
   

  

W okresie ogólnej biedy. będącej 

wynikiem spadku dochodów przecięt- 

nego obywatela. każda zwyżka cen 

na jakiś artykuł pierwszej potrzeby 

staje się prawdziwą klęską. W na-. 

szych warunkach, gdzie zarobki lud- 

  

ności pracowniczej spadły « poniżej 

wszelkiego minimum, zachodzić trze- 

głowę jak też ludzie jeszcze dają 

radę. jak potrafią ze swego nędz 

zarobku opędzić choćby najele- 

ba w 

sobie 

nego 

mentarniejsze potrzeby. Zapewnič 

dach i żywność rodzinie. a wykształ- 

cenie dzieciom. Troska o jutro, oba- 

wa aby nie zbrakło na ściśle obliczony 

wydatek niezbędny, przewidziany w 
dziurawym budżecie rodzinnym jest 

eodziennem. deprymującem psychicz- 

nie, zajęciem obywatela, zwłaszcza ta- 

kiego, który żyje z dochodów niesta- 

łych. Konsumcja jego została już ogra 

niczona do artykułów najbardziej ele- 

mentarnych. ale i na opłacenie ich czę 

sto musi uciekać się do drogiego kre- 

dytu, lub kupowania na raty. Każda 

vżka ceny takiego artykułu jest 

zaciešniającym 

# 

  

wówczas: sznurem 

gardło wyczerpanego walką o życie 

pracownika. 

Są artykuły pierwszej potrzeby, 

stanowiące monopoł prywatny odj 

wiedniej grupy producentów. Zwyżka 

    

ich cen nie jest jednak sprawą pry- 

watną pomiędzy producentem a kon- 

sumentem. W naszych obecnych wa- 

runkach gospodarczych jest to spra- 

wa wybitnie społeczna, wymagająca 

interwencji rządu w imię interesu pu- 

blicznego. Rząd w pewnej mierze speł 

mia ten swój obowiązek, ale brak sy- 

stemu kontroli nad produkcją maso- 

wą ogranicza poważnie środki, które 

miogą być przez niego użyte dla regu- 

lowania podziału i cen. 

W ostatnich dniach ludność miast 
w całej Rzeczypospolitej została za- 
skoczona nagłą zwyżką cen węgla. 

Sprzedawcy wybrali moment bardzo 

edpowiedni, gdyż przed okresem zi 

mowym każdy w miarę możności 

musi zaopatrzyć się w pewną ilość 

iego artykułu, Nabywca kombinował 

skąd ma wziąć kilkadziesiąt złotych 

ва ien cel, będąc przygotowany na 

dotychczasową cenę, aż nagle na parę 

  

dni przed dokonapiem kupna „na 

raty'* dowiedział się, że za tę samą 
sumę już swojej pół tonny nie dosta- 
mie, że cena już „podskoczyła”. 

Cóż się stało? Akurat przed paru 
dniami czytali wszyscy w. gazetach 
wiadomość o powiększeniu wydoby- 
cia węgla w zagłębiach śląskiem i 

dąbrowskiem. Ale i bez tego wzrostu 

produkcji węgla na składach nie bra- 

kowało. Więc gdzie powód zwyżki 

ceny na węgiel w chwili, kiedy inne 

ceny artykułów bynaj- 

mniej jeszcze nie idą w górę? 

masc »wych 

Sprzedawcy tłumaczą: musieliśmy 

podnieść cenę, ponieważ syndykaty 

węglowe cofnęły nam z dniem 1 wrze- 

śnia t. rabaty letnie, wynoszące 

do 15 proc., pozostawiając tylko nor- 

malną dła hurtowni zniżkę 6 proc. 

7\. 

Historja z temi rabatami powta- 
rza się corocznie, Co roku, poczynając 
od wczesnej jesieni, „węgiel idzie 

w górę". Chcesz — nie chcesz musisz 
płacić wyższą cenę, bo taka jest wola 

wszechmocnych panów producentów 

j sprzedawców, dobrze orjentujących 

się, że U PrOSU zimy j w jej okresie 
robić można najlepsze interesy. Mróz 
to wielki sprzymierzeniec żadnych 

łatwych zysków producentów ; pó- 
średników handlowych. Ludność, ро- 

stawiona w przymusowej sytuacji, 

musiała eo roku cierpieć te kombina- 

cje rabatowe. Czy jednak może je 

ścierpieć w roku bieżącym? i 

Konsument węgla doskonale ro- 

zumie, že la zwyžka nie ma žadnego 

uzasadnienia w kosztach produkcji, 

Rok IX. Nr. 211 (2453). 

acja węgi 

  

owa 
które akurat teraz bynajmniej nie 

stały się większe. Przeciwnie w cza- 

sie kiedy popyt na jakiś produkt, któ- 

rego nie zbywa, silnie wzrasta roz- 

sądny producent nie powinien we 
własnym interesie odstraszać nabyw- 

ców. Na wiosnę i łatem węgła nie 

kupuje przeciętny obywatel, a tylko 

fabryki, 

kiady gastronomiczne i t. p. 

warsztaty mechaniczne, za- 

Dopiero 

kiedy, zbiedzony mieszkaniec miast 

potrzebuje zabezpieczyć swe nędzne 

przed 

baroni węglowi podnoszą 

cenę. Awyżka 6beena ma charakter 

mieszkanie zbliżającem się 

zimnem. 

  wybitnie spekułlac, najgorszym 
   
ny. 

spėkulacji 
  

zaš gatunkiem jest ten, 

który wyzyskuje niezamożne warstwy 

ludności. 

Cena węgla jest -niezwykle cha- 

rakterystyczną dla naszych « stosun- 

ków przymusowo 

utrzymywaną na wysokim poziomie 

przez kartele węgłowe. W okresie 

obecnego kryzysu gospodarczego była 

oną zniżoną na początku r. ub. za- 

ledwie o 4 proc., i to.pod wpływem 

wielkiego nacisku rządu. W porów- 

naniu z 1928 r. wskaźnik ceny hurto- 

wej górnośląskiego węgla grubego 

wynosi obeenie 104,1, wskaźnik zaś 

ceny detalicznej 114,5. Oznacza to, 

ceną „setywną“, 

  

że w porównaniu z 1928 rokiem cena 

węgla w hurcie jest wyższą jeszcze 

pomimo wspomnianej 4-procentowej 

obniżki o 4,1 proe., w detalu zaś o 
14,5 proc. W tym samym czasie ogól- 

ny wskaźnik cen hurtowych zmniej- 

szył się do 65% (ceny w hurcie wszyst 

„kieh artykułów spadły. więc o 34,6 

proe.), a cen detalicznych 8Ł,4, eo 

oznacza przeciętny spadek cen deta- 

licznych wszystkich artykułów prze- 

mysłowych o 18,6 proce. 

A przecież w tym samym okresie 

czasu zmniejszyły się i koszta drze- 

wa, i innych materjałów niezbędnych 
do eksploatacji kopalń, i płace roboi- 

„nicze zniżone zostały 0 10 proc., i 

koszta. administracyjne (podobno) 

„spadły i podobno uposażenia dyrek- 

-torskie obcięto... 

Bezczelność, z jaką właściciele 
kopalń, eksportujący w dodatku swe 

zarobki zagranicę, rozpoczynają tego- 

roczną kampanję spekulacji węglo- 
wej, jest w świetle powyższych cyfr, 

wprost oburzającą i musi wywołać 

reakcję ster zainteresowanych. Poli- 

tyka karteli i monopolów  prywat- 

nych stoi też w rażącej sprzeczności 

z usiłowaniem rządu złagodzenia na- 

stępstw długotrwałego kryzysu. De- 

kret węglowy daje rządowi pewne 

środki do zapobieżenia wyzyskowi 

ludności przez jednostki dysponujące 

artykułami pierwszej potrzeby, m. i. 

węglem. Miasta więc przedewszyst- 

kiem muszą domagać się stanowczej 

państwowych. 

  

interwencji organów 

FZ. 

  

  

DOKTÓR MEDYCYNY 

Rymaszewska Jadwiga 
choroby jamy ustnej i zębów 

wznowiła przyjęcia 
godz. 5—7 wiecz. codziennie 

Wlino, Mostowa 3-2, m. 14.   
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Od dnia |-go października r. b. wychodzić zacznie w Warszawie 
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NALEŻNOŚĆ POCZTOWA OPŁACONA RYCZAŁTEM. 

    

Przed obrazem Tej, co w Ostrej świeci Bramie 
w żałobnym dla Polski i Lotnictwa Narodowego dniu w czwartek 15 września r. b. 

o godzinie IQ-ej rano odbędzie się 

Msza Żałobna 
za dusze zwycięskich Orłów naszych, którzy lotnictwo polskie chwałą okryli 

$. | p. Pilota Porucznika 

Franciszka Żwirki 
Ji š. 1 p. Konstruktora Inżyniera 

Stanisława Wigury 
na które wzywa społeczeństwo wileńskie 

Obywatelski Komitet Uczczenia 
ś. p. Franciszka Żwirki 

i š. p. Stanisława Wigury..   
Stracenie Gorgulowa. 

Ostatnie chwile zabójcy prezydenta Doumera. 
PARYŻ. 14.IX. (Pat.) Zapowiedź 

egzekucji Gorgułowa obiegła Paryż 
wezeraj po południu, Już w godzi- 
nach wieczornych przed więzieniem 
na bulwarze. Arago zebrał się tłum. 
© godzinie 4.30 przywieziono ostatnie 
przyrządy do giłotyny i przybyli do 

  

   
Niemcy a Liga Narodów. 

więzienia urzędniey, adwokaci, ksiądz 
prawosławny oraz lekarz węzienny. 

Natychmiast: po oświadezeniu ka- 
ta, że wszystko gotowe, polecono obu 
Wzić Gorgułowa, : 

" Niezego nie przeczuwający Gorgu 
łow spędził noc, jak wszystki: 

    

Wezmą udział w konferencji czy nie wezmą? 
| PARYŻ, 14.1X. (Pat.) W tutejszych 
kołach politycznych i dypłomatycz- 
nych z wielkiem .ożywieniem oma- 
wiana jest w dalszym ciągu kwestja 
udziału Niemiec w pracach konferen 
cji rozbrojeniowej. Koła te utrzymu 

ja, że jeżeli niemieckie ministerstwo 
spraw zagranicznych potwierdzi. sta 
nowisko, zajęte przez ambasadora 
Nadolnego w dniu 22 lipca b. r., który 
wówczas oświadczył, że rząd niemiec 
ki nie weźmie udziału w pracach kon 

- Krwawe 
pomiędzy hitlerowcami 

WIIEDEŃ, 14. 9. (Pat). Dzienniki | 
2 Wiener Neustadt: wczoraj kt 
między grupą narodowych soejalistów a s0- 
ejał demokratami doszło do potyczki w cza- - 

     

ferencji do chwili uznania równoup 
rawnienia zbrojeń, to i wtedy nawet 
nie będzie to oznaczało, że Niemcy 
cheą wystąpić z Ligi. W-g informa 
cyj, uzyskanych w kołach oficjalnych, 
gabinet Papena nie zechce spalić za 
sobą wszystkich mostów, lecz zare 
zerwuje możliwość dyskusji z Anglją 
i Francją. W tym teź celu Niemcy 
będą niewątpliwie reprezentowane na 
przyszłej sesii Rady oraz na plenar 
nem posiedzeniu Ligi. 

starcie : 
a socjal-demokratami. 

sie której oddano około 40 strzałów rewol- 
| werowych. 4 osoby zostały poważnie ranne, 
a mianowicie 3 narodwych socjalistów i I 
socjal-demokrata. į 

Kość nowej niezgody. | 
Groźby Chin ped adresem Japonii. 

    IX. (Pat. 
dzy Japonją a a eteris man 
dżurskiem podpisany zostanie jutro 
przez premjera Mandżurji oraz gen. 
Muto, który zaraz potem mianowany 
zostanie ambasadorem japońskim w 
Mandžurji. Dokument opublikowany 
zostanie w Tokjo w organie oficjal 
nym jutro po południu. Tekst jego, 
jak również oświadczenie gen. Ushi- 
dy, zostaną zakomunikowane przed- 
stawicielom dyplomatycznym obcych 
państw. 

Bliskie uznanie Mandżurji przez 
Japonję wzmogło ruch antyjapoński 
w Chinach. Rząd nankiński zamierza 

Konferencja 
STRESA, 14. 9. (Pat). Projekt kon 

wencji co do którego zapadło wczoraj 
porozumienie między Franeją, ltalją 
i Niemcami przewiduje w obecnej 
swej redakcji udział finansowy pra 
wie wszystkich państw europejskich 
w akcji sanacji walutowo—finanso 
wej i w poprawie sytuacji rolniczej 

* krajów Europy Środkowej i Wschod 
niej. — Co się tyczy funduszu zbioro 

przedsięwziąć szereg kroków. jak pro 
test w Tokjo, zaapelowanie do Ligi 
Narodów. odwołanie się do traktatu 
9 mocarstw oraz złożenie formalnego 
oświadczenia chińskiego ministra 
spraw zagranicznych, zrzucającego 
całą odpowiedzialność za przyszłe 

wypadki na rząd japoński. 
* Prezydent narodowego rządu chiń. 

skiego oświadczył, że przygotował 
już oddawna program polityczny, któ 
ry przeprowadzi następnie, po ofiejal 
nem uznaniu Mandżurji przez Tokjo. 
Nankin zdaje sobie sprawę z trudno 
ści zwołania sygnatarjuszy 9 państw. 

w Stresie. 
wego, to Niemcy zamierzają doń przy 
stąpić w drodze traktatów dwustron 
nych, już zawartych lub mających 
być zawariemi. Komitet funduszu bę 
dzie mógł ewentualnie udzielać na pe 
wnych warunkach pożyczek na począ 
tku kampanji rolniczej. Konwencja 
miałaby obowiązywać do 30 paździer 
nika 1935 roku. 

     

15 wyroków śmierci w Z.S.RIR. | 
MOSKWA, 14. 9. (Pat). Wi dniu dzisiej- 

szym ogłoszone w ZSRR 15 wyroków Śmier 
ci. 12 wyrcków zapadło w różnych miejsco- 
weścioch Kaukazu za kradzieże na kolejach 
na ogólną sumę pół miljona rubli W tychże 
preecesach 16 ludzi skazano na długoletnie 
więzienie. Pod Leningradem rozstrzelano 2 
chłopów za kradzież krowy w kolektywie 

Przez nieo 
6 LITEWSKI 14. 9. (Pat). W Wy 

  

BRZE: 
sokiem Lit. pow. brzeskiego: 14-letni Leon 
Haniszewski bawiąc się flewkrem przez nie 
ostrożność spewodował wystrzał, trafiająe w 

W) procesie leningradzkim 6 defraudacje ko 
lejcwej sekcji Ossoawiachimu skazano 1 05 
karżenego na Śmierć 13 — na długoletnie 
więzienie. W; procesie pracowników poczto 

wych w Leningradzie skazane 15 ludzi na 
więzienie od 3 do 16 lat za kradzież przesy 
łek. 

strożność. 
pierś stojącą ohok siostrę 18-leinią Irene, 
którą 'w stanie. beznadziejnym umieszezono 
w szpitalu miejskim w Brześciu. 

   

    

przednie. Przed wejściem do więzie 
nia obrońca skazanego oznajmił dzien 
nikarzom, że pani Gorgułow prosiła 
e wydanie ciała. Gdy do celi Gorguło 
wa.weszli prokurator 6raz adwokat, 
Gergułow jeszcze spał. Początkowe, 
po ohudzeniu się. nie okazywał żad 
nego wzruszenia. Jednak czynności 
wstępne do egzekucji wprawiły go 
w Stan wysokiego zdenerwowania. 
Przez cały czas szeptał niezrozumiałe 
słowa. Zgodził się na przyjęcie ksi 
dza prawosławnego. który odprawił 
krótką mszę w jego obecności, trwa 
jącą 10 minut, poczem przyj: 
nję świętą. 

". Następnie Gorgułow powiedział: 
„Nie jestem ani monarchistą, ani ko- 
munistą. Umieram, jak wszyscy chio 

      

„pi w Rosji", 

Skazanego wyprowadzono na po- 
dwórze więzienne. U stóp szafotu ze- 
brało się kilkaset osób. 

© godzinie 5.52 Gorgułow zestał 
zgilotynowany. 

ikRLCA ZAWOD WZA RŁAWE TRESC TOO CZNOGORE 

Wycieczka dziennikarzy 
łotewskich. 

TURMONT, 14. 9. (Pat). Wyciecz 
ka w składzie 7 dziennikarzy łotews- 
kich oraz przedstawiciela wydziału pra 
sowego ministerstwa spraw zagranicz 
nych Łotwy przejechała w dniu 14 hb. 
m. przez granicę, udając się następnie 
w dalszą drogę do Warszawy. Wycie 
czce towarzyszy attashe prasowy posel 
stwa polskiego w Rydze p. Kościałko 
wski. — W Turmoncie na granicy pol 
skiej powitał przyjezdnych w imieniu 
Związku Dziennikarzy Polskich pre 
zes Syndykatu Dziennikarzy Wileńs 
kich p. Szydłowski. 

Dalszy spadek bezrobocia 
© 9.783 osób w ciągu tyg. 
Według danych państwowych urzędów 

pośrednictwa pracy, liczba bezrobotnych, za 
rejestrowanych na terenie całej Polski w dn. 
10 b. m. wynosiła ogółem 166,144 osób, co 
w porównaniu ze stanem z poprzedniego ty 
godnia stanowi spadek liczby bezrobotnych 
o 9.783 osób. 

