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Polska — Łotwa. "ek 
Na marginesie kongresu polsko-łotewskiego. 

Ryga, we wrześniu 1932 r. 
Jak już donosiliśmy w dniu 24 

bm, odbył się w Rydze pierwszy kon 
gres Towarzystwa Polszko—Łotewskie 
go Zbliżenia. 

W prastarej stolicy Łotwy zebrali 
się ci. których zadaniem było wyty 
czenie konkretnych etapów tej drogi, 
jaką kroczyć winny społeczeństwa 
polskie i łotewskie, stawiające sobie 
za cel potrzebę wzejemnego porozu 
mienia się i zbliżenia. 

— „W Łotwie panuje przekona 
nie o konieczności współpracy z Pol 

zarówno w dziedzinie politycznej 
jak i gospodarczej** — stwierdził au 

torytatywnie premjer Skujeniek. ina 
ugurując kongres, i to ważkie oświad 
czenie łotewskiego męża stanu winno 
wystarezyć dla zagwarantowania po 
zytywnych konsekwentcyj obrad zjaz 
du. 

W prezydjum kongresu zasiedli: 
senator prof. Kamieniecki i burmistrz 
miasta Rygi. Celminsz. 

Zkolei zabrał głos minister Miro 
sław Arciszewski, który w swojem głę 
bokiem, wygłoszonem w języku ło 
tewskim, przemówieniu oświadczył, 
co następuj 

Wielce Szanowny Panie Prezydencie, 
Wielce Szanowne Panie i Wielce Szanowni 
Panowie" 

Z uczuciem prawdziwej radości witam ten 
zjazd towarzystw zbliżenia pomiędzy Łotwą 
i Polską, który zgromadził tylu wybitnych 

przedstawicieli obydwu narodów. W tych cięż 
kich czasach gospodarczej depresji i moral 
nych zwątpień każdy zbiorowy wysiłek zmie 
rzający do pracy twórczej napełnia nas opty 
mizmem t wiarą, szczególniej jeżeli ten wysi 
łek chcą uczynić ludzie tej miary i powagi 

jakich widzę na tej sali, 

Od dwunastu lat obydwa nasze narody 

początkowo krwią, a później twardą a ofiar 
ną pracą budują swój byt niepodległy i pań 
stwowy, najwyższe dobro każdemu narodowi 
należne. A budujemy ten byt nietylko dla 
nas samych, ale w równej mierze dla dobra 
innych narodów, dła dobra ogólnego. Dziś 

wiemy dokładnie, my, obywatele Łotwy i Pol 
ski, że niepodleglos ć naszych narodów jest 
nam nietylko wzajemnie potrzebna ale nie 
odzownie konieczna. Nie myślę tutaj o kon 
wencjach, traktatach czy sojuszach. To 
są rzeczy całkowicie drugorzędne i mogą być 

conajmniej wyrazem potrzeb chwili. Przed 
naszemi narodami zajmującemi tak wybitnie 
pod względem geograficznym centralne poło 
żenie, leży doniosłe polityczne i historyczne 
zadanie kojarzenia międzynarodowych poro 
zumień, rzucania mostów zgody w kierunku 
tak licznych naszych sąsiadów, służenia łącz 

nikiem w życiu znajdujących się w naszej 
części świata narodów. 

Jaka wielka i ciężka rola przypada wam 
w udziale, Panowie! Tej roli nie mogą speł 

nić sztucznić ani rządy ani dyplomacja, ją mo 
sa spełnić tylko same świadome swego prze 
znaczenia Ńńarody, wypowiadające się przez 

swą opinię. Tylko Wy możecie i musicie 
obydwa n e narody zbliżyć tak, aby sie po 
znały i zroz miały u tnie, aby wyczułyj, 

ich wiara i ich wielkie przeznaczenie są 

identyczne, aby zechciały we wspólnym soli 
darnym wysiłku iść tam, dokąd szły każdy z 
osobna. 

Ten program jest taki krótki w słowach 
a tak niezmiernie obszerny w swej treści. 

Dzisiaj być może troski gospodarcze i |i 
nansowe, cqoizmy materialne, zwątpienia i 
niepewności polityczne zaciem iają ludom 
naszym obraz przyszłoś Różne tradycje 

przemawiają do nich często innemi językami 
ale instynkt ich napewno nigdy nie omyli. Po 

starajmy o to, aby nasze współżycie nie 

   

      

   

    

   

      

   

    

       

      

    

         

     

    

     

opierało się tylko na wyczuciu pokrewności 

naszych instynk 
ta dały nam ju 

ów narodowych. Te instynk 
piękne dowody ojiarnej soli 

lości. My 
musimu d. * do tego, 

aby do instynktu dolączyła się świadomość do 
wiary zaufanie i wierność, do fatalizmu poczu 
cie wzajemnej siły i woli. 

Oto jest to zadanie 

dem i niesłabnącym wy m nasze towarziyj 
stwa Zz 1a wykonać muszą. Dużo już 
zostało zrobione, ale to tylko początki. S. 
sunki przyjaźni pomiędzy elitą społec 
politycznych działaczy w obydwu stolicach za 
danie tylko przygotować mogą, ale go nie 
zrealizu Praca musi pr knąć głęboko 

w społ tkie warstwy 
ludności, ogarnąć ospodarcze i kultu 
ralne narodów, a w akcji tej, należy w ło 

wierzyć, pójdą Huk ód zawsze gorąco tętnią 
ce « młod: 

Oby obecny zd mógł ważkie w tej pra 
cy poczynić kroki. Polska z radością patrzy 

na krzepnącą stale młodą republikę łotewską, 
jest pełna podziwu dla dzielnego, pracowite 
go jej narodu, który tyle bohaterstwa okazał 
w walce o swą niepodległość, a obecnie tyle 
wysiłku kładzie w umocnieniu swego państwa 

szę się, że moi rodacy — goście będą 

mogli teraz naocznie skonstatować te postępy 
jakie Łotwa w swej pracu nrzez ostatnie lata 

zyniła i z których może być dumna. 
e do Was enie całej Polski jak dłu 

ga i szeroka, dalszego wspaniałego rozwoju 
dla dobra waszego i ogólnego. Jest to zara 

życzenie i nasza prośba. 
Oby wasze słońce długo nad waszym pięk 

nym krajem wschodziło i oby ie trzy gwiaz 

dy, które macie w waszym herbie świeciły iv 

tem słońcu coraz rzę Та zgodniej i oby 

nam Polakom żadnej z nich nie mogła prze 

stonić nigdy chmurka Z 

W dalszym ciągu. po przemówie 

miu senatora Kamienieckiego który w 

  

   
musimy pójść dałej, 

    

   óre powolnym tru 

    

    

    

    

    

             

  

    
    

    

        

  

  

  

    
  

  

    

krótkich słowach podziękował za ser 

deczność i gościnność doznaną na Łot 
wie oraz stwierdził, że „zadaniem na 

szej delegacji jest zacieśnienie przy 
jaznych stosunków polsko — łetew 
skich** — zabrał głos dyr. Trzeciakow 
ski, wygłaszając referat gospodarczy, 
uwzględniający stosunki gospodarcze 

pomiędzy Polską a Łotwą. 

W końcu profesor filologji na Uni 
7 yskim p. Blesse wygłosił 

referat o kulturalnem zbłiżeniu obu 
narodów. 

Wi drugim dniu kongresu delega 
cja polska złożyła wieniec na brat 
nich mogiłach. poczem rozpoczęły się 
obrady w dwóch komisjach: kultural 
nej i gospodarczej, 

W wyniku tych obrad zostały przy 

jęte następujące rezolucje: 
„Zjazd Przedstawicieli Towarzystw Łotew 

sko— Polskiego w Rydze i Polsko—Lotewskie 
go w Warszawie stwierdza wspólność d i 
do zacieśnienia wzajemnych stosunków g 
darczych, uznając że stosunki te mogłyby się 
opierać na przyjęciu przez obydwa państwa 
klauzuli bałtyckiej. Zjazd zaleca również uz 
godnienie wysiłków eksporterów  jednorod 
nych produktów obydwu państw na rynki 
trzecie. Zjazd zaleca następnie zwrócenie 
uwagi na wzajemne wyzyskanie. tranzytu. 

Celem zrealizowania niniejszej rezolucji 
Zjazd postanawia zorganizować Komitet" 10 
tewsko—Polski Zbliżenia Gospodarczego, któ 
rego skład ma być ustalony przez zarządy 
obydwu Towarzystw. 

  

    

  

   

* * 

Celem utrzymania i umocnienia związków 
kulturalnych między Łotwą i Polską, Zjazd 
zaleca powołanie Komitetu złożonego z przed 
stawicieli starszego społec c 
Łotwy z udziałem przedstawicieli młodz 
akademickiej po jednemu z każdego kraju. 
Dalsze prace nad organizaci” wymienionego 
Komitetu poleca się ze strony Polski prof. 
hi andelsimanowi strony Łotwy zaś osobie 

wybranej przez Zarząd Towarzystwa Zbliże 
nia Łotewsko—Polskiego w Rydze. 

* «w 8 

  

   
   

     

  

Celem realizacji wzajemnego zbliżenia oby 

dwu narodów, Zjazd uważa za rz wysoce 
pożyteczną wymianę studentów szkół wyż 
szych obydwu zaprzyjaźnionych krajów. W 
szczególności Zjazd uważa za celowe stworze 
nie pomyślnych warunków studjów dla stu 
dentów Łotyszów udających się na studja wyż 

sze do Polski i Polaków przybywających w 
tymże celu do Łotwy. Zjazd prosi Towarzy 
stwa Łotewsko—Polskiego Zbliżenia w Ry 
dze i Polsko—Łotewskiego w Warszawie o po 
móc w realizowaniu niniejszej uchwały. 

    

   

      

   

* * * 

Zjazd Towarzystw Polsko—Łotewskiego 
Zbliżenia, pragnąc aby wymiana duchowych 
i kulturalnych wartosci nie pozostała jedynie 
w sferze zamierzeń teoretycznych, lecz by istot 

ne trudności wzajemnego zbliżenia 
nięte, wyraża nadzieję 
żenia Polsko—Łotewskiego w s 
Zbliżenia Łotewsk Polskiego w Ry! 

      
   

   

            

nie zagranicznych paszportów i wiz oraz 
cjalnych zagranicznych taryj w koresponden 
cji pocz towo—telegraficz znej między obu za 
przyjaźnionemi krajami. 

W skład komitetu Łotewsko—Pol 
skiego Zbliżenia Gospodarczego, zor 
ganizowanego już wczoraj, weszli: ze 
strony łotewskiej — dyrektor słaty 
stycznego urzędu W. Sałnajs i dyr. 
J. Weciń, ze strony pólskiej — sena 

dyr. Trzeciakowski. 

M. Miż—Miszyn. 

IS RED TRUST ITS ET 

Nowy członek L. N. 

GENEWA (Pat) Na poniedziałko 

wem przedpołudniowem posiedzeniu 

rZgomadzenie Ligi Narodów przyjęła 

jednogłośnie jako nowego członka kró 

Iraku, które dotychczas z ra 

mienia Ligi administrowane _ było 

przez W. Brytanję, Delegaci Iraku ni 

zwłocznie po wyborze wzięli udział 

w obradach Zgromadzenia. 

Sprawa światowej konf. 
gospodarczej. 

WIA. (Pat). 
powołany przez kontereneję łozańs 

przygotowania światowej konferencji gos 

podarczej, do Rady 

Ligi Narodów z propozycją, by konferencja 

odbyła się w lutym roku przyszłego w Lon 

tor Ewert oraz 

lestwo 

Komitet rzeczoznawców, 

ą w celu 

    

postanowł zwrócić się 

dynie. 

Dymisia gener. gubernatora 
W P. Irlandzkiego. 

LONDYN: (Pat). Binro Reutera dowiadu- 

że krół na wniosek de Valery przyjął 

dymisję Mac Neilla ze stanowiska general- 

nego gubernatora Wolnego Państwa Irlandz 

kiego. Należy tu przypomnieć, że przed nie 

dawnym czajem Mac Neil zaprotestował 

przeciwko zdecydowanemu brakowi kurtu- 

istrów Wolnego Państwa, 

w razie, gdy- 

      

ze strony 2 mi 

przyczem zgłosił swą dymisję 

by nie uzyskał zadośćuczynienia. 

  

  

- OTRZYMAŁA 

GENEWA. (Pat). POSIEDZENIE 
ZGROMADZENIA LIGI OTWARTE 
ZOSTAŁO O GODZINIE 11.30. PRZE 
WODNICZĄCY POLITIS STWIER 
DZA ŻE PORZĄDEK DZIENNY 
PRZEWIDUJE GŁOSOWANIE NAD 
ŻĄDANIEM POLSKI PRZYZNANIA 
JEJ PRAWA REELEKCJI DO RADY 
ZGŁOSZONEM 27 WRZEŚNIA ŻGO 
DNIE Z REGULAMINEM Z ROKU 
1926. POLITIS ODCZYTUJE TE ART 
1 2 REGULAMINU, WG. KTÓRYCH 
GŁOSOWANIE POWINNO BYĆ TAJ 
NE, A PRAWO REELEKCJI MUSI 
BYĆ PRZYZNANE WIĘKSZOŚCIĄ 
DWÓCH TRZECICH WSZYSTKICH 
GŁOSUJĄCYCH Z WYJĄTKIEM 
GŁOSÓW NIEWAŻNYCH I KARTEK 
BIAŁYCH. PRZEWODNICZ. STWIE 
RDZA WRESZCIE, ŻE GŁOSOWA 
NIE ODBYWA SIĘ PRZEZ ZŁOŻE 
NIE KARTEK ŻA LUB PRZECIW, 

POWOŁUJC SKRUTATORÓW W 0 
SOBACH P. ROCCO, DELEGATA 
WŁOCH I SIR JOHNA SIMONA. 

PO PRZEDEFILOWANIU PRZED 
URNĄ WYBORCZĄ DELEGATOW 
WSZYSTKICH PAŃSTW W PORZĄ 
DKU ALFABETYCZNYM, PRZEWO 

  

DNICZĄCY RAZ JESZCZE WYWO 
ŁUJE BOLIWJĘ I PERU, KTÓRE 
NIE ODDAŁY GŁOSÓW, POCZEM 
OGŁASZA GŁOSOWANIE ZA ZAM 
KNIĘTE. 

PUNKTUALNIE O GODZINII: 
12—EJ PRZEWODNICZĄCY OGŁ4A 
SZA WYNIKI GŁOSOWANIA: LICZ 
BA GŁOSUJĄCYCH 51; LICZBA KAR 
TEK BIAŁYCH 4, GŁOSÓW WAŻ 
NYCH 47; WYMAGANA WIĘKSZOŚĆ 
DWÓCH TRZECICH — 31. ZA GŁO 
SÓW 41, PRZECIW 6. PRZEWODNI 
CZĄCY STWIERDZA ŻE POLSKA 

PRAWO PONOV 
GO WYBORU DO RADY. WY 
GŁOSOWNIA PRZYJĘTO ŻYWEMI 
OKLASKAMI. 

   

  

GENEWA (Pat) PO ZAKOŃCZE 
NIU DYSKUSJI GENERALNEJ 
ZGROMADZENIE  PRZYSTĄPILO 
NA POPOŁUDNIOWEM POSIEDZE 
NIU DO WYBORU TRZECH NIESTA 
ŁYCH CZŁONKÓW RADY LIGI NA 
MIEJSCE  OPRÓŻNIONE NASKU 
'TEK UPŁYWU TRZCHLETNIEJ KA 
DENCJI POLSKI, PERU I JUGOSŁA 
WJI. POLSKA, KTÓRA PRZED PO 

  

„naszego. państwa, 

  

ŁUDNIEM OTRZYMAŁA 41 GŁOSA 
MI PRAWO PONOWNEGO WYBO . międzynarodowego. 
RU, ZOSTALA WYBRANA NA DAL 
SZE TRZECHLECIE 48 GŁOSAMI, 
POZA TEM WYBRANE ZOSTAŁY 
MEKSYK 47 I CZECHOSŁOWACJA 
46 GŁOSAMI. 

