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UZBROJENIE NIEMIEC. 
Kiedy w lutym r. b. otwierano u- 

roczyście w Genewie Konferencję 

Rozbrojeniową, nikt się zapewne nie 

spodziewał, że po upływie pół roku 

Europa zaabsorbowana zostanie nie 

sprawą rozbrojenia, lecz uzbrojenia. 

A jednak niemożność osiągnięcia na 

konferencji jakiegokolwiek porozu- 

mienia doprowadziła do takiej para- 

doksalnej sytuacji, 

Niemcy powiadają: nasze rozbro- 

jenie miało być wstępem do ogólnego 

ograniczenia zbrojeń. Skoro po 14-tu 

latach od zawarcia traktatu wersal- 

skiego nie posunęła się ta sprawa ani 

o krok naprzód, — warunek nie zo- 

stał spełniony i czujemy się uwolnieni 

od jednostronnego od tej chwili zo- 

bowiązania. 

Motywacja niemiecka tego stano- 

wiska kładzie nacisk na moralną i 

psychologiczną stronę zagadnienia. 

Idzie rzecz jakoby o to, że wielki na- 

ród nie może znieść, aby go utrzymy- 

wano wciąż pod kuratelą w zakresie 

tych elementów suwerenności, w 

których każdy inny naród czuje się 

swobodny, drażni go to bowiem i ob- 

raża. 

  

Rozpatrując tę sprawę w oderwa- 

niu od politycznej sytuacji w Europie 

mogłoby to rozumowanie wydać się 

słusznem. Ale jakże wygląda tło poli- 

tyczne, na którem rozwija się kwestja 

udzielenia Niemcom swobody oficjal 

nego zbrojenia się? Z całą pewnością 

można stwierdzić, że żadne z państw 

niczem nieskrępowanych, w zakresie 

zbrojeń, nie ma żadnej ochoty powie 

kszać je lub użyć dla celów agresyw- 

nych. Militarystycznych gestów faszy 

zmu włoskiego nikt wszak nie bierze 

na serjo, a ciężar wojskowych trosk 

sowieckich przesunął się na Daleki 

Wschód. Tymczasem zapał wojenny 

w Niemczech rośnie jak na drożdżach 

Oczywiście, żaden zakaz nie stanowi 

absolutnej przeszkody zbrojenia się 

tajnego, ale niema też żadnego po- 

wodu do przypuszczania, że zniesie- 

nie klauzul ograniczających zapał 

ten ostudzi, lub wyładuje go w para- 

dach oficjalnej armji zamiast, jak do 

tychczas, licznych organizacyj woj- 

skowych. Zapał ten nastawiony jest 

na pewne wyraźne cele i na tem pole- 

ga jego niebezpieczeństwo. 

Poniżej drukujemy dzisiaj propo- 

zycje angielskie, które skierowane są 

do tego, aby formalne przyznanie 

Niemcom równouprawnienia w dzie 

dzinie zbrojeń zrekompensować poli- 

tycznemi układami, ograniczającemi 

materjalne wykorzystanie tego rów- 

nouprawnienia. 

Podług tych propozycyj Niemcy 

miałyby zadowolnić się samem pra- 

wem równości w zbrojeniach, a po” 

nadto zostałby zawarty generalny 

pakt bezpieczeństwa, ochraniający 

wspólnie ustalony porządek rzeczy 

przed wszelką agresją. 

Bardzo to pięknie brzmi, ale 

wszak takich paktów zawarto już spo 

ro, a poczucia i pewności bezpieczeń- 

niema. Gen. Claus w Pir- 

  

stwa wciąż 

masen otwarcie wzywa do rewindy- 

kacji Alzacji i Lotaryngji, nie uważa” 

jąc na pakty lokarneńskie. Propono- 

wany generalny pakt bezpieczeństwa 

musiałby zawierać gwarancję niena- 

ruszalności granie zachodnich Polski 

w przeciwnym razie nie będzie miał 

żadnej wartości. Mocarstwa powin- 

nyby tę gwarancję wziąć na siebie, 

gdyż piłatowe umycie rąk pokoju 

europejsk. nie umocni, a Polski do 

koncesyj niezgodnych z powszechnem 

w niej poczuciem honoru , prawa i 

sprawiedliwości nie nakłoni. Dopiero 

w ramach takiego ustabilizowania 

kwestyj terytorjalnych stworzyć się 

mogą warunki do uregulowania in- 

nych spornych kwestyj polsko-niemie 

ckich w drodze bezpośredniego poro 

zumienia. 

Ktokolwiek w Europie sądzi, że 

uratuje pokój postępując wobec Pol- 

ski za wzorem Piłata, ten nie jest pra 

wdziwym zwolennikiem pokoju. 

rz. 

PARYŻ, 9. IQ. (Pat). Posiedze- 
nie rady ministrów, zapowiedziane 
ofiejalnie na dziś celem stormułowa* 
nia tekstu odpowiedzi trancuskiej na 
memorandum niemieckie w sprawie 
równouprawnienia zbrojeń, zostało 
odroczone. Zastępca szefa gabinetu 
ministra spraw zagranicznych Mareel 
Ray wyjechał wczoraj do Londynu 
dla zasięgnięcia opinji rządu angiels- 
kiego w sprawie noty niemieckiej 
odpowiedzi franeuskiej. Pan Marcel 
Ray przedstawi Mae Donaldowi pro- 
jekt tekstu odpowiedzi rządu irancu 
skiego. 

Według dotychczasowych infor- 
macyj, propozycje angielskie, które 
mają być przesłane do Paryża będą 
zawierać 4 punkty: 1) przyznanie Rze 
szy w zasadzie równouprawnienia 
zbrojeń, 2) żądanie od Rzeszy natych 
miastowego zobowiązania się do nie- 
korzystania z przyznanej im równoś 
€i oraz do niepowiększania swych 
zbrojeń, 3) zawarcie generalnego uk- 
ładu w sprawach bezpieczeństwa, 4) 
byli sojusznicy, a przedewszystkiem 
Francja zobowiążą się przeprowadzić 
pewne redukcje zbrojeń, idące po li- 
nji planu Hoovera, który zaleca redu 
kcję zbrojeń kontynenialnych o jed- 
ną trzecią. Panuje przekonanie, że 
Francja w swej odpowiedzi poczyni 
szereg aluzyj do tych punktów me- 
morandum niemieckiego, które pozo 
stają w sprzeczności z traktatem wer 
salskim. Wymiana poglądów między 
Londynem a Paryżem ma charakter 
czysto oficjalny. 

Jak głoszą informacje Quai d'Or” 
say, udzielone nazajutrz po demarche 
Niemiec u inych mocarstw, zdaniem 
tutejszych kół miarodajnych, nie moż 
na dopatrywać się w postępowaniu 
tem likwidacji przez mocarstwa zain 
teresowane traktatu wersalskiego. Tu 
tejsze koła miarodajne zaznaczają, 
że informacje, wedug których rząd 
francuski miał się zwrócić do rządu 
waszyngtońskiego z prośbą o współ- 
pracę w sformułowaniu tekstu odpo 
wiedzi są niescisłe. 

Mimo to utrzymuje się pogłoska, 
że w swej odpowiedzi rząd wzmian- 
kuje płan Hoovera, formułujący gene 
ralne redukcje kredytów militarnych. 
Nota przesłana rządowi berlińskiemu 
nie będzie w żadnym wypadku odpo 
wiedzią wspólną, lecz wyłącznie rzą” 
du franeuskiego i na jego wyłączną 
odpowiedzialność, Odpowiedź musi 
być zaaprobowana przez radę mini- 
strów, która zebrałaby się w tym celu 
w sobotę rano. Wręczenie noty fran 
cuskiej rządowi Rzeszy mogłoby więc 
nastąpić w sobotę albo w poniedzia- 
żek. 

Audjencje na Zamku. 
WARSZAWA, 9. 9. (Pat). — Pan 

Prezydent Rzeczypospolitej przyjął w 
dniu 9 b. m. przed południem ambasa 
dora polskiego w Waszyngtonie p. Fi 
lipowicza, a następnie ambasadora 
Rzeczypospolitej przy Watykanie p 
Skrzyńskiego. 

Premjer Prystor z małżonką 
w Druskienikach. 

Dziś przybywa do Druskienik p. 
premjer Prystor z małżonką na kil- 
kudniowy wypoczynek. 

Nadwyżka wywozu 
nad przywczem. 

WARSZAWA, 9. 9. (Pat), — Nad 
wyżka wywozu nad przywozem wyno 
siła według danych tymczasowych w 
sierpniu r. b. 18,866 tysięcy. Przywie 
ziono do Polski w sierpniu b. r. — 
186,668 tonn wartości 67,460 tysięcy 
zł. W porównaniu z lipcem b. r. przy 
wóz zmniejszył się o 1,445 tysięcy zł. 
Wywieziono z Polski 1,118,586 tonn 
wartości 86,326 tysięcy zł. W porów 
naniu z lipcem wywóz zwiększył sie 
o 5,206 tys. zł. 
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SYTGACJA W NIEMCZECH. 
Prezydium Reichstagu u Hindenburga. 

BERLIN, 9. IX. (Pat). Zgodnie z 
zapowiedzią, prezydent Hindenburg 
przyjął w dniu 9 b. m. prezydjum Re 
ichstagu w osobach przewodniezące- 
go Goeringa i wieeprzewodniczących 
Essera, Graefa i Raucha. 

W czasie rozmowy obecny był se 
kretarz stanu Meissner. 

W czasie 20 minutowej audjencji, 
po formalnem przedstawieniu się pre 
zydjum, wszscy obeeni pokolei za- 
bierali głos. Goering podkreślił, że 
parlament Rzeszy rozporządza zdolną 
do pracy większością. Wywodom 
tym sprzeciwiał się przedstawiciel 
niemiecko narodowych Graef, wska 
zując, że prowadzenie rokowań poli 

tycznych z prezydentem Rzeszy nie 
wchodzi w zakres zadań prezydjum 

parlamentu. Stanowisko to podzielił 
w zasadzie prezydent Hindenburg, 
zgadzając się jednak na wysłuchanie 
stanowiska członków prezydjum. 

Następnie Goering i Esser, po wy” 
łuszczenia stanowiska swych partyj, 
zwrócili się do prezydenta z prośbą, 
aby ostateczną decyzję w sprawie Re- 
ichstagu powziął dopiero po wysłu 
chaniu przywódców większych stron 
nietw politycznych. Ma to być próba 
doprowadzenia do współpracy między 

prezydentem Rzeszy a parlamentem. 
Prezydent Hindenburg zastrzegł sobie 
ostateczną decyzję w tej kwestji. Na 
tem audjeneja została zakończona. — 
Zebrani na ulicy hitierowcy urządzili 
wychodzącemu z pałacu prezydenta 
Goeringowi żywą owację. 

  

Próby ratowania Reichstagu 
przed rozwiązaniem. 

BERLIN, 9. 9. (Pat). — W przed 
dzień decyzji o losach Reichstagu po 
szczególne stronnictwa, a zwłaszcza 

centrum, ponowiły usiłowania, zmie 
rzające do uniknięcia rozwiązania par 
lamentu. 

Jak wynika z oficjalnej enunejacji 
partyjnej, centrum sądzi, że nie : 
ły jeszcze wyczerpane wszystk 
ki, które umożliwiłyby  tolerowanie 
gabinetu prezydjalnego w oparciu o 
większość parlamentarną. W kołach 
politycznych wywołała pewną sensac 
ję wczorajsza wspólna konferencja, ja 

   

ką odbyli rzeczoznawcy gospodarczy 
stronnictwa centrowego i narodowo— 
socjalistycznego. Wspólnie wydany 
komunikat podkreśla. że eksperci od 
rzucają program gospodarczy rządu. 

W przebiegu konferencji uzgodnio 
ny został natomiast w zarysach plan 
gospodarczy, który mógłby być wpro 
waądzony w życie przez większość par 
lamentarną 

W kołach politycznych panuje mi 
mo to nadal przekonanie, że wszelkie 
te usiłowania są spóźnione i Reich 
stag zostanie rozwiązany. 

  

Sensacyjne aresztowanie w Królewcu. 
BERLIN. 9. 9. (Pat). — Polieja kryminal 

na w Królewcu dokonała sensacyjnego are- 
sztowania, które pozostaje w związku z ser 
ją zamachów bombowych, dokonanych przez 
hitlerewców w Króleweu w dniu 1 sierpniu 
r. b. Ofiarą zamachu padł wówczas komuni 
styczny radca miejski, a wiele osób z obozu 

lewicowego odniosło ciężkie rany, Pod za- 
rzutem morderstwa osadzony został w are- 
szcie właściciel dóbr Perbandt oraz dwóch 
innych hitleroweów. Samochód Perbandta. 
którege zamachowcy użyli podczas napadu, 
został zajęty przez władze śledcze. 

  

Na Dalekim Wschodzie. 
Raport Lyttona. 

PARYŻ, 9. IQ. (Pat). Raport Lyt- 
tona podzielony jest na 5 części. W 
pierwszej części stwierdza on, że Man 
dżurja jest terenem chińskim. Druga 
część mówi, że Liga Narodów nie uz- 
na nigdy państwa mandżurskiego. 
Trzecia część zawiera dłuższe oświad 
czenie o złej administracji Mandżurji 
przed okupacją japońską. W czwar” 

tej części konstatuje się, że właśnie ta 
zła administracja kraju była powo- 
dem japońskich operacj militarnych 
i zajęcia Mandżurji. Piąta część za” 
wiera wniosek prowadzenia bezpoś 
rednich rokowań chińsko japońskich 
Osłatni punkt jest žywo komentowa- 
ny w nankińskich sferach politycz- 
nych. 

Deklaracja Japonji w sprawie mandżurskiej. 
TOKJO. 9. 9. (Pat). — Rząd francuski 

przesłał do sekretarjatu Ligi Narodóv za- 
wiademierie, że Japonja pragnie złożyć dek 
larację w sprawie mandżurskiej po zapoz 
naniu się z raportem Lyttona. wobec czego 

rząd japoński prost Ligę Narodów © wstrzy 
manie opublikowania raporta do chwili 
przygotowania japońskiej deklaracji tak, 
aby oba dokumenty mogły być opublikowa- 
ne łącznie. 

Równolegie do rozwoju przyjaźni. 
PARYŻ. 9. .9 (Pat). — Japońska agencja 

Rengc komunikuje: Równolegle do rozwoju 
przyjaźni między Japonją a Sowietami i 

    

W niedzielę 11 b. m. jako w trzecią rocznicę śmierci 

sr JANA TARWIDA 
odbędzie się nabożeństwo żałobne za spokój Jego duszy w kościele Serca Jezu- 
sowego przy ul. Archanielskiej o godz. 9-ej rano. 

O powyższem powiadamiają przyjaciół i znajomych 

Mandżurją można zaobserwować ruch impor 
tu sowieckiego do północnej Mandżurji 

    
   
    

Żona i synek. 

    

Przed XIII Zgromadzeniem L. Narodów. 
Przewodniczącym 

DUBLIN, 9. 9. (Pat). Na czele 
delegacji Wolnego Państwa Irlandzkie 
go na XIII Zgromadzeniu Ligi Naro 
dów stanie de Velera, który też będzie 
przewodniczył sesji Rady Ligi, rozpo 

Straszliwa 

  

bedzie de Valera. 
czynającej się dnia 23 b. m. Będzie on 
też przewodniczył na posiedzeniu ina 
uguracyjnem Zgromadzenia dnia 26 
b. m. 

katastrofa 
na rzece East River. 

NOWY YORK, 9. IQ. (Pat). W 
piątek rano na rzece East River wy” 
darzyła się straszliwa katastrofa. Pa 
rowiec, na którego pokładzie znajdo 
wało się około 200 osób, udających 
się na wyspę Rikesn, zatonął wskutek 
wybuchu kotła. W chwilę po wybu- 
chu parowiec, otoczony kłębami pary - 

zniknął z powierzchni wody. Dziesiąt 
ki pasażerów czyniło rozpaczliwe wy 
siłki, by utrzymać się na powierzchni 
wody. Dotychczas wydobyto z rzeki 
37 trupów. Liczba ofiar jest nieznana. 
Wszysey pasażerowie, którzy uszli z 
życiem, są ranni, 

Los Gorgułowa będzie rozstrzygnięty 
w najbliższej przyszłości. 

PARYŻ. 9. 9. (Pat), — Mimo iż co do 
daty posiedzenia komitetu ułaskawień. któ- 
ry ma wydać orzeczenie w sprawie Gorguło 
wa, zachowywana jest ścisła dyskrecja, wed 
ług informaeyj prasy francuskiej. posiedze- 
nie tej komisji odbędzie się prawdopodob- 

nie dzisiaj w ministerstwie sprawiegliwości 
Sprawa przekazana będzie następnie prezy- 
dentowi państwa jako ostatniej instaneji. 
Los Gorgułowa będzie więc w najbliższej 
przyszłości rozstrzygnięty. 