Na terenie Whrszawy zarejestrowano — 
12,050 bezrobotnych. t. j. o 350 osób mniej, 
niż w tygodniu poprzednim. Liczba bezrobot 
nych w Łodzi wynosza 6.646 osób, wykasu 
jac spadek w ciągu tygodnia o 3,886 osół 
Liczba bezrobotnych na Śląsku spadła w cią 
gu tygodnia o 2,456 osób i wynosiła w dniy 
3 b. m. 81,545 osób. 

SCR 

    

TEZĘEWĘ 

Maszyny piekielne. 
BERLIN, 14. 9. (Pat). Z Kowna donosza, 

że w ostatnich dnidch. trzej: wyżśi urzędnicy 
kolei litewskich otrzymali przesyłki poczta- 
we. zawierające maszyny piekielne. Jedna z 
maszyn eksplodowała raniąc śmiertelnie n- 
rzędnika. Dwaj inni urzędnicy przesyłki swo 
je oddali policji. Wczoraj przesyłkę z ma 
szyną piekileną otrzymał urzędnik kolejowy 

w miejescowośct Olicie. 
DIORA 

Kto wygrał? 
WARSZAWA. 14. 9. (Pat). W! 6 duiu ciąg 

nienia 'piątej klasy 25 loterji państwowej pa 

dły następujące wygrane: 

Zl. 26 tys. — 58.676, 20 tys. — 85,994 i 
118,924. 10 tys — 149.614 i 155.422, 5 tys. 
— 8.858, 42.374, 47.233. 52,135. 87305 120362 
123145 135059 138870, 3 tys. 95.840 i 143113, 
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KSIĘŻA LITEWSCY PRZECIWKO ŚWIĘTU 
NARODOWEMU. 

Aidas“ (205) we wzmiance p. t 
się że świętości 
narodowe w Ra 

„Liet.         

    
   

      

   

   

  

   że nie qtrzymał od Ka 
dnych zaleceń i nie in- 

tą sprawą, zwłaszcza, że Kiej- 

iinem. Ponadto proboszcz m: 
zezwolił strzelcom na wchodz 

oła ze. szłan 
Zz Jurkus z 

$ki) również zachowa 
wego nega nie, mówi 

5 września nie obowiązuje. 

    

scowy nie 
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*WIDŁDEMARAS NIE CHCE STANĄĆ PRZED 
SĄDEM. 

W związku z tem, że Woldemaras nie vo 
wrócił na termin (1 września) do ju. wy 
dano żenie 0 iwaniu Wot- 

demarasa drogą publikac azaniu go 

sądowi z chwilą zjawien 9 oldemarasa 
na Litwie, jako ukrywającego się przed są- 
aem. 

Lakoniczny dziennik 
ekonomisty. 

Sztywność een kartelowych i konieczność 
ich obniżenia zawaliła kolumny ostatnich 
pism i dodatków gospodarczych. 

Wlskazuje się przytem na krzywdę, która 
poniosły szerokie rzesze spożywców naskutek 
sztucznego wyśrubowania cen przez nieliczną 
grapę egoistycznych kartelowedw. 

Podkreśla się fakt, że podczas gdy od 
roku 1928 ceny produktów rolniczych spadły 
o" połowę—ceny produktów skartelizowanych 
nietylko nie spadły, lecz nawet podniosły się. 

W konsekwencji przedstawiciele organi 
zacyj rolniczych stanowczo domagają się 
ingerencji państwa, żając obniżenie cem 
kartelowych za konieczny nakaz społeczny. 
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0 
W. związku z podwyżką cen węgla zwra 

camy uwagę że *wskąźnik cen węgla nie 

drgnął od szeregu lat i wobec 100 z r. 1928 
utrzymuje się dziś na poziomie 121,2 podczas 
gdy ceny artykułów  nieskartelizowanych 
spadły prawie o połowę. 

Rz 

Prowadzić racjonalną gospodarkę. wpły. 
ingerować łatwiej jest gdy się ma 

enia z jednym organizmem, aniżeń 
z mnóstwem odrobin pętających się samopas. 

Stąd tendencje do kartelizowania różnych 
gałęzi życia gospodarczego w państwach 
współczesnych. * 

W Polsce z dniem 1 listopada r. Ъ. гогро 
czyna działalność kartel naftowy. Dyktato 
rami nafty będą  dyrektorazy olminu“, 

„Vacuum Oil Co“ i „Gazów Ziemnych“. 
W paźdzerniku r. b. ma się ukazać dekret 
© powstaniu kartelu piwnego. 

Ostatnio toczą się obrady. pomiędzy więk 
szemi fabrykami sprzętu elektrycznego w kie 
runku osiągnięcia porozumienia o charakte 
rze syndykatowym. W. najbliższym czasie 
zorganizuje się ogólnopolski związek kupców 
i wytwórców branży papierniczo—piśmienni 
czej. Chodzi narazie o uregnlowanie kredytu 
w tej branży i wprowadzenie jednolitych cen. 

Ciągłe pogarszanie się czeskiego przemy 
słu włókienniczego spowodowało szeroką 
akcję w kierunku zorganizowania i skonsoli 
dowania przędzalnictwa bawełnianego. Jnż 
95 proc. przędzalni bawełnianych w Czechach 
porozumiało się co do kontyngentowania ca 
łej produkcji krajowej, unormowania zbytu 
na rynku krajowym i stabilizacji cen na 
"dostatecznie wysokim poziomie. 

kk 

Japonja ma kłopot z wywozem swych ie 
warów. Dużą nadzieję pokłada Japonja w 
ostatnio preparowaną umowę Japonji z Man. 
dżurją. Dzięki tej umowie stosunek Japonji 
do Mandżurji będzie mniejwięecej taki, jak 
stosunek Anglji do kolonij. + 

W: celu należytej eksploatacji bogactw 
mandżurskich już w tej chwili, Wschodnie 
Kolonjalne Towarzystwo, „Toio Takusioku 
Kajsia", rozpoczęło pertraktacje z bankami 

i ministerstwem kolonij o otrzymanie pożyca 
ki w sumie 10 milj. jen dla rozwoju hanldn 
mandżurskiego. 
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Precz z inflacją! — wołają świeżo wydru 
kowane szpalty pism gospodarczych. Może 
to robić Ameryka, Anglja, czy jeszcze ktoś 
my postaramy się przetrząsnąć nasze kuferki, 
a napewno znajdą się środki na ożywienie 
konjunktury. Przecież około miljarda złotych 
wala się hultajsko -o safesach, siennikach 
i pończochach. 

Trzeba zaprząc ten kapitał do pracy. Ten 
miljard marnuje się, bo nie „zarabia“ to jest 
nie przynosi dochodów, nie stwarza nowycn 
wartości. 

Ten miljard to jakby bezprocentowa po 
zka udzielona jakiemuś obcemu gospodar 

Autorowie nawołują do wydobycia 

oszezędności i lokowania ich w instytucjach 
oszczędnościowych. Czang. 

GIEŁDĄ WARSZAWSKA 
PIENIĘŻNA. 

WARSZAWIAA, 14: 9. (Pat). Londyn: 31,06, 
30.92. Nowy York: P.92, 8,90; Paryż: 34.96 
34.87; Szwajcarja: 172.30, 171,87. Berlin: 212 
'Tendencja mocniejsza 

AKCJE: Bank Polski 81—83,50; Lfipop: 
13—13.50. Ostrowiec serja „B“ 27—27,5; Sia 
rachowice: 8.75. Tendencja mocniejsza. 

ZBOŻOWA. 
WARSZAWU, 14, 9. — Na dzisiejszena 

zebraniu giełdy zbożowo—towarowej w War 
szawie notowano za 100 kg. parytet wagoń- 
Warszawa w handlu hurtowym, ładunkach 
wagonowych: żyto 16,50—17,50, pszenica ied 
nolita 28,50—29, pszenica zbierana 28—28,50, 
owies jednolity 1 ,50—17, zbierany 15,25— 
15,75, jęczmień na kaszę 16—16,50, jęczmień 
browarny 18—19, groch polny jadalny 27-— 
30, siemię. Iniane basis 31—38, 
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Wspaniałe uroczystości polsko- 
jugosłowiańskie w Dalmacii. 

Umieszczenie daru miasta Wilna nad Adrjatykiem. —- 

W dniu 8 bm. odbyły się na wyspie 
Solta obok Splitu w Dalmacji dwie 
wspaniałe uroczystości polsko jugosło 
wiańskie, a mianowicie: uroczyste u- 
mieszczenie kopji Matki Boskiej Ostro 
bramskiej w kaplicy Domu Polskiego 
nad Adrjatykiem i odsłonięcie tablicy 
ku czci Marszałka Józefa Piłsudskie- 
go ra tymże domu. W obu uroczystoś 
ciach oprócz wielkiej wycieczki pol- 
skiej, liczącej około 70 osób, wzięli 
udział w wielkiej liczbie przedstawi- 
icele jugosłowiańskich władz cywil 
nych i wojskowych i olbrzymie tłumy 
ludności wyspy Solta i wysp okolicz 
nych, tudzież pobrzeży Dałmacij. 

Przybywający ze: Splitu statek z 
wycieczką polską witały w porcie wy 
spy tłumy ludności ze sztandarami i 
przedstawiciele władz miejscowych 
przy dźwiękach orkiestry i strzałów 
armatnich. U wyjściu ze statku wygło 
sił przemówienie naczelnik gminy 

miejscowej. 
Obraz Matki Boskiej Ostrobrams 

kiej wyniesiono ze statku w uroczy- 
stej procesji do kaplicy „Domu Pol- 
skiego nad Adrjatykiem*. Przed wejś 
ciem do kaplicy przemawiał przewod 
niczący Komitetu Budowy, Kaplicy 
prof. dr. Tadeusz Hilarowicz, który 
odczytał dokument, nadesłany przez 
miasto Wilno, poczem przemawiali de 
legat biskupa ze Splitu ks. kan. Her 
kulan Luger, który wygłosił płomien- 
ną mowę o roli dziejowej Polski i Pro 
boszcz miejscowy Don Marin Bezić, 
poczem obraz wniesiono do Kaplicy, 
gdzie Mszę Św. odprawił Ks. Don Her 
kulan Buger. Przed Kaplicą pani Jad 
wiga Hilarowiczowa wręczyła ks. M. 
Beziczowi dary polskie dła kościoła 
parafjalnego w Grohote, na Solcie, a 
mianowicie obraz Św. Kingi (dar kla 
sztoru Klarysek w Starym Sączu) i 
błogosł. Salomei (dar klasztoru Św. 
Andrzeja w Krakowie). 

Dokument, nadesłany przez mia- 
sto Wilno w formie dyplomu stwier 
dza, że kopja obrazu Matki Boskiej 
Ostrobramskiej jest darem m. Wilna 
dla Kaplicy Polskiej nad jugosłowiań 
skim Adryjatykiem i że kopja ta, ma 
łowana przez artystę malarza Marja- 
na Kuleszę, poświęcona została przez 
Śp. Ks. Biskupa Władysława Bandur 
skiego, dokument ten nosi podpisy Śp. 
Ks. Biskupa Bandurskiego, b: prezy-. 
derta m. Wilna p. J. Folejewskiego. 
proboszcza par. Ostrobramskiej ks. 
St. Zawadzkiego i p. M. Kuleszy. Na 
obrazie przytwierdzono „srebrną tabli 
sę, upamiętniającą, że stanowi on dar 
m. Wilna. Podczas Mszy Św. zasiedli 
w prezbiterjum zastępca Bana Dal- 
macji dr. Ivič, gen. Arangjelevic, 
przedstawiciel posła R. P. w Belgra- 
dzie, p. radca Glinka i prezęs Naczel 

nego Komitetu akcji polsko-jugosło 
wiańskiej prof. Hilarowicz. Po Mszy 
Św. odbyło się przed Kaplicą poświę 
cenie sztandaru organizacji Zakonu 
Bolesława Chrobrego (białego z błęki 
tnym krzyżem), którego dokonał dele 
gat biskupi Ks. Kan. Luger, przyczem 
rodzicami chrzestnymi sztandaru byli 
p. prof. Jadwiga Hilarowiczowa i Don 
Marin Bezić. 

Następnie ruszył ogromny pochód 
do Domu Polskiego nad Adrjatykiem 
drogą, ożdobioną bramami triumfal 
nemi, celem wzięcia udziału w uroczy 
stości odsłonięcia tablicy ku czci Mar 
szałka Piłsudskiego. Pierwszy przema 
wiał prezes Naczelnego Komitetu. po 
rozumiewawczego akcji polsko-jugo 
słowiańskiej nad Adrjatykiem prof. 
Dr. Tadeusz .Hilarowicz, który w języ 
ku polskim“ i serbsko-chorwackim 
przedstawił rólę Wielkiej Postaci Jó 
zefa Piłsudskiego w dziejach Polski, 
jako twórcy polskiego czynu orężne- 
go. pierwszego Naczelnika: Państwa, 
Budowniczego Polski Odrodzonej i 
Obrońcy Polski i cywilizacji eitropej- 
skiej przed nawałą bolszewicką, po 
czem dokonał odsłonięcia marmuro- 
wej tablicy z płaskorzeźbą bronzową 
Marszałka Piłsudskiego i napisem zło 
temi literami: „Ku czci Józefa Piłsud 

POLSKA POD BIEGUNEM. 
, krytem .gnieździe fok, wyniszczonych 
„doszczętnie w dwóch innych znanych 

Któż z nas nie zaczytywał się za 
młodch łat opisami .,Zimy pośród lo 
dów”, „Wypraw do bieguna* i innych 
powieści przedstawiających wytrwa 
łość dzielnych marynarzy i poławia 
czy fok, lub uczonych, przepędzają 
cych miesiące całe w nocy arktycznej 
i wśród oślepiających śniegów zimy 
podbiegunowej. 

Dorośli śledzili wiadomości o Nan 
senie i Amudsenie, Nordenklojdzie 
Malmgenie, Nobilem, o rosyjskim pa 
laryście dr. Samojłowiczu, o naszym 
uczonym A. B. Dobrowolskim, człon 
ku Polskiej Komisji Międzynarodowe 
go rokti Polarnego 1932/33, dyrekto 
rze Państwowego Instytutu Meteora 
logicznego. Doniosłe odkrycia róż 
nych części białej ziemi podbieguno 
wej, mające ważne znaczenie dla usta 
lenia kierunku wiatrów, wpływów at 
mmosferycznych na północną Europę. 
dla badań nad magnetyzmem żiem 
skim, nad elektrycznością atmosfe 
ryczną, dokonywane są przez ekspe 
dycje połarne w których bierze udział 
cały świat uczony, za pomocą między 
narodowego funduszu, zainicjowane 
go przez Wyprechta, austrjackiego 
uczonego, geografa, odkrwcę, Ziemi 

  

skiego, pierwszego Marszałka Polski, 
Budowniczego Polski Odrodzonej, ta 
blicę tę odsłonięto w dniu 8 września 
1932 roku staraniem Naczelnego Ko 

mitetu porozumiewawczego akeji pol 
sko - jugosłowiańskiej nad  Adrjaty 
kiem*. Na zakończenie prof. Hilaro- 
wicz wzniósł okrzyk na cześć króla 
Jugosławji Aleksandra, prezydenta 
Mościckiego i Marszałka Piłsudskie- 
go, który wielokrotnie powtarzały tłu 
my obecnych, poczem orkistra grała 
hymny polski i jugosłowiański. Na- 
stępnie przemawiali za strony pols- 
kiej p. Wacław Busiakiewicz z Łodzi 
imieniem POW., p. Włodzimierz Seg 
da ze Lwowa im. Ligi Słowiańskich U 
rzędników Kolejowych i p. Artemski z 
Warszawy w imieniu Akademickiego 
Związku Zbliżenia Międzynarodowc- 
go „Liga*. Zkolei nastąpił szereg prze 
mówień jugosłowiańskich: zastępcy 
Bana Dalmacji dr. Ivicza, gen. Aranv- 
jelovića, delegata biskupiego Ks. 
Kan. Lugera, przedstawiciela ludności 
wyspy Solta dr. Kalebića, przedstawi 
cieła m. Splitu dra Bulića, burmistrza 
wyspy Hvar p. Povisicća, przedstawi 
cieła Zarządu Głównego Jadrońskiej 
Straży d-ra Rubića i przedstawiciela 
Sokolstwa Jugosłowiańskiego p. Pe- 
ry. Przemówienia te były jedną olbrzy 
mią manitestacją na cześć Polski i 
Marszałka Piłsudskiego. Na zakończe 
nie przemówił zastępca konsuiu gene 
ralnego Polski z Zagrzebia p. Kowa 
lik. Ze straży miasta Splitu zawieszo 
no na tablicy wspaniały wieniec lau 
rowy z napisem: „Oswobodziciełowi 
Polski — miasto Split“! ! 

Przed tablicą „ku czci Marszałka 
Piłsudskiego objęło straż honorową 
czterech przedstawicieli młodzieży wy 
spy Solta z halabardami w ręku, jako 
pierwsi na tej wyspie członkowie 
„Gwardji Mórz Słowiańskich, zało- 
żonej w lipcu br. w Gdyni. W serdecz 
nych słowach przemówił do nich po 
polsku i serbsko-chorwacku prof. Hi 
larowicz, podkrešlając symboliczne 
znaczenie straży honorowej Jugosło- 
wian przed tablicą ku czci Wodza Na 
rodu Polskiego. 

