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UWAGI O „DEKONCENTRACYJNEM" 
ROZPORZĄDZENIU 

W „Dzienniku Ustaw Rz. P.* z dnia 

5 sierpnia b.m. ogłoszone zostało rozpo- 

rządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej 

z dnia 11 lipca 1932 r. o unormowaniu 

właściwości władz i trybu postępowania 

w zakresie administracji rolnej i reform 

rolnych. Rozporządzeniem tem objęte zo 

stały następujące dziedziny administra- 

cji rolnej i reform rolnych: izby rolni- 

cze, ochrona kultury rolnej, leśnictwo i 

łowiectwo, hodowla zwierząt, wetery- 

narja, scalanie gruntów, znoszenie  słu- 

żebności, obrót nieruchomościami ziem- 

skiemi, parcelacja, ochrona drobnych 

dzierżawców, osadnictwo wojskowe, 

meljoracje, uregulowanie stanu agrarne 

go gospodarstw  przecietych granicą 

wschodnią Państwa i unormowanie 

właściwości władz w stosunku do prze- 

pisów byłych państw zaborczych. 

Rozporządzenie z dnia 11 lipca wpro- 

wadza w życie zasady dekoncentracji i 

jest wynikiem prac odnośnej sekcji na 

czele której stał obecny marszałek se- 

natu p. Wł. Raczkiewicz. Zawiera ono 

szereg postanowień, mocą których pew- 

ne uprawnienia przysługujące poprzed- 

nio wmyśl poszczególnych ustaw, dekre 

tów i rozporządzeń instancjom wyższym 

przechodzą obecnie do instancyj niž- 

szych. W ostatecznym wyniku rozszerzo 

ny zostaje poważnie zakres kompeten- 

cji instancji pierwszej (starostów powia 

towych, komisarzy ziemskich i t.d.), in- 

stancja druga (wojewodowie, okręgowe 

urzędy ziemskie) przejmuje część upraw 

nień, które przedtem należały do mini- 

sterstw a jednocześnie traci niektóre 

uprawnienia na rzecz instancji pierwszej 

Zasada dekoncentracji przeprowadzona 

jest planowo, obejmując bardzo duży 

kompleks różnych dziedzin. Zupełnie 

śmiało można nazwać rozważane rozpo- 

rządzenie rozporządzeniem  dekonceli- 

tracyjnem. 

Zwłaszcza dla terenów odległych od 

Warszawy, wprowadzenie w życie na 

odcinku agrarnym zasady  dekoncentra- 

cyjnej przyczyni się w wybitny sposób 

nietylko do usprawiedliwienia  admini- 

stracji, lecz w równej mierze do szyb- 

szej naprawy stosunków agrarnych. Za- 

leżność od decyzji władz centralnych, si- 

łą rzeczy często powodowała zwłokę, 

która ujemnie odbijała się na interesach 

miejscowej ludności. Zwłokę jeszcze mo- 

żna byłó przeboleć — gorszem było to, 

że Warszawa nieraz nie orjentowała się 

w rzeczywistych stosunkach i potrze- 
bach miejscowych. Z chwilą, gdy decy- 
zja spoczywa już w ręku tej, lub innej 

instancji na miejscu, te dwa ujemne mo- 

menty — przewlekłość postępowania i 

skutki nieznajomości miejscowych wa- 
runków — całkowicie odpadają. 

Należy przypuszczać, że w bliskiej 

przyszłości ukaże się dalszy szereg ana- 

logicznych rozporządzeń dekoncentracyj 

nych, obejmujących inne dziedziny go- 
spodarcze, jak przemysł, rzemiosła i t.p. 
Wówczas już w pełnym całokształcie 
powstaną warunki, umożliwiające roz- 

wój gospodarczy. 

Narazie zasady dekoncentracji prak- 
tyczne zastosowanie znalazły w odnie- 

sieniu do niektórych zagadnień i spraw, 

stanowiących przedmiot zainteresowa- 
nia rolnictwa, a więc jednej z najpoważ- 

niejszych dziedzin gospodarki narodo- 

wej. W dobie ciężkiego kryzysu rozpo- 

rządzenie o unormowaniu właściwości 
władz i trybu postępowania w  zakre- 

sie administracji rolnej i reform rolnych 
zjawia się w sam czas, ułatwia bowiem 

korzystnie dla zainteresowanej ludności 

przeprowadzenie postępowania w spra- 

wach, dotyczących unormowania stosun- 
ków w rolnictwie. 

I tu nasuwa się pytanie, czy wprowa- 

dzenie w życie zasady  dekoncentracyj-. 
nej nie napotka na jakieś trudności, z 

drugiej zaś strony — czy nie powstaną 

jakie komplikacje właśnie z tego powo- 
du, że ta zasada sięga daleko wgłąb te- 
renu, dając instancji pierwszej bardzo 
Szeroki zakres kompetencji, przytem kom 
petencji, która przedtem należała często 

do ciał kolegjalnych (tak naprzykład na 

mocy rozporządzenia z dnia 11 lipca, 

komisarz ziemski będzie odtąd stanowił 

jednoosobowo w niektórych sprawach, o 

których przedtem decydowała okręgowa 

komisja ziemska). 

Dla nas niema żadnych wątpliwości, 

że pod tym względem nie należy mieć 

obaw. Możliwem jest, że w  pierwszem 

stadjum, w okresie nastawiania apara- 

tu administracyjnego pod kątem no- 

wych wymogów prawnych, mogą pow- 

stać mniej lub więcej poważne niedo- 

ciągnięcia. jest to zresztą rzecz nieuni- 

kniona przy każdej przebudowie apara- 

tu. Ale pozatem nie widzimy całkiem po- 

wodów do przypuszczania  jakichkol- 

wiek. trudności, które mogłyby w następ 

stwie zaważyć na istocie i wartości do- 

brodziejstw, uzyskiwanych przez — ш@- 

ność rolniczą, zawdzięczając wcieleniu 

w życie zasady dekoncentracyjnej. Nie- 

ima również podstaw do przewidywania 

tych komplikacyj, o których wyżej nad- 

mieniliśmy. Niewątpliwie kolegjalny tryb 

postępowania ma dużo cech dobrych, 

zabezpiecza bowiem wszechstronność 

Tem niemniej, nawet wówczas, gdy w 

grę wchodzi czynnik jednoosobowy, 

sprawa może zupełnie nie stracić na tej 

wszechstrorńności, o ile decyzja leży w 

ręku Człowieka posiadającego odpowied- 

nie kwalifikacje fachowe i administra- 

cyjne. Pozostaje przytem niewątpliwy 

plus w postaci mniejszej przewlekłości. 