Klucz sytuacji w rękach Hitlera, 
BERLIN, 9. 9. (Pat). — Ośredkiem zain- 

teresowania niemieckich kół politycznych 
było dzisiejsze przyjęcie przez prezydenta 
Hindenkurga nowego prezydjum Reichstagu. 

Ocena powstałej obeenie sytuacji palitycz 

nej jest jednak niejednolita. W! kołach zhłi 
żonych dc rządu wskazują na fakt, iż prezy 
dent Hindenburg dał wyraźnie do zrozumie 
nia, że nie widzi powodu do zmian na sta 
nowisku kanclerza oraz że posiada zaufanie 

ćc obecnego gabinetu. W, kołach centrowych 
i nerodcwo—socjalistycznych panuje przeko 
nanie. iż osiągną swój cel. którym jest wzię 
cie udziału w gabinecie prezydjałnym, pro 
wadząe nadal taktykę wyczekiwania, zwłasz 

cza że prezydent Rzeszy zastrzegł sobie wy- 
danie Gstatecznej decy dopiero po odbyciu 

rozmów z przedstawicielami większych stron 
nietw politycznych. 

Wspomniane koła wskazują przytem na 
głos organu wielkiego przemysu ..Deutsche 
Allgemeine Ztg“, który przestrzega przed wy 
woływaniem zaniepokojenia, towarzyszątego 

rozwiązaniu Reichstagu i rozpisaniu nowych 
б zanim będą wyczerpane wszelkie 

porozumienia, 
W pewnych kołach gospodarczych prze- 

widują. iż w przyszłej wałece wyborczej wy 
sunąłby się konflikt w zakresie polityki soc 
jalnej, nadając kampanji wyborczej charak 
ter antykapitalistyczny. Miarodajne koła po 
zapartyjne uważają, że kluez sytuacji znaj- 
duje się w rękach narodowych socjalistów. 

Hitler. zdaniem wspomnianych kół. stoi wo 
bee alternaty albo wystąpić w pariamen 
cie z wnioskami, skierowanemi przeciwko 
rządowi, przyśpieszając w ten sposób rozwią 
zanie Reichstagu. albo też grać na zwłokę 
i spowodować odroczenie obrad aż do chwi 
li. kiedy sytuacja pozwoli na przeprowadze 
nie zmian gabinetowych, odpowiadających 
życzeniom stronnietw centrowego i narodo- 
wo—socjalistycznego. 

BERLIN, 9. 9. (Pat). — Hitler od wczo 
raj przebywa w Berlinie i prowadzi nieu- 
stanne narody z czcłowymi przewódeami ru 
chu naredowo—socjalistycznego. W| konie- 
rencjach tych brali udział m. in. Goering. 
Terl. Kube, Goebels i Grzegorz Strasser. — 
W. kołach połitycznych liczą się z tem, że 
w ciągu dalszych narad, jakie mają się to 
czyć między narodowymi socjalistami i 

centrum oba stronnietwa zdecydują się na 
przyjęcie wspólnej taktyki wyczekiwania. 
Wyjaśnienie sytuacji w tym względzie na- 
stąpi prawdopodobnie już w pierwszych 
dniach przyszłego tygodnia. 

      

    

   

  

  

  

OTWARCIE SEZONU!!! 

Arcydzieło dźwiękowe 

ŻONA NA JEONĄ NOC 
z Mary Glory w roli głównej. 

Muzyka słynnego Paula Abrahama. 

W tych dniach Helios 
w kinie 

Kto wygrał? 
WARSZAWA, 9. 9. (Pat). — W 

drugim dniu ciągnienia 5 klasy 25 
Loterji Państwowej główniejsze wyg 
rane padły na numery następujące: 

15 tysięcy zł. — Nr. 60,908. — 10 
tysięcy zł. — Nr. 60.701. — 5 tys. zł. 
— Nr. Nr. 28,099, 36,407, 40,712 i 
124,180. — 3 tysiące zł. — Nr. Nr. 
25,567, 11,199 i 80,797. 

  

75 proc. zniżki 
dla wycieczek zbiorowych. 

WARSZAWA, 9. 9. (Pat). — Mini 
sterstwo W. R. i O. P. komunikuje, że 
Ministerstwo Komunikacji przedłużyło 

  

ważność 75 proc. zr kolejowych 
dia zbiorowych wycieczek na czas do 
30 września r. b. 

325.723 częściowo zatrudnio- 
nych w calej Polsce. 

Według ostatnich danych państwowych 
urzędów pośrednictwa pracy na dzień 3% bm. 

Tic. częšciowo zatrudnionych wynosi na te 
renie całej Połski 125.723 osób. 

£ ogólnej liczby częściowo zatrudnionych 
2.731 os. pracowało przez jeden dzień w ty 
godniu. 15.796 przez 2 dni, 37.409 — przez 
3 dni, 37,891 przez 4 dni oraz 31,896 przez 
5 dni w tygodniu. L 

Tym razem zakończyło się 
nieszczęśliwie. 

HAMBURG, 9. 9. (Pat) — Znana ham- 
burska mistrzyni spadochronu Triebner. któ 
ra wykonała sciki skoków z samołotów. spa 

dła pcdezas popisów nr duńskiej wyspie 
Arro tak nieszczęśliwie, że dcznała wstrząsu 

mózgu i złamała nogę. 

Z Rosji Sowieckiej. 
Nowe wyroki Śmierci za spekulację 

chlebem. 
MOSKWA, 9. 9. (Pat). — W Leningradzie 

skazano za spekulację chlebem 3 Gsoby na 

karę Śmierci. a 7 na długoietnie więzienie. 

Spekulanci przed sądem, 
MOSKWA, 9. 9. (Pat). — Rozpoczął się 

się tu proces 26 pracowników organizacji 
handlowej Mostrop z dyrektorem sieci hand 
łowej i kilku kierownikami sklepów na cze- 
le. Akt oskarżenia zarzuca im kradzież i spe 
kulacje przy sprzedaży brakujących na rym 

        

ku towarów. — Malwersacje te trwały przez 
5 miesięcy. 

GIEŁDĄ WARSZAWSKA 

Pieniężna. 
DEWIIZY: — Londyn 31,10 — 30.96. — 

Nowy York 8.92 — 8.90. Paryż 34,95 — 34,86 
Szwajcarja 172,30 — 171,87. Berlin 211.95. 
Tendencja niejednolita. 

AKCJE: — Bank Polski 94 — 87 — 87 
i pół Cukier 23. Lilpop 15 i pół — 14. Mod: 
rzejów 4 i pół — 4.75. Ostrów serja „B'* 
29 i pół — 30. Starachowice 11,25 — 10,25, 
Tendencja słabsza. 

POŻYCZKI — polskie w Nowym Yorku. 
Dillonowska 65. Stabilizacyjna 55.75. W$r- 
szawska 44. Śląska 44.75. 

Zbożowa. 
WHARSZAWIA 9. 9. Na dzisiejszem zebra- 

niu giełdy towarowo-zbożowej notowano za 
100 kg. parytet wagon Wgrszawa w handlu 
hurtowym, w ładunkach wagonowych: żyto 
16.75—17. pszenica jednolita 28.50—29. psze 
nica zbierana 28—28,50, owies jednolity 
16,50—17, owies zbierany 15,25—15.75, ję 
czmień na kaszę 16—16,50, jęczmień browar 
ny 18—19. groch polny jadalny 27—30, sie- 
mię lniane bazis 31—38. 
  

Bezrobotni i zreduk. urzędnicy 
mogą sobie zapewnić stały zarobek 
sFiekizedkóziwiykótó pierw ра 

trzeby. Rutynowanym pensja. 
Zgłaszać się: Wilno, Jagiellońska 5, m. 36 

PEETWACZOOWKOOSZTZOROCKÓ BAREM COPIER STORE RACZ 

Dwie ważne uchwały Kortezów. 
MADRYT, 9. 9. (Pat). — Kortezy 

nież przyjęty został statut Katalonji. 
przyjęły projekt reformy rolnej. Rów 

Echa znieważenia oficera litewskiego w Tylży. 
KRÓLEWIEC, 9. 9. (Pat). — W, Tylży 

odbył się przed sądem specjalny: proces 
przeciwko kilku hitleroweom, którzy w obel 
żywy sposób zmusili pewnego oficera litew 
skiego do opuszczenia kawiarni Ofieer ten 

Nie powiodło się 
RYGA. 9. 9. (Pat). — W' pierwszym dniu 

międzynarćdowych zawodów konnych, w 
których biorą udział ekipy polska, łotewska. 
stońska i niemiecka, rozegrano konkurs o 
nagrodę przechodnią miasta Rygi. Czas, nie 
określeny, wysckość przeszkód do 1 m. 40 
em. Do powyższego konkursu stanęło 48 
jeźdźców. — Bez błędu przeszli parcours 
mjr. Trenkwald na koniu „Madzia*, kpt. Sa 

łęga na „Maroku* jedźcy niemieczy Kude na 
„Kordelji“ i Loengnick na koniu „Amatasvin 
ta* oraz porucznik armji łotewskiej Insberg 
na „Gajlocie“. 

W] ostatecznej rozgrywce o puhar miasta 
Rygi, który dotychczas znajdował się w rę- 
kach ekipy polskiej pierwsze miejsce zajął 
jeździec niemiecki Kude, przechodząe po raz 

  

bawił w Tylży służbowo. Hitlerowcy dowie 
dziawszy się o pobycie oficera litewskiego 
w kawiarni, zmusili go do opuszczenia loka- 
łu oraz połurbowali na ulicy. Sąd skazał os 
karżenych na grzywny od 100 — 150 marek. 

naszym jeźdźcem. 
drugi parcours bez błędu i zdobywając tem 
samem puhar przechodni m. Rygi. Drugie 
miejsce zajął kpt. Sałęga (4 punkty karne), 
trzecie Niemiec Loengnick (7 p. k.), czwarte 
mjr. Trenkwald (20 p. k.), piąte porucznik 
łotewski Insberg. 

Następnie rozegrano konkurs sprawności 
konia i jeźdźca. Pierwsze miejsce zajął rmt. 

Szosland na „Donessie* przechodząc par- 
eours bez punktów karnych w czasie 1 m. 
14 sekund. drugie por. Ruciński na „Reszee*, 
bez punktów karnych w czasie 1,15. Trze- 
ciem i czwartem miejscem podzielili się mjr. 
Trenkwald t porucznik armji łotewskiej 
Rejnman. — W| konkursie tym wzięło udział 
47 zawodników. 

Zawiść prowadzi do... nieuczciwości. 
HELSINGFORS, 9. 9. (Pat). — Fińska 

drużyna olimpijska powróciła do kraju. wi 
tana entuzjastycznie przez tysięczne tłumy. 
— W wywiadach z dziennikarzami fińskimi 
elimpijezycy podzielili się wrażeniami z tere 
nu Olimpjady. 

Lehtinen cświadczył, że nie żałuje przyk 
rych uwag. wypowiedzianych przez niego o 
Kusocińskim. W Chicago Kusociński rzeko- 
mo zgłosił swój udział dopiero wtedy. gdy 
dowiedział się o złej formie Lehtinena. — 
Wprawdzie Kusociński jest świetnym biega 
czem — przyznaje łaskawie Lehtinen — ale 
jego zdaniem, nie ma szans w wielu ро во- 

bie następujących biegach. Lehtinen nie ok- 
reŚlił bliżej, co rozumie pod zwrotem ..w 
wiełu następujących po sobie biegach*: 

Iso Hollo ponownie oświadczył prasie, że 
w biegu na 10 tysięcy Kusociński mógłby 
osiągnąć nowy rekord światowy. Iso Holio 
manewrował jednak w ten sposób aby nie 
dopuścić do ustanowienia przez Kusocińskie 
go nowego rekordu światowego. Iso Hollė 
jest dumny z tego. że taktyka ta udała mu 
się w zupełności i dzięki temu na liście rę- 
kordzistów światła w tej konkurencji figu- 
ruje nadal nazwisko Nurmiego. 

Trzęsienie ziemi. 
OSLO, 9. 9. (Pat), — Donoszą z Goete- 

horgu. Halden i Fredrikstad, że odczuto tam 
dość silne trzęsienie ziemi. Szezegółów - na 
razie brak.
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PIĘĆ GODZIN Z ŻWIRKĄ I WIGURĄ. 
JAK SIĘ TO STAŁO? 

Przyjąwszy zaszczytne zlecenie 
Redakcji „Kurjera* „obrobienia* wi- 
zyty wileńskiej podniebnych zwycięz- 
ców raidu nad Europą, znalaz- 
łem się naprawdę w nielada kło- 
pocie. W pierwszym dniu, to jest w 
pamiętny dla Wilna czwartek 8 sierp 
nia, gdy zwycięzki ptak R. WI D. 6 
splanowal na loinisku w Porubanku 
w żaden sposób nie można się było 
docisnąć prawie do najbliższego oto- 
czenia Żwirki i Wigury. Na lotnisku 
panował, jak wiadomo tłok niezwy- 
kły, zresztą pierwsze miejsca w akcie 
powiłalnym z natury rzeczy przypaść 
musiały władzom i miejscowym fila- 
rom lotnictwa. Przeciętny widz czuł 
się w „ta pora* szczęśliwy, jeśli choć 
okiem mógł rzucić zbliska na boha- 
terów. 

Zdaje się, że nietylko ja, lecz cała 
prasa liczyła, iż w dalszych aktach 
przyjęcia... trafi do „otoczenia*. Stała 
się jednak rzecz nawet w Wilnie rzad 

ka. 
Otóż aranżerzy przyjęcia całkiem za” 
pomnieli o prasie, dość podkreślić, 
iż nikt z redaktorów oficjalnego 
zaproszenia na czarną kawę w Aero- 
kłubie nie otrzymał. Klapa na całej 
linji, raportuję nie bez zmartwienia 
redaktorowi naczelnemu. 

— A co pan myśli robić dalej? 
— Jutro — skanduję z emfazą 

(mimo, iż nie bardzo wierzę w to co 
mówię) Żwirko i Wigura w 100 pro- 
centach zaanektowani zosłaną przez 
nas. I tak się stało. 

MOJA WIZYTA W HOTELU. 

Rano coś kwadrans po 9-ej anon 
suję się przez portjera w hotelu 
Georges'a, obecnemu w numerze inż. 
Stanisławowi Wigurze. Por. Żwirko, 
mówi portjer, ho, ho, wstał bardzo 
wcześnie i już go od jakich dwóch 
godzin w hotelu niema. 

Śladem portjera podążam pod Nr. 
5 na pierwszem piętrze. Nie upływa 
pół min., a vis a vis mnie staje gen- 
jalny konstruktor. Mocno jest zaafe- 
rowany i oświadcza, że z rozmowy 

to chyba nie nie będzie. 
— Widzi pan redaktor — ja na- 

prawdę nie umiem dawać sobie rady 
z dziennikarzami i trudno mi z nimi 
rozmawiać. 

— Ale ja sobie z panem inżynie- 
rem poradzę, odpieram swobodnie. 
Zamieniamy uścisk dłoni i idziemy 
do „Czerwonego Sztralla*, dokąd wła 
Śnie rozmówca mój wybierał się na 
śniadanie. — Tam już zapewne ocze- 
kuje na mnie Żwirko i w dwóch jakoś 
łacniej nie damy się redaktorowi — 
słyszę w odwecie. : 

PIERWSZE NIEWINNE PYTANIA. 

A otóż siedzimy już przy stoliku. 
Wywiad swój zaczynam od niewin- 
nych pytań, które nie zdradzają mego 
istotnego zadania. 

Z pana poruczniku to widać zaraz 
prawdziwy ptaszek, gdyż o Świcie 
już pan na nogach ? 

— A jak pan chciał, być w Wilnie 
i nie iść pomodlić się do Ostrej Bra- 
my, przecież wczoraj, mimo iż tam 
się zatrzymałem, o skupionej modlit- 
wie mowy być nie mogło. 

Nie upływa pięć minut, a rozmo- 
wa toczy się żywo, jak wśród najbliż 
szych znajomych. 

Por. Żwirko zaczyna po przyja- 
cielsku strofować swego towarzysza 
za brak apetytu. — Pan nie ma poję- 
cia ile mam z nim kłopotu, poza ma- 
szyną świata niewidzi, o każde jedze- 
nie trzeba staczać z nim walkę. 

Wigura na to Śmieje się kokieto- 
ryjnie i bębni lekko palcem po stole. 

— Pan inżynier istonie wygląda 
nie tęgo, choć ten tryb życia, o któ- 
rym mówi porucznik nie widać, aże 
by zbyt bardzo odbijał się na mło- 
dym czerstwym wyglądzie. 

A propos wyglądu bardzo natręt- 
ne pytanie. Ileż to lat liczy sobie pan 
inżynier? 

— Trzydzieści. 
— Trzydzieści? No to mam chyba 

rację, gdyż liczę panu znacznie mniej. 
— Kiedy redaktor nie wierzy, 

proszę obejrzeć paszport. 
— Ale wierzę, wierzę. 
— Oj Stasiu, Stasiu, mówię ci słu- 

chaj mnie, a nie będziesz wyglądał 
tak... „szczeniakowato* — przyjaźnie 
docina, Żwirko. 

