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BIAŁORUSKIE HARCE „ROBOTNIKA *. Reforma ustroju Rzeszy. 
Udzielność krajów związkowych. 

Od czasu do czasu przywódcy 

P. P. S. w swej kampanji prasowej 

przeciwko obozowi rządowemu dosia 

dają konika narodowościowego. Zda 

rza się to rzadko, ponieważ temat ten 

jest dla publicystów „Robotnika* 

dość niewdzięczny. Najprzód nie 

mają oni żadnego politycznie real 

nego programu w tej dziedzinie, po 

wtóre — z czasów kiedy uczestniczyli 

w rządach lub oddziaływali na nie 

z boku nie pozostało śladów troski 

ich o narodowe aspiracje którejkol 

wiek z narodowości niepolskich Rze 

czypospolitej. W pisanych „progra 

mach* P. P. S. można wprawdzie 

znaleźć zawsze ustępy poświęcone 

problemom narodowościowym, ale 

zaangażować się politycznie w reali 

zację tych punktów swego programu 

przywódcy P. P. S. nigdy ochoty nie 

zdradzali. 

Czy dlatego, że chcieli uprawiać 

politykę dwulicową? Tegobym im 

nie zarzucał. Teoretyczne, liberalne 

formułki, któremi P. P. S. operowała 

w swoich programach, nie dawały się 

pcprostu w danych warunkach z po 

żytkiem zastosować, co musieli rozu 

mieć jej przywódcy. Program naro 

P. S. nie posiadał 

konstruktywnego. 

dowościowy P. 

nigdy charakteru 

Był to program wybitnie koncesyjny, 

t zn. deklarujący teoretycznie goto 

ć poczynienia aspiracjom narodo 

niepolskich daleko idących 

program w -swej istocie 

wo: 

  

wości 
koncesyj, 

całkowicie bierny, ulegający cudzym 

pożądaniom, niczem nie związanym 

z dobrem całego państwa. W rezultia 

cie, praktycznie, byłoby to pójście 

na rękę niepolskim nacjonalizmom, 

w wielu swoich objawach z intere 

sem państwa niezgodnym. 

Przywódcy P. P. S. musieli zda 

wać sobie sprawę z politycznej nie 

praktyczności takiego programu, 

skoro nie robili z niego użytku będąc 

u władzy lub wpobliżu niej. W Sej 

mie składali demonstracyjne wnio 

ski, będąc zgóry pewnymi, że nie 

uzyskają większości. W ten sposób 

czynili zadość swemu demokratycz 

nemu sumieniu, rezygnując z walki 

o swe teoretyczne postulaty. Federa 

listyczny program wschodni oraz 

autonomiczne dążenia wileńskie spo 

tykane były zawsze w Środowisku 

P. P. S. niechętnie i nieufnie. Rady 

kalizm społeczny roztopiony w libe 

parlamentarnym  współist 

politycznej tej 

raliźmie 

niał w psychologji 

partji z centralizmem i jakimś zaże 

nowanym nacjonalizmem. Wszystkie 

te cechy posiada również socjal 

demokracja niemiecka od chwili kie 

dy wyzbyła się ducha rewolucyjnego. 

Analogiczny proces przebyła po wiel 

kiej wojnie Polska Partja Socjalistycz 

na. Kongres krakowski z roku 1930— 

to żałosny finał tego procesu. 

Nic w tem niema zdrożnego i nie 

czyni to ujmy P. P. S., że w dziedzi 

nie zagadnień narodowościowych nie 

wyszła poza teoretyczne formułki 

kcngresów  Il-ej międzynarodówki. 

Czy to jednak uprawnia ją do wystę 

powania w roli mentora wobec in 

nych? Można zrozumieć potrzeby 

iuktyki opozycyjnej, która szuka 

wciąż gdzieby ugryźć przeciwnika. 

Ale ten odcinek — sprawy narodo 

wościowe — lepiejby publicyści „Ro 

botnika* zostawili w spokoju. 
* + * 

Niedawno ukazała się w „Robot 

niku* korespondencja z Wilna p. t. 

„Ich program narodowościowy w 

praktyce*, dotycząca sprawy gimna 

zjum białoruskiego w Wilnie. Autor 

(„Wilnianin*) twierdzi, że Kurator 

jum 
„1) cofnęło pomoc finansową, 

2) nie zatwierdziło proponowanego przez 

Komitet Rodzicielski kandydata na dyrektora, 

a jednocześnie nie odmówiło zatwierdzenia, 

3 wobec braku dyrektora = Kuratorjum 

  

nie zatwierdza listy nauczycieli, bo czeka, aż 

sumo zechce zatwierdzić dyrektora. 

Równolegle „nakazano eksmisję z zajmo 

wanego przez gimnazjum lokalu, nie propo 

nując żadnego innego wzamian”. 

Oburzony „.Wiłnianin* nie szczę 

dzi gorzkich wyrzutów władzom szko 

Inym, a w końcu rzuca .kamykiem 

i do naszego ogródka: 
„Jest to wykonywanie planu narodowo 

ściowego obozu nacjonalistycznego środka 

mi, którychby się "narodowa demokracja 

wstydziła. Gdy zaś rzucić tę praktykę na tło 

teoretycznych artykułów „sanacy jnego* „Kur 

jera Wileńskiego", rozpisującego się o „zgod 

nem współżyciu narodów* i t. p., milczącego 

zaś o tem, co zachodzi u niego tuż pod 

samym nosem, — to będziemy mieli obraz 

całkowitej postawy moralnej obozu „.sanacyj 

nego* wobec problemu, — który zaważy w 

przyszłości na losach Rzeczypospolitej. 

większego 

  

Niepodobna sobie wyobrazić 

kłamstwa wewnętrznego. 

Chętnie podejmujemy rzuconą rę 

kawicę. 

Najpierw kilka uwag wstępnych. 

Stosunek do każdego rządu, czy sy 

stemu rządów powinien, naszem zda 

niem, układać się na podstawie oceny 

a nie oddziel 

nych jej fragmentów. W pewnych 

kwestjach stanowisko rządu może 

nie iść tak daleko, jakbyśmy sobie 

życzyli, w innych — tych czy innych 

posunięć rządowych możemy nie po 

dzielać. Ale w stosunku do eałokształ 

tu polityki rządów pomajowych je 

słeśmv przeświadczeni o słuszności. 

i trafności jej generalnej linji. Prze 
fundujemy nietwiko 

całości jego polityki, 

świadczenie to 

na całkowitej ufności i wierze w mą 

drość i przenikliwość polityczną 

Marszałka Piłsudskiego i jego współ 

pracowników, ale również i na do 

świadczeniu, na rezultatach osiągnię 

tych w ubiegłych 6-ciu latach. 

* * * 

Wracam do artykułu  „„Wilniani 

fa“ w „Robotniku*, który znalazł 

przychylny oddźwięk w 

„Przeglądzie Wileńskim*. 

Najepszą odpowiedzią 

uszeregowanie faktów. A więc: 

1) od dnia 15 b. m. funkcjonuje 

w Wilnie „Filja białoruska państwo 

wego gimnazjum im. Słowackiego; 

2) językiem wykładowym jest ję 

zyk białoruski. Połski język obowią 

takim samym zakresie, jak 

zresztą 

będzie tu 

zuje w 

w każdem gimnazjum niepolskiem; 

3) gimnazjum pozostało w tym 

samym lokalu, który dotąd zajmowa 

ło, a z którego „Wiilnianin** widział 

już go zagrożonem eksmisją; 

4) poprzednio finansowa pomoc 

państwa wyrażała się w udzieleniu 

7, (w ostatnim roku 5) etatów nau 

czycielskich. Obecnie państwo przeję 

ło na siebie wszystkie 9 etatów, oraz 

całość wydatkóy. rzeczo 

  

  pokrywa 

wych; 

5) „Filja białoruska gimn. państw. 

im. Słowackiego ma swego kierowni 

ka—Białorusina (p. Radosław Ost 

rowąki) i odrębną Radę Pedagogicz 

ną. Dyrektor gimnazjum im. Słowac 

kiego ma prawo brać udział w posie 

dzeniach Rady filji białoruskiej, ta 

zaś Rada w sprawach wspólnych ob 

raduje z Radą gimnazjum polskiego; 

6) kierownik filji białoruskiej ma 

polecenie zorganizowania bursy, któ 

rej pomocy finansowej udzieli Min. 

Pracy i Op. Społ. 

Wszystkie te punkty analogicznie 

dotyczą filji białoruskiej gimnazjum 

im. Miekiewicza w Nowogródku. 

Ludziom pozbawionym zasadni 

czej nieufności do zarządzeń władz 

szkolnych fakty powyższe powinny 

by wystarczyć. Ale trzeba się liczyć 

z tą nieufnością, która szuka dziury 

w całem j zechce dopatrywać się w 

tych zarządzeniach tendencji pochło 

nięcia przez polskie gimnazja samo 

dzielnych dotąd gimnazjów białoru 

skich. Pocóż bowiem — stęknie scep 

tyk — było tworzyć filje białoruskie, 

a nie upaństwowić gimnazja odrębne. 

  

  

Ustawa szkolna z 1924 roku nie 

przewiduje wogóle gimnazjów państ 

wowych z niepolskim językiem wykła 

dowym, lecz tylko utrakwistyczne. 

Czy dobrze się stało, że tej ustawy 

dotąd nie zmieniono — to jest kwe 

stja odrębna. Dość, że ustawa ta do 

tąd obowiązuje. Koncesjonarjuszami 

istniejących dotąd gimnazjów prywat 

nych białoruskich w Wilnie i Nowo 

gródku były komitety rodzicielskie. 

Co roku zmieniał się ich skład, a kłót 

nie partyjne stawały się coraz zacięt 

sze. Państwo subsydjowało zakłady 

naukowe, nie wiedząc właściwie z 

kim i na jak długo ma do czynienia, 

jako z właścicielem zakładu. Społe 

czeństwo białoruskie nie potrafiło o 

własnych siłach zapewnić podstaw 

materjalnych gimnazjów. Aspiracje 

nie szły w parze z możliwościami. 

Gimnazja klepały biedę, a partyjne 

rozbicie wśród Komitetu Rodziciel 

skiego wywoływało ferment wśród 

uczni. Poziom naukowy i wychowaw 

czy pozostawiał dużo do życzenia. 

W tych warunkach p. Kurator 

Szelągowski widział się zmuszonym 

przeprowadzić reformę,  stwierdziw 

szy bowiem dojrzałą potrzebę istnie 

nia gimnazjum białoruskiego, do któ 

rego, mimo niezmiernie ciężkich wa 

runków, garnęła się młodzież biało 

ruska, nie uważał za słuszne gimnaz 

jum zamknąć z powodu istniejących 

braków i niedomagań. Zaproponował 

przeto już w maju r. b. przejęcie 

gimnazjów na etat państwowy w for 

mie filij gimnazjów polskich. Propo 

zycja spotkała się z opozycją ze stro 

ny chadecji białoruskiej i elementów 

komunizujących i dopiero przed 10 

ciu dniami opór ten został przełama 

ny przez zdrowo myślące koła rodzi 

cielskie, Zresztą, ze względów zasad 

niczych koła: te, godząc się 2 zapro 

ponowaną reformą, jako z prowizor 

jum. obstają na przyszłąść przy żą 
daniu usamodzielnienia obu gimnaz 

jów. 
* * 

  

Nie wchodząc w tej chwili w szcze 

gółowe rozważania kwestji szkolnic 

twa białoruskiego, musimy jednak 

uznać, że w danych warunkach for 

malnych wniosek p. Kuratora, który 

uzyskał aprobatę Ministerstwa, jest 

jedynie dostępnem rozwiązaniem spra 

wy. Żadna władza szkolna nie jest 

obowiązana uprzedzać narastające 

potrzeby. Spełnia ona swój obowią 

zek skoro zaspakaja te potrzeby, o 

których istnieniu przekonała się, 

zespakaja zaś w takiej formie, na ja 

ką posiada w.danej chwili uprawnie 

nia. Reforma, dokonana przez Kura 

torjum wileńskie nacechowana jest 

niewątpliwie dobrą wolą. 

O wykonaniu i rezultatach będzie 

można sądzić dopiero po pewnym 

czasie. Ale p. Wilnianinowi z „Robot 

nika*, jeżeli sprawy białoruskiego 

szkolnictwa są rzeczywiście bliskie 

jego sercu — nietylko pod kątem szu 

kania pretekstu do atakowania poli 

tyki rządowej — wypadałoby dziś 

napisać drugą korespondencję, Ściślej 

odtwarzającą istotny stan rzeczy. 

W przeciwnym razie jego dobrą wolę 

musielibyśmy poważnie zakwestjono 

wać. Testis. 

Od redakcji. Do zamieszczonego 

wczoraj na wstępie numeru wywiadu 

z p. Dyr. Wielhorskim o działalności 

Instytutu Europy Wschodniej redak 

cja czuje się w obowiązku: poczynić 

pewne uzupełnienie, bowiem nasz 

współpracownik, który rozmawiał z 

p. Dyr. Wielhorskim, pominął w swo 

jem sprawozdaniu o tej rozmowie wa 

żny ustęp odpowiedzi na ostatnie swo 

je zapytanie. Mianowicie, p. Dyr. Wiel 

horski, udzielając informacyj o dzia 

łalności naukowej i wydawniczej In 

stytutu oświadczył co następuje: 

BERLIN. (Pat)  „Nuernberger 
Ztg.* ogłasza rewelacyjne informacje 
o planach rządu Papena w związku 
z zapowiedzianą reformą ustroju Rze 
szy. W/g tych informacyj, dotychcza 
sowe części składowe państwa pru 
skiego zamienione zostaną na prowin 
cje Rzeszy o "silnie zdecentralizowa 
nych atrybucjach, natomiast kraje 
związkowe, jak Badenja, Wirtember 
gja i Saksonja zachowają swój udziel 
ny charakter, a nawet odzyskają 
część dawnej niezależności ' finanso 
wej. 

Wybory do 

„Nuernberger Ztg.* podkreśla, że 
informacje o tych planach zostały 
potwierdzone w berlińskich kołach. 
Rząd Rzeszy, za pośrednictwem swe 
go przedstawiciela barona von Lerch 
nera miał już nawiązać kontakt z 
rządem bawarskim, który wyraził go 
toweść poparcia polityki Papena. 
Kanclerz Papen w grudniu wyjedzie 
do Bawarji. Również minister spraw 
wewnętrznych Gayl zamierza urzą 
dzić objazd wschodnich terenów ba 
warskich. 

Reichstagu 
6 listopada. 

BERLIN. (Pat.) Wybory do Reichstagu odbędą się w dniu 6 listopada 
r. b. 

Oszczędzać i regulować stosunki handlowe 
STRESA. (Pat) Delegat austrjae 

ki Schueller, jako sprawozdawca ko 
misji ekonomicznej na konferencji w 
Stresie, opracował już sprawozdanie, 
które zaznacza, iż państwa Środkowej 
i Wschodniej Europy powinny w dal 
szym ciągu zwiększać oszczędności i 
uregulować stosunki handlowe mię 
dzy sobą oraz z innemi krajami w 
drodze układów dwustronnych, co 
przyczynić się musi do koordynacji 
akcji zbiorowej. 

Raport stwierdza współzależność 

    

postępowania w dziedzinie walutowej 
i gospodarczej, zaleca zniesienie ogra 
niczeń w handlu dewizami, stopnio 
we rozszerzenie kontyngentów, ulep 
szenie środków transportu — w dro 
dze międzynarodowej współpracy za 
rządów kolejowych, lepsze wykorzy 
stanie portów naddunajskich, reali 
zację programu narodowych i mię 
dzynarodowych robót publicznych 
oraz organizację międzynarodowego 
kartelu rolnego. 