Sądzimy, że wprowadzenie w życie 

dekoncentracyjnego rozparządzenia, przy 

tym zasobie rutyny i praktyki, który po- 

Siada już nasza administracja, nie napot 

ka na swej drodze trudności i nie bę- 

dzie związane z jakiemikolwiek kompli- 

'kacjami. Przewidywać również należy, 
że już w najbliższej przyszłości naocz- 

nie będziemy mogli stwierdzić bezpo- 

średni, wysoce dodatni wpływ  rozpo- 

rządzenia na unormowanie stosunków 

w rolnictwie. 

Jest jednak i tu pewne „ale*. Mia- 

nowicie, rozporządzenie z dnia 11 lipca 

nabrało mocy obowiązującej, poczyna- 

jąc od 20 sierpnia. Zasadnicza ustawa 

(z dnia 17 lutego r.b.), na mocy której 

nastąpiła fuzja ministerstwa reform rol- 

nych z ministerstwem rolnictwa, w jed- 

nym z artykułów przewidywała zawcza- 

su konieczność koordynacji pracy sta- 

rostów z powiatowemi urzędami ziem 

skiemi. W tym przedmiocie miało uka- 

zać się osobne rozporządzenie. Dotąd 

jednak nie ukazało się. Jest rzeczą zro- 

zumiałą, że zwłaszcza wobec wejścia w 

życie rozporządzenia dekoncentracyjne- 

go taka koordynacja jest wprost koniecz 

nością, koniecznością naglącą. 

W. Lewicki. 

PZTS TEZY PEREZ TPS 

Sprawa Gorgonowej 
GORGONOWĄ ZA KILKA DNI PRZEWIOZĄ 

DO KRAKOWA 

GDZIE BĘDZIE BADANA PRZEZ LEKARZY 

Zbliżająca się rozprawa apelacyjna Rity 
Gorgonowej przed sądem przysięgłych w Kra 

Ri oczekiwana jest z wielkiem  napręże- 
jem. 

, Jak się dowiadujemy, już w najbliższych 
dniach Gorgonowa przewieziona zostanie z 
więzienia lwowskiego do Krakowa. 

W więzieniu krakowskiem odwiedzą ją 
adwokaci Ettinger z Warszawy i Axel ze Lwo 
waa, celem ustalenia wspólnej linji obrończej. 
Trzecim obrońcą będzie prawdopodobnie adwo 
kat krakowski. Wymieniane są nazwiska dr. 
Aschenbrennera, Bertolda, Rappaporta i dr. 
Józefa Wožniakowskiego. > 

W Krakowie Gorgonowa będzie poddana 
badaniu lekarzy-rzeczoznawców, którymi bę- 
dą albo prof. dr. Jankowski, albo dr. Olbrycht. 

Jak wiadomo, Gorgonowa znajduje się w 

stanie odmiennym i nie wiadomo, czy bada- 
nie nastąpi przed, czy po rozwiązaniu. 

CHRZEST STEFANA HABSBURGA 

WIEDEŃ. PAT. We wtorek po południu 
odbył się uroczysty chrzest Stefana Habs- 
burga, syna Antoniego Habsburga i księż- 
mliczki Ileany rumuńskiej. Jako rodzice 
chrzestni asystowali przy tym akcie były 
król hiszpański Alfons, była królowa gre- 
cka Elžbieta, awcyksiężna Małgorzata Sal- 
vator, arcyksiążę Teodor (delegat byłej 
cesarżowej Żyty). Chrzest dokonany został 
wiodą z Jordanu, którą przywiozł specjal- 
ny kurjer, wysłamy przez byłą cesarzową 
Zytę. Władze podjęły wszelkie zarządzenia 
celem przeszkodzenia wszelkim demonstra- 
cjom. ` 
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Irangurdyjne posiedeniė Reithetagų 
BERLIN PAT. — Na diugo przed roz 

poczęciem inauguracyjnego posiedzenia 
Reichstagu zaczęły się gromadzić przed 
gmachem parlamentu wielkie tłumy pu- 
biiczności. Ścisły kordon policji otoczył 
gmach Reichstagu, nie dopuszczając ni- 
kogo z wyjątkiem posiadaczy legityma- 
cyj poselskich i gońców hitlerowskich 
w mundurach. Galerje w Reichstagu 
wypełnione były do ostatniego miejsca, 
jak również loża dyplomatyczna. Nato- 
miast ławy rządowe świeciły pustkami. 
£ chwilą formalnego otwarcia posiedze - 
nia wkroczyła gremjałnie frakcja uaroda 
wo - socjalistyczna w mundurach pod 
wodzą przewodniczącego frakcji posła 
Fricka, zajmując ławy poselskie prawie 
aż do środkowego odcinka. Niemiecko - 
narodowi na posiedzenie nie przyszii. 

W momencie gdy wśród ogólnego 
poruszenia dwie posłanki komunistyczne 
wprowadziły sędziwą Klarę Zetkin, — 
podtrzymując ją pod ręce , komuniści 
wykrzyknęli trzykrotnie „„Rotiront!* „— 
Narodowi socjaliści i reszta posłów za 
chowali zupełne milczenie. 

Po załatwieniu wstępnych formalności 
przewodnicząca posłanka komunistyczna 
Klara Zetkin wygłosiła prawie godzinne 

Proces 
GDYNIA. PAT. — Główny oskarżo- 

my w procesie, toczącym się przed Izbą 
Karną Sądu Okręgowego w Gdyni, ko- 
mendant OWP dzielnicy pomorskiej red. 
Ciesielski przyznaje, że brał udział w 
zbiegowisku, twierdzi jednak, że nie pod 
burzał tłumu do nacierania na bragię:—- 
Oskarżony zaznacza, że po przybyciu 
do Gdyni skomunikował się z władzami 
miejscowemi OWP, a następnie udał 
się na stadjon. Na stadjonie podczas na- 
bożeństwa uiormował się oddział OWP, 
który usiłował przyłączyć się do pocho- 
du Sokoła. Oskarżony całkowitą winę 
przypisuje towarzystwu Sokół, ponie- 

waż towarzystwo to nie zakomunikowa 

ło mu, że żadne organizacje poza Soko 

iem nie mają prawa brać udziału w po- 

chodzie. Oskarżony Bernard Piper z 
Wejherowa, korespondent „Słowa Po- 

morskiego”, twierdzi, że zarząd Sokoła 

zezwolił oddziałowi OWP na branie u- 

działu w pochodzie. Piper zeznaje że w 

czasie zajsć dał rozkaz rozejścia się. — 

Prokurator stwierdza rozbieżności mię- 

dzy zeznaniami oskarżonego, złożonemi 

u sędziego śledczego, a obecnemi. Oskar 

żony Alojzy Sobczak, naczelnik OWP w 

Gdyni, zeznaje, że wziął na siebie odpo- 

wiedzialność za całość oraz komendę 
nad oddziałem OWP i że dał rozkaz 
oddziałowi, aby rozwiązał się. 