Wszyscy parskamy śmiechem. 
W trakcie tego przemiłego śniadania 
wyciągam tyle informacyj od swych 

    

  

   

      

interlocutorów, że mógłbym je roz- 
wlec na pięć feljetonów. 

WYNURZENIA BOHATERÓW. 

Żwirko opowiada mi szczególiki 
ze swego „górnego życia wileńskie- 
go. Przebył iu kilka lat, „dociągnąw= 
Szy się* do 5 klasy w sźkole realnej. 
—-Panowanie moje—mówi z powagą, 
—pbyło głównie na „Nowym Świecie”. 
Tam to znam każde podwórko, każdy 
dom, ba nawet kamienie, o ile docze- 
kały jeszcze na dawnych miejscach. 
W świat, t. j. do Rosji wywędrowa- 
łem niemal przymusowo. Nieuniknie- 
nie czekało mnie wojsko, a więc gdy 
mnie wzięli wstąpiłem do szkoły ofi- 
cerskiej. Dalej byłem w Korpusie 
gen. Dowbora i oddziale gen. Żeligow 
skiego w okresie denikinowskim. 
W lotnictwie jestem od 1919 roku. 
Karjerę swą zacząłem na Porubanku. 
Później szkoła lotnicza w Bydgoszczy. 
szereg więcej i mniej głośnych lotów, 
no i to co pan wie. 

A Wilno, jak porucznik znaj 
duje teraz? 

— Trudno, jakoś się na ten temat 
rozgadywać, lecz, gdy byłem dziś sa- 
motnie w Osrej Bramie, uprzytomni- 
łem sobie, że tak, jak dawniej, jest 
mi drogie i bliskie. : 

— Pan inżynier — zwracam się 
do Wigury — zdaje się jest Wołynia” 
kiem? : 

— Tak. Nawet raz chciał koniecz- 
nie spaść z samolotu na miejscu swego 
urodzenia, tak gdzieś między Łuc- 
kiem a... Lwowem — wtrąca Żwirko. 

— Obecnie czuję się już Warsza- 
wianinem — z właściwym „regjonal- 
nym akcentem podkreśla konsteuk- 
tor zwycięzkiego RWD 6. 

— Dużo pan pracuje? 

— Jak to panu odpowiedzieć, nie 
tylko ja przecież pracuję. Przy war- 
sztacie samolotów jest nas czterech 

— Ile panowie wypuścili dotąd 
maszyn? 

— Pięćdziesiąt siedem 
A jakie są perspektywy rozwo 

ju produkcji w owym „warsztacie? 
Po ostatnim sukcesie chyba oży- 
wione? 

— Wszystko zależeć będzie od 
ilości zamówień i gotówki, a może 
pan czytał, iż jedno z pism francu- 
skich nawoływało swe władze lotni- 
cze, ażeby poczynili zamówienia w 
Polsce. Zresztą—czas pokaże, w ho- 
roskopy się nie bawię. 

Dalej z pięć minut rozmowy po- 
święcamy sprawie organizacji następ 
nego „Chałangeau* w r. 1934, co w 
konsekwencji zwycięstwa Żwirki i 
Wigury spadło na Aeroklub Polski. 

— Maszyn postaramy się wysta- 
wić przynajmniej 10. 

— Czy RWD 6? 

— Może?! 

W zakończeniu tej części rozmo- 
wy obaj lotnicy podkreślają dobrą 

Li] 

Uchwałony projekt rozporządzenia Pre- 
izydenta Rzplitej o ustroju adwokatury, re 
guluje całokształt spraw związanych z dzia 
łalnością zawodową adwokatów i aplikan- 
tów oraz organizacją samonządu adwokackie 
go. 

Postanawia on. że adwbkatura stanowi 
jednostkę samorządu zawodowego i rządu 
się przepisami zawartemi w rozporządzeniu. 
Członkami tego <amorządu są adwokaci * 

aplikanci adwokaccy. 

DO ZAKRESU DZIAŁANIA SAMORZĄDU 
ADWOKACKIEGO NALEŻĄ NASTĘPUJĄCE 

SPRAWY: 
Wipis na Hstę adwokatów i aplikantów ad- 
wokackich oraz skreślenie z tej listy. nad 
zór nad działalnością zawodową członków ad 
wokatury oraz ustalanie i krzewienie zasad 
etyki adwokackiej, sądownictwo dyscyplinar 
ne i sądownictwo połubowne, kierowanie 
wykształceniem zawodowem adwokatów. wyz 
naczanie z urzędu obrońców i zastępców 
stron. administracja Izb oraz przedstawiciel 
stwo interesów zawodowłych. 

Przedstawicielką adwokatury jest Naczel 
na Rada Adwokacka, z siedzibą w Warsza. 
wie. WI siedzibie każdego Sądu apelacyjne 
go jest Izba Adwokacka. 

NA LISTĘ ADWOKATÓW. MOŻE BYĆ 
WIPISANY TEN, 

kto posiada obywsżelstwo polskie. korzysta 
z pełni praw cywilnych i obywatelskich. jest 
nieskazitelnego charakteru, włada językiem 
polskim w słowie i piśmie, ukończył uniwer 
syteckie studja prawnicze z przepisanemi w 
Polsce egzaminami, odbył aplikację adwokac 
ką i złożył egzamin adwokack 

Osoby. które mają conamniej dwa lala 
służby na stanowisku sędziego, prokuratora 
lub podprokuratora sądów  powszechaych, 
wojskowych i administracyjnych. są wolne 

   

  

  

  

  

    

Na odcinku „Lotu Estonja— 
wiino — Saloniki. 

Na drugi dzień lot z Bukaresztu 
do Sofji trwa zaledwie około dwu go- 
dzin. Trzeci etap, trzecia wiełka zmia 
na pejzażu. Mijamy żyzne równiny 
południowej Rumunji, nacechowane 
dła oka większą rozległością jednoli- 
tych plam barwnych i figur geomet- 
rycznych, złotem bardziej dukato- 
wem pól uprawnych. Koło Turnu 
Magurele przelatujemy granicę buł- 
garską, to jest esownice Dunaju, któ- 
ry wbrew temu czego się spodziewa- 
łem, zdumiewająco małym wydaje się 
z aeroplanu. 

Wkrótce dostajemy się znowu w 
krainy górskie. W przeciwieństwie 
gwałtownem do Karpat Lesistych, — 
bułgarska „Stara Planina* uderza 
oczy nasze dziką nagością swych ska 
listych łańcuchów i bogactwem ubar 
wienia w tonach popielatych, różo- 
wych, ceglistych, brunatnawych i t. p. 
Uderza nas straszliwość przepaści 
nad któremi lecimy. Tu rozbić się! 
W jakież drzazgi i cząsteczki roztrza 
skałby się aeroplan. Ale prowadzi nas 
pilot polski „P. P. L.*, jesteśmy więe 
spokojni o nasz los. 

organizację Niemców. Co do Francu- 
zów, to prasa za złośliwie o nich pisa- 
ła. Np. „o rzekomej lekcji danej przez 
lotnika niemieckiego na temat Polski 
(o czem pisał korespondent „Gazety 
Polskiej" z Berlina) — nikt z naszych 
lotników nawet nie słyszał”. 

— Ą Włosi? 

NIESPODZIEWANA OWACJA 
KWIATOWA. 

— Do Województwa komunikuję 
— mamy około trzech minut spacero 
wym krokiem. 

— To znaczy? 
— № Plac Katedralny, ściśle na 

ulicę Magdaleny. 

  

Fotografja ta, wręczona dła naszej redakcji, zaopatrzona 
jest przez por. Żwirkę następującym nadpisem: 

„Pozdrowienia dla czytelników „Kurjera Wileńskiego* 

i wszystkich mieszkańców Wileńszczyzny 

Wilno, dn. 9/1X-32. 

— Gdy wskutek rozwałania się 
maszyny po maszynie zostali odwo- 
łani — nam szczerze życzyli zwycię: 
stwa. 

LUZUJĘ CELEBRANTÓW. 

Tu muszę wynurzenia lotników 
przerwać. 

Por. Żwirko, mówi o oczekujących 
wizytach oficjalnych i prywatnych. 

— Czy pan czasem nie zna adre- 
sów pani Wandy Świdowej i ks. Ma- 
ciejewicza gdyż bardzo pragnę ich 
odwiedzić, jako swych dawnych na- 
uczycieli ze szkoły realnej. 

— Zrobi się panie poruczniku. — 
Po dwóch minutach adresy mam. 

— A gdzie urzędują wojewoda 
i prezydent miasta? 

— Jestem do dyspozycji panów, 
zaprowadzę was, gdzie tylko zaprag- 
niecie. 

— Zgoda i ślicznie dziękujemy. 
Zaczynamy od województwa. 

Chwała Bogu myślę w duchu, że 
niema celebrantów. 

dekret 6 us 
od aplikacji i egzaminu adwokackiego. N 
mogą one jednak w ciągu 5 lat od ch 
opuszczenia służby obierać siedziby w tych 
miejscowościach. w których ostatnio sgra- 
wowały ozynnóści urzędowe, z wyjątkiem 
miejscowości, będących siedzibą sądiń ape- 
lacy jnego. 

Od aplikacji i egzaminu adwokackiego 
są wolni profesorowie i docenci nauk: praw 
niczych. urzędnicy Prokuratorji Generalnej 
mający conajmniej 2 lata służby referendas 
skiej. po złożeniu egzaminu referendarskie 
go, oraz ci urzędnicy, którzy mają warunki 
wymagane do objęcia stanowiska 
sędziego i mają conajmniej 2 lata państwo- 
wej służby referendarskiej na stanowisku 
o charakterze prawniczym. 

Rozporządzenie określa następnie 

OBOWIĄZKI I PRAWA ADWOKATÓW. 
Z zawodem adwokata nie węlno łączyć sta 
nowiska stałego funkcjonarjusza w służbie 
państwowej. z wyjątkiem stanowiska mini. 
stra. podsekretarza stanu, profesora lub do 
centa polskich szkół akademickich, ani pra 
cy w przemyśle i handlu. z wyjątkiem czyn 
ności radcy prawnego, ani też takich zaję. 

które nie licują z zawodem lub godnoś. 
adwokacką. 

Dalej projekt normuje 

USTRÓJ I DZIAŁALNOŚĆ 1ZB 
ADWOKACKICH, 

które tworzą adwokaci ryający siedzibę w 

okręgu jednego sądu apelacyjnego. 
Organami Izb są: walne zebranie adwo- 

katów. Rada Adwokacka. oraz sąd dyscyph 
narny. Rada Adwokacka składa się w Izbach 
liczących do 300 członków z 9 członków. 
w Izbach od 300 do 1000 członków z 15 
członków, w Izbach liczących ponad 1000 
członków z 19 członków wybranych w gło 
sowaniu tajnem. 

    

Mijamy trzykrotnie kręte biegi 
Górskiego Iskeru, co się wśród cze- 
luści gubi i znów wyłania, Za Mezdrą 
wpływamy w szlaki najwyższe, po- 
nad szczyty, a raczej ponad kolosal 
ne uzębienia kamienne wysokie 1600 
—1700 metrów. Skały zmieniają się 
w mury cyklopów, to znów w amfi- 
teatry. Ta cecha szczególnej archi- 
tektoniczności gór, będzie się często 
powtarzać przy wycieczkach po pół- 
nocnej i środkowej Bułgarji. Osobli- 
we formacje, układają się wyraziście 
w niezmiernie długie pasy horyzon 
talne o ścianach pionowych,  prze- 
dzielone parokrotnie skąpą zielenią, 
stąd podobne albo do murów potwor 
nej cytadeli albo do wąskich a dłu- 
gich teras, spadających stopniami w 
dół. 

Ale już widać w dali łańcuch inne- 

  

Fr. Żwirko.* 

— Idziemy zatem pieszo konklu- 
duje Żwirko. Tak, to istotnie blisko. 

Odprowadza nas jeden z przyja- 
ciół porucznika i szwagier Szymkow 
ski. Wokół nas robi się coś w rodzaju 
tłoku. 

„Ci widziałasz Żwiska zeszedszy 
na miasto* mówi, jakaś Józefuowocz 
ka do kumoszki kwieciarki. Więk- 
szość spotkanych panów, a głównie 
młodzież kłaniają się zwycięzcom. 

Płeć nadobna łypie oczkami, że 
skry się sypią. 

Žwirko jest w swej popularnej 
dziś mycce sportowej, Wigura z gołą 
głową. 

— Dobrze, że i panowie nie potrze 
bują wymachiwać kapeluszami, czy 
czapkami wtrącam z uśmiechem. A 
to panie poruczniku, po kilku godzi- 
nach takiego spaceru po Wilnie, to 
chyba zrezygnować musiałby pan z 
kierowania samolotem. 

Ot dobrze jest, słyszę w odpowie- 
dzi: 

A pan myśli, że w Warszawie jest 
z nami inaczej? 

    

Przechodzimy właśnie przez ogró 
dek, kierując się w otwarte drzwi 
gmachu wojewódzkiego. Stamtąd też 
już naszych bohaterów dojrzano — 
a tu skupienie przerywa Wigura. 

„Franek, jak byłeś „szczeniakiem'* 
to w tym piasku grzebałeś się co? 
„Słyszałeś już, jak mówiłem, że głów 
nie „działałem na Nowym Świecie”. 
Ale słyszy redaktor, odciął się za przy 
tyk w cukierni". 

W gmachu wojewódzkim porusze 
nie. Ze dwie minuty pozostajemy w 
poczekalni, gdyż akurat ktoś przed na 
mi wszedł do urzędującego p. wice- 
wojewody Jankowskiego. 

P. Jankowski z podwójnego swego 
stanowiska, t. j. wicewojewody i pre 
zesa LOPP troskliwie wypytuje lotni 
ków jak się czują w Wilnie. 

Przyjęcie nie ma cech „oficjalno- 
ści”, lecz trwa krótko, gdyż to już po 
1l-ej a tyle jeszcze spraw do załatwie 
nia przed odlotem. 

Porucznik ma kilka wizyt, obaj a 
jakże obiad, a do odlotu niespełna 
trzy godziny. P. wicewojewoda żegna 
lotników słowami: „do zobaczenia w 
Porubanku*. Lotnicy dziękują mu za 
troskliwość i serdeczność. Na koryta- 
rzach, a głównie przy wejściu moc u- 
rzędników, przeważa oczywista płeć 
piękna. 

Pod nogi, kłaniających się we wsze 
strony łotników sypie się kwiecie: 
różnokolorowe astry i gwoždziki. 
Zbieramy je z kurtuazją. Tego wido- 
cznie jeszcze mało. Dwie miłe panie 
wybiegają aż na ulicę. Jedna wręcza 
bukiet czerwono - fioletowych astrów 
ŹŻwirce, druga takiż sam Wigurze. 
Chcą coś mówić, lecz wzruszenie im 
nie pozwala. Następuje wymiana uś- 
cisków dłoni i wprost kierujemy się 
do taksówki. 

PRZERWANE POSIEDZENIE. 

Co powiesz o Magistracie — mówi 
Żwirko do Wigury w czasie przepy- 
chania się po schodach. 

— Tak, jak wszędzie. Kupy inte- 
resantów i „Śmięci wokoło*, kończę 
zdanie małomównego konstruktora. 
Wchodzimy do historycznej prezyden 
ckiej poczekalni... sali posiedzeń Ra- 
dy Miejskiej A oto otwierają się drzwi 
gabinetu i prezydent Maleszewski 
prosi nas do wnętrza. 

Przerwaliśmy jakąś naradę finan 
sową, uprzytamniam sobie witając 
się z czcigodnym p. Adamem Piłsuds- 
kim. Poza nim w gabinecie komplet 
magistracki: a więc wiceprezydent 
Czyż, ławnicy dr. Safarewicz, Kruk. 
sekretarz prezydjalny p. Dziewicki i 
bodaj obecny buchalter, którego do- 
tąd nie znałem. 

— Widzę, że propaganda robi się 
na całą parę stwierdza patrząc w mo 
ją stronę p. prezydent Maleszewski. 
Pozostaje panu tylko polatać na R. 
WoD: 

— Z całą przyjemnością zrobił- 

  

roju adwokackim. 
Prawo wybieralności mają adwokaci, któ 

rzy conajmniej od 5 lat wpisani są na 
listę. 

DO ZAKRESU DZIAŁANIA NACZELNEJ 
RADY ADWOKACKIEJ. 

należą następujące sprawy: Nadzór nada 
działalnością Rad Adwokackich. rozstrzyga 
nie zażaleń na uchwały Rad Adwokackich, 
ustalanie jednolitych zasad wytycznych wy 
konywania samorządu i zawodu adwokac- 

kiego oraz organizacji zawodowego wykształ 
cenia aplikantów, uchwalanie budżetów oraz 
wydawanie opinji o projektach ustaw na żą 
danie ministra sprawiedliwości. 