PODCZAS GDY NA RANNEM 
POSIEDZENIU GŁOSOWAŁO 51 
PANSTW, TO PO POŁNDNIU GŁŁG 

SOWAŁY 52, MIANOWICIE GŁOSO 
WAŁ TAKŻE PRZYJĘTY W PONIE 
DZIAŁEK RANO DO LIGI NORO 

DÓW PRZEDSTAWICIEL IRAKU. 
WYNIK GŁOSOWANIA ŚWIADCZY 
ŻE ZA POLSKĄ NIE GŁOSOWAŁY 
4 PAŃSTWA, KTÓRE RANO PRZY 
GŁOSOWANIU NAD REELEKCJĄ 
POWSTRZYMAŁY SIĘ OD GŁOSO 
WANIA, STANOWISKO TYCH 
POŃSTW TŁUMACZY SIĘ WZGLĘ 
DAMI ZASADNICZEMI SĄ ONE 
MIANOWICIE PRZECIWNE ZASA 
DZIE NIESKOŃCZONEGO PRZYZ 
NAWANIA PRAWA REELEKCJI 
PAŃSTWOM, ZAJMUJĄCYM NIE 
STAŁE MIEJSCE W RADZIE LIGI. 

   

  

    

  

Wybór Polski po raz trzeci zkolei 

do Rady Ligi Narodów jest wydarze 

niem. którego spodziewaliśmy się, 

lem niemniej bardzo radosnem. Za 

nim omówimy 

kreślić należy. że przez ten ostatni 

wybór pozycja Polski w Lidze została 

ostatecznie Tylko bo 

wiem jakieś załamanie się czy klęska 

lub pogrąženie się 

   

stabilizowana. 

  

w anarchji wewnętrznej, mogłoby po 

9—lelniem  zasiadaniu delegata pols 

kiego w Radzie pozbawić go tego miej 

sea. Trzykrotny wybór Polski do or 

ganu wykonawczego Ligi jest potwier 

dzeniem ogólnie uznawanego już dziś 

faktu, że jesteśmy państwem. które 

go udział w regulowaniu międzynaro 

dowych zagadnień jćst dla dobra spra 

wy niezbędny. 

Do roku 1926 Polska była niemal 

stałym pozwanym przed Ligą, odtąd 

należy do kompletu, tworzącego pod 

Kłopoty władców Z.S,R.R. 
Nędza pracowników, nadużycia, kradzieże i pobożne 

życzenia. 
MOSKWA (Pat). Rezolucje ple 

num centralnego komitetu partji ko 
munistycznej precyzują dotychczaso 
we wytyczne sowieckiej polityki g0s 
podarczej. otwarcie przyznając się do 
niepowodzeń będących publiczną taje 
mnieą, mianowicie wzrostu aparatu 
biurokratycznego, ciągłej wędrówki 
pracowników z powodu braków apro 
wizacyjnych i mieszkaniowych, zma 
szanie do kupna rzeczy niepotrzeb 
nych oraz niskich gatunków produk 
tów. 

Konstatując rozwój sieci handlo 
wej w roku bieżącym, mianowicie 
powstanie 22.200 nowych sklepów i 
28.400 kramów, rezolucje nakazują 
wprowadzenie marek fabrycznych © 
raz zamianę przez fabryki złych towa 
rów. Rezolucje nalegają dalej na ko 
nieczność maksymalnego rozwoju 
handlu wiejskiego, zabraniając zaku 

pu na rynkach wiejskich organizae 
jom spółdzielczym lub państwowym 
załecając im natomiast zakupy w głę 

„ nakazując opłacać agentów 
kupujących towary, w zależności od 
powodzenia akcji Wszystkim przedsię 
biorstwom zaleca się tworzenie włas 
nych baz aprowizacyjnych. Zwałcza 
nie kradzieży i nadużyć uznano za 
€zołewe zagadnienie. 

Dalsze rezolucje kładą nacisk na 
rozwój przemysłu lekkiego i 

  

  

   

i spożyw 
czego zwiększenie produkcji towarów 
powszechnego użytku, zwalczają lewi 
cowe tendencje przeciwhandlowe oraz 

prawicowe komentowanie handlu so 
wieckiego jako „Neonepu“, zapowia 
dając zdecydowaną walkę ze spekula 
eją. Również została powzięta decyz 
ja skierowania maksimum towarów 
na wieś oraz wprowadzenia osobistej 
odpowiedzialności dyrektorów fab 
ryk i trustów za jakość produkcji. 

Sensaeyjnym momentem jest zwró 
cenie bacznej uwagi na niezrzeszo 
nych chałupników w sensie zaopatry 
wania w surowce oraz zakupu wyro 
bów przemysłowych. Duży nacisk po 
łożony jest na budewnctwo mieszka 
niowe, celem zaopatrzenia robotni 
ków i chałupników w mieszkania i 
polepszenie istniejącego stanu. 

astępnie skonstatowano niewy 
konanie planu ilościowego i jakościa 
wego przez przemysł metalurgiczny, 
z powodu złego kierownictwa oraz u 
padku dyscypliny, wskutek lekceważe 
nia potrzeb robotników oraz niedoma 
gań transportu. Zalecone przestrzega 
nie racjonalizacji pracy oraz walkę z 
nieszezęśliwemi wypadkami, które sta 
ły się klęską produkcji oraz otoczenie 
szezególnemi względami inżynierów i 
majstrów. Wreszcie jako czołowe za 

    

  

      

danie postanowiono przystosowanie , 
starych maszyn do potrzeb nowoczes 
nych oraz maksymalne wykorzysta 
nie już istniejących urządzeń. Rezolu 
eje nie mówią nie o rozbudowie prze 
miysłu ciężkiego, nakazując tylko ry 
chłe wykończenie objektów będących 
w hudewie. 

  

Raid lotników polskich. 
WARSZAWA. (Pat). W” niedzielę o 5,46 

rane wysłartewał z lotniska na Okęciu ka- 
pitan pilot Stanisław Karpiński z 1 p. loin. 
wraz z mechanikiem polskich zakładów Sko 
da Wiktorem Regalskim do rajdu lotnicze- 
go. Punktami lądowania będą: Konstzntyn 
poł, Aleppo, Bagdad, Kabul, Kair, Jerozoii- 
ma, Trasa 14.000 km. Lotnikom wypadnie 
przebyć Karpaty, Alpy transyłwańskie, mu- 
rza Czarne, Marmara, Martwe, pustynię sy- 

  

ryjską i persko-afganistańską—łańcuchy gór 
w Persji i Afganistanie o wysokości do 5.000 
m. 

Karpiński leci na płatoweu krajowej kon 
strukeji „Lublin RXA.*, hudowy inż. Rud- 
liekiego, zbudowanym w fabryce Plage-La- 
szkiewicz w Lublinie, 

Silnik Wright 220 HP. Szybkość do 1%0 
km. na godzinę. 

  

Administracja zastrzega sobie prawe zmisny terminu druka ogłoszeń. 

tę sprawę szerzej, pod” 

2г = ; Е 

miedzynarodowy sukces Polski. 
Polska po raz 3-ci obrana do Rady Ligi. 4 

stawy prawne i laktyczne wspolž 

Umiejętne kie 

rownictwo połską polityką zagranicz 

ną spoczywające przez cały ten ok 

res nieprzerwanie w doświadczonych 

rękach Min. Zaleskiego jest bezpośre 

dnią przyczyną tej szybkiej i pomyśl 

nej ewolucji roli Polski w Genewie. 

Ale i poprawa wewnętrznych stosun 

  

ków politycznych w sensie trwałości 

systemu rządzenia i opanowania 

wszelkich objawów anarchji, popra 

wa która się dokonała w okresie rzą 

dów Marszałka Piłsudskiego, przyczy 

niła się znacznie do wzmocnienia pre 

stiżu Polski w opinji międzynarodo 

wej. 

Specjalne znaczenie posiada udział 

Polski w Radzie teraz, kiedy rewizjo 

nistyczne i agresywne plany nacjona 

listyczno— reakcyjnych Niemiec na 

bierają rozpędu. Każdy zatarg polsko 

niemiecki powstały na tle tych pła 

nów musi znaleźć się przed areopa 

giem Rady i nie może być załatwiony 

wbrew Polsce. Jest to bardzo skutecz 

ny hamulec na t. zw. pokojowy rewiz 

jonizm niemiecki. Dopóki zaś na cze 

le Rzeszy stoi Hindenburg wątpić mo 

żna, aby Niemcy oficjalnie zeszły z 

gruntu pokojowego. Niełatwo bowiem 

przyszłoby 85—letniemu  prezydento 

wi brać na swoje barki na schyłku ży 

cia tak straszliwą odpowiedzialność 
nietyłko wobec własnego narodu ale 

i wobec całego świata cywilizowanego 

  

  

'Testis. 

    
Dar rządu polskiego 

dla Szwajcarji. 

  

   
   

    
minister 

ajear 
zę, którą w dniu 1 p 
Zaleski wręczył urocz: 
skiemu z okazji 100. 

roczenia nicy. szwajcarskiej przez niedo 
bitki polskich pułków powstańczych i gościn- 
nego przy ję ich przez Szwajcarję. Płasko- 
rzeźby na wazie przedstaw ją grobowiec 

y Sa oraz scenę prz a 
polskich zy przez granicę helwecką 

Waza umieszczona zostanie w przedsionku 
parlamentu w Bernie. 

ATSITIKTINIS 

Skazańcy. 
CASABLANCA. (Pat). Do portu Villa Cis- 

nercs przybył statek „Espange V*, na które 
go pokładzie byłe 135 osób, skazanych na 
deportację z Hiszpanji ra udział w próbie 
przewrotu na rzecz monarchii. Deportowa- 
ni będą razmieszczeni w obozie warownym 
w Villa Cisneres, otoczonym ze wszystkich 
stron lotnym piaskiem. 

ernika p. 
e rządow. 

   
    

      
    

  

Raport Lyttona. 
GENEWA (Pat) W niedzielę w po 

łudnie cj;łoszony został raport komi 
sji Lyttona w sprawie Mandžurji. 
Tekst raportu opublikowane równo 
cześnie w Genewie, Tekio i Nankinie. 
Zajmuje on 150 wielkich stron druku 
i wyczerpująco omawia historyczno 
polityczne i gospodarcze tło konflik 
tu, jego przebieg i możliwości jego za 
łatwienia. Raport uznaje, że wojsko 

we operacje japońskie nie mogą być 
uznane za zarządzenia podjęte w słusz 
nej obronie a ruch niepodległościowy 
w Mandżurji, o którym przed wrześ 
niem 1931 nigdy się nie słyszało mógł 
się zretłizować tyłko wskutek obeeno 
ści wojsk japońskich. Ruch ten zorga 
nizowany został przez funkejonarju 
szy japońskich w czynnej służbie. 

Odgłosy. 
LONDYN. (Pat). Raport komisji Lyttona 

wadę tu dodatnie wrażenie. Dzienniki wy 
jednak obawę, że Japonja raportu nie 

. Koresportdent tokijski 
stwierdza, że reakcja w Japonji jest 
przychylna, aczkolwiek nie tak ostentacyjnie 
wroga, jak można było oczekiwać. 

Korespondent zyngtoński tegoż dzien- 
nika stwierdza wielkie zadowolen 
wywołał tam ten raport. žaj. 
darne wystąpienie Stanów 8 
Francji i Anglji w sprawie mandžurskiej na 
tej podstawie, będzie urzeczywistnione. 
WASZYNGTON. (Pat). Korespondent pism 

nowojorskich donoszą, że aczkolwiek depar- 
tament stanu powstrzymuje się od komento 
wania sprawozdania komisji Lyttona, to 

          

    

   
    

Zjednoczon: 

  

     

    

jednak jasną jest tendencja rządu Stanów 
Zjednoczonych, zmierzająca do wywarcia 
wpływu na urzeczywistnienie propozycji Lyt 
tona. Wyżsi urzędnicy departamentu stanu 
skceptują sprawozdanie kamisji, uważająe 
je za słuszne ujęcie sytuacji i za praktyczny 
środek rozwiązania trudności. 

PARYŻ. (Pat). Prasa francuska interesuje 
się spraw: ozdaniem komisji Lyttona z punktu 
widzenia wpływu jego na sprawę: autorytetu 
Ligi Narodów, składając hołd wysiłkom i 
bezstronności kom . Pisma wyrażają na- 
dzieję, że konflikt będzie obecnie sprowadzo- 
ny do rozmiarów sporu, który Liga Naro- 
dów będzie mogła załatwić zgodnie z załe- 
ceniami komisji. 

   

Niezależnie od konkiuzyj raportu... 
MUKDEN. (Pat). Japoński generał Muto 

oświadczył, że niezależnie od konkluzyj ra- 

portu Lyttena Japonja będzie prowadziła w 

dalszym ciągu w stosunku do Mandżurji 

politykę, uwzględniającą jej własne intere- 

Sy. 

Na Dalekim Wschodzie. 
Bunt garnizonów mandżurskich. 

MOSKWA (Pat) Z Chabarowska 
donoszą, że garnizony na stacjach 
Mandżuli, Hailar, Buhedu i Dzalantui 
zbuntowały się przeciwko rządowi 
mandżurskiemu Zbuntowane oddzia 

nio—chiūskiej gen. Su Bin Wena ma 
szerują na Cieikar. Komunikacja ko 
lejowa pomiędzy Mandżuli i Charbi 
nem przerwana, 

W Mandżuli aresztowano celni 
ły pod dowództwem byłego komen ków 
danta ochrony odcinka kolei wschod 

URM TAS 

Odkrycie skutecznego šrodka 
przeciwko Heine-Medine. 
LIPSK. (Pat). W związku z rozszerzają 

cą się w Niemcząch groźną epidemją Heine- 

Medina wydział serobakterjologiczny zakładu 

Behringa w Marburgu znalazł skuteczny śro 

dek zwalczania paraliżu dziecięcego zapo- 

mocą serum, pochodzącego z krwi rekon- 

walescenta, które zakład otrzymuje w wiel 

kich ilościach z terenu całej Rzeszy. Poczy- 

nione już tu próby dały wynik pozytywny. 

Zakład odstępuje serum w każdej ilości, 

jedynie za zwrotem kosztów własnych. 

Potworek. 
PORTO ALLEGRE. (Pat). Donoszą z Por- 

to Aleze, że w jednej z wsi pew. Milagres 
urodziła się dziewezynka, która ma 2 głowy, 
4 ręce £ 4 nogi, a tylko jeden żołądek. Dziec- 
ko ma być operawine. 

Maciste ranny. 

FŁORENCJA. (Pat). Na linji kołejowej 
Lueca-Piza pociąg pośpieszny wpadł na sa- 
meochód ciężarowy, jadący z Genui do Rzy- 
mu. Zderzenie spowodowało ciężkie pora- 
nienie osób, znajdujących się w jednym z 
samcchadów. Wśród poranionych znajduje 
się popularny aktor kinematograficzny Bart- 
łomiej Pagano, występujący pod pseudoni- 
mem Maciste. Grał on swego czasu rolę Ur- 
susa w filmie „Que vadis", według powieści 
Sienkiewicza. 

Zd 

GIEŁDĄ WARSZAWSKA 
WYARSZJAWA. (Papi. Londyn 30.81 —- 

30,67; Nowy York 8,92 — 8,90; Paryż 34,94 

i pół — 34,86;Sęwajcarja 172,02 — 171,59; 
Berlin 212,25. Tendencja słabsza. 

AKCJE. Bank Polski 88 i pół; Stracow*. 
ce 9,40. Tendencja niejednolita.



Wloskie stosunki prasowe. 
Faszyzm włoski usiłuje niepodziel 

nie zawładnąć wszystkierni dziedzina 
mi życia państwowego. Ingerencja rzą 
du we wszystkie, nawet duchowe 
sprawy włoskich obywateli posunięta 
jest nieraz wprost do przesady. Pod 

tym względem możnaby faszyzm pe 

równać jedynie z bolszewizmem, w 

myśl mądrej francuskiej zasady: 

„Les extremes se touchent“. 

