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OSTATNI HOŁD POLEGŁYM LOTNIKOM. 
Uroczysty pogrzeb Ś. p. por. Zwirki i inż. Wigury. 

WARSZAWA. 15.IX. (Pat.) Dzi- 
siaj stolica oddała ostatni hołd pole 
głym lotnikom Ś. p. porucznikowi 
pilotowi Źwirce j konstruktorowi Ś. p. 
inż. Wig 

  

PRZED UROCZYSTOŚCIAMI 
POGRZEBOWEMI. 

Na długo przed rozpoczęciem uro 
czystości pogrzebowych wielotysięcz 
ne tłumy publiczności w powadze i 
skupieniu podążały z najodleglejszych 
dzielnic miasta, kierując się ku Kra 
kowskiemu Przedmieściu, by oddać 
hołd śmiertelnym szczątkom bohate 
rów. 

Przed godziną 10 przed kościołem 
Św. Krzyża ustawiły się poczty sztan 
darowe organizacyj byłych wojsko 
wych, następnie delegacje instytucyj, 
stowarzyszeń i organizacyj społecz 
nych ze sztandarami z Warszawy i 
prowincji. Dalej wzdłuż Krakowskie 
go Przedmieścia, ul. Trębackiej i ul. 

Marszałka Focha ustawiły się dele 
gacje wyższych uczelni, szkół średnich 
i zawodowych. 

W prezbiterjum kościoła św. Krzy 
ża zajęli miejsca: przedstawiciel Pana 
Prezydenta Rzeczypospolitej minister 
Zawadzki, przedstawiciel Pana Mar 
szałka Piłsudskiego wiceminister 
spraw wojskowych * gen. Sławoj- 
Składkowski, marszałek Sejmu Świ 
talski, marszałek Senatu Raczkiewicz, 

członkowie rządu z ministrem komu 
pikacji inż. Butkiewiczem, generali 
cja, posłowie i senatorowie, attaches 

wojskowi państw obcych, przedstawi 
ciele władz państwowych z komisa 
rzem rządu ną m. Warszawę Jarosze 
wiczem oraz przedstawiciele władz 
miejskieh. Świątynię zapełniły szczel 
nie delegacje korpusu oficerskiego 
wojsk lotniczych z szefem departa 
mentu lotnictwa wojskowego płk. 
Rayskim, oficerowie Ministerstwa 
$praw Wojskowych, Sztabu Główne 
go, D. O. K. oraz garnizonu warszaw 
skiego, dalej delegacje wszystkich 
aeroklubów R. P., L. O. P. P., zakła 

dów i instytucyj lotniczych. 
W środk świątyni, na okrytych 

kirem katafalkach, w powodzi kwie 
cia i wieńców. spoczywały. spowite 
we flagi o barwach narodowych, trum 
my ze zwlokąmi zmarłych. Wartę 

honorową pełnili oficerowie. Obok 
stanęły rodziny zmarłych i przyja 
ciełe. 

   NABOŻEŃSTWO 
ŚCIELE ŚW. KRZYŻA. 

O godzinie 10 odprawił mszę ża 
łobną. w asyście licznego duchowień 
stwa ks. biskup polowy Gall. poczem 
kazanie wygłosił kapelan kościoła 
garnizonowego, Podczas mszy pienia 
religijne wykonały połączone chóry 
parafji św. Krzyża, „Harfy* i opery, 

pod batutą dyrektora Jana Maklakie 
wicza, z udziałem artystów opery 
Dygasa, Massakowskiego, Dobosza i 
'Trębickiego. Wśród szeregu utworów 
wykonano utwór skomponowany 
specjalnie na dzisiejszą uroczystość 
żałobną przez dyr. Maklakiewicza. 

  

KONDUKT. 

Po nabożeństwie trumnę ze zwło 
kami Ś. p. por. Żwirki wynieśli na 
barkach koledzy—oficerowie wojsk 
lotniczych, zaś trumnę ze zwłokami 
Ś. p. inż. Wiigury — przyjaciele, usta 
wiając je na kadłubach dwóch samo 
lotów, przybranych kwieciem. 

Przy bicia dzwonów kościelnych 

  

  

ruszył kondukt żałobny, który otwie 
rały kampanja piechoty, poczty sztan 
darowe, oddziały przysposobienia 
wojskowego, delegacje organizacyj i 
instytucyj społecznych i zawodowych, 
delegacje szkół. Następnie postępo 
wała orkiestra wojskowa oraz e- 
skorta honorowa 1 pułku lotniczego, 
dalej podoficerowie wojsk lotniczych, 
niosąc wieńce, za nimi oficerowie lot 
nietwa, którzy nieśli wieńce od Pana 
Prezydenta Rzeczypospolitej j Pana 
Marszałka Piłsudskiego oraz, odzna 
czenia zmarłych. Przed trumnami po- 
steppowało duchowieństwo z ks. bisku 
pem polowym Gallem na czele. Po 
obu stronach konduktu pogrzebowe 
go ły eskorty honorowe pułków 
piechoty garnizonu warszawskiego. 

Za trumnami postępowała najbliž 
sza rodzina zmarłych, przedstawiciele 
Rządu, Sejmu i Senatu, dyplomacja, 
generalicj delegacje oficerskie i 
podoficerskie, dziennikarze oraz pu 
bliczność. 

W chwik gdy samoloty wiazące 
zwłoki lotników, znalazły się obok 
lokalu Aeroklubu R. P. z balkonu 
wygłosił przemówienie pożegnalne w 
imieniu Aeroklubu prof. Pruszkow 
ski. 

Następnie kondukt ruszył dalej uli 
cami miasta. kierując się na cmen 
tarz Powązkowski. 

          

Wzdłuż ulic ustawiły się już od 
rana wielotysięczne tłumy publiczno 
ści, które w skupieniu i milczeniu 
oddawały hołd poległym lotnikom. 

Gdy czoło pochodu żałobnego do 
sięgło bram ementarza Powązkow 
skiego, karawany ze zwłokami lotni 
ków opuszczały plac Teatralny. 

Przed godziną 13 pierwsze dele 
gacje ze sztandarami poczęły wkra 
czać ma cmentarz. Od tej chwili setki 
delegacyj przybywały bez przerwy. 
ustawiając się na cmentarzu, przy 
murze cmentarnym, nawprost alei 

Zasłużonych. gdzie miały spocząć 
zwłoki zmarłych. 

NA CMENTARZU POWĄZKOW- 
SKIM. 

Q godz. 13.30, poprzedzany hono 
rową asystą wojskową, wkroczył w 
bramy cmentarne przy dźwiękach 
marszą pogrzebowego żałobny orszak. 
Przed trumną postępowało duchowień 
stwo z ks. biskupem Gallem na czele. 
Oddziały wojskowe i delegacje orga 
nizacyj wojskowych  sprezentowaly 
broń. Sztandary pochyliły się. Cichy 
płacz wielu zebranych na cmentarzu 
towarzyszył zmarłym aż do grobu. 

Po odprawieniu egzekwij przez 
duchowieństwo pierwsze przemówie 
nie żałobne wygłosił kierownik Mini 
sterstwa Komanikacji inż. Butkiewicz 

PRZEMÓWIENIĘ KIEROWNIKA 
MINISTERSTWA KOMUNIKACJI 

INŻ. BUTKIEWICZA. 

„Byliśmy niedawno świadkami, gdy w 
szłachetnem wspėlzawodnietwie na terenie 
międzynarodowym polska sprawność lotni- 
tza i polska myśl twórcza odniosły zwycię- 
stwo. Zwycięstwe to zostało osiągnięte przez 
żełnierzy lotnictwa udających się na poć- 

bój przestworzy. Na czoło wysunęli się per 
Żwirko i inż Wigura Chylę czoło przed ta 
hchaterską załogą statku powietrznego, która 
obdarzyła społeczeństwo polskie pałmami 
zwycięstwa i nie spoczęła na laurach, ginąc 
na posterunku w walce z potężnym i groź- 
nym żywiołem powietrznym. Cześć bohate- 
rom!*, 

Następnie zabrał głos dyrektor de 
partamentu, aeronautyki w Minister 
stwie Spraw Wojskowych płk. Ray- 
ski: 

      

MOWA DYREKTORA DEPARTA- 
MENTU AERONAUTYKI W M. S. 

WOJSK. PŁK. RAYSKIEGO. : 
„Por. Žwirka į inž. Wigura swym wiel- 

kim czynem sti się bohaterami naszej Oj 
czyzny. Teraz, gdy u szczytu sławy Śmierć 

iek zabrała, nietylko my, i koledzy, ale 
i eała Polska została wstrząśnięta i przybita 
tym ciosem. W) chwili rozstania brak słów 

      

na «kreślenie ich czynów i naszego żalu а- 
le łzy całej Polski niech starczą za te sła- 

wa“. 

Dalej prezes Ligi Obrony Powie 
trznej i Przeciwgazowej p. Zenon 
Martynowicz wygłosił następujące 
przemówienie: 

PRZEMÓWIENIE PREZESA LOPP. 

„Ze smutkiem i żalem przychodzi mi dzi 
siaj w imieniu LOPP żegnać doczesne szezą 
tki Šš. p. por. Źwirki i inż Wigury Wi imie- 
niu 606 tysięcy w głębokim żalu pogrążo- 

    

nych członków Ligi żegnam ty! którzy 
chwałę polskiego imienia rozsławili i wszyst 
kie swe siły poświęcili rozbudowie polskiego 
letnietwa. Liga Obrony Powietrznej i Prze- 
ciwgazowej traci w zmarłych swych ezłon- 
ków, którymi zawsze chlubić się będzie 
S. p. Źwirko i Wigura stanowią w swej pra 
cy nierczłączna całość, są oni doskonałym 
wzórem młodego pokolenia, które huduje 
Polskę jutrzejszą. Żegnamy się z rimi z 

      

żałem. a pamięć o nieh zachowamy 
emy następnym pokoleniom, W! pra 
rozpoczęli bedziemy nadal współ- 

działali i pozostaniemy wierni tej idei, któ 
rej eni służyli i dla której życie złożyń w 
otierze. Cześć ieh prochem!” 

Zkolei przemówił poseł Rudowski, 
prezes Warszawskiego Aeroklubu: 

MOWA PREZESA WARSZAWSK. 
AEROKLUBU. 

„Opuściliście nas, Franku | Wigure w dzi 
wny sposób. Nie byliśmy bowiem nigdy przy 

    

Ostatnia podróż bohaterskich lotników. 

zwłok 
š. p. por. Žwirki i inż. Wiigury w Cieszynie 

Podajemy fotografje eksportacji 

  

ie pogrzebowym kroczyli: gene- 
rał wojsk czechosłowackich Melich i gen 
Przeżdziecki, dowódca wojsk podhalańskich. 

   

NA DALEKIM WSCHODZIE. 
Japonja uznała Mandżurję. 

CZANG CZUN. 15.IX. (Pat) W 
abeeności Henryka Pu-Yi, przewodni 
czącego egzekutywy państwa man 
<dżurskiego, gen. Muto, przedstawiciel 

Japonji podpisał traktat, w którym 
Japonja uznaje istnienie niepodległe 
go państwa mandżurskiego. 

Chiny protestują. | 

NANKIN. 15.IX. (Pat.) W związku 
z uznaniem przez Japonję nowego 
państwa mandżurskiego rząd chiński 
wystąpił z notami  protestacy jnemi, 
które zostały wysłane do Londynu, 
Paryża, Waszyngtonu, Rzymu i Gene 
wy. 

W notach tych rząd chiński zarzu 

ca Japonji pogwałcenie suwerenno 
Ści terytorjalnej i administracyjnej 
Chin i domaga się natychmiastowej 
akcji międzynarodowej w sprawie 
Mandžurji. | { 

W depeszy kablowej do Ligi Na 
rodów rząd chiński twierdzi, że wy 
stapienie Japonji jest niezgodne z du 

. ehem paktu Ligi. Rząd chiński doma 
ga się energicznie natychmiastowego 
zwołania konierencji. Wreszcie do 
rządu japońskiego rząd chiński zwró 
cił się z utrzymaną w tonie bardzo 
energicznym notą, w której stwierdza, 
że uznanie państwa mandżurskiego 
może hyć uważane wyłącznie za jaw 
ne naruszenie całości terytorjalnej i 
administracyjnej państwa chińskiego. 
Chiny zwróciły się z prośhą o zwoła 
nie konfereneji mocarstw do rządu 
Stanów Zjednoczonych jako tego pań 
stwa, z którego iniejatywy powstał 
pakt 9 mocarstw. 

a 

  
Niezliczone tłumy ludności okolicznej odpra 
wad zwłoki bohaterskich lothików do wa 
gonu kolejowego, którym przewieziono je do 
Warszawy. 

  

     

zwyczajeni da tego, byście nas kiedykolwiek 
Gpuszezali. Zawsze, w każdej okolicznošei 
byliście nam pemocni i ofiarni. Przy waszeru 
Gdejściu dziwnem byłe także te, że łączyło 
się to z tym niebywałym kontrastem, jaki 
twerzyła olbrzymia giorja i powodzenie aż 
do Śmierci, kióra bezpośrednio po tem na 
stąpiła. Nie zbłuźnię ehyba, jeśli powiem, 
źe w tym mmemencie modlitwa się nie tyłe im 
się małeży którzy tak bohatersko swój che 

    

  

Przybycie zwłok 

ś. p. por. Żwirki i inż. Wigury 
do Warszawy. 

OGóoei | ale Nola arlach 
trumnę ze zwłokami ś. p. por. Żwirki 

(na prawo). 

inż. Wigury dźwigają 

koledzy jego z sekcji lotniczej Poli- 

Trumnę š. p. 

techniki Warszawskiej (na lewo). 

wiązek pełnili, zarówno w stosunku do oj 
ezyzny. jak i kolegów, iłe raczej mam. wa 
szym kolegem którzy tu pozestałi, abyśmy 
sztandar zwycięski, który podnieśliście tak 
wysoko, mogli utrzymać ma tej wysokości, 
na którą wy wznieśliście waszym bfhaipus- 
kim wysiłkiem, 

Dalej prząmówił płk. Pietraszek, 
dyrektor Państwowej Szkoły Budowy 
Samochodów i Konstrukcyj  Lotni- 
czych: 

MOWA PŁK. PIETRASZKA DYR. 
PAŃSTWOWEJ SZKOŁY BUDOWY 
SAMOCHODÓW I KONSTRUKCYJ 

LOTNICZYCH. 

„Tak niedawno wyleciały orły nasze -— 
lotnicy, by walezyė © ehwałę Polski. Na 
przedzie ich parł ka słońcu Żwirko a za nim 
Wigura, eo dał mu skrzydła potężne. Do tego 
boju podniebnych rycerzy wysłał szereg 
państw, zasobnyeh w kapitały i środki tech- 
miczne. eo najlepszych swych łotników -— 
wiedza Wigury odwaga i dłoń czujna Żwir 
ki, a nadewszystko wiara obydwóch i mi- 
łeść bezgraniczna ku ojczyźnie zwyciężyły. 
Tam w Berlinie po raz pierwszy od niepa- 
imiętnych lat, zabrzmiał hyrmon polski, chyli 
ły się głowy nawet tych którzy są nieprzy- 
jaźnie do nas usposohieni. Umieli u przeciw 
nika uszanówać ich walory. I witała cała 
Połska kwieciem i łzami radości swych za- 
służenych synów. Minęło dni niewiele i oto 
po całej ziemi polskiej, jak długa t szeroka, 
rozeszła się wieść straszna. Wi ojczyźnie po 
hratymeów naszych Czechosłowaków huragan 
strzaskał samolot naszych kohaterów pozba- 
wiając ŹŻwirkę i Wigurę tak cennego «а 
ojczyzny życia. I płyną łzy smutku, a naród 
polski nad ich mogiłą ściele kwiaty żałoby. 
Jak też ból napełnia moją duszę, gdy staję 
tu, by pożegnać na zawsze dwóch młodszych 
kolegów w imieniu szkoły lotniczej £ letni- 
cej młodzieży”. 

Przypomniawszy w serdecznych słowach 
niezwykłe zasługi Ś. p. Żwirki i Wigury. mó- 
wea wyraził przekonanie, że przelana ich 
krew nie pójdzie na marne, a służyć hędzie 

wzórem dla młodych pokałeń i zachętą dla 
starszego społeczeństwa do ofiarności па 
rzecz polskiej wiedzy litniezej. 