W: skład Rady wchodzą: członkowie wy- 
bierani drogą tajnego głosowania przez 
walne zgromadzenie poszczególnych Izb. 
przyczem prawo wybieralności mają adwo 
kaci. którzy conajmniej od 10 łat wpisani 
są na listę. 

PIERWSZA NACZELNA RADA ADWOKAC- 
KA POWOŁANA BĘDZIE PRZEZ PANA 

PREZYDENTA RZPLITEJ, 
na wniosek ministra sprawiedliwości z po: 
śród adwokatów mających prawo wybieral 
ności, w składzie 20 ozłonków. Mandaty ich 
trwać będa 3 lata. 

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI 
ma wzgłędem Rad adwokąckich oraz Naczel 
nej Rady te same uprawnienia nadzorcze. 
jakie przysługują Naczelnej Radzie wzglę- 
dem poszcmgólnych Rad Zarządzenia nad. 
zorcze ministra sprawiedliwości są ostatecz 
ne i nie ulegają zaskarżeniu. 

Wi wypadkach wyjątkowych. gdy Rada 
adwokacka przez działalność swą narusza 
ponządek lub bezpieczeństwo publiczne, mi1- 
nister sprawiedliwości będzie mógł rozwią 
zać Radę i przekazać czasowo wykonywanie 
jej czynności delegowanym przezeń osobom 

$ . W tym wypadku nowe wy 

    

    

  

go kształtu, więcej falisty, nad którym 
dominuje szczyt Vitoska, królujący z 
wysokości 2285 metrów nad Sofją. 
Prawie nagle urywają się łańcuchy 
poprzednio wspomniane, prawie nagle 
przy szybkości niezmiernej pędu do- 
stajemy się nad rozległą równinę. 
Aeroplan chyli się dla okrężnego lotu 
nad „portowem* polem Bożuriste pod 
Sofją. Powtarza się kapitalny moment 
kołowania na dlotniskiem. Pijackie 
nieledwie kołowanie. Horyzont „leci* 
gwałtownie w górę, samolot w dół, 
skośnie a kolisto i szybko... Ależ zawa 
dzimy chyba o dachy domów!... Wpra 
wna ręka pilota jednem śmignięciem 
przekrawa powietrze ponad niemi i 
cto już toczymy się na kółkach po 
polu ku hangarom. 

Po chwili auto przywozi nas do 
apartamentów  Poselstwa Polskiego. 

bory do Rady należy zarządziś najpóźniej 
po upływie 3 miesięcy od daty rozwiązania 
Rady. * 

Rozporządzenie 0 ustroju adwokatury ma 
wejść w życie 1 października 1932 roku. 
Oparte jest ono ma zasadach projektu usta 
wy, kłóra we wrześniu 1931 roku wniesiona 
była do Sejmu. jednakowoż zawiera ona w 
stosunku do tego ostatniego 

SZEREG ZMIAN I ODCHYLEŃ. 
Zmiany teidą m. in. w kierunku, powoła 

nia Naczelnej Rady Adwokackiej jako przed 
stawicielki adwokatury. możności zaskarża- 
nia cedmowy wpisu na listę adwokatów do 

-Sądu Najwyższego a nie do kolegjum admi- 
nistracyjnego Sądu Apelacyjnego, jak prze 
widywał projekt pierwotny ustawy, zamyka 
nie przez ministra sprawiedliwości listy ad 
wokatów. zróżniezkowania ilości członków 
Rady adwekackiej, wreszcie rozstrzygania © 
zawieszeniu uchwały Rad adwokackich przez 
naczelną Radę Adwokacką a nie kolegjum 
administracyjne Sądu Apelacyjnego. 

Prasa donosi, że dekret o ustroju adwo- 
katury wprowadza zmiany w kwestji przy 
gotowania do stanu adwokackiego. 

KANDYDAT DO ADWOKATURY NIE BĘ- 
DZIE OBOWIĄZANY PRZECHODZIĆ ETA- 

PU APLIKACJI SĄDOWEJ. 

Będzie mógł rozpocząć pracę odrazu u 
patrona jako aplikant adwokacki. Aplikacja 
ita ma trwać pięć lat. 

Nowy dekret zawiera ograniczenia w sto 
sunku do występowania aplikantów adwokac 
kich w sądach. Początkowo aplikanci będą 
mogli występować jedynie w sądach grodz 
kich. następnie w sądach okręgowych. Sądy 
apelacyjne oraz sąd najwyższy i najwyższy 

trybunał administracyjny nie będą dla apli 
kantów dostępne. 

  

Nagła zmiana wrażeń ale jaka miła 
niespodzianka dła miłośnika lub histo 
ryka szłuki. Na Ścianach wszędzie 
uderzająco tęgie płótna starych mi- 
strzów malarstwa. Włosi, Holendrzy, 
Francuzi od szesnastego do osiemna- 
stego wieku. W) salonie portret bar 

dzo dobry i bardzo rzadki królowej 
Stanisławowej Leszczyńskiej matki 
żony Ludwika XV, pochodzący nie- 
wątpliwie z galerji obrazów króla 
Stanisiawa Augusta i jako taki opi- 
sany w monumentalnem dziele T. 
Mańkowskiego. W holu poselstwa 
wielkie i cenne panneau dekoracyjne 
Zofji Stryjeńskiej. Prawie wszystko 
prywatna kolekcja naszego posła w 

Sofji, p. Adama Tarnowskiego, zbie 
rana ze znawstwem niepowszedniem. 
Wyróżnia ona wnętrza naszej Lega- 
cji w Bułgarji od wszystkich innych, 

bym to i dziś, żeby czasu starczyło 
odpiera por. Żwirko. 

— A może się znajdzie? 
— Może. 
— A jakiego tu na bruku wileń- 

skim używają panowie środka loko- 
mocji? zagaduje gości ktoś z gospo- 
darzy. 

— Własnych neg i taksówki. 
— Zgroza, a to auta Wam nie 

przydzielili. Zaraz Wam je dajemy 
oświadczają prezydent i jego zastęp” 

ca. . 
A poco? Dobrze jest jak jest, spie- 

szyć musimy dalej odpala szczerze 
por. Żwirko. 

— Wykręty nie pomogą, zanim 
zejdziecie nadół już będzie nasza ma 
szyna. 

I tak się stało. 

WZRUSZAJĄCE CHWILE ŻWIRKI. 

Na Magistracie, decydujemy skoń 
czyć z oficjalnemi wizytami, zwłasz- 
cza, że chwila odlotu coraz bliższa. 

Odwozimy inż. Wigurę do hotelu, 
gdzie ma przygotować wszystko do 
drogi, Żwirko tymczasem musi od- 
wiedzić prywatnych znajomych. 
„Miałbym wyrzuty sumienia, gdybym 
nie odwiedził swych drogich nauczy- 
cieli p. Wandy Świdowej i ks. Macie- 
jowskiego. Pan nie ma pojęcia, jak 
mnie ich tutaj obecność łączy z Wil- 
nem, 

Pani Świdowej syn, klaruje mi w 
ślad zatem bohater przestworzy, był 
moim przyjacielem. Wie pan pewno 
o kim mówię o Jurku Świdzie, który 
kilka lat temu zginął Śmiercią lotni- 
ka“. 

Potem co usłyszałem, nawet odru 

chem nie chcę się zdradzić, iż zależy 
mi na zobaczeniu tej mającej być nie 
wątpliwie b. wzruszającej sceny po- 
witania sędziwej nauczycielki, i bo- 
lejącej matki po stracie syna ze swym 
kochającym uczniem i syna przyja- 
cielem. 

Żwirko wychodzi z mieszkania p. 
Świdowej głęboko wzruszony. Taki 
jeszcze moment czeka mnie u ks. Ma- 
ciejewicza. 

Jedziemy. 

Ks. Maciejewicza również nasz bo 
hater zastał w domu. 

Ostatnia wizyta u matki innego 
swego przyjaciela z lat wileńskich nie 
dochodzi do rezultatu. Nikogo nie za 
stałem w domu, mówi zrezygnowany 
Żwirko. 

Nie dam rady redaktorze, przery- 
wamy objazd i jedziemy na obiad. 

Do odjazdu na lotnisko pozostało 
pół godziny. 

(Dokończenie w jutrzejszym numerze). 

B. W. Święcieki. 
ZOO a> 

Piękna inicjatywa. 
Nazwiska Żwirki i Wigury od paru już 

dni nie schodzą z ust całego Wiilna. Każdy, 

a szczególnie młodzi, odzywają się o nich 

«z entuzjazmem podnosząc dzielny wyczyn i 

znaczenie odniesionego zwycięstwa. 

Ale są i tacy, którzy pamiętają o słyn 
nem powiedzeniu Marszałka Piłsudskiego 
„Być zwyciężonym i nie ulec — to zwycię- 
stwo. zwyciężyć i na laurach spocząć — to 
klęska* pamiętają też o tem, że niełatwo 

zdobytej palmy pierwszeństwa lotnictwo na- 

sze nie powinno dać sobie wydnzeč. W na- 

stępnym raidzie europejskim, urządzanym 

tym razem przez Polskę w 1934 roku, rów 

nież zwyciężyć musimy! Do zwycięstwa tego 

dojść jednak możemy tylko przez wspólny. 

zgodny wysiłek i tych co mają lecieć i tych 

co z zapartym tchem będą ich śledzić. To 

też już dziś cały naród powinien pomyśleć. 

o daniu możności naszym orłom skutecznego 

stawienia czoła groźnym przeciwnikom. Na 

to potrzebne są odpowiednie fundusze, któ- 

re uzbierać możemy dobrowolnie składając 
grosz do grosza. 

My Polacy jesteśmy narodem ambitnym i 
ta nasza ambicja nie powinna dać ochłonąć 
zapałowi, który ogarnął nas na wieść o zwy 
cięstwie por. Żwirki. Niech entuzjazm nasz 

nie będzie ogniem słomianym i o pomocy 

przyszłym zawodnikom pamiętajny stale. 

Piękną w tym względzie inicjuje akcję 

p. Stanisław Grygorowicz — inwalida wojen 

ny składając w naszej redakcji 5 złotych na 

fundusz raidu europejskiego w roku 1934 dla 

lotników polskich. Datek ten jest zapocząt 

kowaniem łańcucha składek, bowiem p. St. 

Grygorowicz wzywa zkolei p. Stanisława 
Rynkiewicza o złożenie również datku na 
tenże cel. 

Nie wątpimy. że wyzwany godnie odpo 

wie na to, a za ich przykładem poda 

inni. W) ten sposób, po rozszerzeniu tej ak- 

cji na całą Polskę. zbierając ziarnko do 

ziarnka uzbieramy ładną miarkę. 

  

jak o tem wielokrotnie później jeszcze 
miałem okazję słyszeć od obcych. 
Dobrze, iż tak się rzecz ma, wobec 
zadań takich placówek, — nietylko 
politycznych lecz i reprezentacyj- 
nych. Obcokrajowcy wybitni a Polski 
nie znający mierzą ją najprzód wedle 
tego, między innemi, co w danem 
poselstwie obserwują. Miałem okazję 
skonstatować z przyjemnością i w 
innych podróżach, że przy osobistej 
zasłudze niejednego z naszych mini- 
strów zagranicznych wnętrza polskich 
przedstawicielstw przedstawiają się 
nieraz bardzo wytwornie pod wzglę 
dem sztuki ich urządzenia. Dobrze, iż 
tak się rzecz ma, że obcokrajowców 
uderza w ten sposób, z miejsca, wy- 
soka kultura. 

Dr. Marjan Morelowski.



  

posiada li 
ne a choć 

działań w 

Piękna ziemia wołyńska 
zabytki historyczne i arlys 
de z nich ucierpiało na 
jennych, tem niemniej 
jeszcze o wielkim rozkwicie tego kraj 
rozbiorami. 

     
   
       

      

Na fotografji naszej widzimy 
książąt Wiśniowieckich w AViśniowcn, 

zbudowany w latach 1720/1781. Obcen' 
mieszczą się w nim szkoły zawodowe i szpi- 
tal. 
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"WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Nowy kierownik wejewództwa 

nowegródzkiego. 

ь 

  

Zgodnie z naszą informacją wczo- 
rajszą — podpisane zostały nomina 
<je: wojewody nowogródzkiego pana 
Wacława Biernackiego na stanowisko 
wojewody poleskiego i b. kuratora 
okręgu szkolnego lwowskiego, pana 
Stefana Świderskiego — na stanowi 

Zabójstwo 
W dniu 8 b. m. jako w święto Nar. NMP. 

we wsi Dziawguny po ięciańs| 
stanewiła młodzież wiejska zabawić się. 
proszono panineki i w mieszkaniu Władys 
ława Trzeciaka „złcta*  młcdzież tej wsi 
pod dźwięki przeważnie bębna bawiła się 

ochoczo. 
Na zabawie zupełnie przypadkowo zna 

lazł się również młodzieniec ze wsi sąsied 
niej Pietrowicze Józef Dubirowicz. Był tro 
<hę podchmielony. Podobały mu się dziew 
«©zyny z Dziawgun. Wpierw zaczął zaczepiać 
je słownie, a następnie i czynem ubliž 

anoralności otoczenia. Rozgniewana młodzież 
wyrzuciła go z mieszkania. Lecz zdołał ją 

    

    

  

   

  

sko kierownika urzędu wojewódzkie- 

go w Nowogródku. у 
Dotychczasowy wojewoda poleski, 

p. Jan Krahelski przeniesiony zosta- 
je — jak donosiliśmy — w stan spo 
czynku. (Iskra). 

  

na zabawie. 
przeprosić i znów znalazł się pomiędzy tań 
czącymi. Był jednak niepceprawny, i zaczął 
oprócz zaczepiania umyślnie wymyśląć, uży 

wające najordynarniejszyeh wyzwisk. Mło 
dzież z Dziawgun usiłowała go powtórnie 
wyrzueić z mieszkania wskutek czego pow- 
stała bójka. 

Siłą wyciągnięto go na ulicę. Stawiał 
opór. Do bójki wtrącili się Klemens Kijet. 

Mieczysław Trzeciak, Władysław Buczew i 
brat jego Antoni. Operowano kijami i kamie 
niami. Podczas bójki jeden z kamieni ugo- 
dził go w skroń. Dubirowicz padł na miejscu 
martwy. Zwłcki zostały zabezpieczone. Po- 
lieja prowadzi dochodzenie. 

   

Nożem na propozycję zakładu. 
Olszewski Bazyli mieszkaniec wsi Nowa- 

Huta gm. ilskiej pow. wilejskiego przybył 
ma pogawędkę do Mikulicza Joachima. Roz 
mawiali na różne tematy, aż przeszli na ero 
tyczno—towarzyskie. Olszewski nie miał 
przekcnania do kobiet. Dał też temu wyraz, 

| a cheac przekonač w tem kolegę, zapropono 

wał zakład. że go przekona 0 wiarolomstwie 
› bliskiej mu kobiety. Może nie przypuszczał. 

Trup w furmance. 

  

  

Onegdaj w kolonji Pasieka—Dworczyny 
gm. zabłockiej zatrzymana została furman- 

ka z koniem. W furmance znajdowały się 
zwłoki mieszkańca wsi Tebolicze gm. soba 

że tą propozycją poważnie dotknie kolegę. 
yciągnał do niego rękę ze słowami „o co 

zakład*. Lecz Mikulicz jakby odrazu prze 
rodził się. Zrobił się nie do poznania. Do- 

biegł do pieca, złapał nóż. i uderzył w wy- 
ciągniętą dłoń Olszewskiego. Była to odpo- 
wiedź na propozycję zakładu. Policja pro 
wadzi dochodzenie. 

    

kińskiej pow. szezuczyńskiego Stockiego Mi 
chała lat 50. — Dla wyjaśnienia przyczyn 
śmierci Stockiego wszczęto Xochodzenie po 
licyjne. 

Wypadek samolotowy. 
Onegdaj na polach wsi Grynczuny koło 

Niemirowa opadł samolot wojskowy z por. 
Michalakiem. Dzięki szcz wemu zbiegow“ 

    

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

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

lorach i deseniach po cenach bardzo przystępnych. 

   
   

  

    

FIRMA 
  

  

  ее 

Kino Dźwiękowe 

JEDISON 
w LIDZIE 

wyspie Malajskim 

  

Nowa-Wilejka. 
Przedszkole „Dom Dziecka* Ogniska 

Kolejowego. 
Dzięki energicznym słaraniom nader ru 

*chliwego zarządu Ogniska Kolejowego w Na 
wej Wfilejce utworzone ząstanie podobnie 
Jak i w innych latach z dniem 1 październi 
ka r. b. przedszkole „Dom dziecka”. 
Przedszkole to ma jak najlepszą opinję tak 
Todziców jak i nauczycielstwa. którzy bez- 
Względnie uznają walory wychowawcze | 
przygotowawcze dziecka do zajęć szkolnych. 

rzył kierownic 
ej freblan- 

ce, która kieruje zabawami'i zajęciami dzia- 
twy, a z zadowolonych i wesołych twarzy- 
Szek widać radość i zadowolenie ze spędza 
nych w przedszkolu chwil. 