Wychodzące w Paryżu antifaszy 

stowskłe pismo włoskie ..Liberta* po 

daje ostatnio szereg ciekawych infor 

macyj o charakterystycznych przepi 

sach prasowych, obowiązujących w 

ojczyźnie Dantego i uzupelnianyen 

stale przez Biuro Prasowe Prezydjum 

Rady Ministrów. Wspomniany urząd 

wydał — pod datą 23 lipca r. b. — na 

stępujący rozesłany do wszystkich re 

dakcyj pism codziennych i innych 

okólnik: 
„Dyrektorzy i redaktorzy naczelni 

dzienników winni przeglądać uważnie 

artykuły i cały materjał prasowy, by 

uniknąć artykułów, wzmianek i kore 

spondencyj, sprzecznych z interesami 

Włoch i akcją rządową. W ostatnich 

dniach ukazały się np.: 

w „Resto del Carlino* artykuł o 

zwalczaniu much, 

w „Mattino“ artykuł o szkodach, 

wyrządzonych przez rdzę zbożową, 

| w „Tribune“ wzmianka p. t. „С 

kuracje letnie są naprawdę poży 

ne?“ ! 

Wystarczy spojrzeć па мунието 

ne kwestje z politycznego punktu wi 

dzenia, by się przekonać, że żadną 

miarą nie mogły być one publikowa 

ne, ze względu na oczywistą i uderza 

jącą rozbieżność z akcją rządową i 

interasami naszego kraju”. 

(— ) Dyrektor Biura Prasowego. 

Okólnik z 29 lipca r. b. 

„Przypominamy dziennikom o ko 

nieczności stosowania jaknajbezwzglę 

dniejszego zarządzeń odnośnie nieza 

mieszezania fotografij chudych ko 

biet. Chuda kobieta oznacza spadek 

liczby urodzin. Zagraniczni wrogowie 

Włoch podkreślają z całą satys-ak< ja 

zmniejszenie się przyrostu ludności w 

kraju. Należy przeto bezwzględnie 

unikać tego wszystkiego, co sprawia 

przyjemność naszym wrogom. Dzien 

niki powinneby właśnie ubolewać nad 

zjawiskiem zmniejszenia się liczby 

urodzin, podkreślając umiejętnie. że 

zjawisko to cieszy jedynie naszych 

wrogów. 
Okólnik z 1 sierpnia r. b. 

„wzywa się dzienniki do nieczynie 

nia żadnych aluzyj do wypadku auto 

mobilowego ministra Di Crollalanza 
pod Montefiascone. 

Wzywa się dzieniki do podkceśle 

nia ogromnej frekwencji podróżnych 

w pociągach, z zaznaczeniem, że nic 

podobnego nie miało nigdy miejsca ża 

dawnych rządów włoskich i że zagra 

nicą nie stosuje się podobnych ulg ko 

lejowych, co we Włoszech. 

Dzienniki mają omówić wyniki wy 

borów niemieckich, uwypukłając roz 

bicie koalicji wejmarskiej i zwycię 

stwo hitlerowców. 
Okólnik z 4 sierpnia r. b.: 

„Dzienniki winny podkreślić że 

w mających się odbyć manewrach 

morskich weźmie również udział 30 

łodzi podwodnych. 
Dzienniki winny pamiętać że mi 

mo udziału w manewrach morskich 
floty powietrznej główną rolę odegry 

wają okręty. Dzienniki nie powinny 

w tym względzie popełnić błędu jed 

nego z pism rzymskich, które sądziło, 

że należy uwydatnić raczej rolę lot 

nictwa. 
Przypomina się dziennikom że nie 

mogą pod żadnym pozorem pisać o 

ewentualnych podróżach króla, Zakaz 

ten obowiązuje również, jeżeli chodzi 

o przyszłe manewry morskie'. 
Wreszcie okólnik z 6 sierpnia rb.: 

„Wielkie manewry morskie winny 

być uwidocznione na stronie tytuło 
wej dzienników. Należy drukować jak 
najobszerniejsze sprawozdania z ma 

newrów i zamieszczać codziennie foto 
grafje okrętów i łodzi podwodnych. 
Należy podkreślać na każdym kroku, 

  

  
  

  

   

    

  

    

że włoska marynarka wojenna zaopa 
trzona jest w najnowsze urządzenia 
techniczne i całkowicie zmodernizo 
wara, z woli il Duce...* 

Dzięki ostatniemu słowu okólnika 
z 6 sierpnia rb., docieramy do jądra 

. Il Duce! Mussolini wydaje 
ie przepisy prasowe, by 

kształtować wytresowaną zda się już 
dostatecznie oxinję włoską według 
swej woli. W! zwałczaniu much dopa 
truje się walki z faszyzmem, chude ko 
biety uważa za prognostyk wyludnie 
nia kraju. cieszy się ze zwycięstwa hi 
tlerowców, wbija w głowy włoskie 
przekonanie o potędze morskiej 
Włoch, no i wreszcie nie zapomina o 
reklamie wł ю y. Nawet prasa 
niby zmiliteryzowana jakaś  instytu 
cja, słuchać musi w najdrobniejszych 
szczegółach nakazu y. Sic volo, 
sic jubeo... Tak chce il Duce. 

T. J—ski. 

    

  

   

      

  

  

  

KU RISE R wo E NS RAA S 

  

  

Nowa instalacja przeładunkowa w porcie gdyfiskim. 

  

Każdy dzień przynosi w porcie gdyńskim 
nowe refim'dy przeładunkowe, które zaw: 
dzięczać rczącży stałemu ulepszeniu instyłacy 
technieznywik i wydatnej pracy pracowników 

          

  

portowych. 
a przedstawia nową wyw 
firmy „Skarbopoł*. 

  

SIRDIS 

XI Zjazd Inżynierów Kolejowych. 
XI Zjazd Polskich Iużynierów Ko 

lejowych rozpoczął w niedzielę w Wil 
nie swe trzydniowe obrady. Na zjazw 
przybyło blisko pięciuset inżynierów 
kolejowych z całego kraju. Po wysłu 
chaniu mszy św. w kościele ostrob 
ramskim uczestniey zjazdu udali się 
do Sali Śniadeckich U. S. B. na otwar 
cie zjazdu i pierwsze plenarne posie 
dzenie. 

W pierwszych rzędach zajęli miej 
sca przybyli na zjazd jako goście do 

stojnicy kościelni, państwowi i samo 

rządowi, wśród nich przedstawiciel 
ministra komunikacji wiceminister 
inż. Józef Gallot, wojewoda Beczko 
wicz, JE metropolita ks. arcybiskup 
Jałbrzykowski, JE ks. biskup Michal 
kiewicz, prezes Sądu Apelacyjnego 
Wyszyński, prezes Izby Skarbowej Ra 
tyński, prezes Dyrekcji Poczt i Tele 
grafów Żuchowicz, wiceprezydent m. 

Wilna inż. Czyż i w. in. 
Zjazd zagaił prezes komitetu zjaz 

dowego dyrektor kolei z Warszawy 
Zienkiewicz, poczem przewodnictwo 

zjazdu objął prezes lwowskiego Tow. 
Politechnicznego p. Stanisław Rybie 
ki, powołany przez aklamację na prze 
wodniczącego zjazdu. 

Dłuższą inauguracyjną przemowę 
prezes Rybicki zakończył okrzykiem 
na cześć Prezydenta Rzeczypospolitej 
Mościckiego i pierwszego Marszałka 

      

  

Polski Józefa Piłsudskiego. Okrzyk 
ten powtórzyli uczestnicy zjazdu trzy 
krotnie. 

Przemówienia powitalne wygłosili 
wojewoda Beczkowicz, wiceminister 
komunikacji inż. Gallot imieniem mi 
nistra i ministerstwa komunikacji, dy 
rektor PKP. w Wilnie inż. Falkowski, 

prezes związku inżynierów  kolejo 
wych z Warszawy inż. Gąsowski i in. 

Po przemowach powitalnych na 
stąpiły referaty zjazdowe, po polud 
niu obradowały sekcje w sali Ogniska 
kolejowego. 

Wieczorem odbył się w sali miejs 
kiej rant, 

Na zjazd nadeszło wiele depesz z 
życzeniami, m. in. od podsekretarza 
stanu Czapskiego, dyr. departamentu 

Gronowskiego, dyr. departamentu 
Świeściakowskiego, prezesa zarządw 
głównego przysposobienia wojskowe 
go Starzaka, rektora politechniki war 
szawskiej Chrzanowskiego, głównego 
inspektora komunikacji Bączalskiego 
it d 

Odjazd min. Gallota. 
W dniu 3 października pociągiem 

pośpiesznym odjechał do Warszawy 
p. wicemnister komunikacji inż. Jo 
zef Gallot, Pan wiceminister brał u 
dział jak wiadomo, w XI zjeździe in 
żynierów kolejowych. 

   

130-1ecie Wileńskiej Straży Ogniowej. 
Ubiegłej niedzieli wileńska straż 

pożarna święciła jubileusz 130—lecia 
swego istnienia. W ciągu tego długie 
go czasu niejeden ze strażaków przy 
płacił życiem walkę z ogniem, zawsź 
jednak ofiarnie niosąc pomoce tam. 

gdzie jej zaszła potrzeba. Stąd ta 

szczera nić sympatji która łączy wi! 

nian ze swoją strażą. 
Na uroczystości niedzielne przyby 

ło szereg delegatów zamiejscowych 

z prezesem związku straży pożarnych 

wojewodą warszawskim p. Twardo 
na czele. 

Z rana odprawione zostało nab» 

żeństwo w kościele św. Ducha. Na na 
bożeństwo przybyli przedstawiciele 
władz m. in. wojewoda warszawski 
Twardo, wileński — Beczkowicz, pre 
zydjum magistratu, komendanci p. p. 
delegaci straży pożarnych z terenu ca 
łej Polski, przedstawiciele prasy i od 
działy strażaków. / 

  

  

  

Po nabożeństwie JE arcybiskup 
Jałbrzykowski dokonał poświęcenia 
sztandaru, ofiarowanego przez ochot 
nicze straże pożarne województwa 
wiłeńskiego. Rodzicami chrzestnymi 
sztandaru byli: wojewodzina Beczko 
wiezowa, prezydentowa Maleszewska, 

generałowa Dąb—Biernacka, dr. Ro 
stkowska, wojewoda Beczkowicz, wo 
jewoda warszawski Twardo, prezy 
dent miasta dr. Maleszewski i główny 
inspektor pożarnictwa Rzeczypospoli 
tej inż, Tuliszkowski. 

Następnie na dziedzińcu straży og 

  

niowej dokonano aktu uroczystego 
wręczenia odznaczeń zasłużonym 

TEATR NA POHULANCE. 
(Otwarcie sezonu). 

PRZEPROWADZSĘA. Sztuka w czterech odsłonach Karola Hub sta 

Rostwo owskiego. 

Motyw fatalizmu życiowego, cią 
żący nad rodziną Szywałów w pierw 
szej części tragicznej trylogji Rostwo 
rowskiego, rozwija się konsekwent 
nie w „Przeprowadzce*. Zakończenie 
mówi wprawdzie radośnie o „przepro 
wadzce* do nowego życia, do szczęśli 
wszej i jaśniejszej przyszłości, ale te 
nadzieje nie wzbudzają zaufania w 

słuchaczu. Podświadomie, czuje się, 
że to będzie tylko „pieredyszka* dla 
ściganego przez dziwne Erinninje lo 
su Franka Szywały. Są tacy ludzie na 
świecie, i w. tem objawił się głęboko 
realny o podkładzie mistycznym ta 
lent Roztworowskiego, są tacy pecho 
wcy, że byle się który poruszył to wy 
wołuje katastrofę, nawet nie postępo 
waniem, nawet nje cechami charak 
teru, ale że się koło nich tak układa 
ja „planety“ jak lud mawia. W Nie 
spodziance zrozpaczony nędzą rodzi 
sóm wynikłą z pijaństwa ojca dążący 
całem rozpędem ku wyższym pozio 
mom jestestwem do lepszej sfery, do 
małżeństwa z córką nauczyciela, do 

hen... majaczejącej profesury, ideału 
karjery synów wiešniaczych ziemi 
krakowskiej, Franek Szywała, swą 
niezaradnością, bólem, ucieczką z do 
mu, gdzie dla niego mają się ostatniej 
krowy pozbyć gdzie dla niego jak dla 
jasnej gwiazdy głodują matka i sio 
stra zgóry przez matkę oddawana na 
ofiarę mężczyźnie bratu, ten Franek, 
nie kto inny, staje się przyczyną mor 
darstwa dokonanego przez matkę nad 
starszym synem, dla zbawczych dola 
rów. 

Przez niego to jakby, kusi potężny 
sztan złota nieszczęśliwą gospodynię 
caby własnej krwi utoczyła dla syna. 
Ale jej krew jest nie nie warta. Była 
wartą i potrzebna by urodzić, a potem 
już nie, nie nakarmi nią głodującego 
syna nadziei i próżności rodzinnej. 
Więc dla niego wytacza cudzą krew, 
i okazuje się że i ta krew jest jej wła 
sna. rodzona. Miłość matczyna, wiara 
w obronę od pokusy, poświęcenie o 
braca się w szaleństwo i zniszczenie te 
go djabelskiego skarbu. zdobytego ta 

członkom straży wileńskiej. Jednocze 
śnie p. wojewoda Beczkowicz udeko 
rował medalem za ratowanie giną 
cych instruktora wileńskiej straży po, 
żarnej p. Zygmunta Kalińskiego i st. 
strażaka Sergielisa. Poza tem wojewo 
da warszawski p. Twardo wręczył ko 
mendantowi Waligórze dyplom uzna 

nia dla wileńskiej straży pożarnej u 
dziełony przez główny związek pożar 
nictwa polskiego. 

Dalszy ciąg programu wypełniły 
popisy strażaków, którzy wykazali 
niezwykłą sprawność, 

Na zakończenie gospodarze podej 
mowali gości śniadaniem, podczes któ 
rego wygłoszono szereg przemówień. 
Zainaugurował je p. wicewojewoda 
Jankowski, który w świetnie skonstru 
owanem przemówieniu, podkreślił za 
sługi wileńskiej straży ogniowej jej 
uporczywość i twardość, które pozwo 
liły zwycięsko przetrwać najgorsze 
chwile okupacji zarówno r iej 
jak i niemieckiej „Jeżeli tak się sta 
ło, zawdzięczać to musimy mówił 
p. wicewojewoda Jankowski — tej 
kropli krwi litewsko — białoruskiej, 
która płynie w naszych żyłach”. 

Następnie przemawiali imieniem 
du wojewoda Beczkowicz, imie 
m straży ogniowej Rzeczypbspo 

litej wojewoda Twardo, dyr. Rackie 
wiez, delegaci Lwowa, Bydgoszczy i 
Lublina i wreszcie wiceprezydent 
Czyż. 

Zebranym w gorących słowach po 
dziękował komendant straży wileńs 
kiej p. Waligóra. 
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kim kosztem. 
Przeklęte dzieci, Franek i Zosia 

idą w świat, muszą pokutować. Cier 
pią, wstydzą się i męczą. On zwłasz 
cza, bo już ten syn chaty ma ręce wą 
tłe i delikatne, pracować ciężko nie 
może. A takie go gniecie brzemię grze 
chu, że już sam pragnie być najczyst 
szy. Ale możny szatan pieniędzy, sza 
tan pokusy złego czuwa i nad nim. 
Nieustępliwie idzie za tą rodziną. Nie 
mniejszą zastawia pokusę... sprzedać 
siostrę starcowi który zapłonął do 
dziewczyny wstrętną namiętnością. 
Wygody pieniądze, łatwe życie... w 
grzechu i bagnie... pokusa ciągnie zmę 
-czonego Franka tuż, tuż nad brzeg... 
Wspaniałą jest scena kuszenia tego 

zmaltretowanego chłopca przez wy 
twornego pana i rozmowa w-3 akcie 
z Antosiem, zdrowym, zakochanym i 
silnym, który dźwiga Franka z nad 
brzegu bagna. 

