane, będzie moż- 
na zająć się kwestjami ekonomiczne- 
mi. Natomiast delegat niemiecki wy 
raził opinję, że przedewszystkiem za- 
jąć się należy kwestjami gospodarcze- 
mi. Konieczne jest zwiększenie siły 
nabywczej ludności krajów  rolni- 
czych. Niemcy wypowiadają się za u- 
kładami preferencyjnemi i gotowe są 
w nich uczestniczyć pod warunkiem, 
że będą one dotyczyły tylko okresu 
kryzysu i obejmowały jedynie tylko 
państwa czysto rolnicze Europv par 
łudniowo-wschodniej. Delegat niemie 
cki oświadczył dalej, że wśród uch- 
wał konferencji warszawskiej jedna 
interesuje specjalnie Niemcy, miano- 
wieie podkreślenie związku pomiędzy 
nadwyżką eksportu a spłatą długów. 
Niemcy zdążać będą do aktywnego za 
jęcia się temi zagadnieniami w komi: 
sji finansowej. 

Delegat francuski, a zarazem prze 
wodniczący konferencji, Georges Bon 
net, przedstawił punkt widzenia Fran 
cji Omówił on przyczny kryzysu 
państw rolniczych, upatrując je w 
spadku cen produktów rolnych, dalej 
we współzależności ekonomicznej, w 

  

"szczególności państw naddunajskich, 
na skutek której silnie odczuwa ją one 
politykę restrykcyjną, wreszcie w fak 
cie, że dopływ kapitałów zagranicz- 
nych i przesyłek emigrantów całkowi 
cie ustał, co spowodowało dła krajów 

tych, które są krajami nowemi, brak 
dewiz. Jako środki zaradcze uważa 
Francja przedewszystkiem za koniecz 
ne rewaloryzację cen zboża. kiórą па 
leży zapewnić w ten sposób, że państ 
wa importujące zboże winny podzie- 
lić między sobą nadwyżkę kraiów ek- 
sportujących, przyznając tej nadwyż 
ce cła preferencyjne. 

  

W zakończeniu Georges Bonnet 
podkreślił, że delegacja francuska nie 
składa żadnego planu, a jedynie sta- 
wia do dyskusji pewne poglądy. 

PARYŻ, 8. IX. (Pat). Jak podaje a- 
gencja Havasa, przedstawienie fran' 
cuskiego punktu widzenia, uczynione 
wczoraj na konferencji w Stresie 
przez Bonneta, wywarło na wszyst- 
kich delegacjach jak najbardziej ko- 
rzystne wrażenie, ze względu na jego 
doniosłość i jasność. Niektórzy delc- 
gaci, pragnący umieścić na czele po: 
rządku dziennego konferencji prze 
wodniczących delegacyj zasadę mura 
torjum dla wszystkich długów, zda- 
dzą sobie sprawę z tego, że bardzo wy 
raźne stanowisko Francji, zajęte przez 
Bonneta w dziedzinie finansowej, zu- 
pełnie nie odpowiada ich poglądom, 
wyklucza ewentualność udzielenia po 
życzek jakiemukolwiek krajowi i-wy- 
kazuje konieczność postawienia dłuż 
ników wobec ich zobowiązań jako is 
totny cel konferencji. Delegacje ży- 
wo zainteresują się szeregiem zarzą- 
dzeń konstrukcyjnych charakteru go 
spodarczego. przedstawionych przez 

„ Bonneta, na które wyraziły już zgodę 
pewne kraje, w szczególności Niemcy 

{ 

   

  

Rozwiązanie Reichstagu nieuniknione 
BERLIN, 8. IX. (Pat). Prezydent 

Hindenburg powrócił 8 bm. z Neudeck 
i przyjął w południe kanclerza Pa- 
pena. 

Jak informują z kół miarodajnych 
rozmowa ponownie wykazała zgod- 
ność poglądów prezydenta Hindenbur 
ga i kanclerza Papena we wszystkich 
aktualnych kwestjach. 

Bezpośrednie potem prezydent 
Hindenburg przyjął ministra spraw 
zagranicznych von Neuratha, z któ- 

Hitler ma nadzieję... 
BERLIN, S. 9. (Pat). — Hitler wygłosił 

w Monachjum na manifestacji narodowo — 
socjalistycznej namiętne i pełne sprzeczno- 
Śei przemówienie polityczne, w którem wy- 
stąpił z atakiem nietylko przeciwko kanele 
rzewi Papenowi, lecz zaatakował również 
prezydenta Hindenburga. 

Mój wielki przeciwnik — oświadczył Hit 
ler — liczy 85 lat, a ja tylko 43. Jestem zu- 
pełnie zdrów i wierzę, iż opatrzność powoła 
mnie do wielkich zadań. Gdy ja osiągnę 85 

rym omówił kwestje polityki zagrani- 
cznej. 

W godzinach popołudniowych kan 
clerz Papen odbył dłuższą konferen- 
cję z prezydentem Reichstagu Goerin 
giem. 

Audjenecja prezydjum Reichstagu 
u Hindenburga wyznaczona została 
na piątek przed południem. W kołach 
politycznych utrzymuje się nadal 
przekonanie, że rozwiązanie Reich- 
stagu jest nieuniknione. 

przeżyć Hindenburga. 
rok życia, Hindenburga już nie będzie. My. 
narodówi — socjaliści nie wzdragamy się 
przed niczem — oświadczył Hitler. Jeżeli 
nie możemy dojść do władzy samodzielnie, 
wówczas gGtówi jesteśmy rządziś chwilowe 
wraz z innnemi stronnietwami. 

Przechodząc do wydarzeń bytomskich, — 
Hitler oznajmił, iż w państwie narodowo — 
socjalistycznem nigdy nie mogłoby dojść do 
tego, aby 5 Niemców było skazanych z powo 
du jednego, Pelaka. 

  

Sytuacja się 
PARYŻ, 8. IX. (Pat). Na wczoraj: 

szem posiedzeniu Rady Ministrów о- 
mawiano między innemi odpowiedź 
rządu francuskiego na notę niemicką. 
Z końcem bieżącego tygodnia, prawdo 
podobnie w piątek, zbiera się gabinet 
ponownie dla rozpatrzenia wczoraj 
powziętej decyzji. We francuskich ko 
łach dyplomatycznych i rządowych 
opublikowanie przez Rzeszę niemiec- 

„Wyjašnia“. 
kiej noty nie wywolalo niezadowole- 
nia. Panuje przekonanie, že przyczy- 
ni się do wyjašnienia sytuacji, wyt- 
worzonej przez notę oraz przemówie 
nia i wywiad gen. Schleichera. Ponie- 
waż inicjatywa niemiecka odjęła ro- 
kowaniom charakter poufny, rząd 
francuski również opublikuje swą od 
powiedź, po zaznajomieniu się rządu 
Rzeszy z jej treścią. 

  

Bóiki socjalistów z hitlerowcami w Austrii. 
WAEDEŃ, 8. 9. (Pat). — „Arbeiter Ztg.“ 

danogi, że wczoraj w nocy doszło w Leoben 
do krwawych awantur między narodowymi 
soejalistami a młodocianymi socjalistami. W 
czasie starcia jeden narodowy socjalista zo- 
stał pchnięty nożem w brzuch. Inny hitle- 
rówiec został ugodzony kulą w serce i padł 

trupem na miejscu. 
Wkród naradowych socjalistów zapano- 

маЮ & tego powodu ogromne wzburzenie. 
Rzuccno się na socjalistów i wielu z nich 
pobito. Policja i żandarmerja obsadziły głó 
wne ulice które do późnej nocy miały wyg 
ląd obozu wojennego. 

Stolica Mandchukuo w obawie przed własną 
„niepodleotošcią“. 

PEKIN, 8. IX. (Pat). Wobec zbliża 
jącego się terminu oficjalnego uzna- 
nia nowego państwa mandżurskiego 
przez Japonję, wśród władz bezpie- 
czeństwa stolicy nowego państwa 
wzrasta zaniepokojenie. Ochotnicy 
chińscy, działający na terenie prowin 

cji Kiryn, skierowali się nagle w stro- 
nę Czang-Czun, gdzie wojska japoń- 
skie i mandżurskie gotowe są stawić 
im czoło. Nowomianowany dowódca 
wojsk japońskich gen. Mato wysłał 
podobno koleją z Mukdenu do Peki- 
nu posiłki w stronę Czang-Czun. 

Przesilenie gabinetowe w Grecji. 
WIEDEŃ, 8. IX. (Pat). „Neue Fre- 

ie Presse" donosi z Aten: Sytuacja 
wewnętrzno-polityczna w Grecji zao- 
strza się katastrofalnie. Venizelos zgo 
dził się na żądanie rojalistów, do któ 

rych przyłączyły się dwa silne ugru- 
powania republikańskie i wręczył po 
południu prezydentowi republiki Sa- 
imisowi swą dymisję. 

ul. Ś-to Jańska 1, Telefon 3-40. 
w tekście 60 gr., za tekstem—30 gr., kronika redakc., komunikaty— 

w numerach niedzielnych i świątecznych 25%, zagraniczne 100%, zamiejscowe 25%. Dla poszukujących pracy 50% zniżki, 
za tekstem 10-ciołamowy. Administracja zastrzega sobie prawe zmiany terminu druku ogłoszeń. 

    

Kwestja rozbrojenia 
moralnego 

na kongresie pacyfistycznym. 

WIEDEŃ, 8. IV. (Pat). Międzyna- 
rodowy kongres pacyfistyczny obra- 
dował w dniu 8 b. m. nad sprawą roz 
brojenia moralnego. Dyskusja w tej 
sprawie przeciągnęła się do wieczora. 
Delegacja niemiecka zażądała usunię 
cia z tekstu rezolucji ustępu, zapropo 
nowanego przez delegację angielską 
o lojalnem wykonywaniu zobowiązań 
traktatowych. 

W dyskusji wielu mówców, m. in 
również i delegat Połski Łypacewicz 
zwracało uwagę na to, że skreślenie 
wymienionego ustępu wywołałoby u- 
jemne wrażenie. Prof. Quidde oświad 
czył wobec tego, że delegacja niemiec 
ka będzie głosowała za rezolucją wraz 
z ustępem o lojalnem wykonywaniu 
traktatów. Rezolucja w sprawie roz- 
brojenia moralnego przeszła zatem je 
dnomyślnie. Poprawka delegacji buł- 
garskicj o rozbrojeniu moralnem w 
stosunku do mniejszości narodowych 
przeszła 24 głosami przeciwko 13. 

Niemcy głosowali przeciwko po- 
prawce bułgarskiej. 

    

Międzynarodowa konferencja 
drzewna. 

WIEDEŃ, 8. IX. (Pat), W dniu 8 
bm. rezpoczęły się tu obrady między- 
narodowej konferencji drzewnej, w 
której biorą udział przedstawiciele 
Austrji, Czechosłowacji, Jugosławji, 
Polski i Rumunji. Obrady konferencji 
zagaił hr. Colorado-Mannsfed, po- 
czem dokonano wyboru prezydjum, 
przyczem na przewodniczącego powa 
łaro delegata połskiego dr. Krystyna 
Ostrowskiego. Obrady konferencji po 
trwają 3 dn. 

Strajk w Belgji w stadjum 
likwidacji. 

BRUKSELA, 8. IX. (Pat). Właści- 
ciele kopalń i delegaci górników przy 
jęli propozycję ministerstwa przemy 
słu, zmierzającą do likwidacji strajku 
górników. Czynione są przygotowa- 
nia do podjęcia pracy w dniu 9 b. m. 
we wszystkich kopalniach. 

Trocki będzie się kurować 
w Czechach. 

W4EDEŃ, 8. 9. (Pat). — Dzienniki wie- 
deńskie donoszą z Pragi, że władze czecho- 
słowackie pozwoliły Trockiemu na przyjazd 
do Piszczan pe 15 wrześniu, pod warunkiem 

że wstrzyma się on wszelkiej działalności 
politycznej i że po ukończeniu kuracji wró 
ci do Turcji. Ze strany Turcji nadeszło wcze 
raj zawiadomienie, że władze tureckie udzie 
lą Troekiemu dalszego pozwolenia na pobyt 
w Turcji. 4 

„Łany 

Ogólnopolski zjazd 
przeciwrakowy. 

W dniach 30 i 31 października 
b. r. odbędzie się w Łodzi Ill-ci ogól- 
nopolski zjazd przeciwrakowy, po- 
święcony zagadnieniom  współczes 
nych badań nad rakiem, wczesnego 
rozpoznawania tej choroby, leczenia, 
oraz walki z rakiem na terenie Polski. 

Komitet organizacyjny zjazdu o- 
trzymuje zgłoszenia od najwybitniej 
szych przedstawicieli świata nauko 
wego i łekarskiego. Dotychczas zgło 
szono już blisko 20 referatów, w tem 
10 zapowiedzieli profesorowie i leka 
rze warszawscy. 

Kto wygrał? 

WARSZAWA, 8. IX. (Pat). W cza 
sie dzisiejszego ciągnienia 25 klasy 
kiego wiceprezesem Banku Polskiego 
Polskiej Państwowej Loterji Klaso- 
wej główniejsze wygrane padły na 
numery następujące: 

20 tysięcy złotych — 142.884, 15 
tysięcy złotych — 144.705, 10 tysięcy 
złotych — 39.976 i 63.605, 5 tysięcy 
złotych — 91.896, 105.062 i 161.653, 
3 tysiące złotych — 125.104, 130.929, 
139.084, 141.082, 5.790 i 59.553. 

GIEŁDĄ WARSZAWSKA 
DEWIZY: — Nowy York 8,82 — 8,94 — 

8,90. Paryż 34.95 — 35,04 — 34,86. Szwaj- 
carja 172,25 — 172,68 — 171,82. Berlin 212. 
Tendencja niejednolita. 

PAPIERY PROC.: — 3 proc. bud. 39 i 
pół — 39,25. 4 proc. inwest. 102 — 101 i pół 
— 102,75. 6 proc. dolarowa 56. 4 procentową 
dolarowa 50 — 49,25 — 49,75. 7 proc. stabil. 
57,25 — 56 — 56,25. 10 proc. kolejowa 100. 
8 procentowa LZ. ziemska 53,25 — 51. — 
4 i pół proc. LZ. ziemska 39 — 38,75 — 38 
i pół. — Tendencja dla pożyczek słabsza. 
dla listów niejednolita. 

AKCJE.: — Bank Polski 98 — 92 — 42. 
Chodorów 85. Cukier 24 i pół, — Węgiel 
24 i pół — 23 i pół. Lilpop 16,75 — 15,75. 
Ostrowiec 33 — 31. Starachowice 11 i pół 
— 12 — 11. Tendencja słabsza. 
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Maeteriinck i jego twórczość. 
29 sierpnia r. b., w dzień 70-ej 

rocznicy urodzin Maurycego Maeter- 
lineka odbył się w Brukseli uroczy 
sty obchód ku czci znakomitego poe 
ty i pisarza. Król belgijski Albert na- 
dał przy tej okazji Maeterlinckowi 
tytuł hrabiowski. 

Nie trzeba chyba rozwodzić się 
nad tem, kim jest Maurycy Maeter- 
linck. Od dziesiątków lat jego olbrzy 
mia sława wypełnia nietylko maleńką 
Belgję. Maeterlinck znany jest szero 
ko i daleko poza granicami ojczyzny. 
Parę pokoleń ludzkich delektuje się 
już jego dziełami. Tłumaczony na 
wszystkie języki cywilizowane, podzi 
wiany, komentowany, = wielbiony 
mógłby Maeterlineck co do sławy po- 
równać się z najwybitniejszymi ostat 
niego półwiecza: Anatolem France'm. 
G. B. Shawem, G. Annunzio'em, G. 
Hauptmann'em. 

Maurycy Maeterlinck urodził się 
29 sierpnia 1862 r. w Gandawie. Tam 
że uczęszczał do College Sainte-Barbe, 
a potem na uniwersytet. Po ukończe 
niu studjów prawnych, osiadł w Pa 
ryżu, gdzie się zetknął z koryfeusza 
mi francuskiej szkoły symbolistów, 
w pierwszym rzędzie z Villiers de 
1Isle-Adam. Literatura ciągnęła go 
nieprzeparcie. Rychło tedy porzucił 
praktykę adwokacką. a zabrał się do 
liryki. " 

Po šmierci ojca powraca do Gan 
dawy. Przebywa odtąd głównie w ro- 
dzinnem mieście. spędzając dla od- 
miany lato w pięknem ustroniu wiej 
skiem Oostacker. Ostatnio, jak sły- 
chać, upodobał sobie 70-letni poeta 

francuską Rivierę. 