    

   
    

  

dźwięk. reżyserji znan. 

George Malforda p.t. 
bart i George Renavant. Wspaniała realizacja, która kosz- 
towała przeszlo dwa miljony dolarów i trwała rok czasu. Wiel- 
ka ekspedycja złożona z 660 ludzi spędziła pół roku na pół- 

mując tło tego wspan. arcydzieła. 
kanu oraz grożne grzmoty podziemne z wrącego krateru po 
raz pierwszy ujęte przez kamerę. 

zwierząt i ludzi. Walka ze zgłodaiałami krokodylami. 
BISIKOWWRGGCIEŚ. ODW AC AJOS ZARY KYRA AEO PZ POK OWACOCZZRIYDEWT ZOZ ZEOCONZA 

okoliczności lotnik nie odniósł szwanku i 
samolot nie został uszkodzony. 

arcydzieła filmowego doby obecnej potężnego 
W rol. gł.: Charles 
Bicford, Rose Ho- MARAD 

i w niezgłębionych dżunglach Sumetry, fil- 

Prawdziwe wybuchy wul- 

Konflikt uczuć, żywiołów, 

Spodziewać się też można, że w pszedsz 
kolu z dniem 1 października b. r. nie za- 
braknie ani jednego dziecka w wieku od lat 
4 do 6-ciu i to tembardziej, eż opłata wynosi 
zaledwie zł. 5 dla dzieci koeljarzy i zł. 7 
dla dzieci niekolejarzy. Zgłoszenia i zapi 
przyjmuje p. Jan Żebryk. zamieszkały w 

domach kolejowych w N. Wiilejce, przy ul. 
Połockiej 20 

Z pogranicza, 
Konierencja graniczna w sprawie 

spławu drzewa. 

   

W, rejonie Dzisny odbyła się konferencja 
polsko — łotewsko — sowiecka poświęcona 
sprawie spławu drzewa i nawigacji na Dźwi 
nie. Delegaci komisyj mieszanych paryteto- 
wych sprawę tę uzgodnili, (Z). 

M L RA] 

° Żydowski Komitet Pomocy 
przed Sądem Pracy. 

Dnia 9. 9. b. r. Sąd Pracy w Wiilnie roz- 
į Datrywał sprawę Izaaka Lewity przeciwko 

ydowskiemu Komitetowi Pomocy 0 4.06: 
zł, należnego mu, a niewypłaconego wynagro 
dzenia. Jako świadkowie wystąpili: Gutter- 
man. dyrektor amery go komitetu po 
imocy na Polskę. Rubinsz: ejn i Kapłan Ka- 
płański, znany działacz społeczny. 

Od 1926 roku Lewita pracował, jako kie 
Townik biura komitetu. W, roku zeszłym 
chciano mu zmniejszyć pobory. 8 lipca uh. 
*. odbył się sąd polubowny, który. orzekł 

€ do 1 kwietnia 1931 r. Lewita ma pozos 
Na dawnem swem stanowisku, pobierając 
Bobory w dotychczasowej wysokości. Mimo 

go orzeczenia został usunięty przed му 
ienonym terminem. 
Wobec takiego obrotu sprawy zgłosił do 

Sądu Pracy powództwo o 3 miesięczne od- 
 Szkodowanie (600 zł.) plus odszkodowani 

przepracowany rok w wysokości 

  

  

     

        

     
  

   
"a każdy 
pensji 4-miesięcznej , jedną pensję 500 zło 
Ową, za dwa lata urlopu niewypłacone 490 

    

łza ni zarejestrowanie w Z. U. P. 1.089 
Ч. — razem 4.080 zł. 

Sprawę odroczono gdyż Lewita złożył 

  

ment. który sam przełożył na jęz) 
nie będąc do tego upoważniony i doku ь 

4 Neat zawierał jedno zdanie przetłumaczone 
ep; н rawidiowo. „ Ost. 

  

Handel polsko-łotewski. 

W ostatnim miesiącu przez stację gra 
i Raczki—Timochen przez Prusy 

ewioziono do Litwy 22 wago 
cukru. 14 rafinerji i smarów oraz kilka 

wagonów nafty. Ponadto do Litwy przeszło 
16 wagonów manufaktury widzewskiej i łó 
dzkiej oraz 6 wagonów materjałów bawełnia 
nych bialcstockich oraz 5 wagonów maszyn 
rolni „oraz stali i żelaza. 

Na miesiąc wrzesień kupcy litewscy nie- 
oficjalnie poczynili w Polsce znaczniejsze 
zakupy. które w połowie b. m. nabyte towa 
ry w Połsce przejdą przez Prusy Wschodnie 
do Litwy. (Z). 

Ucieczka uczniów z pow. 
wiłkomirskiego. 

Z pow. wiłkomirskiego na teren polski 
zbiegło kilku młodych chłopców narodowo- 
šei litewskiej i polskiej, którzy nie posiada- 
jąc rodziców ani krewnych znajdowali się 
w bursach państwowych litewskich. Wśród 
zbiegłych chłcpeów znajdują się dwaj uez- 
niowie gimn. w Wiiłkcemierzu, którzy w r. 
1931 zostali usunięci przez władze szkolne 
za uprawianie rzekomej szkodliwej polityki 
przeciwlitewskiej wśród młodzieży szkolnej. 

4 zbiegów zatrzymało się narazie w Wil 
nie. Zamierzają eni udać się do Wiarszawy. 

(Z). 

     

    

    

   

      

RODZAJ SESR WJSLCEN=SERZI 

SPORT. 
i Co szkodzi sportowi? 

Zakaz władz szkolnych, zabrania- 

jący młodzieży szkół Średnich nale 
żenia do klubów sportowych, wywo 
łał w swoim czasie wielki rozgłos. 
Działacze sportowi gorzko utyskiwali 
nad odcięciem dopływu do sportu 
sportu warstw inteligencji, krytyko- 
wano gimnazjalne koła sportowe i 
dopatrywano się zamachu na rozwój 
sportu polskiego. 

Zwolennicy zakazu przytaczali za 
dowód słuszności stanowiska zajęte- 
go przez władze szkolne: niezdrową 
atmosferę rywalizacji klubowej, nie- 
odpowiedni poziom wychowawczy i 
brak troskliwej opieki lekarskiej. 

Oczywiście założenie, z którego 
wychodziła władza szkolna, było słu- 
szne: uezeń jest przedewszystkiem 
uczniem i sport winien być dla niego 
jedynie miłą i pożyteczną rozrywką. 
hartującą go fizycznie, poza pracą 
szkolną. Impulsywny zaś charakter 
młodzieży łatwo skłania ją do prze- 
sadnego zainteresowania się sportem, 
co w konsekwencji powoduje obniże 
nie poziomu wiedzy, pozatem docho 
dziły tu zastrzeżenia wywołane bra- 
kiem opieki wychowawczej i lekar* 
skiej i t. p. 

Podkreślając słuszność stanowiska 
władz szkolnych, należy jednak za- 
znaczyć, iż sam zakaz nie przyniósłby 
korzyści. gdyż żywiołowy odruch 
młodzieży, garnącej się do sportu, 
trwałby nadal i, doprowadziłby jedy 
nie do niepożądanego konfliktu po- 
między szkołą a uczniami. Młodzież 
nie może już wyrzec się sportu, a 
więc zamiast klubów ezysto sporto- 
wych należy jej dać kluby sportowo- 
uezelniane. 

Upłynęło już parę lat od owego 
zarządzenia. Możemy więc obecnie 
ocenić jego skutki. Są one dość nie- 
spodizewane. Pomimo ostrego sprze- 
ciwu wobec niego klubów sporto- 
wych, słuszność zasadniczych postu 
latów władzy szkolnej została widocz 
nie przez nich uznana, gdyż wzmocnił 
się kontakt z „lekarzem sportowym 

Z Polski. 
POWITANIE OLIMPIJCZYKÓW. 

Przyjazd drużyny olimpijskiej do Whrsza 
wy stał się powodem olbrzymiej manifesta 
cji na jej cześć. będącej jednocześnie wyra- 
zem uwielbienia dla tężyzny fizycznej nasze 
go narodu. 2 

Pociąg przybył z godzinnem opóźnieniem 
spowodowanem żywiołowemi objawami entu 
zjazmu, na stacjach kolejowych, przez które 
przejeżdżali olimpijczycy. 

Warszawy, przez które drużyna 
udała się do W. T. Wi były zala 

ne tłumami, nieustannie rozlegały się okrzy 
ki na cześć reprezentantów. $ 

Pochód rozpoczynali motocyklišci, za К!6 
rymi postepówał konny oddział policji, na- 
stępnie jechali cykliści, za nimi zaś orkiesl 
ra 1 p. szwoleżerów. Następnie jechał spec 
jalnie ilauminowany autocar. w którym znaj 

li się olimpijczycy. 
Rekordzistka świata w rzucie dyskiem p. 

Jadwiga Weissówna, jechała w powozie, za- 
przężonym dwoma białemi końmi, a powożo 
nym przez małego sokolczyka, 

Wi lokalu W. T W; powitał olimpijczy- 
ków prezes Związku Związków płk. Ulrych. 
który dziękując im za walke i nieustępliwy 
wysiłek. zaznaczył, że olimpijczycy ze sportu 
uczynili hasła społeczne. 

WI imieniu drużyny odpowiedział kpt. 
Baran. wp. 

z Wilna. 
UCHWAŁY ZARZĄDU ŁIWILEŃSKIEGO 

Z. O. P. N. 

1. Uchwalono przyjąć następujący po- 
rządek dzienny dnia WEl. Z OP N: 
W: sobotę dnia 10 b m. na boisku sporto- 
wem 6 p p. Leg rozegrane zostaną od godz 
15 zawody o puhar przechodni WIiil ZOPN 
pomięd. Il KKS Ogniska — ŻAKS, II. 
ŻTGS Makabi — WKS 6 p p Leg. 

W, dniu 11 9 b r. zawody pomiędzy WKS 
1 pp. Leg. a zwycięzcą z sobotniej rozgryw 
ki II, oraz KS Drukarz a zwycięzcą sobot 

niej rozgrywki I. O godzinie 15 dnia 11 b. m 
finał do którego wejdą zwycięzcy niedziel- 
nych rozgrywek porannych Przerwa pomię 
dzy pierwszą a drugą połową finału trwać 
będzie 30 min. które zostaną wykorzystane: 
1. do defilady graczy wszystkich klubów wi 
leńskich w kostjumach sportowych dookoła 
boiska 6 p p Leg, na czele z orkiestrą 1 p. 
p. Leg 

2 Do rozdania odznak dziesięciolecia Wil 
ZOPN odznaczonym. 

3. Do wspólnej fotografji graczy i działa 
czy sportowych. biorących udział w defila 
dzie 

4, Do konkurencyj lekkoatletycznych jak 
próba pobicia rekordów okręgowych na 1500 
mtr., w nzucie dyskiem i oszczepem, 

W związku z powyższą uchwałą w dniu 
10 b. m. o godzinie 14.45 stawią się z całko 
witem wyposażeniem sportowem na boisku 
6 p p Leg zespoły piłkarskie KKS Ognisko i 
ŽAKS poczem o godzinie 15 nastąpi spotka 
nie zespołów. W! tymże dniu i podobnie jak 
wyżej o godzinie 15.45 zespoły ŻTGS Maka 
bi Wiilno i 6 p p Leg. 

Każdy z zespołów oprócz własnych kost 
jumów obowiązany jest dostarczyć po jednej 
piłce zdatnej do gry 

W dniu 11 b. m. o godzinie 9,45 stawią 
się na temże boisku i z wyposażeniem jak 
wyżej WI K. S. 1 p p Leg i zwycięzca ze 
spotkania dnia poprzedniego ŻTGS Makabi 
— 6 p p Leg, zaś o godzinie 10,45 KS Dru 
karz i zwycięzca spotkania sobotniego K S 
Ognisko — ŻAKS 

Wszystkie powyższe spotkania trwać bę 
dą po 60 minut z przewą 5 minutową po 
30 minutach gry. wraz z ewentualną dogryw 
ką w razie braku wyniku. 

Ponadto w dniu 11 b. m o godzinie 15 
nastąpi spotkanie finałowe pomiędzy zwy- 
sięzcami niedzielnych rozgrywek porannych 
przyczem finałowe spotkanie trwać będzie 
pełne 90 minut z przerwą 30 minutową po 
pierwszych 45 minutach gry 

Kostjumy i piłki dostarczają poszczegól 
ne kluby dla swoich zespołów. Zwycięzca w 
finale otrzyma puhar wręfzony zaraz po za 
wodach, zaś zwycięzcy rozgrywek półfina- 
łowych — dyplomy. 

2) Uchwalomo sprawy administracyjne i 
propagandowe. związane z organizacją zawo 
dów powierzyć por Malcowi i p. Andrzejo- 
wi Kisielowi 

3) Uchwalono wezwač zarząd RSWF Ju 
trznia oraz graczy Jutrzni na przyszłe posie 

  

    

     

      

a jednocześnie kierownictwo poczęło 
bardziej surowo karcić nieodpowied 
nie zachowanie się nawet wybitniej- 
szych zawodników. 

Z drugiej zaś strony wzmógł się 
ruch sportowy w szkole. Zawody mię 
dzyuczelniane stały się rywalizacją 
emocjonującą i zacieśniły łączność 
szkoły z uczniem, wzmacniając w 

nim przywiązanie do swej uczelni, 
jako własnego klubu sportowego. 
Ćwiczenia fizyczne przestały być uwa 
żane w programie szkolnym za „piąte 
koło* a poziom ich nieustannie się 
podnosi, przez zastosowanie najnow- 
szych metod. 

Wzmocnienie czynników zdrowot 
no'wychowawczych w klubach, a 
sportowych w szkole jest czynnikiem 
o doniosłem znaczeniu. Na dalsze za- 
mierzenia władz szkolnych i wycho- 
wania fizycznego jaskrawe światło 
rzuca list dyrektora Państwowego 
Urzędu W. F, płk. Kilińskiego do Za- 
rządu P. Zw. Piłki Nożnej. 

  

  

W liście tym — przemilezanym 
zresztą przez prasę sportową — płk. 
Kiliński zwraca się do P. Z. P. Neu, 
wskazując na niebezpieczeństwo gro 
żące idei sportowej, z powodu dość 
łagodnego traktowania przez PZPN. 
takich wykroczeń jak zniewaga czyn- 
na na boisku (np. Pazurek—-Polonia) 
i obraza sędziego. Słusznie płk. Kiliń 
ski zaznacza, że podobne rozwydrze 
nie graczy, przynosi niepowetowaną 
szkodę sportowi polskiemu dyskredy 
tując go wśród szerokich mas społe 
czeństwa. 

W zakończeniu dy 

  

rektor PUWF. 
    podkreśla, iż powyższe wypadki 

wstrzymują akcję zniesienia zarzą 
dzenia 0  nienależeniu młodzieży 
szkołnej do klubów sportowych. 

Widzimy więc, iż od sportowców 
przedewszystkiem zależy ustosunko- 
wanie się do nich władz i społeczeń 
stwa. Nielojalna walka bowiem spot- 
ka się z potępieniem, natomiast szla 
chetna rywalizacja zawsze znajdzię 
uznanie. wpj. 

dzenie zarządu Wiil Z. O. P N dla załatwie 
nia sporu pomiędzy tymi 

4) Uchwalono ogłosić listę. zaległych dłu 
żników z poleceniem równoczesnem do Wy 
dz Gier i Dyscypliny wstrzymania zezwoleń 
na ywki towarzyskie. 

hwalono podjąć kroki w celu stowa 
ch klubów na terenie Wiileńsz 

  

    

  

    

    

  

czyzny, szczególnie w Święciańskiem i Bra 
sławiu, stwarzając ewentualnie nowy podo- 
kręg. 

Uchwalono darować wszystkie kary gra 
czom czynnym nałożone po dzień 12 b. m. 
oraz umorzyć wszystkie sprawy wszczęte 
przez Wydział Gier i Dyscypliny przed tym 
że dniem przeciwko graczom czynnym 

7) Uchwalono zakupić puhar jako nagro 
dę dla zwycięzcy turnieju piłkarskiego w 
dniu Wil O -Z P N. 

8) Uchwalono polecić podokręgowi Ba- 
ranowicze zorganizowanie w dniu 18 wrześ 
nia b, r. dnia WEI O Z P N i nadesłania 
sprawozdania kasowego z tegoż dnia do dnia 
25 września b r 

Z Trok. 
Zawody lekkoatletyczne. 

Dnia 4 września b. r. ukończone zostały 
doroczne zawody sportowe Baonu K. O. P. 
„Nowe Troki". 

у Na boisku sportowem stanęło 175 zawod- 
ników, reprezentujących komp. graniczne i 
obwód baonu. 

Praca ujęta została w ten sposób, że do 
rozgrywek stanęło 5 zespołów w tem komp. 
graniczne. 

Rozegrano następujące konkurencje: biegi 
100 m. 800 m. — skoki wdal i wzwyż, rzuty 
kulą, granatem, oszczepem i dyskiem, pły- 
wanie na 100 m. 