    

Nie temu jednemu kuszeniu ulega 
Franek. Pokusą zmysłów również 
probuje go zły duch rodu Szywałów, 
nie rodu ludzkiego. Bóg dał szatano 
wi dużo mocy nad człowiekiem, dużo 
mu przyzwolił sposobów i dróg poku 
szenia. Największą zasługą artystycz 
ną i moralną Rostworowskiego jest 
ukazanie wśród faktów codziennego 
życia mocy i siły nieustannie czyhają 

Hitleryzm wobec Rosji 
Sowieckiej. 

Polityka Niemiec w stosunku do Rosji ze 
stała ustabilizowana swego czasu przez pakt 
w Rapallo, który unormował na dalsza przy 
szłość stosunki między obu państwami. Za 
dawano sobie w ostatnich czasach, w okre- 
sie największych powedzeń hitleryzmu, py 
tanie, jaką politykę prowadziłby Hitler i je 
go rząd wcbec Rosji w razie objęcia rządów 
w Niemczech. 

Na pytanie to, aktualne i dzisiaj, pomi 
mo zbĖžajacego się już zmierzchu wpływów 
hitlerowskich pod rządami Papena i Schlei 
chera, daje odpowiedź swieżo wydana ; 
ka €. Dryssena pod tytulem „Misja Wseho- 
du“. Dryssen pisze: 

„Obecna sytuaej» połityczna, w jakiej 
znajdują się Niemey, wskazuje im Rosję, ja 
ke scjusznika. Pogrążona w długach, rozbro 

jona, otoczona z woli zwycięzców łańcuchem 
wregich państw z małą ententą na czele, — 
Rzesza będzie wydana niedwołalnie na łaske 
t niełaskę koalicji, o ile nie uda się jej zna 
leźć oparcia e sejusznika, którego siła prze 
mówiłaby do rozsądku państw zachodnich. 
Obawa przed groźbą bolszewizacji jest stra 
szakiem na dzieci. W' razie zawarcia przy 
mierza z Rosją bołszewizm nie rozszerzałby 
Się u nas bardziej, niż to ma miejsce obec- 
nie, a jeśli chodzi o teraźniejszość, znajduja 
się Niemey i tak w okresie rewolucji, która 
przekreśliła wszystkie popełniane przez bol 
szewików błędy. Armja czerwona, którą z 
punktu widzenia demokracji zachodniej na 
leży uważać za narzędzie władzy, jest 
nak instytucją wojskową, a jako taka jest 
zarazem czynnikiem zbliżającego się niecd 

wołalnie odrodzenia Wschodu; takim samym 
czynnikiem będzie w najbliższej przyszłości 
dła Niemiec odrodzona Reichswehra“. 

Z przytoczonego wyżej ustępu z książki 
Dryssena widać, iż hitlerowey, tak samo jak 
i auterzy paktu z Rapallo, zamieszczaja w 
swcim rachunku politycznym Rosję jako nie 

   

          

zbędnege sojusznika, który — po przeobra 
żeniach wewnętrznych, na co liczą w ea 
czech — w nie dającej się określić bliżej sy 
tuacji konjunkturalnej przyjdzie Rzeszy z po 
mocą militarną. R. 

OTRABKI 
ABARIDOWE 
PERFECTION 

aż świe- || fo 

cery. | 

Panie używające | 

OTRĄBKI 
ABARIDOWE 

doskonale 

  

  

    

    

  

to idealny sposób 

zachowania 

żej, czystej 

oczysz- 

czają pory skóry— 

przez co w wyso- 

„. kim stopniu zabez- 

pieczają swoją urodę 

  

TRIUMF I ŚMIERĆ 
NA PODNIEBNYCH SZLAKACH 

Reportaż z pobytu w Wilnie 

Ś. P. ŻWIRKI i WIGURY 
piórs red B. W. Święcickiego 

ukazał się w wydaniu książkowem 

pięknie ilustrowany. 

Cena tylko 1 zł. 

Żądajcie w kioskach i księgarniach. 

cej pokusy. Zda się, że istotnie sły 
chać owo ryczenie szatana—lwa „któ 
ry krąży koło człowieka szukając ko 
goby pożarł* х 

    

Któż z nas nie jest bardzo często 

kuszony do najbardziej niespodzia 
nych dla nas samych czynów? Jak mi 
kroby wszystkich chorób, tak leżą w 
nas zarazki wszystkich grzechów i naj 
potworniejszy zbrodniarz, jest to tył 
ko ten, który dał w sobie rozwinąć się 
tym mikrobom. Był słabszy od poku 
sy. Ale to nie znaczy by ci, co są od 
niej silniejsi nie odczuwali trujących 
jej wyziewów. Są czyny niemożliwe 
do spełnienia dla jednych a możliwe 
dla drugich, ale i ci cnotliwi, czują 
tylko że nie mogą tego spełnić, jed 
nak czasami chcieliby! To jest poku 
sa Franek mógłby, ulega zmysłowej 
pokusie, chwieje się na brzegu innej, 
potworniejszej. On jest synem swej 
matki, on może ulec, bo jest „z rodu 
gdzie siekiera, ale on nie podrze do 

  

'larów... Wydziera się jednak z bagna 
zmysłów, bo nie może znieść tej sytu 
acji, a od tamtej pokusy ratuje go do 
bry duch rodzeństwa Feluś. Odbiera 
od zełgo losu nieszczęśliwe rodzeńst 
wo. Czy na długo? Konstrukcyjnie 
równie świetnie postawiona jak Nie 
spodzianka, druga jej część „Przepro 
wadzka* ma literackie ułożenie niekt. 

  

        

    
    

     

° 2 т : TEATR | MUZYKA _ Niedziela Wilnianina. 
W WILNIE. : Pospawszy, wymywszy mydło dro” 

й gie... rożnie trzeba u trzebaż do E арна kę Sak gie ostrożnie 

październi A daje A В Kościoła... małżonka napędza i leci sami,     | i jutro (środa 5 al o 
godz. 8 wiecz. koncertowo graną sztukę Rost 
worowskiego „Przeprowadzka*. Prasa wi 
leńska przyjęła tę now: najwyžszemi į 
chwałami, a stale zapełniona widownia i 
huczne braw. ymownie o sukce- 
sie autora, tystów z pp.: Gro- 
Hekim, Janows ńskim, dyr. Szpakie 
wiczem. Ładosiówną i Paszkowską na czele. 

— Stały Teatr Objazdowy Teatrów Miej 
skich ZASP. w Wilnie w triumfalnym poc 
dzie posuwa się wciąż ną 5d Gdziekolwi 

z: 5 5 ie od jutr 
no sama sztuka jak i jej wykonawcy z Bra 
nówną, Jasińską-Defkowską, — Ур wi 
wa, Boneckim, Bieleckim i Pos 
w rolach głównych, spotyka j: 

j iczności, wdzięcznej za pra 
yczną biesiadę. 

eatr Objazdowy g 
5 października w Duksz 
w Postawach, 7 października w 
8 7 <a w Królewszczyźnie, 9 paź 
dziernika w Starej Wilejce, 10 października 
w Mołodecznie. 

— Znakomita gośc artystyczna 
lasa Zadwi w Wiilnie. Na piątek 7 paźd 

     

    
     

   

    

   

      

  

  

   
   

      
   

    

          

   

  

   

     

    

    

        

   

     

    

      

  

   
    

nika rb. Teatr na Pohulance zapowiada 
wielki koncert światowej s wirtuoza 

prof. konserw. w Paryżu — kolasa Zadri 
Zapowiedź koncertu woła zrozun 

przyjęty był 
Fyfharmonji 

  

   
  Bilety w cenie zwy 

mawiań w Teatrze 

— Teatr Muzyczny Lutnia. Dziś in 

7 Lutnia*. Da р 
dzie jedna ze ych operetek dobv 
ostatniej „Wijk j hu *w wy 
niu świetnego zespołu z Elną Gisteadi 
czele. 

Czołowe role grają: Gabrjelti, Halmirska, 
Dębowski, Wyrwicz, reżyser sztuki M. Ta 
rzański. Batuta w rękach doświadczonego M. 
Kochanowskiego. * 

RADJO 
WITOREK, dnia 4 października 

11.50: Transm z War: 20: Pły- 
ty; 12.40: Kom. meteor; 15.15: Program dz 
ny; 15.20: Koncert dla młodzieży 

16.00 ód książek* — pogad.; 
Przemówienie wstępne min. WR. RP 
jewicza; 16.30: Chwiłka strzelecka; 
promieniach jesiennego słońca 
17.00: Koncert symfoniczny; 
na środę: 18.00: Koncert; 18.55 
radjotechniczna; 19.10: Rozmaitości; 19. 
Audycja liter. w języku litewskim: t9.3 
„Bluff i nonsens w muzyce dzisiejszej” 19 
Pras. dzien. radjow. 20.00: Koncert. 
przerwie dod. do pór: 
Kwadrans liter.; 22.1 Muzyka taneczna, 

Kom. meteor.; 23.00: Muzyka tanecz- 

jnej w Teatrze za- 
Lutnia. 
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(płyty 
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dzien. i kom.; 22.00:    
      

  

   

   

  

ŚRODA, dnia 5 października 1932 r. 

11.50: Sygnał czasu, hejnał i kom.; 12.20: 
Kom. meteor. t 

Płyty; 16.00: 
Płyty; 16.40: „Ziemia Krošs- 

* — odczyt; 17.00: Audycja dla nau- 
y; 17.40: Pogad 

pracujących; 17.55: Program na 
18.00: Recitał fortepianowy Róż 

Szelubskiej; 18.85: Recytacje: Utwory poetów 
współczesnych; 18.50: „Idealny sezon mu- 
zyczny w Wiilnie* — pogad.; 19.10: Rozma- 
itości; 19.15: Przegląd litewski; 19.30: „Żye 

  

nień 
czycieli muzyki; 17.30: Płyt: 
dla sfer 

   
   

    

   
literackie" — felj.; 19.45: Pras. dzien. rad 
20.00: Koncert. W' przerwie komunikat 
2200: „Na widnokręgu"; 22.15: Koncert sym   

foniczny (płyty); 23.00: Muzy 

SIDOL 
(IIA 0 U, 

a taneczna. 
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ULUBIONA PASTA: DO OBUWIA 
  

Popierajcie Przemysł Krajowy 
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E Uwadze P. T. Publiczności! 

ubrawszy się w przerabiany zaprzeszłoraczny 

„paleton”, do którego dokulpiła królika 

cego ud 5 
    

  

małpę. Reszta rodziny 

się i włazi do kościoła kolejno, wraz z in- 

nymi, od pierwszej do ostatn 

depcząc pobożu Sh. 7 

leński zwycza -rkiem. 
spekcie Mieki 

požui 

  

    

  

Ewange 

ki już wi- 
po „Pro- 

iczowskim”, lam i siam, tam 

   

    

ym po pi 

Potem sp: 

  

  

    

    

   

  

     
i siam. od edralnego placu do Łukis- 

i d. Na Cielętniku tłok... żołnie- 

rze, panienki, młodzież, wałę się bez 

  

celu. Na kino za wcześnie, pogoda pięk 

  

   
ch czemuż niema m 

Czemu 

nie ofiaruj 

Co z sobą robić? zy-     
   

  

żeby posłucł różne 

strowe wileńskie 

zespoły 

  

ork choć jed- 
  

nej niedzieli na miesiąc, by współmieszk 

dostarczyć kulturalnej 

Niemcy grywali niedzielami, a 

się, ot co! Szkoda. Cóż tu robić, 

czego ogłądać ani czego posłuchać 

„Pójdzim klinkier* Co? Cóż to 

nowa rozrywka? A, to spacer pełen nowych 

    

com przyjemności. 

lenią 

ik niema 

swoi 

     

na za 

wrażeń. Chodzenie po gładkiej jezdni, 

arbony... 0 

  

   

po 
której nie przelatują smrodliwe 

  

j one psują powietrze, wszelkie dawniej 

sze rynsztoki, to Gulistan czy perski ogród 

róż w porównaniu! 

Chodz 

spokojni nie rozjadą ic 

że sobie nóg nie połamią. 

Tłum środkiem gęsto. 

się to potem pomieści na tych » 

chodnikach? 

A teraz. maszerujący obywatele spogląda 

ją dumnie, że oto ich wysiłkiem ulica 

wygładziła i wypiękniałe. Każdego pot i pr 

w tych cegiełkach. Niejeden 

ki, niejednemu meble zaję 

coś zrobili jednakowe: 

„Pochodzi y po klinkierze i nogi od- 

poczną* powiadają Wklr ie. 

PIRRESETZA URE AOC 

NOWOŚCI WYDAWNICZE. 

Gubatta Adam. Zarys gry w gełfa. Warsza 
wa. Główna Księgarnia Wiojskowa, 1932 r. 
str. 70. cena 2,50 zł. 

Mało znany jeszcze w Polsce sport golf 
skuje coraz więcej zwolenników. Zagra 

nica pod tym względem daleko już wysunę- 

ła się naprzód. 

Fakt istnienia 40 tygodników i miesięcz- 
ników, oraz stałe wzrastająca literatura prze 
dmiotu rzuca nałeżyte światło na silny roz 
wój tego sportu. 

Gra ta, znana już od 600 lat w Szkocji, 
ma tę zaletę, że jest dostępna dla wszystkich 
bez różnicy płci i wieku ze względu głów- 
nie nA niekosztowne i przystępne środki i 
warunki jakich wymaga. 

Obecne praca jest doskonałym podręczni 
kiem tej u nas niezwykłej choć pożyteczuej 
i coraz bardziej modnej gry. ujętym bardzo 
jasno i przystępnie. 

Autor kolejno daje na mopis gry. opis 
sprzętu, omawia wymagania stawiane gra- 
czowi, następnie technikę i taktykę gry. Na 
końcu podaje regulamin oraz alfabetyczny 
wykaz terminów angielskich, 

Cechuje ją przystępny i jasny 
36 rycinami w tekście. 
a stanowi 24 tomi popularnej bib- 

Ijoteczki sportowej i jest, jak i inne jej to 

miki. ładnie i starannie wydana. 

więc Wilnianie klinkierze, 

  

po 

    że nie zadymią, 

        

ak w sali balo- 

Jakże   wali 7 

      

   

        

    

  

  

  

wykład, 

  

lim Poker. Panna wodna. Pewieść mor 
ska. Warszawa Główna Księgarnia Wojsko 
wa 1932. stron 288, Cena 5,50, 

Literatura nasza nie posiadała dotąd ty 
pu prawdziwej powieści morskiej w rodzaju 
Claude rrera, Conrada-Korzeniowski 
Sommerset—Maughana i t. d. Morze widzia 
ne było zwykle z lądu i cała akcja z lądem 
tym związana. Autor „Panny wodnej* prze- 
ciwnie, — daje nam morze: widzi z 
tu i to z okrętu wojennego 
ze sobą na pokład maluje 

czaje marynarzy oraz niez 
mego morza. 

    

         

        

    

   

bierając nas 
ywo życie i zwy 
"nany urok за 

Z każdego zdanie przebija miłość autora 
do morza, tej odwiecznej kolebki wolnosc. 
narodów. Książka jest także m tęsk 

noty do morza narodu polskiego, który d 
już musi walczyć o nie z poczynaniami wro 
giej propagandy. 

Powieść napisana barwnie i zajmująco, 
należy bezwątpienia do pożytecznej i zdre- 
wej literatury. 
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Ceny umiarkowane. 
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charakterów, wynikające z chęci au 
tora, a nie tłumaczące się tak życio 
wo nieodwołalnie, jak postaci Niespo 
dzianki w każdej czynności. 

Postać Felusia jest wyidealizowa 
na do wyżyn dobrego anioła z obraz 
ka. To pogotowie ratunkowe rodzeń 

stwa Szywałów, znajduje się wciąż 

przy nieh gdy trzeba, ratuje i wspie 

ra, działa za nich i gwałtem wyciągu 
z gehenny mąk ku swemu dzielnemu 
życiu. Scena oddawania przez niego 
pieniędzy zrozpaczonemu starcowi, to 
o jeden stopień za wiele cnoty, tem 
bardziej że sam zapowiedział przed 
tem, że wymagać będzie pomocy dla 
Franka. Nawrócenie lowelasa, chociaż 
sięgające granic mistycyzmu, ale mo 
żliwe, zwłaszcza że było Świetnie za 
grane, przez p. Groliekiego, który bo 
daj wysunął się na czoło wszystkich, 

swą powściągliwą, skupioną, pełną 
tragicznego fatalizmu grą. Maskę przy 
tem miał wyborną. Obok tragedji 

Franka, wyrastała niemniejsza trage 

dja tego człowieka, który nie za sobą 

nie ma. Dyrektor Szpakiewicz opraco 

wał rolę Franka do głębin wzruszenio 

wych odruchów i przeżywał jego cier 

pienia z zupełnem zrozumieniem ty 

pu wykolejonego inteligenta, zatrzy 

manego w rozwoju nieszczęściem i nę 

dzą. 