  

Ostatni przemówił sekretarz gene 
ralny aeroklubu  czeskosłowackiego 
kpt. Kopecky w imieniu lotnictwa 
czeskosłowackiego, składając w serde 
cznych słowach hołd pamięci polskich 
lotników, którzy krwią własną zbro 
czył bratnią ziemię Czechosłowacji 
gotującej im serdeczne przyjęcie jako 
triumfatorom ostatnich międzynarodo 
wych zawodów lotniezych. 

Wielka katastrofa Kolejowa. 
Rozbicie się pociągu, wiozącego bataljen Legii 

Cudzoziemskiej. Ё 
PARYŻ. 15.41X. (Pat.) W dniu 14 

b. m. po południu pociąg, wiozący 
batalion 1 pułku Legii Cudzoziem 
skiej, przeznaczony dla zluzowania 
oddziału w Maroku, wpadł w wąwoz 
80-metrowy. Katastrofa nastąpiła 
między miejscowościami Zelboun a 
'Turenne w Algerze, : 

W/g ostatnich wiadomości, liczba 
zabitych wynosi 120. a lekko i ciężko 
rannych — 150. Z 2 oficerów. dowo 
dzących bataljonem. jeden poniósł 
śmierć. Na dno wąwozu spadły 32 
wagony. Akcja ratunkowa jest utrad 

niona wskutek ograniczenia ЧО бч 
komunikacyjnych. Pociąg. który uległ 
katastrofie, opuścił w środę rano miej 
seowość Bel Abbes. 

ORAN. 15.IX. (Pat.) Jak się oka 
zuje, w straszliwej katastrofie koleje 
wej, która miała tu miejsce, zginął 
cały personel pociągu oprócz palacza, 
któremu udało się w ostatniej chwili 
wyskoczyć z lokomotywy i jednego 
z konduktorów, który znajdował się 
w ostatnim wagonie, jedynym, który 
nie spadł do przepaści. Dotychczas 
z pod gruzów wydobyto 40 trupów. 

  

RAZEM NA WIEKI. 

Po wygłoszeniu przemówień źałob 
nych trumny ze zwłokami Ś. p. por. 
Żwirki i inż. Wigury złożono do współ 
mego grobu. Setki wieńców przykryły 

ysypaną mogiłę poległych 
bohaterów przestworzy, tworząc wyse 

ki nagrobek z żywego kwiecia. 
Žaga 

w Wilnie. 
W czwartek od godziny 9 rano za 

częły zalegać ulice wpobliżu Ostrej 
Bramy tłumy ludności. O tejże godzi 
nie zaczęły ustawi » w Ostrej Bra 
mie poczty sztandarowe, które napły 
wały aż do chwili rozpoczęcia nabożeń 
stwa żałobnego za dusze Ś. p. por. 
Zwirki i inż. Wigury, t. j. do godziny 
10. Ogółem przybyło okolo stu delega 
cyj 4 pocztami sztandarawemi. M in. 
przybyły poczty sztandarowe wszyst 
kich organizacyj b. wojskowych i 
większości szkół wileńskich. 

Na nabożeństwie byli obecni przed 
stawiciele władz państwowych z woje 
wodą Beczkowiczem na czele i samo 
rządowych z wiceprezyd. Czyżem. 
wojskowych, szkół średnich i powsze 
chnych, delegacyj związków wojsko 
wych, organizacyj społecznych, oświa 
towych i t. p. Był również obecny ba 
wiący w Wilnie wiceministęr Pracy i 
O. S. Rožnowski. 

Nabożeństwo, celebrował J, E. Ks. 
Biskup Sufragan wileński Michalkie 
wiez. Po odprawieniu mszy św. ks. bi 
skup Michalkiewicz z krużganka ka 
plicy Ostrobramskiej przemówił do ze 
branych, podkreślając ogromne znacze 
nie dla Polski zwycięstwa poległych bo 
haterów oraz bół, jaki cały naród od 
czuwa z powodu ich straty. 

Zgromadzone tłumy / wysłuchały 
przemówienia ze wzruszeniem. 

       

  

   

    

    

  

Żałobne nabożeństwo 
z powodu zgonu Ś. p. por. Żwirki 
i inż. St. Wigury w kościele ewangel- 

reformowanym w. Wilnie. 

Wczoraj w dniu pogrzebu & р. 
por. F. Źwirki i inż. St, Wigury o go 
dzinie 10 i pół rano zostało odpra 
wione uroczyste nabożeństwo w koś 
ciele ewangelicko-reformowanym w. 
Wilnie przy ul. Zawalnej z udziałem 
N. P. W. Ks. Superintendenta Gene 
ralnego M. Jastrzębskiego i Księży 
Parafji Wileńskiej a także i wiernych 
Parafji. Podczas nabożeństwa zostało 
wygłoszone okolicznościowe kazanie 
oraz odprawione modły za pozostałą 
żonę z dzieckiem Ś. p. Żwirki i siostrę 
Ś. p. inż. Wigury. Całe nabożeństwo 
wywarło na wszystkich obecnych głę 
bokie wrażenie. Cześć pamięci Zmar 
łych. 

Akademja żałobna Ku czci 
por. Żwirki i inż. Wigury. 

W. sobotę 17 b. m. w sali Teatru 
na Pohulanee odbędzie się akademja 
żałobna ku czci tragicznie zmarłych 
lotników por. Żwirki i inż. Wigury. 
Akademję urządza Magistrat miasta 
Wilna. (z) 

Na pomnik Żwirki i Wigury 
w Wilnie. 

Kubaezka Tózef — 5 zł. 
Referowska Marja — 2 zł. 
ksieniewiczówna Józefa — 2 zł. 
Jackowski — 1 zł. 
Pracowniey Spółdzielni t p. p. Leg. -— 

  

Pogłoski o zmianie na sta- 
nowisku posła polskiego 

w Moskwie. 
W kołach dobrze poinformowa 

nych stolicy zapewniają, że wkrótce 
nastąpi zmiana na stanowisku posła 
polskiego w Moskwie. Miejsce p. Pat 
ka ma zająć poseł polski w Wiedniu, 
p. Juljusz Łukasiewicz. 

Kto wygrał? 
WARSZAWA 15. 9. (Pat). W 7 

dniu ciągnienia 5 klasy 25 loterji pań 
stwowej główniejsze wygrane padły na 
numery następujące: 
16.000 tys. wygrał nr. 129,840, 5 tys. 
— 778, 2.121,.3.276 i 151.728, po 3 
tys. zł. — 24.526, 53.636, 118.422, 
124,805, 139.214, 141.943 i 147.984.



Sytuacja rolnika 
w świetle wsi. 

7 łat tłustych 

Był czas, kiedy przeciętna krowa 
kosztowała na rynku najzwyklejszej 
meściny na Wileńszczyznie czy Nowo 
gródczyźnie 250——300 zł., kiedy pud 
Inu sprzedawało się za 50—75 zł. a pud 
żyta dochodził 5—6 zł. Wspomnienia 
tych tłustych łat tropi dziś rolnika 
jak niespokojny sen, gdy krowa spa- 
dła do ceny 50—60 zł. len 3—4 zł, a 
żyło 1.80 zł. za pud. Okres pięknie 
układającej się konjunktury dla roł 
nika jest macierzą Kas Stefczyka, Kó 
łek Rolniczych, Kooperatyw i Mie- 
czarń. Złotówki przesypywały się z 
kieszeni do kieszeni. Ceny towarów 
były prawie jak dzisiaj. Komasacje, 
meljoracje nabrały europejskiego roz 
pędu. : 

  

Krach. 

Rolnictwo załamało się na całym 
froncie wobec pięcio, — dziesięcio- 
krotnej zniżki cen na produkty rolne. 
Zaciągnięte pożyczki w Kasach Stef- 
czyka, Bankach Rolnych, zaległe po 
datki wyołbrzymiały dziesięciokrot- 
nie. Opłacanie procentów samych 
podrzyna gardło wsi. Podatki idą 
utartym szlakiem. Rolnik zsechł na 
gębie. przygarbił się. Podatki wyssa- 
ły ostatnie, przedostatnie zapasy, poli 

wano bydło, zboże. Wieś matetjal 
nie i psychicznie została załamana. 
Wprost pierwotna samowystarczal 
ność święci nowrotną fazę. 

Narkoza. 

Narkotyzuje się rolnika nadzieją 
„przetrwania, nadzieją że podniosą 
się ceny zboża, że zmniejszą podatki, 
umcrzą zaległości, zredukują długi. 
Perswadują wsi, że jak Świat długi 
i szeroki wszędzie panuje kryzys, 
wszędzie jest jeszcze gorzej, a u nas 
wyjątkowo dobrze. Narkoza dość sku 
teczna: leniwy i melancholijny rolnik 
niezbyt krewki Słowianin milczy. Cier 
pi i miłczy. Ale wytrzymałość rolnika 
dociągnięto do ostateczności, jeszcze 
chwila a coś może pęknąć, coś musi 
załamać się w tym stanie rzeczy. 

  

  

  

   

  

'Tonącemu słomka. 

Rozmawiałem z jednym z kierow 
ników Urzędów Skarbowych, W. zim 
nych słowach dowodził, że wobec ca 
łego szeregu ulg i bonifikat, w stosun 
ku do niepłacących podatników wy 
stąpi z całą bezwzględnością. Należy 
stwierdzić, że bezsprzecznie wielkie 
ulgi rolnikom zosłały ostatnio. przy 
znane. ale pytam się, skąd weźmie roł 
nik tych kilkadziesiąt złotych, o któ 
re mu chodzi, jeśli pud żyta kosztuje 
1,80 zł., jeśli krowa kosztuje 50 zł. 
Niestety, daleko idących ulg nie może 
wykorzystać rolnik gdyż po większej 
części nie stać go na to. 

Skutki. 

Jak reaguje wieś na tak wytworzo 
ną sytuację? Apatja. Przekonani o bez 
wartościowości pracy przestali praco- 
wać. Ot bylecoś necoś. Ogólna dep- 
resja psychiczna, wstecznictwo kultu 
ralne, upadek moralny. Rozprawia się 
wiele o wojnie? Jeden z wieśniaków 
tak sobie kombinował, przyznając się 
szczerze: będzie napewno wojna, bę 
dziewojna, ale ja na wojnę nie pój- 
dę; mówili mi w wojsku że trzeba bro 
nić Ojczyzny, ale gdzie moja „ojczyz 
na? Krowę mi sprzedali, jeść nie mam 
co, podatki zalegają... gdzie moja Oj- 
czyzna — powiada —— czego mam bro 
nić?L.. Krwawe te słowa ą wyrwane 
z.tego, co nazywamy duszą chłopa. 

$ Na dłoni. 

Cóż może być ostatecznem — bliż 
szem lub dalszem następstwem takie 
go stanu rzeczy? Sądzę, że albo prze 
budowa społeczno—gospodarcza, rea 
lizująca naturalne prawo jednostki lu 
dzkiej do egzystencji a dokonana przez 
samo państwo, — albo dalsze stacza 
nie się ludności wiejskiej w dół do 
takiego niskiego poziomu, gdzie nie 
już poza odruchowemi wybuchami nie 
pozostanie. Bo czyż można marzyć, 
aby w drodze normalnego rozwoju go 
spodarki kapitalistycznej krowa wró 
<ciła do ceny 250 zł., pud Inu do 50— 
75 zł A toby tylko mogło uratować 
narazie sytuację wsi. 

Józef Bujnowski. 
Ę""YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYTEY 

E TANIO! TANIO! 
NAJLEPSZE 4 

tarby, pokost, pędzle i szezotki 
poleca skład farb 

Fr. Rymaszewskiego 
Wlino, ulica Mickiewicza 35 
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Przed zgromadzeniem 
Ligi Narodów. 

Genewa przygotowuje sę już do wznow e 
ia sezonu politycznego przerwanego w lp-= 

cu r b po zakończeniu obrad konferencji 
rozbrojeniowej i po zamknięciu konferenej” 
lozańskiej, której: narady kulisowe odbywa 

się właściwie w Genewie a nie w Loząn- 

gd konferencja zasiadała oficja alnie. 
Od kilku dni obradują już niektóre sta- 

łe instytucje pozostające pod egidą Ligi Na 
rodów zakończyły się w Territet narady Ко- 
mitetu ekspertów do spraw celnych polsko- 
gdańskich, ale właściwy sezon polityczny roz 
pocznie dopiero posiedzenie prezydjum Kon 

  

        

     

     

   

ferencji Rozbrojeniowej zwełane па dzień 
21 b. m. 

Wisrótee potem — w dniu 23 b m rozpo      
  eznie się 5 

trzech d 
ja Rady Ligi Narodów. 

ch — w dniu 26 przedsta 

  

po 
iel     

   

    

   

irłanuji, któ przypada zkolei przewod- 
nietwo w Radzie Ligi Narodów otworzy do 
roczną sesję Zgromadzenia Ligi Narodów 

Wedle przewidywań genewskich kół poni 
znych, osią jesienych rozmów międzyna- 

    

   

  

h w Genewie będzie sytuacja poli- 
tyczna w Niemczech w ścisłej łączności z wy 

14 Rzeszy postulatem rów 
streszczającym się w otrzyma 

/ prawa do zbro si 
Poza tem dieta iele wiełkiego dypłoma 
tycznego światą międzynarodowego będą mu 
sieli znów zastanowić się nad poszukiwa 
niem wspólnych dróg ratunku @а Świata 

CEE przez przesilenie gospodarcze. 

    

        

      

  

   

  

  

  

   
       

P; towania do dwóch wieikich konfercu 
cyj Gepodsączj ch, które mają się odbyć 
daty nie zcze ustałon w Lozannie 
i Londynie zajmą niechybi wiele su i 
wyinagać będą po ych przygotowań. 

Zgromadzenie Ligi Narodów dokona. — 
jak co reku — wyborów trzech członków Ка 
dy Ligi Narodów w miejsce ustępujących po 

      

   

  

   

        

   
   

    

  

zakończeniu trzyletniego mandatu. 
Obecnie — op: pięciu państw na miej 

seach stały - dają w Lidze Narodów 
Chiny, Guatem. Hiszpanja, Irlandja Ju- 
goslawja, Nor о ma, Peru i Polska. 
W roku bi ym uptywają mandaty Jugos 
ławji Peru i Polski. 

Wediie. przewidywań genewskich kół po- 
litycznych na miejsce Jugosławji. zgłoszona 
będzie kandydatura Czechosłowacji, na miej 
sce ru prawdopodobnie wybrany będzie 
do Rady Ligi Narodów Meksyk, który przed 

ostat do instytucji genew 
i wedle ęconego zwyczaju wejdzie 

najpewniej do. jej organu  kierowniczegn. 
Polska podtrzymuje nadał swoją kandydatu 
rę, ubicgając się o wybór na następne trzy- 
lecie. 

O innych kandydaturach oprócz trzech 
wymienionych, dotychczas w Genewie nic 

nie wiadomo, Wiadomość berlińskiej „Ger- 
man powtórzona przez kilka dzienników 
polskich — jakoby Turcja ubiegała się rów 
nież o miejsce w Radzie Ligi Narodów — 
nie znajduje ani potwierdzenia ani wiary 
w tutejszych dobrze zorjentowanych kołach 
gdzie zwracają uwagę przedewszystkitm zi 
to, iż Turcja przyjęta została do Ligi Naro 
dów dopiero przed tnzema miesiącami i : 
ma zwyczaju, ażeby już po tak krótkim o 
kresie czasu wybierać nowoprzyjętego człon 
ka Ligi Narodów do Rady. Również i z kół 
tureckich zaprzeczaja jakoby Tarcja w roku 
-biežgcym  wysuwała kandydaturę swą na 
członka Rady Ligi Narodów. 

Obra Zgromadzenia Ligi Narodów roz 
poczną k zwykle — od ukonstytuo 
wania prezydjum, poczem ka dni zajmie 
doroczna dyskusja nad sprawozdaniem Sek- 
retacja iłu Generalnego Ligi Narodów, a do 
piero około dnia 8 października Zgromadze 
nie przystąpi do wyborów trzech ózłonków 
Rady. (Iskra) 
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Warunki angielskiej pożyczki 
na inwestycje kolejowe 

w Poisce.. 

W związku z wiadomością. powtó 
rzoną przez prasę polską wślad: za 
dziennikiem londyńskim „,Daiły. Tele 
graph“ o rokowaniach z kapitalistami 
brytyjskimi w 'sprawie udzielenia Pol 
skim Kolejom Państwowym pożyczki 
inwestycyjnej w wysokości 2 miljo 
nów .funtów, Agencja „Iskra“ dowia 
duje się, że: wiadomość ta. jest zgodna 
z rzeczywistością. 