Pierwszy zbiór wierszy p. t. „Serre 
chaudes* wydał 27-letni autor w 1889 
roku. Liryki te zwróciły uwagę świa 
ta literackiego nieskazitelnością for 
my. W tymże roku pisze Maeterlinck 
sztukę sceniczną ,,La princesse Malei- 
ne* (początkowo wierszem, potem 
prozą). Wprawdzie znać było w tej 
sztuce silne wpływy Szekspira. jed 
nak zawierała ona już pierwiastki 
mistycyzmu i nastrojowości, tak cha- 
rakterystyczne dla całej dalszej twór 
czości wielkiego gandawczyka. 

Maeterlinck był pisarzem  płod- 
nym. Zachęcony powodzeniem i wzra 
stającym rozgłosem rzucał on niemal 
coroku nowy dramat na rynek księ 
garski, a więc „L'intruse* (1890), 
„Aveugles* (1891), .,Les sept princes- 
ses* (1891),  „Pellóas et Mólisande' 

(1892) — przerobiony następnie przez 
Debussy'ego na operę. „Alladine et 
Polomides“ (1894), „Intėrieur“ (1894) 
„La morte de Tintagilės“ (1894), stu- 

djum o Novalisie (1895), „Le trėsor 
des humbles“ (1896) — dzielo filo- 
zoficzno-moralizatorskie prozą, „Ag- 
lavaine et*Sćlysette* (1896), „„Douze 
chansons“ (7896) — śliczne liryki „La 
Sagesse et la Dóstinće* (1898)—dzieło 
prozą, utrzymane w duchu umiarko 
wanego stoicyzmu i oparte na wska 
zaniach etycznych, „La vie des abeil- 
les“ (1901) — dzieło prozą, łączące 
w sposób harmonijny filozof ję, teolo 
gię i fantazję, „Le temple enseveli* 
(1902) — studja, .Monna Vanna“ 
(1902), „Marie Madelaine* 1902), 

„Joyzelle* (1903) — śliczna baśń dra 
matyczna, „Le miracle de saint Anto- 
ine* (1905) — komedja, ,,La vie et 
les fleurs* (1907). „„Le double jardin* 
41909), „Lioiseau bleu* (1911). „La 
Mort* (1912). O późniejszych powo- 
jennych utworach Maeterlincka nara- 
zie nie będziemy mówili. 

Żeby Maeterlincka należycie zro- 
zumieć, trzeba go przeczytać. Zbyt 
jest bowiem subtelny i zbyt przewraż 
liwiony, by można było w suchym 
szkicu oddać całą gamę jego twórczo 
ści. Do Maeterlincka dałyby się zasto 
sować słowa Asnyka: 

  

„I płynie myśli subtelny aromat 

Wysubtelniony w cieplarnianej szkole 

Dostępny jeno dla wybranych gromad 

Rozumiejących nastrój i symbole...“ 

Powiedzieliśmy już. że Maeter- 
linck lubuje się w tajemniczości i па- 
strojach. Myśl jego błąka się w na- 
wpół nadprzyrodzonym Świecie, sie- 
rotrksiężniczek, smętnych ślepców, 
biadych rycerzy króla Artura, starych 
kluczników opuszczonych zamków. 
Nie wiemy skąd te postacie przycho 
dzą i dokąd dążą. Otacza je jakaś bo 
lesna tajemnica, jakiś raczej wyczu- 
walny, aniżeli dostrzegalny bół, jako- 
weś złowieszcze przeczucia i wróżby. 

Dzisiejsze pokolenie zracjonalizo- 
wane i zmaterjalizowane do szpiku 
kości, pogrążone w odmęcie walk 
partyjnych i politycznych, przygnę- 
bione trwogą o przyszłość gospodar 
czą Świata, coraz mniej Maetrelincka 

przedwojennego rozumie. Świat bo- 
haterów Maeterlincka, to świat cał- 
kiem inny, jakże daleki od óbrzydli 
wego skrzeku naszej powojennej rze 
czywistości. Z tem większą przeto roz 
koszą zwraca się zmęczona i przy” 
sypana kurzem szarej codzienności 
myśl ludzka ku książkom belgijskie- 
go poety i myśliciela, by pogrążyć się 
w ożywczej kąpieli ich idealnego 
świata. 1. J—ski, 

  

  

SU PTE Ww 

Złowieszczy raport. 
Badając położenie gospodarczo-społeczne 

Stanów Zjednoczonych za pomocą nowej 

jednostki mierniczej, zwanej produkcjo-ener 

j upa inżynierów i-statystykow amery 
ch po paru latach žmudnej pracy ©- 
ostatnio obszerny raport, w którym 

У przekonanie, iż przemysł Stanów 
Zjednoczonych osiągnął szezytowy punkt 

swych możliwości. 
Autorowie raportu przygotowywanego pod 

opieką władz państwowych USA. nie ukrywa 
ja bynejmniej przed społeczeństwem amer! 
kańskiem ponurych horoskopów na przysz- 
łość i twierdzą, że jest rzeczą wręcz niemnż 
liwą utrzymać dawne status quo potęgi gos 

podarczej Stanów. 
Przeciwnie. po upływie dwóch lat bezro- 

bocie w Ameryce osiągnie liczbę 20,000,000 
osób, chyba, że stałby się cud. lub żehy 
jaki nieznany dzisiaj genjusz zdołał pow- 

wzrost ysu ekonomicznego. Au- 
e raportu stwierdzają, iż co się tyczy 

ich samych — to w chwili obecnej są bezrad 
ni i bezsilni. 

ie przemysłu 

   

  

   
  

    

        

    

  

  

  

    

    

   Stanów Zjednoczo 
ża się juź dzisiaj zawrotną cyfrą 

dolarów. Inflacja, zdaniem 
autorów raportu, mogłaby przynieść Amery- 
ce chwilowy nawrót .,prosperity*, po którym 
nastąpiłoby jeszcze dotkliwsze zaostrzenie 
kryzysu, tak że myśląc o inflacji nie należy 
bynajmniej spodziewać się, by mogła ona 
zasadniczo polepszyć sytuację w przemyśle. 

Raport przygotowywany od paru lat przez 

mitych fachowców wywołał w ame- 
skich sferach gospodarczych przygnę 

'e z paniką. 

  

   

    

      

    

  

  

       

   

      

„Vu“ — oko świata. 
Przewracamy parę stron reklamowych i 

natykamy się na taki oto tytuł: „„Poszuku- 
je się 366 nagich kobiet na żony dla króla 
Pauzola*. Maharadża jaki? Kacyk z arch' 

Nie chodzi tu o żadne chińskie nazwisko. 
„Vu* — to nazwa tygodnika paryskiego. 
który od pięciu lat dostarcza publiczności 
wrażeń wzrokowych, pnzyznać trzeba, nader 

urozmaiconych. „Vu- — imiesłów od słowa 
* — to ilustrowany reportaż, który naj 

kszego nawet la sławia odrazu au con- 
rent tego wszystkiego, co się w danym cza 
sie na szerokim świecie dzieje. Oryginalne, 
doskonałe zdjęcia i zawsze zajmujące, kró 
sze lub dłuższe komentarze — oto czynni 

i którym „Vu* cieszy się niezwykła 

kopalnię cieka 
h pism zagra 

    

     

      

     
nicznych. 

Weźmy oto do ręki pierwszy z brzegu 
Vu“. Z okładki spoziera na nas pot. 
jakaś ni to głowa ni to maszyna. 

Rychło przekonywujemy się, że chodzi tu 
o głowę ludzką, ukrytą w olbrzymiem. okreg 
łem, metalowem pudle skafandra (ubranie 
nurka). Podtytuł głosi, że elou niniejszego 
numeru stanowić będzie opis. podwodnej 
drówki dziennikarza francuskiego Klaudju- 
sza Blanchard. 

Przewracamy stronę tytułową. „Wyczyn 
prof. Piecarda!t* — ogłoszą wielkie litery. 
Znamy już ten wyczyn oczywiście. Mimo to. 
raz jeszcze z całą ciekawością oglądamy 
chudą twanz uczonego z czupryną A la Pa- 
derewski i w okularach a ła Gandhi. Jeszcze 
raz uwieczniamy w pamięci wzrokowej nieś- 
miertelną gondolę przed lotem, podczas lotu 
i po locie. Popularyzacja człowieka i jego 
czynu posunięta do ostatnich granie. 

„Po wybcrach niemieckich!* Kto z nas 
— mówiąc szezerze — orjentuje się tak dob 
rze w chaosie politycznym dzisiejszych Nie 
miec? A jednak „Vu* potrafi zorjentować 
każdego. Podaje mianowicie oryginalny, 

  

worna 

      

   

    

    

jednocześnie prosty res obrazkowy: 

biate kółeczko, nacjonal — spory krążek 
rok 1919 — rasiści (hitlerowcy) — maleńkie 
z czarnym orłem. katolicy — jeszcze więk. 
szy krążek z ukrzyżowanym Chrystusem, 
socjaliści — potężne koło z trzema, grubemi 
strzałami, komuniści — maleńkie, białe kó. 
łeczko. Rok 1924 — rasiści — spore już 
kółeczko z .,Hackenkreuzem* w środku, czar 

ny orzeł —+łznacznie większy, Chrystus —- 
znacznie mniejszy, trzy strzały — mniejsze 
komuniści — z maleńkiego punktu zrobiła 
się spora tarcza z sierpem i młotem. Rok 
1932 — „Hackenkreuz“ — olbrzymi najwięk 

szy ze wszystkich, czarny orzeł — maleńki, 
najmniejszy Chrystus — taki sam, co po- 
przednio. trzy strzały — bez zmiany, sierp 
i młot — dwa razy większe. Genjalna po. 
glądowa nić Arjadny w niemieckim labi 
ryncie. 

„Armja hiszpańska*, Okazuje się. że Pri 
mo de Rivera nie był wynalzcą dyktatury 
wojskowej w Hiszpanji. Miał poprzednika 
już przed stu laty. Niejakiego generała Prim, 
który przypomina de Riverę tylko z nazwis- 
ka. gdyż zdolnościami wojskowemi przewyż 
szał go o całe niebo. 

Wiidzimy dalej, jak jakiś posągowo zbu- 
dowany efeb wykonuje skok o tyczce. To 
Amerykanin Bernard Bausch, zwycięzca dzie 
sięcioboju na ostatniej olimpjadzie. 

К zdjęcie dwóch odwróconych — 
e! — do czytelnika pań. Stoją po 

kostki w wodzie. Jedna ukazuje potężnej ob- 
jętości łydki, zaś druga — plecy Ursusa i 
tułów rzeźnika. W] tydzień po konkursie ele- 

gancji na plaży w Deauville" — czytamy 
melancholijne wyjaśnienie realistycznej ilu- 
stracji. 

    

   

  

pelagu Sałomona czy wysp  Hawajskich? 
Nie, to poprostu tytuł nakręcanego obecnie 
na Lazurowym Brzegu filmu francuskiego. 
Kręci reżyser rosyjski Granowski. Przypusz 
czam, że wilnianie tłumnieby pośpieszyli na 
ten film. Produkcja francuska i rosyjska 
cieszy się u nas zasłużonem uznaniem. Kwest 

ja tylko. czy cenzura nie powie swego veto. 
Zawsze to 366 kobiet. Notabene nagich... 

  

Teraz kolej na clou numeru: „Pieszo po 
dnie morza”. P. Klaudjusz Blanchard, odważ 
ny nasz kolega po piórze, odbył ryzykowną 
wycieczkę podwodną w kostjumie nurka i 
opowiada na łamach „Vu* o swych przeży- 
ciach. Wliele nazw technicznych, wiele szcze 
gułów, związanych z pnzygotowaniami do 
podmorskiej wyprawy. Nakładanie specjalne- 
go kołnierza, hełmu, ubrania. Przymocowy- 
wanie ciężkich sandałów. rur wdechowych 1 
wydechowych etc. Wreszcie zanurzenie się 
w toń morską i wałęsanie się po dnie, wśród 
ryb, wodorostów i mięczaków. Błąkanie się 

wśród anemonów i rekinów. Dziwne uczucie 
człowieka, który się znalazł w obcym sobie 
żywiole. A potem ten radosny wdech świeże 
go powietrza już nad wodą, gdzie wierni 
przyjaciele śpiesznie oswobodzili głowę z 
ogromnego pudła, 

    

Dalej oglądamy olbrzymi czołg angielski. 
biorący udział w manewrach. Załoga zaopat 
rzona jest w maski przeciwgazowe nowego 
systemu. Istotnie dwie głowy w 
maskach. Cało iesamowicie, przy 
pominając mieszkańców Marsa z fantastycz 
nych romansów Wellsa. 

  

   

A teraz — w przeciwieństwie do potwor 
nych, ulepszonych narzędzi mordu — poged 
ny obrazek z natury. Dwa łososie przeskaku 
ja potężnym skokiem sporą kaskadę śpie- 
nionej wody. Jak wiadomo, łososie w okresie 
tarła płyną w górę rzeki, pokonując przesz- 

kody z godną podziwu wytrwałością i siłą. 
Jeden z licznych przykładów żywiołowego. 
nieprzepartego prawa natury. 

    
   

   

„Jak w Juan—les—Pins..* — głosi dal 
szy napis. Zdjęcie rojnej i gwarnej plaży. 
Zda y się na pierwszy rzut oka mogło, 
że „Vu przenosi nas na Riwjerę. Tymoza 
sem chodzi tylko o jedną z niezliczonych 
plaż sekwańskich. Na plażach tych spędza 
Średni stan paryski wolne chwile. Oczywiś 
cie, gdy spiekota czyni przebywanie na as- 
faltach stolicy nie do zniesienia. 

  

  

    

„Wielcy szpiedzy“ — zajmujący frag 
ment z książki H. Berndorfa. Fragment. po- 
święcony przygodom niejakiej Anny Macji 
Lesser, znanej jako „Fraulein Doktor*, jed 
nej z najwybitniejszych agentek wywiadu 
niemieckiego w czasie wojny światowej. O. 
powiadanie zaopatrzone w fotografje .Frau- 
lein Doktor*, jej wspólnika Greka Coudcy 
anisa, Edyty Cavell (rozstrzelanej niewinnie 
przez Niemców pielęgniarki angielskiej), 
wreszcie Mata-Hari, najsłynniejszej chyba ze 
wszystkich szpiegów. Mata-Hari została sfo 
tografowana w stroju tancerki jawajskiej 
t. zn. au naturel. Poza naramiennikami. na- 
szyjnikiem, djademem, biusthalterem i bran 
soletą na prawej nodze — nie ma nic na 50- 
bie. Ciekawe, czy Greta Garbo, która gra 
rolę tytułową w nakręcanym obecnie filmie 
„Mata-Hari* zdecyduje się na wierne odtwo 
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NOŻYCAMI PRZEZ PRASĘ. 
Waszyngton i Moskwa. 

Coraz pewniejszą staje się możli- 
wość urzędowego uznania ZSRR przez 
Stany Zjednoczone. „Czas* podaje 
motywy pchające opinję amerykań- 
ską do tego kraju, 

„Ich zdaniem polityka zagraniczna po- 
„winna mieć na widoku dwa kapitalne cele: 
—powiekszyč drogą rozbrojenia nabywczą 
siłę świata i zdobyć nowe rynki dla towarów 
amerykańskich, zaś w tym ostatnim kierunku 
istnieją tylko dwie wielkie perspektywy — 
Chiny i Rosja. Rozwój wypadków ostatnich 
czasów wykazał zależność kwestji chińskiej 
od rosyjskiej, wykazał również polityczną 
orjentację in na Rosję. a stąd konkluzja, 
że polepszenie się stosunków sowiecko-amery 
kańskich nie może nie wpłynąć na wzmoże 
nie się handlu amerykańskiego w Chinach i 
na zabezpieczenie ogromnych kapitałów ame 
rvkańskich zainwestowanych na terytorjum 
chińskiem. Moskiewski Komintern nie myśli 
narazie o zrewolucjonizowaniu Ameryki, n 
tomiast na gruncie żądań gospodarczych, oraz 
walki o kolosalny postęp techniczny na nie- 
zmierzonych przestrzeniach i pracy amery 
kańskich inżynierów w Rosji sowieckiej wy- 
tworzyła się nieurzędowa łączność między 
obu narodami*. ` 

Ješli do tego dojdzie wzgląd poli- 
tyczny — zaszachowanie Japonji, to 
zrozumiałem się staje, że akt formal- 
nego uznania, niewątpliwy po wybo 
rze Roosevelta, jest również prawie 
pewny nawet na ewenetualność po- 
wtórnego wyboru Hoovera. „Uzas“ 
przytacza zaniepokojone głosy emi- 

gracji rosyjskiej, wzywające do prze- 
ciwdziałania tej możliwości. 