Główny świadek oskarżenia Szacher 
ski zeznaje, ze zezwolenia na zjazd u- 
dzielił wojewoda pomorski. V. 0. preze- 

sa dzielnicy pomorskiej związku Sokoła 
Kunc oświadczył Szecherskiemu, że niko 

go na zlot poza Sokołem nie zaproszo- 
no. Podczas formowania się pochodu 
świadek zauważył większy oddział OWP 
w ordynku: Nie przypuszczając nic złe- 
go, polecił jednemu z posterunkowych, 
aby zatrzymał ten oddział aż do chwili 
opuszczenia stadjonu przez oddziały So 
koła. Apelował w tej sprawie również 
do władz oddziału OWP, jednak bez 
skutku. Podczas pertraktacyj oskarżony 
Ciesielski nazwał świadka Szacherskie- 
go prowokatorem, dając jednocześnie 
rozkaz oddziałowi zejścia ze stadjonu żę 
siego i uformowania pochodu za bramą. 
Św. Szacherski kazał zamknąć bramę i 
zatrzymać oddział na stadjonie na prze- 
ciąg 15 minut. Na zarządzenie to oskar- 
żony Piper, wołając „Brać sitą!“, dał 
hasło oddziałowi do natarcia na bramę. 
Oddział obalił świadka i paru urzędni- 
ków policji. Brama runęła i walący się 
słup betonowy przygniótł i poranił cię 
żko niejakiego Kosznika z Kartuz, który 
wkrótce zmarł. Świadek kategorycznie 

stwierdza, że ze strony starszyzny OWP 
nie było wezwania do rozejścia się. — 

Następnie zeznawał aspirant Kuziel, 
który stwierdził, że kierownictwu OWP. 
zależało na tem, aby nadać zlotowi cha- 
rakter polityczny. Oskarżeni: Ciesielski, 
Piper, Sobczak i Stanisławski rzucali 0- 
krzyki: „Za Niemców pozwalali nam na 
udział w pochodach“ itp. Świadek twier- 
dzi, że gdyby nie te okrzyki, do zajścia 
nie doszłoby. Następnie aspirant Lipin 
potwierdza, ze Ciesielski nazwał Szacher 
skiego prowokatorem i że padły nkrzy- 
Ki: „Chłopcy, weźmiemy siłą!*. Świadek 
Baiczak, Piotr Dostatni araz św. 
Stanisław Kunc stwierdzili, že rersyta 

  

przemówienie. Mowa jej miała charakter 
agresywny. Klara Zetkin atakowała ostro 
rząd Papena, nazywając rządem kapita- 
łu, oraz socjal - demokratów którzy po- 
pierając rząd Brueninga, umożliwili doj- 
ście do władzy obecnego regimu. Wresz 
cie przewodnicząca zaatakowała hitie- 
rowców 

KANDYDAT HITLEROWCÓW —- 
PREZYDENTEM REICHSTAGU 

BERLIN PAT. — Po ustaleniu quo- 
rum parlament na wniosek przewodni- 
czącej Klary Zetkin przystąpił niezwiocz 
nie do wyboru prezydjum. Narodowi so- 
cjaliści zgłosili kandydaturę posła Goe- 
ringa, socjal - deniokraci — posła Loebe 
go (były prezydent Reichsiagu), a ko- 

muniści — przewodniczącego swej irak 
ej: posła Torglera. Przedstawiciele stron 
nictwa centrum i niemiecko -. narodo- 

wych, bawarskiej partji ludowej i nie 
mieckiej partjj ludowej oświadczyli, że 
głosować będą za kandydatem narodo - 
wych socjalistów.. 

W głosowaniu wybrano absolutną 
większością 367 głosami posła Goeringa 
prezydentem Reichstagu. Narodowi socja 
liści wybór ten powitali burzliwą owa- 
cją. 

0. 

nie- zaproszeń należy wyłącznie do prze 

wodnictwa Sokoła i że OWP niz otrzy- 
miał żadnego zaproszenia. Swiadek So- 
boljewski zeznaje, że posiadał broń. Wie 
dział on również, jak Piper oddał komuś 
sztylet i futerał w którym był rewol- 
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DRUGI DZIEŃ ROZPRAWY 
GDYNIA PAT. — W drugim dniu 

rozprawy przeciwko 13 oskarżonym 
członkom Obozu Wielkiej Polski zezna- 
wali przedstawiciele policji, obecni pod- 
czas zajść na stadjonie, potwierdzając 
względnie uzupełniając zeznania, złożone 
przez naczelnika bezpieczeństwa Sza: 
cherskiego oraz aspirantów Lipina i 
Kuziela. M. in. posterunkowy Tadajew- 
ski stwierdza, że na czele oddziału OWP 
szli oskarżeni Piper, Sobczak i Ciesiel- 
ski. Św. posterunkowy Nosek słyszał o0- 
krzyki: „Precz z policją”. W czasie na- 
tarcia oddziału OWP został ranny. W 
zajściu Piper zachowywał się — według 
świadka -— najągresywniej. Rówt*eż 
post. Majewski widział Pepera w roli 
kierowniczej. 

Szeptyckiego — A. Łaszuk, 
DĄBROWICA (Polesje) — Księgarnia K, Malinowskiego, 

W.P. w Gdyr 

MIEŚV.IEŻ — ui. 
1 OWOGRÓDEK — Kiosk St, Michalskiego, 
N-ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch“, 

NA — Ksjęgamia Spółdz, Naucz. 
isiegamia Polska — St, Bednarski, 
— Ksjęgarnia Polskiej Macierzy Szkoinej, 
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Dn. 29 sierpnia w rocznicę tragicznej śmier 

ci ś. p. Tadeusza Hołówki zamordowanego 

zbrodniczą ręką odbyło się na warszawskim 

cmentarzu ewangelicko - reformowanym  po- 

święcenie nagrobka na mogile tego niestrudzo- 

nego bojownika o niepodiegłość i przyszłość 

Polski. Nagrobek w prostych linjach wykuty 

z czarnego marmuru, powstał ze składek wie- 

ni 
Jeden z dalszych świadków Pepiiński 

zeznaje jaka niezaprzysiężony, ponieważ 
podejrzany jest o udział w demonstracji 
OWP. Świadek zeznał, ze stał w oddzia 

le OWP na czele grupy chylońskiej jako 
podkomendny oskarżonego Kałduńskie - 
go. Św. Stefan Merdas, członek OWP, o: 
świadcza, że po nabożeństwie poszedł 
do szeregów, by wziąć udział w defiła- 
dzie. O tem że OWP weźmie udział w 
pochodzie, świadek wiedział z oświad- 
czenia osk. Sobczaka na zebraniu, odby- 
tem przed zlotem. W ten sposób Świadek 
potwierdził zeznania kierownika wydzia- 
łu śledczego Kuziela. Z odczytanych na- 
stępnie zeznań św. Preletki, który na roz 
prawę się nie stawił, wynika, że na ze- 
braniach OWP jeszcze przed złotem star 
szyzna OQOWP oświadczyła że czy policja 
pozwoli, czy nie pozwoli, OWP wezmie 
udział w pochodzie i defiladzie. 