Pewna angielska grupa finansowa 
prowadzi. obecnie: rokowania z mini 
sterstwem «komunikacji, proponując 
udzielenie pożyczki na rozbudowę sze 
regu ważnych objektów Kolejowych. 
Wysokość sumy pożyczkowej wahać 
się ma od 2 do 3 miłjonów funtów, a 
"więc'od 60 do' 90 miljonów złotych. Po 
życzka ta według ostatnich propozy 
cyj zwracanaby była towarami pols 
kiemi w ciągu 5 do 8 lat. Jest to jeden 
ze szczegółów propozycyj finanso 
wych posiadających dużą wagę dła na 
szego rynku wewnętrznego. 

W: najbliższym czasie spodziewany 
jest przyjazd do Warszawy przedsta 
wicieli tej angielskiej grupy finanso 
wej, która proponuje pożyczkę inwe 
stycy jną. 

    

РО ОТЧОЕЛРЕВЫй 

Przyjazd ministra spraw 
zagr. Persji. 

W dniu 16 b. m. pociągiem pośpie 
sznym Nr. 704 ze Stołpców do Warsza 
ъ w wagonie salonowym użyczo 
nym przez Ministerstwo Spraw Za 
granicznych, jedzie minister Spraw 
Zagranicznych Persji. Na spotkanie 
wyjechali urzędnicy MSZ. 

  

Bohaterskiej pamięci pułk. Lisa - Kuli. 
Uroczystość odsłonięcia pomnika 

Šš. p. pułkownika Leopolda Lisa Kuli 
w rodzinnom jego mieście, Rzeszowie 
nie jest tylko uroczystością lokalną. 
Uczestniczą w niej reprezentanci rzą 
du ij wojska, najserdeczniejszy biorą 
udział jego towarzysze broni, a całe 
społeczeństwo jednoczy się w hołdzie 
dla bohaterskiej pamięci orlęcia. 

Wraża kula przerwała pasmo jego 
dni już w 23 roku życia, a przecież 
żywot Lisa—Kuli opromieniony jest 
takim blaskiem bohaterstwa i wielkoś 
ci, że będzie oń po wsze czasy rozpło 
mieniał dusze całych pokoleń jako 
przepiękny wzór męstwa, zasługi i 
ofiary. 

;Był przedewszystkiem żołnierzem. 
Niezwykły jego talent wojskowy i 
zdolńości urodzonego dowódcy zabły 

sły już w bitwie pod Krzywopłotami. 
która była chrztem ogniowym Lisa 
Kuli. Wi dalszym ciągu legjonowej 
służby jako dowódca kompanji rze 
szowskiej nie schodzi ani na chwilę 
z pola, uczestniczy we wszystkich bit 
wach brygady Piłsudskiego i w tej 
plejadzie junaków wysuwa się na czo 
ło jako jeden z najmężniejszych i naj 
zdolniejszych oficerów. 

Kukle, Kamieniucha. Jabłonka, 
Kostiichnówka pozostaną na zawsze 
w połskiej historji wojenne jjako prze 
piękne przykłady bohaterskiego mę 
stwa i bojowej nieustępliwości lis 
Kuli i jego żołnierzy. 

Miał on przedziwną siłę sugestyw 
nego: podporządkowania sobie woli 
podwładnych: Był też dumą i ukocha 
niem żołnierzy; wierzących Ślepo' w 

RU R 

  

Ilustracja: nasza pnzedstawia momeni z 
dramatycznego posiedzenia Reichstagu. Wi 
dzimy stojącego w ławach rządowyda kanc 
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lerza v. Papena, którego przewodniczący 
Reichstagu hitlerowiec Goering nie dopuścił 
do głosu. 

Przed komisją śledczą. 
BERLIN. 15.IX, (Pat. Komisja 

ochrony praw parlamentu Rzezy przy 
jęła wczoraj wniosek narodowych 

nych Gayla, sekretarza stanu von 
Plancka do stawienia się przed spec 
jalną podkomisją śledczą, która zająć 
się ma zbadaniem wydarzeń. poprze 
dzających rozwiązanie Reichstagu 

Niemcy zbroją się. 
Budowa pancernika „„С“. 

socjalistów, wzywający kanclerza 
Papena, ministra spraw wewnętrz 

BERLIN. 15.1X. (Pat.) W/g donie 
sień prasy. stocznie 'marnarki wojen 
nej Wilhelmshafen otrzymały od rzą 

du Rzeszy zlecenie rozpoczęcia budo 
wy pancernika niemieckiego ,„C* 
dniu 1 października r. b. 

Niezwykle zuchwały napad bandycki 
w Berlinie. | 

BERLIN. 15.IX. (Pat.) W dniu 15 

b. m. przed południem dokonano nie 

zwkle zuchwałego napadu bandyckie 

go na ulicach Berlina, podczas wyła 

dowywania transportu pieniędzy 

przed filją banku miejskiego, miesz 

czącą się w ratuszu  charlottenbur 

skim. Przenoszeniem z autobusów do 

kasy kasetek, wpełnionych przeważ 

nie biłonem, pochodzącym z opłat za 

bilety tramwajowe i autobusowe, zaję 

tych było kilku urzędników. W pew 

nej chwili zajechała przed ratusz ele 

ganeka limuzyna, z której wyskoczyło 

4 mężczyzn, otwierając bezzwłocznie 

silny ogień z rewolwerów, 4 konwo 

jentow transportu raniono, 

W czasie powstałego zamieszania 

bandyci schwycili 3 kasetki z pienię 

dzmi i nim zdołano im przeszkodzić, 

zbiegli swym samochodem. 

W/g przypuszczeń dyrekcji tram 

wajów berlińskich, do której należały 

Napady partyzantów 

pieniądze, łupem bandytów padło ok. 

40 tys. marek. Jednego z rannych w 

stanie ciężkim  odwieziono „do szpi 
tala. 

Sprawcy napadu zbiegli, mimo iż 

na ulicy panował ruch bardzo ożywio 

ny. Wszezęty przez jednego z police 

jantów pościg prywatnym samocho 

dem nie dał żadnego wyniku, gdyż 

auto bandytów rozwinęło niezwykłą 

na ulicach szybkość około 100 kim. 

na godzinę, 

Na miejsce wypadku przybyła nie 

zwłocznie komisja śledcza dla rozpo 

tzęcia dochodzeń i przesłuchania 
Świadków. 

Dotychczas zdołano stwierdzić, że 

samochód, którym przybyli i uciekli 

bandyci, nałeżał do jednego z dyrek 

torów towarzystw handłowo-przemy. 

słowych w Berlinie i został mu skra 

dziony poprzedniego dnia po połu 

dniu. : : 

chińskich na pociągi 
nie ustają. 

MOSKWA 15. 9. (Pat). Źródła sowieckie 
donoszą, że pomiędzy Charbinem a Czang 
Czungiem dokonano zbrojnego napadu na po 
ciąg. 11 pasażerów jest zabitych 50 rannych 
Napastnicy zrzucili z toru lokomotywę i dwa 
wagony. Resztę pociągu poważnie uszkodziłi 
Ponadto te same źródła donoszą 0 wezoraj- 
szych walkach partyzanekich w Mandżurji. 
Liczebność niektórych oddziałów dochodzi 

do kilku tysięcy. Ostatnio partyzanci spowo 
dowali katastrofę kolejową wpobliżu Kiryna 
przyczem poległo dwóch żołnierzy japońskich 
а 6 odniosło rany. Partyzanei atakują obec 
nie staeje zachodniej odnogi kolei wschodnin 
chińskiej. Ponadto dokonano szeregu napa 
dów na stacje kołejowe linji południowo- 
mandżurskiej. Władze przedsięwzięły środki 
ochronne. 

  

Bohaters i piłkownik š. p. Lis-Kula, 

Lisa jako dowódcę widzących, jak 
on w najtrudniejszych nawet momen 
tach walki opanowany i spokojny, 
umiał łączyć osobiste męstwo i brawu 
rę z przenikliwą oceną sytuacji i wy 
borom zawsze najtrafniejszej decyzji. 

Wycofanie legjonów z frontu i 
przeniesienie ich na teren Królestwa 
otwiera przed Lisem, jak i przed ca 
łem wojskiem polskiem nowy, trud 
„iejszy może okres, I'rzybliża się już 
t. zw. kryzys przysięgowy. Żołnierz 

Piłsudskiego podjąć musi walkę o ho 
nor narodu, a czystość swego sztanda 
ru. Trwając niezžomnie przy haśle 
niepodległości, odrzuca próby kon 
szachtów z niemieckim okupantem i 
odmawia złożenia przysięgi, która 
miała sprawę polską przykuć do zwy 
cięskiego podówczas rydwanu państw 
centralnych. 

Wypełniają r obozy jenieckie w 
Benjaminowie. *i Szczypiornie, ruch 

Wiele mówiące ogłoszenie. 

W” niemieckiej .,Militiir—-Wochen 
„blatt* z dn. 18 sierpnia 1932 znalazło 

się całostronne ogłoszenie tej treści: 

Sprzęty wojenne wszelkiego rodzaju 

105 mm. haubice polowe—Viekers 

Armstrong na platformach motoro 

wych mocnej, zabezpieczającej przed 

wstrząsami konstrukcji. Waga całko 

witego urządzenia na. pozycji strzel 

niczej = 2197 k. Szybkość początko 

wa pocisku — 610—460—220mtr.na 

sekundę. Waga zamku działa =15kg. 

Maksymałny promień  działania= 

13200. 

Vickers — Armstrong — Limited 

Vickers House, Brodway,London SW 
1. Engt. 

Widocznie angielska firma zamie 

rza zawczasu przygotować sobie po- 
jemny rynek zbytu na wypadek gdy 
by Niemcy uzyskały „równouprawnie 

nie w dziedzinie zbrojeń. (Z.A.P.) 

niepodległościowy schodzi w podzie 
mie tu kuje broń do ostatecznej z wro 
giem rozprawy. 

Lis—Kula, podówczas już dowódca 
bataljonu i członek legjonowej Rady 
Oficerskiej, która kierowała całą ak 
cją, przemożny bierze udział w tych 
wszystkich decyzjach i pracach. 20 
letnie pacholę wykazuje: tak trafną 
ocenę sytuacji, zaciemnianej celowo ' 

przez różne odłamy polskiej ugody, a 
równocześnie taki hart ducha i taką 
bezgraniczną wierność głoszonym 
przez się zasadom, że staje się praw 
dziwym chorążym polskiej irredenty. 

Zdegradowany i.weielony do ar 
mji austrjackiej przebywa kiika mie 
sięcy na froncie włoskim. Lecz wnet 
rzuca obcy mundur, by wrócić pod 
sztandar wałki o niepodległość. 

Ledwo wyleczony -z-ran, odniesio 
nych w czasie brawurowego -ataku na 
włoskie blokhauzy, przedziera się kon 

„stwo, zaczęło upadać, a pow: 

NOŻYCAMI PRZEZ PRASĘ. 
Ciekawy objaw. 

„Kurjer Łódzki* donosi: Gdy w 
Szynczycach p. łódzkiego miano zli- 
kwidować z racji nieodpowiedniego 
lokału szkołę, mieszkańcy wsi 1) wy- 
najęli lokal na koszt własny. 2) uch 
walili wybudować lokal na zaofiaro 
wanym przez prywatnego właściciela 
terenie, 3) wreszcie opodatowali się 
na rzecz szkoły po 10 zł. z morga. 

Wszystko to nie pomogło. 
„Wczoraj przybył do Szynczy w zamia 

rze odebrania ławek po zlikwidowanej szkole 
wójt gminy a p. aa. A 
chodziły już s 

oddadzą, w 
ruszyło to 

  

biegł do dawnego budynku 
szkolnego. Otoczono go zwartą ławą. Nie da 
my AS padły z tłumu głosy. 

Zaskoczony wójt nie próbował tedy uciec 
się do interwencji policji i odjechał. Ławki 
pozostały. Mieszkańcy Szynczyc postanowili 
ich nie wydać, a gdyby nawet nie przywróco 
no im szkoły, to postanowili założyć własną 
szkołę prywatną”. 

Jakże pocieszający objaw, ten ..o- 
pór władzy w obronie szkoły, te 
składki dziesięciozłotowe na naukę 
dziecka! I to w czasie kryzysu i ogól- 
nego zniechęcenia i zobojętnienia! 

  

„Dobrowolny ekonomista*. 

Pod takim znakiem p. T. W. odsi 
na się na łamach „Kurjera Polskiego“ 
„Gazecie Polskiej", Nie może przebo 
leć zapowiedzi obniżki cen kartelo- 
wych. Czemu kartele mają pójść na 
pierwszy ogień a nie monopołe i insty 
tucje państwowe? A obok czytamy ar 
tykulik, nawiązujący. do żartu ,„.Gaze 
ty Polskiej, o Rabinowiczu, który 
zbankrutował na „sztywnych ce- 
nach, wówczas gdy cukiernia zniży- 
ła cenę ciastek. Zdaniem „K. P.* by- 
ło inaczej: 

Do cukierni przychodziło coraz mniej iu 
dzi coraz mniej też dostawał ciastek za 
witze. Ludzie nie mieli humoru, bo wogółe.. 
właściciel cukierni był bardzo niezadowalo- 

ny, gdyż twierdził. że nie może związać koń 
ca z końcem, że kazali mu obniżyć cenv 
ciastek, a nie obni: mu ani podatkó 
ani świadczeń, ani też nie uległy obniżce ce 
ny przysyłanych mu produktów ponieważ 
nie obniżoną została taryfa kolejowa. Jed 
nem słowem obniżka jego ciastek nie wytrzy 
mała żadnej kalkulacji i gdy pewnego dnia 
Rabinowicz przyszedł o zwykłej porze do 

cukierni w nadziei, że za kilka witzów ot 
rzyma kilka ciastek. zastał lokal zamknięty 
a na drzwiach szklanych przylepioną kartkę 
komornika. 

Taka była autentyczna 
nowieza z ciastkami“. 

Krótko mówiąc chodzi o to, żeby 
rząd robił konjunkturę przemysłowi 
na terenie konsumpcji, tak jak robił 
ва terenie produkcji. Swoją drogą w 
ustach obrońcy ptzemysłu, który na 
łasce państwa żyje i tyje frazes, że 
„łatwiej jest dysponować cudzą kie- 
szenią niż własną zakrawa zlekka 
na cynizm. | b jim. 

Niebywały przewrót w ob- 
róbce inu na polskiej ma- 

Szynie. 
Trzy lata temu, po wieloletniej pracy. 

studjowaniu różnych typów drogich zagra- 
nicznych maszyn dla obróbki lnu, mechani 
kowi p. Władysławowi  Piotrowskiemu w 
Wiilnie, w zupełności. udało się zbudować no 
wą i nigdzie dotąd nieznaną. nawet zagran. 
cą międlarkę do lnu, którą to maszynę opa 
tentowano za Nr. 28119—19720—29, z zastrze 
żeniem przewidywanych zmian. 

Wymieniona międlarka została wypróbo 
waną w lniarni p. Karczewskiego i w porów 
naniu z zagraniczną maszyną tak zwaną Hel 
singiem. nowa międlarka dała na korzyść 
różnicę zgórą 25 proc. 

Na nieszczęście od tego czasu nasze lniar 
żne spółdzielcze 

Iniarnie zostały unieruchomione, słowem ży 

cie na tem polu kompletnie zamarło. — to 
też nowa i opatentowana maszyna do obrób 

  

  

    
     

    

„historja Rabi- 

  

„ki lqu musiała pójść na pewien czas w nie- 
pamięć. 

Upadek I anei najfatalniej odbił się 
na naszej wsi, obce i zbyteczne nam surow 
ce w postaci bawełny, manilli i juty formal- 
nie zahamowaly nasz krajowy i cenny suro 
wiec — len i ani spostrzegliśmy. że kraj 
nasz od początku wskrzeszenia Ojczyzny, 
dzięki niedocenianiu własnego surowca, stra 
cił”kilka miljardów złotych, które już bez 
powrotnie poszły zagranicę. 

Dziś jak to daje się zauważyć ciężki błąd 
naprawia się, a to dzięki spostrzeżeniom p. 
generała L. Żeligowskiego, który na len 
szczególną zwrócił uwagę i tę ważną kwest- 

ję poruszył pierwszy powiat oszinia 
gdzie bardzó poważnie i rzeczowo przysią 
piono do pracy na polu Iniarstwa. 

Wliidząc tak wielce doniosłą rzecz. 
zatrzymanie w Kraju na przyszłość miljas- 
dów: naszych złotych, starałem się przekonać 
wynalazcę międłarki do poczynienia przewi 
dzianych udoskonaleń w mechanizmie. 