  

  

  

   

  

   

Czemu pusto w szkołach 
zawodowych? 

—woła „Nowy Dziennik Łódzkić, 
Podczes gdy szkoły ogólnokształcące 
cierpią na notoryczne przepełnienie 
to równocześnie 

ss dziwne wywiera wraženie pustka w 
szkołach zawodowych i wieczornych. 

Jedne i drugie są bezpłatne, utrzymywane 
na koszt miasta, to też lat ubiegłych były 
one wprost przepełnione, podczas gdy obecnie 
zgłoszenia napływają bardzo skąpo, jakkol- 
wiek — wobec niepowiększenia "liczby tych 
szkół — i tu również winnoby, teoretycznie 
rzecz traktując, wystąpić zjawisko zaiłocze- 
nia. 

Należy zwrócić uwagę, iż uczęszczanie do 
szkół zawodowych jest obowiązkiem każdego 
praktykanta rzemieślniczego, zaś odpowie- 
dzialność za niezapisanie się praktykanta do 
szkoły zawodowej, tak jak i za zaniedbanie 
nauki, ponosi w równej mierze opiekun i 
pracodawca. 

Jest zatem wskazane, aby pracodawcy 
zwrócili uwagę na to anormalne zjawisko, 
choćby dla uniknięcia przykrych konsekwen 
cyj niezgłaszania się uczniów do szkół. 

Być może, iż do bezpłatnej szkoły dziatwa 
dorastająca nie śpieszy się, sądząc że — wo- 

bec dopiero minionych wakacyj — pozostaje 
SO dość czasu na zapisanie się do szko- 

Vi 

Kiedyż nareszcie zginie bez śladu 
ta opinja © szkole zawodowej jako 
„czemś gorszem“ lub — jeśli chodzi 
9 typ niższy — zbytecznem? Jest to 
jeden z tych przeż ków minionego 

   

    

rzenie kreacji choreograficznej swego proto - 
typa? 

Parę obrazków poświęca „Vu* wyrobowi 
słynnego „cidre* — uiubionego wina jabłecz 
nego w Normandji. Obok beczek z „cidre'm“ 

widzim. księcia Wialji. Jak wiemy, ten 
pierwszy gentelman Angiji przybył niedawne 
z bratem Jerzym, księciem Yorku nad m. 
Śródziemne, by wz udział w manewrach 
floty angielskiej. Na każdym kroku czyhali 
na książąt reporterzy i fotografowie. Pierwsi, 
jak się zdaje. miewiele skorzystali. Natomiast 
fotografowie mieli używanie. Dzięki nim, 
możemy oglądać angielskiego następcę tro- nu w kąpieli na Lido, w białym mundurze 
kolonjalnym na Korfu, w marynarkowem 
ubraniu na placu św. Marka, w żakiecie. w 
stroju kapitana marynarki... słowem, w róż nych okolicznościach i okolicach. Bodaj ta popularność! 

S 

  

   

„Vu* kończy swój obrazkowy reportaż 
kilku wzruszającemi zdjęciami uroczystości 
w Nanterres (dep. Sekwany). Uroczystości le 
polegają na obchodzie stulecia „Rosiere* — 
zwyczaju, który rychło zapewne wyjdzie z 
użycia, z powodu nieprzezwyciężonych trud 
mości. Cóż to za zwyczaj? Otóż od stu lat 
corocznie burmistnz miasta Nanterres WIĘ - 
czał uroczyście nagrodę dziewicy, która po 
trafiła utrzymać swą cnotę do 24 roku žy- 

  

   

  

    

  

cią. „Rosiere” — to doroczne święto 30 ty 
sięcznej mi ny, to radość i wesele, proces- 
je, okrzyki. muzyka. 

Czyż można się temu dziwić? 

T. J—ski. 

okresu szlachetczyzny minorum gen- 
tium. Dziś należy rozumieć, że dzi- 
siejsza, a zwłaszcza jutrzejsza struk- 
tura społeczna jedynie kwalifikowa- 
nemu, ykształconemu fachowcowi 
da szanse awansu społecznego. T. zw. 
„posad* dla sympatycznych dyletan- 
tów jest mało, a będzie jeszcze mniej. 

  

Kanada wałczy z nagusami. 

Jedna z licznych sekt rosyjskich. 
Nie uznają sakrametnów, przysięgi, 
służby wojskowej, propagują chodze- 
nie nago, wielożeństwo. Tępieni w 
Rosji, uszczęśliwili sobą Kanadę, 
gdzie jako dość spokojni obywatele 
żyją i dorabiają się majątku. Mają 
tylko brzydki zwyczaj chodzić nago 
po ulicach kanadyjskich, gdy tylko 
coś się im w aparacie administracyj- 
nym nie spodoba... 

To też rząd angielski stracił nareszcie 
cierpliwość i postanowił zrobić z tem wszyst 
kiem koniec. Postanowiono urządzić kolonje 
karne na wysepkach Piers i Arcy wpobliżu 
bizegów Brytyjskiej Kolumbji a następnie 
przesiedlić tam opornych duchoborców. 

Duchoborcy będą zaopatrzeni jedynie w 
sprzęty i mieszkanie o życie będą się już 
starali sami. 

  

  
   

Anglicy są jednak mądrzy i ludzey. Nie 
chcąc karać dzieci wraz ze starszymi, posta- 
nowili też utrzymywać je, podczas gdy rodzi 
ce będą odsiadywali kary, w kolonjach. 
W ten sposób uda się może nareszcie spro- 
wadzić dzieci do szkoły i nauczyć ich życia 
kulturalnego. Duchoborey w ostatnich cza- 
sach z roli biernej przeszli do czynnej i 
poczęli niszczyć i podpalać budynki szkolne, 
kościoły. kołeje żelazne. Gdy kilku schwyta 
nych sprawców rozstrzelano, nie odstraszyło 
to bynajmniej innych od tych samych czy- 
nów. Zaraz po wyroku i wykonaniu go na- 
stąpiły nowe napady na pociągi. 

Ci spokojni ludzie, nie pijący, nie 
palący, nie klnący, są jednak b. upar- 
ci. 30 lat pobytu w Kanadzie nie po- 
trafiło ich zasymilować. Zobaczymy 
czy kolonje karne dadzą lepsze rezul- 
taty. jim. 
PAKISTANAS STN TKO 

Popierajcie Przemysł Krajowy 

          

Stare „„ciekawostti**, 
Któż ze starszych ludzi 

Instytutu, lub internatów wiłl 

wychowanków 

skich nie znał 

„pogaduszek* w tym rodzaju: „Mademoiselle, 

de Kozel, de baranie nóżki, de kozie pałusz 

ki“, lub „Suza—muza, la Peruza, Waleruza— 

kukuruza, Fonti—Monti, del Castello, graf 
Mendoza di Butello“ 

Każdy myśli, i myśleli nasi ojcowie, gdy 

gdy to sobie wołali w uszy na pat jako 

przezwiska, że litanję tę wymyślili uczniowie 

żeby sobie dokuczyć 

istniał graf Mendoza di Butelio! Miał majątek 

w święciańskim powiecie, ożenił się z Polką 

   

      

Tymczasem faktycznie   

w 182ł znajdujemy jego nazwisko jako ko 

misarza rządowego w Dziśnie. Wnuczka jego 

wyszła za skrzyka Sillinicza, Serba, wirtuoza, 

znanego w Moskwie jako solistę opery, i daja 

cego w Wilnie koncerty. Wdowa po nim, i 

córka, w biedzie żyły w Wilnie lat temu kłka 

pracując zarobkowo, na bardzo skromnych 

i niższych stopniach społecznych, niż niez 

wykłe nazwisko dziadka przeznaczało. 

A znów inna rodzina jak z poematu lub 

bajki o zaklętych: królewnach. To Laskarysów 

ród, wywodzący się od cesarzy greckich, 

£ członkowie tej rodziny zasiadali na tro 

nie Bizancjum. Przybyli do Verony po upad 

ku wschodniego cesarstwa, w XVIII w. byli 

tam patry 

    

cjuszami, a jeden z nich był słyn 

archą jerozolimskim. 
  

nym patrj 

Na Litwę przybyli w XVI w. i wiedli 

żywot ziemiański. 

W połowie zeszłego wieku znanym byt 

poeta i literat Jerzy Laskarys, piszący kores 

pondencje do gazet warszawskich o Litwie, 

dowcipne i cięte satyry na własne społeczeń 

stwo. W 1863 r. brał udział w Powstaniu i 

ranny, musiał się przekradać schowany w fu 

rze siana, którą straż kłuła bagnetami dla 

rewizji, i trafiła go w nogę. Nie wydał jednak 

głosu i tym sposobem uszedł niewoli. 

W czasie wojny 1920 roku walczyło w sze 

regach polskich sześciu Laskarysów ochotni 

ków, z nich trzech poległo śmiercią wałecz 

nych, a gdy jeden brat konał z ran w szpitalu 

drugi nie wiedząc o tem, stał na straży u 

wejścia. Pozostałe kobiety tego nazwiska, ma 

jące dom na Zarzeczu, posiadają zbiory i por 

trety: Albertrandiego, patrjarchy jerozolim - 

skiego, miniatury i t. p. Wiele jest takich 

ukrytych skarbów w Wilnie. H. 

Henderson przestrzega 
przed niebezpieczeństwem niemieckich żącań. 

LONDYN, 8. IV. (Pat). Przemawia 
jąc na kongresie Trade Unionów w 
New Castle o konferencji rozbrojenio 
wej. Henderson powiedział między 
innemi, że nie podziela stanowiska 
tych wszystkich, którzy przedwcześ- 
nie skazywali konferencję na niepo- 
wodzenie. Wiele z tych osób nie zda- 
je sobie sprawy z nadzwyczajnych 
trudności, z jakiemi jest związana ka 
żda konferencja międzynarodowa о 

Rezerwa Stanów 
. PARYŻ, 8, IV. (Pat). Do francus- 

kiej prasy wieczornej donoszą z Wa- 
szyngtonu, że w kołach oficjalnych 
Stanów Zjednoczonych czytano ze 
zdziwieniem wiadomość, podaną 
przez dzisiejszą prasę, że rząd fran- 
cuski skierował do departamentu sta 
nu notę, domagającą się współpracy 
rządu Stanów Zjednoczonych w sfor- 
mułowaniu odpowiedzi na memoran 
dum zbrojeniowe Niemiec. 

W departamencie stanu oświad- 

charakterze politycznym. Twierdzę, 
że konferencja, mimo napotykanych 
trudności, fiaska nie poniosła. 

Mówiąc następnie o żądaniu Nie- 
miec zrównania ich w zbrojeniach z 
innemi państwami, Henderson pod- 
kreślił, że może ono doprowadzić do 
ponownego wyścigu zbrojeń i prze- 
strzegał przed kryjącem się w niem 
niebezpieczeństwem. 

Zjednoczonych. 
czają, że dotychczas nie otrzymano 
takiej noty rządu francuskiego i po- 
zatem że rząd waszyngtoński nie jest 
skłonny dać się wciągnąć w tę spra- 
wę. 

Niewątpliwie jednak Stimson bę- 
dzie się starał wykorzystać sytuację 
i zużytkować propozycję niemiecką 
jako środek do wywierania presji na 
Francję, aby zaakceptowała plan Ho- 
overa. 

Konflikt bóliwijsko-paragwajski 
zaostrza się. 

LONDYN, 8. IX, (Pat). Według o- 
trzymanych tu doniesień, sytuacja w 
w konflikcie boliwijsko-paragwajskim 
zaostrza się. W Paragwaju zmobili- 
zowano rezerwy wojskowe. W Le Paz 
panują nastroje wojenne. W Asunci- 
on zmobilizowano specjalną armję, w 
skład której weszli wszyscy obywate- 

Katastrofa 
KATOWICE. 8. 9. (Pat). — 8 bm. w po- 

łudnie w kopalni Richshofen w Janowie, na 
leżącej do sp. akc. Giesche, wskutek wstrzą- 
su ziemi zawaliła się na głębokości 450 m. 

le do 40 lat. Zajęcie fortu Falcon uz- 
nano za krok o charakterze wojen- 
nym. Zaprzeczają wiadomości, jakoby 
Argentyna, Brazylja i Chili postano- 
wiły przeprowadzić blokadę stron wal 
czących cęlem zmuszenia ich do za- 
kończenia konfliktu. 

kopainiana. 
t. zw. podzielnia, zasypując 4 robotników, 
których dotąd nie wydobyto. Panuje przeko- 
nanie, że zasypanych uda się wydobyć dopie 
ro w piątek ckolo południa 
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Na odcinku „Lotu“ Estonja— 
Wilno — Saloniki. 

Niedługo po minięciu nadgranicz- 
nego Sniatynia, za Czerniowcami, 
gdzie na chwilę lądujemy dla rewizji, 
—zaczynają się coraz bardziej maje- 
statyczne widoki Lesistych Karpat. 
Wyłaniają się z dali, lecą ku nam, 
podnoszą pod nami coraz potężniejsze 
bryły i zwały alpejskiej miary. Leci- 
my między Radauci a pamiętną w 
dziejach naszych Suczawą, ponad Moł 
dawą i dalej ponad coraz wyższe 
szczyty opodal Nemira (1654) m.) i 
Ceahlu (1904 m.), potem nad prze- 
strzeniami rozpiętemi między Pente- 
leu (1,775 m.) i Ciucas (1959 m.), w 
okolicach Bużaulu. Tak upływa pra 
wie cała droga do Bukaresztu. Morze 
gór i morze lasów na nich, pod nami. 

Nieobjęte obszary odwiecznej pusz- 
czy, odziewają kożuchem gęstym. 
puszystym, ciemnobłękitno-zielonka- 
wym kształtv gór. Najdalsze z nich 
przesłaniają blaski a na bliskie sieje 
się znowu pył srebrzysty. Jakim są 
ogromem widzimy tylko do pewnego 
stopnia, choć i on jest na miarę gi- 
gantów. Ale raczej świadomość nasza 
dopisuje im ten wymiar wzwyż i 
wgłąb, którym się naprawdę pysz- 
nią. Bo w samolotowej perspektywie 
i one także się rozpłaszczają. Zato 

  

tutaj, — choć już nie clfodzi o prosto- 
kąty pól i łanów, poprzez nasze na- 
wyki patrzenia i widzenia, przebija 
się świadomość rozkoszy, nieznanej 
nam tak dalece na padołach, — zno 
wu z obejmowania boskiej geometrji 
ale kolosów; z lepszego dostrzegania 

prawidłowości w bryłach mas zasad- 
niczych. Wśród ich rozległych aglo- 
meratów spostrzegamy łańcuchy zbie 
gające się z kilku stron falistą linją 
grzbietów, do szczytu wznoszącego 
się wyżej ponad nie, do ośrodka, w 
którym się jak w jednem ognisku 
optycznem  zestrzeliwują, zbiegają. 
Przypominają się słowa Goethego, 
tak bardzo wychwalane przez geogra- 
fa Ratzla: „Koenigliche Verkniipfung, 
królewskie złączenie*. Częściej jesz- 
cze wyróżniają się zdecydowane for 
my rozłożystych piramid, sąsiadują” 
cych ze sobą jak wielka rodzina. Wpie 
rają się one w przepastne doliny, 
podobne fragmentom wnętrz, naroż 
nikom pustych sześcianów,  widzia- 
nych od środka. Zetarte nieco w 
kształcie, nagromadzone wokół pira 
mid, wbijają się szpicami w głąb 
mroczną, groźną. Szczególna i znów 
nieznana dotąd rozkosz obejmowania 
okiem, z wysokości dwu tysięcy met 

  

rów, potwornie wielkiego kształtowa 
nia, boskiej architektury, 

I jeszcze jedna nastręcza się ucie 
cha nowości: sposobu spostrzegania 
zawrotnej szybkości lotu, tu dopiero 
widocznej w całej wspaniałości, — 
sposobu zgoła innego niż nad równi 
nami. 

Tam poznawałeś ją najlepiej za- 
trzymując oko nieruchomo przed pio 
nową linją ramki, rozdzielającej dwa 
okienka kajuty samolotowej. Dopie 
ro wtedy, gdyś tej linji z oka nie 
spuszczał, spostrzegałeś jak dalece 
szybko poprzez nią mijają i oddalają 
się wstecz, oglądane w dole, wszela- 
kie formy. Teraz nową niezwykłą mia 
rę dają ci zwłaszcza obłoki, sunące 
ku nam, na równym z samolotem po- 
z1iomiłe. 