Po zeznaniach kilku pozostałych 
świadków przewodniczący o godzinie 20 
zamknął postępowanie dowodowe. — 0 
godzinie 20 min. 15 nastąpiło przemówie 
nie prokuratora. 
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Strajk robotników portowych w Gdyni 
GDYNIA. PAT. — Wczoraj rano wybuch- 

nął strajk robotników portowych, zorganizo- 
wany przez Związek Transportowców. Dwu- 

krotne konferencje z przywódcami ruchu straj 
kowego nie doprowadziły do żadnych rezulta- 

tów. Związek Transportowców odmówił pod- 

pisania odnawianej corocznie umowy i zażą 
dai podniesienia stawek za przeładunek. W 
czasie konierencji u inspektora pracy Związek 

oświadczył, że nie może uznać przeprowadzo- 

nej w czerwcu rb. zniżki płac o 11 proc, — 
znizacji i jest krzywdząca. Obecnie w porcie 

działach, prócz przeładunku węgla, gdzie pra 

stanęły roboty przeładunkowe we wszystkich 
gdyż była wprowadzona bez wiedzy tej orga- 
cuje się normalnie. Naogół strajkuje około 70 

proc. Krążą pogłoski na mieście, że pewien 

wpływ na prebieg strajku ma również organi- 

zacja transportowców w Gdyni. 

Napady na góraików polskich w Belgji 
BRUKSELA. PAT — W miejscowości 

Montegnee napadły w ciągu nocy bandy straj 

kujących górników na domy, zamieszkałe 

p'zez polskich górników, rzucając kamienie w 
okna. Jedna z Polek została zraniona w brzuch. 

W odpowiedzi na to jej mąż dał kilka strzałów 

które napastników rozpędziły Zaalarmowana po 

licja i żandarmerja patrolowały ulice przez 
salą RoC. 

  

Nocny atak chiński 
PARYŻ PAT. — O wczorajszym ataku 

chińskim па japońskie pozycje w Mukdenie na 
deszły dziś dalsze informacje. Pod osłoną ciern 
ności nocnej 4 oddziały wojskowe chińskie, 
przebrane po cywilnemu, 'w liczbie około 106 
ludzi wtargnęły na teren militarny Japonji i 
podłożyły ogień pod jeden z hangarów głów 
nego lotniska, następnie zaś usiłowali zdobyć 
stację radjotelegraficzną i równocześnie o- 
tworzyli ogień na posterunki japońsko - man- 
dżurskie. Po stronie Japończyków jest jeden 

na pozycje japońskie 
zabity i 3 ciężko rannych z posterunków 
mandżurskich jeden zabity i jeden ciężko 
ranny. Po stronie chińskiej ma być około 20 
zabitych. Strzelanina trwała około godziny. — 
Przeprowadzenie kontrataku: przez Japończy- 
ków było bardo trudne ze względu na to, że 
napastników przebranych po cywilnemu nie 
można było odróżnić od innych mieszkańców 
miasta. Wieczorem przed chińskim atakiem 
wszyscy cudzoziemcy zostali uprzedzeni, aby 
wśród nocy nie opuszczali swoich mieszkań 

„Antywojenne“ nastreje w Moskwie 
MOSKWA PAT. — Podczas przemó 

wień w czasie wczorajszych demonstra- 
cyj antywojennych w Moskwie zasługu- 
je na uwagę następujące oświadczenie 
sowieckiego pisarza Wsiewołoda Iwano- 
wa: „Sowieccy pisarze pójdą razem z 
proletarjatem, działając słowem i kara- 
binem*. Przedstawiciel nauki prof. Jari- 

lin oświadczył: „W razie napaści impe- 
rjalistów na Związek Sowiecki wszyscy 
zamienimy ołówki na miecze, lub jeszcze 

yi na retorty w laboratorjach chemicz 
nych”. 

Oto jak się przedstawiają antywojen- 
ne nastroje w Moskwie. 

  

Zaręczyny ks. Walii z córką króla szwedzkiego 
STOKHOLM PAT. — W związku z 

pogłoskami o mających nastąpić zarę- 
czynach księcia Walji z córką króla szwe 
dzkiego Szwedzka Agencja Telegraficz- 

na dowiaduje się że książę Walji przy- 
będzie do Stokholmu w towarzystwie 

swego brata księcia lerzego w poczat- 
kach października. 

SŁGNIA — Ksjegarni 
ST, ŚWIĘCIANY — M, Lewin : 
WILEJKA POWIATOWA — ui, Mickjewicza 24, F, Juczewska. 
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ie D. Lubowskiego, ut, 

Biuro Gazetone, ul, 3 
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ZOZIETERABY DOROCZNE 

|      
lu tysięcy ludzi, którzy przyczynić się chcieli 

do uczczenia pamięci niezłomnego rycerza 

wolności. 

Ilustracja nasza przedstawia okryty kwiata 

mi nagrobek. Wokoło stoją przedstawiciele 

organizacyj, przybyli, by złożyć hołd pamięci 

ś. p. Tadeusza Hołówki. 

TELEGRAMY 
NIE BĘDZIE OBNIŻKI TARYF 

KOLEJOWYCH 
WARSZAWA. PAT. Ostatnio coraz 

częściej ukazują się w: prasie informacje 
donoszące o projektach Ministerstwa Ko- 
munikacji w kierunku generalnej obniżki 
taryf kolejowych. Ze sfer jak najlepiej po- 
imformowanych otrzymujemy  kategory- 
czne dementi. Z 

Mimisterstwo Komunikacji nie ma za- 

miaru, ani też nie projektuje przeprowa- 

wadzenia rekonstrukcji taryf kolejowych i 

ich obniżki. Z drugiej strony należy pod- 
kreślić fakt, że Ministerstwo Komunikacji 

idąc jak majbardziej na rękę wymogom ży- 
cia gospodarczego w: związku z przesile- 
niem, stosuje bardzo częste obniżki indy- 
widualne, dyktowane koniecznościami, czy 
to ze względu na położenie na rynku we- 

wnętrznym, czy też ze względu ma eksport 

Stosowamie tych zniżek indywidualnych 

prowadzone będzie również nadal, jako 
środek ożywiający życie gospodarcze, jed- 
nakże zasadniczo stawki taryf kolejowych: 
pozostaną niezmienione. 3 

KONFERENCJA MIĘDZYNARODO- 

WEGO ZWIĄZKU LOTNICZEGO 

WARSZAWA. PAT. W. dmiłach 6 i 7 
września r. b. zbierze się w Hadze na kon- 
ferencję Międzynarodowy Związek Lotni- 
czy (Federation Amienne Intermationale). 