  

Z dn.|-go października b.r. objął dzierżawę BUFETU klubu „Ognisko'* 
w Nowogródku, znany fachowiec-restaurator Bronisław BOROWSKI, zacpa- 

trując p wnicę i bufet w różne wina, wódki, likiery i zakąski. 

Codziennie wydaje śniadania, obiady i kolacje. 

Podczas obiadów i kolacyj przygrywa orkiestra salonewa. 

LAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA AAA! 

Ceny umiarkowane. 
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P. Paszkowska, wdzięczna i ładna 
w roli Zosi pojęła ją jednak zbyt po 
literacku, to była urocza i biedna pa 
nienka, ale nie chłopska dziewczyna. 
osłupiała od walących się na nią okro 

pności. Sceny liryczne z wielkim 
wdziękiem, ale jakimś miastowym, in 
teligienckim. Felusia grał z wielką 
swobodą i brawurą p. Łodziński, co 
kolwiek się zgrywał w ostatnim akcie. 
kiedy go rola zmusza do coraz szła 
chetniejszych skoków, ale naogół dał 
to czego sztuka wymagała: realizm i 

bezpośrednie życie danego typu. Do 
skonałą bez zastrzeżeń była para Cie 
pielów, p. Ładosiówna i p. Janowski. 
czy nie przesadził cokolwiek w tuszy? 
Wszak tłuścioch, to jeszcze nie musi 
być koniecznie potwór wzbudzający 
śmiech i przypominający cyrk. 

Epizody, zwłaszcza w noclegowym 
domu, wypadły bardzo dobrze, całość 
starannie wyreżyserowana, zadowolni 
ła publiczność, która wracając w po 
godną noc do domów, komentowała 
sztukę. „Oto przynajmniej coś się po 
słyszało o czem można pomówić, coś 
o czem można pomyśleć, coś, co za 
ciekawia, coś o czemś opowiada coś 
ukazuje”... tak mówili wychodzący z 
teatru. Mogłoby to być wskazówką 
dla aktorów. 

Hro. ,  



  

227. (2469). 

Już wkrótce 
w kino-teatrze 

HELIOS 

  

SUPEP - PRZEBÓJ ZŁOTEJ SERJI POLSKI 

Ksieżna Łowicka 

WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Spalił się żywcem. 
Tragiczna śmierć włóczęgi. 

  

Siraszny wypadek zdarzył w ub. So- 
©botę we wsi Rozalinie, pow. mołedeczań- 
Skiego, a mianowicie: do stodoły Jana Pa- 

łasza zakradł się w nocy włóczęga Mie 
Szostek który na sianie ułożył się na вро- 
©zynek. W nocy Szostak zapalił papierosa 

      

  

i zaprószył ogień w sianie. W. czasie snu 
żar. Płomienie nagle objęły prowi 

hoże Szestaka. Włóczęga stracił 
skutkiem dymu i poniósł stra 
w płomieniach. 

słoedcły zdołano uratować. (e) 

  

     
   

  

  

Naczelnik więzienia zamordował więźnia. 
Do Wilna nadeszła wiadomość, iż w ub. 

piątek naczelnik borysowskiego więzienia 
karnego będący w pijanym stanie zastrzelił 

więźnia Łukasza Korolonka, zatrzymanego 

przed 2 miesiącami na pograniczu. Korolo- 
nek zwrócił się do komendanta z prośbą o 
przeniesienie go do innego więzienia, cze 

Burza nad 
W) dniu 2 października o godzinie 9 rano 

nad m. Ziabki, po raz drugi w tym roku, 

nastapilo gwaltowne oberwanie się chmury 

połączcne z niebywałep siły wiatrem, desz- 

«zem, gradem i piorunami, pomimo itak póź 
nej pery jesiennej. 

Burza trwała niespełna pół godziny i by- 
ło 14 uderzeń pioruna. W najbliższym rejo- 
nie Ziabek i w samych Ziabkach nastąpiły 4 
uderzenia pioruna w młyn, jako największy 

  

  

mu się sprzeciwił naczelnik. W trakcie wy- 
miany słów, pijany naczelnik wyciągnał re- 
wolwer i sirzelił w głowę więźnia — kładae 

go trupem. 
Zabity Korcłonck pochodził z Pińszczyź 

ny. 

m. Ziabki. 
tam, bo 4 piętrowy murowany budynek, jed 
nak na szczęście spływały po wysokich ko- 
minach żelaznych od maszyn, nie przyczy- 
niająe szkody. Jedynie spaliły się wszystkie 
korki Gd instalacji elektrycznej. W; sąsied- 

į zaś wiosee Dolhie, obok Ziabek, ude 
rzeniem pioruna w dom wieśniaka rozwalo 
ny z6stal komin i piec, gospodarze mąż i żo- 
na zostali kontuzjowani. 

      

Pożary. 
W pow. brasławskim od pioruna spalił się 

dom mieszkalny i chlew oraz koło 200 kg 
kartofli. W ogniu zgimęło 6 

   
   P ny jest Józef Kaśkiewioz = 

wsi Czemiery. Włysokość strat nie ustalona. 
101 

W pow. oszmiańskim we wsi Klim, rów- 

nież od pioruna spalił się spichrz należący 

do Franciszka Aleksandrowicza razem z ie- 
gorocznemi zbiorami. 

Straty nie ustalone. (c) 
We wsi Dejlitki, pow. oszmiańskiego 

niewyjaśnionej przyczyny powstał ogień 
zabudowaniach sołtysa gromady, Jana Bar- 
tosiewicza. Ogień strawił dom mieszkalny 1 
chlew. Straty wynoszą 2.000 zł. (e) 

      

онн ——— 

Z pogranicza. 
NIEUDANA UCIECZKA KOMUNIS 

TÓW DO ZSRR. 
Na odcinku granicznym Kozdrowicze pa- 

*trol KOP. zatrzymał 5 podejrzanych osób w 
tem jedną kobietę. Zatrzymani nielegalnie za 
mierzałi przedostać się na teren sowiecki. 
Na wezwanie żołnierzy osobnicy ci poczęli 
uciekać w kierunku sowieckich słupów gra- 
nieznych. Ze względu na zasieki kolczaste 
uciekinierzy nie mogli tak łatwo dostać s 
ma teren bolszewicki i kopiści wszystkich 
użęli. 
Padać okazali się ezłonkowie ja- 

ezejek komunistycznych, którzy przed aresz 
towaniem usiłowali schronić się do Sowie- 
tów. Wszystkich zatrzymanych skierowano 

yeji władz sądowych. 

Walka z przemytem na 
pograniczu. 

KOP. w ubiegłym miesiącu w Wilnie 
ma pograniczu polsko-litewskim i łotewskim 
ujawnił różnego przemytu składającego s'e 
2 tytoniu, papierosów. rodzyne różnych 
aarzędzi lekarskich, harmonijek, sacharyn 
jedwabiu i t. p. wartości z górą 60 tysi 
złotych. 

31 przemytników pociągnięto do odpowie- 
dzialności karno-sądowej. 

Święciany. 
NIEDBALSTWO. 

W. dniu 29 września br. we wsi Rudzis7- 
ki, gm. kiemieliskiej zaszedł wypadek kary 
godnego niedbalstwa ze strony opiekuna 

Poco 

  

      

    
   

  

  

Dziś i dni następn.: 

Kino Dźwiękowe 

EDISON 
w LIDZIE 

Cudowne pomysły! 

Nad program: 

dziecka. Teresa Babicz 8-miomiesięczne dzie 
cko, bawiiąc się około dużego cebra z wodą 
wpadło do cebra i utonęło. Dziecko było pod 

i 76-letniego staruszka, który zajęty 
1 nie spostrzegł wypadku. 

Mickuny. 
NIEUDANA KRADZIEŻ W AGENCJI 
POCZTOWEJ W MICKUNACH. 

W: nocy z dnia I na 2 października niez 
nani złodzieje za pomocą podważenia luf- 

cika otworzyli okno i mieli się przedostać do 
lokalu agencji pocztowej w Mickunach. Wo 
bec tego, że okna były zakratowane przystą- 
pili złodzieje do usuwania krat, lecz wobec 
grubości prętów żelaznych nie zdołali ich 
wygiąć, i nie mogli przedostać się wewnątrz. 

Łupem złodzieji padł jedynie stojący na 
oknie zegarek, należący do jednej z urzędni- 
czek. 

Policja prowadzi dochodzenie. (e) 

Zanarocz. 
Koło Związku Rezerwistow 

w Zanaroczu 
gminy kobylniekiej urządziło w dniu 21. v. 

r. b. przedstawienie amatorskie na którem 
odegrano dwie komedyjki p. t. „Żyd w becz 
ce'* i „Lekarze i leki* ściągając na to wido 
wisko znaczną ilość miejscowej ludności. 

Po przedstawieniu odbyła się zabawa ta 
neczna niczem nie zakłócona, zaś dochód ka 
sy wyniósł 20 zł. 87 gr. które przeznaczono 
na zakup czapek uniformowych dla nieza 
możnych członków rezerwistów tłumnie 
nacych się do Związku Armji Rezerwow 

»J. $.° 

    

    

      

   
  

Wspaniała satyra na prohib. w Ameryce 

SPRAGNIONA AMERYKA 
Niezwykle dowcipne wkładki i humorystyczne sytuacje. 

Niepowszedność tematu! W rol. gł. znak. 
trójka gwiazd: Slim Sumerwilie, H. Langdon i Besie Love 
Mimo ogromnych kosztów związanych ze sprowadzeniem tego 

wspaniałego filmu, ceny nie podwyższone. 

Arcywesoła komedja dźwiękowa. 

  

КО К ОЕ 

wielk. 

Romantyczny dramat 

R ML E NSS KOI 

ks. Konstantego 

i pięknej Polki 

Pogotowie gazowe L. O. P. P. 

  

Oto pies wyszkolony do noszenia, zaskoczonej pnzez 
ków leczniczych. 

napad gazowy ludności, środ- 

Walka z 
W związku z zanotowaniem szere 

gu wypadków zachorowań na epidem 
ję tyfusu w Wilnie i na terenie powia 
tu wileńsko—trockiego władze sani 
tarne przystąpiły niezwłocznie do ener 
gicznej akcji zapobiegawczej. Przede 
wszystkiem na terenie miasta Wilna 
specjalna komisja zbadała mieszka 

nia, gdzie powstał tyfus. Mieszkania 
te natychmiast odkażano wraz z ca 
łym inwentarzem. Członków rodziny 
którzy szczęśliwie uniknęli choroby 
poddano szczepionce  przeciwtyfuso 
wej. Następnie komisje sanitarne po 
słanowiły co pewien czas przeprowa 
dzać szczegółowe inspekcje na podwó 

Posiedzenie pełnego Zarządu 
Okr. Wil. Zw. Naucz. Polsk. 

Dnia 2 października r. b. odbyło 
się posiedzenie pełnego zarządu Okr. 
Wil. Zw. Naucz. Polsk. Przeszło 40 
osób ze wszystkich powiat. wojewódz 

wa wileńskiego i nowogródzkiego —- 
nauczycieli publicznych szkół powsze 
chnych i przedstawicieli szkół śred 
nich pod przewodnictwem prezesa p. 
Dobosza Stanisława obradowała nad 
beżącemi żywotnemi zagadnieniami 
szkolnictwa powszechnego i średniego 
oraz pracy społeczno—oświałtowej i 
życia organizacyjnego związku. 

Powzięto szereg doniosłych ucwał 
w sprawie funduszu zapomogowego 
Z. N. P., stosunku członków Z. N. P. 
do władz szkolnych i organizacyj 
społecznych oraz do pracy społeczno 
oświatowej, omówiono programy 
prac na bieżący rok szkolny komis 
pedagogicznej,  lustratorsko—organi 
zacyjnej społeczno—oświatowej (łącz 
nie z sekcją samorządową), prasowej, 
finansowej, sekcji robót ręcznych, u 
stalono terminy Zjazdów  Powiato 
wych, które w tym roku szkolnym od 
będą się pod hasłem „Samorząd tery 
torjalny a nauczycielstwo*, 

Niezależnie od tego załatwiono 
szerg beżących spraw organizacyj 
nych. 

  

  

  

  

  

  

LEKARZ-DENTYSTA 

I. WILKOMIRSKI 
przeprowadził się z ulicy Wielkiej 19 

na Hetmańską 2, m. 3 

tyfusem. 
rzach domów, w klatkach schodo 
wych, lustrować ubikacje i t. p. In 
specje te mają na celu zapobieżenie 
dalszemu rozszerzeniu się epidemji ty 
fusu w Wilnie, 

Na terenie pow. wileńsko—trockie 
go pracuje kolumna przeciwtyfusowa 
z kilkoma lekarzami specjalistami. 
Dzięki szybkim zabiegom lekarskim 
epidemję tyfusu plamistego w powie 
cie tym zdołano powstrzymać. Obec 
nie przeprowadzane są badania źró 
dla tej epidemji. Ludności wydano od 
powiednie zarządzenia na wypadek 
wybuchu ponownej epidemji po 
wsiach czy też miasteczkach, 

Pragmatyka służbowa dla 
wszystkich funkcjonarjuszów 

poczt. 

W ministerstwie poczt i telegrałów przy- 
gotowany został projekt jednolitej dla całe 
go a pragmatyki służbowej dla pra- 
cowników pocztowo—telegraficznych. 

W dniach najbliższych projekt ten przed 
stawiony zostanie ązkom pracowników po 
cztowych, celem zasiągnięcia ich opinii. 

Eksport i import na terenie 
wil. dyrekcji kolejowej. 

  

  

   

  

   

  

  

  

   

+ w ub. miesiącu zauważono Znaczne oży- 
wienie tranzyłu kolejowego na stacjach g 
nicznych: Stołpce, Olechnowicze, Turmoni 
Raczki. W ciągu miesiąca września do Ro 
80! kiej przez st e Stołpce- i -Olechno- 
wicze oraz Mikaszewicze przeszło ogółem 
360 wagonów nych towarów, maszyn, ma- 
nufaktury, smarów, olejów i t. p. Do Łotwy 
przez stację Turmonty przewieziono 112 wa- 
gonów towarów, zaś do Prus i Litwy 48 wa- 
gonów towarów, 30 drzewa, 15 węgla i 10 
wagonów żelaza, stali y i marmurów kie- 
leckich. 

  

   

   

      

      

  

  

      

  

; Zamówienia na towary polskie przez kup- 
ców litewskich z każdym miesiącem wzra- 
stają, gdyż towary polskie są tanie, dobrego 
gatunku i trwałe, dzięki czemu cieszą się 
popytem wśród kupujących na Litwie. 

Zapowiedź. 
Dziś dnia 4 października Sąd Apełacyjny 

w Wilnie rozpatruje głośną sprawę o zniesła 
wienie, wytoczoną przez adwokata Siawciłło 
sędziemu Barańskiemu. 

Sprawa ta się toc 
cji. Już raz, rozpatr 
cyjnym dała 8 mi 

Sąd Najwyżs: 
słał Sądowi Apelac 
patrzenia. 

  

  

przez wiele instan- 
na w sądzie. Apela- 

esiący s Barańskiemu. 
decyzję tę skasował i ode 
jaemu do ponownego roz 

Ost. 