  

„Nowa wojna domowa w Chinach. 
Mieszkańcy miast uciekają w popłochu. 

SZANGHAJ. (Pat.) W Chinach wy 
buchła nowa wojna domowa. Guber 
nator prowineji Szantung Han Fu 
Szu, rozporządzający 80 tysięczną ar 
mją, rozpoczął działania wojenne 
przeciwko Liu Czen Nienowi, który 
w ciągu ostatnich pięciu lat sprawo 
wał władzę w okręgu Cze Fu. Posiada 
en 30 tysięcy żołnierzy. Mieszkańcy 
okolic, objętych akcją wojenną, ucie 
kają w popłochu. Japońskie władze 
konsularne odbyły z Han Fu Szu 
konferencję w sprawie ochrony ty 

Dla kogo są „otwarte 
CZANG CZUN, (Pat). W wywia 

dzie z przedstawicielem „New Times“ 
wiceminister spraw zagranicznych no 
wego państwa mandżurskiego Ohashi 
oświadczył, że sprawa eksterytorjalno 
ści nowoutworzonego państwa będzie 
niezwłocznie podniesiona. Mandżurja 
— mówił wiceminister — nie będzie 

krajem, otwartym dla obywateli wszy 
stkich krajów. 

Wstęp do nowego państwa będą 

sięcznych rzesz obywateli japońskich, 
zamieszkałych na terenie walk. 

PEKIN, (Pat). Donoszą ze źródeł 
zagranicznych, iż wojska antyrządowe 
otoczyły szereg stacyj kolejowych we 
wschodniej części linji  wschodnio 
chińskiejj na których znajdują się 
żołnierze japońscy. Z Cicikaru wysła 
no posiłki. Konsułowie państw obcych 
w Charbinie zwrócili się do władz man 
dżurskich z prośbą o wydanie zarzą 
dzeń przeciwko grasującym tam ban 
dytom. 

“ = z 
drzwi” w Mandżurji? 
mieli jedynie ci, którzy uznają jego 
niezależność. Oznacza to, że zasada 
„otwartych drzwi“ stosowana będzie 
jedynie względem obywateli imperjum 
japońskiego. Nowe państwo mandżur 
skie dziedziczy w Dairen i w porcie 
Artura wszystkie prawa i przywileje, 
z których korzystały Chiny na podsta 
wie traktatu chińsko japońskiego z r. 
1907. 

  

Kawalerzyści nasi górą. 
TALLIN, (Pat.) W sobotę rozpoczęły się 

tu w cbeeności naczelnika państwa estoń 
skiego międzynarodowe zawody konne z 
udziałem drużyn polskiej, estońskiej i łotew 
skiej. W: pierwszym konkursie © nagrodę 
towarzystwa jeździeckiego Połacy odnieśli 

wielki sukces, zajmujące trzy pierwsze miej 
seca. Pierwszym był por. Ruciński na koniu 
Reszka, drugie miejsce zajął rtm. Szosłand 
na koniu Ali, trzecie miejsce — kpt. Sałęga 
na koniu „Marocco“, 

Dr. med, EM. CHOLEM 
Urolog. 

Choroby nerek, pęcherza i dróg moczowych 

Jagiellońska 8, tel. 10-63. 
Przyjmuje 12—2 i 5—7 

  

  

Poradnia Zawodowa 
Marji Szapiro 

Badanie zdolności dzieci i dorosłych. 

Udzielenie porad w wyborze zawodu — 

przyjęcie 3—6 pp. Wielka 7, tel. 12—50. 

  Nie czuję się dość kompetentny 

do udzielenia szczegółowej odpowie 

dzi na ostatnie pańskie zapytanie. 

Pracami wydawniczemj j naukowemi 

Instytutu kieruje od chwili jego zało 

żenia prezes Zarządu Instytutu prof. 

dr. Stefan Ehrenkreutz. On też tylko 

mógłby Panu udzielić wyczerpujących 

informacyj o tej stronie działalności 

Instytutu. Ze swej strony ograniczę 

się tylko do kilku najogólniejszych 

danych. 

Powyższy ustęp powinien więc po 

przedzać wydrukowany wczoraj tekst 

odpowiedzi p. Dyr. Wielhorskiego na 

ostatnie zapytanie naszego współpra 

cownika. 

SATA UDE ISI ITS TIT 

Komitetowi Wileńskiemu L. 

O.P.P. na czele z p. Vice- 

Wojewodą ]Jankowskim skla- 

dam serdeczne podziękowanie 

za współczucie i pomoc okazaną 

mi w bolesnej chwili tragicz- 

nego zgonu brata mojego 

Pp. 

por. ŻWIRKI 
SIOSTRA. 

  

  

ов KAPELUSZE 
eleganck/e, modne 
— duży wybór — 

E. MIESZKOWSKI 
Wilno, Mickiewicza 22 

    

DOKTÓR MEDYCYNY 

Rymaszewska Jadwiga 
choroby jamy ustnej i zębów 

wznowiła przyjęcia 
godz. 5—7 wiecz. codziennie 

Wiino, Mostowa 3-a, m. 14. 
    

  

Lakoniczny dziennik 
ekonomisty. 

Czyż naprawdę ta słynna „haussa* na 

  

cały ten amerykański 
wynikiem  machinacyj 

giełdach światowych, 
„hum, jest tylko 
przedwyborczych? 

Zdaje się, że tak. 
Przemawia za tem ostatnia tendencja zniż 

kowa na Wall Street, która jest wynikiem 
pierwszej klęski republikanów w okręgu Mai 
ne z okazji wyboru na gubernatora. Od 18 lat 
wybierano tam kandydata republikańskiego, 
obecnie zaś wybrano demokratę. Skutkiem 
tego zaczęto snuć pesymistyczne wnioski co 
de szans Hoovera w wyborach  listopado 
wych. 

Oby to nie był początek wielkiego krachu. 
* * * 

Kiedy jest ciężko, ludzie pocieszają się 
lepszą przyszłością. Istnieją także beznadziej 
ne pociechy. 

W. walce o sposoby zrzucenia gniotącego 
kryzysu, prof. Adam Krzyżanowski rzuca 
takie uwagi na marginesie „Rocznika Staty 
stycznego Ligi Narodów*:—Z cyfr tego rocz 
uika wynika, że Europa starzeje się. Coraz 

a ludzi młodych, a więc coraz 
zdrowych rąk roboczych. 

nas bezrobocie, lecz przyjdzie 
echnego dostatku i dobrobytu, po 
stąpi gwałtowne poszukiwanie rąk 

klęska 

   

    

   
      czas pows 
którym n 
pracy i może większa klęska, niż 
bezrobocia. 

eż dr. Karol Wagener z Urzędu 

atystycznego Rzeszy Niemieckiej twierdzi, 
że pokolenia które przyjdą po nas, znać będą 
bezrobocie tylko ze słyszenia, z opowiadań 
starców. Już w połowie obecnego stulecia 
będzie gospodarstwo bez pracowników, czyli 
upadek gospodarstwa, a może i upadek kuł 
tury i cywilizacji. 

** о* 

A tymczasem... W tych dniach przypusz 
czalnie wybuchnie strajk Górników w Zagłę 
biu Ruhry. Robotnicy nie mogąc się zgodzić 
na zniżoną taryfę płac, ostro występują prze 
ciw właścicielom kopalni (Krupp) i przeciw 

    

   

    

   

  

programowi gospodarczemu Papena. 
Związki oświadczają, że nie mogąc znikąd 

spodziewać się pomocy, będą o własnych 
siłach walczyć o swoje prawa. 

* * * 

'Zredukowani przez kartelową politykę 
robtnicy na Śląsku, masowo i samowolnie 
otwierają dzikie kopalnie na polach należą 
cvch do skartelizowanego przemysłu węgło- 
wego. 

Podobno około 15.000 robotników pracuje 
w tych „biedaszybach*, wydobywa węgieł 
i sprzedaje dla utrzymania siebie i swoich 
rodzin, Całe miasta górnośląskie są w ten 

sposób zaopatrywane z kopalń dzikich, a nie 
regularnych. у 

KE 2 

Nasi rolnicy nie śpią. Ogólnokrajowy 
1ха delegatów organizacyj rolniczych opra 

szereg wniosków w celu polepszenia 
jej sytuacji wyzyskiwanego przez wszyst 

kich niemal—rolnika. Zjazd wyłonił Komisję 
Wykonawczą która «całą siłą pary będzie 
wykonywała przyjęte rezolucje, 

* z * 

Coraz częściej słychać głosy ze sfer rol 
nych, że trzeba wydać taką ustawę, któraby 
uporządkowała istniejący chaos kredytowy. 
Chodzi o to, by zaległe raty i procenty od 
kredytów długoterminowych, — wobec cięż 
kej sytuacji — zamienić na nową pożyczkę 
długoterminową, przyczem raty spłat tej по- 
wej pożyczki musiałyby być dostosowane 
do możliwości płatniczej rolników. 

* * * 

  

   

  

Różnemi sposobami bronią się rolnicy 
przed wyzyskiem ich pracy. Żeby wyrzucić 
sj'ckulanta, wspólnemi siłami podnosić pro 
dukcję ziemniaków, żeby pilnować cen — 
zjednoczyli się rolnicy w Czechosłowacji w 
jcaen syndykat ziemniaczany, razem ze związ 
kiem gorzelników i syropników, 

* * s 

A więc dość dużo towarów będziemy ra0 
gli wywozić do Ameryki. W ostatnim czasie, 
przy pomocy Państwowego Instytutu I 
towego, nastąpiło _ porozumienie 
pelskiemi i amerykańskiemi gru 
tującemi. Trzeba zauważyć, że partja polskich 
wędlin, wysłana do New Yorku, spotkała się 
z dość przychylnem przyjęciem. A już zapew 
nioną przyszłość mają polskie szyaki, salami 
parówki w puszkach, gularze wieprzowe, cie 
ięce, wołowe, bigosy i ozorki w gałarecie 
w puszkach. 

    

  

* + * 

Szkoda marnującego sie mleka — rzekli 
Litwini — i wygarnąwszy 200.000 litó 
dają fabrykę mleka skondensowanego. Aż 
1.2 miljony litrów rocznie ukazywac się bę 
dzie na rynkach światowych. Czang. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
PIENIĘŻNA. 

DEWIZY: — Londyn 31,02 — 30,87. No- 
wy York 8,92 — 8,90, Paryż 34,96 — 34,87. 
Szwajcarja 172,27 — 171,84. Berlin 212,50. 
Tendencja niejednolita. 

AKCJE: — Bank Polski 90 — 87 — 87 
i pół. Sole Potasowe 75. Wegiel 19,25. Ost- 
rowiec ser. „B“ 30 i pół. Rudzki 7 — 6i pół 
Tendencja słabsza. 

  

ZBOŻOWA. 

WiARSZAWIA, 17, 9. — Na dzisiejszem 
zebraniu giełdy zbożowej—towarowej w War 
szawie notowano za 100 klg. parytet wągon 
Warszawa w handlu hurtowym w ładunkach 
wagonowych: żyto 16,50 — 16,75, pszenica 
jednolita 28,50 — 29, pszenica zbierana 28— 
28,50, owies jednolity 16,50 — 17, owies zbie 

rany 15,25 — 15,75 jęczmień na kaszę 16 -— 
16,50, jęczmień browarny 18 — 19, groch poł 
ny jadałny 26 — 29, siemie lniane bazis — 
32 — 34. 

Kto wygrał? 
WARSZAWA, (Pat): — W 9 dniu ciąg-- 

nienia 5 klasy 25 Loterji Państwowej wyg 
rane w sumie 10 tysięcy zł. padły na Nr. Nr. 
85,639 i 114,748, po 5 tysięcy zł. — 33,432, 
58,605, 660,266, 155,152.



Sezon teatralny w Wilnie. 
Poniższe dane nadesłane nam zostały 

przeż Dyrekcję Teatrów w Wiilnie. 

Z dniem 20 września r. b. Teatry 
Miejskie Z. A, S. P. kończą sezon obec 
ny. rozpoczynając prace przygotowaw 
«ze do następnego. 

Organizacja teatrów w Wilnie w 
sezonie 1932/33 r. ulegnie zasadniczej 
reorganizacji. Po trzyletniem doświad 
czeniu artystycznem i finansowem 
Kierownictwo Teatrów zdecydowało 
rozgraniczyć charakter teatrów na 
dwa odrębne działy — dramatyczny i 
muzyczny, żywiąc nadzieję osiągnię 
cia w ten sposób jeszcze wyższego 
poziomu artystycznego ; wzbudzenia 
zainteresowania szerszych mas publi 
czności. 

Teatr Wielki Pohulanka poświęco 
ny będzie wybitnemu repertuarowi 
dramatycznemu, o głębokiej wartości 
społeczno narodowej ; przewadze pier 
wiastka poetyckiego. Repertuar obej 
mupe: Przeprowadzka — K. H. Ros 
tworowskiego, Dzika pszczoła — M. 
Morstina, Niebieski ptak — Maeterlin 
cka, Zbyt prawdziwe aby było dobre 
— Shaw, Zygmunt August, Wesele i 

powrót Odyssa — Wyspiańskiego, 
Faust — Goethego, Lucyfer — Słowac 
kiego, Juljusz Cezar i Wiele hałasu o 
nie lub Stracone zachody miłości — 
Szekspira, Damy j Huzary lub Śluby 
Panieńskie Al. hr. Fredry, Don 
Carlos — Schillera, Sprawa Dreyfu 

śsa, Marjusz i Fanny — Pagnol'a, Ko 
bieta bez znaczenia — Ualda, Made 
moiselle — Deval'a, Zmartwychwsta 

nie lub Śmierć Iwana Groźnego — 
"Tołstoja, j szereg innych. W repertu 
arze uwzględnia się szereg utworów 

dla dzieci i młodzieży szkolnej w po 
rozumieniu z Kuratorjum Szkolnem. 

Dla wykonania powyższego reper 
tuaru Kierownictwo planowo organi 
zowało Zespół, zdobywając szereg sił 
aktorskich о wybitnych talentach, 

którzy w szeregu stołecznych teatrów 
polskich, od lat kilku zajmowali naj 
wybitniejsze stanowiska. Zespół tea 
tru Pohulankj w opinji świata teatral 
nego, już dziś zyskał sobie miano naj 
lepszego w Polsce. Wśród sił kobie 
cych są nazwiska: Z. Grabowskiej, 
St. Mazarekówny, H. Hałacińskiej, J. 
Żmijewskiej — aktorek o ustalonej 
już wartości, następnie C. Niedźwiec 
ka (teatr Ateneum) i siły obdarzone 
niewątpliwym talentem, uznanym 
przez prasę i publiczność w osobach 
Т. Koronkiewiczówny, S. Wiesław 
skiej (teatr Nowy w Poznaniu), H. 
Biernackiej (tear Bydgoski) i Z. Tra 
pszo Krywaltówny (teatr Krakowski). 

Zespół męski tworzą wybitni akto 
rzy: St. Grolicki (teatr Łódzki), W. 
Neubett i St. Daczyński (teatry Szyf 
mana w Warszawie), St. Janowski 
(teatr Polski w Poznaniu, b. aktor tea 
tru Narodowego w Warszawie), A. 
Szymański (teatr Krakowski), A. Ko 
czyrkiewicz (teatr Nowy w Poznaniu) 
A. Łodziński (teatr Grodzieński), przy 
młodych siłach utalentowanych: W. 
Kaczmarski (t. Bydgoski), W. Preiss 
(teatr Nowy w Poznaniu), w. Pa 
włowski (teatr Łódzki), Z. Tomaszew 

ski. 
Nowy ten Zespół, który Wilno zdo 

łało pozyskać dzięki ustalonej od sze 
regu lat opinji wysokiego poziomu te 
atrów wileńskich, będzie uzupełnie 
niem pozostałych aktorów z zeszłego 
sezonu w osobach: H. Rychłowskiej, 
M. Szpakiewiczowej, I. Ładosiówny, 
S. Zielińskiej, L. Wołłejki, M. Bielec 
kiego, St. Skolimowskiego ; K. Deju 
nowicza. 