Jest to najwyższa magistratura międzyna- 
rodowego letnictwa sportowego. W konfe- 

rencji tej weźmie udział szef departamen- 
tu lotnictwa w Mimisterstwie Komunikacji 
inż. płk Filipowicz oraz generalny sekre- 
tarz Aeroklubu Polski mjr. Kwieciński. Na 
posiedzeniu tem m. in. rozpatrzony będzie 

protest, złożony przez Polskę, w. związku z 
zawodami lotniczemi, które odbyły się w 
Zarychu, a w których z ramienia Polski 
brał udział kpt. Bajan. Chodzi tu o użycie 
przez jednego z zawodników specjalnej do- 
mieszki do benzyny, co zmniejszyło szan- 
se naszego zawodnika i było wyražnem prze 

kroczeniem. 

ŽGROMADZENIE  „SOWPOLTORGU“ 

MOSKWA. PAT. Przybyli tu na doro- 

czne walne zebraime Sowpoltorgu pełnomo- 

enicy Polnrosu pp. Kasperowicz iPawiowicz 
oraz przedstawiciele akcjomarjuszów pp. 
Karszo - Siedlęcki, Brygiewicz i Oiszewski. 
Na dworcu oczekiwali przybyłych prezes 
Sowpoltorngu Rozenszajn radca handłowy 
poselstwa Żmigrodzki oraz dyr. Grynberg. - 
Zgromadzenie Sowpoltorgu odbędzie się w 
dniu 31 sierpnia. 3 

SPARTAKJADA SOWIECKA 

W LENINGRADZIE 

MOSKWA. PAT. W Leningradzie otwar-* 
ta została Spartakjada sowieckich związ- 
ków sportowych. Udział w zawodach bie- 
rze 3500 zawodników, podzielonych na 60 
zespołów. Podczas zawodów 80 tysięcy 
mlodych zawodników ma odbyć próbę spra- 
wności fizycznej o odznakę honorową. Po- 
nadto zamierzone jest drogą agitacji zdo- 
bycie dla związków sportowych 50 tysię- 
cy nowych członków. W pierwszym dniu 
wszechzwiązkowej Spartakjady odbyła się 
defilada 12 tysięcy czlonków przysposo- 
bienia wojskowego i wychowania fizycz- 
nego oraz szereg imprez. sportowych. 

POWSTAŃCY W EKWADORZE 
ROZBICI 

GUAIAQUILX . (Ekwador) PAT. We- 
dług komunikatu rządowego, wojska fede- 
ralne rozbiły oddziały powstańcze, które u- 

ciekają w' kierunku północnym. Powstań- 

cy opuścili Quito.
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SILVA RERUM 
ROZWAŻANIA  TYFUSOWE 

Na te ciężkie czasy Warszawę cze- 
ka jeszcze jedna bieda. „ABC“ powiada 
o niej takim górnym stylem: 

Nasiłenie duru brzusznego w Warszawie 
w roku bieżącym jest bardzo silne. Moment 
kulminacyjny dorocznej epidemji tyfusowej 
„przypada na jesień. Wszystko wskazuje na to, 
że nadchodząca jesień przyniesie szczególne 
wzmożenie epidemii. 

— Nasilenie — moment kulminacyj- 
ny — szczególne wzmożenie. Oto wy- 
kres „dorocznego tyfusu. 

Więc trzeba się bronić. Przedewszyst 
kiem przeprowadzić badania nad nie- 
szbadanem dotychczas zagadnieniem: ja- 
'kie są przyczyny szerzenia się tyfusu? 
Zajął się tem warszawski zakład higje- 
ny. I odkrył Amerykę: 

Badania wykazały, że tyius brzuszny w 
Warszawie rozprzestrzenia się wyłącznie wsku 
tek spożywania owoców: uprzednio niewy- 

SŁ i wskutek kontaktu z t. zw. nosicie- 
lami, 

Odkrywszy t.zw. „nosicieli“, tj. ш- 
dzi, którzy — jak ich nazwa wskazuje — 
noszą „w swym organizmie" zarazki ty- 
fusu, zakład higjeny postanowił  obli- 
czyć ilość ich w Warszawie. I okazało 
się, że 

ogółem jest w Warszawie 
nosicieli, z tego 

około 5.000 
zgórą 3,000 przypada na 

kobiety. 

W jaki sposób przeprowadzono obli 
czenia — „ABC* nie podaje. Dlaczego 
„nosicieli* jest „około 5.000 — nie- 
wiadomo. Dlaczego „zgórą 3000 nosi- 
cieli (może nosicielek?) przypada na 
kobiety — to także tajemnica zapewne 
organiczna. 

Porobiwszy te odkrycia, instytut hi- 
gjeny stwierdził, niezbicie, że 
w pierwszym rzędzie tyfus szerzy 
warstw najuboższych... 

Dlaczego? Instytut o tem nic nie mó 
wi, ale i bez Instytutu można się domy- 
śleć. Prawdopodobnie brud i niechluj- 
stwo sprzyja zarazie. Na tem oklepa- 
nem stanowisku stanął „Kurjer War- 
szawski”, omawiając stan mieszkań lud- 
naści najuboższej i poprostu  bezrobo- 
czej. 

W mieszkaniach tych niechlujstwo docho- 
dzi do rozmiarów zdumiewających. Pomińmy 
tu braki samych mieszkań, jak ciasnotę, prze 

pełnienie, brak światła, wilgoć i td. Na te 
braki mieszkańcy nie mogą sami poradzic. 
Pozostają pewne elementarne warunki 
'wymagań higienicznych, konieczne dla za- 
chowania zdrowia. Te wymagania są zupeł- 
tie lekceważone. Podłogi i okna nie myte mie 
siącami. Zlewy pozatykane. Śmieci pełno. Po- 
Ściel niewietrzona. Okna nigdy nie otwierane. 
Odzież i bielizna niesłychanie brudne i poszar 
pane. Znaczna część tej ludności nietylko nie 
używa kąpieli, lecz unika nawet codziennego 
starannego mycia. Na robactwo nie zwraca 
uwagi, Pluskwy plenią się w ilości zdumiewa- 

cej. 
= ce w tych warunkach może być mowa 
0 zdrowiu? 

Oczywiście — nie, i różni nosiciele 
muszą znajdować w takich warunkach 
urodzajny tereą dla swej działalności. 