  

    
   

  

Jadwiga Smosarska, Józef Węgrzyn 
Stefan Jaracz 

1:0 (0:0). 
ch        

          

    

  

do wałki z 
o Ligi. 

j akademi 
ą pnzede 
wiełkiej 

    

amb; 

5 Pozałem drużyna mi- 
„robiła chwilami wrażenie prze- 

trenowanej. 
U obu drużyn brakowało płynność 

jednak więcej z gry posiadali zwyc    

    

  

   

   

Niedzielne — miist 
zbyt dobrych wyn 
potwierdziły 
dzieży szkolnej do lekkie 

g 60 mtr. 1) Tatarówna (gimn. Czarto- 
ryskiego) 9 sek. 2) Gumowska (gimn. Orzesz 
kowej) 9.1 sek., 3) Grubicka (Sem. naucz ) 
9,4 sek. 

Rzut dyskiem. 1) Skorukówna (Szk. Hand 
lowa) 23 mtr. 70 ctm., 2) Borkows (gimn. 
Czartoryskiego) 22 mtr. 57 elm, 3) Skrzecka 

(gimn. Czartoryskiego) 20 mtr. 98 ctm. 
Skok wdal. 1) Jurkowska (gimn. Orzesz- 

kowej) 4 mtr. 21 cim., 2) Taturówna -( 
Orzeszkowej) 4 mtr 13 ctm., 3) Mickiewi- 
czówna (Sem. Naucz.) 3 m. 95 cnt. 

Pehnięcie kułą. 1) Grochowska (szk. Hand 
lowa) 7 mir, 66 ctm., 2) Klimowiczówna 
(gimn. Orzeszkowej) 7 mtr. 8 ctm., 3) & 

wicka (gimn. Czartoryskiego) 6 mir. 86 ctm. 
Rzut oszczepem. 1) Iwanowska (gimn. 

Orzeszkowej) 26 mtr. 12 ctm., 2) Grochow- 
ska (szk. Handlowa) 20 mtr. 8 ctm., 3) Pa 
łowska (gimn. Czartoryskiego 19 mtr. 43 ctra. 

Skok wzwyż. 1) Wałejszówna (gimn. O- 

rzeszkowej) I 

walska (gimn. 
(gimn. Wielera). 

Sztafeta 7560 mtr. (Co za dystans??) 1) 
Gimn. Orzeszkowej (Kuczyńska, Iwanowska, 
Ciundziewicka, Bu dtówna, Andrucewi- 
czówna. Kozakie wną i Gaunowska), 2] 
Gimn artoryskiego. 

Mistrzostwo zdobyło Gimn. Czartorysk'e 
go 48,5 pkt, 2) Gimn. Orzeszkowej 45 pkt 
(najwięcej zwycięstw), 3) Seminarjum Nau- 
czycielskie 30 рК!., 4) Szkoła Handlowa 27.5 
pkt. 5) Szkoła Ochroniarska 7 pkt., 6) Gimn. 
Welera 4 pkt. 
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KLUB SPORTOWIY R. W. LIDA — KLUB 
SPORTOWY R. W. WIL. 

Niedzielny mecz tenisowy Lida — Wel 
no nie został ukończony z powodu deszczu. 
Odbyły się następujące spotkania: 

Olechnowiczowa (W) — Tomar 
Najciekawsze spot 

y (L) — Reissowa (W) 

Pfeiferowa (W) — Wilłosówna 
6:3. 3 > 

Półfinał rozegrany pomiędzy wiiniańika 
mi; Olechnowiczową i Pfeiferową, przyniósł 
zwycięstwo. pierwszej w stosunku 8:6, 6:4. 

Spotkanje fijnałistek: Olechnowiczowej z 
Korczyńską (L) nie odbyło się z powodu 
niepogody. 

Wgrze podwójnej Wilno (Olechnowiczo 
wa, Pfeiferowa) pokonało Lidę (Korczyńska, 
Tomanowska) 6:2 i 6:3. 

            

   

OSTATNIE REGATY WIOŚLARSKIE. 

WI biegu długodystansowym czwórek pól- 
wyścigowych o puhar przechodni IKC 

cie znalazły się duże osady: PKS. i 
    
    

    

art odbył się w odstępie 3 min. Zwy- 
ciężył dość nieoczekiwanie 3 pac. w 3 m. 
23 s. 2) PKS. 3 min. 32 sek. 

Skład zwycięskiej osady: Włtkowski, Ni- 
kałajewicz, Whusiukłewioz, Kionarzewski i 
Mróz. 

OTWARCIE SEZONU BOXERSKIEGO. 

Sekcja bokserska Pogoni zainaugorowała 
sezon pięściarski wewnętrznemi zawodami, 
które odbyły się w sali Ośrodka W. F. 

Z zapowiedzianych 7 walk, odbyło się 
pięć, 

W* wadze koguciej Krecz zremisowa z 
Polem. Siły i poziom techniczny zawodni- 
ków — wyrównany. 

W: wadze koguciej Krecz zremisował z 
odniósł zwycięstwo nad Bilewiczem. 

  

    

łaskawy współudział 
szkoły podchorążych 
w mundurach r. 1831 

SPORT. 
Z Wilna. Wfwadze lekkiej Znamierowski pokonał 

Roginiewicz:   
   
   

        

Przedst cle wagi półśredniej Mirynow 
Ski i Matiukof sto wałkę 
wieczoru. Więks. ciosu 
zapewniła prze 
Mirynowskiego. 

agę Matiukowi nad techniką 

   Wi wadze Średniej Michałowski zwyciężył 
Bohdunowicza. Poziom spotkania niski. 

Kierownikiem zawodów był p. M. Nowie 
ki, sędzią ringowym — por. Gorączka. 

w. p. i. 

    

Ze świata. 

BRAWO PIŁKARZE POLSCY! 

Jednoczesny mecz z Romunją i Łotwą po- 
siadał doniosłe znaczenie dla piłkarstwa poł 
skiego, gdyż miał Świadczyć o poziomie na- 
szej piłki nożnej. Wystawienie bowiem 2-ch 
garniturów oznacza, iż dana gałęź sportu 
znalazła sobie uznanie i zastosowanie wśród 
społeczeństwa. - 

    

    
      

  

Coprawda, wysławi 
po dwa g 

1y już poprzednio 
nitury np. z Austrją i Łotwą w 

e udawało się nam 

cięstwa. Dopiero 9- 
iosła nam tak długo 

2: na obu frontach zwycię- 
z Rumunją 5:0, z Łotwą 2:1. 

zielne zwycięstwo nie było zbyt wiel- 
ką niespodzianką, lecz rezultat cyfrowy spot 
kań był dość nieoczekiwany, na podstawie 
bowiem poprzednich wyników oczekiwaliśmy 
raczej 2:1 z Rumumnją, a 5:0 z Łotwą, tym- 
czasem zaś wynik był odwrotny. 

Z Rumunją walczyliśmy 5 r. Pierwsze 
trzy spotkania przyniosły wyniki remisowe, 
czwarte zaś zakończyło się naszą porażką 

Obecne zwycięstwo równa ilość wygra- 

h meczów, przy stosunku bramek 12.8 

naszą korzy 

Z Łotwą rachunek jest nieskomplikowany: 
3 mecze — 3 wygrane. Stosunek bramek do- 

skępały 13:1. = 

W: obecnym roku piłkarstwo polskie zo- 
zegrało już 4 spotka: międzypaństwowe. 
Wszystkie 4 wygraliśmy! Jugosławję poko- 
naliśmy 3:0, a Szwecję 2:0. Zatem bilans me- 
czów międzynarodowych dła piłkarstwa pol- 
skiego jest bardzo dobry: wszystkie spotka- 
nia wygrane, stosunek bramek 12:1. 

Brawo piłkarze polscy! 

    

  

   

        

  

  

    

  
  

    
    

  

       

  

  

    

   

w. p. + 

Koncert śpiewaczki 
amerykańskiej. 

  

widzimy znakomitą śpie- 
waczkę amerykańską p. D'Allaz jako inter- 
pretatorkę pieśni indjan amerykańskich. 

Występowała ona w Warszawie z kou- 
certem na rzecz działu naukowego Instytu!u 
Radowego im. Marji Curie - Skłodowskiej.. 

Na fołografji 

  

OGŁOSZENIE 0 PRZETARGU 
Dyrekcja Lasów Państwowych w Wilnie niniejszem ogłasza, że w dniu 17 pażdziernika 1932 roku o godzinie |2-ej w lokalu Dyrekcji (Wilno, ul. Wielka 66) 

odbędzie się przetarg ustny oraz ofertowy na wydzierżawienie niżej wymienionych rybołowstw: 

  

3 

  

NZ AE 2 
Najlepsze Lo) nts:o: Lo.iumowe 

i paltowe kupuje się 

w SKLEPIE BŁAWATNYM 

i „TKANINY TANIE" 
  

  

    

    

    

    

  

   

  

  

  

  

  

     

         

  

                      

si > a = = Cena wywo- > $. CISZEWSKIEGO, Wilno, Wileńska 31. 
Objewi-za.sj du FEESTEKM Obs; & = Ž = ławcza Wysokość Termin a pad 

NAZWA OliBs £ E K LU ———— — ——— 28 ТО zadiza objęcia 3 UWAG 
licytacyjnej | nej tenucie 1 Mal B "- да ы A OWE zam docenia OOOOOOODOODEEENEJ 

Nadleśnictwie Powiecie Gminie 1а dzierż. 2 B 

| a : E DRZEWKA I KRZEWY 
= _ El OWOCOWE 

1 | 36 Brasławskiem Brasławskim Slobodzkiej 899,54 3000,00 900,00 | Od dnia |1Olat| Dla wszystkich umów | [3] odporme na mrozy, wyhodowańe ra miejscu [a] 
2 37 ši й ; 5 Pluskiej 1475,94 4000,00 1500,00 przetargu $ rewizja cen co 2 lata Gi w szkółkach, dobry wybór polecają [-] 
3 23 5,12 ha, Szejnelis Hoduciskiem Święciańskim Zabłociskiej 106.11 900,00 300,00 ы й ‘]ёп 90‘333?:‘1‘;(1]…7"…;3' Ш na sezon jesienny 
4 32 „00 ha, Księdzowskie 17,43 ha, | : MaG Wina iż - NES 3 m SE 128,28 6% 0 : 2 Magistrat m. Wilna. B = LL 

5 38 1 BSbų Sa a A 2 ś ęciańskim Duksztańskiej 2395,50 1150000 -3000,00 - 5 ь Ш KOLONJI WILEŃSKIEJ L] 
6 7-Kiamaki yla + AS a i Nalibockiem Stołpeckim Nalibockiej 100,00 750,00 220,00 = i [l ыа Ш 
7 8 „ Siowry 0, уг 59 ha, Bałtagoła 13,75 ha, Ž > 

Linemar „Lokajka 52.00 Ва . . AI Święciańskiem Święciańskiim Janiskiej 90,34 750,00 220,00 * $ Ш Wilno, Zawalna 6, m. 2 [] 
s | 19 . Dryngis 340,0 ha, Dryngiszcze 60,0 ha. . . . . . .. : i Łyngmiańskiej 600,00 3000,00 850.00 . : Ei CENY PRZYSTĘPNE B] 
Э10 „ Krotony 862,43 ha, Kretoniszcze 68,75 ha. . . . . . . ы : Zabłociskiej 931,18 4000,00 500,00 : Е (0 10 55 „ Kierocie 23,86 ha, Gieruci 21,86 ha . = 3 7 Łyngmiańskiej 45,72 250.00 80,00 " A EJ EF] [E FF Js IB 1 

li 11 „More 6 ha, Kotysz 26,25 ha, Wojniak 4,92 ha Trockiem Wil.-Trockim Trockiej 160,43 1150,00 325,00 Е ы 7 
12 13 „ Rako-Oko 1.11 ha, ZZ 2.00 ha, Szemiot 16,9 ha, = ° 

Szulniki 1391 ha, Szulniki 18,77 ha, Birwa-Biruny 27,10 ha, 6 an d 24 | t 
Cukiszki 15,57 ha, Purwie 11,68 ha, Myc 3,86 ha . . . * * | ы 92,01 750,00 250,00 = Ž p 0 a WZW Z 

13 17 »„ Turgojcie 2,13 ha, Międzyrzeckie 52,30 ha, Korwie 61,65 ha, : =: 
Łukno 43,10 ha. Jeziorko 11,08 ha, Iikuć-lika 18,40 ha, | ® dobrą PA pewnych siebie, 
ESD DORON PZPS RDZA a ZA : | S Rudziskiej 198,87 1800,00 600,00. Ž > szukających stałej posady, poszukuje 

14 „ Biciszki 15,0 lia, Witrołowka 2,0 ha, Szmygoje 2,00 ha . . 2 + Trockiej 19,00 300,00 100,00 z Ё poważne- Towarzystwo od zaraz na 15 „bez nazwy 2,0 ha, Ditto 3 ha, Ditto 2,0 ha, Błahodatna 25,0 ha : s A 32,00 250,00 90,00 : ś dobrych warunkach. 
6 Z lone ju iny a * - * . . . i nskie; ūskiej 47. оВ, © 2 

16 6 и a 140 Aba, Gulbiny 33,60 ha 5 Wileńskiem 2 Rzeszańskiej 17.60 300,00 100,00 ^ = Fachowość i kaucja zbyteczne. 
17 7-а| Odcinek rzeki Wilji w Mazuryszkach 14,5 ha . . . . . . . У | - w 14,5 50,00 20,00 я я 7 s а5Ё ssa d вИ мее оааа cie ВО ВА сс Ra ; | : m. Wilno 60.0 400,00 150,00 ; : R AO OSO ONE: © 

10 do 12 i od 2 do 4-ej 
VARUNKI: 1. z: SEM na ustalonych formularzach należy składać lub przesyłać do Dyrekcji w zalakowanych kopertach z napisem „Przetarg na rybołówstwo* do dnia 17 października 1932 r. godz. 12, poczem nastąpi Wilno, ul. Mickiewicza 41—19 (front) yarcie ofert.     . Wadjuin może być wpłacote do Kasy Skarbowej, a pokwitowanie wpłaty należy dołączyć do oferty lub może być przesłane w kopercie ofertowej. 

. Koszta przetargu w stosunku % 0% od sumy wywoławczej ponoszą osoby, które zalicytują jednostki przetargowe. 
. W ofertach należy wyraźnie zaznaczyć, że warunki dzierżawy ofertowej są znane i poddaje się im bez zastrzeżeń. 
. Dyrekcja zastrzega sobie prawo wyboru oferenta niezależnie od wysokości zaoferowanej sumy. 
. Warunki dzierżawy można przejrzeć w Dyrekcji Lasów w Wilnie (referat rybny) w godzinach urzędowych. 
. Dnia 17 października r. b. w obecności przybyłych oferentów w oznaczonej wyżej godzinie odbędzie się ustny przetarg poczem nastąpi otwarcie ofert. 

Dyrekcja Lasów Państwowych w Wilnie. 

  

KAWIARNIA „ŚWITEZIANKA” 
к Wilno, ul. Wileńska 9 (dawn. „Ziemiańska”) 

OBIADY na maśle z 2-ch dań 1 zł., z 3-ch dań 1.20 
Śniadania, kolacje, potrawy jarskie. 

We wtorki kołduny, w czwartki i niedziele flaki. 
Kuchnia pod kierownictwem fachowych sił. 
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4 KU R J E R МОВ SKI 227. (2469). 

leczniczo-zapobiegawczej na terenie woje- DZIŚ! Film nad fllmy! Gigantyczne arcydzieło o niezwykłych wprost nieobliczalnych wartościach 
wództw konferencji wziął udział naczel- KRONIKA 

  

    

  

  

į = Dziś: Franciszka. 

| Wtorek | juto: Placyda. 

| 4 Wschód słoń. 5 m. 25 | /schód słońca — g. 5 m. 

jPaździern. | zwa |, — а. 4ь 49 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U.S.B. 

w Wilnie z dnia 3/X — 1932 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 730 

Temperatura średnia + PC. 
- najwyższa - 90 C. 

& nainižsza 4- 6° С. 

Opad: 10,9 

Wiatr: połudn.-zach. 

Tendencja: spadek, potem wzrost. 

Uwagi: deszcz. 

Przewidywany przebieg pogody we wtorek 
4 października według PIM. 

Zachmurzenie zmienne z  przelotnemi 
deszczami. Słabnące wiatry zachdnie i pół- 
mocno-zachdnie. 