Jako zespół pomocniczy zostało 
zaangażowanych kilka osób z Warsza 
wskiej Szkoły Dramatycznej. Ogólne 
kierownictwo artystyczne j reżyserję 
obejmuje dyr. M. Szpakiewicz przy 
współudziale stałego kierownika lite 
rackiego teatrologa Dr. Jerzego Bu 
jańskiego i reżyserów Dr. Bujańskiego 

  

i Z. Tomaszewskiego. Prócz tego po 
szczególne utwory reżyserować będą: 
reż. Jan Bonecki, reż. K. Korecki, reż. 
Wł. Czengeri, reż. W. Radulski, przy 
ścisłej współpracy szeregu wybitnych 
literatów teatrologów miejscowych i 
zamiejscowych 

Kierownictwo artystyczno malar 
skie nadał sprawować będzie W. Ma 
kojnik. Pracownie teatralne pozyska 
ły fachową siłę modelatora I. Możejkę 
z teatrów poznańskich, prace którego 
były odznaczone medalami na Wysta 
wie Poznańskiej. 

„Dla teatru muzycznego w Lutni 
pozyskano najwybitniejsze siły ope 
retki warszawskiej w osobach: p. Gis 
taetd, Gabrieli, Halmirskiej, M. Ta 
trzańskiego, Dębowskiego, M. Kocha 
nowskiego, jako uzupełnienie zespołu 
miejscowego: K. Wyrwicza, J. Detko 
wskiej Jasińskiej, Lubowskiej, K. De 
junowicza,'St. Brusikiewicza i innych 
Reżyserja teatru muzycznego spoczy 
wać będzie w doświadczonych rękach 
Karola Wyyrwicza (komedja muzycz 
na) i M. Tatrzańskiego (operetka). 
Strona dekoracyjna spoczywać będzie 
w rękach Hawryłkiewicza. 

Repertuar pierwszych dwóch mie 
sięcy zapowiada: Wiktorja i jej huzar 

Dorina, Carewicz i lim i Iil. Kierow 

nictwo teatrów ZASP. przygotowuje 
obszerny plan organizacji widowni, 
daleko posuniętych udogodnień dia 

publiczności, widowisk po cenach po 

pularny ch, zapowiadając, że ceny 

miejsc będą zachowane z sezonu let 

niego — minimalne i najtańsze w Pol 
sce przy możności korzystania z sze 
roko rozwiniętej akcji zniżkowej. 

Teatr Wielki na Pohulance r»zpo 

czyna sezon dnia 1 października utwo 

rem Roztworowskiego U metv, jako 

dalszym ciągiem granej Niespodzian 

ki. 
Teatr Lutnia otworzy swe podwo 

je Wiktorją i jej huzarem w dniu 30 

września. 
W dniu 1 października r. b. przy 

teatrach Miejskich ZASP powstaje 

szkoła dramatyczna z dwuletnim kur 

sem nauczania. J 
Kierownictwo teatrów  organizo 

wać będzie każdego miesiąca 20 wido 
wisk w miastach województwa wileń 

skiego, poczynając od października. 
аУЛ EJ 

Ę TANIO! TANIO! 
° NAJLEPSZE 

E Larby, pokost, pdelė I szczotki 
poleca skład farb 

Fr. Rymaszewskiego 
wiino, ulica Mickiewicza 35 
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Audjencja na Zamku. 
WARSZAWA, (Pat). W dniu 17 b. 

m. Pan Prezydent Rzeczypospolitej 

przyjął na udjencji perskiego minist 
ra spraw zagranicznych p. Mahom 

med Alego Fourughi Khana wraz z p. 
ministrem Zaleskim. 

W tymże dniu o g. 16.30 minister 
Foroughi Khan złożył wizytę p. Mar 
SZaŁKOWi Piłsudskiemu. Ministrowi 

spraw zagranicznych Persji towarzy 

szył poseł BORE w Warszawie Baha 
dor. BS " 

B. min. Koaadksci Kuehn 
u Marszałka Piłsudskiego. 
WARSZAWA. :(Pat.) W dn. 17 

b. m. o godz. 18 P. Marszałek Piłsud 
ski przyjął na audjencji byłego mini 
stra komunikacji inż. Alfonsa Kue 
hna. 

—0— 

St. Zjednoczone a Mandżurja 
WASZYNGTON. (Pat.) Wig „New 

York Times', rząd Stanów Zjednoczo 
nych zamierza utrzymać swe placów 
ki konsularne w Mandżurji, aby w ra 
zie potrzeby prowadzić półurzędowe 
rozmowy z władzami mandżurskiemi. 

Maniusia, Mademoiselle i Domicela 
(Sylwetki). 

Złotowłosa Maniusia z Warszawy 
i czarnooka Mademoiselle, z departa 
mentu niższej Sekwany, a może z 
samego Paryża, były mniej więcej w 
tym samym wieku. Tak, pomiędzy 20 
a 29 rokiem życia. Domicela zaś była 
o wiele starsza, nie wolno jednak by 
ło pytać o ile? Bo wszelkie badania 
swej metryki uważała za ubliżenie pa 
nieńskiemu „staniczkowi*, w którym 
wytrwale, z godnością, i pomimo po 
kus tego zepsutego świata, trwała nie 
złomnie od najwcześniejszej młodości 
a może od urodzenia? 

Twarzyczka jej żółkła, i lekkie 
bruzdy orały koło perkatego nosika 
zawiędłą cerę, rzadkawe włoski przy 
legały ciasno do niskiego czoła, i nig 
dy płochy kosmyk nie zajrzał w blade 
oczy, cokolwiek wyłupiasto patrzące 
na dziwy tego świata. Dzięki cnocie i 
skrupulatnie płaconym składkom na 
Misje, dła małych murzynków, dla na 
wrócenia inowierców, na Różańce i 
nabożeństwa dziękczynne lub błagal 
ne, na konferencje i klub chrześcijań 
ski, gdzie co niedziela wymyślano na 
swojskich masonów i Żydów oraz na 
rosyjskich bezbożników, posiadała 
Domicela przywilej noszenia feretro 
nu na procesjach, albo poduszki z pon 
sowego pluszu z pobożnemi emblema 
tami. Przywdziewała wtedy białą jak 
jej niewinność sukienkę, długą po 
czarne lakierki, i przykrywszy płową 
głowę ,wwełunem', piekła ją sumien 

    

nie na słońcu, zatapiając się w szcze 
rej modlitwie i podświadomie marząc 
że tak właśnie wyglądałaby, gdyby 
ktoś sięgnął godziwie po jej panień 
ski wianeczek ...i po maleńkie wiano, 
zbierane oszczędnością i pilną, a ucz 
ciwą pracą! Nawet, rzec można, liczy 
ła więcej na zasadę wiana, niż na co 
innego, bo „wiadomo jaki świat, bez 
pieniędzy nie obrócisz się ni tak, ni 
siak“, 

Ale  dziwnem  “zarodziejstwem 
wiano przez lata całe nie powiększało 
się w kuferku zielono pomalowanym, 
który ongiś przywiozła Domicela z ro 
dzinnej wsi, kiedy ciocia zwabiła ją 
do miasta nadzieją dobrych zarobków 
Zarobki były, owszem, dobre, skrzęt 
ność była pierwszorzędna, wydatki 
na stroje, jak przystało członkini trze 
ciego stopnia Franciszkańskiej reguły 
minimalne... a jednak w kuferku by 
ły prawie pustki, ot tyle, co na po 
rządny pogrzeb. Gdzież się podziewa 
ły pieniądze Domicelki? Po ludziach, 
moja paniutko, po ludziach. Po niedo 
brych ludziach porozchodziły się jak 
kamfor, i co z jemi zrobisz...* 

Jakoś takich miała Domicela zna 
jomych, przyjaciół i krewnych, że z 
daleka czuli kiedy ona trochę odłoży 
i ceszy się, że ma na stare lata. Wnet 
ten i ów przylatywał, jak węchem wie 
dziony, jak po sznurku, i durzył gło 
wę tyloma potrzebami, tyloma klęs 
kami, taką biedą z nędzą, a jeśli to by 
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Przed pomnikiem Lisa-Kuli. 
Niech: zagrają nam dzisiaj zwycięskie litaury, 
Taka burza akordów, że śmierć się rozczuli! 
Nasz śmiertelny bataljon znów idzie po laury 

A prowadzi, jak zawsze, pułkownik Lis—Kula! 

Dziś słońce ucałuje nasze. twarze blade 
Iz radosnym uśmiechem pogładzi po czole... 
Wielka przeszłość prowadzić będzie defiladę 
1 Sława na pomnika wyrośnie cokole! 

Pójdziemy oto pierwsi, nieznani nikomu, 
Rozrzuceni po świecie i zebrani znowu: 
l ci, co tak błądzili wśród błyskawic gromu! 
1 tęczą serca wklęci w rycerskie P, O. Ww? 

Niech się dziś dzwon wawelski rozdzwoni rozhula, 
I ktoś rzuci garść ziemi na cokół pomnika! 
Zabije granitowe serce Lisa—Kuli, 
Rozdzwoni jak szalońa, radosna muzyka! 

Poprowadzi nas wszystkich! umarłych i żywych, 
Wielką zbiórkę urządzi srebrnym szabli kantem, 
Uśmiechnie się, jak zawsze, tak bardzo szcześliwy, 
Że ostatni swój raport zda przed KOMENDANTEM! 

T. Jacek—Rolicki. 

Wilno w hołdzie bohaterom 
podniebnych szlaków. 

Sobotnia akademja żałobna w tea 
trze Wielkim na Pohulance byla wspa 
niałą manifestają hołdu, złożonego 
przez Wilno pamięci i zasługom Ś. p. 
por. Żwirki i inż. Wigury. Dekoracja 
sceny przedstawiała orła, wieńczącego 
wawrzynem wizerunki lotników. Na 
scenie ugrupowały się poczty sztanda 
rowe w liczbie pięćdziesięciu zgórą. 
Publiczność, która wypeeniła po brzegi 
salę, uczciwszy przez powstanie zasłu 
gi bohaterskich lotników, wysłuchała 
w skupieniu przemówień prezesa L. O. 
P. P. wicewojewody Jankowskego o 
raz wizytatora Matuszkiewicza, poświę 

conych zasługom dla Polski ś. p. por. 
Żwirki i inż. Wigury. 

Dalszy program akademji wypełni 
ły produkcje orkiestry 1 p. p. Leg., 
chóru „Echa, kwartetu Konserwator 
jum Muzycznego. Silne wrażenie wy 
warła deklamacja dyrektora Teatrów 
Miejskich Szpakiewicza. 

Na zakończenie akademji orkiestra 
wykonała marsz żałobny Chopina. 
Przy dźwiękach marsza pochyliły się 
sztandary, a najmłodsza dziatwa szkół 
powszechnych obrzuciła kwieciem wi 
zerunki tragicznie zmarłych lotników. 

Na odsłonięcie pomnika 
Lisa-Kuli. 

WARSZAWA, (Pat). W sobotę o 
godzinie 15 wyjechał do Rzeszowa na 
uroczystości, związane z odsłonięciem 
pomnika ppłk. Lisa Kuli p „minister 
pracy i O. S. dr. Stefan Hubicki. Tym 
samym pociągiem wyjechała do Rze 
szowa pani Aleksandra Piłsudska z 
córkami. 

Marszałek Piłsudski objął 
protektorat nad świętem 

kolejowem P. W. 
Dowiadujemy się, że Pan Marsza 

łek Józef Piłsudski przyłął protekto 
rat nad „Świętem Kolejowego Przy 
sposobienia Wojskowego*, organizo 
wanem w dniach 24 i 25 b. m. 

Pan Marszałek ofiarował ponadto 
cenną nagrodę swego imienia na roz 
grywane w czasie święta zawody spor 
towe. (Iskra). 

Dziennikarze łotewscy 
w Warszawie. 

WIARSZAWA. (Pat.) W dniu wczo 
rajszym wydział, prasowy Ministerst 
wa Spraw Zagranicznych podejmował 
obiadem przybyłych do Polski przed 
stawicieli prasy łotewskiej. Na obie 
dzie obecni byli: poseł Łotwy w War 
szawie p. Grosswald, sekretarz posel 
stwa łotewskiego Stegmanis, przed 
sławiciele prasy polskiej oraz urzęd 
nicy Ministerstwa Spraw Zagranicz 
nych. 

W czasie obiadu naczelnik Przes 
mycki wygłosił przemówienie, w któ 
rem podkreślił liczne więzy, łączące 
narody łotewski i polski, zaznaczył 
jednak, że jego zdaniem kontakt mię 
dzy obu społeczeństwami nie wydaje 
się jeszcze dostatecznie bliski. Mów 
ca podkreślił, że przedstawieciele ło 
tewskiej i polskiej prasy oraz przed 
stawiciele wydziałów prasowych ło 
"tewskiego i polskiego ministerstwa 
spraw zagranicznych powinni się uwa 
żać za specjalnie powołanych do 
usprawnienia współdziałania prasy 

li krewni ze wsi, to opowiadaniami o 
suszy, gradobiciu i nieustających desz 
czach, że przerażona Domcela, czując 
wprost wyrzuty tercjarskiego sumie 
nia że w tak wielkiej niedoli bliźniego 
wahała się choć chwilę, biegła grze 
bać się w kuferku i „siuliła* do chci 
wie wyciągniętych łap, trudem codzie 
nnym zarobione złotówki. Wierzycie 
le wyśpiewywali litanje dziękczynne, 
leli rzewne łzy wdzięczności, pro 
mienieli jak słońce i zmykali ze zło 
tówkami do krainy zapomnienia i 
niebytu, z której ich Domieela nigdy 
nie mogła potem wyciągnąć. Znikali 

i koniec. Nie było ich i nie było pie 
niędzy. Ktoś kiedyś poradził stękają 
cej żałośnie nad nieuczciwością ludz 
ką Domiceli, żeby brała ..weksele*. 
Wtedy, oho, murowane, Pieniądze mu 

szą zwrócić. Nie ona biedaczka nie ro 
zumiała jaki w tym papierze autory 
tet, ale od tego czasu, jeśli kto przy 
chodził błagać o pożyczkę, pierwsze 
jej słowo było: „bez wekslu nie dam*. 
Więc, owszem, przynosili, niejeden, 
ale dziesięć zagryzmolonych podpisa 
mi papierków. I cóż? Skutek był ten 
sam. W kuferku leżały weksle, w któ 

rych wierzyciel i żyranci byli równie 
niewypłacalni, a Domicela widziała 
w perspektywie na stare lata kruchtę 
kościelną albo, przy stosunkach, Do 
broczynność?.., 

Któż pouczy wszystkie Domicelki 
o dobrodziejstwach i korzyściach 
P. K. O. kas komunalnych. Kto je ob 
roni od wyciąg zniętych po ich krwawą 
pracę całego życia chciwych rąk? 