Konkurencje zespołowe: 
Trójbój lekkoatletyczny — I miejsce zdo- 

była 1 komp. gran.; : 
bieg družynowy 3000 mtr. I miejsce zdo 

byla komp. obwod.; 
sztafeta 8X1000 mtr. 

komp. obwod.; 
sztafeta 4X400 mtr. 

komp. obwod.; 
sztafeta 4X100 mtr. 

1 komp. gran.; 
strzelanie z broni wojsk. na 200 mtr. I 

miejsce zdobyła komp. c. k. m; 
strzelania z kbk. sport. na 50 mtr. I miej- 

sce zdobyła 2 komp. gran. osiągając na 600 
możliwych 501 pkt. 
W! turnieju piłki siatkowej po zociętej wal 

ce zwyciężyła komp. obwodowa. 
Największą ilość pkt. w ogólnej punkta 

cji zdobyła komp. obwod. Sprawa nagród 
ujęta została w ten sposób, że zasadniczo 
zwycięskie zespoły zostały nagrodzone nagro 
dami „przechodniemi, a poszczególni zawodni 
cy żetonami lub dyplomami. Nagrody ufun- 
dowały następ. instytucje lub osoby: 

I miejsce zdobyła 

I miejsce zdobyła 

I miesce zdobyła 

Dowódca Brygady KOP „Wilno* pułk. 
Kruk-Szuster, 

Dowódca Baonu „Nowe Troki* major 
Bąbiński Kazimierz, 

Korpus Oficerski 
ficerski, 

Spółdzielnia baonowa, Ośr. wych. fiz, Wil 
no w osobie kpt. Ostrowskiego, 

Magistrat miasta Trak — Druž. harc. 
w osobie ks. kan. Potrzebskiego, 

Związek Strz. Troki, w osobie 
Hermana. 

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 
na boisku sportowem przy pięknej pogodzie 
i licznie zebranej publiczności. 

Nagrody wręczył Dowódca Brygady „Wil- 
no* płk. Kruk-Szuster, podkreślając wagę 
sportu w życiu Wojska i Narodu. 

Po żołnierskim obiedzie i zakończonej 
uroczystości wieczorem dnia tego odbyła się 
zabawa taneczna zawodników w kasynie po- 
doficerskiem. 

Ze świata. 
POLAK NA DRODZE DO MISTRZOSTWA 

ŚWIATA. 
Zwycięstwa polskiego zawodowego bok- 

sera wagi ciężkiej Stanisława Poredy nad 
Sehaafem i Carnerą nie przeminęły oczywi 
ście bez echa. Został on zakwalifikowany do 
walk eliminacyjnych © tytuł mistrza świata 
wszechwag, pospołu z Walkerem.  Riseo, 
Loughranem i Paolino. 

Obecnie lista najlepszych bokserów w 
wadze ciężkiej jest następująca: Sharkey. 
Sehmelling, POREDA, Risco (?), Shaaf. 
Miek Walker i Gaius. Polak zatem jest uz- 
nany za trzecią pięść świata. wpj. 

Baonu — Korpus podo- 

kmdt. 

  

    
Ciekawego doświadczenia dokonano w 

Los Angeles. Użyto mianowicie zwykłego sa 
mochodu jako katapulty do wyrzucenia w 
powietrze samolotu. Ten ostatni może opuś- 
cić specjalne ruseowanie ustawione na sa- 

RZS 

  

samolotu z dachu samochodu. 

  

| 
mochodzie przy osiągnięciu szybkości 70 
klm. na godzinę. Samochód potrzebuje około 
100 metrów dla osiągnięcia tej szybkości. 

Na ilustracji naszej widzimy samolot u- 
stawiony na dachu eleg: 

      

TEATR I MUZYKA 
W WILNIE. 

— Lutnia — ostatnie 2 występy znako- 
mitego art, J. Boneckiego w „Handla- 
rzach sławy*. Dziś w sobotę dnia 10 wrzę 

śnia o godz. 8 min. 15 dana będzie. po ce 
nach zniżonych fenomenalna komedjo—s: 
ra p. t. „Handlarze sławy” w  reżyserj 
świetnej krez znakomitego ant 
rów warszawskich p. J. Boneck ^ 
jutro kończy już swe gościnne występy w 
Wiilnie. Szereg emocjonujących sytuacyj sił 
nie zaprawionych sarkazmem, wywołuje hu 
ragany oklasków porwanej sztuką publiczno 
Ści. Cały zespół doskonale zgrany. 

Jutro w niedzielę dnia 11 września o go- 
inie 8 minut 15 ,Handlasze sławy* z ge 

m występem Jana Boneckiego po raz 

   

    

    
   

    

  

  

  

  ścin 
ostatni. 

— Teatr Letni — „Przez dziurkę od klu- 
cza* gościnne występy Janiny Sokołowskiej. 
Dziś w sobotę dnia 10 września o godz. 8 
minut 15 po raz drugi arcy oła, pełna hu 
moru i nowych atrakcyj Rewja z gościnnym 
występem Janiny Sokolgwskiej. Rewja nos: 
tytuł ,„.Przez dziurkę od klucz: Na wczoraj 
szej premjerze publiczność bawiła się šw'el 
nie. Udział biorą pp. znakomita para tanecz 
na Ina i Jerzy Ney'owie. Sempoliński, Koz 
towska. Sulima—Jaszezolt. Kosińska. Rogó- 
ski oraz zespół girls. 

Jest to ostatni program rewjowy w bież. 
sezonie, obfitujący w największe atrakcje 
pomysłu niezmordowanego  „Tomasza“ 
Ludwika Sempoliūskiego. 

Jutro w niedzielę Rewja „Przez dziur- 
kę od klucza 

— Popołudniówka w Teatrze Letnim. -- 
W: niedzielę dnia 11 wnześnia o godz. 4 m. 
15 odegrana zostanie po cenach zniżonych 
świetna rewja „Publiczność ma głos* z goś 
cmnym występem gwiazdy teatru Morskie 
Oko Janiny Sokołowskiej, przy udziale ca 
łego zespołu ż fenomenalnym  Duetem 
Ney'6w. 

— Przełożenie premjery w Teatrze Lut- 
nia. Z powodu przedłużenia gościnnych wy 
stępów p. J. Boneckiego. apowiedziana 
premjera „Cudowny połów* Franka Vospe 
ra — odbędzie się w najbliższy wtorek dn. 
18 września. Będzie to ostatnia premjera w 
bież. sezonie. Poczem nastąpi przerwa mię 
dzysezonowa. 

Otwarcie nowego sezonu na 
1 października. 

— W Parku Żeligowskiego. Dziś koncert 
symfoniczny pod batutą prof. M. Małachow 
skiego W: drugiej części koncertu wystąpi 
tylko jeden raz wirtuoz (skrzypek) świato 
wej sławy Nicolas Zadri. który między in- 
nemi wykona koncert Paganiniego niezależ 
nie od tego tnzecią część koncertu wykona 
znakomita śpiewaczka żydowska  Natania 
Bas. W! prograniie: pieśni wschodnie kompo 
zytorów: Greczaninowa, Pergoleri. Gnezin. 
Rozowskiego, Engla i innych. Początek o 
godz. 8 m. 15 wiecz. 

Wistęp tylko 40 gr. 

RADJO 
SOBOTA, dnia 10 września 1932 r. 

11.58: Sygnał czasu; 15.10: Progr. dzien- 
ny; 15.15: Muzyka z płyt; 15. Kom. meteor 
15.30: 'Wiiad. 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; 19,30: Raz 
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. 

NIEDZIELA, dnia 11 września 1932 roku. 
10,00: Transmisja nabożeństwa. 11.58: 

Sygnał czasu. 12.10: Kom. meteorologiczny 
12.15: Poranek muzyczny. 12,55: „Co i jak 
otrzymuje pracownik w razie wypadku przy 
pracy* — odczyt. 13.10: D. C. koncertu. — 
14,00: „Co kryją w sobie kopce Krakusa i 
Wandy**? 14.15: Muzyka ludowa. 14,30: Kom 
rolniczy 14,55: Koniec miodobrania — żo nie 
koniec pracy w pasiece* — odczyt. 14,55: 
D. c. muzyki ludowej. 15.0: „Zbiór i prze- 
chowywanie owoców* — odczyt. 15,25 D. 
c. muzyki ludowej, 15.40: Audycja dla dzie- 
ci. 16,05: Audycja popularna. 17.00: Koncert 
18,00: iałe miasta czarne katedry i złote 
ołtarze* — odczyt. 18,20: Muzyka taneczna. 
19.10: „Swoboda czy przymus? — odczyt. 
19.30: Program na poniedziałek. 19.35: 
Skrzynka techniczna. 20,00: Koncert. 21,30: 
Komunikaty sportowe z prowincji. 21.35: 
Wlileński komunikat sportowy. 21.50: Kom 
sportowe. 22,00: Muzyka taneczna. W przer 
wie komunikaty. 

NOWINKI RADJOWE. 
DWA SŁUCHOWISKA DZISIEJSZE. 
Sobotni program radjowy zawiera dwa 

słuchowiska: jedno dla dzieci, transmitowa 
ne o godz, 15.40 z Krakowa, wypełnione cza 
rodziejską audycją p. t. „Wieszczka lalek* 
według powiastki M. B, Aretowej. Drug'e 
słuchowisko dla dorosłych, wykonane zosta 
nie o godz. 22,50 przed mikrofonem Wiłeń 
skim i będzie miało za treść zradjofonizo 
wane fragmenty z sensacyjnej powieści Jac 
ka Londona p. t. ..Przygoda”. 
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STYL NASZEJ EPOKI. 
Adeptów budownictwa, architektów i ar- 

tystów zainteresować powinien dzisiejszy 
odczyt dr. Feliksa Burdeckiego, który w pre 
lekcji swej o godz. 18 p. t. „Styl naszej epo 
ki“ zwróci uwagę na prostotę linji, konstru 
kcji i barw, cechujących dobę obecną. | 

ECHA WAKACYJNE. 
„, Wlilnianie którzy kiedykolwiek „.zawadzi 

li“ o letnią stolicę Polski, Zakopane, odświe 
żą w pamięci własne wrażenia słuchając 
dziś feljetonu W. Hulewicza p. t. ..Po tur. 

Telegram P. Prezydenta 
Rzplitej do Żyd. Ki. Myśli 

Państw. w Wilnie. 
Pan Prezydent Rzeczypospolitej polec'ł 

kancelarji cywilnej Prezydenta Rzeczypospo- 
litej wyrazić Żydowskiemu Klubowi Myśl: 
Państwowej w Wilnie serdeczne podzięko - 
wanie za okazanie Mu współczucia w niesz 
częściu, jakie Go dotknęło przez śmierć Jego 
Małżonki. 

Podziękowania 
od miss Baden Powell. 
Žona twėrcy skautingu, miss Ba- 

den Powell, która bawiła ostatnio w 
Polsce na międzynarodowej żeńskiej 
konferencji harcerskiej, po powrocie 
do Anglji wystosowała dłuższy list 
do Naczelnictwa Związku Harcerst- 
wa Polskiego, dziękując serdecznie 
za gościnę oraz donosząc, że życze- 
niem zarówno jej, jak i gen. Baden 
Powell'a, jest przybyć na dłuższy czas 

Udział Litwy w raidzie 
europejskim. 

Dowiadujemy się, że w raidzie na 
około Europy, który w roku 1934 u- 

'rządza Polska weźmie udział po raz 
pierwszy zespół litewski, złożony z 4 
samolotów sportowych (z) 

Uruchomienie olejarni 
kurlandzkiej 

nastąpi 15 września. 

W związku ze wzmiankami, jakie 
ukazały się w prasie tutejszej, w spra 
wie uruchomienia olejarni Kurlandz- 
kiej, dowiadujemy się, że olejarnia 
ta ma być uruchomiona już 15 wrześ 
nia b r., nie zaś 15 października, jak 
zapowiadały powyższe wzmianki. 

Wyjaśnienie Dyrekcji Kolei 
Państwowych w Sprawie 

prądu elektrycznego. 
W, związku z notatką umieszczoną w 

„Kurjerze* z dn. 7 września r. b. na stronicy 
4-ej ..Zatarg między Magistratem a Dyrekcją 
Kolejową*, z Dyrekcji Kolei Państwowych 
otrzymujemy następujące wyjaśnienie: 

„Magistrat nie udziela dla kolei prądu c- 
lektrycznego, ponieważ elektrownia kolejo- 
wa posiada wystarczającej mocy maszyny, 
które pokrywają całkowicie zapotrzebowanie 
na prąd elektryczny swoich abonentów, Ist 
nieje połączenie pomiędzy siecią miejską 1 

kolejową tylko w celu stworzenia rezerwy 
na wypadek uszkodzenia względnie remontu 
maszyn. — Ogólna ilość wziętych kwg od 
miasta stnowi około 3 proc. ogólnej produ- 
kcji. Zawdzięczając temu połączeniu eleki- 
rownia kolejowa w czasię powodzi w roku 
ubiegłym przyszła z pomocą Magistratow' 
gświetlając swoim prądem ulice Wilna”. 

‚ — 1% К. КаЖочек! — : 
Dyrektor Kolei Państw. 

niach i graniach*, zapowiedzianego na go- 
dzinę 19,45. 

KONCERT CHOPINOWSKI. 

„Gwoździem* dzisiejszych radjowych au 
dycyj muzycznych będzie z pewnością kon 
cert utworów Chopina (godz. 22,05) na któ 
rym usłyszymy jednego z laureatów kon 
kursu chopinowskiego p. L. Boruńskiego. — 
Program zawiera 11. in. takie utwory jak 
Ballada F—mol, Scherzo Cic—moll i szereg 
drobniejszych kompozycyj Mistrza. z 

JAK ZDOBYĆ 250 ZŁ.? 

Zwracamy uwagę radjosłuchaczy i sym- 
patyków radja. że został już ogłoszony kon 
kurs na propagandowe hasło radjowe z na 
grodami pieniężnemi od 250 zł. Termin up- 
ływa już 27 września. a szczegóły konkursu 
usłyszeć można przez mikrofon. 

KINA 1 FILMY 
„KOBIETY BEZ PRZYSZŁOŚCI* 

(Pan). 

Tendencję to ma dosyć umoralniającą. 
Pozatem melodramat. Pointa leży w tem, że 
jednak „Amor omnia vincit". „Amor* wszak 
że nie ten swawolny, ale w wielce szlachet 
nem tego słowa znaczeniu. Joan Cravford 
jako uboga robotnica fabryczna wyraźnie 
wkracza na „złą drogę“. Jest to ulubiony 
motyw amerykańskiej pseudomoralności fil- 
mowej. Należy teraz wykazać jakie opłakane 
skutki przynosi ta zła droga. Jakie pnzykroś 
ci czekają nieopatrzne dziewczęta; które 
spragnione przepychu i blasku rzucają skrom 
ne, ale uczciwe sposoby i.środki zapewnia 
nia sobie bytu, dla bardziej wygodnego by- 
towania etc. 
Tym razem jednak nie jest tak bardzo źle, 

a dlaczego — no bo wkracza miłość przez 
wielkie m, która uświęca pewne nieprawidło 
wości, przez wyżej wymienioną robotnicę, 
popełnione. Darowane jest jej, to że puściła 
kantem „ubogiego lecz uczciwego* narzeczo 
nego bo to brutal i wogóle nieznośne cha 
midło amerykańskie, jak później się okazało 
bardzo marna kreatura, Darowane jest jej 
cokolwieczek nieformalne małżeństwo z b. 
bogatym oraz równie miłym i przystojnym 
adwokatem (Clark Gable), ale wyjaśniło się, 
że się bardzo wzajemnie kochali j wszystko 
jest w porządku. co iz łatwością , akceptu- 
jemy. 

Bez „przykrości* oczywiście nie obyło się, 
cóż zrobić, taki to już los nasz na tym pa- 
dole. Wiszędzie jakieś ziarenko pieprzu. t. j. 
chciałem rnzec — „goryczy“... 

Film jest jednak dość ciekawy ze wzglę 
du na jego, bardzo naszego widza interesu- 
jacą, specyficzną amerykańskość. Wadą jego 
zaś to. że jest od początku do końca niemal 
bez przerwy gadany (sk). 
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== — Dziś: Mikołaja. 

1 Sobota 0. Jutro: Jacka. 

|| Wschód słońca — g. 4 m.42 
wrzesień | zochód .„ — u.5m,5I -— 
Spostrzeženia Zakiadu Meteorologji U.S.B. 

w Wilnie z dnia 9-IX — 1932 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 7€2 

Temperatura średnia: -- 220 C. 

2 najwyższa -|- 280 C. 
5 najniższa Ą- 130 C. 

Opad: — 

Wiatr: cisza 

Tendencja: wzrost. 

Uwagi: pogodnie. 

OSOBISTA 

— Powrót p. wojewody. W dniu dzisiej 
szym powrócił z inspekcji powiatu brasław 
skiego p. Wojewoda Z. Beczkowicz : objął 
urzędowanie. 