Po uroczystości odbył się obiad na 
150 osób, podczas którego przemawia 
li prof. Hilarowicz, b. minister Eugen 
jusz Kwiatkowski (któremu urządzo 
no wielką owację, jako twórcy Gdyni) 
b. minister Grisogono, prezes stowa- 
rzyszenia jugosłowiańsko-polskiego w 
Splicie t dr. Zavotović z Vzgorca. 

      

Dzień ten, byt najwspanialszą ma 
nitestacją polsko-jugosłowiańską, ja 
ką dotychczas w Dalmacji widziano. 

Katolicy a propaganda 
pokojowa. 

Jednocześnie z wszechświatowym 
kongresęm pokojowym, który odby- 
wa się obecnie w Wiedniu, zorgani 
zował „Związek Pacytfistów Katoli- 

    

ków w Austrji* manifestację, podczes 
której przemawiał prof. dr. Hoffman 
z Wroeławia. Mówca Stwierdził, że 
w niektórych kołach niemieckich pa- 
cyfizm uważany jest za hańbę. Nie- 
tylko nacjonal-socjaliści są temu win 
ni, ale rówńież ; katolicy, którzy jak. 
dotychczas zbyt małe wykazali 'zain 
teresowańie do: spraw. natury pokojo 
wej. Obowiązkiem wszystkich katoli 
ków jest stworzyć i podtrzymać włas 
ny ruch pacyfistyczny, któryby wszel 
kiemi możliwemi sposobami agito 
wał za rózpowszechnianiem idei 
wszechświatowego pokoju. Prof. .Hof 
fman w końcu swego przemówienia 
wspomniał chwalębną działalńość po 
kojową znanego parlamentarzysty i 
przywódcy, , chrześcijańsko-socjalnej 
„partji na Węgrzech, prałata dr. Diess- 
wein, którego zasługi na tej niwie 
uznają dziś wszyscy, którzy przeciwni 
Są wojnie. | M EA 

'Maniestacja zakończyła. się jedno 
głośnem „postanowieniem , bardziej e- 
nergicznej działalności Związku. 

R ы (Кар). 
ii 

Franciszka Józefa, na której niedaw 
no Sowiety założyły najdalsza stację 
obserwacyjną, złożoną z siedmiu lu 
dzi. W, 1882-83 po kongresie meteo 
rolegicznym w Rzymie ustalono rocz 
ne wyprawy i jedenaście Państw wzię 
ło udział w, Kosztach urządzenia 15 
stacyj polarnych, do których należy i 
punkt na Wyspie Niedźwiedziej, na 
północ od Norwegji położonej, gdzie 
"w tym roku prźebywa Polska ekspe- 
dycja polarna. Pierwsza to wyprawa 
pod polską firmą, bo. chociaż jako 
członkowie naukowych ekspedycyj, 
niejedno uczynili polscy uczeni, a na 
"wet zwykli śmiertelnicy, jak Hen piwo 
war zesłany na, Syberję po 1905 r. 
który nazwał odkrytą przez siebie rze 
kę na Nowej Ziemi nazwiskiem słyn 
nego naszego geografa, Nałwoskie 
-go, to ofiejalnie po raz pierwszy Pol 
ska jest reprezentowana pod biegu- 
nem. 

Rosja sowiecka zainteresowała się 
czynniej i: szybciej niż rząd carski 
wartościami tych martwych. napozór 
krajów; wykryła już przez swych.u- 
czonych; dła któyrch nie żałuje kosz 
„tów, złóża węglowe przy rzece Peczo 
„TZĘ, rudy.fosforowe n apółwyspie, Kol 

+KURIER Wa LE NS Kal 

"Pogrzeb Ś. p. Żwirki i Wigury. 
Przewiezienie zwłok do Warszawy. - 

WARSZAWA. 14.IX. (Pat.) W dniu 

14 b. m. o godz. 0.55 na dworzec głó- 
wny przybył pociąg ze zwłokami Ś. p. 
por. Żwirki i $. p. inż. Wigury. 

Na dworcu oczekiwali..oprócz re 
dziny i przyjaciół poległych lotników, 
p. wiceminister komunikacji Gallot. 
szef departamentu lotnictwa wojsko 
wego płk. Rayski, szef departamentu 
lotnictwa cywilnego Filipowicz, woje 
woda Jaroszewicz, komandor Fran- 
kowski. licznie zebrany korpus ofi 
cerski wojsk lotniczych. oficerowie 
innych broni, delegacje organizacyj 
byłych wojskowych, delegacja Związ 
ku Legjonistów, delegacja. Federacji 
Polskich Związków Obrońców Ojczy 

W kościele 
WARSZAWA. 14.IX. (Pat.) Trum- 

ny ze zwłokami Ś. p. por. pilota Żwir- 
ki i inż. Wigury. pokryte flagami o 
barwach narodowych, spoczywają na 
katafalkach, otoczonych kwieciem i 
zielenią w dolnym kościele św. Krzy 
ża. U stóp katafalków złożono wiele 

  

- wieńców. Od samego rana tłumy pu 
bliczności defilują przed trumnami, 
oddając hołd poległym  lotnikom. 

zny. Przed dworcem na dwie godziny 
przed przybyciem pociągu zgromadzi 
ły się kilkutysięczne tłumy publiczno 
ści. pragnąc 'oddać hołd tragicznie 
zmarłym lotnikom. 

  

O godzinie 0.55, przy dźwiękach 
marszą żałobnego, wjechał na dwo 
rzec pociąg. Trumnę ze zwłokami Ś.p. 
por. Żwirki wzięli na barki oficero 
wie wojsk lotniczych. Trumnę ze zwło 
kami $. p. inż. Wigury ponieśli jego 
przyjaciele. 

  

Przy dźwiękach marsza żałobnego 
trumny, spowite flagami, przeniesio 
no.do samochodów, a następnie prze 
wieziono do kościoła św. Krzyża. 

św. Krzyża. 
Krakowskiem Przedmieściem i przed 
kościołem $w. Krzyża przeciągają tłu 
my publiczności. Jutro rano trumny 
ze zwłokami łotników przeniesione 
zostaną do kościoła górnego, gdzie 
wystawione zostaną obok siebie w na: 
wie głównej. O godzinie 10 rano ks 
biskup połowy Gall odprawi nabożeń 
stwo żałobne, poczem po egzekwjach 
i kazaniu odbędzie się pogrzeb. 

Msza żałobna w Ostrej Bramie. 

Komitet Wykonawczy uczczenia 
$. р. Franciszka Żwirki i 5. p. Stani- 
sława Wigury wzywa społeczeństwo 
wileńskie, ażeby w dniu dzisiejszym 
(15 września) przybyło jak najtłum 
niej pod Ostrą Bramę, gdzie pod obra 
zem Matki Boskiej Ostrobramskiej 
J. E. ks. biskup sufragan wileński 
Michalkiewicz odprawi mszę żałobną 
za duszę bohaterskich lotników. 

Jednocześnie Komitet uprasza 
wszystkie delegacje oraz poczty sztan 
darowe organizacyj społecznych, woj 
skowych, młodzieży szkolnej stawić 

się najpóźniej o godzinie 9.30 na ul. 
Bazyljańskiej. 

Dla szerszej publiczności 
od strony ul. Wielkiej. 

wstęp 

W nabożeństwie żałobnem za du 
szę $. p. por. Żwirki i Ś. p. inż. Wigu 
ry, które dzisiaj we czwartek o godz. 
10 rano odprawi ks. biskup Michalkie 
wicz wezmą udział przedstawic. władz 

cywilnych z p. wojewodą na czele oraz 
przedstawiciele wojska, delegacje orga 
nizacyj społecznych i t. d. 

Żałobne nabożeństwo w głównej synagodze wileńskiej. 

Dziś w dn. 15 b. m. odbędzie się 
żałobne nabożeństwo w głównej syna 
godze przy ul. Niemieckiej za duszę 'Ś. 

Wieniec 
Delegacja Komitetu Wileńskiego 

uczczenia Ś. p. por. Żwirki i ś. p. inż. 
Wigury. która dzisiaj pod przewod 
nictwem v.-wojewody Jankowskiego i 
prezydenta miasta  Maleszewskiego, 
wyjedzie do Warszawy celem wzięcia 
udziału w uroczystościach pogrzebo 
"wych, wiezie ze sobą dwa wspaniałe 
wieńce, ozdobione pięknemi szarfa: 
"mi samodziałowemi o barwach regjo 

° . 

p. por. Žwirki i 5. p. inž. Wigury z u 
działem żydowskich szkół powszech 
nych i średnich. 

Wilna. 
nalnych. Na szarfie wieńca Ś. p. por. 
Żwirki widnieje napis: „Bohaterowi 
podniebnych szlaków — rodzinne 
Wilno'; na szarfie wieńca dla $. p. 
inż. Wigury — napis: „Temu, który 
przysporzył blasku polskim skrzyd- 
łom — Wiilno*. Wieńce oraz wstęgi, 
któremi przymocowane są szarfy, są 
w kolorach lotniczych, żółtym i nie- 
bieskim, 

  

NOWOWYPUSZCZONE NAPOJE BEZALKOHOLOWE 

T-wa „u „SZOPE 
„ŽORAWINA“ — 
„WODA STOŁOWA” — 
„CY R 

Żądajcie wszędzie ! 

\В 99 wwilnie 
S.A. 

Napój całkowicie 
naturalny, A 

łagodny higjeniczny 
napój gazowy, 

orzeźwiający napój 

cytrynowy I 

Żądajcie wszędzie ! 

„Manewry międzydywizyjne na Wołyniu. 
  

  

Na fotografji widzimy szefa sztabu ge-neralnego gen. 
cego akcję piechoty. 

skim, inne koło Kurska, większe pono 
niż wszystkie rudy żelazne Europy i 
Azji razem wzięte. Mówi się też э ой 

miejscach, na Labradorze i Jan May- 
en. Rosja obecna posiada aż 26 stacyj, 
zaopatrzonych niekt. w samoloty i 
radja. oraz okręty. Przez morze Kar 
skie, przed wojną prawie nieprzebyte, 
przeszło w roku 1931 aż 48 okrętów; 
"odbywają się badania natury gospo 
darczej; tj. poszukiwanie kopalin, 
'(węgla, rudy. azbestu, pokładów naf 
ty. złota na Kamczatee. przepływu 
ryb, gniazd foczych), inne, geograficz 
no-meteorologiczne, prowadzą uczo 
nych do ustalenia zmian atmosferycz 
nych dla całej północnej półkuli ziem 
skiej . 

Urząd Hydrograficzny i Instytut 
Arktyczny, którego kierownikiem jest 
prof. Samojłowicz. kieruje rosyjskie 
mi pracami. nad żbadaniem tej szó- 
stej części Świata, zawierającej w 
swem  śnieżno-lodowatem łonie, w 
swej nocy sześciomiesięcznej i dniach 
półrocznych, bogactwa i możliwości, 
o których dopiero niedawno dowiadu 
ją się uczeni i świat cały za nimi. 
Bowiem w Rosji: carskiej, po wypra- 
wie uczonych za czasów Katarzyny II 
w 1734—43 r. Cała ta strońa badań 

Gąsiorowskiego. obserwuja- 

była w zaniedbaniu. 
Najwięcej zainteresowania wyka- 

zywali zesłańcy polscy w badaniach 
nad mroźnym Sybirem i podbieguno 
wemi sąsiedniemi krainami. W 1932- 
38 w roku Polarnym bierzć udział 50 
narodów, urządzono do pracy 37 ob- 
serwatorjów, z których zajęte przez 
Polaków na Wyspie Niedźwiedziej na 
leży do najważniejszych ze względu 
na bliskość bieguna, bo tylko dwa in 
ne są bliżej jeszcze. 

  

  

   

W każdym kraju biorącym udział 
w roku polarnym potworzyły się ko- 
misje, w Polsce nałeżą do niej: dyr. 
P. 1. M. dr. Lugeon, prof. Białobrzes- 
ki, del. Akademii Umiejętności, prof. 
A. B. Dobrowolski, prof. Hłasek-Hła 

sko, prof. Kalinowski, prof. Smosar 
ski, i prof, Groszkowski. Wyspa Niedź 
wiedzia znajduje się o przeszło 350 
klm. od Nordkapu, a-okolo 2600 od 
Warszawy, w prostej linii na północ. 

Znajdują się tam drewniane budynki, 
zaopatrywane w żywność na cały rok 
polarny, gdyż statki tam nie dochodzą 
i wskutek wiatrów i burz nie mogą 
zawijać do brzegów, niedźwiedzi wca 
le niema. ani żadnej zierzyny, prócz 
ptaków morskich. Dzień i noc trwają 
tu po cztery miesiące, a zorze pilarne, 
których obserwacje stanowią jedno 
ż zadań ekspedycji polskiej, świecą ze 

Na pogrzeb. 
PRAGA i4. 9. (Pat). Dziś udaje się 

samolotem do Warszawy na pogrzeb 
lotników polskich delegacja Aeroklu 
bu  Czeskostowackiego i tutejszego 
związku lotników w osobach sekreta 
rza gen. Aeroklubu kpt. Kopesky'ego 
i sekretarza związku Maly'ego. 

Warszawa ku uczczeniu _ 

pamięci ś. p. por. Żwirki 
i inż. Wigury. 

WARSZAWA, 14. 9. (Pat). Celem 
trwałego uczczenia pamięci bohaters 
kich lotników polskich š. p. por. Fran 
ciszka Żwirki i inż. Stanisława Wigu 
ry magistrat m. stoł. Warszawy uchwa 
lił wystąpić do rady miejskiej z wnio 
skiem o nadanie jednej z ulic Warsza 
wy nazwy ulicy Żwirki i Wigury. Po 
nadto magistrat wystąpi z wnioskiem 
o przyznanie 3 tys. zł. na rzecz fundu 
szu im. por. Franciszka Żwirki i o u 
stąanowienie stypendjum im. inż. Sta 
nisława Wigury w kwocie 3 tys. zł. 

DBwuminutowa cisza. 

WARSZAWA, 14. 9. (Pat). Komi 
tet obywatelski pomocy społecznej w 
Warszawie wystąpił z inicjatywą ucz 
czenia 5. p. Źwirki i Wigury dwuminu 
tową ciszą w całym kraju w dniu pog 
rzebu, we czwartek 15 b. m. punktual 
nie o godz. 12 w południe. 

  

Żałoba w harcerstwie. 
WARSZAWA 14. 9. (Pat). Główna 

Kwatera Harcerstwa z upoważnienia 
Naczelnictwa Związku Harcerstwa Pol 
skiego, zarządziła okrycie krepą krzy 
żów harcerskich w dniu pogrzebu bo 
haterskich lotników Żwirki i Wigury. 

Kondolencje. 

WARSZAWA. 14.IX. (Pat. Char- 
'gć d'affaires ZSRR Podolski złożył 
ministrowi spraw zagranicznych kon 
dolencje z powodu tragicznej śmierci 
por. Żwirki i inż. Wigury. 

WARSZAWA, 14. 9. (Pat). Kon 
dolencje z powodu tragicznego wypad 
ku, jakiemu ulegli por. Żwirko i inż. 
Wigura, złożyłi ministrowi spraw za 
granicznych ambasador angielski oraz 
posłowie hiszpański i grecki. 

Pomnik w Cierlicku. 
MARAWSKA-OSTRAWIA 14. 9. (Pat). Lu 

dność polska w Czechosłowacji odstąpiła od 
zamiaru wysłania delegacji na pogrzeb 
$ p. por. Żwirki i inż. Wigury Suma przez- 
naczona na pokrycie kosztów wyjazdu przez 
naczona zostanie wobec jego na fundusz bu- 
dowy pomnika bohaterów - lotników w Cier- 
licku Dolnem. 

KAEIEDPR CAE RZA CORSE 

NOŻYCAMI PRZEZ PRASĘ. 
Echa Śmierci por. Żwirki. 

Wśród głosów żalu z powodu śmier 
ci Żwirki i Wigury „Kurjer Poranny* 
wyróżnia się próbą wyciągnięcia wnio 
sków z tragicznej katastrofy. 

„Co do lotnictwa i zdolnych naszych pi 
lotów, których Polska nie może liczyć na 
tysiące. to musi w Polsce nastąpić pewne 
rozważne oziębienie romantycznych wzlotów! 
Pomijamy straty pieniężne, które też obojęt 
ne dla naszego Państwa być nie mogą, ałe 
nie możemy pominąć powtarzanego wciaż 
ryzyka jem zdolnych polskich lotników: 
;Tutaj czysty romantyzm święci triumfy! 