Panna Maniusia była warszawian 
wykwalifikowaną freblanką, pro 

  

  

ką, 

łotewskiej i polskiej. W odpowiedzi 
na przemówienie naczelnika Przes 
myckiego zabrał głos zastępca naczel 
nika wydziału prasowego w łotew 
skiem ministerstwie spraw zagranicz 
nych p. Vigrabs, który między inne 
mi oświadczył, że cała prasa łotewska 
jak najgoręcej i z całego serca życzy 
sobie nawiązania stałej współpracy 
i Ścisłego porozumienia z prasą pol 
ską i wyraził nadzieję, że współpraca 
między dziennikarzami obu krajów 
w najbliższej pryszłości będzie zreali 
zowana. 

EEST ATK TNT ESEST, 

Kurator Rzeszy dla spraw 

wychowania fizycznego. 

  

Przedstawiony na naszej fotografji gen. 
von Stiilpnagel postawiony został przez pre- 

zydenta Hindenburga na czele państwowej 

organizacji wychowania fizycznego. Obejmie 

kie partyjne organizacje przysbo- 

sobienia wojskowego. Wiyszkoleniem kiero- 

wać będą oficerowie Reichswehry. 

  

szę pani dziedziczki, czy pani dokto 
rowej, czy mecenasowej, Panna Ma 
niusia celowała w nadawaniu tytułów 
i nigdy się nie myliła, ani zapomniała 
dać Panu czy Pani. i znajomym Pań 
stwa, należnej etykiety. Mówiła war 
szawskim akcentem oczywiście, i śmia 
ła się bardzo że tu „na Kresach ludzie 
mówią taką mową z ruska', że jedzą 

naprawdę ogórki z miodem, i że w 
Wilnie tak mało asfaltu. Wesoła była 
jak ptaszek, ładna, miła, doskonale 
prowadziła dzieci, wedle najnow 
szych prąwideł higjeny i metodyki pe 

dagogicznej, gdyż zdała freblowski 
egzamin doskonale. Lubiła się stroić... 
jakże trudno sobie tego może odmó 
wić ładna i młoda dziewczyna. 

Kochali się w niej różni synowie 
domów i sami ojcowie wychowywa 
nych dzieci. Wspominała że jeden 
pan doktór chciał się z żoną rozwo 
dzić, ale pożałowała czworga małych 
doktorzątek j uciekła do innego mia 
sta, z nadwerężonem sercem, ale czy 
stem sumieniem. Lubiła robić prezen 
ty. To siostrom, których posiadała 
trzy, i które wychodziły kolejno za 
mąż, rodziły j chrzciły. Maniusia by 
wała matką chrzestną, sama zamyśla 
ła o własnem gniazdku i o zaapliko 
waniu metod wychowawczych, któ 
rych tyle rozsiałą wśród obcych dzie 
ci. Ale na to trzeba było uzbierać tro 
chę pieniędzy. Cóż kiedy się nie dało. 
Gdzieś się podzięwały. Tu bluzka, tu 
perfumy, tu paltocik, bo ten zeszłoro 
czny nie świeży, a przyda się dla Fra 
ni, która mieszka na prowincji, su 
kienka, bo tę warto oddać Zosi na 
przerobienie dla Fibci i tak dalej. 
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NAJTAŃSZY LUKSUSOWY 
HOTEL - PENSJONAT 

OŚRODEK ŻYCIA TOWARZYSKIEGO i SPORTOWEGO. 
Idealne werunki wypocžynkowe. — Dancingi i five o'ciotki w ógrocze lub na sali. 

CHORYCH BEZWZGLĘDNIE NIE PRZYJMUJEMY. 

  

PRZESYŁKI » ROSJI 
bezpośrednio z Polski wysyła jedynie koncesionowana firma 

„PRESTO“ 
Warszawa, Fredry 10. Tel. 707-10. P. K. O. 5470. 

Agentura na Wilno i woj.: B-cia Strakun, Niemiecka 22, tel 293 

Zarząd Gukierni „K. SZTRAL* 
Wielka 2 i Mickiewicza 22 

uprzejmie powiadamia, 
iż z dn. 17 września r. b. w cukierai przy ul. Mickiewicza 22 

od godziny 6-ej wieczorem codziennie będą się odbywały 

KONCERTY DAMSKIEGO ZESPOŁU 
pod kierownictwem panny BANKÓWNY. 

W niedziele i święta PORANKI MUZYCZNE od godz. 12-ej do 2 ej. 

  

NOWE OPAKOWANIE. 

  

  

Laboratorium PERFECTION w Warszawie. 
podaje do wiadomości Szanownej Klijenteli, 

że znany od lat 40-tu 

PUDER ABARID 
został obecnie ulepszony i zaletami swemi 
nie tylko nie ustępuje pudrom zagranicznym, 

ale wiele z nich przewyższa. 

j Prosimy żądać ulepszon. pudru ABARID 
w srebrzystych pudełkach z bialą lilją. 

Cena dużego pudełka 2 50 gr., 
małego ” 1.50 gr. 

  

E 

do Dyrekcji Szkoły: 

rozsyła Sekretarjat Wyższej 
pocztowego 50 gr. 
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Wyższa Szkoła Nauk Politycznych E 
„Wyższa Szkoła stytun Naukowo - 

Badawczego Europy Wschodniej w Wilnie". 

Istnieje od r. 

Daje podstawy wiedzy politycznej; szczególnie uwzględnia współ- 

czesną Rosję i państwa bałtyckie. Kurs trzyletni. Matura wymagana. 

Początek wykładów w roku bież. 3 października. 

Kandydaci składają podania osobiście od 19.IX. do 4.X. w g. 16—18 

Iaformacyj bliższych udziela listownie i drukowane programy 

1930. 

Wilno, Arsenalska 8. 

Szkoły po otrzymaniu znaczka 
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NATURALNY NIEBARWIONY 

fa 
WAPÓJ PROZA jest 

  

Państwowy Zakład Badania Żywności 
Zi ietis L. d. 956/32 stwierdził, że 

„brauk — 20701 
e | 

produktem naturalny m, 
sporządzonym z jagód żórawiny i wolnym od 4 

składników szkodliwych dla zdrowia. | 

  

Konćesjońowane przez Kur. O: 5. W. 

ROCZNE KOEDUKACYJNE 

Juijana Šternberga 
w Wi!nie, ulica Jagiellcńska 3—2, 

RARE О0 wałelde 5 Birozpoczym 
stę nauka na nowoczesnych kursach 
handlowych: Wszechstronna wiedza 

handlowa „KANTOR WZOROWY”. 
Szkolenie w samodzielności, przyspo- 
sobienie do stanowisk kierowniczych. 
Pierwszorzędne siły nauczycielski 
Wpisy i informacje codziennie od 4 — 

w Sekretąziacie kursów. 

Gi i i na 

Dzieciom i państwu ma święta też ku 
powała prezenty, niecierpliwiąc tem 
nieraz otoczenie, które nie chciało 
mieć obowiązku oddawania tej grze 
czności. Naiwną dumą zapełniało się 
serduszko p. Maniusi, gdy widizała że 
jej sukienka jest równie dobrze uszy 
ta, z równie dobrego materjału jak 
pani mecenasowej lub dyrektorowej, 
dzieci noszą czapeczki i bawią się za 
bawkami pochodzącemi z jej skrom 
nych funduszów. 

Panę Maniusię kochają wszyscy, 
ale nie zakochuje się w niej nikt! Mo 
że się nawet zakochuje, ale się boi. 
Rozrzutna, nie rachunkowa gdzież z 
taką żoną dać sobie dziś rady? Boję 
się że p. Maniusia zostanie starą pan 
ną dostanie kąt w jakiejś dobroczyn 
nej instytucji, bardzo ubogi kąt... 

Mademoiselle nie jest brzydsza od 
Mani, tylko nie robi sobie manicure i 
ubiera się w tę samą sukienczynę od 
trzech lat, palto ma jeszcze francus 
kie, kupione na wyjazd do północnych 
krajów, tylko sobie kołnierz futrzany 
zmieniła parę razy. Wszystkie stroje 
szyje sama, przerabia otrzymane su 

knie chlebodawczyń. Jeśli robi pre 
zenty otoczeniu, to tylko z pracy wła 
snych rąk, jakieś robótki, które ją ko 

sztują grosze, 
Pobierają mniej więcej tę samą 

pensję obie, Maniusia mimo że jest 

wykwalifikowana „pedagożka*, tro 
chę mniej, bo Mademoiselle jest im 
portem z zagranicy, a Maniusia wyro 
bem krajowyjm. Ale wszędzie, gdzie 
Maniusia nie waha się wyrzucić zło 

tówki, bo cóż to złoty? to przecie nic, 
Mademoiselle liczy, że złoty to trzy 
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SALA MIEJSKA 
Ostrobramska Ž 

DZIŚ o g. 830 wiecz iz 

Chór rosyjski 
pod dyiekcją znakom. tenora-solisty 

Opery Paryskiej 

Teodora Andrejewa 
W programie: Pieśni syberyjskich 
włóczęgów w oryginalnych kostju- 

mach, oraz romanse cygańskie. 

Bilety w kasie Sali M, od Il-ej rano 

  

  

franki z centimami i odkłada pienią 
dze, najprzód do pudełka od perfum 
Amour fidele które jej dał monsieur 
Gaston na wyjezdnem, a potem niesie 
do jakiejś pewnej, procentującej ka 
sy i nie ruszy z niej za żadne zaklę 
cia. Panna Maniusia jest rozkoszną 
towarzyszką wypraw do kina, cukier 
ni, czy teatru z koleżankamj po fachu 
nigdy się nie targuje o miejsca, a czę 
sto zapłaci za inną. Francuzka ma opi 
nję skąpiradła ; liczykrupy, medytuje 
nad każdem  zjedzonem ciastkiem i 
odmawia bez wstydu składki na roz 
rywkę zbiorową. Chce wywieźć jak naj 
więcej pieniędzy do swojej ojczyzny, 
chce żeby Gaston, który czeka, jak 
twierdzi w listach wiernie, ale ktoby 

się o to troszczył, żeby przyszły mąż 
szanował jej rządność i przezorną 
myśl o przyszłej rodzinie. 

Obawiam się że Mademoiselle wy 
wiezie sporo złotówek z Polski, i za 
robionych pieniędzy nie odda krajowi 
skąd pochdilzą zpowrotem. Myślę je 
dnak, że starość Mademoiselle jest so 
lidniej zabezpieczona niż Mani i Do 
micelki, i nie grozi pekającej od zapa 
sów złota Republice, że jej obyywatelka 
Dupont czy Durand, obciąży na sta 
rość budżet zapomóg dobroczynnych. 

Inaczej będzie z Maniusią i Domi 
celką. 

Žal mi ich. 

  

Hel. Rom. 
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Możycami przez prasę. 
Ryga źle informuje o Sowietach. 

„Gazeta Polska“ pisze, że ostatnio 
otrzymane z Rygi wieści o epokowem 
jakoby zarządzeniu sowieckiem, które 
ma ułatwić odwrót od kolektywu do 
gospodarstwa indywidualnego, należy 
rozumieć wprost przeciwnie. Mianowi 

cie jakkolwiek wbrew używanej dła 
zagranicznej agitacji obietnicy „rozda 
wania ziemi, rząd sowiecki całą zie 
mię upaństwowił, to jednak nie było 
to specjalnie akcentowane i do psychi 
ki chłopa nie przesiękło, tak, że uwa 

żał się on nadal za właściciela, a w 

kołchozie za wspówłaściciela uprawia 

nej ziemi. 
„Największy obszarnik świata — państ- 

wo sowieckie dopiero dekretem ostatnim. 

z dnia 3 wrżeśnia b, r. „położył rękę" na 
swej własności, wprowadzając nowy sowie 
ki organ admnistracyjny — rejonowe, okrę: 
gowe i republikańskie komisje ziemskie, bę 
dące odtąd jedynym dysponentem gruntów, 
reprezentującym w dziedzinie stosunków ag: 
rarnych jedynego właściciela — państwo. 

Zakres działania komisji ziemskich jest 
bardzo szeroki: bez uzyskania ich zgody nie 
wolno zmieniać jakichkolwiek granic kata- 
strałnych, które ostatni dekret zastał ow 
ZSRR. w dniu 3 września b. r.* 

Wszystko to w celu walnej pomo 
<y prawnej i administracyjnej dla zag 
rożonych rozpadem kolektywów. Mo 
wy nawet niema o jakichkolwiek udo 
godnieniach indywidualistycznych. 

„Odwrotnie, omawiany dekret w stosun- 
ku do liberalnych rozporządzeń wobec wsi 

wydanych przez ай sowiecki wiosną b. r. 
jest posunięciem wybitnie „reakcyjnem*, dą 
żącem najkrótszemi drogami do umocnienia 
Kkolekiywów przez zatwierdzenie ich 
acji prawnej, jako „użytkowników* 
odtąd określonych działek gruntowych oraz 
przez maksymalne utrudnienie członkóm kv.- 
Jektywu powrotu do gospodarki indywidual- 
nej“. 1 

Jest to więc — weźmy określenie 
„Gaz. Pol'* — zarządzenie „reakcyjne“ 
uniemożliwiające w znacznym stopniu 
+. zw. „samolikwidację“ kolektywow. 
Zaś informacja ryska jest wyssana z 
palca. 

  

  

Niech kapitał łoży na bezrobotnych. 

„Nowy Dziennik Łódzki* stwierdza, 
że tak ważny dekret p. Prezydenta o 
funduszu bezrobocia nie wyczerpał 
wszystkich możliwości wydostania pic 
między. Przez opodatkowanie listów, 
biletów kolejowych, restauracyj i t. p. 
użyteczności pierwszej potrzeby ciężar 
utrzymania bezrobotnych spada wła 
ściwie na warstwy pracujące. A prze 
<ie winny bezrobociu nie one, lecz ego 

istyczne i nie lubiące patrzeć dalej 
końca nosa sfery grubego kapitału. 

„Naszem zdaniem, dekret powinienby po- 
<«iągnąć do świadczeń tych, którzy zawsze 
umieją się od! tego wykręcić, a więc finan- 
nistów, kapitalistów. 

A więc proponujemy rozszerzenie dekre 
tu na opodatkowanie weksli, umów rejen- 
talnych, bilansów, dywidend, kuponów od 
akcyj, czeków bankowych i t. d., i t. d. 

"To źródło, jako sięgające do warstw do- 
tychczas na rzecz bezrobocia nie ponoszą- 
cych w odpowiednim stosunku ciężarów, po 
"winno stać się najważniejszą i największą po 
<zycją dochodu funduszu bezrobocia. 
-"Samo opodatkowanie dywidend i bilan- 

sów towarzystw akcyjnych choćby jakimś 
ułamkiem procentu dałoby sumy tak poważ 
ine, że przetrwanie szczególnie ciężko zapo- 
vwiadajacej się, nadchodzącej zimy byłoby 
rzeczą łatwą. 

Podatek od umó wrejentalnych i weksli 
wystarczyłby zapewne nietylko na wydawa 

„nie głodowych zasiłków, ale również na zor- 
sganizowanie wieikich robót publicznych ce 
ulem zza bezrobotnych 

„5, Dz. Łódzki* podkreśla, że zda 
je sobie sprawę z trudności, jakie po 
ciąga za sobą wszelka próba uzyskania 
czegoś od kapitału. Tem niemniej ko 
Aniecznošcią jest rozłożenie równomier 
ine ciężarów państwowych na wszyst 
kich obywateli, zwłaszcza jeśli od tego 
załeżą Środki na utrzymanie mas bez 
robotnych. jim. 

Inspekcja gmin 
przez p. wojewodę 

W -da, U 16 września r. b. p. woje 
woda wiki ki Zygmunt Beczkowicz 
dolonsi inspėx reji gmin orańskiej, ol 

kienickiej į rud. skiej. położonych 
na terenie pow. w. 'eńsko trockiego. 