Sześciomiesięczna, mozolna i kosztowna 
praca, przy próbie dała bardzo poważne wy 
niki. bo przewyższające wszełkie oczekiwa 
nia, czyniąc rzeczywisty przewrót w vbrėb 
ce Inu. 

Aby przekonać osoby zainteresowane o 
powyższym doniosłym wynałazku w obrób- 
ce Inu, za dni kilka będą zaproszni najwybit 
niejsi znawcy Iniarstwa, inżynierowie. prasa 

i przedstawiciele wyższej władzy, w obecno- 

    

        

  

    

      
     

  

Lakoniczny dziennik 
ekoncm sty. 

„Koniec kryzysu, „znowu możesz robić 
business“, „uzdrowienie“, „real improve 
men „polepszenie istotne* — takiemi tytu 
łami artykułów pstrzą się gazety amerykań 
skie. „1245 akcyj podniosło się o 80 proc.* 
„jmiedź standard podskoczyła w cenie z 25 
funtów w końcu lipca na prawie 36 funtów 
w końcu sierpnia; bawelna z 5,75 dol. w 
końcu a e 'w cenie na na 

go z 45 do 54“. 

    

  

  

     
lecz io ra cze, „Ci ssional OI: 

bankowe, przemysłowe i handlowe Stanów 
Zjednoczonych łączą w chóra Inym wrzasku: 

+ „bum*, „haussa*! Wytwarza się 
m. "który przedostaje się do E 

1. przezwycięż nie 

a | i ospałą giełdę paryską i wreszcie do 

     

  

     
   

      
       

Staje się na giełdę warszaw. Czy obec: 
„hauss stanowi koniec k u, 
tylko pomysłowym triekiem amerykańskim? 
—0 tem — innym razem. 

PP 

Onegdaj Rumur ikowała międzyna 
rodowe porozumien ftowe, regulujące 
przydział rynków światowych na podstawie 
kontyngentów. 

Dzięki temu na światowych rvnkuch naf 
towych będzie tylko dwóch rywali: 1) rniędzy 

    

  

   

    

narodowe porozumienie naftowe i 2) „Sojuz 
nefteksport“ rosyjski. 

Pierwszym etapem walki o rynki zbytu 
jest świeżo zawarta umowa pomiędzy „Sojuz 
nefteksport*, a francuskiem 
„Nafta Francuska“. 

Wedlug tej umowy obowiązującej do 31 
sierpnia 1937 W) W ma 
starczyć około 2 miljonów ton nafty i pro 
duktów AS 

towarzystwem 

   

   

Austrja obóodjia wkrótce monopol wę 
głowy. Zdaje się że skutkiem tego wywór 
polskiego węgla do Austrji będzie poważnie 
zagrożony. 

  

Nie dziś to jutro można zostać bezrobot 
nym. Dlatego robotnicy włoscy sami opodat 
kowują się na rzecz bezrobotnych. W zeszłym 
roku zebrali na ten cel 2 000.000 lirów. 

Świeżo odbyło się w Bialosrodzie dorocz 
ne zebranie związku przemysłowców jugo 
słowiańskich Uczestnicy zebrania przeanalize 

ytuację obecną i doszli do przekonania, 
s zbliża ku końcowi. 

3 os 

   
     

Źle jest jednak, jeżeli rząd argentyński 
musiał wydać ustawę „o pożyczce patrjotycz 
nej“. obniżając faktyczne pokrycie złotowe 
waluty argentyńskiej z 40 proc. na 36 proc. 

Jeszcze więc jedno państwo drogą inflacji 
chce jakoś „nakręcić konjunkturę“. 

** + 

Argentyna, która wchłonęła tylu poszu 
kiwaczy chleba, dotknięta jest obecnie dość 
dużem bezrobociem. Nie licząc stolicy *lipco- 
we bezrobocie ogarnęło 300.000 osób. 

* 4 3 

    

Ostra kampanja wytoczona przeciw wy 
górowanym cenom kartelowym w Polsce ma 
spowodować presję rządu. 

Przewiduje się, że naskutek presji pota 
nieje cukier, wyroby hutnicze, cement, wę 
giel, wyroby jutowe, naczynia emaljowane 
szkło okienne, rury, łopaty, widły i niektóre 

produkty chemiczne. : 
* kok 

Ktoby pomyšlai že Ameryka chce kupó 
wać u nas kosze. A jednak w cełu eksportu 
koszy w pierwszym rzędzie do Ameryki, 
organizuje się AandykA! w Rudniku nad Sa 
nem. Czang. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
PIENIĘŻNA. 

WARSZAWA, 15. 9. (Pat). Giełda. Dewi- 
zy: Nowy York 8.92 — 8,94 — 8,904 Paryż 
84.96 — 35.05 —- 84.87. Szwajcarja: 172,40 
— 172,83 — 171.97. Berlin w obrotach 212,20 
Tendencja niejednolita. 

Papiery procentowe: 
na 37,50 — 38.50. Inwestycyjna 97,50. Seryj. 

na 108. 5 proc. konwersyjna — 39. 5 proc. 
kolejowa 88. 6 proc. dolarowa 54. 4 proc. 
dolarowa 48,40 —- 48.85. 7 proc. stabilizacyj 
na 52 54,25 — 52.75. 8 proc. LZBGK i BR, 
obl. BGK 94. Te same 7 proc — 83,25 
4.5 proc. LZ ziemskie 38 — 38,50 — 38. 

Akcje: Bank Polski 88 — 89 — 87,75. 
Lilpop 14,30 — 15.00. Starachowice 9.50 — 
10. Tendencja mocniejsza. 

ZBOŻOWA. 

WARSZAWA, 15. 9. — Na dzisiejszem 
zebraniu giełdy zbożowo—towarowej w War 
szawie notowano ża 100 klg parytet wagoa 
Whrszawa w handlu hurtowym. w ładun 
kach wagonowych: żyto 16,50—416,75, pszen - 
ca jednolita 28.50—29. pszenica zbierana 
28—28,50, owies jednolity 16,50—17. owies 
zbierany 15.25—15.75, jęczmień na kaszę 
16—16,50, jęczmień browarny 18—19, groch 
polny jadalny 27—30. 

Pożyczka budowla- 

   

  

  

  

  

Ści których odbędzie się pokaz próbny obró 
bki Inu. 

o próbnych wynikach niezwłocznie po- 
wiadomi się wszystkie spółdzielnie lniarskie 
w kraju, oraz Min. Przemysłu i Handlu. któ 
re jest tą ważną sprawą zainteresowane. 

Franciszek Świątecki. 

WYBOROWE 
DRZEWKA OWOCOWE 

ze szkółek „Nacz* woj. nowogródz- 
kiego, nabywać można na specjalnie 

    

dogodnych warunkach za gotówkę 
i na kredyt tylko za pośrednictwem 

į Związku Posiadaczy Sadów 
i Pasiek woj. Nowogródzkiego 

į w Nowogródku ul. Sienieżycka 35, 
Związek wyjednał dla swych członków 
specjalne ceny obniżone i dogodne 
warunki kredytowe. Porad fachowych 
jak zakładać i pielęgnować sady 

udziela Abak. 

spiracyjnie na Ukrainę. Tu wespół z 
Hołówką, Miedzińskim, Barthel de 
Waydenthalem, Scheatziem i innymi 
emisarjuszami obozu niepodłegłościo 
wego wytęża wszystkie siły, by poder 

wać do walki z Niemcami korpusy pol 
skie, wyłonione z arknji rosyjskiej. 
Wspólnie z Bartą usiłują przede 
wszystkiem zrewoltować 1 korpus. 
najliczniejszy i najzasobniejszy, prze 
ciw Dowbór Muśnickiemu i wymusić 
anulowanie haniebnej umowy z Niem 

cami. Tę wałkę przegrywa dzięki bier 
nej postawie mas oficerskiej i żoł 
nierskiej. Powraca więc do Kijowa i 
organizuje POW., która też wnet TOZ 
rasta się potęžnie i poczyna szeregiem 

aktów dywersyjnych nękać armję nie 
miecką okupującą Ukrainę. 

Z chwilą rozpadnięcia się okupa 
cji państw centralnych śpieszy de żoł 
nierskiej służby, już na usługach odro 
dzonej * Rzeczypospolitej. Usiłuje na 

czele zaimprowizowanych oddziałów 
przebić się do Lwowa, lecz osaczony 
pod Brodami dostaje się do ukiaiń 
skiej niewoli. Wydostawszy się z niej 
rusza na Wołyń jako dowódca więk 
szej grupy kombinowanej, dok: zuje 
tu znów cudów męstwa, by wreszcie 

w nocnym boju o Torczyn złożyć swe 
młodeżyce ojczyźnie w ofierze. 

„__ Barwny, ofiarny, pełen trudu i za 
sługi żywot Lisa—Kuli, udostępniony 
świeżo społeczeństwu przeż piękną pu 
blikację Lipińskiego, — pomnaža dłu 
gi szereg naszych narodowych boha 
terów. 

Lis-Kula wpisał swe imię na za 
wsze w karty historji. : Ra. 
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Nr. 212 (2454). KLO RI BR 

WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU Fcha o teatrze. 
Tragiczna przejażdżka kajakiem. 

Dwie osoby utonęły. 
Z Brasławia doncszą o tragicznym wy- 

padku jaki miał miejsce w dniu wczor 
szym na rzece Drui wpobliżu Nowego Druj- 

ska, gdzie naskutek wywrócenia się kajaku 

mtonęło dwóch mieszkańców pobliskiego ma 

jątku Kenstancinowo Czesław Knzo i Jul- 
jan Giot. Gdy tragicznie zmarli płynęli po 
rzece w pewnej chwili, naskutek nieostrožno 

ści. kajak wywrócił się i Kuzo wraz ze 
swoim towarzyszem znałeźli się w wodzie. 

  

    

Na nieszczęście obaj nie umiełi pływać. Mi 
mo rozpaczliwych wysiłków uchwycenia się 
za krawędź kajaku nie nieszczęśliweów nie 
uratewał,, Kajak został pcrwany szybkim 
prądem rzeki zaś obaj kajakowicze poszii 
na dno. 

W wyniku > zadodcj niezwłocznie akcji 
ratunkowej udało się wydobyć z rzeki jnż 
tylke topielców. O tragicznym: wypadku po 
lieja powiadomiła rodziny ofiar. (©). 

    

  

  

Krwawa bójka między wspólnikami. 
. święciańskim prowadzili wspol- 

my interes Bernad Szumkowicz ze wsi Bujki 

i Jan Michnowicz zam. w Podgórkach. 
Interes polegał na pędzeniu samogonki. 

Szumkowiez w ostatnich czasach zerwał ze 
swoim wspólnikiem i wziął do pomocy swe- 
go brała. 

Michniewiez miał niezałatwione porachun 
ki ze swoim współaikiem ponadto zły był. 

Wi pow 

  

     
    

  

Kino Dźwiękowe 

EDISON 
w LIDZIE 

Postawy. 
Lustracja Oddziału Z. M. R. i P. 

Wi dniu 10 b. m. delegat Zarządu Cen 

      

    

    mego Zrzeszenia Mlodz 
i Przemystowej Wbj. Wilenski 
Anforowicz — zlustrowai Oddzi 
w Podstawach — przeprow 
wozmów z miejscowemi czynnika 

państwowych i społecznych w sprawach ог 
ganizacyjnych, kuliuralno—ošwiatowych i P. 
W., a między innemi odbył dłuższą konferen 
cję z p. starostą Niedźwieckim i inspektorem 
szkolnym informując ich o pracach i pocz 

zenia, P. starosta Niedź 
żywo interesował isę pracami Zrzeszenia, - 

  

  

  

       

    

     

    

   

  

poruszając szereg spraw natury ogólno 

kształcącej przyszłych rzemieślników w 
szczególności zaś dania dła młodz rże 
mieślniczej możności ukończenia szkoły dok 
ształcającej. Wbeczorem przy ulicy Brasław 
skiej Nr, 97. odbyło się Ogólne Zebran'e 
«©złonków Oddziału, na które przybyli: pp. 
Kleczkowski referent administracyjno- -prze 

mystowy pow. postawskiego 4 Cešhi 
JRzem. Chrześcijan p, Kamieniecki. 

Zebranie zagaił p, Jan Żyliński prezes 

  

Oddziału — witając delegata Zarządu t.enl- 
rałnego p. Referenta Kleczkowskiego. człou- 
„ków i sympatyków. 

Następnie zabrał głos p. Anforowicz — 
podkreślając AOFYCHCZAZSWE Šikai |. w 
= PRO kulturalno—ośw :      

  

    

   

  

lem zorganizowania świetlic: 
dalszej wytrwałej pracy dła dobra całego 
nzemiosła i przemysłu. Wi dalszym cia, 
'rad postanowiono zorganizować t 
„Dzień Święta Młodzieży Rzemieślnicze 
dniu 8 listopada r b. z uroczystą akadenja 
'ma program której sekcja dramatyczna jwzy 
gotowuje szereg utworów scenicznych. 

Również powołano nowy Zarząd w” skła 
dzie następującym: p. p. Żylińsci Jan pre- 
zes, Zofja Kamieniecka viceprezos. Kuprjan 
(Bogdanow sekretarz, Podhajski Władvstaw 

«skarbnik Jasiukiewicz Władysław czł. Za 
mządu i Moczulski Antoni zast. członka. 

Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: 
Kożic Joachim, Sariatowicz Jan i Horlekie 
wiczówna Jadwiga, 

Na Kuratora Oddziału powołano p. .Wła 
dysława Kleczkowskiego, który objął całko 
witą opiekę nad działalnością Zrzeszenia M'e 
dzieży rzemieślniczej i przemysłowej w Po 
stawach. 

   

  

   

    

   

  

Strzelec im sołą w oku... 

Tak bywa w życiu, że jeden wciąż myśli 
«o pracy społecznej, a drugi stara się mu 
przeszkodzić. na czem sprawa ma się rozu 

mieć cierpi. 

'Nie zmyślając gołosłownych danych przy 
stoczę tylko fakt o dziwnem stanowisku 

  

    

proboszcza parafji Zadziewskiej w stosunku 

do Organizacji Strzełeckiej, którą tak żywc 

że były wspólnik fabrykował w dalszym cią 
gu bez niego. 

Qnegdaj Michnowicz wyś!ledził w lesie 
Szumkiewicza kiedy wespół z bratem ЭмО т 
zajmował się fabrykacją samogonki podkre-ił 
się do niego i strzelił trafiając przeciwnika 
w brzuch. 
Szumkowicza w stanie ciężkim odwieziono 

do szpitala w (e). 

  

   
  

Jutro premjera potężn. dram. obyczajow. na tle wojny świat” 

WATERLOO BRIDGE 
Film ten został uznany przez krytyków amerykańskich jako 
jeden z największych triumfów kinemstografji. Jest įsdnsczeš- 

nie najpiękniejszym filmem sezonu 
W rolach głównych: Kent Douglass i Mae Clarke. 

Obraz osnuty na tle dramatu erotycznego w grozą przejmują- 
cych dniach wojny, podczas krwawego bombardowania ulic 

Londynu z cepelinów. 

  

krzewi wśród młodzieży pozaszkołnej kierow 
nik szkoły powszechnej w Kurtach p. Anatol! 

  

Klancewicz otrzymuj w nagrodę krewsie 
słowa ks. proboszcz wygłoszone z ambony, 

ludzi 
z odwrot 

nysio 

trzelec 
a 7 tego 

    że prawo 
Niestety. wyni 
ny 2 ek, A 

  

        awa wrę 
mianowicie rozwój 

oraz miłość do Boha 
› swoją okupili S 6 

y w Kuriach dobrz i 
a owoce jej oglą 

    

    
    

         
Strzelec. 

Święciany. 
Święciany czezą pamięć Ś. p. 

por, Żwirki i inż. Wigury. 
W dniu wczorajszym odbyło się 

żałobne nabożeństwo za dusze tragi 
cznie zmarłych znakomitych łotników 
polskich por. Fr. Żwirki i inż. Wigu 
ry. W żałobnej tej uroczystości wzię 
li udział przedstawiciele. władz stroś 
cińskich. wojskowych, K. O. P., samo 
rządowych. młodzież szkolna, harce 
rze. Federacja. oraz liczne rzesze lu 
dności miejscowej i zamiejscowej. 