Ledwo dojrzałeś, że hen przed 
nami szykuje się cała rewja białych 
rumaków, białych rycerzy-beduinów, 
a oto już wali ona w nas, zapamięta- 
łemi w szarży falangami, — ..aby 
nagle przewionąć opodal, wyciągnię 
temi jakby pod sznur, rzędami bez 
końca. 

I znowu cudy w odmianach geo- 
metrji, w grze coraz nowych perspek 
tywicznych układów, nachyleń, sko- 
sów. Sznury obłoków zataczają koło 
Dus ćwierć obrót horyzontalnie, rota 
cyjnie, jakby samolot ze swymi miesz 
kańcami był chwilową trybuną rewji, 
dla której wszystko się dzieje. Zata- 
czają ruch obrotowy jakby potworne 

szprychy rozłożonego a rozpędzonego 
koła, dla którego my jesteśmy šrod- 
kiem. 

Zwracam napowrót głowę w kie 
runku lotu. Nowe dziwo  Dogania 
tamte kohorty obłok największy, ol- 
brzym samotny, jasnością oślepiają- 
cy. I już nas mija. Już trzeba się 
oglądać za siebie, aby wzrokiem 
mknąć za nim, jak odlatuje a wy- 
dłuża się a skraca a Įšni jeszcze na 
wichr podanym. 

Przypomina się wtedy Sykstyna, 
jej sklepienne freski, przypomina się 
genjalny skrót, w jaki Buonarotti za- 
klął swego Boga Ojca, co w majesta- 
tycznych szatach oddala się w bez- 
miar, dalsze stwarzać światy. 

Przewija się myśl, że owe białe 
falangi, przedtem widziane, to jakby 
przednie straże aniołów. Za niemi 
przesunął obłok główny jako Pan Za- 
stępów. 

Po krótkim locie nad coraz bar 
dziej obniżającemi się terenami, spły 
wamy na lotnisko w Bukareszcie. 
Godzina 6 po południu. Zaledwie 7 
godzin od opuszczenia Lwowa. 

Stolica Rumunji pełna ruchu. 
Rojna, strojna i gwarna. Coś z Paryża 
w ambicjach i coś ze Wschodu popod 
tem. Dużo architektury o wpływach 
wybitnie francuskich, a więc nieory- 
ginalnej. Na szczęście w nowszych 
gmachach przejawia się szlachetne i 
rozumniejsze dążenie do nawiązywa 

nia ku tradycjom starego budownic 
twa krajowego, bez fałszywych imi- 
tacyj a w sposób jedyny. przekształ- 
cenia dawnego w duchu nowoczes- 
nych idei. — Jak się później przeko- 
nałem bardzo szczęśliwe starania w 
tym samym kierunku a w oparciu 
o własną prześliczną architekturę lu- 
dową murowaną i drewnianą podej 
muje obecnie Bułgarja. 

Wieczór mój bukareszteński spę- 
dzam w gościnnym domu doskona 
łego znawcy Bliskiego Wschodu p. 
Zygmunta Vetulaniego, radcy handlo 
wego naszego poselstwa a brata pro- 
fesora U. S. B. w Wilnie. Rewelacją 
jest dla mnie śliczna doborowa ko- 
lekcja przedmiotów dekoracyjnych a 
zwłaszcza przednich dywanów turkie 
stańskich, perskich, anatolijskich i in. 
które wnętrza mieszkania p. Radcy 
owiewają czarem starej sztuki wscho 
dniej, pełnej najgłębszej kultury arty 
stycznej i bogactwa wyobraźni kształ 
tującej. Dział to historji sztuki u nas 
ogółem zaledwie .lubiany* a jeszcze 

niedoceniany tak, jak na to zasługuje, 
—zato w tym domu polskim z praw 
dziwem znawstwem  kultywowany. 
Wszak poza krakowską kolekcją Mu 
zeum Narodowego z zapisów nieza- 
pomnianego $. p. Feliks Jasińskiego 
(Monghi) i š. p. Barabasza, bodaj 
nigdzie po polskich Muzeach nie ma- 
my prawdziwie wielkich zbiorów w 
tym rodzaju. Marzę o tem, aby dzięki 
Polakom na Wschodzie działającym 
i reformie poglądów na muzea, po- 

wstało u nas więcej takich zbiorów 
publicznych. Myślę jakiego pierwszo 
rzędnego dzieła w tej mierze dokonał 
Dyrektor Bode w Kaiser Friedrich 
Muzeum w Berlinie, stosunkowo nie-, 
wielkiemi środkami, bo rzeczy te jesz 
cze nie są tak drogie jak na to zasłu 
gują. Jest jeszcze czas, ale trzeba 
śpieszyć, bo zainteresowanie i nau- 
kowców i estetów rośnie ciągle po 
całym globie. 

W; czasie pouczającej rozmowy z 
gospodarzem notuję skrzętnie uwagi 
jego i z tej dziedziny ważne, bo na 
miejscu zebrane a literatura naukowa 
z tego zakresu ma jeszcze luk nie- 
mało. Notuję i inne informacje z my 
ślą jak bardzo przydać się mogą w 
Polsce np. o wpływach polskich na 
sztukę ludową rumuńską, czem zaj- 
muje się uczony rumuński prof. Ciga- 
nasch. Dowiaduję się nowych danych 
o znakomitych w Turcji Polakach, 
np. o rodzie Borzęckich z którego 
wyszedł słynny Enver-Pasza. 

Otwierają mi się w wyobraźni 
wrota owego Wschodu, który pochło 
nął tyle sił wybitnych z pośród na- 
szych tułaczy i niemało im zawdzię 
cza, niestety równie mało skrzętny w 
upamiętnieniu ich zasług jak niestety 
i nasze własne społeczeństwo. 

° Dr. Marjan Morelowski. 

Žo
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Burzliwe zajście podczas odpustu 

w Kluszczanach. 
Tłum nodhumorzonych napastników atskował policjanta. 
Włeś Kluszczany, gminy święciańskiej 

stała się w dniu wczerajszym widownią burz 
Aiwego zajścia wywcłanego przez jakichś po 
dejrzanych Gsobników przybyłych do wspom 
nianej wsi z racji odbywającego się tegoż 

dnia we 
Oschnicj аН się wśród zgromadzo 

nego tłumu wywołując bójki i awantury. W 
pewnej chwili ocsobnicy ci wszezęli między 
sobą bójkę, która przybrała poważny cha 
rakter. Zauważył to posterunkowy i 
wego pcsterunku policji Gajdis, który wez- 
wał tłum Co rozejścia się. Interwencja jego 
odniosła taki skutek, że włościanie otoczyli 
posterunkowego przyjmując wobec niego 
„groźną postawę. Sytuacja stała się o tyle 

   
   

  

    

  na, że postedunkowy Gajdis w obronie 
nej zmuszony był,do wydobycia szabli. 

którą począł wymachiwać przed oczami roz 
bestwionege tłumu, manewrując jednak bro 
nią w ten sposób, by nikogo nie zranić. — 
Włypadek skcńczyłby się krwawo, żeby w od 
powiedniej chwili nie przyszedł z pomocą 
zagrcżoenemu  posterunkowemu komendant 

miejsccwege posterunku policji, który zjawił 
się na miejscu wypapdku na czele kilku po- 
liejantów. 

Tłum został rozproszony. Kilku napastni 
ków aresztowano i osadzono w areszcie 
gminnym. Dalsze dochodzenie prowadzi po 
lieja śledcza powiatu święciańskiego. (e). 

    

  

  

Tragiczny wypadek na przejeździe kolelowym. 
Pociąg pasażerski wjechał na furmankę. Woźnica cudem 

uszedł śmierci. 
W dniu wczorajszym w godzinach poran 

nych na przejeździe kcłejowym wpobliżu 
Podbrcdzia na szłaku kolejowym Wilno — 
Święciany pociąg esokcwy Nr. 552 zdąża- 
jący z Łyntup do Wilna wjechał na fur- 
mankę mieszkańca wsi Kerlany Wacława 
Kalinowskiego wracającego właśnie z targu 
do rodzinnej wsi. Kalinowski w ostatniej 
«chwili zauważył grożące niebezpieczeństwo i 

dzięki zachowanej przytomności umysłu zdą 
żył wyskoczyć turmanki, unikająe nie- 
chybnej Śmierci. skutek najechania pocia 
gu furmanka została rozbita na drzazgi. — 
Keń zginął pod kołami pociągu. Dzięki za- 
tarcsowaniu toru pociąg zmuszony był do 

dłuższego postoju i przybył do następnej 
stacji prawie z godzinnem opóźnieniem. (e). 

  

   
   

Brak 15 tysięcy zł. w Kasie urzędu gminnego 
w Holszanach. 

Z Holszan donoszą, iż ostatnio podczas 
rewizji księgowości urzędu gminnego w Hol 
<zanach ujawnione zostały przez komisję 
kontrolną znaczne braki pieniężne z sum rza 
dowyeh składających się z zainkasowanych 
©d mieszkańców podatków oraz rozmaitych 
opłat pobieranych przez urząd gminny na 
wzeez skarbu państwa za załatwienie rozma- 
itych czynności urzędowych. 

Ucieczka z obozu 
Z pogranicza donoszą, iż z obozu kon- 

<tentracyjnege w Gródku Ostroszyckim uwię- 
zieni włościanie w liczbie około 326 osób 
w nocy z dnia 4 na 5 b. m. obezwładnili 
strażników, którym peozabierali broń oraz 
obrabowali magazyn broni i żywnościowy i 
grupami zbiegli w okclieczne lasy. Kilka grup 
uciekinierów udało się w kierunku granicy 
polskiej. 

Na wieść o masowej ucieczee „kułaków—- 

FIRMA      

  

  

  

Wizytacje ks. Biskupa 

` Bukraby. 
BRZESČ n. B., 8. IX. (Pat). Wezoraj 

rano przyjechał z Pińska do Brześcia 
Ks. Biskup Kazimierz Bukraba J. E. 
Ksiądz Biskup Bukraba zabawi w 
Brześciu do 12 bm. Dnia 8 bm. Ks. 
Biskup wyjedzie na uroczystości odpu 
«stowe do Kodnia. gdzie odprawi pier- 
wszą sumę pontyfikalną. 

Dnia 2 bm. Ks. Biskup poświęci 
kaplicę na Grajewce (przedmieście 
Brześcia). Nazajutrz Ks. Biskup wež- 
«mie udział w wyświęceniu djakonów 
w katedrze pińskiej. Dnia 14 bm. Ks. 
Biskup Bukraba powróci do Brześcia, 
by wziąć udział w uroczystościach tu 
tejszego kościoła parafjalnego. Bez- 
"pośrednio z Brześcia Ks. Biskup wyje 
«dzie do Stołpców by uczestniczyć w 
przyjęciu więźniów politycznych, któ 
Tzy po długich latach niewoli powra- 
cają do kraju. 

Mickuny. 
Stow. Rezerwistów i h. Wojskowych. 

Wi dniu 4. 9. 1932 r. obchodzono uroczy 
ście „Święto Rezerwisty* w Mickunach. 

Stowarzyszenie Rezerwistów i b. Wojsko 
"wych w Mickunach założone zostało jeszcze 
w roku 1930 i do rokn 1932 organizacja ta 
trzeba przyznać, w niczem działalności swej 
nie przejawiała. Dopiero od chwili przyjazdu 
do Mickun p. Henryka Jasieńskiego — obec- 
nego wójta gminy, który specjalnie zaintere- 
sował się wszystkiemi organizacjami społecz 
nemi na terenie tut. gminy — koło rezerwi 
stów i b. wojskowych powołane zostało do 
życia i tak: w dniu 24 lipca r. b. z inicjatywy 
tegoż p. Jasieńskiego zostało zwołane walne 
zebranie członków stowarzyszenia, na którem 
przy wyborach nowego zarządu — jedno- 
głośnie wybrano prezesem Stowarzyszenia 
wójta gminy p. Jasieńskiego; funkcjonarjusze 
Pol. Państw. przebywający na ferenie gminy 
prawie już wszyscy należą do wspomnianej 
organizacji. 

To też przyjemnie było spojrzeć gdy w 
<lniu 4 września w dniu .„Święta Rezerwisty“ 

oddział członków w jednakich czapkach 
„Fidacu* dwójkami krokiem starego żołnie 
rza ruszył do miejscowego kościoła na nabo 
żeństwo. 

Po nabożeństwie o godz. 17 w sali urzędu 
gminy odbyła się akademja, którą zaszczycił 

obecnością starosta wil.-tr. p. J. de Trame 
court. Prezes Stowarzysz. z płomiepną mową 
zwrócił się do zebranych członków organi- 
zacji o znaczeniu święta rezerwisty. Po 
przemóweniu prezesa p. Jasieńskiego — wy- 
głosił przemówienie p. starosta wil.-trocki 
W nastroju patrjotycznym obecni wznieśli 
okrzyki na cześć Najjaśniej Rzeczypo- 
spolitej i obecnego Rządu. Po akademji 
odbyła się zabawa ludowa, na której bawio- 
no się ochoczo do rana. 

Z satysfakcją muszę stwierdzić, że w 
szeregach organizacji mamy już 83 człcan- 
ków czynnych, którzy z zapałem biorą się 
do pracy organizacyjnej, lecz czyż to już 
wszyscy ?— Koledzy rezerwiści i b. wojskowi! 
zamieszkali na terenie gminy mickuńskiej! 
choć tą drogą zwracam się do was z apelem 
byście wszyscy należeli do szeregów organi- 
zacji naszej bo nas przecież jest tak wielu 
i jak słusznie powiedział prezes obecny Sto- 
warzyszenia na walnem zebraniu: „My rezer- 
wiści i b. wojskowi zamieszkali na terenie 
gminy mickuńskiej możemy rządzić całem 
życiem swej gminy byle mądrze i dla dobra 
Państwa”. 

  

    
   

  

Członek Stowarzyszenia Rezerw. 
i b. Wojskowych w Mickunach. 

  

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

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

lorach i deseniach pó cenach bardzo przystepnych. 

Według orzeczenia niedobór pieniędzy w 
kasie gminnej przewyższa 15 tysięcy złotych 
O brakach w kasie urzędu gminnego powia 
domiono władze śledcze, które wszezęły do- 
chodzenie celem ujawnienia winowajcy tych 
naduż Dochodzenie w tej sprawie spoczy 
wa w rękach wiceprokuratora na powiat 
cszmiański. (e). 

  

koncentracyjnego. 
kentrewoluejonistów* władze sowieckie 
wysłały w pościg kilka oddziałów konnych 
i pieszych. Jedną z grup zbiegów dnia 6 b. 
m. kcłe Dejnarowa odcinka granicznego Ra 
doszkowicze «©toczono ze wszystkich stron 
i zmuszone do poddania się. Trzem włościa- 
nom — zbiegem mimo ostrej czujności stra 
ży na granicy udało się w przebraniu straż 
ników sowieckich przedostać się na teren 
polski. (Z). . 

  

Šwieciany. 
Ujęcie komunisty. 

Podczas przekraczania granicy polsko— 
litewskiej został zatrzymany znany komuni 
sta Icek Turaniec, który oddawna był poszu 
kiwany przez władze za agitację komunisty- 
czną. (Z). 

Z pogranicza. 
Utarczka patrolu z przemytnikami 

futer. 
Z Dzisny donoszą, iż onegdajszej nocy 

na rzece Dźwinie sowiecka łódź patrolowa 
z trzema strażnikami strzegącymi brzegu 
rzeki koło csady rybackiej Ujście zderzyła 
się w podejrzanym statkiem. który zdążał 
w kierunku granicy połskiej. Łódź sowiecka 
poszła na dno. Strażniey, którzy posiadali 
gumowe łodzie wydostali się na brzeg i zaa 
larmowali strzałami pościgowe łodzie moto 
rowe, które statek zatrzymały. Statek ten na 
ładowany futrami udawał się jak się okazało 
nie do Polski, lecz do Łotwy i należał do 
bandy przemytniczej, która prowadziła nie 
legalny handel futrami. (Z). 

Wysiedlenie z Łotwy. 
Na odcinku granicznym Turmonty wy- 

siedlono z granie Łotwy rodzinę T. Poźnia 
ka. który rzekomo bez zezwolenia przebywał 
z żoną i dziećmi na terenie Łotwy (Z). 