W Oranach p. woje., Jyoda, w towa 
*rzystwie dowódcy miejscow! "80 batal 
„jonu K. O. P., udał się na PR cze 
lilewskie, gdzie zbadał stan nioszÓW 
na rzece Mereczance, po których Ša. 
'bywa się ruch graniczny miejscowej 
ludności za przepustkamj rolnemi — 
a z których, jak o tem naocznie się 
Przekonał, most w Przełajach wyma 
ga natychmiastowej gruntownej na 
prawy. Przy objeździe granicy intere 
sował się p. wojewoda warunkami 
bytowania ludności w strefie nagdra 

nicznej, przyjmując į rozpatrując na 
miejscu szereg zgłoszonych próśb. 

Historyczne dokumenty 
wracają. 

Ze Stołpców donoszą, iż w ostat 
mich dniach z Rosji przybyło kilka 
wagonów cennych dokumentów Kró 
lestwa Polskiego j Litwy. 

Dokumenty te władze sowieckie 
wydały naskutek ostatnich konferen 
cyj przeprowadzonych w Moskwie 
między delegatami polskimi a sowiec 
kimi. 

Z Białorusi Sowieckiel. 
Zwolnienie prof. Kuryłowicza. 

Wczoraj rano z więzienia mińskiego 

zwolniony został wybitny działącz białoru- 
ski prof. Kuryłowicz który w roku 1930 are 
sztowany został za rzekcemą działalność an- 
tykomuristyczną i propagowanie idei na- 
tjonalistyezno — białoruskiej. 

Kuryłowicza władze sowieckie zwolniły 
przedwcześnie ze względu na jego niebezpie- 
<zny stan zdrowia. Kuryłowicz jest niebez- 
piecznie chory na gruźlicę i w związku z 
tem ma wyjechać zagranicę na kurację. 

  

  

KSU R JT BERG 

Krwawy finał sporu © komorne. 
Nożem w plecy lokatorowi. 

Cała dzielniea Pcnarska poruszona z0- 
stała w dniu wczorajszym wiadomością © 
krwawym wypadku, który miał miejsce w 
piątek późno w nocy w domu Nr. 19 przy 
ulicy Ponarskiej, 

Dom ten stanowi własność niejakiego 
Ignacego Jasnowskiego. Pomiędzy Jasnow- 
skim a jego lokatorem Józefem Czechowi- 
czem wynikły ostatnio nieporozumienia na 
tle wysokości komornego. W! piątek kłótnia 
się powtórzyła. Pedniecony kłótnią właści- 
ciel domu dcbył nagle noża i rzucił się z 
nim na nie oczekującego napadu Czechowi- 

cza, któremu wbił nóż w plecy. Ciężko ra- 
niony Czechowiez padł nz ziemię brocząc 
krwią, Na miejsce wypadku zawezwano po- 
gotowie ratunkowe, które przewiozło Cze- 
chowicza w stanie bardzo ciężkim do szpita 
la Św. Jakóba. 

Powiadomiona o wypadku policja nie- 
zwlocznie aresztowała Jasnowskiego, którego 
esadzono w areszcie centralnym do dyspo- 
zycji władz sądoówo-śledczych. Wi mieszka 
niu jego przeprowadzono rewizję, podczas 
której znaleziono nóż, którym został zra- 
niony Czechowicz. (C). 

2-u Sorudów zamordowało jednego Smogurę. 
Wie wsi Batuki, powiatu wołożyńskiego 

huczało wesele. Ośrodkiem zabawy było dwu 
muzykantów, jeden rżnął „na skrzypkach, a 
drugi na harmonji. Za o pierwszeństwo 
bywa silniejsza od solidarności zawodowej, 

więc łatwo się bohaterowie zorjentowali że 
jeden drugiemu robi konkurencję. Od uwagi, 
do uwagi, od słowa do słowa. Pudło skrzy- 
piec trzasnęło w harmonję. Ręka zanurzona 

w płowej czuprynie przygięła do ziemi ciało 
wygięte w babłąk. Przez ciosy przesiał się 
wrzask. Całe rozbawione towarzystwo za- 
mieniło się w jeden kłębek spotwarzonych 

czynnie, w jeden „wielobój. 
Rej w bitwie wiódł Stanisław Soruda pod 

którego pięściami 2 bratankowie gospodarza 
Piotra Smogury stali się podobni do zgni 
łych pomidorów. Piotr Smogura zaprzysiągi 
rodową zemstę. Z kilkoma przyjaciółmi udał 
się do mieszkania Stanisława Sorudy w za- 

  

     

miarze niskim (zemsta!). Szczęście dla Stani 
sława, że go nie zastał, ale nieszczęście dla 

Piotra, że zato zastał Wincentego i Sylwe- 
stra Sorudów. Wlincenty i Sylwester Sorudo 
wie zaczęli bić Piotra Smogurę (proszę nie 
pomieszać nazwisk). Ten został wyparty na 
podwórze, przyjaciele jego uciekli, a sam, 
plując już krwią i zębami wywrócił się. — 
Poderwał się jeszcze żeby dostać 2 razy po 

łbie siekierą i kijem po czyi i plecach. Prze 
wieziony do szpitala wyzionął ducha. Sąd 
Okręgowy skazał Wincentego na 2 lata, a 
Sylwestra na 1 rok więzienia. Sąd Apelacyj 
„w Wilnie w dniu 17 b. m. wyrok w czę- 

dotyczącej wymiaru kary zatwierdził, od 
nowego ka 

      

  

    se 

powiednio zmieniając (w myśl 
deksu) kwalifikację: 

Obronę wnosił adwokat. Andrejew. Zmie 
rzał do uniewinnienia Sorudów. Ale nie uda 
ło się. Ost. 

  

Jutro praemjera potężn. dram. obyczajow. na tle wojny świat. 

Kino Dźwiękowe 

EDISON 
WATERLOO BRIDGE 

Film ten został uznany przez krytyków amerykańskich jako 
jeden z największych triumfów kinematografji. Jest jednocześ- 

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

w LIDZIE 

  

130-1ecie Straży Pożarnej 
w Wilnie. 

Dnia 2 października r. b. Wileń 
ska Straż Pożarna obchodzić będzie 
130 letni jubileusz. W dniu tym odbę 
dzie się wręczenie sztandaru Straży 
Pożarnej m . Wilna — ofiarowanego 

,przez Ochotnicze Straże Pożarne Wo 
jewództwa Wileńskiego. 

W sobotę dnia 1 października o g 
19 odbędzie się capstrzyk orkiestry 
strażackiej na ulicach miasta. W nie 
dzielę 2 października o godz. 9 rano 
odprawione zostanie nabożeństwo w 
kościele św. Ducha, po nabożeństwie 
wręczenie sztandaru i odznaczeń pań 
stwowych i związkowych Straży i 
członkom Straży Pożarnej w Wilnie. 

O godz. 10.30 rano odbędą się ćwi 
czenia pokazowe Straży Miejskiej na 
dziedzińcu przy ul. Dominikańskiej, 
poczem Komitet podejmować będzie 
gości śniadaniem. 

Pokaz gazowy w ogrodzie 
Bernardyńskim. 

Przypominamy, że dziś w niedzielę dnia 
18. IX r. b. o godzinie 13-ej Komitet Woje 
wódzki LOPPP., organizuje w Ogrodzie Ber- 
nardyńskim pokaz gazowy, polegający na 
zademonstrowaniu napadu lotniczo gazowe- 
go i obrony. 

W! czasie pokazu przygrywać będą or- 
kiestry wojskowe. 

Wstęp do ogrodu na pokaz bezpłatny. 
O godzinie 20-ej zademonstrowany zo 

stanie próbny alarm lotniczo—gazowy po 
łączony ze zgaszeniem świateł na ulicach. 

Komunikat „Arbonu”. 

Towarzystwo Miejskich i Międzymiasto 
wych Komunikacyj Autobusowych, S. A. 
oddz. w Wiilnie niniejszem zawiadamia, iż 

zatwierdzenie nowego projektu tras komuni 

kacyj autobusowych miejskich przez Magist 
rat m. Wilna nastąpi dnia 20 września r. b. 

W związku z tem wprowadzenie biletów mie” 

sięcznych i abonamentów ulegnie zwłoce do 
powyższej daty. 

Ruch autobusowy 

„Nr. 5. Zarzecze“. (Od poniedziałku 19 
września z powodu robót  kanalizacyjno 
wodociągowych na ulicy Zarzecze autobusy 

Nr. 5 dochodzić będą do Krzyża zarzecznego. 

Kolonja Magistraeka. Od poniedziałku 19 
września zniesone zostanie kursowanie auto 
busów do Kolonji Magistrackiej. 

Pospieszka. Autobusy linji Nr. 3 od ponie 
działku 19 b. m. dochodzić będą do ulicy 
Tramwajowej. Połączenie z Pospieszką odby 
wać się będzie w odstępach jednogodzinnych 

    

  

Jesienny rozkład jazdy. 

Ź dniem 2 pazdziernika wchoqzi w życie 
jesienny rozkład jazdy na pólskich kolejach 
państwowy hi, który ukaże się w druku w 
fniacn najbliższych. Nowy rozkład wprowa 
dza mimsnalne zmiaty w pociągach dałeko 
bieżnych. 

Jesielny rozkiAd kasuje póciągi dodatko 

we uruchof%ione na sezon letni, óraż wpra 
wadza nieziCZie zmiańy w ruchu podmiej- 

skim. 

  

Choroby zakaźne. 
Wydział Zdrowia Urźędu  Wlojewó 

kiego w ub, tygodniu na terenie poszczegó 
nych powiatów  Wiileńszczyzny  żanolowa 
następujące choroby zakaźne: tyfus brzu- 
szny — 29 rzekomy 1, płonica 24, błoni 
4, odra — 3, róża 4, (1 zgon), ksztusieć 8, 
z enie połogowe 1, gruźlica 14 (6 zgo* 

nów) i jaglica 189. 
Przeciwtyfusowe 

pow. 

     

        

kolumny pracują w 
oszmiańskim, postawskim i dziśnień- 

skim. W! powiatach tych epidemja tyfusu 
brzusznego jest już niemal zlikwidowaua 
i choruje tam zaledwie 10 osób. 

BURZA. 
Z Dzisny donoszą, iż dnia 15 b. m, na 

terenie pow. dziśnieńskiego szalała olbrzy- 
mich rozmiarów burza połączona z silnym 

hurzganem. Wichura z 15 budynków po- 
zrywała dachy, wywróciła przeszło 50 drzew 

i słupów oraz przewróciła kilka łodzi na 
rzece Dźwinie i Dziśnie W ciągu dnia 
utonęły 4 osoby. 

PARA TTK ESEZSTSI 

Przy braku apetytu , zepsutym żołądku, 
upośledzonem trawieniu, obstrukcji, zabu- 
rzeniach pnzemiany materji, pokrzywce i 
swędzeniu, naturalna woda gorzką „Franci- 
szka—Józefa, usuwa w organizmie substan - 
cje gnilne zatruwające organizm. Żądać w 
aptekach i drogerjach. 

  

  

   

odbywać się będzie: - 

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

Londynu z cepelinów. 

  

SPORT 
Z Wilna. 

DZISIEJSZA NIEDZIELA SPORTOWA. 

Program dzisiejszej niedzieli sportowej 
jest dość urozmaicony. A więc na Pióromon 
cie odbędzie się drugi dzień zawodów lekko 

atletycznych o odznakę PZLA., motocykliści 
organizują emocjonującą „pogoń za lisem“, 
młodzież zaś szkolna walczy w siatkówce, 

ykówce i hazenie w Parku im. gen. L. 
igowskiego. 
Zwolennicy piłki nożnej będą mieli moż 

ność oglądać Makabi wileńską. 

    

wpi. 

WYGRANA MAKABI WILEŃSKIEJ 

Wczorajszy mecz przyniósł klęskę gosz- 

czącej w Wilnie Makabi — Grodno. Prze- 
grała ona z tutejszą Makabi 2 : 3 (1 : 1). 
Mecz był bezbarwny i gra stąła na niskim 
poziomie. Trzy bramki padły z rzutów kar- 
nych. Sędzia p. Gąsiorek. 

WYJAZD ZAKSU DO BIAŁEGOSTOKU. 

Drużyna Żaksu wyjechała do Białego- 
stoku, by zmierzyć się z tamtejszemi. klu- 

bami. 
Wi piłce nożnej ŻAKS gra z Jagfelion ją 

i Ż. K. S.; w tennisie zmierzy się z Makabi 
tamtejszą i Jagiellonją, w ping pongu zaś 
nastąpi spotkanie drużyny wileńskiej z Ja- 
giellonją i Ž. K. S. 

Ostatnio drużyna piłkarska ŻAKS zosta- 
ła wzmocniona przez znanego gracza Birn- 
bacha, który opuścił dla niej Makabi. w. p. j. 

Że świata. 
POLAK NASTĘPCĄ TILDENA I VINESA. 

Frankie Parker — oto nazwisko szesna- 
stoletniego chłopca, uważanego za przyszłą 
gwiazdę tenisa najwyższej jakości. 

Mistrz juniorów w USA, na rok 1931 w 
roku obecnym znajdował się w świetnej for- 
mie, czego wyrazem posłużyły zwycięstwa 
nad Coenem i Lottem, tenisistami o świato- 
wej sławie. Zwycięstwa te nie były przy 
padkowe, gdyż następnie Parker zdobywa ty 
tuł mistrza Kanady, bijąc w finale Lotta w 
stosunku 2:6, 6:1, 7:5 i 6:2, a tytuł mistrza 

półn. Karoliny dostaje się mu po trzyseto- 
wej walce z Burwellem 6:3, 6:3 i 8:6. 

Powyższe sukcesy opromieniły sławą naz 
wisko Parkera. Nikt z mistrzów rakiety nie 
osiągał podobnych zwycięstw w tak młodym 
wieku. Prasa amerykańska widziała w nim 
przyszłego asa ekipy tenisowej USA, w grach 

© puhar Davisa w r, 1938. 5 
Obecnie Parker wykazal pewien spadek 

formy, dał się bowiem — w mistrzostwach 
Ameryki — wyeliminować Lottowi 4:6, 1:6, 

6:4 i 2:6, co jest ogólnie tłumaczone przemę 
czeniem. 

Postać młodocianego asa tenisu interesu 
je nas jest on bowiem rodowitym Polakien; 
Franciszkiem Pajkowskim. Pajkowski sta? 
się Parkerem, ponieważ takie nazwisko nosi 
Amerykanin, który go w r, 19868 zaadopto- 

wał, 4 

Oczywiście Pajkowski „Parker jest 
any nii sportu polskiego. Pozostanie on 

+ Amerykaninem i sukcesy jego ос 
gwiaździsty sztandar USA. Jed 

wybiłnym dowodem sper 
szego harodu, podob- 

tęUsista zawodowy 

  

  

stracu 
nadal już 
dą wieńczyły 
nak pozostanie ощ 
towego uzdolnienia n. 
nie zresztą jak słynny 
Roman Najuch. 

Wispominając o Najuchu należy żażną 
czyć, iż razem z niezrównanym Tildenem, 
ma on przybyć do Wiarszawy w październi. 
ku. Wystep tych dwóch najlepszych zawodo 
wych ter w świata, stałby się niewątpli 
syie napwiększym wydarzeniem obecnego Se- 

zonu sportowego. wpi. 

  

   

NOWIE REKORDY ŚWIATOWE PAŃ. 