Komitet uczczenia bohaterów prze 

   

   

  

. tworza pod przewodnictwem wicesta 
rosty p. Jeśmana postanowił uczcić 
pamięć tragicznie zmariych bohater 
skich lotników. Postanowiono w ró 
dzinnem mieście Ś. p. por. Żwirki w 
domu Jego urodzin wmurować pa 
miątkową tablicę, oraz ufundować sty 
pendjum im. por. Żwirki i inż. Wigu 
ry dła absołwenta gimnazjum i semi 
narjum pow. Święciańskiego. kształ 
cącego się w lotnictwie. Pozatem u 
chwalono ulicę przy której urodził się 

p. Żwirko przemianować na ulicę 
pot. Franciszka Żwirki. (z! 

Zbieg polityczny w roli 
wywrotowca. 

Dnia 13 b. m. w zaścianku Chramyszki 
niedaleko Suchodewszezyzny u raieszkańca 
tego zaścianka Jana Buryłowicza, przybyłego 
niedawno z Rosji Sowieckiej podezas rewizji 
znaleziono na strychu domu około 300 sztuk 
ulctek wywrotowych i innej bibuły komu 
nistycznej. 

Buryłowicz przysłany zosał specjalnie na 
teren polski w celach agitacyjnych, sam z. 

przy przekraczaniu granicy oświadczył, 
zbiegł przed prześladowaniem władz sowiec 
kich, które go jako kułaka wywlaszezyly z 
ziemi i aresztowały dwóch synów za rzeko 
maą działalność an munistyczną. 

Sprytnego wywretowca osadzono w aresz 
cie, ‚ (2) 

  

    

  

   

14-tu komunistów przed Sądem Apelacyjnym. 
Sąd Apelacyjny w Wilnie na posiedzeniu 

sz dnia 15 b. m. rozpatnywał w trzech serjach 
sprawy 14 młodzieńców oskarżonych o u 
dział w spisku na całość i ustrój państwa 
polskiego. w organizacji p. n. Komunistycz- 
'ma Partja Zachodniej Białorusi, której celera 
jest między innemi oderwanie od Rzećzypo 
spolitej kresowych prowincyj. 

10 mieszkańców pow. baranowickiego: 
„Aleksandra Catę, Piotra Macko, Aleksandra 
Kieda. Aleksandra Śmicę, Jana Czeredejło, 
Józefa Busha, Pawła Kiergieło, Bazylego Bu 
raka. Tymeteusza Macko, Piotra Kukiela — 
Sąd. Apelacyjny postanowił potraktować ka 
rą 5 łat więzienia (tyle co i w Okręgowym) 

  

  

Mowszy Lisogórskiemu, osadzonemu obec 
nie w więzieniu w Nowogródku karę więzie 
nia zamienić na zamknięcie w zakładzie wy 

chowawczym. 
A co do Jana Berimana, Michała Federa 

ko i Aleksandra Hołuszko mieszkańców ws 
Zapole, Zadwórze i Zarzecze, oskarżonych 
m. innymi również o terror stosowany w 
stosunku do mieszkańców tych wsi w celu 
zmuszenia ich do powstrzymania się od ro 
bót rolnych sąd biorąc pod uwagę brak do 
statecznych dowodów — postanowił sprawę 
odroczyć, aż do sprowadzenia i zbadania do 
datkowych świadków. Ost. 

  

    

Rodzinne porachunki znajdują finał w Sądzie. 
1. PODPALE! 

We wsi Pereiszcze na Pińszozylnie na 
niepodzielonym gruncie po ojcu żył w niez 
godzie z rodziną Paweł Awdziejuk. Stosunki 
z bratem Maksimem były jeszcze stosunko- 
wo znośne ale co do bab: try Pelagji 1 

„matki Eugenji — nie było prawie dnia bez 
sprzeczki, kłótni. lub bicia. Zwłaszcza do 

smatki nosił głęboką urazę w sercu, od czasu 
jak nie zgadzając się na pożycie syna z jego 
żoną prawowiłą. ciągłem prześladowaniem 

a ją do opuszczenia zagrody. 

rdziejuk pozostał z raną w duszy i z 
dzieck niemowlęciem. A matk ostra 
mietylko, że wygryzły mu z chaty żonę, sie 
jeszcze pozostawionem dzieckiem nie umiały 
czy nie chciały się odpowiednio zaopiekować 
tak że pozostawione bez dozoru — zginęło 
marnie poparzywszy się ordynarnym wrząt- 
kiem. 

Mimo że został przeprowadzony podz 
„schedy i rodzi ze wspólnoty przemier 
się w sąsiadów — spory nie ustawały, aż 
oto 6 lutego 1932 roku doszły do szczytowe 
go napięcia. Rano wybuchła jedna z wielu 

Wjej rezultacie Paweł pobił mo- 
„strę pięściami do nieprzytomności. Pr 
wieczorem poszedł do Maksima i prosił g 

lo pożyczenie nafty. Nie zadowolił się mi 
ką lecz potaszczył całe naczynie. W; nocy w 
zabudowaniach Awdziejuków wybuchł pożar 
naraz w kilku miejscach: Spłonął cały doby- 
tek. Wszczęto dochodzenie. 
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   Przypomniala sobie wtedy rodzin 
wśród innych pogróżek, jakiemi zasy 
Tech Paweł były groźby morderstw. a i spale- 

nia. „Szczeszczu was wsich* nieraz mu sę       
wyrywało jako poinła kłótr 

Sąd Apelacyjny w Wilnie na posiedze 
niu w dniu 15 b. m. uznał winę spalenia 
zabudowań swej matki za dowiedzioną Paw 
łowi Awdziejukowi i skazał go na 4 la 
więzienia. z pozbawieniem praw na lat 5 

Obronę wnosił adwokat Muchanow. 

Ost. 

  

      

2 MORD. 

Dnia 15 b. m. Sąd Apelacy ny w Wilnie 
niu t С sprawy       
   

  

   

po rozpo: 
(lat 36) i 
ców gm a 
w. nocy 

onych o to że 
ia 1931 roku 

iwiec, działając po uprzedniem 
się w zamiarze pozbawienia 

ży! ‚ y aul 
ku przy drodze wystrzelili do Michala Bož 
ki z rewolweru, zadając mu ranę postrzało 
wą w głowę w okolicy kości potylicowej 
skutkiem czego nastąpiło w Michale Bożko 

i Paomis niezbędnych dla życia ośrodków 
i nastąpiła natychmi ast śmierć 

  

    

umieniu        
    

  

   

         

  

   

  

słuchaniu mów oskarżycielskiej i ob 
A (adwokaci rnichow i Rutkie 

wiecz) Sąd postanow/ł wyrok sądu okręgowe 
go z dnia 15 kwietnia 1932 r. uchy i karę 
obwinionym zmniej. do 12 lat więzienia 
(uprzednio dostali dożywotnie). Ost. 

Popierajeie Przemysł Kralowy 
ARA INN UDA A 

     

   
       

e kto jedzie? Gdzie bę 
dzie? Kto zostaje? Kto „porzuca Wil 
no, czy z dobrej woli czy z powodu 
trudnych warunków? 

Takie pytania przerzucają sobie 
wilnianie już od kilku tygodni, zaled 
wie wrócili z wakacyj. Bowiem wilnia 
nie odznaczają się tem, że pasjami łu 
bią chodzić do teatru za ..honorowe 
mi” bilełami i starają się o takie usił 
nie. ałe kochają teatr ij ludzi sztuki 
dramatycznej, interesują się ich lo- 
sem i przywiązują do nich szczerze. 

Żałowano więc, że wyjeżdża Bre 
noczy. tak urocza, piękna, szykowna 

pełna żywiołowego temperamentu, 
Wyrzykowski, wysokiej klasy ar- 

tysta i liryczna Szurszewska też zni- 
kają z naszego horyzontu. że nie uj 
rzym szłachetnej gry Zastrzeżyńskie 
go. ani kapryśnych kreacyj Kamińs 
kiej. że Świetny Karpiński, nie ucie 
szy naszych oczu swemi niezapomnia 
nemi typami. Trudno... wyjeżdża ją, 
inuszą. czy chcą. ale ich nie będzie 
Któż zostaje i jak się sprawy teatral- 
ne ułożą? 

*cha wileńskie. przynoszą nam 
garść wiadomości pocieszających. O- 
ło. zawsze uwielbiany przez Wilno p. 

-Wichrowski nie mógł o- 
czy wiście się rozstać z nami, bo byś- 
iny go chyba nie puścili, więc wpadł 
na pomysł, który mu się może nasu 
nął wobec trwającego powodzenia 
Rewji w Bernardynce: organizuje te- 
atr Spiewnej Komedji. Rodzaj nowy. 
mający wszędzie wielkie powodzenie, 
gdyż tekst operetek jest tak idjotycz 

    

   

          

  

    

  

  

    

  

ny, že i tak dziwić się należy, że po 
dobne naiwne głupstwa mogły się u- 
trzymać. Przecież nie jest koniecznoś 

  

cią, by teksty śpiewane, lub mówione 
w międzyczasie śpiewów, były na po- 
ziomie trzyletnich dzieci, lup miały 

cechy bud cyrkowych? 
Tak pomyślał ten i ów z now- 

szych kompozytorów i stworzyli sztu 
„w których śpiew i dowcipy szczę 

Śliwie się łączą, 
Taki właśnie teatr samowystarczal 

ny, prowadzić będzie p. Wyrwicz, 
wraz z p. Smiałowskim jako admini 
stratorem i to jest dla Wilnian gwa 
rancją wszechstronną. Oba teatry na 
ležą do Zaspu. t. j. że dyr. Szpakie- 
wicz pozostaje ogólnym dyrektorem. 
otrzymującym subwencje na teatr na 
Pohulance, gdzie zamierza wystawiać 
wielki repertuar, Juljusza Cezara, du 

žo Shaw'a. Słowackiego, Shakespe- 
ara itp. nie wykluczając komedji, Arty 
słów poangażował we Lwowie, Kra 
kowie i Warszawie, zobaczymy więc 
całkiem nowy zespół. 

W Lutni zaś, przy orkiestrze pod 
batutą p. Kochanowskiego, z Hawrył 
kiewiczem jako dekoratorem, za re 
żyserją p. Tatrzańskiego, 1 
takich śpiewaków jak uroczą pryma 
donną Gabrielli, Halmirską, Gistedt, 
tenora Dembowskiego i wielu innych. 
a partje pół mówione, (repertuar daw 
niejszy Morozowicza), obejmie pan 

wicz. To nam wiele obiecuje roz 
koszy, aczkolwiek mamy nadzieję 
siły artysty wystarczą i na poważniej 
sze kreacje, w sztukach Shawa np. do 
których jest stworzony. 

Na początek pójdzie „Viktorja i jej 
Huzar*, słynna operetka wiedeńskie 
go kompozytora Abrahama, francus- 

„Dorine*, dawniejszy triumf Nie 
wiarowskiej, Jeli i Jill eHmara, za- 
chwycający żart sceniczny za którym 
Warszawa szaleje od miesięcy ..Jak 
stać się bogatym i szczęśliwym” i in. 
Girlsy też będą wileńskie, a jakże: da 
wny. znany i lubiany zespół Karpińs- 
kiego, sześć panien jak łanie. ukaże 
nam swe zgrabne nóżki w nowych e 
wolucjach. Więc nieźle, wcale wesoło 
zapowiada się sezon teatralny, obyż 
równie jak nam wesoło się rozwijał 
dla organizatorów którzy wzięli tę 
imprezę na swą odpowiedzialność. 

Tego im Wiłnianie życzą szczerze! 

Wilnianin. 

Teatr Lutnia. 
Judowny Połów*. Sztuka w trzech 
aktach F. Vospera w reżyserji 

W. Radulskiego. 

Miljonerzy a zwłaszcza . nudzące 
się miljonowe panny new-yorskie, sza 
leją w wynajdywaniu coraz to no- 
wych i coraz głupszych rozrywek. O 
niczem poczciwem nie pomyślą, ogłu 
piają mężczyzn, z którymi mają do 
czynienia, i którzy niewiele od nch 
mądrzejsi ulegają ich fantazjem. To 
sprowadza rozmaite niespodzianki, i 
ostre kazanie w duchu anglikańskich 
pastorów, wygłoszone przez bandytę, 
oczywiście wedle recepty amerykań- 
skiej wzorowego gentelmana. szlachet 
nego obrońcę kobiet, lubego żartow 
nisia żonglującego biżuterją dan 
tylko dła żartu i t. p. Gdyby nie to, 
że owego włamywacza grał p. Wyr- 
wcz, postać byłaby do nie zniesienia. 
absurdalna i filmowo banalna. Inne. 
dziecinnie potraktowane, sytuacje na 
ciągane, wszystko zszyte jak się dało, 
bez liczenia się z jakiemś prawdopodo 
bieństwem, albo choćby logiką w sza 
leństwie. Początek nudny, a koniec 
bzikowaty i niezgrabny. Są tylko pew 
ne momenty efektowne i dobrze wy 
zyskane przez grę artystów. P. Zelwe 
rowiczówna, jako modystka p. Jasiń 
ska jako ex-generałowa doskonale ska 
rykaturowały swoje typy, paniowie by 
li mniej plastyczni ich typy wychodzi 
ły banalnie. 

R. Loedl nie nie wydobył z roli, w 

  

   

    

  

      

   

      

*której nie nie było, a p. Hajdamowi- 

  

Dni Szopenowskie w Warszawie. 

  

Dni 

uczniowie szkół warszawski 

wiązku z inauguracją 

  

nowskich” 

brali się przed pomnikiem Szopena w parku 

ienkowskim. gdzie złożyli wieńce i wysłu 

  

   
   
   

  

go muzyka pro 

imy młodzież 

dokoła pomnika mi    gromadzoną 
a tonów. 

Wymiana więźniów politycznych 
między Polską a Sowietami. 

Ze Stołpców donoszą. iż w dniu 
wczorajszym na odcinku Kołosowo ze 
brały się dwie komisje polsko sowiec 
kie. delegacje Polskiego Czerwonego 

  

Krzyża, liczne dudiowieństwo, krew 
ni i znajomi przybywających więź 
niów, przedstawiciele władz samorzą 
dowych. państwowych, К. О. Р., kto 

oczekiwały przybycia pociągu z 
sżniami politycznymi z Rosji sowie 

ckiej, 

    

ciu pociągu z Niegoreło 
M ących więźniów spotka 

y dźwiękach orkiestry i huczne 
mi wiwatami, Komisja polsko sowiec 
ka po wstępnych naradach odczytała 
listy więźniów podlegających wymia 
nie, poczem przystąpioio do wymia 
ny. 

Do Polski wróciło z wi i sowiec 
kch 41 osób a mianowicie: księża T. 
Skałski, Fr. Trocki, St. Przyrembel, 
Wiktor Kriwesczuk, Czesław Fedoro 
wicz. Marjan Sokołowski, Jan Świder 
ski, Antoni Skalski, Józef Jóźwik, W. 
Stysto. Fr. Bujalski, Bol. Sawicki, Do 
minik Iwanow. Zygmunt Zych, Fr. 
Andruszkiewicz, A. Prokopowicz oraz 
działacze polscy Stanisław Borowski, 
Paweł Hołowańczuk, jego żona Hoło 
wańczuk Zwolska Kazimiera, Piotr 
Jarosławski, Antoni _Meleszkiewicz, 
Teofil Marcinkowski, Zygfryd Święcice 
ki, Anatola Nowicka, Michał Cwirbutt 
Ludwik Szmidt, Janina Bergman, Jan 
Granicki, Marja Rogozińska, Katarzy 
na Nowicka, Edward Żyłowski, jego 
brat Zeferyn, Elnert Władysław, Wa 
cław Żyłowski, Sabin Jaworski, Krzy 
wicka Janina, Nowicki Donat, Tur 

kiewicz Roman i Szałacki Jan. 
Polska wydała około 40 wybitnych 

komunistów i szpiegów bolszewic 

    

   
  

        

kich. Więźniowie polityczni. któ- 
rzy uzyskali wolność dzięki sta- 
raniom przedewszystkiem Polskiego 
Czerwonego Krzyża i rządu z radości 

płakali, gdy ujrzeli Wolną i Niepodle 
głą Ziemię Polską. Panie wracające 
po kilkuletniej katordze traciły z ra 
dości panowanie nad sobą i spazmo 
wały w drodze aż do Stołpców. gdzie 

tamtejszy Komitet powitania b. więź 

niów pow itał wracających męczenni 
ków Wiary i Wolności chlebem i so- 
lą wręczając przybyłym wiązanki 

kwiatów. Po krótkim postoju w Stołp 

cach pociąg z b. więźniąmi ruszył SD 

Baranowicz, gdzie na czele duchowień 
stwa i Komitetu przyjęcia b. więźniów 

J. E. ks. biskup Bukraba powitał przy 
byłych księży i działaczy, udzielając 
im swego pasterskiego błogosławień 
stwa. Po drodze więźniów witały nie 

zliczone iłumy ludności, które po sta 
cjach kolejowi ych oczekiwały przyjaz 
du pociągu z powracającymi więźnia 
mi. W Baranowiczach Komitet przy 
jęcia b. więźniów przygotował przy 
byłym mieszkania i pożywienie. (z) 

    

Dnia 15 b m. z Baranowicz wyje 
chał do Stołpców pociąg, wiozący wię 
źniów politycznych komunistów, w li 
czbie 40, rekrutujących się przeważnie 
z byłych posłów hromadowskich, z 
Wyjątkiem Taraszkiewicza. W godzi 
nach popołudniowych na granicznej 
stacji Kołosowo dokonana została wy 
miana więźniów. 