Rozumiemy, że brawurowanie jest jedną 
s cech podniebnych lotów ludzi, co za nic 
sobie mają życie; ale życie ich musi b, 
oszacowane jako wielce cenne dla Państ 

Tak winno być z brawurowaniem lot: 
ków. Zgoda, że tylko tacy ntogą być dobry- 
mi lotnikami, którzy brawurę w duszy swej 

od urodzenia noszą; ale do rozumu zewnęt 
„rznego musi należ ażeby ten pęd do bra 
wurowania regulować, zezwalając nań tam, 
gdzie ta brawura może przynieść stosunko 
wo do ryzyka wielki również pożytek!... —- 
Umiaru tego domaga się ой nas interes 
stwa, którego na takie ofiary narażać niko 
mu nie wołno, bo Polski na takie ofiary 
wprost nie stać". ‚ 

Przecie na zaburzenie atmosfe- 
ryczne już się zanosiło, przecie lotni 
kom należał się jakiś wypoczynek po 
świeltnem, a męczącem zwycięstwie, 
a.jednak—tak opinji publicznej jak 
i sterom miarodajnym nie przyszło 
na myśl ŹŻwirkę powstrzymać od lo 

    

  

      

        

specjalną siłą, Do ekspedycji należą 
(wybrani z pośród 250 kandydatów, 
badanych bardzo ściśle pod względem 
naukowym i fizycznej wytrzymałoś- 
ci), Cz. Centkiewicz, 28 lat, elektro- 
technikz Tuluzy i Grenbole, T, Łysa 
kowski, 27 lat, z lwowskiego uniwer 
sytetu, meteorolog tamtejszego lotni 
ska, inżnier elektryk J. Gartzman i 
syn naszego z 1919 r. rektora U. S. B. 
student fizyki St. Siedlecki, z krakow 
skiego uniwersytetu. Kierownikiem 
jest dyr. Lugeon, który jednak wróci 
do kraju po zainstałowaniu naszych 
młodych uczonych. Oni pozostaną 
tam odcięci od świata, i dopiero po 13 
miesiącach opowiedzą nam jak się im 
powodziło. 

Wyspa Niedźwiedzia, na której się 

już nasza ekspedycja naukowa znaj- 
duje od 2 sierpnia, przedstawia pusty 
nię bez źdźbła zieloności, z opuszczo 

nemi budynkami eksploatacji węgla 
w czasie wojny, zaniechanej odtąd. 
Kóło tysiąca ludzi, którzy tu pracowa 
li, wyjechało ; pozostał tylko kierow 

nik radjostacji, mieszkający w tem 
strasznem miejscu z żoną, małem 
dzieckiem, bratem i pomocnikiem 

stacji: Posiadają psa i konia, który się 

nauczył jeść mięso i ogryza kości nie- 
dźwiedzie jak mięsożerny! Statkiem, 
którym przybyła polska ekspedycja, 
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Manewry międzydywizyjne 
na Wołyniu. 

  

nów Zjednoczonych gen. M. 
był na manewrach mię 
Równem. na które zaprc 
nież i zagraniczni attasches wojskowi, 
dytowani w War: rie. Ši 

ilustracja nasza przedstawia gen. Mac 

Arthura w rozmowie z sowieckim attache 

wojskowym. 

   
   

    

tu. Lecieł więc w paszczę burzy by się 
nie spóźnić na umówiony z polską ©- 
kipą termin ... Leciał, mimo że lecieć 
nie chciał i mówił przyjacielowi, kpt 
Komarowi o złych przeczuciach. DZ5 
— mądry Polak... po szkodzie... 

Zagadnienie Ukrainy. 

„Słowo Polskie* drukuje szereś 
artykułów wstępnych w sprawie Uk- 
rainy. Zdaniem publicysty „Sł. P: 
kwestja wolnej Ukrainy | kwestja 
przezwyciężenia cywilizacji materja” 
listycznej i — prawdziwej niezależno 
ści wyzwolonych narodów Europy 
Środkowej. Toczy się bowiem walka 
między materjalizującym się сога? 
bardziej Zachodem (np. Niemcy), 2 
zmaterjalizowanym Wschodem o U” 
krainę — kolonję dla takiego, czy M“ 
nego wyzysku. Oba prądy mają zwo” 
lenników zwalczających się nawzajem” 

„Prawdziwie też niepodległościowym * 
narodowym ruchu ukraińskim jest ten trzeć: 
— nie najsilniejszy jak dotąd — kierunės- 
który kulturalnie niezależny i od sowieckiej: 
i od zachodniej cywilizach — rozumie, 
Ukraina nie może być wolną ani w so 
kiej, ani w „canskiej* federacji, ani też P 
protektoratem mandatowym któregokolwie 
z imperjalizmów zachodnich że zdobycie ao 

podległości przez Ukrainę jest uwarunkow" 
ne wolnością i siłą mocarstwową Polski 4 ю 
nych wyzwolonych już narodów Europy Śro 
kowej i płd. wsch. oraz Bliskiego Wschodu: 
że wreszcie realizacja idei niepodległości 
krainy jest sprawą ostatecznego upadku © 
wilizacji materjalistycznej tak zachodnie) 
jak i sowieckiej i zapanowania w ca 
świecie nowego porządku rzeczy. realizu." 
cego zasadniczą ideję polskiej kultury, idejt 
wolności i najgłębszą prawdę naszej myj! 
cywilizacyjnej, że nikt nie ma prawa. ani J* 

i jednostka ludzka. ani naród 23 
den żyć i rozwijać się kosztem i z krzywd? 
innych, innych ciemiężąc i wyzyskując”. , 

W drugim artykule zajmuje 5 
„St. P.“kwestją historyczno-geogral! 
cznych granic narodu ukrainskieg? 
wychodząc z założenia, że jedynie # 
kie granice narodu są sprawiedliw” 
Z .zainteresowaniem czekamy dA“ 
szych artykułów. . jie 
TTT SIT ENKTIEK NET SENNISSORSSS 

Konferencja w sprawie 
eksportu raków. 

Wi dniu 12 b. m. odbyła się w Izbie Erą? 
mysłowo— Handlowej w Wiilnie konferencji: 

eksporterów raków z okręgów Izb Р.—8! 

Bydgoskiej i Wileńskiej w której wzięli rów 

nież udział: delegat Państwowego Instytutu 
Eksportowego p. J. Gilewski, przedstawić: 

  

    

    

    

а 

   

  

     
   

Azby P—H. w Bydgoszczy p. Szpręga 0Г/ 
przedstawiciele Izby P—H. w Wiilnie Я 

Wi wyniku dyskusji na temat sprawy 3“ 
lekcji eksporterów raków konferencja stwi*' 
dziła, że zachodzi konieczność zrównania ** 
ruików konkurencyjnych, w których pracu 
ja poszczególni eksporterzy, oraz wypów* 
działa się za przeprowadzeniem selekcji * 
sporterów raków w oparciu o przepisy © cie 

wywozowem. mającem charakter organi?“ 
cyjny. 

'Konferencja omówiła * projekt rozpor12 
dzenia Min. Rolnictwa o ochronie połow” 
raków, poruszając w szczególności spraw 
wymiarów ochronnych — raków oraz spr” 
wę sezonów zakazu połowów. 

Pozatem konferencja uznała za wskaza8* 
zawieszenie poboru podatku obrotowego ©° 
eksportu raków. 

  

wysmukłym norweskim, Sverre, odje 

chali dwaj studenci z Oxfordu. któ- 
rzy tu spędzili trzy miesiące dla ba 

dań zoologicznych. 
I gdy urządzono mieszkanie na- 

szych młodych uczonych, gdy przewie 
ziono 80 skrzyń zapasów, gdy zabrz- 
miały na płytach gramofonowych 
hymn norweski, a potem polski, na- 
rodowy, pożegnali się ze statkiem łą 
czącym ich ze światem i pozostali, by 

pracami swemi wzbogacić dorobek 
naukowy wszechświata i zaświad- 
czyć że i na tem polu, Polska, aczkol 
wiek jest państwem tak jeszcze mło- 
dem, czyni największe wysiłki, by na 
dążyć w ogólnoświatowym biegu w 

każdej dziedzinie. Ekspedycję finan- 
suje częściowo rząd polski i fundusz 
Rockfellera, doraźną pomoc w upo- 
rządkowanieu gudynków okazały wła 
dze norweskie. 

Obyż zdrowie i wytrwałość służyły 
naszym polarnym badaczom, myśl ro 
daków rzadko zapewne w gwarze 
dnia codziennego zatrzyma się przy 
ich pustej wyspie, wiatrami łodowemi 
otoczonej, kędy prowadzić będą swe 
badania ku chwale polskiej nauki i 

dla ogólnoludzkich korzyści, ale gdy 
wrócą szczęśliwie, cieszyć się będą 
wszyscy i witać ich radośnie. 

Hel. Romer. «



э 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Z działalności B. B. W. R. 

Zabrania w Podūrzeziu. 

W dniu 11 b. m. odbyło się posie- 

dzenie Komitetu Gminnego . BBWR. 

w Podbrzeziu powiatu wileńsko-troc 

kiego pod przewodnictwem prezesa 

Komitetu p. Karola Masłowskiege 

Z ramienia Sekretarjatu Powiato 

wego był obecny na posiedzeniu Kie- 

  

  

rownik biura: Sekretarjatu p. Andrzej 

Gawda. 
Na posiedzeniu omawiano sprawy 

wewnętrzno-organizacyjne i kwestje 
pracy społecznej BBWR w okresie 

jesiennym. 

  

72-letnia staruszka oskarża swego 98-letniego 
brata o kradzież. 

Policja cszmiańska prowadzi obeenie do 

shódzenie w wyjątkowo sensacyjnej sprawie 

„ałctego skarbu* ma szkodę 72-letniej mie 

azkanki wsi Paczki, gminy dziewieniskiej 

iEmilji Tunelejowej, która oskarżyła o. po 

pełnienie tej kradzieży 98-letniego swego bra 

ła Jerzego Miehałkiewicza mieszkańca sąsie 

dniej wsi Podworany. Według złożonego 

przez nią zameldowania mia? ten prawie słu 

łetni staruszek skraść ua jej szkodę 500 rb. 

w złocie i 150 złotych. 

Szezegóły tej sensacyjnej sprawy sa ni- 

stępujące: 

Przed pięciu łaty Emilja Tunelejowa od- 

Dziś 

Kino Dźwiękowe 

EDISON 
w LIDZIE 

dźwięk. reżyserji znan. 
George Malforda p.t. 
bart : George Renavant. Wspaniała realizacja, która kosz- 

towała przeszło dwa miljony dolarów i trwała rok czasu, Wiel- 

ka ekspedycja złożona z 660 ludzi spędziła pół roku na pół- 

wyspie Malajskim i w niezgłębionych dżunglach Sumatry, fil- 

mując tło tego wspan. arcydzieła. 

kanu oraz groźne grzmoły podziemne z wrącego krateru po 

raz pierwszy ujęte przez kamerę. 

dała te pieniądze na przechowanie bratu. 

„Skarb“ ten ułożono do glinianego gurnka, 
wykcpanć w izbie głębcka jamę i na dnie 

jej ulokowano garnek. Przed kilku dniami 

staruszce potrzehne były pieniądze, wobec 

czego udała się do brata j odkcpawszy ja 

mę wydcbyła garnek. Jakże wicikie było 

jej przerażnie gdy skonstatowała, że garnek 

jest próżny. Skarb, który miał się w nim 

znajdować, znikł bez śladu. 

Wirbee tego. że 6 tajemniey schowanego 

skarbu wiedział jedynie jej 98-letni brat po 

wzięia podcjrzenie, że jest en spraweą kra- 

dzieży. Pelieja wdrożyła w tej sensacyjnej 

sprawie dochodzenie. tel 

arcydzieła filmowego doby obecnej potężnego 

W rol. gł.: Charles 
Bicford, Rose Ho- MARADU 

Prawdziwe wybuchy wul- 

Konflikt uczuć, żywiołów, 

zwierząt i ludzi. Walka ze zgłodniałemi krokodyłami. 

  

Rymszany 
pow. brasławskiego. 

O „gramocie“ rymszańskiej. 

żących krew Wiele da się powieczieć o mro; 
nakazów w żyłach gramatycznościach pi 

t p. ksiąg gminnych. ale p. pisarz gminy 

J. Długoborski razem z p. wójtem F. Czer- 

wińskim w Rymszanach pow. brasławskiego 

mie ustępują miejsca żadnej z gmin staje 

maszczycie możliwości i ust viając rekora 

mam wrażenie nie do pobi Oto. mam 

      

    

     

    

  

przed sobą nakaz szarwarko Nr. 409/A z 

dnia 6 lutego 1930 r. ski any do Korły 

Bronisława w Gajdach, zie tak się pisze:      
  

„Wi razie niewykonania powyższego 

warku w terminie wskazanym pow. 

rząd gminy wykona takowy na koszt i nie 

bezpieczeństwo Pana, a to na podstawie art. 

m4 Rozp. Prezydenta R. P. o przymusowem 

postępowaniu administracyjnym (Dz. Ust. 0 

poz. 342 1928 r.) 

(—) J. Długoborski, pisarz gminy 

   

(—) F. Czerwiński wójt gminy Ł 

(Druk. „Magata* w Brasławiu). Komenta 

rzy to nie wymaga. B. 

Turgiele. 
Konkretna pomoce rolnikom gminy 

turgielskiej: 

Gminę turgielską odwiedzali dość często 
pp. agronomowie, którzy usiłowali nauczyć 
tutejszych gospodarzy jak należy gospod 
wać, żeby mieć większą korzyść z rolnictwii. 

Praca tych pp. agronomów była oparta pra 
wie i wyłącznie na odczytach i pogadankach 
słowem, na „gadaniu”. 

Niewiele skorzystały z 
wa, gdyż tutejszy człowiek mało wierzy 
to co słyszy. Najlepiej go mogą przeko 
dowody namacalne. Zrozumiał to 'i wczuł 
się agronom p. Smolenkow, który oparł swa 
pracę na innych podstawach. Wybrał wpo- 
bliżu Turgiel kilku nowopowstających chot 
nych gospodarzy i rozpoczął z nimi pracę 

Na początku, kilka lat temu, praca ta nie 

dawała pożądanego: efektu, gdyż gospodar- 
stwa te powstały na gorszych i zaniedba- 
nych gruntach. Sąsiedzi niejednokrotnie 
drwili z pokazowiczów, gdyż uważali, że nie 
ma innych lepszych sposobów gospodarow:- 
mia pozatemi których nauczyfi ich ojcowie * 
dziadowie P. Smolenkow i wybrani przeż tie 

© gospodarze na pokazowiczów nie zrażał 
się tem i zabrali się do dalszej pracy. Przez 
wymienionego wyżej pana agronoma zostąty 
ułożone dla każdego gospodarstwa płodoz 
miany i udzielono cały szereg wskazówek i 
rad. do których właściciele pokazowych gos. 
podarstw starali się zastosowyw 

Po kilku latach pracy p. Smolenkowź, 
który dość często i chfnie odwiedzał wy- 
mienione gospodarstwa, pokazowiczom nie 
jest bardzo groźny kryzys gospodarczy. Ż; 
dostatnio a sąsiedzi przestali z niech drwi 
mocno interesując się: tay, jak gospodarują 

wybrani przez p. Smolenkowa gospodarze. 
P. Smolenkow teraz przez pokazów 

gospodarzy jest z radością wszędzie witany. 
Gospodarz. 

Mołodeczno. 
Z życia Koła Miejscowego Związku 

Pracowników Pocztowych 

w Mołodecznie, 

Enegricznie. wziął się do. pracy Zarząd 

Koła Miejscowego pocztowców _Mołodecz 
mie, powołany na walnem zebraniu Koła w 
dniu 6 grudnia 1931 roku z prezesem Bana 
«szewskim na 'czele. Włyniki dotychczasowej 

pracy są; następujące: 
Wi dniu 20 grudnia ub. r. została zorga- 

mizowana Koleżeńska Kasa Samopomocy, 
która w ciężkich chwilach: przychodzi swym 

członkom z pomocą, bez potrzeby. ubiegania 
się o pomoc do obcych 

Następnie w dniu 6 lutego b. r. została 
zorganizowana zabawa reprezentacyjna pocz 

towców na cele pocztowego Komitetu bezro 
bocia w Włlnie oraz na ufundowanie sztas 
daru dla Koła. Zabawa pod protektoratem 
Starosty powiatowego p. Stefanusa wypzdła 
bardzo okazale przynosząc zgórą 100 zł. do 
chodu. 

W) dniu 24 stycznia b. r. staraniem pre 

gesa Koła p. Banaszewskiego przy wydajnej 
pomocy prezesa dyrekcji pocztowej p. inż. 

Żuchowieza oraz naczelnika urzędu poczto- 

wego Mołodeczno 1 Sławeckiego — została 
zorgonizowana tradycyjna choinka dla dzieci 
pocztowców. Po raz pierwszy dzieci poczto 
wców bawiły się przy ogólnej choince. a 
święty Mikołaj z podarkami zaspokoił prag 
mienia dzieci i położył kres zabawie wspólux 
fotografją. 

Ostatnio” Koło Miejscowe  Pocztowców 
święciło doniosłą uroczystość , poświęcenia 
sztandaru związkowego w dniu 4 września 
b. r. Uroczystość tę zaszozyli swą obecnoś 
cią wice—prezes Dyrekcji Poczt i Telegra- 

fów 7 Wilna p. inž. Nowicki, oraz prezes 
Związku z Whrszawy poseł Stangreciak i p. 
Irena Borszewska. — skarbniczka Zarządu 
Głównego Związku Poczt. oraz przedstaw 
le władz cywilnych i wojskowych z p. Ol- 
szewskim Mirosławem Starostą Powiatowym 

      
tego gospodarsi- 
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(SONATA PORAZ TRZA DIW ZONE EWEDÓZA 

i p. majorem Dziubkiem przedstawicielem 

wojska na częle. Poświęcenia sztandaru do 

konał kapłan 86 p. p. ksiądz WR. Mz lawski. 