Więc „Kurjer Warszawski” narzeka, 
załamuje ręce, nawołuje do walki z 
brudem i rzuca wreszcie krzepiące ha- 
sło: „Więcej wody i mydła!*, popiera- 
iąc je, niewiedzieć po raz który, staty- 
styką używania mydła przez różne na- 
rody. Okazuje się, z niej, że Polska stoi 
na ostatniem miejscu, nawet po brudnej 
Rumunji. 4 

Są to sprawy odwieczne, dobrze 
nam znane i—- powiedziałbym — natu- 
ry prywatnej. „„Kurjer Warszawski” nie- 
potrzebnie krzyczy o nich. Przeczyta to 
jaki Duffort, czy inny Francuz i, opisu- 
jąc brudy w hotelach wileńskich, powo- 
ła się na statystykę „Kurjera Warszaw- 
skiego”. Tem większy będzie wstyd. 

Możnaby więc o tem już nie pisać. 
Natomiast zwrócić uwagę należy na je- 
den szczegół, którego roli w upadku hi- 
gjeny zapewne niedoceniamy. Otóż, do 
tradycyjnych przyczyn narodowego nie- 
chlujstwa doszła ostatnio nowa i groż- 
na: bezrobocie. Ściślej mówiąc — kwe- 
stja zapomóg. Okazuje się, że niechluj- 
stwo ułatwia otrzymywanie pomocy. 

Łatwiej podobno otrzymuje się datek, je- 
żeli człowiek, który rękę wyciąga, ma podar- 
te ubranie i obuwie, i jeśli wzbudza litość 
swym nieszczęsnym wyglądem i brudem. 

Cziowiekowi czysto ubranemu i umytemu 
nikt nie wierzy, gdy skarży się na nędzę — 
słyszy się w sierach bezrobotnych., 

Nędza musi cuchnąć — to jest okrop 
ne. I co tu pomoże nawoływanie „więcej 
mydła!*, jeżeli trzeba koniecznie być 
brudnym i śmierdzącym, aby na ten ka- 
wałek mydła zarobić! 

się wśród 

Narrator. 

Ze świata 
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Wilnianin pierwszym lotnikiem Europy 
Triumfalny powrót por. Żwirki do Kraju 

Owacyjne powitanie w Poznaniu 
SIOSTRA ŻWIRKI © SWYM BRACIE 

WILNO. — W dalekich Postawach 
odnaieźliśmy źródło, z którego uzyskati- 
śmy wszystkie dane, dotyczące osoby 
porucznika Żwirki. 

Mieszka tam siostra jego p. Szym- 
kowska, żona sekretarza komendy policji 
powiatowej. 

Ona to za pośrednictwem męża, na 
naszą prośbę, dzieli się informacjami o 
swymi bracie. 

Porucznik Franciszek Żwirko urodził 
się w Wilnie, liczy obecnie lat 35. Oj- 
ciec jego był urzędnikiem kolejowym w 
Wilnie. W roku 1915 całą rodzinę ewa- 

kuowano do guberaji czernihowskiej, 
gdzie Franc. żwirko, podobnie, jak w 
Wilnie uczęszczał do szkoły realnej. 
Po ukończeniu szkoły junkierskiej w Ir- 
kucku nie mógł Żwirko z uwagi na prze 
wrót bolszewicki poświęcić się karjerze 
wojskowej i dopiero po pewnym czasie 
wstępuje do korpusu Dowbora. W tym 
czasie umiera mu ojciec. 

Do Polski por. Żwirko wraca w roku 
1919, pozostawiając matkę u krewnych 
w Rosji, gdzie i dotychczas przebywa. 

KARJERA LOTNICZA POR. ŻWIRKI 

Wykształcenie łotnicze otrzymuje por. 

Żwirko w roku 1919 — 22 w Bydgo- 
szczy, by następnie już jako oiicer wy- 
kazać swe zdolności lotnicze w licznych 
zawodach: zwycięzca w łocie Małej Ea- 
tenty i Polski w r. 1927, zdobywca 
pierwszych miejsc w lotach Południowo- 
Zachodniej Polski w latach 29 i 30, w 
3i 4 konkursie samolotów  turystycz- 
nych w roku 29 por. Żwirko zdobył mię 
dzynarodowy rekord wysokości w dru- 
giej kategorji samolotów turystycznych. 

W roku 1929 por. Żwirko przechodzi 
do łoinictwa sportowego i jest ofice- 
rem łącznikowym przy Aeroklubie Akade 
mickim w Warszawie. 

W :oku 1930 — 31 zostaje powołany 
na stanowisko komendanta Centrum Lot 
niczego Przysposobienia Wojskowego w 
Łodzi. 

Ostatnia por. Żwirko był kierowni- 
kiem wyszkolen:i pilotażu w centras; y 
szkolenia oficerńw w Dęblinie. 

Jak zwyciężył Żwirko 
Do najbardziej emocjonujących — то- 

mentów raidu okrężnego dokoła Europy 
mależał dzień ostatni w którym się odbył 
wyścig awjonetek. Włyścig — opisuje spec- 
jalny korespondent „Gazety Polskiej" —- 
był wyreżyserowany znakomicie. 

Rozpoczął się z lotniska mw Staaken, 
gdzie maszyny wiylądowały w sobotę po 
raiidzie europejskim i skąd wy'puszczane by- 
ły kolejno wedle ilości dotąd zdobytych 
punktów: w próbach technicznych i w. prze- 
locie okrężnym. Zgodnie z tem — pierwszy 
wyleciał Żwirko i po trzech minutach szy- 
bując nisko na wysokości 50 mtr. migmął 
tyliko we wściekłym pędzie mład Tempelllho- 
fem, kierując się ma pumkt kontrolny w 
Frankfurcie nad Odrą. Następnie trzeba 
było: zboczyć na. południe nad miejscowość 
Dobrilugk — Kirchhain, gdzie również 
znajdował się punkt kontrol. ii zarwacać na 
północ, na lotnisko Tempelhof — do mety. 
Przelot nad punktami kontrolnymi marko- 
wało się rzucaniem specjalnych woreczków 
meldunkowych, a jednocześnie telefonicz- 
mie podawano czas przelotu do Berlina, 
gdzie w Tempelhofie przez magafony był 
natychmiast podany do wiadomości tłumów 

Wzorowa organizacja wyścigu spra- 
wiała, że publiczność w. każdy mmomencie 

zdawała sobie sprawę ze stanu rzeczy na 
trasie i dokładnie była obznajmiona z 
szansami! wszystkich konkurentów. 

Mała różmica: punktów pomiędzy zawod- 
nikami grupy czołowej i skombinowanie 
tego z czasem wypuszczania samolotów ze 
startu, wzmogły naprężenie publiczności do 
maksimum, gdyż ten, który pierwszy prze- 
lecieć miał metę w Tempelhof — był rze- 
czywistym zwycięzcą całych zawodów. 