  

Z Baranowicz wydelegowana zosta 
ła specjala sekcja komitetu przyjęcia 
więźniów politycznych, aby zaopieko 
wać się nimi w podróży do Barano 
wicz. Więźniowie odbędą w Baranowi 
czach dziesięciodniową kwarantannę. 
W. Baranowiczach poczyniono rozleg 
łe przygotowania. Przyjechała znaczna 
liczba gości ze stolicy i z wielu miej 
scowości całej Polski. Szczególnie licz 
nie przybyło duchowieństwo katolic 
kie z bisk. Bukrabą i duchowieństwo 
prawosławne. 
  

Tragedja bezrobotnego. 
Kim jest samobójca z Wilczej Łapy. 

Wp wczorajszym numerze  „Kurjera* 
donosiliśmy, że wpobliżu szpitala kolejowe- 
go na Wilczej Łapie znaleziony został przez 
przechodniów nieznany mężczyzna w wiekn 
cd 30 do 35 łat z przeciętemi arterjami na 
Gbu rękach. 

Nieznanego samobójcę przewieziono w 
stanie bardzo ciężkim do szpitala Św. Jakó- 
ba. Wi wyniku dochodzenia przeprowadzo- 
nego w ciągu dnia wczorajszego ustalono 
nazwisko samobójey. Jak się okazało jest 
nim Właeław Kozieł zam. przy ulicy Nowo- 

gródzkiej Nr. 10. 
Kozieł był od dłuższego już czasu bez 

pracy. Wiyczerpały się również otrzymywane 
przez niego zasiłki z Funduszu Bezrobocia. 
Nie widząc możliwości uzyskania jakiejkol- 
wiekbądź pracy oraz nie mając Środków do 
życia, Kozieł udał się na Wilezą Łapę i prze- 
ciął w kiłku miejscach arterje na obu rę- 
kach. 

Stan chorego jest bardzo ciężki. Nadzieje 
utrzymania go przy życiu są bardzo nikłe. 

(e.) 

Siekierą „W łeb. 
W dniu wczorajszym przy ulicy Legjo- 

nowej 42 właściciel tego domu podczas któż 
ni z lckatorem  Czerwińskim urzędnikiem 
państwowym pochwycił nagle siekierę i ude 
rzył nią w głowę Czerwińskiego. który bro- 
cząe krwia padł na podłogę. 

Nadbiegli sąsiedzi niezwłocznie zaałarmo 
wali pogotowie ratunkowe, które udzieliłb 
Czerwińskiemu pierwszej pomocy. Jak nas 
infcrmują powody tego wypadku są następu- 
jace: 

Przed niedawnym czasem komornik s4- 

zakwestjonował komorne, które miało 
na pokrycie długu właściciela domu. 

zaś lokatorzy otrzymali wkrótce z kaneela 
rji komornika powiadomienie, by komorne 
nie wpłacali właścicielowi domu lecz uiszcza 
li je do kancelarji komornika. Na tem tle 
wywiązała się wczoraj pomiędzy właścicie- 
lem domu a Czerwińskim kłółnia, która za 
kończyła się tragicznie. O wypadku powiado 
micno pelieję. która wszczęła dochodzenie. 

(e) 

  

Symulacja napadu rabunkowego. 
Wie wezorajįszym numerze Kurjera dono- 

siliśmy że do policji śledczej zgłosił się mie 
Szkaniee miasta Wilna Aleksander Whlenty 
nowiez. zamieszkały przy trakcie Bystrzyc- 
kim 34 i zameldował że w%-środę wieczorem 

gdy wracał do domu napadnięty został na 
Równem Polu przez nieznanych sprawców 
w wieku od 20 do 25 lat, którzy pobili go 
dotkliwie. przebili nożem rękę i skradli 
30 zł. zaś po dokonanym rabunku zbiegli 
w nieznanym kierunku. 

Po etrzymaniu tego zameldowaia na miej 
sce gdzie miał rzekomo miejsce napad ra 
bunkowy udała się specjalna komisji śled 
cza. Wi wyniku dochodzenia, które trwało 

przez cały dzień zostało ustałone. że Walen 
tynowicz historję z napadem zmyślił chcac 
jak później zeznał, znaleźć przytułek w szpi 
talu. W! rzeczywistości wypadek przedstawia 
się zgoła inaczej, aniżeli Walentynowicz mel 
dował. Jak się okazało wracając z domu 
Walentynowicz wmieszał się do akiejś bój 
ki. która wynikła pomiędzy znanymi na Ró 
wnem Polu nożownikami i podczas bójki 
został uedrzony przez znanego policji nożow 
nika Antoniego Dzienisienko. Dzienisienko 
aresztowano, zaś Wialentynowicza skierowa 
no do szpitala św. Jakóba. bowiem okazało 
się, że zadana mu rana spowodowała zaka 
żenie krwi. (e) 

| SW" T T II TTT 
czówna, mimo że się miotała po sce 
nie jak huragan, w niczem nie przy- 
pominała światowej miljonerki, któ 
rych ruchy są z pewnością estetycz- 
niejsze. 

Dekoracje Makojnika powtarzały 
do znudzenia ulubione tego artysty 
ukosy i nie przedstawiały rice orygi- 
nalnego. 

Publiczności było dużo. 
Na tej sztuce kończy się sezon te- 

atralny letni i możemy oczókiwać zi- 
mowego. 

! Нго. 

NOWOŠCI WYDAWNICZE 
Nakładem Głównego Urzędu Statystycz- 

nego ukazał się tom I Statystyki Polski serji 
„A“ p. t. „Drugi powszechny spis ludości z 
dnia 9 grudnia 1931 roku Formularze i in- 
strukeje spisowe“. Tom ten jest pełnym zbio 
rem wszystkich przepisów prawnych, instruk 
cyj i formularzy spisowych ogłoszonych w 
języku polskim i innych. 

Wydawnictwo to jako zbiór dokumentów 
spisowych dokładnie oświetla metody przep 
rowadzenia spisu. 

Zainteresować się niem winni specjaliś. 
świata naukowego, jak również wszyscy ci, 
którzy zamierzają korzystać z danych spi 
sowych. 

   

Spacery wileńskie. 
„Wiaggng każdemu że okolice Wilna na 

   

  

jak mało które na wycieczki, spa- 

cery i niedzielne „posiedzenia* na trawce, 

nad wodą. w kąpieli czy z książką. Otóż chy 

ba nigdzie tak mało nie przyłożono starań, 

by nietylko ale „po 

prostu dojście do tych pięknych miejse ułat. 

wygląd ucywilizować, 

ludziom znużonym miastowym kurzem 

  

i hałasem. 

Jeśli weźmiemy jedną z najpiękniejs 

przechadzek, na i ws 

ych 

  

ulubione 

i majów 

olinki, 

  

wione filareckiemi wycieczkami 

mi, to dojście do malowniczej drogi, 

serpentyną po przez soshiną porosie 

drogi nb. wytyczonej przez Niem. 

prowadzi przez karkołomne wykrętasy 

  

wiją 

cej s 
zboc:    
ców. 

zwie- 

wprost 

dzikich dróżek rym młynem 

ieckim. 

poza st 

  

rzy a potem przez ohydny 

  

wąwóz. do kłórego zrzucają nieczystości    
czerepy blaszane resztki naczyń, 

Pros 

lub w 

miejskie 

wiader i t. p. 

tedy turystę, 

świeżem powietrzem. 

kilka 

   

  

ęż teraz prowad tam 

ć się dla edetchnię 

  

Trzeba nos zały- 

bo odory 

ci 

kać 

do niewytrzymania. 

Dawniej można 

brzegiem, i za wąwozem wdzierając się 

przez dobrych minut, 

idąc 

po- 
"m na ową serpentyne, 

zagradza 

było tego uniknąć 

zboc. 

zakaz 

tem stromem 

    

ale teraz srogi wojskowy 

tamtędy przejście, szyńami i drogą, 

dzącą na również zakazany most. przecina- 

jąc cały teren. Górą zaś wołno przechodzić 

Most ten i jego okolice, 

riosum administracyjne. Zbudowano jak wia 

domo w pierścieniu koło Wiłna schrony amu 

Że muszą być, i muszą być strzeżone 

na to niema nic do gadania. Bellona locuta 

causa finita. Ale przez szereg lat wolno by- 

ło pubłiezności idącej Zakretowym. łasem 

wzdłuż brzegu przechodzić pod okiem straż 

mimo mostu i iść ku drugiej części 

do końca, za fermę uniwersytecką. 

ie że w wielu miejscach w środku 

publiczność radzi sobie z niewygodą 

przecięcia lasu Zakretowego, wykręcając dry 

ty i robiąc przejścią). Obecnie nie walne 
przechodzić ani górą, ani dołem. po stronie 

prowa- 

to również cu- 

nieji. 

    

nika 

lasu, 

(Oczywi 

  

  

lasu 

    

jasu. Jeśli ktoś thće przejść las zwierzynieč 
ki, też przechadzkę robiącą zaszczyt Wfilnu 

pięknością swego drzewostanu i małownm- 

czością brzegu Wiilji. to może, doszedłszy du 

mostu, zawrócić na lewo, mimo drutów 

koleżustych aż do granie fermy, przejść przez 
bramy, zawrócić na prawo. dojść o 10 kro- 
ków od poprzedniego punktu koło mostu, 

ale już po drugiej stronie, (na tym samym 

brzegu), i dalej iść sobie. Człowiek pospol: 

ty rozumuje, że jeśli chodzi o bezpieczeńsi: ' 

wo drewnianego mostu. to wszak przepływa 

nie tuż koło przęseł (a to nie jest jeszcze 

żabronionej, łódkami, płytami, na których 

czasami tli jakiś ogieniek, stanowi takie 

me, albo i większe niebezpieczeństwo. iak 

przejście wysokim brzegiem pod oknami 

strażnicy. Wychodzi na to, że kto chce omi 

ąć most, musi siadać do łódki na 5 minut, 

przepłynąć zakazany Kawałek wodą, (bo u 

góry ład jest zabroniony) i znów może wę 

drować. Górą nie wolno, a dołem wolać, 

tam gdzie jest most nie puszczą, tam gdzie 

są przęsła drewniane „płyń łodzi moja”. 

Pójść w Wiilnie na przechadzkę jest to 

zadanie wątpimy. że w 

szkołach zamiast jałowych wykresów planu 

Soplicowa, będą uczniowie mieli zadane wy- 

kreślenie labiryntu przechadzki nad bzze- 

gami Wfilj. Obecnie zrobiono co można, by 

obrzydzić każdemu najpiękniejsze drogi i 

spacery, rezerwat powietnza i wrażeń. HR. 

Wystawa ruchoma prób 
i wzorów przemysłu kra- 

] owego. ° 

Otwarcie Wystawy odbylo się o 
g. 6 w obecności p. wojewody Beezko 
wicza, Metropolity Jałbrzykowskiego. 
biskupa Michalkiewicza, hachana Se 
raja Szepszała i kuratora Szelągow 
skiego. Obecni: wiceprez. miasta Czyż, 
Samorząd Gospodarczy: prez. Izby 
Handl.-Przemysłowej Ruciński, dyr. 
Barański, prez. Izby Rzemieślniczej 
Szumański i wielu innych przedsta 
wicieli insttucyj i władz. 

Przemawali p. red. Garczyński z 
Warszawy, inż. Saul Trocki od Izby 
Przem.-Handlowej, prez. Szumański 
w im. Izby Rzemieślniczej, życząc 
powodzenia pokazowi przemysłu pol 
skiego i podkreślając znaczenie wy 
sławy zwłaszeza w dobie kryzysu. 

Wszystkie mowy były transmito 
wane przez Radjo. Przy dźwiękach 
orkiestry wojewoda Beczkowicz prze 
ciął wstęgę, poczem zwiedzano wysta 
wę. która przedstawia się zajmująco. 
Jednak. Wilno bardzo ubogo wygląda 
w porównaniu do lat ubiegłych i nie 
dało ani czwartej części tego co na 
dawniejszych wystawach tego rodza 
ju. Zastój w handlu widoczny jest w 
naszem mieście więcej niż gdzie in 
dziej. 

izba Skarbowa podaje do 

      

        

łamigłówkowe i 

  

wiadomości 
że zgubiono kwitarjusz  sekwestratorski 

serji „A“ od Nr. 204201 do Nr. 204300, 
zawierający niewykorzystane pokwitowanta 
od Nr. 204209 do Nr. 204300 opatrzone odci 
skiem pieczęci okrągłej „Urząd Skarbowy 
Podatków i Opłat Skarbowych pow. Bras 
law“. и 

Ostrzega się przed ewent. popełnieniem 
nadużyć. 

  

Prezes Izby Skarbowej 
E. Ratyński. 

ile kilowatów prądu elek- 
trycznego przypada na każ- 
dego mieszkańca Czechosło- 

wacji. 
57 gmin w Czechosłowacji zostało zelek- 

tryfikowanych do r. 1931 włącznie. Na ogól 
ną iłość 15.423 gmin elektryczność posiada 
8338 gmin. Ponieważ gminy zelektryfikowa- 
ne obejmują 9,945.334 mieszkańców, przeto 
w stosunku do ogólnej cyfry ludności Cze 
chosłowacji wynosi to 78 proc. Na każdego 
mieszkańca daje to 209 kiłowatów zużycia 
prądu, co nie jest cyfrą wysoką. wobec tego, 
że w Szwajcari zużycie pradų na glowe 1 wy 
nosi rocznie 1000 Kw. (1931 r.j. i
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KRONIKA 
  

  

    

ra =——— Dziś: Eufemji P. M. 
| Platek | jutro: Stygm. św. Franciszka 

| 16 || Wschód elobca - g. 4 m. 54 
| wrzesień | Ziekėd a „Angis 3$ 

Spostrzeženia Zakladu Meteorolegji U.S.B. 

w Wilnie z dnia 15/1X — 1932 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 772 

Borca dia LOG 
- najwyžsza —- 13° С. 

5 Mail AC 
Opad: — 

Wiatr: północno-zachodni. 

R AS 
Uwazi: zachmurzenie zmienne. 

OSOBISTA 

— Wyjazd do Warszawy prezesa dyreke 
kołejowej. Dnia 15 b. m. pociągiem poś 
sznym wyjechał do Włarszawy w sprawach 
służbowych dyrektor kolei państwowych w 
Wilnie inż. K. Falkowski. Zastępstwo objął 
inż. Mazurowski. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Klub Włóczęgów. Pierwsze powakacyj 
ne zebranie Klubu Wżłóczęgów Senjorów od 
będzie się w piątek dnia 16 września 1932 +. 
w lokalu przy ulicy Przejazd o godz. 19 dla 
członków Klubu w celu omówienia spraw 
organizacyjnych( wybory władz Klubu, pis- 
mo) i o godz. 20 dla członków i mile widzia 
mych stałych gości dla wysłuchania referatu 
p. t. „Jak to odmowa wjazdu na Litwę spo 

wodowała podróż do Gdyni, Lipawy (Łotwa: 
i na Polesie i co z tego wynikło”, który wyg 
łosi p. T. Nagurski. 

TEATR I MUZYKA 
— Lutnia — „Cudowny połów*. — Dziś 

w piątek dnia 16 września o godz. 8 m. i5 
dana będzie doskonała sztuka w 3 aktach 
Franka Vospera p. t. „Cudowny połów”, w 
reżyserji Wi Radulskiego. Treść sztuki osnu 
ta jest na tle sensacyjnem, akcja toczy s'ę 
współcześnie w Londynie. Świetnie zgrany 
zespół stanowią: pp. Loedl, Hajdamowiczów 
ma. Włyrwicz, Jasińska—Detkowska, Detkow 

    

  

  

  

  

ski, Zelwerowiczowna, Moranowicz,  Brusi- 
kiewicz. Dobrowolski. 