Ucieczka saren. 
Na terenie odcinka granicznego Żarnie- 

icze w lasach położonych koło wsi Linięta 
i Winowice zauważono kilka sztuk saren. 
które najprawdopodobniej przedostały się 

teren z Sowietów, gdyż w lasach 
sowieckich uprawiane jest kłusownictwo. (Z! 

Budowa nowe] iinji kolejowej 
`па Wileńszczyźnie. 

Prowadzona obecnie budowa no- 
wej linji kolejowej z Woropajewa 
do' Drui posiada wielkie znaczenie 
dla Wileńszczyzny, zaniedbanej bar- 
dzo pod względem komunikacyjnym. 
Roboty nad budową nowej linji, roz- 
poczęte przed kilku laty, dobiegają 
już końca. Wybudowanych zostało 
kosztem 8,5 miljona złotych przeszło 
60 klm, torów, ponadto zaś ukończo 
no prace przygotowawcze na pozosta 
łych 30 klm. 

Obecnie prowadzone są intensyw 
ne prace na tym drugim odcinku, tak 
że tymczasowy ruch na całej linji ot 
warty zostanie już w listopadzie r. b. 
Koszt tych robót wynosi 2 miljony 
złotych. W roku przyszłym wykończo 
ne będzie balastowanie linji, oraz 
wzniesione zostaną stacje i wodo- 
ciągi. 

Narazie otwarte będą stacje Szar 
kowszczyzna, Miory i Druja, następ 
nie zaś Pohost, Połowo i dwa przy- 
stanki. W Woropajewie, jak wiado- 
mo, istnieje juž stacja kolejowa. 

Pożyczki w P. B R. 

Dowiadujemy się, iž od 5. IX. rb. Pan 
stwowy Bank Rolny Oddział w Wil- 
nie rozpoczął akcję wydawania poży 
czek pod zastaw rejestrowy zboża 
na terenie województwa wileńskiego 
i nowogródzkiego. 
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Latająca rodzina. 

   
   

    

Państwo Hutchson wraz z dziećmi i za 
łogą złożoną z czterech ludzi wybrali się w 
podróż powietrzną z New Yorku do Europy 
przez Grenlandję. O losie. podróży czytelnicy 

  

  

Z Wilna. 
PIŁKARSKIE ŚWIĘTO WILNA. 

W; nadchodzącą sobotę i niedzielę, na bo 
isku 6 p. p. Leg. na Antokolu odbędzie się 
wielki turniej piłkarski o Puhar przechodni 
Wiileńskiego Związku Okręgowego Piłki Noż 
nej ufundowany z racji Dnia Wil. Z. O. P. 
N. z udziałem wszystkich klubów wileńskich 

Program tej ciekawej imprezy przedsta- 
wia się następująco: 

ĆWIERĆFINAŁY: 
w sobotę o godz. 15,30 grają: „Ognisko - = 

„Żaks”, o godz. 16,15 Makabi — 6 p. p. Leg, 

    

PÓŁFINAŁY: 
w niedzielę o godz. 10 (rano) zwycięzca II 
ćwierć finału — 1 p. p. Leg. — o godzinie 

  

— Drukarz 
ycięzcami 

11,15 zwycięzca I ćwierć finału 
zaś o godzinie 15 finał między 
meczów porannych (pół finałów). 

W, przerwie zawodów finałowych odbę 
dzie się próba: pobicia erkordów Wil. OZLA. 
na 1500 mtr. przez Sidorowicza oraz w rzu 

tach dyskiem i oszczepem przez Wieczorka 
i Wojtkiewicza. 

Ponadto defilada i wspólna fotografija 
wszystkich czynnych graczy i działaczy spor 
towych, wręczenie odznak 10-lecia Wil. Z. 
O. P. N. oraz dyplomów klubom 

    

AMNESTJA PIŁKARZOM. 

Na ostatniem zebraniu Wil. OZPN. uch. 
walono darować wszystkie kary nałożone na 
czynnych graczy Związku z racji Dnia P*. 
karskiego. 

ZARZĄD KLUBU SPORTOWEGO ZMR. i P. 

Zarząd Centralny Zresz. Młodz. Rzem. i 
Przem. woj. Wil. zatwierdził Zarząd Klubu 
Sportowego w składzie następującym: 

Prezes p Antoni Anforowicz, wice prezesi 
E. Puszwaskis i B. Sakowiez, sekretarz C. 
Sienkiewicz: skarbnik W. Sierko, gospodarz 
W. Włojnicz i kronikarz Rydlewski. 

Nowoobrany Zarząd przystąpił do inten- 
sywnej pracy organizując zawody pływackie 
i turniej piłki siatkowej o tytuł mistrza Od- 
działu ZMR. i P. m. Wilna. 

. Najbliższy program prac Klubu przewidu 
je zorganizowanie zawodów strzeleckich, leł 
ko-atletycznych, turnieju piłki koszykowej i 
na zakończenie sezonu jesiennego bieg na 
przełaj na dystansie 3000 m. po którym 
właściwa praca zostanie przeniesiona do sal 
Ośrod. W. F. Powyższe zawody dadzą moż- 
ność członkom zdobycia POŚ. i Odznak* 
Strzeleckiej. 

Sekretarjat Klubu Sportowego ZMR. i P. 
mieści się przy ulicy Jagiellońskiej 8 m. 23 
i czynny jest codziennie od: godz. 18 do 20. 

Prezes Klubu urzęduje przy ul. Ad. Mic- 
kiewicza 23 (tel. 3—59). 

Z Lidy. 
Z Dorocznych Okręgowych Zawodów 
Strzeleckich zorganizowanych przez 

K. P. W. Lida. 
DRUGI DZIEŃ ZAWODÓW. 
Jak w pierwszy dzień Zawodów lało jak 

by z cebra, tak drugi dzień zac się od 
słonecznej pogody. Widocznie sło: jest ła 
skawsze dla zamiejscowych niż dla lidzkich 
strzelców. Trudno nic na to nie poradzimy. 

Rano godzina około ósmej: 

  

   

„XŻzrta  RORBEPZZDY BESEZORRORCZE SRS TS SA IATA VES 

      

ego się obok sali tanecznej 
owego dochodzą jeszcze зте!- 

ne tany „złamanego serca“ jako ostatnie pod 
rygi zabawy tanecznej. Po chwili chwiejnym 
krokiem wysuw. się ostatnie sylwetki i 
zalega cisza. į 

   

     

  

poczcie 
Znowu ws 

dek wzorowy. 

  

Jak w sobotę wyciągały się na stanowis- 
  

   
   
   

   

        

   
    

kach zespoły obojga płci i rožnorakiego 
pochodzenia łak w niedzielę widzimy sa- 
mych wyglądających kolejarzy. 

w a odbija się na ich twa- 

k — my wam pokažemy 
„ jak się strzela! Rzeczywišcie poka 

  

ało ich 7 zespołów: Grodno, Wołko- 
łystok, Stołpce. Brześć n/B., Janów 
i KPW. Lida. 

Strzelali až mito bylo patrzeć. Hej! gdy- 
by tak na wroga to Abrahama łono by nie 
wytrzymało. 

  

   
jakie wyniki: 

zespół na 1000 możliwych 

  

y a 920 pkt. zdobywając I miejsce i I 

nagrodę. 
Il miejsce wybija KPW. Grodno — 884 

pkt.; 
III miejsce wybija KPW. Brześć — 877 

pkt.; 
IV miejsce wybija KPW. Lida II zespół 

   
  

ce zdobywa KPW. Wpłkowysk— 

839 pkt. i w nagrodę otrzymują dyplom. 
A teraz zobaczmy jak wyglądają wyniki 

jednostkowo: 
I nagroda przypadła w udziale p. Kowa- 

lewowi Bazylemu z KPW. Lida, który wy- 
tłukł na 200 możliwych — 193 pkt. 

II nagrodę zdobył p. Rybicki Piotr rów- 

nież z-KPWi Lida wybijając 190 pkt. 
III p. Mieduniecki Adolf z KPW. Grodna 

— 188 pkt. i IV p. Słowik Józef ze Strzelca 
z Lidy — 186 pkt. 

Ostatnie miejsce i dyplom wystnzelał p.. 
Piotrowski Józef z KPW. Brześć n/B. 

Słusznie że świetnie strzelają. ale tak czy 
inaczej Lida górą to znaczy że niecała Lida, 
lecz tylko kolejarze. 

Brawo KPW! Lida, jak tak dalej pójdzie 
to mistrzostwo pewne. 

Kilka słów uznania należy się za sprawne 
działanie dla Komisji Sędziowskiej o 0so- 
bach pp. inżyniera Mierzwińskiego, por. Ba- 
rona Szymona Komendanta Powiatowego P. 
W.. prezesa K. P. W. Lida Zdanowicza oraz 
przedstawicieli z Ognisk KPW. Białystok i 
Grodno. 

Toby było wszystko, lecz nie można 
pominąć pochwały dla Organizatorów Zawo 
dów a mianowicie zainstalowania ...bufetu, 
z zimnemi. chłodnemi, gorącemi i „ogniste 
mi* napojami oraz zakąskami po nie bardze 
niskich cenach. Popularna piękna panna Te- 
cia sprawnie zaspakajała spragnione gar- 
dziołka i żołądki zawodników. Jednem sło- 
wem „wsio* bez zarzutu a jak tam gdzie 
„wylazła”* jaka mała bolączka to głupstwo— 
wszędzie bywa. 

Bylibyśmy o jednem zapomnieli. 
Strzelanie odbywało się z broni małoka- 

librowej, odległość 50 mtr. z pozycji leżącej 
bez podporki. 

Zrobiono wspólną fotograf ję. 
Koniec i kropka. 

   

  

Sto kilkadziesiąt tysięcy strat 
w Monopolu Tytoniowym. 

‚ Jaki jest najlżejszy sposób w obecnych 
ciężkich czasach zdobycia środków niezbęd 
nych do życia? — więzienie! 

Odsiedzisz sobie w dość dobrze ogrzewa 
nym lokalu parę surowych zim, latem wy 
sokie mury uchronią cię przed upałem —- 
masz parę lat zupełnie pozbawionych troski 
o dzień następny, aby w rezultacie po ukoń 
czeniu ,„katorgi* pewnego pięknego kwiet 
niowego, lub wrześniowego wieczoru rozpo 
cząć królewskie życie za dobrze ukryte, na 
kogoś przekazane. lub u kogoś schowane — 
swoje rodzoniutkie, przedtem zdefraudow 
pieniądze. A zresztą, a nuż się uda uj 
czujnego oka władz? pieszo przez zieloną 

granicę, potem autem, koleją. samochodem. 
okrętem..? Wspólnicy się zasypią, kopała 

ich rodzona matka, a ty będziesz miał (un - 
knąwszy i tych niezbędnych 5 lat za karta) 
akurat tyle satysfakcji co n. p. dyrektor ban 
ku, który potrafił obejść się bez kończenia 
uniwersytetu 

Tak dumał Michał Michalski, aż wresz 
cie w sierpniu ub. r. zdecydował się nieod 
wołalnie „spowodować uszczerbek w intere 

sach skarbu* przez pozbawienie Państwowej 
Fabryki Wyrobów Ttotoniowych w Grodnie 
poważnej części mienia. 

Zwąchał się w tym celu z urzędnikami 
tej fabryki Janem i Stosio i Piotrem Płócien 
nikiem. Do interesu przypuścili żydka Ger- 
szona Linnika Kagana, bardzo sprytnego 
agenta emigracyjnego i — jazda do roboty. 

W] okresie od 7 sierpnia 1980 roku do 1 

września 1930 r. Jan Stosio i Piotr Płó. 

ciennik porozumiawszy się już odpowiednio 
między soboą przywłaszczyli z powierzonego 

przez Zarząd Fabryki Państwowej Monopolu 
Tytoniodego kwotę 85.000 zł. Gerszon Linnik 
Kagan we wrześniu tegoż roku zorganizował 
przeprawę Michała Michalskiego przez grani 
cę polsko—niemiecką i dostarczył środków 
lokomocji na to przedsięwzięcie. 

Doszły inne przestępstwa: zamieszany w 
sprawę Józef Paszko (podobnie jak Michal- 
ski, nieujęty przez władze), także urzędnik 
poszkodowamej fabryki, wpisał zwyczajnie 
20.200 zł. fikcyjnych wpłat, zaś Płóciennik 

    

  

od grudnia 1929 do września 1931 roku, bę. 
dąc skarbnikiem Kasy Pożyczkowo—Oszczę:i 
nościowej Pracowników fabryki przywłasz- 
czył sobie 29,000 zł., a udzielając pożyczek 
sobie, Michałowi Michalskiemu i Józefowi 
Paszko naraził Kasę na straty w wysokości 
38,252 zł. 

9 lutego b. r. stanęli przed Sądem Okrę- 
gowym w Grodnie, zatrzymani przez władzę 
3-ej z pośród defraudantów. Wyrok brzmiał: 
Stosio — 4 lata. Płóciennik 2 lata, Linnik- 
Kagan 6 miesięcy. Powództwo cywilne Skar- 
bu Państwa przyznano w sumie 65.000 zł. 
solidornie od Stosio i Sukiennika. Przydano 
wysokie koszta sądowe i obrończe. 

8 września sprawa znalazła się przed Są- 
dem Apełacyjnym w Wilnię. Po kilkugodzin- 
nej rozprawie (same przemówienia adwoka- 
tów Petrusewicza, Sobotkowskiego i Firsten- 
berga trwały 3 godziny). Sąd postanowił 
karę w części dotyczącej wymiaru uchylić, 
zmniejszając karę Stosiowi na 3 lata. Po- 
wództwo cywilne wnoszone przez Prokurato 
rję (występował radca prawny Zwierko) 
przyznano. Jana Stosio i Piotra Płóciennika 
pozatem pozbawiono praw obywatelskich na 
przeciąg lat 5, 

Nad niedolą Jana płaczą trzy dziewice, 
smutek w. Monopolu — Michał w Ameryce. 

Ost 

AAAA ArKNAAO 

Helena Romer 
Tutejsi. Nowele. wyd. Rój. Warszawa 

E Swoi Ludzie. Nowele .wyd. L. Cho- 
E miński. Wilno. 

Książka © Nich. Romans. Wyd. L. 
Chomiński. Wilno 

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

Rezurekcja Wieleńska. (Zdobycie 
Wilna w 1919 r.) Scena Wilenska. 
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TEATR I MUZYKA 
W WILNIE. 

— Lutnia — przedłużenie występów p. 
J. Boneckiego w .Handlarzach sław 
Dziś w piątek dnia 9 września o godz. 8 m 
15 ujrzymy arcydzieło satyry i sarkazmu ». 
t. „Hand. w szeregu przezabaw - 

nych syluacy anyh głównie przez 
p. J. Boneckiego, zarazem reżysera tej sztu 

        

  

Na żadanie publiczności przedstawie 
j jątkowej sztuki zostały przedłużone 

do poniedziałku ącznie Na dobro Dyrek- 

cję propagatarską. któ- 
ra podyktowała obniżenie cen (od dziś) s: 
ostatnie występy p. J. Boneckiego. 
powodu przełoż zostaje premjera sztuki 
„Cudowny połów** na wtorek dnia 13 wrze- 

$ — Jutro dnia 10 b. m. „Handlarze 

  

    

    

   
Z tego 

  

   

    

siejsza premjera „Przez dziurkę od 
klueza* w Teatrze Letnim z gościnnym wy 
stępem Janiny Sckołowskiej. Dziś w piątek 
dnia 9 września o godz. 8 min. 15 premjera 
ostatniej rewji w nie p. t. „Przez 
dziurkę od kluc innym występem 

aniny Soku 
będzie największą atrakcją 

      

      

  

— Popołudniówka w Teatrze Letnim. W 
najbliższą niedzielę dnia 11 wnześnia o godz. 
4.15 dana będzie po cenach zniżonych jako 
popołudniówka doskonała rewja „Pub 
ność ma głos* z gościnnym występem Jani 
ny Sokołowskiej,j w wykonaniu całego zes 
połu. 

— Przełożenie premjery w Teatrze Lutnia. 
nia odbędzie się 

  

  

  

      
   

We wtor 13 wr 
premjera jącej sztuki Franka  Vos- 

pera p. t. rji w. 