USOBISTPA 
— P. Prezes Sądu Apelacyjnego, Wiacław 

Wyszyński wyjechał w dniu 4 bm. do Grod- 
na na wizytację sądu okręgowego. 

MIEJSKA. 

— Wyjaśnienie Magistratu w spra 
wie kwitów komornianych. Dla uni 
knięcia wątpliwości przy uiszczaniu o 
płat na rzecz bezrobotnych od kwitów 
komornianych magistrat m. Wilna 
wyjaśnił, że opłaty te dotyczą wszyst 
kich kwitów wystawionych i płat 
nych od 1 września b. r. choćby kwi 
ty opiewały na sumy należne za ubie 
gle miesiące. Wj wypadku wystawia 
nia kwitu na część należności opłatę 
na bezrobotnych regulować należy 
dopiero po otrzymaniu ostatniej raty 
Zwolnione od opłaty są kwity od lo 
kali jedno i dwuizbowych, natomiast 
lokale przemysłowe niezależnie od ilo 
ści izb podlegają opłacie. 

— Generalny remont chodników.. 
Z początkiem wiosny r. p. magistrat 
zamierza przystąpić do generalnego 
remontu chodników i układania no 
„wych. W pierwszym rzędzie zwróco 
na zostanie uwaga na peryferje mia 
sta. W związku z tem opracowany z 
stał dodatkowy budżet betoniarni 
miejskiej, która zajmuje się produkc 
ją płyt i krawężników betonowych. 
"Wyprodukowane płyty, jak już zaz 

naczyliśmy, zużytkowane będą z wio 
sną roku przyszłego. 

— Przerwanie robót klinkierowych. Na 
skutek ostatnich deszczów przerwane zosta- 
ły roboty klinkierowe prowadzone obeenie 
na ul. Zamkowej i Wiiełkiej. 

— Zwiększenie się wpływu podatków. W 

ciągu ubiegłego miesiąca zwiększył się nie- 
spodziewanie wpływ podatków do kas miej 
skich. Podług prowizorycznych obliczeń w 
omawianym czasie wpłynęło 50 procent po 
datków preliminowanych w tym okresie do 
płacenia, 

Czynniki kompetentne zjawisko to tłu 
maczą tem, że objęcie egzekutywy podatków 
przez władze skarbowe wzmogło obawy płat 
ników o natychmiastową egzekucję. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Komenda. Okręgu Wileńskiego Legjo- 
nu Młodych podaje do wiadomości, iż sekre 
tarjat Legjonu Młodych Związku Pracy dla 
Państwa urzęduje codziennie od godz. 15 do 

17, й 
SZR” 

p SPRAWY SZKOLNE, 

— Szkoła Dramatyczna przy Teatrach 
Miejskich ZASP. w Wilnie. Na mocy zezwo- 
lenia Ministerstwa WIR. i OP. zostaje otwar- 
ta Szkoła Dramatyczna przy Teatrach Miej- 
skich ZASP. w Wilnie. 

Dyrektorem Szkoły Dramatycznej, rozpo 
rządzeniem Pana Ministra WiR. i OP. (na 
podstawie par. 2 ant. 6 ustawy z dn. 1 mar 
ca 1932 r.) został zatwierdzony Dyrektor T:- 

atrów Miejskich p. M. Szpakiewicz. 
Szkoła Dramatyczna prowadzona będzie, 

jako kurs dwuletni, z wykładami teoretyc:- 
nemi i praktycznemi. 

Egzamina wstępne 10 października rb. 
Podania, zawierające życiorys, oraz slo- 

pień wykształcenia, skierowywać należy d2 
Teatru Wielkiego na Pohulance: Wfilno, Dr 
Jerzy Bujański. 

Opłata wynosić będzie: wpisowe 10 zł 
jednorazowe i 25 zł. opłata miesięczna. Kie- 
rownietwo Szkoły Dramatycznej w Wfilnie 
sprawować będą: dyr. M. Szpakiewicz i Dr. 
Jerzy Bujański, przy współudziale wybitnych 
pedagogów. 

  

  

  

   

   

   

GOSPODARCZA. 

Czerwoniee spada. Na nieoficjalnej 
giełdzie wileńskiej daje się w ostatnich dn. 
zauważyć Spadek sowieckiego czerwońca 
przy bardzo znacznej podaży i słabym no- 
pycie. 

— Zmiana opłat rynkowych. Magistrat 
projektuje obniżenie opłat rynkowych na 
rynkach końskim i hodowlanym. 

— Wymiar podatku obrotowego. Poszcze 
gólne urzędy skarbowe na terenie Wilna 
przystąpiły do wymiaru podatku obrotowe 
go za rok 1931, W iar dokonywany jest 
na podstawie złożonych zeznań i przeprowa 

dzonych rewizyj. 

  

     

     

    
  

WOJSKOWA. 

— Nominacje na podporuczników. Dowia 
dujemy śię, iż podchorążowie, którzy w о- 
becnym okresie jesiennym odbyli ostatnie 
ćwiczenia przed otrzymaniem stopnia ofi- 
cerskiego na podporuczników otrzymać ma 
ja w marcu przyszłego roku. Obecnie do- 
wódcy formacyj sporządzają noty i opinje 
e podchorążych, celem przedłożenia ich wła- 
dzom centralnym, 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ 

—Języki obce w R. W. Sekcja Kulturał- 
no-Oświatowa Rodziny Włojskowej w Wiilnie 
organizuje dla pp. wojskowych i ich rodzim 
oraz osób cywilnych kursy języków obcych: 
dla początkujących — angielski, niemiecki : 
francuski i dla zaawansowanych — fran- 
cuski. 

Lekcje będą się odbywać 2 razy w tygod- 
niu, wieczorem. Cena 50 groszy za godzi! 
osoby cywilne jeszcze płacą 1 zł. członkow- 
skie. 

Zapisy są przyjmowane w poniedzi 
czwartki od 5—7 wiecz do dnia 13 p. 
nika rb. włącznie w lokalu Sekretarjatu R 
W. uł. Mickiewicza 13. 

     

   

   

  

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Wjlieńskie Towarzystwo Lekarskie. — 

XXIII Posiedzenie Naukowe odbędzie się we 

Środę dnia 5 października 1932 roku o godz. 
20 w sali własnej przy ulicy Zamkowej 2 
nast. porządkiem dziennym: 

1) Odczytanie protokółu ostatniego posie 
dzenia. 

2) Dr. A. Malinowski: Demonstracja cho- 
rego z wrodzoną myotonją. 

3) Dr. G. Giecow: Demonstracja prepa- 
ratu. - 

4) Prof. Dr. WŁ Jakowicki: Zagadnienie 
zapobiegania ciąży. 

— Przed nową imprezą kulturalną w Wit * 

nie. Z okazji tegoroczego Święta Chrystu 
Króla, które odbędzie się dnia 30 paździ 
nika r. b. jako Święto Akcji Katol 
pod hasłem: „Walka z  bew 
dem w druku i obrazach* Archidiece. 
Instytut Akcji Katolickiej w Wiilnie wystą 
pił z inicjatywą zorganizowania w naszem 
mieście Wystawy Książki, Prasy i Sztuki Ka 
tolickiej, Szereg przedwstępnych narad jaż 

się odbyło i niektóre prace już są w toku, 
jednak tak poważna impreza, jak jest pomy- 
Ślana Wystawa Książki, Prasy i Sztuki Kato- 
lickiej wymaga gruntownego omówienia, 
przedyskutowania celem nadania właściwego 

kierunku. Szczególnie rozchodzi się o właści 
we ujęcie Wystawy w dziale Sztuki. W! tych 
celach odbędzie się we wtorek t j. dziś o 
godzinie 18 (6 wieczorem) zebranie elity 
kulturalnego Wfilna na zaproszenie Archidie- 
cezjalnego Instytutu Akcji Kaloli j w lo- 
kału przy ulicy Metropolitalnej Nr. 1. 

BE RÓŻNE. 
— 0 współpracę sanitarno-lekraską. Dn. 

1 października wojewoda wileński przepr: 
wadził dłuższą konferencję z przedstawi 
lami Zarządu Wileńskiej Kasy Chorych w 
osobach komisarza E. Kątkowskiego, d 
ktora J. Gradowskiego i naczeluego leka 
dr. B. Szniolisa w sprawie nawiązania pr 
Kasę Chorych ścisłej współpracy z wła 
mi samorządowemi w zakrsie medye 
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Wydziału Zdrowia dr. H. Rudziński. 

Na konferencji ustalono konieczność i 
możliwość przeprowadzenia daleko idącej 
konsolidacji placówek sanitarno-leczniczych 
(środka zdrowia, p 
wadzonych prze 
jak to: posługiwanie się wspólnym loka 
urządzeniami i personelem lekarsko-pomoe- 
niczym, co w konsekwencji da obu stronom 

w wydatkach i przy 
obecnym gospodarczym umoż 
uniknięcie ewentualnej konieczności fxwi- 
dowania istniejących instytucyj sanitarno 
leczniczych. 

Kroki zmierz 
Jug konsolidacį 
szym czaise. 

— Zapałki mają stanieć. Wiobec spadku 
konsumcji zapałek na ach mie 
z powodu ws 
włościan a naw: 
dze projektują 
ma nastąpić w mie 

Według danych popyt na zapałki 
spadł o 5 e. Na Wfleńszczyźnie 

całe wsie w pow. św 
m, brasławskim. pos 

m zamiast zapałek uży 

   

   
  

  

     

  

ku zrealizowaniu wed 
poczynione w najbbż 

jące 
będą 

  

   

     
    

    

    

        

ącu listopadzie rb. 

  

  

    

  

skim i wi- 
1а — krze- 

  

— Znižka cen na periumerje. W związku 
z obniżką cen spirytusu staniały również wy 
roby spirytusowe, jak woda kolońska, per 
fumy ect. 

— Ceny węgla pod kontrolą urzędu wo- 
jewódzkiego. W związku z te VŽ 
kową na wę; 

wojewódzk 
kcje, czuw 

Ni 

    

   

   

  

   

  

2 niona zwyżka cen będzie tę- 
+ bezwzględny sposób, a winni u- 

spekulacji węglem karani z calą 

      

surowością. 
pasy węgla w Wfilnie są dostateczne, 

ceny węgla są normalne i pobieranie w de- 
talu czy w hurcie cen wyższych jest nieu- 
zasadnione. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
ZAJŚCIE Wi DOMU SCHADZEK. 

Ubiegłej nocy dem schadzek niejakiej 
Frumkinowej (ul. Praezkarine) stał się wi- 
downią burzliwego zajścia. O godzinie pierw 

szej w nocy wtargnęło tam, jak wynika z 

zameldowania poszkodowanej, około 12 dob- 

rze już pijanych osobników, którzy z nieu- 

stalenych narazie powodów pobili znajdu- 

jących się w lokalu „gości* i „panny*, przy 

czem od jednej z nich odebrali kilkanaście 

zł. Na odehodnem napastnicy stłukli szybę 

i połamali meble. 
Zawezwana policja zajście zlikwidowała. 

Winn$eh zatrzymano. (e) 

    

AWANTURA I STRZEŁANINA NA ULICY 

WIELKIEJ. 

Ubiegłego wieczoru przy zbiegu ulie „Wiel 

kiej i Sawiez doszło do burzliwego zajścia, 

Na rogu tych ulic zjawił się jakiś dobrze 

mający w czubie osobnik i zaczął zaczepiać 

przechodniów, co spowodowało bójkę, która 

przyjęła wkrótce ostre formy, grożąc przele- 

wem krwi. 

WI tym właśnie momencie przechodził u- 

licą porucznik Witold Popławski zamieszka- 

ły przy ulicy Ostrobramskiej 16, który „Zar 

żądał od awanturnika by zaprzestał bójki, a 

gdy to nie poskutkowało wydobył rewolwer 

i oddał dwa strzały na postrach. Awanturnik 

wówczas uspokoił się i dał się zatrzymać, W 

komisarjacie wyjaśniło się, że jest to niejaki 

Jan Kolendowski zamieszkały przy uicy Kal 

  

waryjskiej Nr. 78. (e) 

OFIARY 

LISTA SKŁADEK. 

Zebranych przez naczelnika urzędu skarbo 

wego w Święcianach, dla Wacława Koziełły 

w związku z notatką w N. 220 „Kurjera“. 

Stanisław Rudzki zł. 5— Aleksander Gu 

ze 1,50; Stanisław Chalecki 5—; Szymon Ma 

‚ ; Izrael Kiesel Kiwel Asz 

; Jan Oziewi Wanda O 

ziewiczowa 1— Karol Jasiulaniec 1—; Alek 

sander Skory 1,50; Józef Miedzychowski 

1,50; Adam Skurjat 1—; Ryszard Olszewski 

1,50; Stefan Skorupo 1,50; Skinder Edward 

1—; Wesołowski Jan 1—; Franciszek Runiec 

0,50; W. Druba 0,50; B Butomo:; 0,50; J 

Bondarewicz 0,50; Gabryelewicz 0,50 M. Szu 

chman 1-—; B. Tolkaczew 0,50; Duboiski 0,50 

F. Straszywski 1—; J. Barburski 1—; Sa 

wieki 1—; W. Iwanowski 1—; A. Chomiński 

1—. 45 zl. 

     
    

  

    

Razem 

FIRMA CHRZEŠCIJANSKA 
8 NOWOOTWORZONY 

SKŁAD APTECZNY -:„„APTEPOL“ 

HH" 

Wilno, ul. Zamkowa 12 vis-a-vis Skopówki. 

BOGATO ZAOPATRZONY WE WSZELKIE ARTYKUŁY APTECZNO- 
KOSMETYCZNE i ŚRODKI PATENTOWANE. 

Uwagal Z powodu otwarcia sklepu od |—10-X ceny na wszystkie artykuły 
specjalnie zniżone. 

EUZTEOENS 

WiRGIL MARKHAM. 

aa | M AAAAAAAAAAAAAAAAMAA 

  

DJABEŁ KUSI. 
(THE DEVIL DRIVES). 

Powieść amerykańska. Przekład autoryzowany 

— Nie... Nie... Nie wspomniałam. 
Czy panu na tem zależy? Czy nie 

powiedziałam już panu bardzo dużo... 

i bez tego? i 
Słowa te wydały mi się wyraźnie 

zagadkowe. 
— Nie rozumiem pani — odpowie 

działem. — I pani mnie nie rozumie. 
Dowiedziałem się czegoś, o czem 
muszę pani powiedzieć. Ten skarb — 
te szkiełka — to był prawdziwy skarb 
fortuna w klejnotach. 

Popatrzyła na swoje 

splecione ręce. 
— Wiem o tem. Wiedziałam o tem 

oddawna. 
Ależ nie! Nie mogła pani wie 

dzieć. Jego list nie doszedł do pani. 
bo nie był nawet wysłany. 

— Jego list? — spojrzała na mnie 
wielkiemi oczami. 

— List Dubrosky'ego — pisał go 
w chorobie i pewnie potem. wyzdro 

kurczowo 

  

z angielskiego. 

wiawszy, nie wysłał. Zawiadamiał w 
nim panią, że skarb... ale pani wie...? 

— Wiem—wiedziałam.—Uśmiech- 
nęła się z goryczą. — Pan chce się 
dowiedzieć wszystkiego, nawet tego, 
co wolałabym przemilczeć. Ech, nie 
może pan westchnąć romantycznie: 
„Była mu wierną do końca". Filadel 
fja Boston była wierna, ale nie ja. 

Westchnęła. 
— Ale dobre rzeczy nigdy nie 

trwają długo. Przypuszczam, że Fila 
delfja Boston przestała istnieć tego 
dnia, kiedy zajrzała ponownie do 
kryjówki ze skarbem. 

-- Chroniony przez „wiatr, ziemię 
di wodę* — zacytowałem. 

— I o tem pan wie. — Wzruszy 
ramionami. — Poco ja panu to wszy- 
stko mówię? Ale, ale — jędnego pan 
nie wie — że ja zabrałam skarb? 

-- Zabrała pani? — powtórzyłem 
zdumiony. 