MIEJSKA. 

— Układanie nowej jezdni na ulicy Zam 
kowej. Wczoraj po przeprowadzeniu technicz 
nych lustracyj prowadzonych robót przy uk 
ładaniu nowej nawierzchni klinkierowej na 
ulicy Zamkowej przystąpiono do wykładania 
klinkierem jezdni. Kostki klinkieru układane 
są tylko całe i trwałe po uprzedniem przesor 
towaniu. Według zapewnień sfer techniczno— 
rzeczonznawczych jezdnia z klinkieru będzie 

trwała. 

Roboty na ulicy Zamkowej potrwają do 
połowy października r. b. (Z). 

— Straganiarze proszą Magistrat o zmniej 
szenie stawek komornego. Do Prezydjum Ma 
gistratu wpłynęło podanie — memorjał stra 
ganiarzy wileńskich, którzy proszą Magistrat 
o zmniejszenie im stawek komornego, które 
opłacają wyżej normy. 

Magistrat obiecał sprawę tę rozpatrzyć. 

(Z). 
— Starania kupców wileńskich. Związek 

Kupców zwrócił się do Starostwa Grodzkiego 
z prośbą o przesunięcie godzin handlu w dn. 
przedświątecznych i niedzielnych w piekar 
niach. Dotychczas piekarnie otwierane są od 
godz. 7 rano do 7 wieczór. Kupiectwo prosi 
by obecnie sklepy — piekarnie otwierano od 
godz. 8 rano do godz. 20. 

Starostwo roześle ankiety do odnośnych 
fachowych czynników, celem zasiągnięcia o 
pinji, czy prośbę Związku Kupców uwzględ 
nić. (Z) 

ka” SPRAWY PRASOWE 
— Dziennikarze włoscy w Wilnie. W dn. 

wczorajszym bawili w Wilnie dziennikarze 
włoscy p. Dario Lischi, Redaktor miesięcznika 
„Construire* i współpracownik wielu dzien 
ników włoskich oraz p. Egisto de Andreis 
korespondent dziennika rzymskiego „La Tri 
buna“. 

Dziennikarze ci znani są ze swego nadz 
wyczaj życzliwego ustosunkowania się do Pol 
ski, jeden z nich p. Dario Lischi posiada od 
znaczenie Komandorji Orderu „Odrodzenia 
Polski“. A 

W godzinach popołudniowych goście zło 
żyli wizytę p. Wicewojewodzie Jankowskiemu 
w dłuższej rozmowie, interesując się życiem 
Wilna oraz zagadnieniami społeczno—polity 
cznemi, specjalnie zaś kwestją litewską. 

Po szczegółowem zwiedzeniu miasta tegoż 
dnia wieczorem dziennikarze opuścili miasto. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— S. K. M. A. Odrodzenie zawiadamia, iż 
dnia 11 września (niedziela) o godzinie 9,15 
zostanie odprawiona mąsza święta recytows- 
na Po xmszy św. Agapa. Obecność członków 
konieczna. Sympajycy mile widziani. 

SPRAWY SZKOLNE, 

* — Zapisy do Rocznej Szkoły Pra- 
eownie Gospodarczych Związku Pracy 
Obywatelskiej Kobiet. Roczna Szkoła 
Pracownic Gospodarczych Związku 
Pracy Obywatelskiej Kobiet przy ul. 
Jagiellońskiej Nr. 3/5 m. 3, przyjmuje 
zapisy nowowstępujących uczennic 
od dnia 16 sierpnia do dn. 1 września 
codziennie od godz. 10 do godz. 12 

Zadaniem Szkoły jest przygotować 
praktycznie dizewczęta w dziedzinie 
gospodarstwa domowego. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ 

— Zarząd Oddz. ZMR. i P. im. Filaretów 
podaje do wiadomości członkom, iż w dniu 
11 b. m. odbędzie się ostatnia w okresie let 
nim wycieczka krajoznawcza. 

Zbiórka w lokalu własnym przy ulicy Ja 
giellońskiej 8 m. 23 o godzinie ; rano. 
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— Bacznošė Rezerwišci. Dowództwo Bao 
nu Związku Rezerwistów w Wilnie zorganizo 
wało Kursy LOPP. i Gazowe. Wykłady będą 
się odbywały w każdą sobotę o godz. 18 w 
lokalu Federacji. 

  

WIRGIL_MARKHAM. 

Pierwszy wykład odbędzie się dzisiaj to 
jest dna 10 b. m. 

Przybywajcie licznie. | 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Zebranie członków Z. W. Śr. i D. N. 

W dniu 11 września o godzinie 12 w sali do 
mu Nr. 2 przy ulicy Dobrej Rady — »dbędzie 
się Walne Zebranie członków Związku Wła 

ścecieli Średnich i Drobnych Nieruchomości 
miasta Wilna, dzielnicy Now Zabudowanie 
na które to zebranie Zarząd ntrali zaprasza 
wszystkich członków Związku. 

Jednocześnie podajemy do wiadomości 
członków Związku że we wiorki i piątki od 
godziny 13—15 w Biurze Związku iGdańska 
1 m. 6) udziela się bezpł * porad praw 
nych członkom Związku pr zw:ązkawego 

adwokata. 

SPRAWY RZEMIEŚLN A, 
— Zarząd Cechu Rzeźników i We: 

w Wilnie zawiadamia swych członk ‚ 
dniem 9 b. m. obowiązuje nowy cennik na 
mięso, zatwierdzony przez Wileńskie Starost 

wo Grodzkie. 
Cenniki, zaopatrzone zęcią cechową, 

są do nabycia w Sekretariacie Cechu przy ul. 
Niemieckiej 25. 

        

      

          

KOMUNIKATY. 
— Dyrekcja Muzeum Przyrodniczego U. 

S. B. zawiadamia iż od dnia 10 września b. r. 
Muzeum otwarte będzie dla publiczności 
we środy i niedziele od 11—2 pp. Wktęp 30 
groszy, dla młodzieży szkolnej 20 gr., wycie 
czki po 10 gr. od osoby, 

  

RÓŻNE. 
— Mieszkańcy ulicy Piwnej ubiegają się 

© wyeksmitowanie domu publicznego. Jak 
się dowiadujemy mieszkańcy ulicy Piwnej 
wnieśli podanie do miarodajnych władz ad- 
ministracyjnych z prośbą o zamknięcie i wy 
eksmitowanie mieszczącego się przy tej ulicy 
domu publicznego utrzymywanego przez mat 
kę i córką na spółkę z dwiema PoRgEŻT SZ, 

c). 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

Pożar w piwnicy firmy Segal. 

Wi dniu wezorajszym z powodów narazie 
nieustalonych wybuchł nagle pożar w piwni 
cy sklepu firmy Segal przy ulicy Trockiej 
Nr. 7, gdzie znajdowały się większe ilości 
towarów kosmetycznych i medykamentów. 
Na szezęście pożar zawczasu zauważono i za 

wezwana niezwłocznie na miejsce wypadku 
straż ogniowa ogień zlikwidowała w ciągu 
15 minut. Straty nie są znaczne. Przyczynę 
pożaru bada policja. (€) 

    

Odnalezienie zaginionego chłopca. 

W swoim czasie donosiliśmy że do police 
ji zgłosił się M. Elchenes i zameldował policji 
o zaginięciu jego 14 letniego syna który udał 
się rzekomo na Wilję wykąpać się i zaginął 
bez wieści. Jak się obecnie dowiadujemy chło 

piec naskutek rozesłanych przez władze poli 
cyjne telefonogramów został w dniu wczoraj 
szym odnaleziony i wrócony rodzicom. (e). 

Po 11 latach „przypomniała o zugi- 

nionym mężu. 

Onegdaj do 5 komisarjatu policji zgłosiła 
się Bronisława Rodziewiczowa zamieszkała w 
Wilnie przy ulicy Raduńskiej Nr. 13 i zamel 
dowała że przed 11 laty t. zn. w roku 1921 
mąż jej Stanisław Rodziewicz. wyszedł z do 
mu i od tego czasu zaginął bez wieści. 

Na uwagę zasługuje ,cierpliwość* Rodzie 
wiczowej, która dopiero po upływie 11 lat zde 
cydowała się zameldować policji o swym za 
ginionym mężu. (c). 

Z wyższej Szkoły dzienni- 
karskiej w Warszawie 

W roku bieżącym W. S. D. rozpoczyna 
zajęcia szkolne w dniu 5 października Za- 
pisy trwać będą od dnia 15 do dnia 30 
b. m. 

Kilkunastoletnie istnienie Wyższej Szko 
ły Dziennikarskiej utrwaliło już naukowe i 
pedagogiczne podstawy tej uczelni. Łączy 
ona w sobie typ wyższej szkoły zawodowej 
i utylitarnemi potrzebami pracy dziennikar- 
skiej. Główny nacisk położony jest na ćwi: 
czenia seminaryjne, wszelako program obej 
muje także kilkanaście przedmiotów ogólno- 
kształcących. 

Z przedmiotów zawodowych wykładane 
są m. in.: Historja Prasy. Technika drukar 
ska i grafika. Samokształcenie dziennikarza, 

Technika i organizacja prasy, Reklama w 
prasie, Administracja dzienniką i kolportaż, 
Stenografja. Prawo prasowe i inne. 

    
  

Humor. 
NA WYCIECZCE. 

lle będzie kilometrów dv 

  

Ale Wieśniak: 
Wiielmożnego Pana, to chyba tylko pięć. 

(Lidove Noviny, Brno). 

Piętnaście. na maszyn'e 

DJABEŁ KUSI. 
(THE DEVIL DRIVES). 

Powieść amerykańska. Przekład autoryzowany z angielskiego. 

— Williamson, Jan Williamson— 
wtrąciłem. 

-— Panie Williamson—dokończył, 
patrząc mi prościutko w oczy. 
Cie szę się, że pana spotkałem i prze- 
praszam, że byłem wczoraj trochę 

pod gazem. 

— W porządku — odparłem. — 
Tak, czy tak, poszedłbym zobaczy 
ię ruinę. Tylko ostrzegam, kapitanie, 
że i ja bywam pod gazem, więc proszę 
mieć się na baczności. 

Zarechotał głębokim, basowym 
śmiechem, potrząsając rudą brodą. 

— Naturalnie, należy się panu re- 
wanż. — Zwrócił się do oniemiałego 
Jobsona. — Dzień dobry, Jobson, 
przyszedłem do was po trochę ziemi. 

— Zie... mi...? — wyjąkał ogrod- 
nik. 

Kapitan skinął głową. 

  

  

— Ziemi. Wasza jest lepsza, niż 
gdziekolwiek indziej, 

— Do czego panu potrzeba ziemi? 
— Pod pierwiosnki, które kupię 

od was. : 
Jobson przestraszyl się, že Hearn 

shaw oszalal, i paszczęka otwarła mu 
się szeroko jak wierzeje. 

— Chyba mam takie same prawo 
kupować od was kwiaty, jak letnicy? 
—rzekł kapitan. — Mam koło forka- 
sztelu kilka skrzyń, to napełnię je 
ziemią i nasadzę kwiatów. Czy was 
to dziwi? 

— Ale pierwiosnki... 
sił ogrodnik. 

Już wam, widzę kwitną. 
— Tak, panie, ale poco to panu? 
Kapitan ryknął: 
— Każdy głupiec wie, że pier 

wiosnki to kwiaty wczesnej młodości 
—i smutku. 

— wykrzlu- 

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

KUR JE R 

Charlie Chaplin w Sądzie. 

  

Słynny artysta filmowy Charlie Chaplin 
wystąpił w sądzie w Los Angeles ze sprawa 

przeciwko swej żonie, z którą się rozszedł, 
za zmuszanie swych dzieci do występo 
w filmach. Chaplin wygrał sprawę. gdyż są 
orzekł, że dzieci jego będą mogły wtedy do- 
piero występować w filmach, gdy osiągną 
wiek, w którym same będą mogły decydo- 
wać o swem powołaniu, 

Na ilustracji naszej widzimy Chaplina 
podczas przewodu sądowego, 

Odczyty dr. Melanji Lipińskiej, 
(Laureatkt akademji medycznej pary 

skiej i instytutu f ancuskiego). 

      

Bawi w Wilnie niezwykły gość 
z Paryża. Rodaczka nasza, której stu- 
dja naukowe prowadzone w szpitalu 
La Nouvelle Pitie nad układem ner- 
wowym roślinnym, obejmują system 
nerwowy współczulny i parasympa* 
tyczny, znane są w świecie nauko- 
wym francuskim. Bawiła ostatnio w 
Krynicy, gdzie wygłosiła niezmiernie 
zajmujący odczyt z zakresu interesu- 
jącej ją specjalnie dziedziny. A mia- 
nowicie, Dr. Lipińska kładzie w 

swych odczytach i systemie leczenia 
specjalny nacisk na nastawienie umy 
słu i psychologiczną stronę pacjenta. 
Do wyleczenia człowieka potrzebne 
są optymizm i silna wola zwalczenia 
niedomagań i zdobycia równowagi fi 
zycznej i duchowej. 

Dr. Lipińska kończyła medycynę 
w Paryżu, poczem, by uzyskać prawo 
praktyki w Polsce składała egzamin 
med. w Charkowie i praktykowała w 
Warszawie. W 1905 r. znalazła się we 
Francji i przyjęła miejsce doktora* 
ordynatora w różnych stacjach bolne 
ologicznych w. Wogezach, gdzie na 
tem stanowisku 9 lat pozostaje i wte 
dy traci ostatecznie wzrok co jej nie 
przeszkadza przy niepospolitej wie- 
dzy i niezwyklejszej jeszcze energji, 
dalej prowadzić dzieło swego życia, 
pracować naukowo i praktykować, 
imponując każdemu, kto się z nią spo 
tkał, równowagą i bystrością umysłu 
nieugiętego pod jednym z najokrut- 
niejszych ciosów jaki może spotkać 
człowieka. 

Dr. Lipińska napisała książkę pt. 
„Kobieta i rozwój nauk lekarskich* 
wydaną przez Kasę Mianowskiego w 
1932 r. z przedmową A. Thomas min. 
Pracy Laignel-Levastine, prof. Fakul. 
Med. w Paryżu i M. Fleury dr. med. 

W Wilnie wygłosi odczyty: Roz- 
wój charakieru i woli w stosunku do 
odżywiania i „O sugestji racjonalnej 
w medycynie i w pedagogice". (Psy- 
choterapja i rozwój zdolności umysło 
wych u dziecka za pomocą sugestji). 

Dr. Lipińska zamieszkała na parę 
tygodni w Bursie Akademickiej, pra 
gnąc zetknąć się z wileńskim światem 
naukowym. zwłaszcza kobiecym. 

Miejmy nadzieję że Zw. Pr. Ob. 
Kobiet potrafi wyzyskač odpowied- 
nio możność uczczenia zasłużonej i 
sławnej rodaczki, w jakiemś zebraniu 
gdzieby się z wilniankami spotkała 

Przy sposobności zaznaczmy, że 
Wilno posiada analogiczną postać ko 
biecą, pod względem hartu i pogodne 
go znoszenia niedoli utraty wzroku. 
Jest nią dr. med. Strzemińska, dyre- 
ktorka zakładu dla Ociemniałych, 
którąśmy znali wszyscy jako pełną ra 

— Tak — mruknął zdezorjento- 
wany Jobson. — Tak. Każdy głupiec 
wie. Tak. 

I kiwnął idjotycznie głową. Wy 
glądał przytem tak śmiesznie, że o 
mało nie roześmiałem się, 

— [Ile weźmiecie za ziemię? 
— Nie — odparł služalezo Jobson, 

— Mogę panu dać tak... z tamtej 
grządki, gdzie nie nie wykiełkowało. 
Ale, czy naprawdę...? 

— Czy wy nie rozumiecie, że jak 
co mówię, to mówię? — zagrzmiał 
rudy. — Zapłacę wam dolara za ро- 
życzenie taczek i łopaty i sam sobie 
zawiozę. 

Nawet mnie zdziwiło to oznajmie 
nie, bo wiedziałem, że do jego forka 
sztelu było doś ćdaleko. Ale kapitan 
wyjął szpadel Jobsonowi z ręki, ха- 
brał taczki i popchnął je do ws 
nej grządki. Nałożył pełno ziemi, we 
tknął w nią łopatę i wyjechał z tacz 
kami za bramę. 

Jobson i ja patrzyliśmy za 
dłuższą ehwiłę, 

— Wiosna — zauważyłem wresz 
cie. — Musi mu tam być okropnie 
samotnie i chce mieć do kompanii 
chociaż kwiaty. 

Jobson prychnął pogardliwie. 

  

nim 

Ww. EE Ei NS. K I 

došci życia medyczkę szpitalów zakaź 
nych na Zwierzyńcu, a w wiele lat po 
tem ujrzeliśmy ją niewidomą, lecz 
spokojną i pogodną, opiekującą się 
ociemniałymi, których nikt lepiej od 
niej zrozumieć i odczuć nie może. 

R R. 

Obrady władz naczelnych 
rzemiosła polskiego. 