Radulskie to ostatnia premjera w 

bież. sezonie. Przełożona została wobec prze 

dłużenia występów p. J. Boneckiego w ..Han 

dlarzach sławy” 

— Wi parku im. Żeligowskiego. Nieolas 

Zadri w Wilnie. Jak się dowiadujemy so 

bowtór Paganiniego Nicolas Zadri znakomi- 

ek) wystąpi w sobotę dnia 

i parkowej gdzie odtworzy 

all, Bramsa i innych zna 

komitości świata. Nicolas Zadri laureat pier 

wszej nagrody Akademi Cesarskie w Wied 

niu i nadworny skrzypek Królewskiej Pary 

Rumuńskiej jest odznaczony wielokrotnie 

złotemi medalami, przybywa do nas Z Pary 

ża i wystąpi tylko raz jeden. 

RADJO 
PIĄTEK, dnia 9 września 1932 roku. 

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

5 Muzyka lekka, na organach (pły- 

Kom. meteor. 15.40: Muzyka bałe 

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

ojczyźnie Dżyngis—Chana* — odczyt. 17.00: 

Koncert. 18,00: „Spinoza“ (w500 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 rolniczej krajowej i zagranicznej. — 

19,55: Program na sobotę. 20.00: Koncert 

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

   

  

ty wirtuoz iskrzy 
10 b. m. w mus 
Paganiniego, De— 

      

    

  

  

SOBOTA, dnia 10 września 1932 r. 

11.58: Sygnał czasu; : Progr. dzien- 
ny; 15.15: Muzyka z płyt; 15. Kom. meteor 
15.30: Wiad. wojskowe: 15.40: Słuchowisko 
dla dzieci; 16.05: „Święto młodej wsi* — 
transm.; 16.40: Muzyka: z płyt; 17.00: Kon- 
cert; 18.00: „Styl naszej epoki* — odczyt: 
18.20: Muzyka tan.; 19.10: Program na nie 
dzielę: 19.15: Tygodnik litewski; 19,80: Roz 
maitości; 19.35: Pras. dzien. radj.; 19.45: „Po 
turniach i graniach“, felj.; 20.00: Koncert 
życzeń (płyty); 20.55: „Na widnokręgu* — 
feljeton; 21.10: Koncert; 21.50: Kom.; 22.05: 
Koncert Chopinowski; 22.40: Wiiad sport.: 
22.50: Audycja. literacka „Przygoda *;23.20: 
Muzyka taneczna. 

NOWINKI RADJOWE. 
ORGANY DO TAŃCA. 

Jedną z oryginalniejszych audycyj usły 
szą dziś radjosłuchacze o godz. 15,15 za poś 
rednictwem płyt gramofonowych. Będzie to 
koncert muzyki lekkiej na bardzo ciężkim 
instrumencie, mianowicie na organach. Przy 
zwyczailiśmy się słuchać tego instrumentu, 
gdy rozbrzmiewa dostojnie tonami chorałów 
lub psalmów, więc dzisiaj dla odmiany zab 
rzmi raźną melodją tańców nowoczesnych i 
dawniejszych. Naprawdę warto posłuchać 
jak to wypadnie. 

    

ROCZNICA SPINOZY. 

W: bieżącym roku upływa 300 rocznica 
urodzin wielkiego myśliciela, jednego z twór 

3 

ców filozofji nowożytnej — Spinozy: Postać 
tego mędrca oraz zarys jego doktryny filo 
zoficznej przypomni dziś o godz. 18 w od 
czycie, transmitowanym w Poznania prof. 
Michał Sobeski, którego prelekcje odznacza 
ja się piękną formą stylistyczną. 

WIECZÓR SYMFONICZNY. 

zy koncert symfoniczny (godz. 20) 
УГ а jak zwykle produkcje orkiestry Fił 

harmonji Warszawskiej pod kierunkiem 
Grzegorza Fitelberga. Program obejmuje 
uwerturę Beethowena p. t. ..Poświęcenie do 
mu*. Tym domem, tak uroczyście w muzyce 
poświęconym był teatrzyk na wiedeńskiem 
przedmieściu Josephstadt. Utwór Beethowe- 
na pochodzi w ostatnich lat mistrza. Naste- 

   

   

  

  

  

symfonjami znakomitego kompozyto- szemi 
ra „szkolne*, lecz 

w zalążku zalety sztuki Ć 
listą koncertu będzie p. Z 
ki. który odegra koncert G 

   
posiadające już 
įkowskiego. So- 
niew Drzewiec 

dur Beethowena 

   
  

Radjowy kankurs 
z nagrodami. 

Kierownictwo ..Połskiego Radja* pragnac 
zainteresować radjem najszersze sfery Spo- 
łeczeństwa, pobudzić je do wmyślenia się w 
istotę radja, w jego ogromne znaczenie oś- 

owe, społeczne i kulturalne — ogłasza 
konkurs z nagrodami na krótkie i popułar- 
ne hasło radjowe. 

Warunki tego konkursu są następujące: 

1) Do udziału w konkursie są dopuszcze- 
ni wszyscy radjosłuchacze „Polskiego Radja* 
bez względu na to. czy abonentami, czy 

ą radja przygodnie. 

2) Konkurs polega na ułożeniu sloganu, 
krótkiego hasła radjowego, które najdo 
ej określiłoby istotę i 

oraz zachęcałoby do wstępowania w szeregi 

radjo-słuchaczów. Hasło to może zawierać 
najwy sześć słów. 

Pier eństwo będą miały hasła krótkie, 
w rodzaju sloganu cukrowego: ,.cukier krze- 
pi“. 

3) Do konkursu nie zostaną dopuszczone 
hasła już pnzez „Polskie Radjo** używane. 

4) Konkursowe hasła radjowe, jedno lub 
więcej, nadsyłać należy na zwyczajnych pocz 
tówkach. czytelnie napisane (najlepiej na 
maszynie), zaopatrzone czytelnem imieniem 

i nazwiskiem «c dokładnym adresem ucze- 
stnika konkursu. Pocztówki te eży nadsy 
łać pod adresem: ..Detefon*, ina 30 w 
Warszawie. 

5) Termin nadsyłania haseł konkurso- 
wych upływa dnia 27 września w południe, 
przyczem miarodajna jest data stempla pocz 
towego. 

6) Za najlepsze hąsła zostaną przyznane 
trzy nagrody: I nagroda — zł. 250. II nagro 
da — zł. 150, III nagroda — zł. 100, płatne 
w-gotówce nazajutrz po ogłoszeniu wyników 
konkursu. W] razie gdyby dwie lub więcej 
osób nadesłały jeden i ten sam tekst nagro- 
dzony, nagroda zostanie wyłosowana. 

7) Wiyniki zostaną ogłoszone dnia 7 paź- 
dziernika rb. Skład jury konkursowego zo- 
stanie w dniach najbliższych podany do wia 
domości publicznej. 

Bezwątpienia interesujący ten i pomysło 
wy konkurs radjowy cieszyć będzie wielką 
popularnością nietylko wśród stałych radjo- 
słuchaczów, ale wszędzie tam, dokąd dotac- 

ły bodaj raz jeden nasze fale radjowe. 
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Sprostowanie. 

Z Dyrekcji Okr. Kolei Państwowych w 
Wilnie otrzymujemy następujące sprostowa 
nia notatek naszych z dnia 7 b. m. 

Próba wytrzymałości nowowybudowanego 
mostu na linji kolejowej Lida — Baranowi- 
cze, miejsca nie miała, ponieważ most ten 
znajduje się obecnie w stadjum odbudowy. 
Dnia 6 b. m. zostało dokonane tylko urucho 
mienie czasowego objazdowego mostu 

Obecność p. Starosty Bogatkowskiego i in 
żyniera drogowego Orlewskiego była wypad 
kowa i nie miała charakteru oficjalnego. 

Nadmienia się przytem, że regulamin 
prób mostów kolejowych w żadnym wypad 
ku nie przewiduje udziału władz administra 
cyjnych. 

** * 

W. związku z notatką umieszczoną w 
„Kurjerze Wileńskim" z dnia 7 września rb. 
na stronicy 4 „Budynek stacji Budy spłonął 
od pioruna", uprasza się o umieszczenie, że 
treść notatki nie odpowiada rzeczywistości. 
gdyż w budynek stacji Budy piorun nie ude 
rzył i budynek tej stacji nie spłonął. 

  

Przyp. redakcji, — Obie powyższe infor- 
macje otrzymaliśmy z Polskiej Agencji Te 
legraficznej, która przynajmniej jak dotych- 
czas była najzupełniej miarodajnem, bo ofic- 
jalnem źródłem prasowych informacyj. 

  

Roboty regulacyjne na Wiilji. 
Dyrekcja Dróg Wodnych na rzece 

Wilji na 19 klm. od Wilna wpobliżu 
folwarku „Wiry*, gdzie koryto rzeki 
ma silny spadek, skutkiem czego Wil 
ja zmieniła kierunek, prowadzi robo- 
ty regulacyjne i usuwa przeszkody w 
postaci kamieni, które w znacznym 
stopniu utrudniają nawigację i spław 

drzewa. Koło folwarku „Wiry* kil- 
kakrotnie zdarzało się, iż tratwy z 
drzewem rozbijały się o kamienie, na 
rażając na stratę kupców leśnych i 
flisaków. 

Roboty regulacyjne zakończone zo 
staną jeszcze w połowie b. m. (z) 

Odbudowa olelarni kurlandzkiej. - 
Dowiadujemy się. iż olejarnia Kur 

landzka w szybkiem tempie odbudo- 
wuje się. Roboty budowlane, technicz 
ne i maszynowe zostaną ukończone z 

Otwarcie wzorowej 
W dniu 18 bm. nastąpi otwarcie Szkoły 

Kosmetycznej Mary Maeyer (Warszawa Ale. 
ja Szucha 4 m. 20). Kier. Szkoły wychodząc 
z założenia, że trzeba stworzyć w Polsce po- 
kazowy Zakład nauczania kosmetyki, odpo- 
wiadający najbardziej nowoczesnym wyma- 
ganiom higjeny i estetyki — nie poskąpiło 
ani trudów ani czasu ani kosztów. aażeby 
uzyskać najwyższy poziom naukowy facho- 
wy i artystyczny. 

System nauczania sprowadzono do for- 
my najprostszej i zarazem najbardziej inte 
resującej dzięki poglądowym wykładom z 
przezroczami, pokazom preparatów i apa- 
ratów z dziedziny kosmetycznej. 

W. tej szkole uczenice uzyskują gruntow 
ną znajomość pielęgnowania urody, opartą 
na podstawach naukowych i mają możność 
pracować samodzielnie na własnych placów 
kach, ponieważ ukończenie Szkoły daje pra- 
wo otworzenia gabinetu kosmetycznego na 
terenie całej Rzeczypospolitej Polskiej. Za- 
jęcia praktyczne odbywają się w godzinach 
rannych, niemniej jednak uwzględniane są 
możliwości uczenic studjujących. pracują- 
cych w biurach, przedsiębiorstwach handlo 
wych, szpitalach, klinikach i t. d. 

Wykłady prowadzą lekarze specjaliści z 
doktorem Władysławem Jaroszewiczem na 
czele oraz wybitne siły fachowe. 

Do wykładu dermatologji i kosmetologii 

  

dniem 15 października i należy ocze- 
kiwać, iż w drugiej połowie paździer- 
nika olejarnia Kurlandzka podejmie 
pracę. (z) 

  

szkoły kosmetycznej, 
udało się Szkole pozyskać d-ra, Jana Goć- 
kowskiego, starszego asystenta kliniki derma 
tologicznej Uniwersytetu Warszawskiego, co 
warunkuje uczenicom gruntowną znajomość 
przedmiotu. 

Pozatem na specjalną uwagę zasługuje 
fakt wprowadzenia przez Szkołę do zajęć 
praktycznych kosmetyków krajowych. wyro 
bu Fabryki Fryderyk Puls SA. a tem samem 
popierania: wytwórczości krajowej. 

Przy nauczaniu uwzględnione są także 
metody pielęgnowania urody zagranicznych 
szkół i domów kosmetycznych jak: Elizabeth 
Arden, Marinello, Keva, Klytia, Cedib, Hs 
lene Pessl i inne. 

Do szkoły przyjmowani są wszyscy. któ 
rzy odpowiadają warunkom regulaminu 
Szkoły od lat 18 na skutek złożonego poda- 
nia. Opłata za 5 miesięczny kurs, łącznie z 
praktyką wynosi: 350 zł. (trzysta pięćdzie- 
siąt), Szkoła jednak uwzględnia warunki nie 
zamożnych kandydatek, artakże wdów i sie- 
rot po poległych na wojnie, uprzystępniając 
w ten sposób szerokim nzeszom zdobycie za- 
wodu. 

Ubikacje szkolne obejmują: wzorowo u. 
rządzoną pracownię do zajęć praktycznych, 
salę wykładową. zaopatrzoną we wszystkie 

"konieczne pomoce naukowe, gabinet lekar- 
sko-kosmetyczny, czytelnię i poczekalnię.
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KRONIKA 
— Ра Sergiusza. 

Piątek | Jutro: Mikolaja. 

| 

wrzesień | 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologji U.S.B. 
w Wilnie z dnia 8-1X — 1932 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 

Temperatura średnia: Ą- 19° С. 

Ž najwyžsza )- 230 C. 
х najniższa -|- 130 C. 

Opad: — 

Wiatr: południowy. 
Tendencja: spadek, potem wzrost. 

  

Wschód słońca — g. 4 m. 40 

Zachód » — g.5m.54 

759 

Uwagi: dość pogodnie. 

OSOBISTA 

W wyniku powstałego na tle polemiki pra 

sowej zatargu honorowego odbył się pojedy 

nek na pistolety pomiędzy pp. Red. St. M. 

a Red. K. O. W ten sposób sprawa ta została 

zakończona ku honorowi obu stron. 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Wi Szkole Prywatnej Koedukacyjnej 
Powszechnej (ósmy rok istnienia) — Haliny 
Siewiczowej, Jagiellońska 8 Il p. — Opłata 
za racjonalne przygotowanie dzieci (nieza 
możnej inteligencji) do kl. I i IV! Gimnazjum 
Państw. wynosi od 15 do 25 zł. miesięcznie 
Nauczanie indywidualne. Uczniowie mniej 
zdolni korzystają w porze pozalekcyjnej z 
bezpłatnej pomocy. Lokal duży. słoneczny i 
ciepły. Liczba dzieci ograniczona. Zapisy co 
dziennie od 1 do 5 pp. 

— Szkoła Dokształcająca. Kierownictwo 
Koncesjonowanej przez Kuratorjum Okręgu 
Szkolnego Wileńskiego Koedukacyjnej Szko- 

ły dla Dorosłych Odziału Grodzkiego Związ- 
ku Naucz. Polskiego w Wólnie przyjmuje za 
pisy, poczynając od dnia 10 września b. r., 
w lokalu publicznej szkoły powszechnej Nr. 
21 przy ulicy Ostrobramskiej Nr. 5 I piętro 
sodzień w godzinach od 17 do 19 (5—7 wis 
czór). 

Szkoła przygotowuje do egzaminu z zak. 
Jesu 7 kl. Publicznej Szkoły Powszechnej. 

„Dla p. p. Podoficerów WP., funkcjonar- 
juszów Policji Państw., Poczt i Telegrafów. 

  

      

oraz kolejarzy tworzone będą osobne kom- 
plety 

Przewidziane są osobne grupy dla mto- 

  

      zapisach obowiązuje wpisowe w wyso 
ści 3 zł. — Nauka w szkole rozpoczyna się 

20 września t trwa do 10 czerwca. 
Dla wygody słuchaczów projektuje się 

rozmieszczenie lokali szkół dwóch dziel. 
nieach — przy ulicy Ostrobramskiej i w 
okolicach Kalwaryjskiej. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ 

— Kursy Sanitarne Czerwonego Krzyża. 
Zarząd Wileńskiego Okręgu Polskiego Czer 
wonego Krzyża niniejszem informuje, że 
wkrótce rozpocznie się VI Kurs dla sióstr po 
gotowia sanitarnego Polskiego Czerwonego 
Krzyża. 

Podania o przyjęcie na Kurs przyjmuje 
Okręgowa Sekcja Sióstr ul, Zawalna Nr. 1, 
codziennie od godz. 10—12 i od 18—20 do 
dnia 15 września włącznie. 

Od kandydatek narodowości polskiej, wy 
magane jest świadectwo szkolne z ukończe- 
nia conajmniej 4 kl. szkoły średniej lub 7 
oddziałów szkoły powszechnej i dowód: oby 
watelstwa polskiego. 

, Wpisowe — zł. 20, przy zarejestrowaniu 
się w poczet sióstr pogotowia sanitarnego. 
Wykłady. teoretyczne i praktyczne — bez- 
płatne. Bez złożenia zobowiązania wpisowe 
wynosi — zł. 50. 