Nie warto chyba opisywać w jakim sta- 
nie znajdowały się merwy grupy osób ofi- 
cjalnych polskich i kilka dziennikarzy 

polskich, oczekujących ukazania się pierw- 
szego samolotu ma horyzoncie południo- 
wym. lotniska. Takich napięć nie zmierzy 

filmowego 
*  AGONJA HOLLYWOODU — POTRZEBA MUZEUM FILMOWEGO 

W sferze działania ogólnego kryzysu 
„amerykańskiego znalazła się także i sto- 
lica filmu — Hollywood. Kryzys przyb- 
rał tutaj charakter osobliwy. Przedew- 
szystkiem, zanim poraziło ludzi filmu za- 
łamanie powszechne, istniał już oddaw- 
na kryzys psychiczny. Zamknięcie dwu- 
dziestu tysięcy filmowców w tej złotej 
klatce — musiało skończyć się katastro- 
fą intelektualną, pustką i ogłupieniem, 
których zrównoważyć nie są w stanie 

" najświetniejsze zdobycze techniczne. 
W Hollywood nie brak ludzi z szero- 

kiego świata, ludzi o dużej inteligencji i 
wrażliwości. Ale wszyscy oni tępieją po 
pewnym czasie w tem środowisku mało- 
mieszczańskiem, gdzie szaleje licha za- 
wiść i zjadliwe plotkarstwo, gdzie zawo- 
dowi intryganci mają zawsze w zanad- 
rzu jakąś aferę skandaliczną, która gro- 
zi utratą czci i — co najważniejsze — 
pozbawia wielkich dochodów. 

Ludzie Hollywoodu tęsknią przeto za 
wielkiemi miastami, za Londynem, Pary- 
żem, Berlinem, za Europą wogóle. Jeśli 
kto z nich wyjeżdża do Starego Świata, 
żegnają go tam, jak człowieka, który po 

wielu latach niewoli odzyskał 
swobodę. 

— Co za szczęście — zawołała kie- 
dyś jedna z artystek — że karjera gwiaz 
dy filmowej trwa tylko pięć lat! 

Olbrzymie fortuny filmowców w Ho- 

Ilywood stopniały niezmiernie szybko... 
Nietyle z powodu kryzysu, ile dlatego, 
że wielu z nich, nie posiadając należyte- 
go doświadczenia, oddało się najbar- 
dziej ryzykownym przedsięwzięciom i 
spekulacjom. 

Tylko niewielu poszczęściło się. Jac- 

kie Coogan naprzykład stał się jednym 
z najpotężniejszych posiadaczy terenów 
w Hollywood i Los Angeles. Ale inni, na 
czele z Al Johnsonem, pionerem filmu 
dźwiękowego, strącili ogromne majątki. 
Jeszcze inni zajmowali się osobliwą tor- 
mą spekulacji, która zapanowała w Ho- 
Ilywood jak psychoza: szukali naity przy 
pomocy kosztownych próbnych wierceń. 
Jeśli nafta trysnęła, można było naza- 
jutrz zostać miljonerem, ale najczęściej 
wyrzucało się bezużytecznie setki tysię- 
cy dolarów. 

Te wszystkie czynniki były jakby nie 

wreszcie 

  

POZNAŃ. PAT. Od samego rana 7а- 
częły się gromadzić tłumy na lotnisku w 

Ławicy celem powitania zwycięskich lot- 

ników polskich. Na lotnisko przybył dowód- 
ca O. K. Frank, wyżsi oficerowie, prezy- 

demi. miasta Ratajski, wojewoda Raczyń- 

ski, posłowie, senatorowie, prezes Aero- 
klubu, delegacje oficerów, wszystkich pul- 

ków: stacjonowanych w Poznaniu oraz przy 
byli z Berlina pułkownik Filipowicz dyrek- 
tor departamentu lotniczego w Minister- 
stwie komunikacji, mjr. Wojdyga i mjr. 

Kwieciński, 
O godz. 10 m. 44 drużyna polska wy- 

startowała z Berlina i przybyła na lotnisko 
w Ławicy o 11,59. Pierwszy wylądował 
por. Żwirko. Wśród niemilknących owacyj 
doniesiono go ma rękach do miejsca, gdzie 

Frzylot do 
WARSZAWA PAT. — W dn. 30 bm. przy 

lecieli do Warszawy zwycięscy lotnicy biorą 
cy udział w międzynarodowym raidzie awio- 
netek. Na przybycie lotników stolica przybra- 
ła uroczysty wygląd. Domy udekorowano fla- 
gami o barwach narodowych. Już na dwie go 
dziny przed zapowiedzianym przylotem lotni- 
ków na lotnisko nadctągały tłumy publiczno- 
Ści pieszo i samochodźni, wypełniając szczel 
nie nietylko plac przed portem lotniczym, ale 
i ulice, przylegające do lotniska, oraz szczel- 
nie obsadzając trasę, wiodącą z lotniska do 
Aeroklubu Rzeczypospolitej. 

Na powitanie lotników przybyli ua lotnisko 
posłowie : senatorowie z marszałkiem Senatu 
Raczkiewiczem, przedstawiciele rządu z mini - 
strem poczt i telegrafów Boernerem, pod- 
sekretarze stanu w Ministerstwie Komunikacji 
inż. Czapski i Gallot, oraz wiceminister spraw 
wojskowych gen. Fabrycy, przedstawiciele kor 
pusu dyplomatycznego, szet Sztabu Głównego 
gen. Gąsiorowski, szei departamentu lotnictwa 
wojskowego płk. Rayski i inni przedstawicie- 
le władz państwowych z komisarzem rządu na 
m. st. Warszawę Jaroszewiczem, władze miej- 
skie z prezydentem miasta Stomińskim, przed 
stawiciele Aeroklubu Rzeczypospolitej, Pań- 
stwowych zakładów lotniczych, LOPP 
korpus oiicerski wojsk lotniczych. 

  

oraz 

  

  

Zwycięstwo porucznika Żwirki w międży- 
narodowym raidzie samolotów turystycznych 
dookoła Europy jest nietylko triumfem tego 
znakomitego pilota, lecz w równej mierze i 
zdolnych młodych konstruktorów aparatu. 

zgromadził się komitet przyjęcia. Jako 
pierwszy przemówił wojewoda poznański, 
występując również jako prezes zarządu 1. 

O. P. P., witając por. Żwinkę w serdecz- 
nych słowach i zaznaczając, że zarząd 

LOPP na miasto Poznań postanowił utwo- 
rzyć dwa stypendja: jedno dla studentów 
politechniki im. Źwirki i drugie im. kon- 

struktorów samolotów. 
Następnie przemawiał prezydent Rataj- 

ski wręczając por. Źwirce medal miasta Po- 

znanią wraz z dyplomem. W końcu przema- 

wial prezes Aeroklubu inż. Ruciński, po- 

czem odbyło się przyjęcie, wydane przez 
Aeroklub miasta Poznania, O godz. 15,15 
wyruszy zwycięska drużyna polska z Po- 

zmania do Warszawy. 