W: ciągu dwóch dni obradowała w Wprsza 
wie pod przewodnictwem prezesa Wendta 
Rada Naczelna Rzemiosła Polskiego. Po wy 
słuchaniu referatów w sprawie złagodzenia 
panującego obecnie w rzemiośle kryzysu, 
uchwalono szereg wniosków. które przedło- 
żone zoslaną władzom państwowym. 

Między in. postanowiono zorganizować w 
najbliższym czasie na terenie całej B 
tydzień propagandy w 
czej, połączony z wielkim zjazdem. na a 
rym rozpatrzonoby wszystkię zagadnienia, 
związane ze złagodzeniem skutków kryzysu 
i poprawą sytuacji w rzemiośle. 

Zagadnienia te tyczą w pierwszym rzę- 
dzie ochrony celnej produkcji rzemieśln:- 
czej, nowelizacji ustawy przemysłowej w 
kierunku zabezpieczenia rzemiosła przed na- 
pływem elementów  niewykwalifikowanych, 
zorganizowania eksportu artykułów rzemieśl 
niczych, propagandy spółdzielczości wśród 
rzemiosła, reorganizacji szkolnictwa zawodo 
wego i t. d. 

      

Konkurs. 
— Redakcja „Żołnierza Polskiego* ogła 

sza 7-my Konkurs Literacki na Nowelę o 
nagrodę głównej księgarni wojskowej na rok 
1932. 

Warunki konkursu: 
1. Treść noweli, nigdzie dotychczas nie 

drukowanej, musi być związaną z życiem 
żołnierskiem w czasie pokoju lub wojny. 

2. Rozmiary noweli nie mogą przekraczać 
600 wierszy (30-literowych druku). 

3. Nagrodzone będą dwie nowele. 

I-sza nagroda 250 zł., Il-ga. nagroda 150 
zł. 

4. Oprócz przyznanych nagród nowel na 
grodzonych i wyróżnionych zostanie wypła- 
cone po wydrukowaniu honorarjum. 

5. Prace konkursowe należy przysłać do 
redakeji „Žolnierza Polskiego“ w Wkrszawie 
Al. Jerozolimskie 41, niepodpisane, zaopatrzo 
ne w przybrane godło. W oddzielnej, zakle 
jonej kopercie, zaopatrzonej «zewnątrz w 
godło, należy podać imię, nazwisko i adres 
autora, 

6. Termin nadsyłania utworów upływa z 
dn. 31 grudnia 1932 r. 

7. Wynik konkursu będzie ogłoszony do 
1 marca 1938 r. 

      

dn. 

Komunikacja lotnicza 
w okresie zimowym. 

Komunikacja na polskich linjach lotni- 
czych utrzymana będzie bez przerwy przez 
cały okres zimowy, podobnie jak w latach 
ubiegłych. Nowy rozkład lotów wejdzie w 
życie z dniem 1 października b. r. Ze wzglę 
dów technicznych unieruchomiona będzie je 
dynie komunikacja na odcinkach Wilno-Tal- 
lin Ryga oraz Bukareszt— Sofja — Saloniki 
Na pozostałych linjach komunikacja odby- 

się będzie trzy razy w tygodniu, z wy- 
jątkiem odcinka Lwów Bukareszt, który ob 
sługiwany będzie tylko raz w tygodniu. No 
wy rozkład wprowadzi również zmianę w ko 
munikacji między Warszawą a Gdańskiem 
i Bydgoszczą, Mianowicie komunikacja War 
szawa Gdańsk odbywać się będzie via Byd. 
goszcz, zaś uzyska połączenie z Warszawą, 
zamiast dotychczasowej linji via Paznań. 

   

Nr. 207 (2449). 

Kraj bez granic. 

Gran Chąco — objekt zatargu między 
Boliwją a Paragwajem. 

Płaskowzgórze Gran Chaco o powierzchni 
600 — 700 tys. km. kwadratow. leży między 
rzeką Pilicomayo i łańcchem górskim Chiqu 
ito, odnożem wielkich Andów. To, że tak 
wielka połać kraju jest zupełnie nieznana 

i nietknięta prawie stopą białych. zawdzięcza 
Gran Chaco swoim nieprzebytym haszczom 
tarniny i zupełnemu brakowi wody. Jedyna 
rzeka Pilicomayo, przerzyna południową część 
płaskowzgórza, sta'ąc się szerszą i spławną 
dopiero na terytorjum Paragwaju przy porcie 
Asuncion. 

W lasach Gran Chaco, w głębi kraju, żyją 
dzikie plemiona indyjskie, które traktują wro 
ge każdego śmiałka, zapuszczającego się zbyt 
daleko wgłąb lasów. D odległości około 150 
kilometrów od pasma górskiego Chiauitos, 
znajdują się dwie wielkie słone lagny, zwane 

ze, z których czerpią sól. 
Nad brzegiem dążącej z północy na poła 

dnie rzeki Pilicomayo pobudowali Boliwij 
czycy w roku 1927 szereg portów. Od półno 
cy więc, pod osłoną fortów, rozciągnęła 
Boliwja swą władzę i kontrolę nad połacią 

Gran Chaco. Na południu natomiast przewa- 
żają wpływy Paragwaju, który pobudował tu 

nogi kołejowe oraz założył dwa forty i 
osady. Е 

Klimat Gran Chaco odznacza się wielkiemi 
przeskokami w temperaturze. Od listopada 
do kwietnia trwają tylko opady deszczowe, 

  

       

  

   

   

    

     
   

pozatem panuje susza zupełna przy upale, 
sięgającym 46 stopni w słońcu. Owoce i wa 

a można uprawiać tylko na terenach 
podgórskich, rosną tam banany i inne owoce 
tropikalne. Ludność osadnicza — mieszańcy 
Indjan i gauchozów. Jedynem bogactwem 
naturalnem tego dzikiego kraju jest drzewo 
Quebracho, z kory którego wydobywa się 

taninę, barwnik dla wyprawiania skór. Or. 

KSI IN ANNO ANSI OIS NOTE 

Btwięk. Kino - Teatr 

HELIOS 
& ПейаКа 38, tel. 9-26 

*więk. Kino - Teatr 

Hollywood 
Miekiew. 22, tel. 15-28 

W rol. gł.: 

Najnowsze rekord. arcydzieło 
humoru, królowie śmiechu 

Uroczyste otwarcie sezonu! Naipoisžn. 
  kowe reżyserji 

Na |-szy s. ceny zniżone. 

arcydzieło dźwię- 
Turżeńskiego 

Nataija Kowańko, Mikołaj Koilin, Jacques Catelain. 
Nad program: Dodatek dźwiękowy. 

PAT i PATACHON + WYNALAZCY PROCHU 
Niezwykłe sceny, pobudzające widzów do niebywałych paroksyzmów śmiechu. 

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

ZALOTNY KSIĄŻE 
Niebywała wystawa! Czarująca muzyka? 

Początek o godz. 4-ej, w dnie świąteczne o godz. 2-ej 
  

Oźwiąkowe Kino 

CASINO 
% lalka 47, tel. 15-41. 

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

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

Początek od godz. 4, 6, 8 i 10 w święta od godziny 2-ej. 
obejrzeniu tego wspaniałego obrazu. 

Ceny od 25 gr. 

KRÓL STEPÓW Niebywałe tempo 
Cudowne zdjęcia. 

Dla młodzieży dozwolone. 
  

twięk. teatr ówietlny | wego, cieszącego się 

PAN 
al. Wielka 42, tel. 5-28 

W roł. gł.:   Już nieodwołalnie ostatnie 2 dni superszlagieru dźwięko- 
w Wilnie największem powodzeniem KOBIETY BEZ PRZYSZŁOŚCI 

który porusza w zupełnie nowy sposób drastyczne zagadnienia współczesnej moralności. 
nieziemsko piękna Joan Grawford i stuproc. amant Clark Gable. 

dżźiękowa w 2 aktach LOKOMOTYWA Nr. 1373 oraz najnowszy tygodnik PAT-a. 
Nad program: arcyzab. komedja 

Z powodu wysokiej wartości   

  

artystycznej filmu uprasza się o przybycie na początek seansów o godz 4, 6, 8 i 1015. Na |-szy s. ceny zniżone 
  

Handel Zoologiczny 

B. FRYDLAND 
Dr. Wolfson 

Parowa farbiarnia, pralnia chemiczna, 

prasownia | gremplarnia maszynowa 

„EXPRESS'— Wiloo, gej: 17-00 
farbuje, chemicznie pierze, prasuje i jednocześ- 
nie odkurza ubrania i grempluje materjały na 
poczekaniu, odparza plusze, plisuje, reperuje 
ubrania, odnawia kapelusze, odsyła robotę bez 

dopłaty do domu, wykonuje wszystko 

TANIO, SZYBKO i SOLIDNIE! 

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

  

wieka, bo mu świadczy wiele dobrodziejstw, 
a nie wymaga wzajemności. 

I. S. MILL. 

Biblioteka Nowošci 
Wilno, ul. Jagletlońska 3, m. 33 

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

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

Każdy czytelnik otrzymuje, jako pramjum, 
ładnie oprawioną książkę. 

„cz 

Książka to najlepszy przyjaciel czło- | 

  

  

Koncesjonowany Zakład Elektrotechniczny 

J. Miłanowicza MT PA, 
Wykonywuje przewijanie i remont dynamo maszyn 

inne roboty w zakres elektrotechniki wchodzące. 

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

i instalację siły i światła elektrycznego i wszelkie 

  

APTEKA 
prowizora farmaceuty 

  

Klemensa Monkielewicza 
w Baranowiczach 

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

według najnowszych wymagań. 

Kierownik K. Monkielewicz 

  

— Jemu samotnie! 
— No, ale musi jakoś wyłodowy 

wać swoją energję. Nie jest młody, 
ale daleko mu jeszcze do zgrzybiało 
ści. 

Jobson prychnął jeszcze głośniej. 
— „Musi wyładowywać energję!'* 
— (o się pan tak zżyma? — zapy 

tałem. 
— Ma kobiety — oświadczył Job 

son i poszedł za dom po drugi szpa 
del. 

Zdumienie odebrało mi mowę. 

Postanowiłem, że nie opuszczę je 
szcze Middlehaven. Od czasu gdy 
służłem w agencji wywiadowczej, roz 
winąłem w sobie zdolność przeczu 
wania ważności pewnych wydarzeń. 
I teraz wydało mi się, że w zachowa 
niu kapitana... Nie, narazie nie wie- 
działem nie określonego. Wiedziałem 
tylko, że muszę zostać. 

Stosując się do wskazówek Jobso 
na, poszedłem na obiad do Mooney'a. 

Dano mi jeść na obszernej oszklonej 
werandzie, skąd roztaczał się widok 
na drogę, którą wędrował z taczkami 
kapitan. Stwierdziłem, że woził zie 

mię 4ma nawrotami. Pomimo, że 
był krzepki nad swój wiek, musiał się 
spracować nie na żarty. Zapadł wie 

Drukarnia „Znicz”, Wilno, uł Ś$-to Jańska | tel, 3-40. 

  

Wilno, ul. Szpitalna 4 
róg Zawalnej, 

Pzybył nowy transport 

złotych rybek i innych. 
Ptaki zagraniczne. pokar- 
mei Klatki Dia, skai 
23% zniżki. Króliki zwy- 
kłe i rasowe. Morskie 
świnki. Kury rasowe. Go- 
łębie od 50 gr. do 25 zł. 
za eztukę. Wszystko ta- 
niej niż wszędzie. Proszę 

przekonać się. 

Akwizytorzy 
zdolni i energiczni 

są poszukiwani 
dla ratalnej sprzedaży 
naczynia kuchennego na 
terenie woj. Wileńskiego 
i Nowogródzkiego. Dow. 
się: W Pohulanka 14—23 

od 10—12 i 5-6 

Młoda panna 
o miłej powierzchowności 

sumienna i b. pracowita 

poszukuje pracy 
Łaska ve oferty nadsyłać 
do Adm „Kurjera Wil.* 

pod „Młoda panna" 

Restauracja 
„MAZOWIECKA 

Jeciellońska Ż-a 
poleca: śnledania i obiady 
wyborowe z 3-ch dań po 
1 zł 30 gr. oraz kolacje 
pe cenach przystępnych. 
Bufet zaopatrzony jest w 

doborowe przekąski. 

Restauracja 
z wyszynkiem wódek 

da sprzedania 
Wilno, Zawalna 23 

  

  

  

  

    

Pokój 
wejściem do wynajęcia 
Zarzeczna 14 m. 16. 

POKÓJ 
duży, jasny z umeblowa- 

  

Choroby skórne, 
weneryczne, 

i moczopłciowe 

Wilenska 7, tei. 10-67 
od gadz. 9—1 i 4—8 

Dr. J. Bernsztein 
choroby skórne, wenerycz= 

ne i moczopłciowe 

iatłem i osobnem 

  

  

  

niem lub bez w dobrym 

punkcie miasta do wyna- 

jęcia. Zamkowa 3—3. 

Dowiadywać się w godzi 

nach biurowych. 

Mieszkania 
DO WYNAJĘCIA 

Że wrzelkiemi wsgodenii 
i wodociągiem: 2 mieszk. 
po 4 pokoje z kuchnią, 
| mieszk. 3 pok z kuchnią 
Zwierzyniec, Fabryczna 

3/10, dow. się w mieszk. 12 

Mieszkania 
513 pokojowe 

DO WYNAJĘCIA 
Bey ul Les bio Ef 

Języki obce 
niemiecki, francuski 
włoski (konwersacja), 

oraz klasyczne 
łacina i grecki. 

Przygotcwywanie do 

matury | egzaminów 
w zakresie szkół $redn. 
Lekcyj udzielają rutyn 
korepetytorzy b. profes. 
gimn. oraz absolw. U. 5.B. 
Zgłoszenia do Redakcji 

pod „Egzaminy*. 

° 5 Bridge'a 
lekcje udziela student 
politechniki D. Lipski 
Mickiewicza 41—6 

godz. 4—6 

  

  

  

    

Mickiewicza 28, m. 5 
przyjmuje od 9—) į 4—8 

Z.W.P 

Akuszerka: 

Marja Lalnofowa 
;rayįmuje od9 do 7 wiees, 
„licea Kasztanowa 7, m. 5 
W. Z. P. Nr. 69. 8520 

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, Tom. Zana 
na lewo Gedeminowskę 

ul. Grodzka 27. 
W. Z. Nr. 3193 

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

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

4- pok. mieszkanie 
z wygodami oraz 3 pok. 
małe mieszkanie do wy- 
najęcia w centrum mias 
Dowiedzieć się: Zamko- 

wa 20, m. 2. 

Dyplom. technik 
budowlany 

poszukęje zajęcia 
Mickiewicza 9—8 

    

  

  

   

  

czór, zerwał się chłodny wiatr i zaczę 
ło kropić, a on jeszcze kursował. Za 
ostatnim nawrotem zabrał kwiaty. 

Powiedziałem sobie, że wyciągnę 
z Jobsona coś więcej o tych kapitań 
skich kobietach. 

Zjadłem obiad w towarzystwie 
Mooney*ów, prostodusznej,  prowin. 
cjonalnej pary, i jakiejś dziewczynki, 
którą traktowali jak sprzęt, a która 
wymknęła się od stołu przed końcem 
posiłku. 

Nie mieliśmy żadnego wspólnego 
tematu, oprócz pogody. Kiedy w go 
dzinę później wyszedłem na ulicę, 
siekł brzydki kapuśniak. 

Podniosłem kołnierz, schyliłem 
głowę i biegnąc w stronę domu Jobso 
na wyrżnąłem 0 coś nosem. 

ROZDZIAŁ QX 

|  Nieszezęsna Maggie. 

Najprzód w wierzbę, które to drze 

wo krzewi się bujnie na uliczkach 
Middlehaven i ogromnie utrudnia ja- 
zdę. Ta była bardzo rozłożysta i rosła 
na samym środku ulicy. 

Potem w Jobsona. Obaj szliśmy ze 

spuszczonemi głowami i on wyszedł 

z za węgła. Musiał wracać z garażu 
autobusowego. 

— O. przepraszam pana. 
— I ja pana przepraszam. Brzyd- 

kie wiatrzysko, 

-— Brzydkie, niebrzydkie. Mamy 
tu różne wiatrzyska, takie co wyją, 
takie co skomią, takie co gwiżdżą, 
takie co ryczą. Ten teraz ni to skom- 
li, ni to pogwizduje. 

Skierowaliśmy się razem ku do- 
mowi. 

— I jeszcze ten deszcz — doda- 
łem. 

— Deszcz? Zwyczajny sobie kapu 
śniaczek. 

— Panie Jobson, takich ludzi jak 
pan potrzeba na Florydzie i w Kali- 
fornji. 

— A, kapitan Hearnshaw był w Ka 
lifornji — rzekł z zachwytem ogrod- 
nik. 

Musi mi pan o nim więcej opo- 
wiedzieć — podchwyciłem. — Jak to 

tam jest z temi kobietami. 

(D. c. n.) 

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkia. 
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