Po wbiciu gwoździ pamią h przed 

gimnazjum państwowem im. T. Zina nasta 

pia wspólna fotogratja ze sztandarami z 

zkowemi. Później w sali Bajka odbyła s 

uroczysta akademja, rozpoczęta okolicznoś- 

ciowem przemówieniem prezesa koła, przed 

stawicieli władz państwowych i związku. — 

Następnie p. Demido zówna zadeklamowa 

ła wiersz p. t. „Pieśń nie zapomni” Or.-Ota 

oraz dekłamował p. Sawlew: Orkiestra RS 

p p. pod batutą porucznika Michałowskiego 

odegrała Poloneza Szopena A—dur i Figle 

bandytów — Zappe. 
Następnie chór kolejowy „Ognisko pod 

  

       

  

    

   

    
   

  

    

   kierownictwem p. Smolskiego  odśpiewał 
kilka pieśni p. t. Polskie Szłandary na Krem 

łu — Lachmana, P Rycerza — Moniusz-      
iego. ki i Mazur Nowowiejs ь 

Po akademji odbyt wspólny obiad de 
legatów i zaproszonych gości w auli gimnaz 
jm a wieczorem delegaci i zaproszeni goście 

zakończyli swoją uroczystość zabawą. do- 
chód z której przeznaczyli pocztowcy na bu 
dowę kościoła garnizonowego w Mołodecz- 
nie 

      

Wkrótce zarząd koła uruchomi swoją 
Świetlicę, wyświęcenie której nastąpi w paź 
dziernika b. r. by w. czasie ziygy prowadzić 
akcję oświatową wśród swych członków. 

„Pocztowiec”. 

Podziękowanie. 
Pragniemy tą drogą wyrazić najgoręts/ć 

podziękowanie wszystkim paniom i panom 
Rodzicóm Chrzestnym oraz organizacjom 
społecznym. którzy przyczynili się do uświet 
nienia naszej uroczystości poświęcenia sztan 

daru Koła Miejscowego. Pracowników Poczt 
i Telegrafów W Mo/ndecznie a w szczególno 
ści: Panu Pułkównikowi  Smołarskiemu /3 
udziełe sali „Bajka” estry pułkowej 
na akademję Panu Dyr. Seminarjum Waw- 
ryce za udziełenie sali gińinazjalnej i fachc 
wych wskazówek, or siędzu kapelanowi 
Malawskiemu e przeinówien į 

poświęcenie s i 
mu „Ognis wykonanie pieśni a szcze 
gólnie p. Smolskiemu, kierownikowi chóru. 
który mie szczędził swej fatyg. pracy, a 

pomimo ciężkich warunków przyczynił się 
do udziału chóru w akademji pocztowej. 

: Za Zarzad: 

Prezes Kola — E, Banaszewski. 
Sekretarz — A, Włyrkowski. 

Oszmiana. 
8-mioletni chłopiec rozszarpany 

przez granat. 

Ośmioletni Jan Tonkiewicz ze wsi Mikule 
wszezeyzńa pów. oszmiańskiego znalazł. na 
pastwisku granat ręczny i mxnipułując nim 
spowodował ekspłczję w następstwie czego 
zastał rozszarpany w kawałki. 

Święciany. 
Tajemniczy zgon. 

Kołe wsi Bojany gminy święciańskiej na 
połu przy drodze zr/lezione zwłoki męzczy 
zny lat 36. Dochodzenie policyjne ustaliłn, 
że są to zwłoki Edwarda Zuka mieszkańca 
tejże wsi, Przyczyny zgonu narazie nie u- 
stałono. fej. 

Z pogranicza. 
Meljoracyjne roboty w wioskach 
pogranicza polsko-sowieckiego. 

  

   

        

  

     
    
   

    

Z pogranicza donoszą. iż nasku- 
tek porozumienia się kom. polsko'sow. 
jeszcze w m. maju r. b. w sprawie 
odwodnienia „gruntów granicznych 
wsi Zarębinów, Turczynowo, Grze- 
sińskie Bory i zaścianku Dołhinowo 
przystąpiono do robót meljoracyj 
nych w tych miejscowościach, Prace 
meljoracyjne prowadzone były na 
odcinku granicznym polskim Toma 
szewicze zaś sowieckim Dereczyno- 
wo..Dzięki pomocy władz granicz- 
nych polskich i sowieckich grunta i 
pola mieszkańców wsi wyżej wspom 
nianych w ciągu 4 miesięcy odwod 
niono i suche grunta przekazano 
mieszkańcom. (z) 

Ożywienie się ruchu towarowego 
między Polską a Sowietami. 

Ze Stołpców donoszą, iż w ostat 
nich dniach na granicy polsko-sowiec 
kiej znacznie ożywił się ruch towa 
rowy. Godziennie do Rosji przez sta 
cję graniczną udaje się po kilkanaście 
wagonów towarów, maszyn, galante 
rji. materjałów bławatnych ostatnio 
zakupionych przez misje sowieckie 
w Polsce. Do Polski również przycho 

k UR UE R WI LOBON NRA 

Zaćmienie. księżyca. 
Wczoraj w gódzinach wićczornych 

jasno świecąca tarcza księżyca zaczę 
ła powoliczakrywać się czarną plamą. 
Zaćmienie rozpoczęło się koło godz. 
9 i trwało do godziny li. Koło godz 

  

10-ej księżyc prawie. całkowicie. się 
pokrył czarną zasłoną. 

Zaćmienie księżyca tłumnie obser 
wowane było przez przechodniów. 

Projekt racjonalizacji „Arbonu”. 
Kierownik wileńskiego „Arbonu* 

p. inż. M alski informował wczoraj 
przedstawicieli prasy o zamierzonych 
aktualnych posunięciach T-wa w 
dziedzinie komunikacji miejskiej. 

Impułlsem do tych zmian była za- 
równo potrzeba usunięcia usterek ru- 
chu. jak, i to w pierwszym rzędzie. 
zmniejszenia deficytowości przedsię- 
biorstwa. która dotąd okrągło ma się 
wyrażać cyfrą 400.000. 

Dotychczasowe wysiłki w tym kie 
runku. np. zmniejszenie cen biletów 
o 30 proc. dały wprawdzie efektowny 
statystycznie wynik — wzrost frek- 
wencji 6 50 proc. stanu kasy to jed 
nak nie poprawiło. Zachodzi potrzeba 
poczynienia oszczędności. 

Generalnym środkiem ku temu ma 
być zmniejszenie „wozokilometrów*. 

Projekt p. dyr. Massalskiego przewi: 
duje skreślenie ich aż 50.000 miesięcz 
nie, Ma to być osiągnięte przez zmie- 
nienie tras biegu, zmniejszenie czę- 
stotliwości kursowania wozów i koma 
sację linij. Szczegóły tego projektu 
będziemy mogli zreferować czytelni 
kom dopiero jutro, gdy będzieniv mie- 
li do dyspozycji płanik sytuacyjny. 

Dziś kilka ogólnych uwag: 
Pierwsza myśl, która narzuca się 

każdemu konsumentowi tego produk 
tu codziennej potrzeby: „A więc bę- 
dę jeszcze dłużej wystawał na przy- 
stankach*. Na to projektodawca ma 
następującą odpowiedź. „Dia konsu- 

menta jest bardziej ważna pewni 

regularnej niezawodnej komunikacji*. 

Można to przyjąć... gdy się ma chro 

nometr w kieszeni. Można to przyjąć 

tem bardziej, że zmniejszenie częsłotli 
wości kursowania wozów ma dotknąć 
przeważnie peryferje, będąc jednocześ 
nie nowem zobowiązaniem ..Arbonu*" 

do ścisłego przestrzegania punktual- 

ności w śródmieściu. Trzeba to przy 

jać. jeżeli Zarzecze daje 250 osób 

dzien. frekwencji a Wiitkomierska 180. 

Druga myšl konsumenta: „A skąd 

będę wiedział o godzinach odejścia 

autobusów? Mają być ustawione ta- 

blice, narazie na końcowych i węzło- 

wych przystankach, stopniowo na 

  

  

    

  

   

  

     

wszystkich, następującej mn. więcej 

treści: „.Pierwszy autobus 6 godz. 7, 
następne co 5 minut, osłatni o tl-ej*. 
Mają być przytem wymienione wszy 
stkie przystanki. Świetna koncepcj: 
Analfabeta obliczy, gdy chodzi o okrą 

  

  

  

  

   
głe cyfry, gdy chodzi » okrągłe przer _ 
wy w kursowaniu wozów. Ale wyob- 
raźmy tablicę treści następującej: 
„Pierwszy autobus o 8.07, następne 
co 13 minut". Przychodzi elni 
ku, na przystanek o 13.08. Wy 
o której będzie najbliższy autobus. 
Stanowczo Świetna koncepcja. Zanim 
wyliczysz, już będziesz w domu. Czas 
tak szybko upływa przy rozwiązywa 
niu łamigłówek. 

Zgadujemy tu wątpliwości i pyta 
nia konsumenta. Należy chyba mię- 
dzy niemi umieścić następujące: a ul 

    

  

  

      

  

    

   
   

  

     

   

  

gi? ja być i ulgi. Zamierza się wpro 
wadzić zamiast bilętów  „miesięcz- 
nych tŁ. zw. „abonamentowe. Jest 
to zeszycik z biletami. Kupujący 
laki 7 rcik za 10 zł. otrzymałby 10 
proc. zniżki, za 15 zł. — 15 proc i za 
20 zł. 20 proc. (Szkoda, że ta skala 
nie została utrzymana do 100). 

   System „abonamentowy“ wydaje 
się o tyle wygodniejszy od „miesięcz- 

  

   

niego”, że się nie jest związanym ogra 
niczorym odcinkiem trasy. Mając bo 
wiem 2 rodzaje biletów 15 gr. i 20 gr. 
można uiszczać całą skałę pobiera- 
nych cen. Przytem jest gwarancja, że 
się nie przepłaci za niewykorzystane 
przejazdy, „miesięczne* bowiem biłe 
ty są kalkulowane za 5-razowy prze 

jazd dziennie, Zresztą i „miesięczne* 

mają być zachowane. 
Na ostatek najczarniejszy punkt 

projektu: 18 osób straci pracę, 18 ro- 
dzin straci pewność codziennego po- 
żywienia, 18 nowych osób zacznie 
szturmować o pomoc społeczną. Nie 
ubłagana jest kalkulacja handlowa. 
I nic nie zmienia terminologja. P. dy- 
rektor nazywa to nie „zwolnieniem*, 
lecz „selekcją. Jaka różnica? Dobrze 
byłoby, żeby magistrat, który w pią- 
tek ma rozważać projekt „Arbonu*, 
pomyślał trochę i o tych „wyselekcjo- 
nowanych*. (k) 

  

  

Romantyczna historia. 
Patajemny ślub córki chasyda z rzekomym „handlarzem 

żywym towarem". 

Niedawno do pelicji śledezćż M Wilna 
łódzkiego. wpiyńsłe zameldewanie kupea 

zminego wśród chasydó łódzkich, Rozenasa 
o ucieczce jego: córki. Jak Wynikało z za- 
meldowania Rozenasa, córka jeść poznała 
w swoim czasie jakiegoś osobnika nazwis 
kiem Mazewski, który uwiódł mu córkę i 
namówił do ucieczki z domu rodziców. Mło 
da. niedoświadezona panna usłachała uwodzi 
ciela, zabrała z szaty paneernej ojea znacz 
ną gotówkę i pewnego dnia zginęła z Łodzi. 
Od keležanek zbiegteį córki ojciec dowie- 
dział się że wyjechała ena wraz ze wspom: 
nianym Mazewskim w kierunku Wilna. Stra 
piony ©jeiee powziął wówczas podejrzenie, 
że eórka jego wpadła w ręce handlarza ży: 
wym towarem, a ponieważ miała jakoby wy 
jechać w stronę Wilna prosił on policję wi- 
leńską o zatrzymanie jej i jej uwodzieieła. 

Zameldowanie Rezenasa nadeszło do Wił 
na jednak zbyt późne. Przeprowadzone bo- 
wiem dochodzenie pólicyjne wykazało, że 
zbiegła todzianka rzeczywiście przebywała   

przez pewien czas w Wilnie, lecz wyjechała. 
obawy zaś Rczenisi co do tego, że Mazew- 

sza iest handłarzeńi żywym towarzem są nie 
słuszne imie 6dpowiadają prawdzie, gdyż 
jak się okazało 7 Łodzi przybyli oni do Wil 
"na. wzięli tu w tajemniev Ślub, poeżeiń wy- 
jechali w kierunku graniey sówieękiej i naj 
prawdopodobniej przeszli ją nielegalnie. 

Przeprowadzene w dalszym ciągu docho- 
dzenie wyjaśniło równięż powody, które spo 
wcdowaly tę romantyczną ucieczkę. Rosenas 
jest chasydeńii i ma trzy córki. Zbiegła jest 
Średnią. Przed rokiem zapoznała się ona z 
Mazewskim, no i strzała Kupidyna przeszyła 
jej serce. Ojciee sfirzóctwiał się ich šlubowi 
bowiem w rodzinach čhasydzkich jest we 
zwyczaju niewydawanie żamąź młodszej 
córki, dopóki starsza jest jeszcze panna. 
Cheąc jednak poślubić swegó ukochanego i 
nie mając cierpliwości czekać, żanim satrsza 
siostra wsłąpi w związek małżeński. młodzi 
zbiegli z Łodzi i w Wilnie zawarli "2, 

© 

„Miszka Grek“ hula. 
Nieudany zamach na wieśniaka. Właściciel piwiarni w roll 

„anioła-stróża”, Uprzedzenie i zemsta „Miszki Greka". 

W: dniu wezorajszym późnym wieczorem 
wynikła krwawa bójka w piwiarni Wincen 

łego Wasilewskiego przy ulicy  Końskiej. 
Przed zamknięciem piwiarni wdarłe się д0 

jej środka kilku osobników na czele ze zna 
nym na bruku wiłeńskim opryszkiem „Mi- 
szką Grekiem*. Nieproszeni goście pod ko- 
mendą .Greka* napadli na właściciela .pi- 
wiarni, rzucili go o ziemię i zaczęli dotkti- 
wie bić i kopać nogami. Jeden z napastni- 
ków kopnął go w twarz inny znów poczał 
mu rwać włosy z głowy. Kres awanturze po- 
łożyła polieja, która awanturników zatrzy- 
mała. Wasilewskiego przewieziono do ambu- 
latorjum pogotowia, gdzie udzielono mu pier 
wszej pomocy. 

Powody tego napadu w świetle złożonych 
przez poszkodowanego w policji zeznań wy- 
slądają następująco: Do piwiarni Wasilew- 
skiego uezęszezają | przewažnie | wlošeianie. 
przybywający w różnych sprawach do Wil- 
na. Wliościanie ci stanowią gros klienteli Wa 
silewskiego i on przeto e nich dba. Ostatnio 
jednak piwiarnię jego zaezął odwiedzać wra” 

z towarzyszami „Miszka Grek* który przy 
okazji zaczął żerować na częstej naiwności 
włościan Właściciel piwiarni nie łudząe się 
ani na chwilę co do niecnych zamiarów 
„Greka* uprzedził swoich klientów by sie 
go strzegli. To całkowicie pokrzyżowało pla 
ny „Greka* który spodziewał się tu połowu. 
Widząc jednak że Wasilewski stanął mu na 
drodze Miszka Grek uprzedził go. że jeżeli 
w dalszym ciągu będzie stawał mu na dro- 
dze krwawo się n. m zemści. Włsiliwski 
groźby tej nie' usłuchał i w. dalszym ciągu 
stał na straży kłientów.. Wiobec- tego „Grek* 
postanowił przekonać Wasilewskiego, że po- 
trafi go zmusić do posłuszeństwa. Jakoż gro 
źby na wiatr nie rzucał i wczoraj dokonał 
napadu. o 

Należy dodać, że przed tygodniem „Grek* 
z swymi towarzyszami dokonał podobnego 

najścia na inną piwiarnię przy zaułkn 
Szwarcowym prawdopodobnie dła tych sa- 
mych powodów. Policja prowadzi: w tej spra 
wie dochodzenie. (e) 

   

   

Napad nożowników na Równem Polu. 
Do ambulatorjum pogotowia ratunkowega 

został w dniu wczorajszym przywieziony mie 
szkaniee m. W$lna Aleksander Walentyno- 
wiez — robotnik zamieszkaly przy trakcie 
Bystrzyckim 34, z przebitą nożem ręką. Po 
nałożeniu mu cpatrunków, Walentynowicz 
zeznał, że we wtorek wieczorem. gdy wra- 

cal do domu, został na Równem Polu napa 

dnięty przez nieznanych osobników. którzy 
dotkliwie go pobili i przebili nożem rękę. 
poczem jeden z napastników wyciągnął mu 
z kieszeni 30 złotych. Dokonawszy rabunku 
napastnicy zbiegli. 

Poszkodowany powiadomił również © wy 
padku polieję która wszezęła w tej sprawie 
dochodzenie. (e). 

-HTWTT FDTONWNESNANAESEAEWCZOWOONITONNONZEDZZCZEZEA 

dzą zwiększone transporty ryb, skór, 
futer i wyrobów gumowych. 