Sztuką tą Teatr Lutnia zamknie sezon 
bież. Poczem nastąpi przerwa międzysezono 
wa. 

Jutro dnia 17 września ,Cudowny połów 
— Trzy ostatnie występy artystów „Mor- 

skiego Oka*. Dziś w piątek dnia 16 wrz 
© godz. 8 min. 15 premjera wielkiej po 
małnej rewji p. t. ..Dowidzenia... Dewidzenia* 
pod kierownictwem art. Ludwika Sempoliń 
skiego. Udział biorą: pp. Janina Sokołowska, 
Ina i Jerzy Ney'owie, Ludwik Sempoliński, 
Janina Kozłowska. Jerzy Sulima—Jaszczołt, 
oraz Walery Jastrzębiec, dyrektor i konfe- 
ransjer teatrów warszawskich i chór Re- 

weliersów. przeboje: „Włeż na pamiątkę". 
„Możesz mnie*, „Noe szału* „Po tyrolsku" 

„Mandat karny", „Wiesołe więzienie” i wiełe 
innych. Jest to ostatnia rewja bież. sezonu. 
Ostatni dzień w niedzielę 18. września. 

— Ostatnia popołudniówka niedzielna. W 
najbliższą niedzielę dnia 18 września o godz 
4 m. 15 w Teatrze Letnim odegrana zostanie 
po cenach zniżonych ostatnia popołudniów 
ka Rewji bież. sezonu p. t. „Przez dziurkę 
od klucza” z udziałem całego zespołu arty 
stów Morskiego Oka. 

RADJO 
PIĄTEK, dnia 16 września 1932 roku. 

11.58 — Sygnał czasu. 15.10 — Progarm 
dzienny, 15.15 Płyty. 15.35 — kom. met, 
15.40 — muzyka kamerlaną (płyty), 16.30 
— Kom. Tow. Org. i Kółek Rolniczych 
16.40— Odczyt, 17.00 — Koncert, 18.00 — 
„Społeczeństwo genjalnych ślepców* — od 
czyt. 18.20 — muzyka lekka z Ciechocinka. 
19.15 — 2 zagadnień litewskich, 19.30 — 
program na sobotę, 19,35 — Prasowy dzien 
nik radjowy. 19.45 — Przegląd prasy rolni 
czej, 19.55 — rozmaitości, 20.00 — Pogadan 
ka muzyczna, 20.15 koncert symfoniczny z 
Filharmonji 22,30 -— komunikaty, 22.40 -— 
wiadomości sportowe. 22.50 — muzyka ta 
neczna. 

SOBOTA, dnia 17 września 1932 roku. 

11,58: Sygnał czasu. 13,10: Program dzien 
ny. 15,15: Piosenki ludowe (płyty). 15,25: 
Kom. meteor. 15,30: Wiad. wojskowe. 15,40 
Słuchowisko dla dzieci. 16.05 Koncert ży- 
czeń (płyty). 17,00: Koncert. 18,00: „Na Pa- 
łukach. — odczyt. 18,20: Muzyka taneczna. 
19,10: Program na niedzielę. 19,15: Tygodnik 
litewski. 19.30: Rozmaitości. 19,3 Prasowy 
dziennik radjowy. 19.45 „Technika ćwiczeń 
muzycznych” — pogaąd.. 20,00: Koncert. W 
przerwie feljeton. 21.50: Komunikaty. 22,0. 
Koncert chopinowski. 22,40: Komunikaty. — 
22,50: Muzyka taneczna. 

NOWINKI RADIOWE. 
ŚLEPE SPOŁECZEŃSTWO. 

Dzisiaj o godz. 18 inż. Kamil ki wy 
głosi przed mikrotonem Iwowskim interesu 

a: EPT, 

WIRGIL MARKHAM. 

  

   

    

    

      

      

jący odczyt p. t. „Spoleczeūstwo genjalnych 
šlepcėw“. Wi odczycie tym prelegent opisze 
wspaniałą organizację termitów, ślepych i 
bezbronnych stworzeń, należących do jednej 
z najstarszych generacyj owadów. Prelekcja 
będzie tramsmitowana przez wszystkie rozgło 
śnie. 

  

  

WIECZÓR DZIEL PADEREWSKIEGO. 

Dzisiaj w Filharmonji Warszawskiej ot- 

wiera cię sezon koncertów symfonicznych. 
transmitowanych wzorem lat ubiegłych przez 

radjo. Dzisiejszy koncert (początek o godz. 
20,15) poświęcony jest twórczości I. J. Pa 
derewskiego. Solistą hędzie uczeń Paderew 
skiego Wtojciech Tadlewski. który wykona 

Koncert i Fantazję Polską. Orkiestra odegra 
olbrzymi „fresk symfoniczny” Mistrza, sym 

tonję H—moll w której polskie melodije na 

rodowe wyrażają cierpienia i ostateczne zwy 

cięstwo Narodu. Dzieło to skończone w r. 

1907 imponujące rozmiarami, oznacza szczyt 

symfonicznej twórczości Paderewskiego. — 

W; przerwie koncertu odczytane zostan e 

przemówienie wielkiego kompozytora p. t 

„Chopin“ wygłoszone 26 października 1910 

roku we Lwowie. ^ 

     

JAK PROPAGOWAC RADIO?! 

Jeszcze tylko dziesięć dni. pozostało do 

zamknięcia wielkiego konkursu radjowega 

na hasło propagandowe z 3 nagrodami pie 

niężnemi. W! konkursie mogą brać udział 

nietylko. radjoabonenci, lecz wszyscy miło 

śnicy radja ( tkiem oczywiście radjo- 

paję: zczegóły konkursu podawane 

są przez mikrofon. 

   

    

KINA I FILMY 

„CZŁOWIEK KTÓRY ZABIŁ". 

(Pan). 

Najpierw hyła powie Farrefe'a potem 

zrobiono z niej dramat sceniczny, wreszcie 

film. Wartość każdego z tych utworów po 

stępuje w tym samym porządku, zstępując. 

Na korzyść realizatorów filmu należy zapi- 

sać szacunek, z którym odnieśli się do pier 
powieści, starając się jak naj 

przetłumac: na ekran i głoś. 
a ładne zdjęcia i deko 

racje dopełniają ty zasług twórców tej 

transpozycji powieści Farrere'a Nie wysilili 

się oni zresztą zbytnio na swój film. Rzecz 

przeciętna bez osobliwych wartości ekspre 

syjnych. Wfschodnie tło — Stambuł, (częścio 

rygląd: na autentyczny), potrakto- 

wane dosy 

Z obsady aktorskiej na uwagę zasługuje 

jako uciemiężona lady 
3abrio jako jej brutalny 

mąż — trochę szarżuje. Jean Angelo — dy 

styngowany szlachetny. spok: słowem wo 

góle bardzo dobry o mar — pułkow- 

nik, attache ambasady francuskiej w Stam 
bule. Reszta przeciętnie poprawna. 

  

  

     

wowzoru —     
      

    

   

  

    

          

    
Nad program prymitywna 

kańska i wyjątkowo ładny i cie 
tek Pata. 

P. S. — Wi wczorajszej recenzji z Helio;u 

powinno być produkt a nie duet (?) filmowy 
jak tam mylnie zostało złożone. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
SZAJKI ZŁODZIEI SYNAGO- 
GALNYCH. 

W przedwczorajszym numerze naszego 

pisma donośiliśmy © tem. że jacyś nieujaw 

nieni sprawey dostali się do synagogi żydów 

skiej przy ulicy Wileńskiej nr. 39,skąd skra 

dli 21 żarówek elektryczn. oraz inne rzeczy 
znacznej wartości. Widrożone dochodzenie 

policyjne doprowadziło w dniu  wczoraj- 

szym do ujawnienia złodzieja. Okazał się 
nim herszt szajki złodziejskiej specjalizują 
cy się w okradaniu domów modlitwy Izauk 
Gorban. zamieszkały przy ulicy Połockiej. 

Gerbana aresztowano w pewnym sklepie 
ełektroteehnicznym, gdzie chciał sprzedać 

skradzione w synagodze żarówki. Osadzono 

go w areszcie centralnym. Policja prowadzi 

dalsze dochodzenie w celu ujęcia jego wspól 
ników. (e) 

  

  

UJAWINIENI 

  

STARUSZKA POD KOŁAMI TAKSÓWKI. 

W dniu wczorajszym Kranklis Mikołaj 
zam przy ul. Ułańskiej 6 prowadząc taksów 
kę Nr. 5 boczny na ul. Wileńskiej najechał 
przechodzącą przez jezdnię Babiczową Stani 
sławę lat 65 zam przy ul. Zawalnej Nr. 7, 
która padając doznała złamania prawej nogi. 
Wezwane pogotowie ratunkowe  odwiozło 
poszkodowaną do szpitala św Jakóba. Stan 
Babiczowej — ciężki. Nieostrożny kierowca 
zatrzymany. 

17-LETNI SYN OKRADŁ RODZICÓW. 

W dniu wczorajszym do II komisarjatu 
policji zgłosiła się mieszkanka miasta Wilna 
Frejda Perelman (ul. Targowa nr. 13) i 
zameldowała, że w czasie jej nieobecności 
z mieszkania jej skradziono 340 zł. gotówką. 
Przeprowadzone dochodzenie policyjne usta 
liło, że kradzieży tej dokonał syn mełdującej 
17 letni Lejba, który po dokonaniu kradzie: 
zbiegł, Za zbiegłym Lejbą Perelmanem roze- 
słano listy gończe. (c) 

  

  

DJABEŁ KUSI. 
(THE DEVIL DRIVES). 

Powieść amerykańska. Przekład autoryzowany z angielskiego. 

— Cheę wpierw zobaczyć miejsce 
zbrodni na własne oczy i zorjentować 
się po swojemu. Potem dopiero zzpy 
tam was o to i owo. Boję się zarazić 
waszemi podejrzeniami i doraysłum:. 
Szoferowi pozwoliłem sobie powie- 
dzieć tylko tyle, że w chacie nad je 
ziorem popełniono morderstwo. Nic 
więcej. ы 

— Kiedy to prawdopodobnie zie 
było morderstwo — wtrąciłem. 

—_0! właśnie! — odparł. — Bez 
podstawne teorje, o! Ani słowa wię 

eej. 
Pomyślałem z humorem, co :»n też 

powie, gdy się dowie, że potraktował 
w ten sposób jednego z najlepszych 
detektywów New Jersey. 

Obserwowałem  Veena uważnie, 
ciekaw jak zareaguje na widok chaty, 
lecz twarz jego zachowała niewzrnszo 
mą maskę. Przedstawiłem mu Jobso 

    

na, który z miejsea zaczął roewodzić 
się nad tajemnicz. wypadkiem. Inspek 
tor zmarszczył brwi niecierpliwie. a 
ja rzuciłem gospodarzowi ostrzegaw 
cze spojrzenie i słowa: 

— Daj pan spokój. 
Veen wszedł do chaty i zuraz uka 

zał się zpowrotem w progu groźny jak 
gradowa chmura. 

- Do stu! djabłów. kto tu łaził? 
Jakeście mogli pozwolić: Izba pełna 
błota. 

Sauders objaśnił, że wszystko było 
w łakim stanie, jak na początku, żeś 
my już to błoto zastali 

— A, więc to należy do sprawy ?— 
odwrócił się do nas plecami — Panie 
Saunders, aparat fotograficzny. 

— Мат — odrzekł komiwojaź 
pokazująe dužy worek, który lv 
ną kamieniu. W czasie naszej nicebec 
ności Jobson przyniósł z lasu wszyst 
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Wydawnictwo „Kurjer Wilefski“ S-ka : ogr. odp. 

KU R TE R 

Za ofiarną pracę. 
W! związku z przeprowadzonym drugim 

powszechnym spisem ludności w Rzeczypos 
politej zostały nadane w myśl par. 7 rozpo 
rządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września» 
1932 r. złote odznaki honorowe ..za ofiarną 

pracę” następującym osobom: p. wojewo- 
dzie wileńskiemu Z. Beczkowiczowi, wojewó 

dzkiemu komisarzowi spisowemu radcy W. 
Piotnowiczowi. naczelnikowi wydziału adm'- 
nistracyjnego M. Pawlikowskiemu, zastępcy 
wojewódzkiego komisarza spisowego Zygmun 
towi Cydzikowi, b. prezydentowi miasta Jó- 
zefowi Folejewskiemu prof. Mieczysławowt 
Gutkowskiemu prof. Wiładysławowi Studni- 
ekiemu dyrektorowi Stanisławowi Paszkiewi 
czowi naczełnemu komisarzowi spisowemt 
m. Wilna Teodorowi Nagurskiemu, zast. na- 
czelnego komisakza spisowego w Wflna Józe 
towi Święcickiemu. 

Takież odznaki 1 
wileńskiego zostały Madane staroście brasia 
wskiemu Zelisławowi »Januszkiewiczowi, b. 
staroście dziśnieńskiemy Jerzemu FTramecour 
towi, b. star. moł ńskiemu Erazmow: 

Stefanusowi staroście oszmiańskiemu Wiikto 
rowi Suszyńskiemu. staroście 
Stefanowi Mydlarzawi, staroście postawskie 
mu Wiktorowi Niedzwieckiemu, b. staroście 
wileńsko-trockiemu Janowi Radwańskiemu o 
raz pp. Alfonsowi Jozanisowi Algksandrowi 
Józefowiczowi, Piotrowi Kluberowi Kazi 
nzowi Dokurnie Gustawowi Budrewic 
Wacławowi Jeśmanowi Henrykowi Pawłów 
skiemu, Kazimierzowi Protassewiczowi Hen 
rykowi Sylwestrowiczo Jerzemu Niedział 
kowskiemu, Tadeuszowi Sawickiemu, ks, Dzie 
kanowi Antoniemu Zienkiewiczowi, ks. prob. 
Nikodemowi Masłowskiemu i ks. kanonika 
wi Piotrowi Mańkowskiemu. 

SPORT 
Z Polski. 

WALKA O LIGĘ. 
e do Ligi poz- 

mistrzów posz- 
listów. 

    

terenie województwa 

        

      

   

    

   Niedzielne mecze o we 
ą nakoniec ustalić ju 

czególnych grup czyli wyłonią pół 

Najbliższe spotkania nie są 
ostatniemi walkami grupowemi, 
ne będą raczej już formalnością. 

    

   coprawda, 
lecz następ- 

A więc w grupie I — Legja spotka się z 
ŁTSG. Na możliwych 12 punktów Legja zdo 
była 8, to też ewentualne zwycięstwo w Ło- 
dzi winno jej zapewnić istrzostwo grupy 
Wi razie zaś przegranej, . może mieć 

— po wygraniu innych meczów 

ę w punktacji z poznańczykami. 

W? grupie II — Podgórze gra swój ostatni 
mecz z Wartą. Nawet ewentualna przegrana 
nie odbierze już przedstawiciełom Krakowa 
tytułu mistrza grupy. 

Grupa III — ma jedno spotkanie. Polon- 
ja — Hasmonea. Družyna przemyska na Ž 

gry zdobyla 4 punkty. Zwyciestwo nad Has- 
moneą zapewni jej mistrzostwo, ponieważ 
Unja — najbliższa za nią — na 3 gry zdo- 

była tylko 3 punkty. 

Zkolei grupa TV — najbardziej nas intere 
ca ze względu na udział w niej mistrza 

Wiilna — 1 p. p. Leg, Otóż wilnianie 18 b. 
m. grają z 76 p. p. w Grodnie. Nawet remis 
wystarczy legjonistom do utrzymania mist- 
rzostwa, gdyż na 3 gry zdobyli już oni 6 
punktów, natomiast 76 p. p. ma tylko 2 pkt. 
lecz w wypadku wygranej z Wilnem į Brze 
ściem osiągnie również 6 pkt. Coprawda w:l 
nianie mają już ładne zwycięstwg nad Grod 
nem, lecz sukces 76 p. p. nad Brześciem 
6:0 wskazuje na grodnian jako na drużynę 

niebezpieczną na własnem boisku. 

  

   

  

     

  

   

  

   

wpi- 

ze świata. 
POLSKA — SZWECJA. 

Zapaśnictwo polskie, mające tak świetną 
radycję w osobach Pytlasińskiego i Cyganie 

i — przez dłuższy czas przeżywało ostry 

  

   

    

5. 

Próbą ożywienia tego starego sportu bę- 
dzie mecz Polska—Szwtcja, który odbędzie 
się 4 grudnia b. r. w Warszawie. 