Oprócz rekordów Włalasiewiczówny i 
WARS (100 m. — 11,9 i dysk 42,43 m.) 

es Międzynarodowej Federacji Sporto 
"Kobiecej zatwierdził następujące rekor     

80 mtr. przez płotki Didrickson (USA.) -— 
11,7 sek.; skok wzwyż z miejsca — 129 ctm. 
Testoni (Włochy); skok wzwyż z rozbiegu 

— 165 ctm, Didrickson i Shiley (USA.); ku 
la 13,70 — Henblein (Niemcy); oszczep -- 
44,64 — Braumuller (Niemcy); 4x100 —— 46,9 
sek USA.; 4x200 m. 1,45,8 Niemcy; 3x800 
m. — 7:47,4 Austarja. 

Następne Igrzyska Kobiece mają się od- 

być w roku 1934 w Londynie, co zaś się ty 

czy igrzysk w r. 1938 to odbędą się one w 

Warszawie lub Wiedniu. wpi. 

RADJO 
NIEDZIELA, dnia 18 września 1932 roku. 

9.40 — Transmisja z Rzeszowa uroczysto 
ści poświęcenia pomnika Ś. p. pułkownika 
Lisa—Kuli. 11,58 — Sygnał czasu. 12.10 — 
Kom. meteorologiczny. 12.15 — Trasm. uro 
czystości ku czci poległych Ślązaków. 12 45 

  

  

  

W_I L E Ń S KI 

  

   
— Odczyt..13.00 — Poranek muzyczny. 14.! 

Odczyt. 14.15 Trasmisja muzyk: 
14.35 — „Porady weterynaryjne“. 14.55 
Muzyka. 15,05 — Odczyt rolniczy. 15.25 —- 
Muzyka. 15.40 — Audycja dla dzieci. 16 05 
— Audycja popularna, 17.00 — Koncert. 
18.00 „Co daje szczęście* odczyt. 18.20 — 
Muzyka taneczna. 19.10 — Program na pon, 
19.15 Audycja literacka litewska. —19.30 — 
Rozmaitości. 19,35 — Skrzynka techniczna. 
19.50 — „Kobieta ma głos* Nowiny ze św'a 
ta. 20.00 — Koncert. 21.25 — Kwadrans Н 
teracki 21.40 — Tranem. finału meczu bok 
serskiego Polska — Włochy. 22.00 — Kora. 
sportowe z prowincji i Wilna. 22.10 — Muzy 
ka taneczna — w przerwie komunikaty. 

PONIEDZIAŁEK, cnia 19 września 1932 г 

11,58: Sygnał czasu, 13,10: Program dz 
15,15: Muzyka popularna (płyty). 15,35: 

Kom. meteor. 15,40: Aud. dla dzieci. 16,10: 
Muzyka malownicza (płyty). 16,40: Pogad. 
w języku francuskim. 17, Koncert. 18,00: 
„Najszłachetniejszy reporter świata” — od- 

. 18,20: Muzyka. taneczną. 19,15: „że 
stosunków narodowo: owych Polski* — od 
czyt. 19,30: Program na wtorek. 19,35: Pra 
sowy dziennik Tadjowy. 19,45: Wil. kom. 

sporto 20.00: Operetka „Madame Poin- 
padou ч 

      

  

  

    

ny. 

  

      
        

        

3 0: „Ziamane skrzydia mitos. 
— felj. 22,15: Kom. meteor. 22,20: Muz. tan. 
22,40: Wład. sportowe. 22,50: Muz taneczna. 

RWOWINKI RADJOWE. 

DLA DZIECI. 

Poniedziałkowa audycja dla dzieci, jak 
zwykle onana zostanie w studjo rozgłoś 
ni wileńskiej o godz. 15.40. Zawierać będzie 
bajkę o gazelli i jej mądrym kumie żółwiu, 
oraz opowi nie cioci Hali: „Chciało się 

Zosi jabłusze ч 

PAMIĘCI WAELKIEGO DZIENNIKARZA. 

W; poniedziałek dnia 19 b. m. o godz. 18 
znany literat p. Wacław Rogowicz wygłosi 
przed mikrofonem warszawskim odczyt p. t. 
„Najszlachetniejszy reporter świata*, którym 
był Albert Londres, sprawozdawca w wielkim 
stylu. Zginął on na wiosnę w katastrof'c 

statku. „Georges Philippart*. 

MADAME POMPADOUR. 

Tegoż dnia o godz. 20 transmitowana bę 

dzie z Wiarszawy melodyjna operetka Le» 
Falla „Madame Pompadour* w radjofoniza- 

cji i reżyserji Michaliny Makowieckiej, w 
wykonaniu MXRyli Karwowskiej, Zofji Bażyń 
skiej, Aleksandra Wiasiela, Maurycego а- 
nowskiego, Bronisława Nietykszy i in. Dyry 
guje Waclaw Elszyk. 

UTWORY MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA. 

Niedzielny poranek rnuzyczny (godzina 
12.15) wypełni koncert symfoniczny, pośw ę 
cony twórczości Mieczysława Karłowicz: 
transmitowany z Filharmonji Warszawskiej. 
Wykonane zostaną m. in. „Odwieczne pieś 
ni” tego kompozytora (o wiekuistej tęskna 
cie, o miłości i śmierci, o wszechbycie). Ja- 

    

   

      

   

    

   

  

Doskonałe koncerty   
Iransmisje z teatrów 

: wiele, wiele innych 
audycyj z dalekich stron 

słuchać możesz 
nie wychodząc 
z Twojego pokoju 

Radja warto 
słuchać! 

Szczegółowych intormacyj o dogod- 
nych warunkach nabycia radja udziela 
„DETEFON* Warszawa, Zielna 30, 
nraz wszystkie Urzędy Pocztowe.     
  

ko solista wystąpi młody, pełen talentu 
skrzypek p. Wacław Niemczyk, który ode- 
gra koncert skrzypcowy Karłowicza. 

SPECJALNOŚĆ ROZGŁOŚNI WILEŃSKIEJ. 

Audycje popularne, zainicjowane przez 
rozgłośnię wileńską z wiosną r. b. w szyb- 
kim czasie zdobyły sobie uznanie radjosłu 
chaczy zwiłaszcza na prowincji. Zawdzię- 
czać to należy starannie układanym progra 
mom tych audycyj, w których łączy się przy 
jemne z pożytecznem w formie najbardziej 
dostępnej. Dzisiejsza audycja (o godz. 16.05) 
zawiera jak zwykle muzykę pod różnemi po 
staciami i żywe słowo. A więc wiejski zes- 
pół muzyczny pod dyr. p. Wiincela wykona 
sześć popularnych mełodyj tanecznych. Po- 

  

Ogłoszenie. 
Zarządy więzień na „Łukiszkach* 1 „Stefanskie“ 

w Wilnie ogłaszają przetarg ofertowy na dzień 23 
września 1932 roku na dostawę niżej wyszczególnio- 
nych artykułów żywnościowych, około 400.000 kg. 
kartofli, 45,000 kg. kapusty, 5.000 kg. buraków, 6,009 
kg. marchwi, 6,000 kg. brukwi, 2,000 kg. cebuli, 45,000 
kg. żyta, 10,000 kg. jęczmienia, 15,000 kg. fasoli, 

15,000 kg. grochu, 3,500 kg. mąki żytniej pytlowej, 
1.000 kg. mąki pszennej „000“, 20,000 kg. słomy żyt- 
niej kulowej i 10,000 kg. siana. 

Artykuły żywnościowe winny być najlepszej ja- 
kości z dostawą ioco więzienie. Oferty należy skła- 
dać najpóźniej do dnia 23 września 1932 roku do go- 
dziny 12 w południe na imię Zarządu więzienia na 
„Łukiszkach* w Wilnie w zapieczętowanej lakiem ko- 
percie z napisem: „Oferta na dostawę produktów 
żywnościowych* w którym to dniu i godzinie: nastąpi 
otwarcie nadesłanych ofert w obecności oferentów. 
Do oferty należy dołączyć pokwitowanie Kasy Skar- 
bowej w Wilnie o wpłaceniu na rachunek bieżący Nr: 
15—B. więzienia na „Łukiszkach* w Wilnie wadjum 
w wysokości 5 proc. wartości oferowanych produk- 
tów żywnościowych. Oferty bez złożenia wadjum nie 
będą rozpatrywane. Zarządy więzień zastrzegają 30- 

bie prawo wyboru oferenta i podziału dostawy, oraz 
prawo unieważnienia przetargu. 
Wiilno, dn. 16 9 1932 r 

Zarzad Więzienia w Wilnie 
na „ŁUKISZKACH*. 

PRZETARG. 
Wydział Opałowy Magistratu m. Wilna 

ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę 
około 5,000 tonn węgla kam. dla potrzeb insty 
tucyj miejskich. 

Szczegółowe warunki dostawy do przej 
rzenia w Wydziale Opałowym Magistratu, ul. 
Daminikańska 2, pokój 86. 

Oferty w zalakowanych kopertach wraz 
z kaucją w wysokości 3,000 zł. należy składać 
w Wydziale Opałowym do godz. 11 dnia 26 
września r. b. 

Przetarg odbędzie się w tymże dniu 26. 9 
o godzinie 12 w południe w Magistracie m. 
Wilna, pokój Nr. 85. 

MAGISTRAT M. WILNA. 

Oświadczenie. 
Prosimy o zamieszczenie w Kurjerze wi 

leńskim następującego naszego oświadczenia: 
W Dzienniku Ustaw Nr. 64 r. b. ogłoszo 

no, iż wzbroniony będzie targ mięsem i wędli 
nami na rynku Łukiszkach dla sprzedawców, 
którzy na wozach ten towar mają. 

Žwiazsk szeźników i wędlinarzy popiera 
tel projekt, starajął sie wszelkiemi sposobami 
wzbronić nam prowadźćńie handlu, chociaż 
my posiadamy prawo riź fer handel: mamy 
towar odpowiedni i naweź fiajlepszej kate 
gorji wypełniamy wszelkie - Sbowiązujące 
postanowienia Władz Państwowy:'h tyczących 
się prowadzenia handlu na rynku. i 

Jeden z członków Związku rześńi ów 
i wędliniarzy p. Kieliszek dnia 14 wrześŚdia 
r. b. kategorycznie oświadczył, iż nie dopuści 
nas nadal do prowadzenia handlu i gotów 
wyjść z naszego związku. * 

Postępowanie Pana Kieliszka w danym 
wypadku osnute jest na tem, iż my konku 
rujemy z przemysłowcami — handlarzami, 
którzy mają sklepy wędlin w Wilnie i sprze 
dają towar daleko drożej niż my. 

Pan Kieliszek przecież sam rozwoził towar 
(mięso i wędlinę) po sklepach, ma z tego pe 
wny zysk i działa albo z zazdrości albo z ja 
kich innych przyczyn na naszą niekorzyść. 

Podajemy to dla wiadomości publiczności 

  

  

   

  

m tenach hurtowo -(abrytz 
w jedynym w Wilnie i na kresach 
konsygnacyjnym Domu Towarowym 

najpóważniejsEy ch 
fabryk włókienniczych 

Wilno, Wielka 36. 
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Z. KAZASKI 

Polecamy okazyjną partję welour na męskie, damskie 

i dziecinne jesionki od 5 zł. za metr. 

SZYBKO rz TWOJE bruna | į 

| 
mac. A.BUKOWSKIEGO | 

|| wONYGINALNYM OPAKOWANAJ W MAŻYCH 
QOGODNYCH DUDEŁKACH PO DWARZIEŚGIA TABLEJEK 

CERA ZŁ.1.20 

  

Dar Polski dla Helwecji. 
RERN, (Pat). — W: roku bieżącym mija 

sto lat od przejścia przez granicę helwecką 
szczątków połskich pułków powstańczych. — 
Jak wiadomo, Szwajcarja przyjęła niezwykle 
życzliwie żołnierzy polskich i przez 2 lata 
utrzymywała własnym kosztem oddziały, za 
chowujące jeszcze wojskową organizacji. 

Dla uczczenia tej: rocznicy i wyrażenia 
wdzięczności gościnnej Helwecji p. minister 
Zaleski w dniu 1 października b: r. ofiaruje 
uroczyście konfederacji pamiątkową wazę, 
wykonaną przez artystę—rzeźbiarza  Stryn- 
kiewicza. Wiaza pokryta będzie płaskorzeźbą. 
przedstawiającą grobowiec Kościuszki w So 
lurze oraz scenę przekraczania przez Pola 
ków granicy szwajcarskiej w roku 1831. 
Dar polski umieszczony zostaje w przedsion 
ku parlamentu helweckiego w Bernie. 

TRIUMF I ŚMIERĆ 
NA PODNIEBNYCH SZLAKACH 

Reportaż z pobytu w Wilnie 

Ś. P. ŻWIRKI i WIGURY 

pióra red. B. W. Święcickiego 

ukazał się w wydaniu książkowem 

pięknie ilustrowany. 

Cena tylko 1 zł. 

Żądajcie w kioskach i księgarniach. 

gadankę o znaczeniu bakteryj w przemyśle 
i rolnictwie wygłosi p. de Mezer. Rozpocznie 
zaś audycję p. Ch. Szurek, który z akonzpa- 
njamentem fortepianu zagwiżdże kilka ludo 
wych melodyj, przypominając w ten spo- 
sób słynną artystkę Kawecką, która słynęła 
z umiejętności artystycznego gwizdania. 

BBEGEGARGERBOKZBEGANEE 

DETALICZNA SPRZEDAŻ 

dh 

OTRZYMANO 

W WIELKIM WYBORZE 
OSTATNIE NOWOŚCI 

1932/33 

sukna, wełny, jedwabie naturalne, 

materjały na pokrycia futer, 

kamgarny ubraniowie, narzuty, 

wata, watelina, kołdry watowe. 

w/g żurnali mód r. 
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KLINIKA CHORÓR SKÓRNYCH | WENERYCZHNĆ 
UNIWERSYT. S. B. NA ANTOKOLU 
Przyjęcia chorych codzien. (prócz niedziel i świąt). 

Ambulatorjum czynne od 9—11. 

Gabinet światłoleczniczy (Finzen, Rad, d'Arsonval, Rentgen I t.d.). 

NIEZAMOŻNYM PORADA BEZPŁATNA 

   

  

Otrzymano na sezon jesienny 

ih Gjmodniejsze prior jay sine 
SKŁAD SUKNA 

Golber Bengen 
Niemiecka 25 

Zaopatrzeni jesteśmy w wielkie tran- 
sporty towarów, zakupionych wyłącz- 

po 
Au przekonać się. 

nie za gotówkę, na skutek czego 
my możność sprzedaży 

wyjątkewe niskich 

ma- a 

cen ch! 

  

Hurtowa i detaliczna 

WĖGLA i DRZEWA 
GPAŁOWEG 

CENTROOPAŁ: 
rd 18 KAS Telefon 17-90 zad 

Bei oiai 

  

Parowa farbiarnia, pralnia c 
prasownia i grempiarnia m. 

” EXPRESS“ — Wilno, tel. 17-00 

  

Cd roku 1843 istnieje | 

Wiienkin 
ul. TATARSKA 20 

| jadalne, sypialne i ga. 
binetows, kredeusy, 

stoły, szaty, łóżka it.d. 

i 

Wykwintne, Mocne, | 
NIEDROGO, | 

sprzedaż 

hemiczna, 
aszynowa 

Wielka 31 

aš Gagodasth wajankach 
i NA RATY. 

N4DESZEY HOWOŚCI: 
i członków naszego związku: niech każdy wie 
o wrogo usposobionem postępowaniu 
Kieliszka względem nas, jako też członków 
jednego związku. 