Również zanotowano nieznaczne 
ożywienie się ruchu towarowego na 
granicy polsko-łotewskiej, W ciągu 
tygodnia przeszło przez Turmonty do 
Łotwy kilka pociągów z towarami, 
węglem i maszynami polskiemi. (2) 

Zatrzymanie morderców. 
Wi nocy z 12 na 13 b m. na granicy poł 

sko-sowieckiej koło Tomaszewicz zatrzyma 
no dówch podejrzanych osobników, którzy 
zamierzali zbiec na teren Rosji sowieckiej. 
Osobnikami okazali się Piot rKraśniewicz i 
Jan Popow, mieszkańcy wsi Usdowo gminy 
rakowickiej. 

Wi wyniku pierwiastkowego dochodzenia 
zdołano ustalić. iż oboje są poszukiwani 
przez władze śledcze za dokonanie zabójstwa 
na soboie Zygmunta Chraściakowa. (Zi 

   

  

Z Białorusi Sowieckiej. 
Partyzanci grasują. 

Do Wilna nadeszła wiadomość iż przedw 
czoraj o świcie grupa partyzantów—chłopów 
grasująca w okręgach Mińszczyzny i Połoe- 

ka usiłowała wysadzić w powietrze most na 
rzece koło Troicka, na linji kolejowej Wie- 
tryno-Polock. Zamiary partyzantów zauwa- 
żyło dwóch wartowników. którzy strzałami 
zaałarmowali najbliższy posteffnek. Zama- 
chowey na miejscu wypadku pozostawili 
bańkę z dynamitem i zbiegli w okoliczne la 
sy. Linja Wietryno-Polock przeważnie słu- 
ży do transportów towarowych straży grani 
cznej, kołchozom i instytucjom sowieckim. 
Pociągi pasażerskie kursują na tej linji za- 
łedwie 2 3 razy w tygodniu. Również linja 
ta służy bolszewikom do celów wojskowych. 

Popierajele Przemysł Krajowy 

  

Lata mijaja 
zawczasu dbać o zachowanie pięknej 

Mężczyźni patrzą z podziwem na 
świeżą, dziewczęcą cerę. Dlatego też 

miljony kobiet pielęgnuje urodę i 

konserwuje jędrność ciała przez co- 

dzienne regularne stosowanie mydła 
Palmolive. Gdyż do wyrobu tego 
słynnego na cały świat mydła użyte 
zostają najnaturalniejsze olejki kos- 

metyczne - mianowicie olejeowoców 
oliwnych, pałm i orzechów koko- 

sowych. › 

Niech Pani.naciera codziennie rane 
i wieczorem twarz obfitą pianą myd- 
ła Palmolive, w ten sposób, by piana 
ta mogła wniknąć w każdą najmniej- 
szą porę, następnie niech Pani spłu- 
cze twarz ciepłą, a potem zimną wo- 

dą i delikatnie osuszy ręcznikiem. 

Niech Pani używa również mydła 

  

Prosimy żądać stale prawdziwego 

mydła Palmolive, zwracając uwagę 

na zielone opakowanie z czarną 

opaską i złotym napisem Palmolive. 

  

Wystawa rechoma prób | wzorów 
przemysłu krajowego. 

Dzisiaj we czwartek 15 września 
w lokalu Klubu Przemysłowo-Handlo 
wego Miekiewicza 33 o godzinie 18 
p. wojewoda Beczkowicz w obecności 
przedstawicieli Komitetu Organizacyj 
nego, Samorządu, Izby Przemysłowo- 
Handlowej i Izby Rzemieślniczej oraz 
licznie zaproszonych gości, dokona ot 
warcia Wystawy Ruchomej. 

Poza ruchomemi eksponatami w 
Wystawie bierze udział 30 firm miej 
scowych z branży włókienniczo-kon 
fekcyjnej i branży drzewnej. Na oneg 
dajszem poiedzeniu Miejscowego Ko 
mitetu Wystawy, któremu przewodni 
czył p. Hajdukiewicz Naczelnik Wy- 
działu Przemysłowego Województwa 
i dyrektor Wystawy  Ruchomej p. 
Skwarczyński ustalono porządek prze 
mówień przy otwarciu Wystawy i uch 
walono zaprosić 8 członków do Ko- 

misii Kwalifikacyjnej dla odznaczeń 

wysławców. miejscowych. Odznacze- 
nia mają być dwojakiego rodzaju Dy 
plomy Uznania i Listy Pochwalne, 

Wystawa Ruchoma  wzbudziała 
szerokie zainteresowanie w sferach 
handlowo-przemysłowych i rzenieśl 
niczych. Cech Fryzjerski projektuje 
podczas trwania wystawy urządzić 

  

* konkurs fryzjerski a cały szereg skle 
pów zobowiązał się w przeciągu 4 
dni urządzać wystawy w oknach wy 
łącznie z wyrobów krajowych. 

Przemówienia przy otwarciu wy- 
stawy będą transmitowane przez Rad 
jo, poczem przygrywać będzie orkie 
stra. Wystawa Ruchoma przyczynić 
się może wielce do wzmożenia ruchu 
handlowego i wywrzeć dodatni wpływ 
na zawieranie tranzakcyj, pozatem 
Wystawa Ruchoma jest intere»ują- 
cym pokazem krajowej produkcji, to 
też niewątpliwie zechce ją zwiedzić 
jak najszerszy ogół naszego społeczeń 
stwa. 

Z. K. 
„Nowy rozkład łotów na pol- 

skich linjach lotniczych. 
Z dniem 1 października br. wcho 

"dziw życie nowy rozkład lotów na 
polskich linjach łotniczych. 

Według nowego rozkładu samolo 
ty odlatywać będą z Warszawy we 
wtorki, czwartki i soboty do Bydgosz 
czy o godz. 9, do Poznania o 12.40, do 
Katowic o 13. W poniedziałki, środy i 
piątki odlatywać będą samoloty z 
Warszawy do Wilna o godz. 9.15, do 
Krakowa, Katowic, Berna i Wiednia 
0.8.30, do Lwowa o 9.30. Samoloty 
Warszawa—Bydgoszcz będą miały 
dalsze bezpośrednie połączenie z 
Gdańskiem (Gdynia). 

Z Gdańska do Bydgoszczy samolo 
ty odlatywać będą w poniedziałki, 
środy i piątki o godz. 9, z Bydgoszczy 
do Warszawy o 10.30. Odlot z Kato 
wic do Warszawy w te same dni o go 
dzinie 9.45, z Wilna do Warszawy we 
wtorki, czwartki j soboty o 9, z Wied 
nia o 8.30, z Brna o 9.15, z Katowic o 
12.05, z Krakowa o 13.10, ze Lwowa 
w poniedziałki, środy i piątki o 9.30. 

Ze Lwowa do Czerniowiec i Buka 
resztu samoloty odlatywać będą tylko 
w soboty o godz. 9.15, w drodze pow 
rotnej zaś z Bukaresztu tylko we wtor 
ki o godz. 8. 

  

— pależy więc 
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Palmolive do codziennej kąpieli 
całego ciała. Zdziwi się Pani, 

jak delikatną i miękką stanie się 
skóra, jak elastyczną i świeżą. Dła- 
tego też tajemnica wyrobu mydła 
Palmolive jest jedną z najcenniej- 
szych tajemnic pielęgnowania 
urody na świecie. 

RADJO 
CZWARTEK, dnia 15 września 1952 roku. 

11,58: Sygnał czasu. 13,10: Program dzien 
ny. 13.15: Słynne zespoły muzyki tanecznej 
(płyty). 1 Kom. meteor. 15,40: Utwory 
Piotra €zajkowskiego (płyty). 16,30: Kom. 
gimn. „Sokół* 16.45: Recital śpiewaczy Ste- 
fanji Grabowskiej. 17.15: Recytacje w wyk. 
Heleny Zelwerowiczówny. 17.30: Najpiękniej 
sze piosenki Hanki Ordonówny (płyty). 18,00 
Transmisja z otwarcia wystawy ruchomej, 
prób i wzorów przemysłu krajowego. 18,30: 
Muzyka taneczna. 19,10: Program na piątek. 
19.15: „Skrzynka pocztowa Nr. 213'-. 19,35: 
Prasowy dziennik radjowy. 19,45: Rozm: 
tości. 20,00: Koncert. 21, Koncert. 21.30: 
Słuchowisko: Drugie imię miłości”. 21,50: 
Komunikaty. 22.00: Filmy dźwiękowe. 22,40: 
Wład, sportowe, 22,50; Muzyka taneczna. 

  

  

    

     

PIĄTEK, dnia 16 września 1932 roku. 

  

11.58 — Sygnał czasu. 15.10 — Progarm 
dzienny, 15.15 Płyty. 15.35 — kom. met, 
15.40 — muzyka kamerłana (płyty), 16.30 
— Kom. Tow. Org. i Kółek Rolniczych, 
16.40— Odczyt, 17.00 — Koncert, 18.00 — 
„Społeczeństwo genjalnych ślepoów' — od 
czył. 18.20 — fnusyka lekka 2 Ciechocinkas 

sY.15 — 2 zagadńien litewskich, 1930 — 
program na sobotę, 19,35 — Prasowy dzien 

nik radjowy. 19.46 20 Przegląd prasy rolni” 
czej, 19.55 — rozmaitości, 20.00 — Pogadan 

a muzyczna, 20.15 koncert symfoniczny ż 
Filharmonji 22,30 — komunikaty. 22.40 — 

wiadoiności sporlowe. 22.50 — muzyka ta 
nęczna, : 

idwmea RADIOWE. 

AUDYCJA POŚWIĘCONA Ś, P, POR. ŻWIR- 
CE I INŻ. WIGURZE. 

W) dniu 15 września. we czwartek Roz 
głośnia wileńska Polskiego Radia nada au- 
dycję poświęconą ś. p. por. Žwirce i $. p 
inž Wigurze a składającą się z części litera 
ckiej i muzycznej. Wykonany będzie m in. 
poemat Iłakowiczówny, specjalnie napisany 
na tę audycję. Poemat ten nigdzie drukowa 
ny nie będzie. й 

ARJE OPEROWE I POEZJE. 

Na; dzisiejszym popołudniowym Копсег: 
cie (godz. 16,45) wystąpi przed mikrofonem 
wileńskim jako solistka p. Stefanja Grabow 
ska (sopran) odśpiewa z towarzyszeniem for 
tepianu m. in. dumkę Zosi z opery. „Flis*, 
Moniuszki oraz arję z opery ,„Eugenjusz O 
niegin* scena z listem. Po koncercie art. dra, 
matyczna H. Zelwerowiczówna recytować bę 
dzie utwory poetyckie Stanisława Ciesielczu 
ka, przedstawiciela najmłodszej poezji pol- 
skiej. 

    

    м 

  

   

REPORTAŻ Z ŻYCJA. 

O godz. 18 mikrofon wileński powędruje 
na otwarcie wystawy ruchomej prób i wzo 
rów przemysłu krajowego, 
si 

która odbędzie 
dzisiaj w Wilnie. O przebiegu inaugurac 

ji informować będzie radjosłuchaczy p. Ha 
lina Hohendlingerówna. 

DRUGIE IMIĘ MIŁOŚCI. 

Jako słuchowisko z Warszawy па АЬ 

zostanie o godz. 21,20 nowa komedja 

      

s Stanisława Miłaszewskiego p. t. „Drugie imię 
miłości”, która w ubiegłym sezonie odniosła 
znaczny sukces na scenach polskich. Utwór 
ten został odpowiednio zradjofonizowany, 
wskutek czego wysłuchanie go w całaści nie 
zajmie więcej niż pół godziny czasu. 

"HANKA ORDONÓWNA, 

Dła wiełbicieli Hanki Ordonówny przy: 
towała rozgłośnia wileńska w dzisiej 
programie radjowym (godz. 17,30) audycję 
z płyt gramofonowych, dzięki czemu usły- 
szymy wybór najpiękniejszych piosenek zna 
komitej artystki. 

Konkurs na pracę © uprosz- 
czonych księgach handlowych 

Izba Przemysłowo—Handlowa w W$lnie 
ogłosiła konkurs na pracę na temat „O up- 
roszczonych księgach handłowych'** Ustalone 
zostały dwie nagrody: I — 500 zł. i Н 300 
zł. Prekluzyjny termin nadsyłania prac — 
30 listopada r. b. — Szczegóły co do warun 
ków konkursu udziela na żądanie biuro 1z- 
by, ulica Trocka 3 

   

  

Zagadkowe samobójstwo na Wilczej Łapie. 
Samobójca © dwudziestu ranach. 

Wi dniu wczorajszym ekoło godziny 3 
wpobliżu szpitala kolejowego na Wilczej Ła 
pie, w krzakach na górze. przez którą prowa 
dzi najbliższe przejście ze szpitala kolejowe 
go na ulicę Legjonową, znaleziony został 
przez przechodnia mężczyzna, leżący w sta- 
nie nieprzytomnym w kałuży krwi. Lewa rę 
ka nieznajomego była całkowicie pokrajana 
nożem. W: prawej zaś ręce, w której zmarły 
ściskał kruezowo brzytwę widniała jedna # 
boka rana. Wszystko świadczyło © tem, że 
nieznajomy popełnił samobójstwo, przeeina- 

jąc sobie w kilku miejscach arterję. Przecho 
dzień niezwłocznie zawiadomił o straszli- 
wem odkryciu posterunek policji skąd wezwa 
no na miejsce wypadku p<ezQtowie ratunko- 
we. Lekarz stwierdził, że desperat zadał so- 
bie brzytwą na lewej ręce około 20 ran, zaś 
jedną głęboką na prawej ręce. W; stanie bez 
nadziejnym przewieziono go do szpitala św 
Jakóba. Nazwiska samobójcy ze względu na 
brak przy nim jakichkolwiek bądź doku- 
mentów narazie nie ustalono. Jest to ż- 
czyzna lat 32—35 6)  
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Wschód vłońca g. 4 m. 52 

Zrchėd "A. 37 

  

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologji U.S.B. 
w Wilmie z dnia 14/1X — 1932 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 762 

Temperatura órednia —0° С. 

= naiwyžsza -- 15° С. 

* najniższa 4- 6° С. 

Osad | 
Wiatr: północno-zachodni. 

Tendencja: wzzost. 

Uwagi: przelotny deszcz. 

MIEJSKA. 
— Przyrost ludności w Wilnie. W; ubieg- 

tym: miesięcu na terenie m. Wiilna urodziło 
się 146 dzieci żywych z czego zmarło po kil 
ku dniach 13, przy życiu pozostało 133. W. 

   
   

  

tym czasie zmarło w Wilnie 121 osób. 
Najw zgonów zanotowano z chorób or 

„, gruźlicy, ataków sercowych i 
zapalenie mózgu. 

— DBikwidaeja wydziału egzekucyjnego. 
Prace specjalnej komisji, kierującej sprawa 
mi likwidacyjńemi b. referatu egzekucyjne- 
go, magistraiu m. Wilna, postępują szybko 
naprzód. Materjały podatkowe dla władz 
skarbowych są skrupulatnie przygotowywa- 
ne i należy przypuszczać iż do dnia 15 paź- 
dziernika b. wydział egzekucyjny „zost B 
kompłetnie zlikwidowany zaś agendy 
przekazane wileńskiej Izbie Skarbowej. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Z Kela Połenistów St. USB. Wszyscy 

wsitępujący na wydział humanistyczny USB. 
roogą zasięgnąć informacyj w sprawie stud 

w Informatorjum Koła Polonistów St. 
SB. — Informatorjum czynne codzienne w 

godz. 11—13 w lokalu koła przy ulicy -Zam 
kowej 11 m. 8. 

c SPRAWY SZKOLNE. 
— Dem Dziecka. Z dniem i października 

r. b. zostaje otwarte przedszkole przy ..Ogni 
sku” Kołejowem w Wilnie p n, „Dom Dzie- 
cka“. 

Opłata została w roku I ącym zniżona. 
Zapisy przyjmuje Kancelarja „Ogniska* (Ko 
lejowa 19) codzienie oprócz niedziel i dni 
świątecznych w godzinach od 2 do 8 wieczór 

Tamże przyjmowane są jeszcze zapisy 
dzieci do Szkoły Powszechnej przy „Ognisku 
w godzinach od 8 rano do 1 po poł. 

GOSPODARCZA. 
— Kensumeja mięsa w Wilnie. Konsum 

cja mięsa w Wiilnie w ostatnim tygodniu zna 
cznie wzrosła. Na targ miejski spędzono — 
2346 sztuk bydła i nierogacizny. Na konsum 
cję miejscową zakupiono 2248 sztuk. pozosta 
ie bydło zakupiły pobliskie gminy powiatu 
wiłeńsko-trockiego. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ 
— Zarząd Koła Absolwentek Państw. 

Gimnazjum im. A. Czartoryskiego w związ 
ku z obchodem 10-lecia istnienia tego Gim 
mazjum wzywa wszystkie absolwentki na zeb 
ranie, które się odbędzie dnia 17 września 

r b. o godzinie 5 pp. w gmachu Gimn. Sło 
wackiego ulica Dominikańska 3 

— Komunikat Związku Pań Domu. Na 
Wystawie Przemysłu Krajowego Mickiewi- 
cza 33—a, której otwarcie nastąpi dzasiaj, t 
j. w czwartek dnia 15 września Instytut Go 
spodarstwa Domowego urządza 
swoich wydawnictw. Na otwarciu Włystawy 
będzie obecna p. Marja Karczewska wydele 
gowana przez Zarząd Główny Związku Z 
Warszawy. 

P. Karczewska jest zasłużoną działaczką 
«a polu gospodarczem, autorka wielu cen- 
swych książek, znana prelegentka radjowa. 