      

KAŻDE OGŁOSZENIE 

„KURJER WILEŃSKI" 

WYYYYYYYYVYYYYYYYVYVVYY 

najskuteczniejszą pomocą jest tym, 

którzą ogłaszają się wyłącznie 

w najpoczytniejszem pismie 
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HAAAAAAŁE 

— Tak. Czy pan wie, co oznaczały 

„wiatr, ziemia i woda*? 
— Dokładnie nie, ale możebym się 

domyślił. 
— Zakopaliśmy uroczyście skarb 

u końca cypla, na dnie jeziora, w miej 
seu, gdzie odsłania się ono, gdy wieje 
wiatr od lądu, w mule, obok skalnego 
występu. Po powrocie od niego, po 
szłam zobaczyć, co się stało ze skar 
bem, W zimie koło wybrzeża tworzą 

się zwały lodu, ale pomimo to udało 

mi się odszukać i skałę, i skrzyneczkę. 
Naturalnie tym razem poznałam się 
na wartości kolorowych szkiełek. Za 
brałam skarb i zużyłam początkowo 
na poszukiwanie Dobrosky'ego, a po 
tem na inne rzeczy. Ale, od chwili. 
kiedy otworzyłam i złupiłam cenną 
skrzyneczkę, Filadelfja Boston prze 
stała istnieć, Chcę. żeby pan lo zrozu 
miał. ' 

— Dubrosky chciał, żeby pani wzię 
ła ten skarb. chciał, żeby pani żyła 
wspaniale, 

Filadelfja wykrzywiła 
kim grymasem. 

usta gorz 

  

    

    

-— Doprawdy? To zna e sam 
nie rozumiał, czego mi „. żyłam 
wspaniale i wiem. co to Wy 

  

starczy na mnie spojrzeć, żeby to zro 
zumieć. Żegnam pana, panie Peters. 

Dźwięk. Kino-Teatr 

PAN 
ulica Wielka 42. 

POGROMCY 

z 4-ma asa- 
mi ekranu: 

PRZESTWORZY 
Bajeczna technika i niebywały rozmach wykonanial — 

świata, 

rolach 
Wallace Beery, Glarkiem Gable, Dorothy Jordan i Conredem Naglem 5452, 

Subtelna intryga miłosns. 
Nasz film jednocześnie wyświetla się z największem powodzeniem w stolicach 

Najwyższy wyraz emocji. 
jak: Paryż, Londyn, 

New-York, i Warszawa. — NAD PROGRAM: AKTUALJA DŹWIĘKOWE. 
UWAGA! Dla uniknięcia tłoku upraszamy o przybycie punktualnie na początek seansów: 4, 6, 8 i 10 15. 
  

Dtmięs. Kino - Teatr 

HELIOS 
Zlłażeka 38, tel 9-25 

DZIŚ! Najnowszy artyst. przebój dźwię- 
kowy wytwórni „Sowkino* w Moskwie 
W-g powieści D. Szolochowa „Cichy Don*. 
najwybitniejszych artystów teatrów moskiewskich. 

Nad program: Atrakcje dźwiękowe. Na 1-szy seans ceny zniżone. 
W sobotę i niedzielę — bilety honorowe nieważne. 

MiŁOŚĆ DGŃRSKIEGO KOZAKA. 
Režys. Olgi Preobraženskiej : Iwana Pronowa z vdziałem 

Qryginalne pleśni i tańce w wykon. dońskich kozaków 
Początek seansów o godz 4, 6, 8 i 1020 

  

Ś*więż. Kino - Teatr 

Aollywoed 
M akiew. Z2, tel. 15-28 

Nad program: 

DZIŚ! Zvpełnie nowe 
opracowanie i muzyka! 

Największy szlagier polski DZIKIE POLA 
z udziałem DANIUTY ARCYSZEWSKIEJ i ZBIGNIEWA STANIEWICZA 

Dodatki dźwiękowe. — Początek seansów o godz 4, 6 Bi 1015, w dnie świąt. o g. Ż-ej 
  

sożwiękowe Kino 

CASINO 
$lałka $7, tel. 15-41. 

Dziś Wlasta Burian * 
nanej podwójnej kreacji kióla 
i jego sobowtóra w doskonał. 
arcyprzebojowym filmie p, t. Król--to ja Ceny od 25 gr. 

ohater niezapomnian. filmów „С K. Feldmarszałck*, „On i jego siostra” 
„Pod kurstelą* ukaże się na naszym ekracie w swojej nowej niezrów- 

Nad program: Urozmalcone dodatki dźwięk. 
Początek o godz. 4, 6, 8 i 10'15 

Dla młodzieży dozwolone. 
  

$wi;k. Kino - Teatr 

STYLOWY 
a. Wielka 36.   Salwy. Dowcip. 

Dziś! Najpiękniejsze 100% 
dźwiękowe arcydzieło p. t. 
marne", W rol. gł. Ałbert Prejean i Poła lilery. 

Pod dachami Paryża Wielki sensacyjro erotyczry 

12 skt. z życia apaśzy Faryża na „Mont- 
Nad program: Nejn. 100% dźwięk. śmiech. 

Kohn i Kelly w najnowszej po raz pierwszy w Wilnie niewidzianej dotychczas kreacji p. t- 

dremst w 

Żeński bataljon śmierci. Arcyzabawna komed a-farsa w |0 aktach. W rol. gł.: Kohn i Kelly. 

  

LEONARD PIKIEL i Syn 
WILNO, WIELKA 7, TEL. 11-55 

Į POLECA 

OSTATNIE NOWOŚCI: 
na Kostjumy i Płaszcze damskie i męskie 
na suknie wełny i jedwabie Najnowsze kolory i gatunki 

Towary Bieliźniane i Pościelowe. 
FLANELE, KOŁDRY, CHUSTKI, DYWANY, GOBELINY i FIRANKI 

Na suknie wizytowe: 
DJAGONAL szer. 90 cm. Zł. 4.00 — PANAMA szer. 90 cm. Zł. 4.25 
GEORGE'TTA szer. 90cm. Zł. 4.50 — KORONKA wełn. szer. |30 cm. Zł. 12.00 
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Ogłoszenie. 
Zarząd Spółdzielni 3-go Baonu Saperów 

Wileńskich podaje do wiadomości, że z dniem 3 X 
b. r. przystąpił do likwidacji Spółdzielni, w związku 
z tem będzie zwolniony 
sklepowy p. Rałkawski 
ważniony do zawierania 
wych z dniem zwolnieni 

Wierzyciele proszeni 
tensyj do Zarządu Spółd 
do dnia 15.X. b. r. 

z zajmowanego stanowiska 
JGŁEŃ, który nie jest upo- 
żadnych tranzakcyj handlo- 

a. 
są © wnoszenie swoich pre- 
zielni 3-go Baonu Saperów 

  

Prezes Zarządu 
Wejtko, porucznik 

  

ZAKŁAD ELEKTRO-TECHNICZNY 

„ELEKTROPRĄD" 
Wilno, ulica Szopena 3 

Przyjmuje wszelkie roboty elektro-techniczne, 
— ładowanie i napra wa akumulatorów. — 

  

Od roku 1843 istnieje 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 

jadalne, sypialne i ga- 
binetowe, kredensy, 

stoły, szaty, łóżka it.d. 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 
ma dogodaych w sronkach | 

I NA RATY. 
N40ESZEY NOWOŠCI, 

8324 | 

ZGINĄŁ pies 29. IX. rb. 
młody seter irlandzki up- 
rasza się o odprowadze- 
nie, Tatarska Nr. 1 m. 11 
za wynagrodzeniem. Przy 
właszczenie będzie ściga- 

ne sądownie. 
  

gubiony został index 
akademicki Nr. 3384, 

na imię lzaak Szuster, wy- 
dany w r 1929. Index po- 
wyższy uprasza się O 
zwrot za wynagrodzeniem 
pod adresem: ul. Wiel- 
ka 41/1. 1. Szuster. 
  

SPRZEDAM natychmiast 
tanio ewentualnie na raty 
6 i pół ha ziemi za la 

sem Antokolskim 
Wiadomošč: Plackow: 
willa Podzamcze w 
lętniku od 4 do 5 p. poł. 

  

   
e-     

Do wynajęcia 

SKLEP 
przy mt. Wileńskiej 20 

SKLEP 
do wynajęcia z gazem i 
elektrycznością róg Wiel- 
kiej i Sawicz. Dow. się 
w biurze ogł. I. Karlin, 
Niemiecka 35. 
  

Do wynajęcia 

Mieszkanie 
słoneczne 5 pokojowe 

ao JB aliżky- 
Wszelkie wygody. 
Zakretowa 17. 

MIESZKANIE 5 pokojowe 
kapitalnie odremontowa- 
ne do wynajęcia. Kalwa- 
ryjska 20 m, 4, obok przy 
stanku autobusowego. 

2 POKOJE 
z łazienką i kuchnią, z 
meblami lub bez do wy- 
najęcia. Ostrobramska 
m. 7. Oglądać od 2 do 

POKÓJ 
duży, jasny z umeblowa- 
niem lub bez w dobrym 
punkcie miasta do wyna- 

jęcia. Zamkowa 3—8. 
Dowiadywać się w godzi 

nach biurowych. 

3 POKOJE 
z wygodami do wynajęcia 

Zawalna 6 m. 3. 

  

  

° 

  

    

Młodą osobę 
władającą językiem nie- 
mieckim w celu konwer- 
sacyjno-towarzyskim po- 
zna sympatyczny akade- 

mik. Łaskawe oferty upra- 
szam kierować do Adm. 
„Kurį. Wil.“ pod „Dyplo- 
mowany”. Dyskrecja za- 

BEWALÓRK 

KURSY 
‚ 4 

Sera mA Móśzy Nat 
w Wilnie 

Maszyny: Remiagton. Un- 
derwood, Royal i ldeal 
Korespondencjahandlowa 
i urzędowa. Metoda no- 
woczesna. Informacje: ul. 

Sosnowa 10—5. od godz 
9—11 1 оё 3—6 
  

Niedrogo 

lekcje-korepetycje 
języków: 

francuskiego, 
niemieckiego, 

polskiego 
Słowackiego 16—6 

POSINKUJĘ pTACJ 
z zawodu 

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

  

  

KAWIARNIA 

„ŠWITEZIANKA“ 
Wilno, Wileńska 9, 

Smaczne i obfite obłady 
na maśle, śniadania i 
kolacje. Potrawy jarskie   

20 VA AE 

Dr. J. Sernsztein 
choroby skórne, wenerycz- 

ne i moczopiciowe 
Mickiewicza 28, m. 5 

przyjmuje od 9—1 i 4—8 
ZEW. P 

Dr. Woifson 
Choroby skórne, 

weneryczne, 
i moczopłciowe 

Wileńska 7, tel. 10-67 
od godz. 9—1 i 4—8 

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

od g. 9—1 i 5—8 wiecz. 

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

  

  

  

Docent U. S. B. 
Dr. Med. 

Marlan Mienicki 
po powrocie i przepro- 

wadzeniu się wznowił 
przyjęcia chorych 

skórno-wenerycznych 

Wileńska 31, m. 2 
od 4—7 po poł. 

L Kenigsberg 
Cboroby skórne, 

weneryczne 
1 meczopłelowe, 

ulica Mickiewicza 4, 
* telefon 10-90, 
od godz. 9—12 1 4—8. 

Akuszerka 

Marja Lakneroa 
+rzyjmuje od 9 do 7 wieen. 
ulica Kasztanowa 7, m, 5 
W. Z. P. Nr. 69. 8528 

  

  

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziła sią 

Zwierzyniec, Tom. Zaną 
na lewo Gedeminowską 

ul Grodzka 27. 
W. Z. Nr. 3+93 
  

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

ne ul. Mickiewicza 4—6 

tamże gabinet kosmetvcz- 
ny, usuwa zmxrszczki, bro- 
dawki, kurzajki i wągry 
W. Z. P. 48. 8323 

„Ei i) ek 

Bomby humorv. | 

  

i dziękuję za cierpliwe wysłuchanie 
mojej historji. 

Wyciągnęła do mnie rękę z pacz 
ką fotografij, zabranych Masonowi. 

Wszystkie tu są — rzekła. — 
Niech pan zatrzyma te, które są panu 
potrzebne, a resztę niech pan spali. 
Radzę panu. Żałuję poprostu, że je 
oglądałam. Brr!.. Nie jestem wrażli 
wa, ale j dla mnie istnieją pewne gra 
nice. 

— Dziękuję pani. Jeżelibym mógł 
się pani kiedy ezem przysłużyć... 

- Jaki pan niedomyślny. 

Przez pół minuty stałem jak głupi. 
wreszcie zrozumiałem. 

-— Idzie pani o te listy. 
O moje i jego. Czy mógłby mi 

je pan doręczyć? 
Mogę pani. Pod jakim adresem 

je przesłać? 
Pod adresem Harjety Mason. 

Dziękuję panu serdecznie. Załuję, że 
Filadelfja Boston nie może panu po 
dziękować, ale jej już niema. Ja cieszę 
się, że pana poznałam. Niestety, musi 
my się już rozstać. Dobre rzeczy nig 
dy nie trwają długo... 

    

  

      

Zawahałem się. 
З > jestem pev.ny — zacząłem, 

ale jej już nie było. W każdym razie, 
jeżeli istotą Filadelfji Boston był 

wdzięk. serdeczność i kobiecość, to 
nie przestała istnieć. 

  

Rozdział XXVIII. 

ZNÓW RAFFY. 

Schowałem dwie fołografje, a resz 
tę podarłem na kawałeczki i wyrzuci 
łem z okna wagonu. 

Och, co to były za fotografje! Je 
dne ohydne pornograficzne i wogóle 
nie do opisania. Inne zagadkowe dla 
niewtajemniczonych. a dla zaintere 

sowanych zgubne. Jedna naprzykład 
przedstawiała front pewnego domu w 
Paryżu, przed którym handlarz owo 
ców podawał coś jakiejś ręce z pierś 
cieniem na palcu. Reszta postaci była 
niewidoczna. Trzeba było tyłko wie 
dzieć, jakie rzeczy odbywały się w 
tym domu, do którego wstęp koszto 
wał sto franków, aby pojąć, że właś 
ciciel ręki z pierścieniem nie byłby 

rad, gdyby się dowiedział o tem zdję 
ciu. 

Na innej fotografji ładowano sia 

no z wozu do stodoły. Inna jeszcze 

przedstawiała tabliczkę samochodową 
z dwiema cyframi najwyraźniej prze 
robionemi. Na którejś chłopczyk z 

roześmianą buzią przytulał do siebie 

rasowego pieska. Ta  intrygowala 
mnie najwięcej ze wszystkich. 

   

Fotograf musiał poświęcić tej ko 
lekcji wiełe trudu i cierpliwości i po 
siadał niezawodnie zdolności akroba 
tyczne, gdyż wiele zdjęć było robio 
nych z balkonów, dachów i okien. By 
ły nawet odbicia w lustrach. 

Zgadłem bez trudu, o które foto 
grafje chodziło Sabatiemu. Na jednej 
z nich widniała nieomylnie jego twarz 
i tors, na drugiej nogi. Między nogami 
leżała głowa, bardzo podobna do jego 
własnej, z dwiema dziurami za lewem 
uchem i strugą krwi ściekającą na 
czoło, Jasne kamasze Sabatiego rów 

nież były splamione krw Na dru 

giej fotogratji Raffy, widoczny od gło 

wy do pasa. stał z rewolwerem w rę 
ku i patrzył na coś leżącego mu u 
stóp. 

Zrozumiałem. że brat Sabatiego 
zginął w cokolwiek innych okolicznoś 
ciach, niż przypuszczano w sferach 
kryminalnych i policyjnych. Pewna 
mglistość zdjęć wskazywała na to, że 
robiono je przez szybę. Zrozumiałem 
również w jakich warunkach Gray Ma 
son zostawił jedną połowę swego pła 
szcza na okiennicy, a drugą w rynsz 
toku. Śmierć brata Sabatiego i znale 
zienie listów Pat i Dubrosky'ego mia 
ły miejsce o jednej godzinie. 

(D. c. n.) 
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Wydawnictwo „Kurjer Wileński* S-ka z ogr. odp. Drukarnia „ZnięzóWiłno, ul. Ś-to Jańska 1, tel. 3-49. 

  

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis. 
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