Wilno, dnia 17 września 1932 r. 
Urszula Wilkiewicz, Anna Panasiuk, 
J. Romanowski, J. Aidis 

Pana 

farbuje, chemicznie pierzė, prasuje i jednocześ- 
nie odkurza ubrania i greripluje rnaterjały na 
poczekaniu, odparza plusze, plisuje, reperuje 
ubrania, odnawia kapelusze, odsyła robotę bez 

dopłaty do domu, wykonuje wszystko 
TANIO, SZYBKO i SOLIDNIET 

Zwróćcie się do „EXPRESSU* — telefon 17.00 
— Proszę się przekonać!   8324 

Do sprzedania 
170 SĄŻNI ZIEMI 

na ul. Tomasza — Zana 
na dogodnych warun- 

kach. Dowiedzieć się M. 
ia Pohulanka Nr.
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KRONIKA 
  

  

  

£—-—-—-——I Dzis: Jozefa, Ireny. 

Niedziela Jutro: Januarjusza B. M. 

18 Wschód słońca — g. 4 m.57 

Wrzesień | z.ezóa  „ — g.5m.30           

w Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U.S.B. 

Wilnie z dnia 17-1X— 1932 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 762 

Temperatura średnia: -|- 15 С. 

$ najwyższa Ą- 160 C. 
3 najniższa -- 12° С. 

Opad: 0,4 

Wiatr: zachodni. 

Tendencja: spadek 
Uwagi: dždža. 

MIEJSKA. 

—- Aut — aut. W: związku z ostatnią lu 

stracją, podczas której zdołano stwierdzić, 

iż nie wszyscy właściciele piekarń odremon 

towali swoje zakłady i piekarnie nadal znaj 

dują się w antysanitarnym stanie, komisja 

lustracyjno—sanitarna wydała ostateczną de 

cyzję, iż w ciągu miesiąca piekarnie te win 

ny być odremontowane, w przeciwnym bo. 

wiem razie ulegną bezapelacyjnie zamknię 

ciu. Piekarń takich znajduje się w Wflnie 

około 30. 
— Roboty  kanalizacyjno—wodociągowe. 

W| przyszłym tygodniu Magistrat przystępu 

je do robót kanalizacyjno—wodociągowych 

w dzielnicy Zarzecze, Nowogródzkiej, Piłsud 

skiego i w śródmieściu. Na robotach tych 
znajdzie pracę około 50 robotników. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— S. K. M. A. Odrodzenie zawiadamia że 
dnia 18 września w niedzielę o godz. 9,15 
zostanie odprawiona msza święta w kościele 

św. Jana, 

  

—НН 
Н SPRAWY SZKOLNE. 

Szkoła samodzielności kupieckiej we 
wzorowym kantorze, 20 września rozpocznie 
działalność na gruncie wileńskim nowy zak 
ład naukowy który można nazwać szkołą 
samodzielności kupieckiej. Będą to roczne 
kursy handlowe p. Juljnana Szternberga, po 
wołane do przyspasabiania na kierownicze 
stanowiska w instytucjach gospodarczych. 
Kursy oparte są na metodzie, gwarantującej 
jak największą praktykę. Zajęcia będą się 

  

KOŚI 

BE BBE REASOZT EOG 

ZE TETAODZOOSRSZOWZY 
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odbywały w założonym w tym celu wzoro 

wym kantorze, przez co uczący się wniknie 

odrazu w. jądro wiedzy handlowej. Zapisy 

kandydatów uskuteczniane są w kancelarji 

kursów, przy ulicy Jagiellońskiej 3—2. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ 

— Z T-wa Muzycznego „Lutnia*, W! roz 

poczętym sezonie zimowym próby chóru 

mieszanego pod: kierownictwem p. Wacława 

Kasztelana odbywać się będą jak i dotąd 

w poniedziałki i czwartki od godz. 7 wiecz. 

Zapisy nowych kandydatów do chórn 

przyjmuje Sekretarjat w poniedziałki i 

czwartki od: godz. 8—9 wieczór. 

  

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Odczyt p. dr. Lipińskiej o sugestii. 

W. gimn. Lelewela odbył się odczyt znanej 

lauretki Akad. med. paryskiej, która bawi 

od kilku dni w naszem mieście. Barwnie * 

zajmująco przedstawiła prelegentka wynik 

swych studjów. 
Sugestja, ażeby mogła się przeobrazić w 

czyn, musi znaleźć harmonijny grunt u osob 

nika, zapomocą sugestji możemy wyzbyć się 

wrodzonych szkodliwych instynktów, wad 3, 

złych nałogów, możemy rozwinąć pełnię na 

szej osobowości, możemy spotęgować pa- 

mięć, intuicję, a w szczególności koncenirac- 

ję uwagi. Sugestja odrywa wielką rolę w 

wychowaniu dzieci anormałnych, a nawet 

u idjotów, najprostrza forma sugestji -— 

naśladownetwo, daje rezultaty. 
Młodzież licznie zebrana słuchała z uwa 

gą wywodów prelegentki, opartych na życio- 
wej praktyce i prowadzącej do codziennych 

czynności pomocnych psychice i ciału. oraz 

zadawała pytania, na które z wielką uprzej 

mością odpowiadała przedmówczyni. 

Sama jej postać, osoby od 19 lat niewi- 

domej, a gdznaczającej się niezwykłą żywot 
nością, energją i poniekąd samowystarczal- 
nością, są najlepszym przykładem siły woli 

i sugestji, 

KANE A RÓŻNE. 
— Studjum Baletu L. Sawinej-Dolskiej, 

Studjam artystki baletu p. Sawinej-Dolskicj 
otwarte w dawnym lokalu (ul. Mickiewicza 
Nr. 22 m. 45), w sali „Domu Rosyjskego*. 

Przyjęcia uczenie w poniedziałki, środy 
i piątki od godziny 5 do 7 wiecz. 

— Odwołanie „Dożynek*. W) związku z 
zajęciem parku im. Żeligowskiego przez Ku 
ratorjum Okręgu Szkolnego Wil. Komitet Ro 
dzicielski Szkoły Powszechnej „Świt Nr. 22 

  

\ IEKARZE POLECAJĄ 
Ovomaltynę w wypadkach, gdy chodzi 

| o szybki powrót do sił. Filiżanka Ovomal- 

tyny. dzięki swej zawartości skoncentrowa- 

nych substancyj odżywczych słodu, mleka, 

jaj i kakao, sprawia, że czujemy się 

świeżo i dobrze. Ovomaltyna wzmacnia 

organizm i zapewnia nam zdrowy sen. 

Albowiem prawie wszystkie bez wy- 

RU R J-ECB 

m. Wilna jest zmuszony odwołać swoją im- 

prezę p. n. „Dożynki” i przenieść ją na naj 

bliższą niedzielę od daty 18 września t. zn. 

na 25 września 1932 roku. 

—- Zmiana lokalu Biura LOPP. Zarząd 

Komitetu Wbj. Wileńskiego LOPP. komu- 

nikuje, że w poniedziałek dnia 19 września 

Biuro Komitetu Włoj. Wileńskiego LOPP. 

przenosi się do nowego lokalu przy ulicy 

Wielkiej Nr. 51. 
Z powodu przenosin w poniedziałek i wto 

rek biuro będzie nieczynne. 

TEATR | MUZYKA 
— Lutnia — ostatnie trzy przedstawienia 

sztuki „Cudowny połów*. Zamknięcie sezonu 

teatralnego. Dziś w niedzielę dnia 18 wrześ 

nia o godz. 8,15 ujrzymy świetną sztukę w 

3 aktach Franka Vospera p. t. „Cudowny po 

łów* w doskonałej reżyserji W. Radulskic- 

go, w wykonaniu świetnie zgranego zespołu 

w osobach: — Loedla, Hajdamowiczówny, 

Wiyrwicza, Jasińskiej—Detkows iej, Detkow 

skiego, Zelwerowiczówny, Budz kiego, Ste 

nisławskiej, Skolimowskiego, Moranowicza 

Brusikiewicza oraz Dobrowolskiego. Są to 

trzy ostatnie widowiska bież. sezonu, po- 

czem nastąpi przerwa międzysezonowa. 

Jutro w poniedziałek dnia 19 września 

przedostatni raz po cenach: zniżonych „Cu- 

downy połów”. 
— Ostatni występ Rewji Morskiego Oka 

w Teatrze Letnim. Dziś w niedzielę dnia 18 

września o godz. 18,15 odegrana zostanie po 

raz ostatni pożegnalna Rewja letniego sezo- 

nu p. t. „Dowidzenia... Dowidzenia* w wyko 

naniu całego zespołu: Janiny Sokołowskiej, 

duetu tanecznego Ney'6w, Ludwika Sempolin 

skiego, Janiny Kozlowskiej, Jerzego Sulimy- 

Jaszczołta, oraz Walerego Jastrzębca konte 

ransjera i chóru rewellersów. Po  dzisiej- 

szem przedstawieniu Rewji artyści Morskie 

go Oka opuszczają Wilno, zostawiając wdzię 

czną pamięć widzów, którzy w bież. sezonie 
wyjątkowo wesoło bawili się na Rewji. Wil 

no zasyła pnzemiłym artystom serdeczne 
Bóg zapłać i dowidzenia, dowidzenia... 

— Ostatnia popołudniówka. Dziś w nie- 
dzielę dnia 18 września o godz. 4,15 ujrzymy 
po raz osłatni po cenach zniżonych arcywe- 
sołą rewję artystów Morskiego Oka p. t. 
„Przez dziurkę od klucza* z udziałem całe- 

go zespołu, z Janiną Sokołowską i Walerym 

Jastrzębcem. 
— Jeden Koncert Rosyjskiego Chóru w 

Sali Miejskiej (Ostrobramska 5). Dziś o godz. 
8,30 odbędzie się koncert chóru rosyjskiego 

pod dyrekcją znakomitego  tenora—solisty 

Opery Rosyjskiej w Paryżu Teodora Andre 
jewa, w programie: Pieśni sybiryjskich włó 
częgów, Wołgi, Bajkału, Syberji, Donu, pio- 
senki ludowe, charakterystyczne, nastrojo- 
we, cygańskie i humgrystyczne. Bilety w ka 

12000 z: 
POSZUKUJĘ 

pod pierwszą hipotekę w 

Wilnie. Dom murowany 

i inne zabudowania z pla 

Informacje telefon 

13—63 i 7—87. 

   
  

    

  

cem. 

  

z powodu wyjazdu 

oddam w dzierżt wę 
kawiarnię 

У ТН ОЕ 

Dziś ostatni dzień! Czarujące arcydzieło dźwięk. 
z serji filmów. wszechświatowej sławy, 1932—33 r. 

W. rol. gł. ulubiona gwiazda. przepiękna MARY GLORY. N 

cińskiego na tegorocznej Olimpjadzie w Los Angeles 

Bźwięk. Kino-Teatr 

RELIOS 
Wilenska 38, tel. 9-23 

JUŻ JUTAO innuguracyjna premiera naszego 
super-przeboju europ. produkcji 193233 roku 

P, Benoit stworzyli 
dzieło, budrące podziw 

Dźwięk; Kino-Teatr 

PAN 
ulica Wielka 42. 

W roli tytułow 
wybitny tenor 

śpiew Wieś syberyjska 

wysoką wartość 

___—___.j Pogrzeb $.р 
w dniu 15-go; b. m. 

najgłośn. pisarz doby obecnej — 
najwybitniejsze 

całego świata p t. 

OTWARCIE SEZONU!!! 

Spiewaka Nieznanego 5; 
Lucjzn Muratore 

śni i wprowadzi w podziw publiczność. 
Rosyjska trójka. — 

arcy- 

uprasza się o 

  

Wilno po raz .pierwszy usł 
wający głosiujrzy fascynuj 

przybycie 

ŻONA NA JEDNĄ NOC 

największa 

w stworzonym przez wirtuoza Turżańskiego f!lmie. pełnym przedziwnych perypetyj. 

spadkobierca Karuza, zwany „Słowiłiem 
9 Paryża”, który odśpiewa csły szereg pie- 

— Największa opera Paryża. 

) NAD PROGRAM: Arcyzabawna kome- 

dja dźwiękowa oraz najnowsze tygodniki Paramountu I PAT'2. Ze wzęlędu ra 

artystyczną filmu, 
o godz, 4. 6, 8 i !0*15. w sobotę i niedzielę początek 

Na pierwszy seans ceny zniżone. 

koncert. 

na 
seansów o godz. 2-ej. 

Bilety honorowe bezwzględnie nięważne. 

gw. Europy, 

Cudowny 

początek seansów 

Nr: 214 (2456). 

Mazyka 
Paula Abrahama 

ad program: Zwycięski bieg chluby Polski J. Kuso-- 
Początek seansów o godz. 2, 4, 6, 8 i 10'15 

(ALTAS TDIA SNS A ISSN ICSI 

por. Żwirki i inž. Wigury |— — 
Hold Polski prochom bohaterskich lotników. 

Brygida 5:elm 

DEMON MIŁOŚCI 
sy Pero || 

  

najsłynniejszy 
reżys. świata, 6. Pabst 

  

        R 

WINNA. 
  

Dziś ostatni dzień! 
To, do czego dążą! 

To, co łączy— dzieli ludzi! Dźwiękowe Kino 

Ceny od 25 gr. 

ZŁOTO 
Nad program: Najnowszy tygo 

Początek od godz. 4, 6, 
dnik dźwiękowy Foxa oraz komedja dźwięk-. 

8 % 10 м święta od godziny Ż-ej. 

W rolach głównych: Richard Arlen, Mary 

Brian i William Boyd (enio) 
rys. Flejschera z udz. Bimbo. 

Dla młodzieży dozwolone. 

  CASINO 
Wietęgarytgargśgj 27 R 9, UTORZYSIE 

otwarcie sezonu! 
Niesamowity egzotyczny film p t. „KRISS“ 

6 To, czego Wilno je- 

szcze nie widziałoł 

  

kwięk. Kino - Teatr 

Aoliywood 
M ekiew. 22, tel. 15-28 

DZIŚ! Wielki film dźwię- 

kowy, który zdobył wszy- 

stkie ekrany świata 
TABU 

Reżyserja W Murnau. 
W krainie wiecznej wiosny. 
dźwiękowe. 

Film piękna pośród nagich ludzi. 
Nad program: Dodatki 

Początek seansów o godz. 4, 6, 8 1 10:15, 

w dnie świąteczne o godz. 2-е) 

  

Dźwięk. Kino-Teatr 

Światowid 
ul. Mickiewicza 9. 

| Dziśl Przebojowy 

| film polski p. t. 7 @та па dzień 
W rolach 
głównych dim Brodzisz, Marja. 

Gorczyńska, Wł. Walter i in. 
  

  

giel | Koki 
GÓRNOŚLĄSKI 

Zjednocz. Kop. Górnośl, „PROGRESS* ko- 

palnie: Eugenie, Hr. Laura, Dębieńsko, Ma- 

tylda, Andaluzja. Radzionków, Mysłowice, 

Ferdynand i Florentyna. 

Wagonowo i od jednej tonny w szczelnie 

zamkniętych i  zapłombowanych wozach 

dostarcza 

M. DEULL ""'© 
EGZYSTUJE OD 1890 R. 

Biuro: ul. Jagiellońska: 3. Telefon 811 

Sanu Kijowska 8, Telefon 999, 

МЕРБ Е Р З ЕЕ Е 1В 

  

  

  

  

piękne i ciepłe — kołdry watowe 

  

i ii 

Owad: marnfakiy. jedwabin | suka 

CALEL NOZ 
Wilno, ul. Niemiecka 19, tel. 890 

powiadamia Sz. Publiczność, iż 

otrzymano w wielkim wyborze 

MATERJAŁY męskie i damskie 

OSTATNIE NOWOŚCI 
A SEZON 

JESIENNY I ZIMOWY 
Wobec kryzysu 

Ceny rekordowo niskie. 