Szwedzi należą do czołowych zapaśników 
Europy, występ więc ich stanie się niewąt 
pliwym faktem przełomowym dla zapaśniet 
wa Połski. wpi. 

L i i i] 

Naoczni świadkowie 
a.. prawda historyczna. 

Czy można przywiązywać wagę do słów 
naocznych świadków? Żadnej, odpowiada 
znany literat francuski. Jacques Bainville, 
przytaczając następujący przykład: 

Podczas wyprawy do Egiptu. kiedy Des- 
saix był pod Tebami, towarzyszył mu Vivant 
—Denon, opisując wejście do tego miasta w 
ten sposób: ,..Armja, na widok tych poro 
zrzucanych bezwładnie ruin, zatrzymała się 
sama i w spontanicznym odruchu zaczęła 
bić w dłonie..'* A dalej o „prądzie elektrycz 
nym który przebiegł przez armję. 

Ale w armji Deśsaix znajdował się pro- 
sty żołnierz, Merme, który również pisał pa 

miętniki. Oto jak Merme opisuje to zdarze 
nie: „„Nasz oddział przeszedł przez Teby, —- 
stare miasto, w którem nic niema pró 
ruin. Ponieważ może to intesesować tyl! 
uczonych, nie zwróciliśmy na nie .wielk'ej 
uwagi”. 

Oto orzech do zgryzienia dla historyków! 

    

       

kie jego przynależności, namiat, koc 
it. p. 

Veen odwrócił się + rozjašnioną 
twarzą. 

— Świetnie. Ale pan sam będzie 
fotografował. Potrafi pan zdjąć ciem 
nawe wnętrze. 

Saunders wydobył aparat i sfote 
grafował ciało kapitana, błotniste Ча 
dy na podłodze i wszystkie szczegóły 
„kajuty pod wszelkiemi możiiwend 
kątami. 

  

  

    

Teraz dopiero Veen przystąpił do 
pracy. Znalazł na podłodze żelazny 
drążek. przyjrzał się uważnie fyglom 
zamkom przy drzwiach od strony 
wewnętrzne astępnie jął patrzeć na 
sufit i na otwarty luk, Widząc to, Job 
son mruknął nieostrożnie, że podług 
niego ciało mogło być poprzednio 
schowane na struchu, 

    

Veen, który usłyszał te słowa, rzu | 
cił ogrodnikowi sarkastyczne spojrze 
nie: 

— Tak pan sądzisz? Pewnie pan 
czyłujesz Kiplinga? 

— Nie, tego nie czytałem. 

A mnie przyszedł odrazu na 
myśl „Powrót Imray'a* — odparł 
detektyw. 

Obejszał drzwi po raz-.drugi. Naj 
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amerykańska. 

  

Te. małe kapelusiki ledwo trzymające się na głowie to ostatnia kreacja elegantek no- 
wojorskich. 

  

Robot zbuntował się. 

Na londyńskiej wystawie radjowej 
powszechną sensację budził człowiek 
mechaniczny t. zw. „Robot, który 

pod względem wszechstronności ru 
chów i czynności wykonywanych 

przez siebie nie ma nic sobie równego. 
Wynalazca i konstruktor owego Robo 

ta, inżynier Harry May sprzedał swój 
twór dwom Amerykanom za pokaźną 
sumkę 30.0006 dolarów. W chwili do 

  

Na żądsnie publiczności 
tw.ęk. teatr świetlny zatrzymaliśmy film 

P A N W TYCH DNIACH i wawie my 9PIEWAK NIEZNANY al. Wielka 4Ż, tel. 5-28 w Wilnie 
rów świa 

  

Otwarcie sezonul 
Dtwięk. Kino - Teatr | z 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

W rol. gł. ulubi 

Sźżwiękowe Kino D<ZZKŚW (Toyo 

CASINO 
%lałka 47, tel. 15-41. 

stwięk. Kino - Teatr 

Kollywood 
*ekiow. Z2, tel. 15-28 

kowy, który zdobył   stkie ekrany świate 

  

Książka to najlepszy przyjasie! 
wieka, bo mu świadczy wiele dobrodziejstw, 
a nie wymaga wzajemności. 

1. S- MILL. 

Biblioteka Nowości 
Wilno, ul. Jagiellońska S, m. 33 

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

Czynna od godz. 1] do 18-ej. Warunki dostępne. 

Każdy czytelnik otrzymuje. jako premium, 
ładnie oprawioną książkę. 

= 

serji filmów wszechowietowej :ławy 1932—33 r 

| Sensacja dla miłośńików sportu! 
piadzie w Los Angeles 

myślą! To, do czego dążą! 
To, co łączy—daieli ludzi 

Ceny od 25 gr. 

DZIŚ! Wielki film dźwię- 

  

konywania tranzakcji chciał on zadzi 
wić jeszcze raz nabywców swoim wy 
nalazkiem i zaprezentować specjalnie 

    

trudne poruszenia "mechanicznego 
człowieka. W czasie tej prezentacji 
jakaś część mechanizmu, poruszają 

  

cego prawe ramię „Robota* rozluźni 
ła się i kiedy konstruktor usiłował ją 

>rawič. nagle żelazna pięść „Robo 
ta” wykonała całkiem normalny czło 
wieczy ruch i wyrźnęła w łeb swego 

ŹZ rozbitym czerepem odwie 

      

i najbardziej niesamowite dziejs miłośc! romantycznej 
bierca Karuze, zwany „Słowikiem Paryża”. 

Czarujące mreydzieło dżwięk. 

ona gwiazda. przepiękna MARY GLORY. 

cezem 

ZŁOTO 

wszy- 

  

  | О0 гока 1853 Ietniejs 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 

Mebie 
Jadaima, sypialne i ga- 
binetowe, kredeńsy, 

sioły, szafy, fówka tt,d. 

Wykwintne, Mocne, 

  

CHIRURG-PLASTYK 
Dr. St. Michatek-Grodzki 

Warszawa. Wspólna 49/m. 3. 

Operacje estetyczne twarzy, nose, uszu, 
płastyczne biustu, brzucha, kończyn. 

Reżyserja W Murnau. 
W krainie wiecznej wiosny. 
dźwiękowe. 
w dnie świąteczne o godz. Ż-ej 

Języki obce 
niemiecki, francuski 
włeski BR 

oraz klśsyczne 
łacina i grecki. 

Przygoctewywanie do 

malūnų | gdaminów 
w zskresie szkół Średn. 
Lekcyj 
korepetytorzy b. profes 
gimn. oraz absolw. U. S.B. 

  

Nr. 212 (2454). 

ziomo go do szpitala,”*a' przerażeni 
Amerykanie czemprędzej * schowali 
książeczki czekowe do kieszeni i zre 
zygnowali «2, kupna mechanicznego 
człowieka który okazał się nie mniej 
wojowniczy, niż jego prawzór. 

Nie denerwuj się! 
'Tak napominamy innych i tak nas napo- 

minają. Jest jednak sztuką w dzisiejszych 
czasach gospodarczej depresji zachować 
zdrowe nerwy. Nie pomaga stosowanie +. 
ww. pokarmów dła nerwów, ani żadne inne 
możliwe środki chociażby w istocie zawierały 
budulec tkanki nerwowej gdy nie zostaną one 

nizm na odbudowę zużytkowane. 
ze swem bogactwem le 
stawowym składnikiem 

7 i preparatów lecytyno- 
wych również nie skutkuje, jeżeli nie zosta- 
nie przez organizm całkowicie wchłonięte i 

    

    

    

zasymiłowane. Tę asymilację umożliwiają 
dopiero substancje uzupełniające (witaminy) 
których przeważnie brak w naszych pokar      

  

mi gdyż niszczy je gotowanie, a więc 
normalna przyprawa pokarmów nawet jeśli 
pierwotnie w nich istniały. Tak więc staje 
się rzeczą, samą pnzez się zrozumiałą, że 
odżywka o wysokiej wartości, zawierająca w 
odpowiednim stosunku wszystkie substancje 
uzupełniające jaką jest Ovomaltyna, uzdra 

ia nasze nerwy namet w tych wypadkach, 
y wszystkie inne środki zawodzą. 

Humor. 
PRAKTYCZNY SZKOT. 

  
    

  

     

Mac Andy wdał się w kłóta:; z pewnym 
Francuzem, który wyzwał go na pojedynek. 
Gdy obaj przeciwnicy udawali się na miejsce 
spotkania, Francuz wykupił w kacie kole- 
jowej bilet powrotny. Mae Andy — zwykły. 

— Jakto — zdumiał się Francuz -- mie 
wierzy pan w swój powrót? Ja zawsze naby 
wam bilet powrotny. 
   

- A ja zwykły — odparł chłodno Szkot 

powracam zawsze za biletem mego prze 
iwnika. (Punch). 

  

BLAST EAS 

CZŁOWIEK KTÓRY ZABI Ę. ieszcze_na_dziś 

którego Czarna mas- 
ka kryje jednego z naj- 
bardziej znanych teno- 

W roli głównej Lucian Muratore spadkc- 
Reżyserja mistrza montażu Turżańskiego. 

ŻONA NA JEDNĄ NOC Muzyka słynnego 
Paula Abrahama 

Nad program: Najnowszy tygoćnik Foxa. 
Zwycięski bieg chluby Folski J, KusocińskiegO na tegorocznej Olim- 

rrzemówienie Kusocińskiego przez Radjo w języku polskim. 
1) Qtwarcie Olimpjady, 2! Defilads zawodników, 3) Bieg Kusocińskiego i t, d. Początek o godz. 4-ej 

Oryginalne zdjęcia= 

W rolach głównych: Richard Arlen, Mary 
Brian i William Boyd (cenion 

Nad program: Najnowszy tygodnik dźwiękowy Foxa oraz komedja dźwięk-.rye. Flejschera = udz. Bimbo 
Początek od godz. 4, 6, Bi 10 w święta od godziny 2-ej, Dla młodzieży dozwolone. 

Film piękne pośród nagich ludzi. 
Nad program: Dodatki 

Początek seansów o gedz. 4, 6, 8 i 1015, 

Dr. GINSBERG 
choroby skórne, wene 
ryczne | moczopłojowa 

Wileńska 3 tel. 567. 
ad godz. 8—1 1 4—58, 

Akuszerka 

Maja Laknerwa 
;rayįmuje od 9 do 7 więe». 
; lica Kasztanowa 7, m. 5. 
W. Z. P. Nr. 69. 

  

udzielają rutyn 

  

Ginekolog. piastyczne, Zniekształceń cia- 
ła | braku owłosienia (łysin) metod. pla- 
styczną. (Poprzednie zgłoszenia konieczne). 
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OGŁOSZENIA 
„Kurjera Wileńskiego" 

PRZYJMUJE 

na najbardziej dogodnych warunkach 

Administracja, Jagiellońska 3 l» 

a 
El 
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e] 
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CEEEFEEEEEEEECEEE 

widoczniej dziwiły go ślady gwałtow 
nego otwarcia. 

— Toście je zastali otwarte — 
zwrócił się do mnie, mlaskając war- 
gami. 

— Nie. Czy widać, że musiały być 
otwarte? 

— Proszę mi nie zadawać pytań— 

   

  

  

ri # Zgłoszenia do Redakcji 8526 

NIEDROGO, ЧЕ В оче || S 
"0-0! 

nt dogodnych Wartniach CUKIERNIA 
{ RA RATY. Uwaga! 5 

NAUESZEY NOWOSCL || Każdy może zarobić mie- | — najlepsze pieczywa — 
8324 sięcznie 300 zł. i więcej „BERKON“ 

Do wynajecia 
mieszkania 

2 1 & pokojowe 
z elektrycznością 
Senatorska 19 

Do wynajęcia 
Odremontowane 

2-POK. MIESZKANIE 
z wygodami. — Ul. M. 

Pohulanka „10. 

MIESZKANIE 
5-pokojowe, sloneczne 

Ža rabinas danas 
DO WYNAJĘCIA 

Jakoba Jasiuskiśch la 
(obok Sądu) 

      

przy sprzedaży masowego 
artykułu domowego 

Zgłoszenia: Wilno, ulica 
Wielka 36, m. ||, godz. 

9—1| codziennie. 

Kobieta 
— zdolna praktyczna -- 
"poszukuje pracy do jad- 
łodajni. Zawiadomić ulica 

Kalwaryjska 42—7 

Sprzedam 
b. tanio PIANINO 

z powodu wyjazdu, ulica 
Gimnazjama Nr. 10—2. 

  

  

  

ZGINĘŁA 
zniżka kolejowa. wydana 
przez USB. na nazwisko 

Borunsziejn Rywen   unieważniam.   
ul. Ostrobramska Nr. 27. 
Na miejscu kawa, mieko 

i herbata 

AUTOMATY 
hrowaru „E. LIPSKF* 
nl. Mickiewicza Nr. 9 & 
Wiełka 38 wyśmienite 

Piwo 
— codziennie świeże — 

(kanapki i paszteciki. 

EDIEEFEDE: 

Młoda panna 
o miłej powierzchowności 
sumienna 1 b piacowHa 

poszukuje pracy 
Łaskawe oferty nadsyłać 
do Adm .Kurjera Wil.” 

pod „Młoda panne „| 

EFF) 

  

patrzył na odcisk latarni w błocie, 
na samą latarnię porzuconą wśród 
pierwiosnków. Odkręcił wierzch lamp 
ki. 

—- Pełna — rzekł, 
Na ślad w wyschniętem błocie pa 

trzył długą chwilę. 
— Co w tem takiego dziwnego? — 

pars z irytacją. — Więc pan nie nie wytrzymał Jobson. — Upadła i 
żartuje? Te rygle były zamknięte? tyle, 

— Tak. I to jest właśnie zagad- Nie mogła upaść tak daleko. 
kowe. Od drzwi do śladu w błocie było 

Hm! Hm! Hm! 

Był zdumiony i zły, że spotkał się 
na samym wstępie z takim szkopu- 
łem. Wyjął klucz z zamka. zbadał go 
uważnie. Obejrzał czarne otworki 
przyczem wymacał jednemu wszyst 
kie stawy, rozejrzał się po ścianach, 
wreszcie przystąpił do zakratowane 
go okienka. 

— Gzy to było olwarte. czy zamk 
nięte? — zawołał. 

-- Obydwa okna były tak juk te 
odpowiedziałem, 

— Psiakrew! Żeby chociaż tamto 
było otwarte? 

Na końcu zbadał ciało, co zajęło 
mu kwadrans czasu. Wychodząc z 
chaty, zabrał ze stolika zamknięty 
kubek Saundersąa z próbką wody. Po 

    

raz 

  

    
tel. 8-40. 

  

jakieś pięć sz stóp. 
—- Mogła się odbić -— upierał się 

Jobson. 
— Niema na to żadnych dowodów 

-— rozzłościł się Veen. Chociaż 
mógł ją ktoś odrzucić, ale trzeba po 
szukać gwoździa. 

— Tego, na którym wisiała latar 
nia? 

— Właśnie. Gwóźdź 
jł, co? 
— Chyba nie — przyznał Jobson. 

zdejmując kapelusz j ocierając pot z 
czoła. wywołany wysiłkiem myślo 
wym. 

Veen popirzyl na 
snął głową 

— Psiakrew. rebus nie do rozwią 
zania, 

nie odsko 

  

  

ziemię i polrzą 

  

Redaktor odpowiedzialny Włtojd kiszkia. 

— A najgorsze jest to — wtrąci 
łem — że dotychczas niewiadomo, co 
należy do rebusu, a co nie. 

Właśnie. Chodźmy wszyscy nad 
wodę. to pogadamy. 

Wybraliśmy sobie duży, gładki ka 
mień, rozegrzany przez słońce i usie 
dli na nim. Veen zapalił fajkę i rzekł. 

—- Mówcie panowie wszystko, ce 

  

wiecie, włącznie do nieściśłości, fał 

szywych wniosków i nieuzasadnio- 
nych domysłów. 

Nie było to zachęcające zaprosze 
nie, ale taki już był jego pogląd na te 
rzeczy. Nie wierzył ludzkim świadect 
wom. 

— No, dalej panowie — roześmiał 
się z humorem. — Kto to był ten ka 
pitan i kto go znalazł nieżywego, i 
kiedy, i w jakich okolicznościach? 

Jobson mał pierwszy prawo głosu 
i wywiązał się z tego w sposób wysoce 
literacki. Nie omylę się, jeżeli powiem 
że wierzył w kapitana jak w bóstwo. 
On może jeden, jedyny brał za czystą 
prawdę nadzwyczajne historje. epe- 
wiadane przez kapitana w Barze Pro 
hibicyjnym. 

  

    

  

(D. e. n.)