Ze względu na liczne zgłoszenia kandy- 
datek uprasza się o wcześniejsze składanie 
podań. 

— Zarząd Koła Z. O. R. podaje do wia- 
domości. iż w pierwszych dniach paździer 
nika r. b.organizuje zawody strzeleckie z 
broni małokalibrowej o mistrzostwo Z. O. R. 

Koledzy życzący wziąć udział w powyż- 
szych zawodach proszeni są o przybycie do 
Sekretarjatu ZOR. w dniach 10 września, 
względnie 13 września r. b. o godzinie 18. 

NAK 

Koncesjonowane przez Kur. O. 8 W. 
ROCZNE KOEDUKACYJNE 

Juijana Sternberga 
w Wilnie, ulica Jagiellońska 3—2, 
z dniem 20 września r. b. rozpoczyn 
się nauka na nowoczesnrch kursach 
handlowych: W-zechstronna wiedza 
handlowa „KANTOR WZOROWY”. 
Szkolenie w samodzielności, przyspo 
sobienie do stanowisk kierowniczych. 
Pierwszorzędne siły nauczycielskie. 
Wpisy i informicje codziennie od 4—6 

w Sekretąrj:ci- kursów. 

„i J AU r 

  

    
WIRGIL MARKHAM. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
WIYKRADŁA WŁASNĄ CÓRKĘ 
ZE SZPITALA ZAKAŹNEGO. 

Matka wykradła własne dziecko ze szpi- 

tala zakaźnego. Wypadek ten sądząc z mel- 

dunku złożonego w policji przez mieszkańca 

miasta Wilna Stanisława Wpojciuszenowicza 

miał miejsce w tych dniach w Wiźlnie. AR: 
Jak zeznał Włojciuszenowicz w policji 

rzecz przedstawia się następująco. 
W. reku 1929 Wojeiuszenowicz rozwiódł 

się z żoną Heleną, kt wyjechała po roz- 

wodzie z Wilna i nie wiedział nawet gdzie 

przebywa. Podezas rozwodu za obopėlną 
zgodą zadecydowano. że córka z tego małżeń 
stwa pozestanie przy ojcu na co żona jego 
chętnie się zgodziła. 

Ostatnio córeczka jego zaczęła zdradzać 
cbjawy ciężkiej choroby i według zasięgnie- 
tej opinji lekarzy została poważnie zagrożo- 
na gruźlicą. Wbobec takiego stanu rzeczy po 
dłuższem zastanowieniu się oddał on w dniu 

10 ubiegłego miesiąca córkę do szpitala za- 
kaźnego na Zwierzyńcu. 

Onegdaj gdy zgłosił się de szpitala by 
6debrać stamtąd córeczkę, oświadczono mu 

że córeczki niema w szpitalu. Jak się oka- 
zało przed kilku dniami zgłosiła się do szpi 
tala jakaś pani, która nazwała się matką 

dziewczynki, oraz jak zeznaje  "Wiojeiusze- 
nawicz przedstawiła sfałszowane pełnomoceni 
«two niby wydane przez niego, na mocy któ 
rego wydano jej dziewczynkę. 

Jak meldujący przypuszcza żona podstę- 

pnie skradłszy dziecko wyjechała z Wilna i 
przebywa obecnie, zdaniem jego w Gdyni 
ewentualnie w Szezuczynie. gdzie posiada 

bliską rodzinę. 

Zameldówanie Wojciuszenowicza zapro- 
tokółowano i sprawę przesłano do odnoš- 

nych władz śledczych, celem zadecydowania 
e dalszym losie dziewczynki „porwanej* 
przez własną matkę. (c). 

    

KRADZIEŻE. 

— W dniu 7 bm, nieznani sprawcy skradli 
Liniewskiemu Edwardowi (Rossa 49) gwinto 

wnicę do rur, młot kowalski, klucze do rur 
wodociągowych oraz inne drobne narzędzia 
ślusarskie łącznej wartości 400 złotych. 

СО 1.0 
NAJKROTSZA DROGA 

NAJMILSZA PODRÓŻ 
Z WILNA 

DO 
WARSZAWY, KATOWIC, POZNANIA 

GDAŃSKA, WIEDNIA, RYGI 
TALLINA I T. D. 

TYLKO SAMOLOTAMI. 
TANIE CENY BILETÓW. 

Informacje i bilety: w biurach P. L. L. 
„LOT*, w większych biurach podróży 

i u portjerów większych hoteli. 

Port lotniczy: Porubanek, tel. nr. 80. 

  

Na bezdomnych. 

Prócz wszystkiego co się dotąd 
czyni dla nędzy w Wilnie, trzeba roz 
począć nową akcję dla tych co ko- 
czują na ulicy, wzbudzając swym wy* 
glądem współczucie przechodniów i 
oburzenie ną Magistrat, że toleruje 
podobne widowisko i natychmiast nie 
da tym ludziom bodaj kąta, dachu 
nad głową, jakiegoś przytułku. 

Przechodzący dają litośnie to i 
owo, dają często większe sumy; w ten 
sposób nie można się do tej sprawy 
odnosić, w takich razach mogą pienią 
dze by ćobrócone niedość odpowied- 
nio. Proponuję wszystkim znajomym, 
(i nieznajomym), by składali w Red. 
„Kurjera* ubrania, dzieci (3, 6, 4, 8, 
7,5, 2 letnie) nie mają obuwia, i są 
w letnich, bardzo podartych ubra- 
niach, trzewiki więc są najpotrzeb- 
niejsze, bielizna, pończochy, ciepłe 

czy również. Poza tem najmniej- 

  

SZ 
ność. Niechby każdy z moich znajo 
mych złożył po 50 groszy... Jużby się 
uzbierała niezła sumka dla tych naj- 
nieszczęśliwszych. Ze złożonych 20 zł. 
za które w imieniu biednych dziękuję 
serdecznie, zostaną zakupione najpo- 
trzebniejsze dla dzieci rzeczy. 

H. R. 

  

DJABEŁ KUSI. 
(THE DEVIL DRIVES). 

Powieść amerykańska. Przekład autoryzowany -z angielskiego. 

Dopiero na jego widok uświado 
miłem sobie całą grozę, powiedział 
bym, wstrząśnienia, jakiego doznałem 
ubiegłej nocy. Znalazłem siedzibę Pat 
w ruinie, A już byłem pewny, że 
spotkam tam osoby, wspomniane w 
jej listach i że dowiem się od nich 
dyplomatycznie 0  Dobrusky'ego i 
jego skarb. Tymczasem trop nie ury 
wał się, lecz skręcał niejako na ma 
nowce. 

Zrozumiałem, że rudy brodacz, 
Jobson i inni wystrychnęli mnie na 
dudka, lecz nie poczułem do nich 
žalū./Tak, czy tak czekał mnie zawód. 
Podszedłem do Jobsona, który krzątał 
się markotnie koło grządki żółtych 
-ezerwono okrapianych, już więdną 
cych kwiatów. || 

— (o im się stało?—rzuciłem mu 
znienacka w samo ucho. 

— Za wcześnie rozkwitły panie, 

za ciepła wiosna. Drugiego przymroz 
ku nie przetrzymają. 

‚ — Doprawdy? — zapytałem. — 
Śliczna pogoda, gospodarzu. 

— Ano! — spojrzał na mnie z pod 
oka. -— Zjadłby pan śniadanko? 

— Po takim spacerze, jaki odby 
łem w nocy, co? Nie. Głowa mnie 
boli, Wolałbym zażyć bromu. 

Na wzmiankę o spacerze na czoło 
Jobsona wystąpiły krople potu. Otarł 
je końcem czerwonego szalika i wy 
jąkał. 

— Pan.. pan nie weźmie... nam 
za złe naszego żarciku... My tylko tak 
dla śmiechu... My nie... 

Rzuciłem mu spojrzenie, od któ 
rego zblądł i odpowiedziałem, uśmie 
chając się: 

-— Do pana nie mam urazy, panie 
Jobson, ale chętniebym się rozmówił 
z tym żartownisiem z rudą brodą. 

| Wydawnictwo „Kurjer Wileński" Ś-ka x ogr. odp. 

datki pieniężne na mydło i żyw. 

KU RJ E R 

Konferencja rzemieślnicza. 

WI dniu 2 wnzešnia rb. w lokalu Izby 
Rzemieślniczej w Wiilnie odbyła się konfe- 
rencja z udziałem Prezydenta Izby p. Wiłady 
sława Szumańskiego, dyrektora p. Młynar- 
czyka, oraz przedstawicieli Cechów i orga- 
nizacyj rzemieślniczych. 

Przewodniczył p. W; Szumański. Na wstę 
pie odczytano pismo Narodowo Chrześcijań- 
skiego Zjednoczenia Rzemieślniczego Woje- 
wództwa. Poznańskiego w sprawie podję: 
przez tamt. organizację rzemieślniczą akcji 
osadnictwa samodzielnych rzemieślników i 
czeladzi na kresach wschodnich. 

  

Wszyscy zebrani wypowiedzieli się prze 
ciwko przesiedleniu rzemieślników innych 
dzielnic do Wileńszczyzny, w schodząc z za- 
łożenia iż akcja ta w dobie kryzysu i bezro 
bocia bardzo ostro przeżywanego na zie- 
miach wschodnich byłaby niecelowa i nie- 
racjonalna. 

Jednocześnie zaaprobowano pismo wy- 
stosowane przez Izbę Rzemieślniczą w Wil. 
nie w odpowiedzi do Narodowo Chrześcijań 
skiego Zjednoczenia Rzemieślniczego w Poz 
naniu, szczegółowo oma iające stan gospo. 

y rzemiosła województwa wileńskiego. 
świetle dzisiejszego kryzysu i bezrobocia. 
Ze względu na to, iż w wielu wypadkach 

rzemieślnicy ob eni są wygórowanemi po 
datkami na wniosek Dyrektora Młynarczyka 
postanowiono utworzyć specjalną Komisję 
Podatkową przy Izbie Rzemieślniczej w Wil 
nie w skład której wchodziliby członkowie 
Komisji Szacunkowych i Odwoławczych, a 
celem której byłaby obrona rzemieślników 
przed nieslusznem wymiarem podatków. 

  

   

    

      
  

W, związku z projektem wprowadzen'a 
noweli do ustawy © rozszerzenie godzin pra 
cy dla niektórych zakładów rzemieślniczych 
i handlowych na niedzielę i święta, postano 
wiono sprawę tę przekazać do zaopinjowa- 
nia Cechom, które opinje swe winny nades 
łać Izbie Rzemieślniczej napóźniej do dnia 
10 września rb. Izba zaś na podstawie tych 
opinij wystosuje odpowiedni .wniosek do Mi 
nisterstwa Pracy i Opieki Społecznej. 

P. Dyrektor Młynarczyk podał do wiado 
mości zebranych, iż Izba Rzemieślnicza w 
Wilnie dążąc do zlikwidowania nielegalnegu 
prowadzenia rzemiosła przystąpiła z dniem 
5 września br. do przeprowadzania kontroli 
warsztatów rzemieślniczych na terenie m. 
Wiilna. 

Właściciele warsztatów rzemieślniczych 
nie posiadający uprawnień ani też uzdolnień 
zawodowych zostaną przez Urząd Przemysło 

wy I Instacji w drodze administracyjnej uka 
rami grzywną względnie aresztem, zaś war- 

sztaty ich ulegną zamknięciu. — Zarządy po 

szczególnych Cechów zgłosiły swoją „pomoc 

w przeprowadzeniu kontroli. delegując po 
jednym przedstawicielu z każdego Cechu do 
dyspozycji Izby. 

Konferencja w sprawie sca- 
lenia podatku przemysłowe- 
go od obrotu w stosunku do 

włókiennictwa. 

W! dniu 6 bm. odbyła się w Łodzi kon- 
ferencja 5 Izb  przemystowo-handlowych. 
reprezentujących główne ośrodki przemysłu 
włókienniczego w Polsce; w konferencji wzię 
ła również udział Izba P. H. w Wilnie. 

Konferencja: ta, zwołana na skutek uch 
wały Związku Izb P. H., miała na celu uż 

godnienie stanowiska izb przemysłowo han 
dłowych tak zwanych „włókenniczych* w 
sprawie scalenia podatku przemysłowego od 
obrotu w odniesieniu do przemysłu i handlu 
włókienniczego. Pozostaje ona w związku 
z pracami Komisji dla Spraw Handlu przy 
Min. Przemysłu i Handlu. bowiem Minister 
Przemysłu i Handlu zwrócił się do Związka 

Izb Przem.-Handl. z prośbą o zajęcie jedno 
litego stanowiska w tej sprawie, a to dła 
umożliwienia. należytego jej uwzględnienia 
w toku prac wspomnianej Komisji. 

Podczas narad łódzkich stwierdzono, że 
w zasadzie za scaleniem wypowiadają się 

Izby: Łódzka, Wiileńska, Socnowiecka i War 
szawska. natomiast Izba Bielska zajmuje 
nadal stanowisko negatywne. Konferencja 
stwierdziła również, że handel włókienniczy. 
doceniając doniosłe znaczenie reformy i u7- 
nając za potrzebne odciążenie przemysłu — 
wyraził zasadniczo swą zgodę na przeprowa 
dzenie zasady repartycji stawki scalonego 
podatku między przemysłem a handlem. Po 
nadto zebrani podkreślili konieczność uzy 
skania oficjalnego ustosunkowania się Mi 
nisterstwa Skarbu do złożonego w swom 
czasie przez Izbę P. H. w Łodzi w imieniu 
Ściu izb „włókienniczych* — memorjalu. 
w którym przedstawione były postulaty co 
do wytycznych tej reformy. 

Izba P. H. w Wilnie podniosła na konfe 
rencji szereg zagadnień związanych ze sca 
leniem, między innemi podreślając donios 
łość sposobu uregulowania poszczególnych 
konkretnych kwestyj i uzależniając od inego 
swój dalszy stosunek do całej sprawy sca 
lenia, 

Towarzystwo Szachowe. 

Zapowiedziany w prasie w dn. 6 września 
br. turniej szachowy pań o mistrzowstwo m. 
Wilna, powoduje konieczność uświadomienia 
społeczeństwa 0 _ działalności Wileńskiego 
Towarzystwa Szachowego. 

Z pewnością nie wszyscy zwolennicy gry 
szachowej wiedzą o istnieniu tej placówki. 

      

   

Wiil. Tow. Szach jeszcze młode, bo zaledwie 
i PA EST TAI RST TTT NA TINDI 

— Ja... jabym nie radzi! — zamru- 
czał. — Kapitanowi niebezpiecznie 
wchodzić w drogę. 

— O, to on kapitan? Ale mniejsza 
z tem, kapitan, czy nie kapitan... 

Jobson oparł mi rękę na ramieniu 
i zajrzał poważnie w twarz. 

— Jabym panu nie radził. Pan wi- 
dział, jak się to stało. Bar był pełen 
ludzi i żaden nie odważył się ostrzec 
pana przed nim, a pan tak się napie- 
rał,-żeby iść... 

— (o kapitan robi, jeżeli mu 
wejść w drogę? — zapytałem. Czy 
nie można przeżyć jego gniewu? 

Nie mogę pana objaśnić dokła 
dnie, nie słyszałem nigdy, żeby mu 
kto wszedł w drogę. 

— No, to pan usłyszy. Gdzie on 
mieszka? Zaraz do niego pójdę... 

Jobson odetchnął z widoczną ulgą. 
— On tu nie mieszka, panie, 
— Nie? 
Dowiedziałem się, że kapitan 

Hearnshaw — może to był tytuł grze 
cznościowy — mieszkał w jakiejś sta 
rej ruderze nad brzegiem jeziora, w 
odległości dwóch mil od miasteczka. 

Jobson zorjentował się wreszcie, 
że odgrażam się na żarty i udzie 
lił mi mnóstwa lokalnych informacyj 

  

WS BEBZESNISSKAT 

istnieje od 9 miesięcy. już liczy przeszło 100 
członków. 