REZERWA ООО OOO LCS LKSK SAS 

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

od g. S—1 i 5—8 wiecz. 

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziia się 

Zwierzyniec, Tem. Zam 

Obce języki 
Francuski, 

Angielski, 
Niemiecki.. 

Teorja i praktyka. 
Ulica Św. Ignacego 9—10* | 

w bramie galerja 

ENGLISH 
groups and single 

N. GAWROŃSKA 
(University College 

London) 
Słowackiego Nr, 1 m. 10% 

telefon 838. 

POSZUKUJĘ 

mieszkania 
4—38 pokojowego z Wy- 

godami nie na parterze” 
w oddaleniu 10—15 min. 
drogi od Placu Katedr. 
Oferty pod 5. A. do Ad. 
„Kurjera / Wileńskiego. 

"Mieszkenie 
7 pokojowe z wszelkiemi 

  

  

  

słynnego 

     jątku wartościowe części składowe 

Ovomaltyny przechodzą szybko 

w krew, nie obciążając zbytnio 

żołądka. Przez  spreparowanie 

Ovomaltyny przy niskiej tem- 

peraturze, zachowane zostaje 

całe bogactwo substancyj od+ 

żywczych. FIŁIŻANKA 
OVOMALTYNY TO 

   

      

w centrum miasta. 
Adres w Administracji 

„Kurjera Wileńskiego 

  

Sprzedaje się 
kolonja 2 i pół klm. od 
stacji kolejowej Ponary, 
od Wilna 6 km.; w ob- 

Dr.Zeldowiczowa 
Chor. kobiece. wenerycz- 

ne, narządów moczowych 
od e. 12—2 i 4—6 wiecz. 

Mickiewicza 24, tel. 277 

oraz prześcieradła, podpinki, ręczni- 

ki, serwety, obrusy, kapy, narzutki na tapczany 

kupič možna najtaniej 

„SKLEPIE BLAWATNYM 

„TKANINY TANIE“ 

  

na lewo Gedeminowsk4 

  

PMieszkania 
ładne, 7-miopokojowe 
DO WYNAJĘCIA 
także i pod biuro 

wygodami 1 piętro w 

ul. Grodzka 27. centrum miasta do wy- 

W. Z. Nr. 3193 najęcia. ' Dowiedzieć sie- 

ulica Zawalna Nr. 6—2. 

  

Mieszkanie 
6.ciopokojowe. 

wszelkie wygody 

     

    

  

JI # 7 
zań, 

| WAB ! 

  

    

  

FILIŽANKA ZDROWIA 

67 nabyć można 
7 we wszystkich 
aptekach i droger- 

jach. Ceny: puszka 
125 gr-- zł. 2.50, 250 gr.* 

zł. 4.30, 500 gr.-zł. 7.80. 
Próby i broszury wysyła bezpłatnie 

Fabryka Chemicz.-Farm. Dr. A. WANDER, Sp. Akc. Kraków. 

szarze 16 ha; w tem 2 i 

pół ha lasu, 4 ha past- 
wiska ogrodzonego, — те- 
szta ziemia orna, zabu- 
dowanie kompletne, no 

we, młody sad owocowy. 
Dowiedzieć się Wiilno ul. 
— Jagiellońska Nr. 8. — 

Matuszewicz. 

Sprzedam 
b. tanio PIANINO 

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

    

  
  

Zredukowane 
urzędniczki. 

Nie mając zamiaru 

  

    

„START 
Wilno Krėiewska 1 

POLSKA.SKEADAICA SPORTOWA 

Tel. 400 

Poleca sprzęt do wszystkich sportów. 

czekać na lepsze cza- 
sy, ofiarujemy stałą 

  

  

    
PROSZEK OD BÓLU' GŁOWY DLA DOROSŁYCH 

WALSKINA” 
USUWA NAJSILNIEJSZE 

BÓLE GLOWY, 

zewnętrzną posadę. 

Zarobek wysoki, 
przyszłość zapewnio- 
na. Panie mogą zgła- 
szać się z dokumen- 

S. CISZEWSKIEGO, Wilno, Wileńska 31. 

| TANIE 

| 
EEECEEEECEELECELICI 

E DRZEWKA I KRZEWY 
OWOCOWE 

odporne na mrozy, wyhodowane na miejscu 

w szkółkach, dobry wybór polecają 

na sezon jesienny 

SZKÓŁKI MOZELEWSKIE 

KOLONII WILEŃSKIEJ 

Wilno, Zawalna 6, m. 2 
CENY.PRZYSTCTEZNE 13 

EFEFFEFEFEEEEEFEFEI 
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Powiadamiam Szanowną Klijentelę, że 

z dniem 12 września otwieram SKLEP OBU- 

WIA przy ul. Wielkiej 13. Przytem zazna- 

  H Kenigsberq 
Choroby skórne, 

weneryczne 
i moczopłelowe, 

ulica Mickiewicza 4, 
telefon 10-90, 

od godz. 9—42 1 4—8. 

Akuszerka 

Maja Laknerowa 
;rzyjmuje od 9 do 7 wiec 
lica Kasztanowa 7, m. 5 
W. Z. P. Nr. 69. 852 

    

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

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

MIESZKANIE 

  

Mickiewicza 4, informacje 
u dozorcy domu 

Do wynajęcia 
mieszkania 

2 1 4 pokojowe 
z elektrycznošcią 

Senatorska |9 

    

Do wynajęcia 
4 pokoje z kuchnią. osob- 

ny domek z ogródkiem 

przy ul. Kalwaryjskiej — 

przeciw cerkwi. Dowie- 

dzieć się: Dominikańska 
13, księgarnia. 

ZEUS A ramienic 

Do wynajęcia 
mieszkanie 4 pok. i 2 
pok. z kuchniami, wolne 

od podatku lokalowežo 
przy Placu Św. Piotra i 
Pawła N 1, u właś 

ciciela. 
— 

  

  

do odnajęcia 
Zygmuntowska 20 

Potrzebne 
DWA MIESZKANIA 

311 pokojowe z kuch 
niami i wodą. Oferty: * 
Wilno I, skrytka 64 

POKÓJ 
duży, jasny z umebłowa+ 

niem lub bez w dobrym» 

punkcie miasta do wyna- 

jęcia. Zamkowa 3—3. 

Dowiadywać się w godzi: 

nach biurowych. 

      

Ładowanie i naprawa 
AKUMULATORÓW 
fachowo wykonuje ., 

„RADJO*, Trocka Nr. 4. 

Wkjście w podworzu. 

Bridge'a 

  

   
     

   

  

    

Ubiory gimnastyczne. — Gramofony. — Płyty. 

We wrześniu sprzęt letni ) 
po cenach znacznie zniżonych. 

FABRYKA CHEM-FARMACEUTYCZNA л 

<AP.KOVALIKI* wanszawa (AK 
ŁĄCAJCIE „KOWALSKINY* ZE ZNAKIEM / “ fo 
FABRYCZNYM - SERCE w PIERŚCIENIU” TNAK FABRJ 

   

    

    
      tami w poniedziałek 

od godz. 10—3 
ul. Mickiewicza 41-19 

front. 

czam, že oprócz niskich cen udzielam 10 proc. 

rabatu od dnia otwarcia do 17 wrzešnia, | ze wszystkiemi wygodami 

Z poważaniem Wł. Czapiiński. | DO WYNAJĘCIA | Jakóba Jasińskiego |-a 

ОННОКОТИНОТЕОИИНЕТЧННЕТНЧОНТЕ Са Obė ki Bilu) 

5-pokojowe, sloneczne   ZGUBIONO 
zniżkę kolejov 
na imię Czet 

M i. i J OOOO NY 

o S 

WIRGIL MARKHAM. 

DJABEŁ KUSI. 
(THE DEVIL DRIVES). 

Powieść amerykańska. Przekład autoryzowany Z angielskiego. 

Na śledztwo zjechała do Middleha 

ven policja stanowa i szeryf, ale póź 

niej Veen został na miejscu sam. Z ga 

zet dowiadywaliśmy się. że policja fo 

szukiwała statku i tych, którzy nim 

przyjechali i przeprowadzała  docho 

dzenia w związku z przeszłością kapi 

tana. 

Z gazet również dowiedziałem się, 

że wyłowiono Masona z rzeki 6 

Teddy Brovard został uznany przez 

lekarza nie za kandydata na krzesło 

elektryczne. lecz za zupełnego obłą 

kańca. : 

Upłynęło kilka tygodni. Veen sy 

piał w domu kapitana, szukał, badał, 

myszkował, palił fajkę od rana do 

wieczora, kombinował i filozofował. 

Raz wezwał ślusarza i raz poprosił © 

papiery kapitana i zdumiał się, gdy 

mu powiedziano, że zmarły nie zosta . 
żadnych papierów. 

swój pobyt w 
wił. absolutnie 
Ja  przedłużałem 

  

     

Middlehaven z dnia na dzień. Było mi 

tu dobrze, rozkoszowałem się wspa 

niałem powietrzem i piękną okolicą. 

Wiedziałem zresztą, że odtąd nie bę 

dę miał już wielkiego kłopotu ze swe 

mi poszukiwaniami. Osoba nazwis 

kiem Filadelfja Boston była łatwa do 

wytropienia. z 

Veen czytał cheiwie powieścidła 

kryminalne i kiedy mu ich wkrótce 

zabrakło u Mooney'a: wpadł któregoś 

wieczora do Jobsoma, pytając, czybyś 

my go nie poratowali jaką lekturą. 

Na to wydobyłem z walizki fotografo 

waną korespondencję Pa-Dubrowsky, 

mówiąc, że koniec tej powieści będzie 

sobie musiał sam dośpiewać. Nie po 

pełniałem przez to wcale niedyskre 

cji, a mogłem się w ten sposób od nie 

go wystarczy na cały wieczór. 

jako, że mieszkał w tym stanie wiele 

lat. Zaznaczyłem, że idzie mi zasadni 

czo o skarb, ale że wpierw chciałbym 

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

(V TI S RT IIS 

odszukać kobietę. 

—- Dziękuję — rzekł z zadowole 

niem. — Chociaż nie wiem, czy mi te 

go wystrczy na cały wieczór. 

— O, nie wiem — odparłem. 

— Mam jeszcze Molory'ego — do 

dał Veen. — Czytam go drugi raz, tak 

że jeżeli to prędko przeczytam, to bę 

dę miał/coś w rezerwie. 

Na drugi dzień rano przysz 

miasteczka i zwrócił mi listy. N 

pliwe pytanie. co o nich sądzi, chrzą 

knął znacząco. 

Ogarnął mnie nieokreślony niepo 

kój. 
— (o takiego? wykrzyknąłem. — Mo 

że pan uważa, że to nie jest ta sama 

miejscowość? 

— O z pewnością ta sama. 

—— No, więc i Pat to Filadelfja Bo 

ston. 

—'Q, naturalnie — odpowiedział, 

suwając palcem po nosie. — Tylko 

czy pan słyszał kiedy o Marjorie Daw? 

— Owszem, ale nie przypominam 

sobie... 

— Mooney ma książkę pod tym ty 

tułem — przerwał mi z uśmiechem. 

— Autorem jej jest Tomasz Bailey Al 

drich. Niech pan ją przeczyta. Pat 

jest ogromnie podobna do bohatera 

tej powieści. 

    

Otworzyłem szafkę bibljoteczną 

Mooney'a z dziwnie przykrem uczu 

ciem. Przeczytawszy zaś ową powieść 

zapadłem na pół godziny w stan zu 

pełnego zwątpienia i dopiero myśł o 

jednym z listów Dubroskytego podnio 

sła mnie na duchu. 

— Nie, to nie była fikcja — powie 

działem sobe. — A jeżeli to była pra 

wda, to i reszta także. Nie zaniecham 

poszukiwań j zobaczę, co z tego wyj 

dzie. 

Tymczasem sprawa kapitana zato 

czyła tak szerokie kręgi, że zaczęła się 

istna inwazja reporterów, turystów i 

innych warjatów. Jednocześnie zaczę 

li zjeżdżać się letnicy, co w połączeniu 

z ciekawością samych mieszkańców 

wytworzyło tak burzliwy stan rzeczy, 

że trzeba było postawić wąrty kolo 

chaty, bo inaczej rozniesionoby ją na 

szczątki. 

Veen sypiał lam w dalszym ciągu. 

Najwięcej dokuczali mu różni warjaci 

w rodzaju spirytystów. Jakieś medjum 

z Bostonu wpadło w trans w obecnoś 

ci mojej i Veena i Jobsona i powiado 

miło nas automatycznem pismem, że 

dwaj Chińczycy i piękna Chinka przy 

nieśli utopione ciało kapitana do cha 

tv i później ulotnili się przez Ścianę. 

Przyszedłszy do siebie, medjum obja 

  

  

    

śniło nam, że to jest prosta rzecz, by 

leby tylko znać się na dematerjaliza 

CIE 
Veen podziękował mu pięknie za 

pomoc. Później: czytałem badzo inte 

resujący opis tego wydarzenia w piś 

mie spirytystycznem. 
W czasie nieobecności Veena, któ 

rego zastępował Jobson do spółki ze 

mną, zjawił się drugi magik, jeszcze 

lepszy od poprzedniego. Ten obejrza 

wszy domek, zawołał: 
„— Supeł, moi panowie, supeł. Pro 

szę się tylko zastanowić. W tej framu 

dze przestrzeni... (notowałem jego pre 

lekcję, więc pamiętam...) zostały prze 

kroczone zapory trójwymiarowości... 

Kwestja odehylenia przestrzeni, moi 

panowie. Ziemia wiruje naokoło swej 

osi, napotyka czasami na splot trzech 

wymiarów, czego rezultatem są cztery 

wymiary. Z pewnego punktu. widze 

nia czwartym wymiarem jest czas. 

— Przypuszczam — ciągnął dalej, 

ręcając nieprawdopodobnie szy ję 

że w chwili, gdy ci, którzy przynie 

Śli tutaj ciało kapitana, zamknęli za 

sobą drzwi, ziemia napotkała na skręt 

przestrzenny, innemi słowy na ognis 

ko czasu i dzięki temu osoby te opuś 

ciły domek przez czwarty wymiar, to 

znaczy bez otwierania drzwi. Ma się 

  

    

lekcje udziela student 
politechniki D. ski 

Mickiewicza 41—6 
godz. 4—6 

    

wydaną 
rkówny Tat 

jany: 

  

    
rozumieć, z punktu widzenia metod 

policyjnych jest to dylemat nie do roz 

wiązania. 
W tej chwili wszedł Veen. Gość 

hciał zacząć swój wykład od począt 

ku, lecz detektyw przerwał mu słowa 

mi: 
  Słyszałem. panie. Słyszałem. 

Stałem chwiłę za drzwiami. 

Magik pokręcił radośnie szyją. 

A! I co pan sądzi o mojem do 

wodzeniu? E na 

— Laputa — odparł Veen, nawią 

zując do podróży Guliwera. 

Magik może nie zrozumiał wyrazu, 

ale sens napewno. 
Po jego odejściu Jobson otarł pot 

z czoła. 
— Psiakrew — jęknął — niedługo 

zacznę się dematerjalizować i uciekać 

w czwarty wymiar. 

Prześladowali nas i reporterzy. — 

Zjawiło się kilku pierwszorzędnych z 

Nowego Jorku i Chicago. Na szczęście 

dla mnie, Maury Ferber — nie. Nie 

brakło również reporterek. Te obra 

biały rzecz z kobiecego punktu widze 

na, i nie mogąc zahaczyć innej wielbi 

cielki kapitana, robiły wywiady z Mag 

gie Mooney. 

  

Bic. u) 

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis. 

 