Z. P. D. prosi zatem swoje członkinie 
e jak najliczniejsze zwiedzanie Wystawy. 
zapoznanie się z p Karczewsi i zaintereso 
wanie się wydawnictwami z zakresu gospo 
darstwa domowego. 
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RÓŻNE. 
— Kursy Sanitarne Czerwonego Krzyża. 

Zarząd Wileńskiego Okręgu Polskiego Czer 
wonego Krzyża niniejszem informuje, że 
wkrótce rozpocznie się VI Kurs dła sióstr 
pogotowia sanitarnego Polskiego Czerwone- 
go Krzyża. 

Podania o przyjęcie na Kurs przyjmuje 
Okręgowa Sekcja Sióstr ulica Zawalna Nr. 
1 codzienie od godz. 10—13 i od 18—20 

Od kandydatek, narodowości polskiej. wy 
miagane jest świadectwo szkolne z ukończe 
niem conajmniej 4 kl. szkoły średniej luh 
7 oddziałów szkoły powszechnej i dowód 
<«bywatelstwa polskiego. 

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

Ze względu na liczne zgłoszenia, kandyda 
tek uprasza się o wcześniejsze składanie po 

    

ONIKA 
— Choreby zakaźne w Wilnie. Wydział 

Zdrowia m. Wilna zanotował następujące 
choroby zakaźne: tyfus brzuszny 6. plamisty 
2, gruźlica 8 (2 zgony). jaglica 9, błonica 4, 
róża 8. drętwica karku 1 inne choroby 16. 
Razem zanotowano 49 wypadków zasłabnięć 
na choroby zakaźne w item 2 zgony (Zi 

— Badanie wozów dalekobieżnych. W 
związku, z często zdarzającemi się wypadka 

mi autobusów dalekobieżnych, specjalna ko 
miscja techniczna przeprowadziła szczegóło 
we badanie wozów kursujących między Wil 
nem a innemi miastami województwa wileń 
skiego. nowogródzkiego i białostockiego. 
Stwierdzono iż nie wszystkie wozy nadają 
kię do użytku i w związku z tem komisja 
zarządza. by wozy zużyte odremontowano 

    

  

    

  

ew. wycofano. (Z) 

TEATR | MUZYKA 
-— Lutnia — „Cudowny połów*. Dziś w 

czwartek dnia 15 września o gaz. 8,15 po 
raz ci wyborna sztuka Franka Vospera 

P. Cudowny połów*. Wnikliwa režyserja 
Whcława Radulskiego uwydatnia walory sce 
niczne tej sztuki. której akcja toczy sie 
współcześnie w Londynie. 

Zespół doskonale zgrany stanowią pp.: 
Loedl. Hajdamowiczówna, Wyrwicz, Jasiń- 

„ Detkowski. Zelwerowiczow 
y Stanisławska,  Skolimowsk'. 

Moranowiez, Brusikiewiez, Dobrowolski. Jest 
to ostatnia sztuka bież. sezonu po której na 
stąpi przerwa międzysezonowa. 

Jutro dnia 16 b. m. o godzinie 8.15 „Cu 
downy pałów*. 

  

    

    

— „Przez dziurkę ad klucza* gościnne 
w. y. J. Sokołowskiej w Teatrze Letnim. 
Dziś w czwartek dnia 15 września o godz. 
8.15 ujrzymy doskonałą rewją p. t. ,.Przzz 
dziurkę od klucza* z gościnnym występem 
Janiny Sokołowskiej. w świetnych” produkc 
jach własnego programu, oraz z udziałem ca 
łego zespołu w osobach: duelu tanecznego 
„Ney'ów. Sempolińskiego. Kozłowskiej, Suli- 

łta, Kosińskiej, Rogóskiego, oraz 

     

  

    

   
   

  

   

     

  

   

najnowsze przeboje: „Tango 
„To wszystko z od 
stem tuman* ód dorę- 

„Wiampirzyca*. „O icie* i wiele 

  

innych które warto obejrzeć. 
Jutro dnia 16 września o godzinie 8 mi. 

nut t5 „Przez dziurkę od, klucza”. 

Jeden występ słynnego chóru rosyj- 
skiego w Sali Miejskiej. W! niedzielę dnia 
18 b. m. o godzinie 8,30.wiecz. czarować nas 
będzie swojemi przepięknemi głosami świet 
ny chór rosyjski po dyrekcją znakomitego 
tenora artysty rosyjskiej opery w Paryżu Te 
odora. Andrejewa Program zapowiada 

ulubieńsze i najpiękniejsze pieśni ludow 
romanse cygańskie oraz pieśni syberyjskie 
włóczęgów w oryginalnych tjumach ins 
nizowane przez reżysera teatru Stanislaw- 
skiegó w Moskwie. Bilety do nabycia w księ 
garni „„Lektor* Mickiewiczą 4. 

SPORT 
Z Polski. 

© MIEJSCE W LIDZE. 

Walki © wejście do Ligi weszły już w 
fazę spotkań decydujących. Z trzynastu dru 
żyn, które stanęły na starcie, conajmniej po 
łowa winna już rozstać się z myślą o przed» 
staniu się do ekstra klasy piłkarstwa polskie 
go. 
A Obecna sytuacja w poszczególnych gru- 
pach jest następująca: 

  

    

  

     

    

    

    

    

I grupa: 1) Legja punktów 8, bramki 
2) ŁTSG. p. 4 br. 11:4; 3) Połonja — 

SEEM    
Ii grupa: 1) Podgórze p. 6, br. 7:2; 2) 

IFC. p. 2. br. 8:7; 3) Wharta p. 0, br. 2:8. 
II grupa: 1) Polonja — Przemyśl p. 4. 

br. 12:2; 2) Unja p. 3, br. 5:6; 3) Hasmonea 
p.'1, br. 2:8. 

IV grupa: I) 1 p. p. Lėg. p. 6. br. 16:5; 
2) 76 p. p. p. 2, br. 6:4, 3) 4 d. samochodów 
pancernych punktów 0. bramki 3:18. 

powyższej tabeli charakterystyczny 
jest wysoki stosunek bramek. jaki zauwa 
żamy u czołowych klubów poszczególnych 
grup. Zdaje się, że jest on dobitną ilustracją 
przewagi łeaderów pod pozostałemi drużyna 
mi. wpij. 

SKŁAD POLSKI NA MECZ Z WĘOCHAMI. 

Kapitan PZB. p. H. Sadłowski ustalił już 
ostateczny skład bokserskiej reprezentacji 

, Polski na mecz z Włochami który odbędzie 
się w dniu 18 b. m. w Poznaniu. 

Waga musza — Misiorny (Poznań). Waga 
kogucia — Polus (Poznań). Waga piórkowa 
— Rudzki (Śląsk). Właga lekka — Sipiūsk“ 
(Poznań). Właga półśrednia -—  Garnczarek 
(Łódź). Waga średnia — Chmielewski (Łódź) 
Waga półciężka — Wystrach (Śląsk). Waga 
ciężka — Konarzewski (Łódź). 

  

   

     

  

PZB. odwołał, w średniej zaś nie odbyła 

ona z powodu dobrowolnego wycofania 

4:17; 4) Gwiazda p. 1.” 

KVRJ_E R 

GDZIE I KIEDY STARTUJE KUSOCIŃSKI? 

Najbliższy start Kusego odbędzie się 17 
b. m. w Warszawie na 3.000 mtr z Finnem 
'Tuominenem. 18 b m zaś obaj stągtują w Ło- 
dzi. Wi Pradze Kusocżński biegnie 1500 m. 
i 5 klm 24 i 25 b. m, 

Dnia 28 b m w Wiedniu w meczu z Au 
strją, 1 października w Budapeszcie w me- 

czu z Więgrami a 8 i 9 października bierze 
udział w zawodach zorganizowanych przez 
Włrszawiankę w Warszawie. 15 październi 
ka Kusociński startuje w Paryżu w ..Prx 
Jean Boui na 5.000 wygranym przez niego 
w roku ubiegłym. 

   

  

wpj. 
PUSZKARZEWĘCZ ZWYCIĘZCĄ TURNIEJU 

TENNISOWEGO 

Trwający od czterech dni turniej tenniso- 
wy o puhar przechodni „Słowa zakończył 
się dopiero we wtorek finałem pomiędzy 
czołową rakietą Wilna Kewesem (ŻAKS) i 
młodym, nieznanym. ale obiecującym zawod 
nikiem Puszkanzewiczem. Zwyciężył ten o 
statni budząc entuzjam licznie przybyłej na 
zawody młodzieży szkolnej. (Pusz z 
jest uczniem gimnazjum Zygmunta August 

Kewes, dając swemu młodemu przeciwni 
komi w k m gemie dwie piłki fory. grał 
bardzo óstroż bojąc się wszelkiego ryzy- 
ka. Mimo to walka była ięta. Przy 
stanie 5:5 w ostatnim. secie Puszkarzewicz 
zdobywa decydującego gema i zostaje rewela 
cyjnym zwycięzcą turnieju. 

        

         
    

    

KUSOCIŃSKI ZAWSZE PIERWSZY. 

Nasz as nietylko jest pierwszym biega 

czem Ś a. Tam, gdzie chodzi o uznanie 

dla bohaterskiego wysiłku, nie pozostaje on 

    

  

również w tyle. 

Janusz Kusociński był pierw 

sce. który złożył ofiarę 20 zł. na pomnik @а 

zgasłych bohaterów łotnictwa polskiego Fr. 

Žwizki i St. Wžgury. wpi. 

m w Poł 

  

Kusociński— Piipola. 
WIARSZAWA. 14. 9. (Pat). Jak się dowia 

dujemy, zapowiedziany występ V. 
   

  

oli 

dniu 17 b. m. na boisku Legji biegacza «ЕЧА - 
skiego Toivonena nie dojdzie do skutku. Toż 
vonen — jak się okazuje — również bawi 
w Japonji. Zamiast Toivonena przybędzie do 
Warszawy młody talent fiński Pilpola, który 
w ostatnich miesiącach wybił się na długo 
dysłansowca dużej miary. Pilpola osiągał o 
statnio wyniki następujące: 

Na 1500 mtr. 3 m. 58 s, a na 5 tys mtr 
— 18 т 54 sek. Walka Kusocińskiego z Pil 
polą w sobotę na stadjonie Legji zapowiada 
się nadzwyczaj interesująco. 

Że świata 
SKŁAD REPREZENTACJI WŁOSKIEJ NA 

MECZ Z POLSKĄ. 

Niedzielny mecz Poiska Włochy będzie 
bez wątpienia jednem z ważniejszych wyda- 
rzeń sprotewych bieżącego roku. 

Bckserzy włoscy reprezentuj 
sę i mają szereg pięknych suk: 
dzynarodowych spotkaniach. To że na ringu 
poznańskim nie ujrzymy olimpijczyków wło- 
skieh, mie zmniejsza bynajmniej wartości 
sportewej samego meczu, a również nie o: 
nacza lekceważenia nas. Pamiętajmy iż 
przyjeżdża do nas drużyna złożona z tfinali- 
stów turnieju olimpijskiego. a — uwzgled- 

   

    

  

      

wysoką kla 

        

„miając przemęczenie olimpijskiej reperezenta 
cji — będąca obecnie najsilniejszym zespo- 
łem Włoch. 

Skład reprezentacji Italji jest następują- 
cy: Masela, dotychczas rzadko występujący 

w Spotkaniach międzynarądowych. Nadaje 
walce ostre tempe. Właga piórkowa: Balleri- 
ni — mistrz półncenych Włoch na rok 1932. 

Waga kogucia: Sergo Uldefico — mistrz 
półnoenych Włcch na rok 1921—32. Bardzo 
ofiarny w walce. 

Waga lekka: Missirini — rutynowany i 
wyrobiony taktycznie zawodnik. Zwyciężył 

Kuglera i Badera. 
laga półśrednia: Aldoini — posiada ty- 

tuł mistrza Ligurji (trzykrotnie) i mistrza 
północnych Wiłoch na r 1931. 

Wiaga średnia: Neri —'W, walkach mię- 
dzypaństwowych przegrał tylko raz, Odzna- 
cza się silnym ciosem. 

Waga półciężka: Bassi — niejednokrotny 
reprezentant w meczach międzypaństwowych 

Waga ciężka: Laria — ma piękne sukce 
sy nad znanymi w Polsce: Ambrosem (Cze- 
chy i Kóróssym (Węgdy), których pokonał 
przek k. 0. 

Niełatwe więc zadanie oczekuje naszych 
pięściarzy w niedzielę. 

66 „Nasza Dola“ 
nowy zbiór poezyj 

WANDY DOBACZEWSKIEJ 
wyszedł z drukarni „Lux* i jest do 

nabycia we wszystkich księgarniach, 

   

wpi 

     

  

   
. Wojciecha 

  

WYPADKI I KRADZIEŻE 
PODSTĘPNA EKSMISJA 18 OSÓB. 

Przedkilku dniami pisaliśmy w „Kurje- 
rze* o tem. że mieszkańcy domu nr. 16 przy 
ulicy Sokołej wnieśli skargę do władz śled 

   

V TL E TT 

czowa Graz niejakiego Klukowskiego, že po 
pełnili pomysłowe oszustwo w celu wyeksmi 
towania wszystkiech rodzin zamieszkałych 
w domu Abramowiezowej. Oszustwo te mia 
ło polegać na tem, że właścicielka domu pod 
stępnie oświadezyła lokatorom. że sprzedała 
domu Klukowskiemu, a w międzyczasie wnio 
sła skargę do sądu domagając się eksmisji 
łokatorów na tej podstawie, że lokatorzy nie 
uznają jej rzekomo za gospodynię i nie pła 
cą komornega. 

Jak się obeenie dowiadujemy sprawa ta 
znajduje się u p. wiceprokuratora. Tymeza- 
sem zanim dochodzenie zostanie przeprowa 
<zone, eksmisja nabrała moey prawnej i ko 
mornik wyznaczył na 20 b. m. przymusowe 
usunięcie mieszkańców wspomnianego domu 
w liczbie 18 osób. w tem 8 dzieci. (e). 

ZAGADKOWE ZATRUCIE. 

Nieszezęśliwy wypadek, czy samobójstwo? 

W dniu wczorajszym o godzinie 3 w nocy 
dostarczona została do szpitala Sawicz z ozna 
kami poważnego zatrucia się stała mieszkan 
ka m. Wilna Emilja Feldman, zam. przy 
ui. Wileńskiej 15. 

Emilja Feldman znaleziona została przez 

  

2 ż dómowników w swoim pokoju 
nawpółprzytomna. Przybyły lekarz pogoto 
wia ratunkowego stwierdził, że zdradza ona 
oznaki poważnego zatrucia i skierował chorą 
do szpitala. W szpitału dotychczas nie_zdo 
łano ustalić jaką trucizną Feldman się za 
truła. 

Nie zostało również wyjaśnione przy ja 
kich okolicznościach zatrucie nastąpiło i czy 
ma się w danym wypadku do czynienia z 
zamachem samobójczym czy też Feldman 
padła ofiarą jakiegoś nieszczęśliwego wypad 
ku. Powiadomiona o wypadku policja wszcze 
ła dochodzenie. fe) 

ZAGADKOWE ZAGINIĘCIE DWÓCH CHŁO: 
PCÓW. 

W. dniu wczorajszym do 4 komisarjatu 
policji wileńskej zgłosiła się p. Józefa Zyko 
wa zam. przy ul. Chocimskiej Nr. 10 i zamel 

dowała o zagadkowem zaginięciu dwóch 
znajdujących się pod jej opieką chłopców, 
a mianowicie 14 leiniego Henryka Sadowskie 
go oraz jego 11 letniego brata Wiktora 

Chłapcy według oświadczenia  Zykowej 
wyszli we wtorek z rana do szkoły i więcej 
nie powrócili. Gdy zaniepokojona udała się 

  

Nr. 211 (2453). 

tegoż wieczora do szkołys dowiedziała się, В 
chłopcy: nawet nie byli w szkole. ; 

Policja wszczęła poszukiwania. E | 

ZAMACH SAMABÓJCZY. 

W dniu 13 b m. Dowejko Piotr, lat 44, 
robotnik (Uniwersytecka 4) w podwórzu do 
mu Nr. 9 przy ul. Bazyljańskiej w celu pozba 
wienia się życia wypił sublimatu.  Lekara 
pogotowia po udzieleniu pomocy odwiózł 
desperata do szpitala Żydowskiego w stanie 
niezagrażającym życiu. Przyczyna nieznam, 

KRADZIEŻE. 
— 

W dniu 13 b. m. nieznani зргамсу — жа 
ротоса wyjęcia szyby dostali się do miesa 
kania Zieleniewskiego Antoniego (Pilsudskis 
go 31) skąd skradli garderobę męską, dam 
ską, nakrycia stołowe oraz inne drobne rze 
czy łącznej wartości 1.500 zł. 

  

W; dniu 18 b. m. Atowska Eleonora ben 
stałego miejsca zamieszkania skradła z miłe 
zamkniętego mieszkania Mackielowej Wikto 
rji (Koszykowa 40) 100 zł. gotówką. Za Atow 
ską wszczęto poszukiwania. 