Przez organizowanie różnego rodzaju im 
prez szachowych, lokalnych i międzymiasta 
wych Tow. daje swym członkom możność 
ciągłego doskonalenia się w odnośnej dzie- 
dzinie. Szlachetne współzawodnictwo powo 
duje podniesienie poziomu gry ogółu szach'- 
stów zjednoczonych w Wiileńsk. T-wie Sza 
chowem. Prenumerata czasopism: „Świat 
Szachowy”. „Wiener Schach Zejtung“ i „Ka- 

gans Neuste Schach nachrichten** daje zwo 
lennikom gry szach. znajomość podstaw te- 
oretycznych. Zarząd T-wa Szachowego do 
ceniając wartość jaką przedstawia lektura 
szachowa, — tą drogą zwraca się do społe 
czeństwa aby zechciało dopomóc Towarzy- 
stwu w założeniu bibljoteki dzieł szacho- 
wych, czy to przez ofiarowywanie książek, 
czy też odprzedawanie tychże po cenach 
możliwie przystępnych. Podkreślić wypada 
piękny przykład jednego z członków T-wa 
który już ofiarował jedną wartościową książ 
kę szachową nai powyższy cel. 

Wi dniach najbliższych Wil. Tawo Sza 
chowe otrzyma 3 specjalne zegary (do obli- 
czania czasu zużytego przez grających) któ 
re znajdą zastosowanie w turnieju szacho 
wym pań o mistrzowstwo m. Wiilna. 

Prawdopodobnie w drugiej połowie paž- 
dziernika br. po zakończeniu turnieju pań 
rozpocznie się II wielki turniej szachowy 
panów o tytuł mistrza na rok 1933. 

    

   

Nr. 206 (2448) 

Emiljan zamordował Emiijana. 
„Kruk krukowi oka nie wykołe* „Homo 

homimi lupus est“. To drugie przysłowie 
podkreśla smutną prawdę. że stosunki w 
społeczeństwie ludzkiem bywają gorsze niż 
wśród zwierząt. 

rwca 1931 roku w lesie 
‚ powiatu dziśnieńskiego 

zamordował Emiljana. 

Emiljan Łagunionek był człowiekiem z 
natury spokojnym i do zwady nieskorym. 
Miał jedną przywarę duszy: arbitralność. U- 
ważał, że sam najmądrzej potrafi rozsądzić 

swem mieniem nietylko za życia, lecz i na 
wypadek Śmierci. Swój grunt we wsi Bał- 
bieczynie postanowił zapisać w całości wnu 
kowi, z pominięciem praw do tego kawałka 
ziemi swego zięcia niljana Bondera. Co 
więcej. przed sądem cywilnym wszczął spra 
wę o eksmisję Bondera, tkóry u niego miesz 
kal. 

Sprawa, jak to sprawa zaczela się prze 
ciągać. W końcu odroczono na 6 tygodni 

   

„Kozłow- 
Emiljan 

  

    
   

  

   

  

   

  
     

  

celem dostarczenia uzupełniających  dowo- 
dów. 

Właśnie w tym czasokresie nastąpił tra-     
giczny wypadek. 19 czerwca był piątek. Emil 
jan Łagunionek szedł przez las, niosąc na- 
czynie z mlekiem akie winiątko. W tym 
czasie również przejeżdżał przez las, w dro 
dze do brata. Emiljan Bondar. 

W] kilka dni potem przodownik polieji 

  

  

    

  

państwowej znalazł przysypane liśćmi zako 
pane w płytkim dole zwłoki Łagunionka z 
wyłamanemi na placach rękoma. ze strasz- 
nemi śladami wdeptaniw wdół. Czaszka za- 

vanego byla roztrzaskana: pęknięcia 
ciemieniowych, pra kości skronie 

i podstawy, azaszki spowodowały wy 
lew krwi do mózgu, uszkodzonego odłamka- 
mi kości i śmierć. 

Wlinę dokonania morderstwa udowodnio 
no Bondarowi. 17 lutego 1931 sądzony z art. 
458 KK. został skazany na dożywotnie cięż- 

kie zienie ze wszystkiemi skutkami prze 
iemi przez art. 28 i 30 KK. 

  

      

    

   

   

      

sądu Apelacyjnego w dniu 
; ano iż niema dostatecznych 

powodów do stosowania najsurowszego wy: 
miaru kary i 12 lat 
iężkiego więzienia, względu 

   
   ę przy 
na to, że pobudki zbrodni były niskie (zem 

zem ze 

staj. dodano w myśl art. 127 par. 2 Nowego 
Kodeksu utratę praw obywatelskich na lat 
10. Ost. 

  

Popierajcie Ligę Morską 
i Rzeczną! 

dtwięk. Kino - Teatr 

HELIOS 
Tileńska 38, tel. 9-26 

Najnowsze rekord. arcydzieło 
humoru, królowie śmiechu 

Na |-szy s. ceny zniżone. 

PAT i PATACHON =» WYNALAZCY PROCHU 
Niezwykłe sceny, pobudzające widzów do nicbywałych paroksyzmów śmiechu. 

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

święk. Kino - Teatr 

Aollywood 
Miskiew. 22, tel. 15-28 

Uroczyste otwarcie sezonu! Nsipotcżn. arcydzieło dźwię- — — kowe režyserji TuržaAsklego 
W rol. gł.: Natałja Kowańko, Mikołaj Kollin, Jacques Catelain. Niebywala wystawal Czarująca muzyka! 

Nad program: Dodatek dźwiękowy. Początek o godz. 4-ej, w dnie świąteczne o godz 2-ej 

ZALOTNY KSIĄŻE 

  

$źwięwowe Kino DZIŚ ujrzycie jak kochają, cierpią. walczą i umie- 
rają na Dalekim Zachodzie w filmie p. t. KRÓL STEPÓW Niebywałe tempe 

Cudowne zdjęcia. 
Čč A $ I N 0 W roli głównej wspaniały męski bohater George O'Brien. — Werwa i humor, ochotę do życia odzyskacie pe 
* lalka 47, tel. 15-41. 

Ceny od 25 gr. 
obejrzeniu tego wspaniałego obrazu. Nad program: Doskonałe dodatki dźwiękcwe. 

Początek od godz. 4, 6, 8 i 10 w święta od godziny 7-ej. 
  

święk. teatr świetlny 

PAN 
«l. Wielka 42, tel. 5-28   w 100% dźwięk, dram. 

erotyczno-obyczujowym 

Nasz repertuar sezonowy składa się z najlepszych dźwiękowców najnowszej produkcji 1932—33 reku 
JUŻ OD DZIŚ uksże się na naszym ekranie nieziemsko piękna Joan Grawford i stuproc. amant Clark Gable 

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

(Życie— piękne i bruta ine...) 
Niezwykłe arcydzieło porusz.. 

— Nad program: arcyzabawna komedja. 
Z powodu wysokiej wartości 

  

mitystycznej filmu uprasza się o przybycie na początek seansów o godz 4, 6, 8 i 1015. Na |-szy s. ceny zniżone 
     ° LICYTACJA 
WILEŃSKI LOMBARD „KRESOWIA” POKÓJ Br. GINSBERG 

choroby skórne, wene 

  

Wilno, Hetmańska 1 (róg Wielkiej 53) tel. 7-22 

podaje do ogólnej wiadorności, że 19 i 28 września r.b. o godz. 4:ej pp. 
odbędzie się w lokalu lombardu licytacja niewykupionych i niepro- 
longowanych zastawów od Nr. 50.000 do Nr. 100.000 I cd Nr. 1 do 
Nr. 22.204. 

Uwaga: W dniu licytacji prolongat N-rów licytacyjnych 
nie będzie przyjmować, 

  

DUŻY PLAC 
przy ulicy MIŁEJ 5 (Zwierzyniec) 

sprzedaje się na raty 
O warunkach dowiedzieć się: 

ul. WITOLDOWA 55-b, m. 5 

  

  

— Robota solidna. —   
Koncesjonowany Zakład Elektrotechniczny 

£ i m. LIDA, 
J. Mitanowicza Macklewicza 14 
Wykonywuje przewijanie i remont dynamo maszyn 
i instalację siły i 
inne roboty w zakres elektrotechniki wchodzące. 

Ładowanie i naprawa akumulatorów. 

tła elektrycznego i wszelkie 

  

Ww:    

Ceny umiarkowane. —     

  

  

-DROKARNIATRTROLIGATORKIA 
ZNICZ: 

WILNO, $-TO JAŃSKA I, TEL. 3-40 

Dzieła książkowe, dru- 
ki, książki dla urzędów 
państwowych, samorzą- 
dowych, zakładów nau- 

2 i 
a 
= 
= 
= 
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lombard 

    

0a roxu 1843 istnieje 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 

Meble 
jadaino, sypialne I ga- 
blnstówa, kredensy, 

stoły, szafy, łówka Itd. 

Wykwintne, Mocna, 

NIEDROGO, 

84 dogodnych wajtńkach 
{ МА RATY. 

NĄDESZŁY NOWOŚCI. 
8324 

Języki obce 
niemiecki, francuski 
włoski (konwersacja), 

oraz klaayczne 

łacina i grecki. 
Przygotcwywanie do 

nalury | egzaminów 
w zakresie Szkół średn. 
Lekcyj udzielają rutyn 
korepetytorzy b piofes, 
gimn. oraz absolw. U. S.B, 
Zgłoszenia do Redakcji 

god Egzałkinyt: 

ENGLISH 
  

duży, jasny z umeblowa- 

niem lub bez w dobrym 

punkcie miasta do wyna- 

jęcia. Zamkowa 3—3. 

Dowiadywać się w godzi 

nach biurowych. 

Mieszkania 
DO WYNAJĘCIA 

ze wszelkiem: wygodami 
i wodociągiem: 2 mieszk. 
po 4 pokoje z kuchnią, 

| mieszk. 3 pok z kuchnią 
Zwierzyniec, Fabryczna 
3/10, dow. się w mieszk. 12 

  

  

4- pok. m oszkanie 
z wygodami oraz 3 pok. 
male mieszkanie do wy- 
najęcia w centrum miasta 
Dowiedzieć się: Zamko- 

wa 20, m. 2. 
  

' Restauracja 
z wyszynkiem wódek 

do sprzedania 
Wilno, Zawalna 23 

Samochód 
DOVER 

do sprzedania 
w stanie dobrym w ruchu 

Cena 3200 zł. 
Sekretarjat Szkoły Tech- 
nicznej Holendernia 12 

Sprzedaje się DOM 
drewniany 

przy ul, Legionowej 66 

Potrzebne 5000 2ł, 
pod |-szą hipotekę 

Dowiedzieć się: ul. Legjo- 
nowa 66, m. i 

fządca domu 

  

  

  

  

  

ryczne i moezopłotowe 

Wileńska 3 tet. 567. 
ad godz. 8—1 1 4—%, 

Akuszerkai 

Marja Laknetoma 
;rayjmuje od 9 do 7 wieez 
* lica Kasztanowa 7, m, 5 
W. Z. P. Nr. 69. 8520 

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerw 
przeprowadziła sią 

Zwierzyniec, Tem. Zane 
na lewo Gedeminowską 

ul Grodzka 27, 
W. Z. Nr. 3193 

On cherche 
deux enfants pouz un 

petit complet en franęnis 
ul Jagiellońska 5, m. 37 

Młoda panna 
o miłej powierzchowności 
sumienna i b pzacowite 

poszukuje pracy 
Łaska +e oferty nadsyłać 
do Adm „Kurjera WilL“ 

pod „Młoda 

RUTYNOWANA 

maszynistka 
z wlasną maszyną. 

POSZUKUJE 
stalej posady 

Mickiewicza 33—4 

  

    

  
  

    

  

Tow. Eksploat. Browarw 

2. „E. Lipski“ 
tel. 16-19 poeca piwa 
pilzneńskie I marcowe. 

  

      

  

  

geograficznych. Dowiedziałem się, że 
Middlehaven jest jedyną przystanią 
dla statków na przestrzeni wielu mil 
na prawo i na lewo i że na wschód 
i zachód teren podnosi się znacznie i 
obfituje w skały, urwiska i dzikie ostę 
py. Kapitan mieszkał w okolicy spe 
cjdlnie dzikiej. 

Jobson rozgadał się na dobre. Na 
turalnie kapitan nie obchodził mnie 
nic, a nie, ale gaduły lubią się rozwo 
dzić nad byle czem, byle tylko mieć 
audytorjum. Jobson osiedlił się w 
Middlehaven przed kilku laty i zastał 
już na miejscu kapitana, jako dawne 
go mieszkańca. 

— Bardzo mnie to wszystko inte 
resuje, panie Jobson — wpadłem mu 
w słowo, korzystając z tego, że się 
zadyszał i urwał — ale odłóżmy resz 
tę na później, Przyjechałem tu nie 
dla kapitana, lecz dla Bostonów. 
Niech mi pan o nich opowie. Chciał 
bym ich odnaleźć. 

— Źle się pan wybrał — odparł 
mój gospodarz. — Ja nic o nich nie 
wiem, albo tyle co nie. Opuścili te 
strony, jeszcze przed sprowadzeniem 
się tu kapitana. 

— Dokąd się wyprowadzili? 
— Tego panu nie powiem. 

= 
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37—32, 
Ciasnej, p. Estko. 

Wiejście z ulicy 
7702     

— (o? Taka znana, bogata rodzi- 
na i pan nie wie? 

— Nie wiem, panie. Wiem tylko, 
że stary Boston wynalazł „Skuteczny 
środek na kaszel dla Ludzi, Psów i 
Koni", ale nie opatentowuł go pod 
swojem nazwiskiem. Umarł przed 
pożarem. Pani Bostłonowa uciekła z 
jakimś aktorem, panna Philh też u- 
ciekła. Tak, że pożur strawił już nie 
zamieszkałą siedzibę. 

Ucieszyłem się tem połwierdze 
niem listów Pau I to, chuć narazie 

bez konkretne, znaczenia, było dla 
mnie ważn 

— Ale chyba sąsiedzi muszą wie 
dzieć, dokąd wyj:chały te kobiety. 

Może | wiedzieli. ale ja o tem 
nie wiem, Zresztą wszystkie sąsiednie 
domv spality się razem z lasem. 

— Dziękuj; panu, — odparłem z 
rezygnacją. —- Jeżeli ktu zy starszych 
mieszkańców nie będzie mógł udzie- 
lić mi informacji o Bostonach, bo 
wyjadę stąd dziś wieczorem. 

Nagle na twarzy jego odmalowało 
się przerażenie. Obejrzałem się 1 zoba 
czyłem kroczącego ulicą kapitana 
Hearnshaw'a. Chód jego był charak 
terystycznie kołyszący jak to u mary 
narzy, Przystanąwszy u Świeżo poma 

    

   
   

  

  

  

  

. „POLSKI LLOYD" 
ul. Kijowska 

Redaktor odpowiedzialny Witołd Klszkia. 

wy s A o groups-and single Obciąg browaru Własne 
we Rep s A ' 2 — Wielka 38 szenia, afi i wszel- N. GAWRONSKA 2 automaty — 
ЧАВ юд';';‘ roboty (University College poscusje pe i Mickiewicza 9 

w zakresie drukarstwa : „London) tylko zmimeszkanie: > k JE: Słowackiego Nr. 1 m. 10 | Oferty do Administr | Binro *oepozdenoi WYKONYWA telefon 838. Kuriera" WARS" 3 i tłumaczeń 
PUNKTUALNIE — TANIO — SOLIDNIE - S : I lo ik (lat) SRAGH DR- 2 a e z angielskim, niemieckim. Pianina uroisi | GONTY sPrzedale | roviskim i in). podań, 

wynajmuję — Mickiewicza tan lo | przepisywań i powielań. 
Ceny dostępne, 

Zawalna 8 (parter)   
lowanego na biało płotu przywołał 
Jobsona do siebie, 

Poszedłem za Jobsonem i zdołałem 
dojść do słowa pierwszym. Niebieskie 
oczy kapitana prześwidrowały mnie 
nawylot. Jobson okazał paniczne zde- 
nerwowanie. 

  

— Dzień dobry, kapitanie — za- 
cząłem — i pan musi być gościemi 
w tych stronach, skoro pan nie wie- 
dział, że dom Bostonów, do którego 
pan mnie wczoraj wyprawił, padł 
pastwą pożaru już przed wielu !aty. 

Niebieskie oczy przestały przeglą 
dać mnie naprzestrzał i zatrzymały 
się przytomnie na mojej twarzy. Naj- 
widoczniej spodziewały się innej za- 
czepki 

— (Czyżby? 
— Naprawdę Mówię to panu na 

wypadek, gdyby tu przyjechał kto 
inny i pytał o to samo Ruina zarosla 
krzakami. 

— Na Boga, rad jestem, że pam 
mnie ostrzegł — rzekł z grzmiącym 
śmiechęm, wyciągając do mnie twar 
dą, włochatą łapę — Ha, ha, ha! Nie 
myślałem, że pan to tak potraktuje, 
panie penie... panie... 

(D. c. n.) 
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