Dźwięk. Kino-Teatr 

PAN 
ulica Wielka 42 

W TYCH DNIACH 
wystąpi po raz |-szy 

w Wilnie 

Wro wówe LuCien Muratere 

ŚPIEWAK NIEZNAN którego czarna mas- 
ka kryje Jednego z naj- 
Pardziej znsure teza 

rów świata i najbsrdziej niesamowite dzieje miłości romantycznej. 
spadkobierca Karuza, zwanv „Słowikiem Paryża*, 
— Reżyseria mistrza montażu Tusżańskiego. — 

  

Otwarcie sezonu! 
z serji filmów wszechswiatowej «ławy 1932—33 r 

W rol. gł. ulubiona gwiazda, przepiękna MARY GLORY. Nad progrem: 
Sensacja dla miłośników sportu! 
pjadzie w Los Angeles 

Jtwtęk. Kino - Teatr 

KELIOS 
Kilańska 38, tel. 9.26 

Czarujące arcydzieło dźwięk. ŻONA NA JEDNĄ NOC Muzyka słynnego 
Paula Rbrahama 

Najnowszy tygodnik Foxa. 
Zwycięski bieg chluby Polski 3, Kusocińskiego na iegorocznej Ohm- 

frzemówienie Kusocińskiego przez Radjo w języku polskim. 
1) Otwarcie Olimpjady, 2 Defiladz zawodników, 3) Bieg Kusocińskiego i t 

Oryginalne zdjęcia: 
d. Początek o godz. 4-ej 

  

Dziś ost. dzień! 
jbwięk. teatr świetlny 

PAN 
d. Wielka 42, tel. 5-28 

Dźwięk. film 

francuski produkcji 1932/33 roku 

W rol. gł. najpiękn. 
aktorka Francji 

CZŁOWIEK KTÓRY ZABIŁ 
Fascynujący dramat miłosny w-g popularnej powieści słynnego romansopisarza Claude Ferrere'a 

szczę 8 i niezapomniany Jean 
Marie Bell, “ax=- Jean Angelo v.hsze”: Neseni 

NAD PROGRAM: Świetna komedja Rekrucka oferma = siyn. kom. Slim w roli tytuł, 
Gabriel Gabrio 

Początek o godz. 4-ej 
  

Sźwiękowe Kina DZAST 

CASINO 
*ialka 47, tel. 15-41. 

Ceny od 25 gr. 

To, o cezem 
myślą! Te, do czego dążą! 
To, eo łączy—dzieli ludzi! ZŁOTO W rolach głównych: Richard Arien, Mary 

Brian i William Boyd (senion 
Nad program: Najnowszy tygodnik dźwiękowy Foxa oraz dodatek rysunk. Paramouniu p. t, „Bimbo'” 

Początek od godz. 4, 6, 8 i IQ w święta od godziny Ż-ej. Dla młodzieży dozwolone. 
  

swięk. Kino - Teatr | DZIŚ! 

doliywoed 
64 «kiew. 22, tel. 15-28 

Wielki Film dźwię: 
kowy, który zdobył wszy. 
stkie ekrany świata 

TAB 
E LNK!   

Režyserja W Murnau. 
W krainie wiecznej wiosny. — 
dźwiękowe. 
w dnie świąteczne © godz. 2-ej 

Film piękna pośród nagich ludzi. 
Nad program: Dodatki 

Początek seansów 0 godz. 4, 6, 8 į 1015, 

  

Parowa farbłarnia, pralnia chemiczna, 
prasownia i gremplarnia maszynowa 

Wielka 31 
ip EXPRESS" — Wilno, tel. 17-00 
farbuje, chemicznie pierze, prasuje i jednocześ- 
nie odkurza ubrania i grempluje materjały na 
poczekaniu, odparza plusze, plisuje, reperuje 
dkee kiejoadaaw ia Eapelusze, pdzyła obote Beż 

wykonuje wszystko dopłaty do domu, 

TANIO, SZYBKO i SOLIDNIE! 

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

  
  

х 

   
Wilno Krėiewska 1 

We wrzešniu sprzęt letni 

Do wynajęcia 
mieszkania 

  

| DUŻY PLAC 
przy ulicy MIŁEJ 5 (Zwierzyniec) 

sprzedaje się na raty 
O warunkach dowiedzieć się: 

ul. WITOLDOWA 55-b, m. 5 

2 1 4 pokojowe 
z elektrycznošcią 
Seuatorska 19 

Do wynajęcia 
4 pokoje zkuchnią. osob- 
ny domek z ogródkiem 
przy ul Kalwaryjskiej — 
przeciw” terkwi "Hdwie: 
dzieć się: Dominikańska 

13, księgarni. 

    

    

  

Powiadamiam Szanowną Klijentelę. że 
z dniem 12 września Otwieram SKLEP OBU- 
WIA przy ul. Wielkiej 13. Przytem zazna- 
czam, że oprócz niskich cen udzielam 10 proc. 

17 września. 
Z poważaniem Wł. Czapliński. 

rabatu od dnia otwarcia do 

POKÓJ 
duży, jasny z umeblowa- 

niem lub bez w dobrym 

punkcie miasta do wyna- 

jęcia. Zamkowa 3—3. 

Dowiadywać się w godzi 
  

" __ PRZETARG. 
J. Słowackiego w Wilnie ogłasza 

przetarg na dostawę 800.000 kgr. węgla górnośląskiego 
z pierwszorzędnych Kopalń kostka Nr. 1—a, oraz drze- 
wa szczapowego suchego 775 mtr. przestrzennych gat. 
brzoza — sosna. dla Urzędu Kuratorjum OSW. j Pań 

„Gimnazjum i 

stwowych Szkół w Wójlnie. 
Oferty w zapieczętowanych kopertach 

nikańska 3. 
Do ofert należy dołączyć cenniki poszczególnych 

kopalń z wymienieniem wartości kalorycznej węgla. 
Dostawa winna być uskuteczniona w miesięcu 

za opał 
będzie uiszczona w trzech ratach, pierwsza w lista 

i trzecia w marcu 
1938 woku. Terminy składania ofert upływa z dniem 

wrześniu — październiku b. r. Należność 

padzie r. b., druga w grudniu rb. 

19 września br. o godzinie 1 po południu. 
Oferty należy składać od przedstawicieli koncer- 

nów. 

(—) Podpis nieczytelny. 
Dyrektor 

Gimn. państw. im. J. Słowackiego 

nadsyłać 
należy do. Gimnazjum im. J. Słowackiego ulica Domi 

nach biurowych. 

Jężyki obce 
niemiecki, francuski 
włoski (konwersacja), 

-oraz klasyczne 

łacina i grecki. 
Przygotcwywa:! do 

maliny | egzaminów 
w zakresie Szkół šredn, 
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POLSKA SKLADNICA SPORTOWA 

„START“ 
Poleca sprzęt do wszystkich sportów. 

Ubiory gimnastyczne. — Gramofony. — Płytv. 

po cenach znacznie zniżonych. 

MMM 

Posankaję prat 
z zawodu 

Ślusarsko - mechan. 
Łaskawe oferty kierować: 
zaułek Śniegowy 4, m. 16 

Poszukuję 
posady 

ekspedjentki, 
kelnerki z kaucją 

Oferty: „Kurjer Wileński" 
pod .Kaucj 

Uwaga! 
Każdy może zarobić mie 
sięcznie 300 zł. i więcej 

przy sprzedaży masowego 
artykułu domowego. 

Zgłoszenia: Wilno, 
Wielka 36, m. !I, 

9—1| codziennie. 

Przedstawiciele (ki) 
dobrze wprowadzeni u 

klienteli prywatnej 
mogą się zgłosić 

jutro we czwartek od g. 
11—2 po poł. w hotelu 
Europejskim, do general- 
nego przedstawiciela fa- 

bryki bielizny 

    

  

    

Ur. Zeldowiez 
Choroby skórne, wener., 

narządów moczowyeb. 
od g. 9—1 i 5—8 wieez. 

Dr.Zeldowiczowa 
Chor. kobiece. weneryt2- 
ne, narządów moczowych 
od g. 12—2 i 4—6 wiecz. 
Mickiewicza 24, tel. 277 

Tel. 400     

  

Docent U. 5, В. 
Or. Med. : 

Marjan Mienicki 
Po powrocie į przepIro- 
wądzeniu się wznowił 

przyjęcia chorych 
skórno-wenerycznyć 

Wileńska 31, m. 2 
od 4—7 pe poł- НАРО ра о 

Akuszerka 

Mara Lalneruge 
przyjmuje od 9 de 7 wie 
iliea Kasztanowa 7, 2-5 
W. Z. P. Nr. 69, 5328 

Akuszerka | 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerw” 

  

bufetowej, 

    

ulica | przeprowadziła 5% 
godz. | Zwierzyniee, Tom Zana 

na lewo Gedeminowską 
ul Grodzka 27. 
W. Z. Nr. 3093 

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła 

na ul. Mickiewicza 46 

tamże gabinet kosmetycz* 

my, usuwa zmarszczki. 

dawki, kurzajki i way: 

W. Z. P. 48. 8323 

  

Lekcyj udziełają rutvn. 
korepetytorzy b. piofes 
gimn. oraz absolw. U, 5.B. 
Zgłoszenia do Redakcji 

pod „Egzaminy*. 

Bridge'a 
lekcje udziela student 

  

ENGLISH 
groups and single 

N. GAWRONSKA 
(University College 

London) 
Słowackiego Nr. 1 m. 10 

telefon 838. 

  

1000 pudów 
kartofli 
potrzebuje 

Ognisko Związku 
Osadników. 

głoszenia adreso- 
politechniki D. Lipski 
Mickiewicza 41—6     PIANINO 

sprzedam 

wać lub osobiście: 
Wilno, Zygmuntow- ul. Jagiełloń   dań. się Majchrzyckiego. wpi. czych, na właścicielkę domu p. Abramowi- w Wilnie, godz. 4—6 ska 10—4, ska 16, telefon 10-25 

WIRGIL MARKHAM. 

DJABEŁ KUSI. 
(THE DEVIL DRIVES). 

Powieść amerykańska. Przekład autoryzowany z angielskiego. 

Saunders ostrzegł nas z miejsca, 
żebyśmy ich nie zadeptali, Nie trzeba 
było psuć roboty policji. Może ja po 
winienem był objąć komendę nad ca- 
łą gromadką. ale tak byłem swobod 
niejszy. 

Miałem go zresztą na oku. 
Cofnęliśmy się do progu, a Saun- 

ders podszedł na palcach do umar 
łego. Obserwowałem bacznie wszyst 
kie jego poruszenia. Ponieważ izba 
była mała, zrobił najwyżej dziesięć 
kroków. Stanął ostrożnie, żeby nie za 
deptać żadnego śladu. 

Pochylił się i dotknął złożonej na 
piersiach ręki kapitana. 

+— Zimna! — zawołał do nas, pro 

stując się. — 1 zupełnie sztywna. 
Następnie pochylił się nad głową. 

najprzód obejrzał ją, a potem przesu- 
nął delikatnie ręką po czaszce. 

—+r'Guz — oznajmił, — I rana, 

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

  

szkaradna rana! Na Boga, zdaje mi 
się, że czaszka pęknięta. 

— Czy otrzmał to obrażenie przed 
czy po śmierci? — zapytałem. 

— Trudno powiedzieć. Jeżeli uto- 
nął, to woda zmyła krew. We włosach 

niema krwi... o! jest, ale bardzo ma- 
ło. 

Saunders wyprostował się i rozej 
rzał naokoło. Zauważyłem, że oczy 
jego zatrzymały się na oknach. Natu- 
ralnie. Jeżeli był kio-rano w chacie, 
to wyszedł oknem. Ale wzrok Saun- 
dersa powędrował do czarnych kukieł 
w rogu izby. 

ie weźmiesz pan próbki wody? 
— zapytał Sam Orr. 

Wezmę — odparł komiwojażer. 
yjął z kieszeni kurtki składany ku 

bek z wieczkiem, przysiadł na podło- 
dze i wyżął do kubka róg kapoty ka- 

  

  

    

pitana. Zdziwiłem się, że wyciekło ty 
le wody. 

— Był w wodzie — zawyrokował 
Saunders. I oglądając ubranie zmar- 
łego, dodał: Nie przysiągłbym, ale zda 
je mi się, że to jest woda z jeziora. 
Albo to są ślady wodorostów, albo nie 
wiem, co. 

Zamknął kubek i na moje żądanie 
zajrzał do paleniska. Widzieliśmy о- 
baj przed dwiema godzinami słabą 
smużkę dymu wydobywa jącego się ko 
minem, ale teraz z ognia została już 
tylko garstka zimnego popiołu. 

Saunders postawił kubek z wodą 
na stole, wrócił do nas i zamiknął 
drzwi. Było już dobrze po południu i 
narazie nie dało się zrobić nic więcej. 

Jobson ofiarował się zostać na 

miejscu do przybycia władz. Chodziły 
mi po głowie różne podejrzenia, ale 
nie co do niego, więę zgodziłem się 
na to z całą chęcią. 3 

W drodze do miasteczka Saunders 
i Sąm Orr milczeli, a i ja nie starałem 
się podtrzymywać rozmowy. Czułem. 
że byli zdumieni, chociaż napewno nie 
równie mniej, niż ja. Nie wiedzielis 
my. jeszcze, czy kapitan Hearnshaw 
utonął, czy został utopiony. zabity u- 
derzeniem w głowę, otruty, czy nawet 

  

  

      

Družaršia „Znšek“, Wilno, ul Š-to Jafska 1. tel. 3-40. 

zastrzelony. W) każdym razie Ślady 
óg w izbie wskazywały na to, że albo 

; pomógł umrzeć, albo był co 
najmniej świadkiem jego śmierci. 

Z drugiej strony, jeżeli ktoś był z 
kapitanem w chwili śmierci, to z całą 
pewnością nie mógł. potem wyjść 
przez żadne z okien, a drzwi były zam 
knięte od środka na klucz i zaryglo- 
wane, 

Przyszło mi na myśl, że ponieważ 
zakratowane okno można było na u- 
partego otworzyć od zewnątrz, ktoś 
mógł wsunąć przez nie długi pręt z 
hakiem i w ten sposób zaryglować 
drzwi od środka i może nawet przekrę 
cić klucz. Ale nie, bo wtedy pozosta- 
wiłby ślady nóg w mokrej ziemi pod 
oknem. Pamiętałem dobrze; że zaglą 
dając rano przez to okno, spojrzałem 
na ziemię i zauważyłem tylko ślady 

  

. nóg Maggie z poprzedniego: dnia. 
Jednem słowem drzwi musiały być 

zamknięte i zaryglowane od środka. 
Ale to znów było niemożliwe. 
Spojrzałem na uśmiechający się 

słońcem świat, na cichą błękitną roz 
tocz Ontario, na szmat zoranych pól 
i na wesołe miasteczko w dole i zapy 
tałem się siebie; kto oszalał: ja czy 
Świat? ; 

   

ROZDZIAŁ XXII. 

Człowiek o literackich gustach. 

Często się słyszy, że ludzie o spła 
szćzonych na końcu nosach są mniej 
lub więcej tępi. Ja miałem we Fran- 
klinie doczynienia i z płaskiemi no- 
sami i z niskiemi czołami i z blisko 
osaądzonemi oczami, i z wysunętemi 
górnemi wargami i doszedłem do prze 
konania, że wszystko to są rzetelne 
bujdy. Okazało się to arcy dowodnie 
na .detektywie, który przybył po po- 

łudniu z Newarku. Nazywał się Veen, 
miał nos jak kartofel, ale był sprytny 
jak cholera, dosyć wykształcony i czy 
lywał książki. ; 

Auto jego rozbilo sie w drodze do 
Middlehaven (pulapka, nie droga: nic 
tylko dziury i góry) tak, że dotarł na 
miejsce autobusem. Charlie, szofer, 
dowiedział się już, co się stało, gdyż 
Sam Orr nie umiał nigdy utrzymać 

j ka za zębami, ale Veen nie dał się 

agnąć w dyskusję. Charlie gadał 
do niego przez ramię, na przestrzeni 

paru mil i nie udało mu się wysondo 
wać pasażera. 

— Nie 

  

   

mówił Veen — sam 
„wpierw zobaczę, jak'i:eo. Polenr do- 

Leni 

piero będziecie mogli puszczać w © 
bieg swoje wersje. 

Nim dotarł do Middlehaven, mia 
steczko trzęsło się już od domysłów. 
Dorywcza uwaga Sama Orra podzia 
łała jak iskra na proch. Gdyby nie to, 
że ja i Saunders ostrzegaliśmy wszyst 
kich, że nie wolno nic robić do przyby 
cia władz, chata kapitana byłaby w 
oblężeniu. Poszliby nawet śłepi i ku 
lawi, 

Veen. pomijając nos, o klórym by 
ła mowa, był wysoki. śniady i czarno 
włosy. Zwróciłem uwagę na niezwyk 
łą gładkość jego cery. 

Zaraz po przywitaniu oświadczył, .. 
że idzie na miejsce zbrodni. Nie chciał. 
tracić ani. chwili czasu. Na ulicv gro * 
madziły się grupki gapiów, a z okien 
wyglądały ciekawe twarze. Ale on nie 

zwrócił na to uwagi, Powiedział mi, 
że nie życzy sobie, żebym mu epowia 
dał o zbrodni. Raw z tego byłem, bo- 
pędziliśmy takiego kłusa, że brako 
wało mi tchu, Nawet Saunders. przy | 
zwyczajony do dużych kursów nie ** 
mógł sprostać inspektorowi  Ve- 

enowi. 

Ten przeprosił nas w drodze za te, t 
że zamknął nam usta. . 

ETAT) 

      

  

Redaktor odpowiedzialny Witołd Kiszkia.