  

   

Warszawy 
©О godz. 17 wylądowali przybyli w samo- 

lotach komunikacyjnych członkowie polskiej de 
legacji pik. Filipowicz, wiceprezes Aeroklubu 
Rzeczypospolitej mjr. Kwieciński, sekretarz ge 
neralny Aeroklubu mjr. Wojdyga, inż. Krzy- 
kowski i kpt. Dudziński. 

W 10 minut później na horyzoncie ukazaży 
się 4 samoloty zwycięzców, które po kiłkakrot 
nem okrążeniu lotniska, wyłądowały. W tejże 
chwili orkiestra odzgrał1 marsża, syreny miej - 
scowych zakładów lotniczych dały sygnały. 

Niezliczone tłumy wznosząc okczyki na cześć 
lotników przerwały kordony policji, biegnąc w 
kierunku samolotów. Lotników. obsypanych 
kwiatami przeniesiono na rękach do portu. 

  

      

   
   

  

Tu po powitamu przez | Or edstawicieli 
w'ad+ wiceminister spraw wo tn gen. 
g>r fabrycy udeko ował zwy: c raidu por. 
Świrzę złotym Frzyżem zasłaci. 

Następnie zwycięscy lotnicy wśród niemil- 
knących okrzyków na ich cześć wsiedli do sa- 
mochodów, które odjechały do gmachu Aero- 
klubu Rzeczypospolitej, W Aeroklubie podejmo 
wani byli przez władze klubu lampką wina.— 
W czasie przyjęcia podsekretarz stanu w Mi- 
nisterstwie Komunikacji inż. Czapski udekoro- 
wał konstruktora zwycięskiej maszyny „RWD 
6“ inż. Wigurę złotym krzyżem zasługi. 

  

RWD 6 inż. Drzewieckiego, Rogalskiego i Wi- 
gury. (od str. lewej ku prawej. Z tyłu 
stoi prezes sekcji lotniczej studentów politech- 
niki warszawskiej p. Wędrychowski). 2 pra- 
wej strony podajemy  fotografję por. Żwirki. 

  

się chyba nigdy. Tymczasem końcowe ma- 
szymy mijały jedna po drugiej pierwszy 
punkt kontrolny, a megafon rzucał nazwi- 
ska, mumery aparatów. i liczby minut i se- 
kunmd, z których wymikało, że ma trasie 
rozgrywa się wyścig, w iktórym ludzie i 
maszymy dają z siebie wszystko, co mogą. 

Źwirkę goniły asy niemieckie: Poss, 
Morzik, Hirth, i porucznik _ szwajcarski 
Fretze, ale Hirth najgroźniej następował 
mu ma pięty. Samolot jego wyposażony w 
najsilniejszy z pośród 'wszystkich | biorą- 
cych udział w zawiodach silnik, rozwijał 
szybkość niewiarygodną i na każdym punk- 

cie kontrolnym Hirth zarabiał na Żwirce od 
30 do 50 sekund. Żwirko jednak liczył się z 
możliwościami swego konkurenta i szedł 
naprawdę „na catego“.... Żwirko zadał kłam 
teorji, Źwiinko  wycisnął dzięki mastrji 
pilotażu z maszyny więcej, aniżeli: w teorji 
mogiła ona; dać. Źwirko przekroczył te 
225 klm. na godz., które stanowilłv teore- 

tycznie maksimum jego samolotu. 

Wytrzymała maszyma i wytrzymał silnik 
a nie wytrzymał morderczego wyścigu sii- 
nik Hirtha, skonstruowany przez brata je- 
go inż. Helmutha Hirtha. Wspaniały sil- 
nik, triumf konstrukcji miemieckiej mie 
wytrzymał — defekt mie pozwolił Hinthowi 
skończyć wyścigu, z trudnością splamował 
on na lotnisku — tragedja! — do mety za- 

  

samowitem przygotowaniem do kryzysu, 
który wyraził się w Hollywood przez za- 
chwianie najpotężniejszych koncernów i 
obcinanie dochodów gwiazd od 10 do 
25 procent. 

Hollywood był niegdyś idealnym te- 
renem dla filmu. 

Tam, na wschodzie, nad Atlantykiem 
— niebo było zawsze szare. Nieraz trze- 
ba było wyczekiwać tygodniami, aby 
słońce przebiło się przez chmury. A cze- 
kanie kosztuje dużo. Trzeba było nieraz 
organizować kosztowne ekspedycje, aby 
nakręcić film awanturniczy, który wy 
magał skał i wąwozów. 

Tymczasem na zachodzie, w Kalitor 
nji, wszystkiego pod dostatkiem. Krajo- 
braz malowniczy i urozmaicony, naj- 
wspanialsze morze, góry 0 szczy- 
tach ośnieżonych, bujna roślinność, a w 
niewielkiej odległości —— nieprzejrzane 
pustynie z opuszczonemi osiedlami kali- 
fornijskich poszukiwaczy złota. A nad 
tem wszystkień gorące, olśniewające 
słońce, przy którem można kręcić i krę- 
cić. 

Dzisiaj te wszystkie korzyści nie ma- 
ją znaczenia. Jupitery świecą silniej, niż 
tropikalne słońce, atelier zastępuje przy 
rodę, najpiękniejsze pejzaże sporządzą 
dekorator zapomocą minjaturowych na- 
lepek z tektury. Najstraszliwsze burze, 

  

brakło 5 klm, Świetny lotnik niemiecki nie 
drgnął nawet, kiedy biadano mu nad u- 
chem — ale brat jego, konstruktor, płakał. 

A Žwirko — uśmiechnął się, kiedy go 
mosili na rękach, Ściskał męce Morzikowi i 
Possowi przed niezliczonemi mikrofonamt 

i lobjektywami aparatów. dźwiękowych, 
przemawiał wileńskim akcencikiem do rad- 
ja niemieckiego, kłaniał się grzeczne, był 
spokojny, łagodny po wileńsku i! flegmaty- 
cznie uprzejmy, ale to go właściwie nic 
nie obchodziło: — chciał przedewszystkien 
ażeby się to czemprędzej skończyło, bo 
miał coś do powiedzenia. swemu towanzy- 
szowi inż. Wigurze na temat działania a- 
paratu w. powietrzu... To przecież miajważ- 
niejsze — kto widział por. Żwirkę ma lot- 
nisku berlińskiem w niedzielę, ten zrozu- 
miał że jest dlań zupełnie obojętne to, co 
tu z nim się dzieje, a chodzi tylko o to — 
co w Warszawie powiedzą.... 

| Bajki Pelityczne 
Aleksandra Zasztowta 

Świeżo ukszały się w druku. 

    

Do nabycia: w księg. Gebethnera 
i Wolfa i in. 

które oglądamy z dreszczem  przeraże- 
nia, szaleją w małym basenie... 

Jednocześnie sztuczna atmosfera sto- 
licy filmowej coraz bardziej zawodzi. 
Hollywood — powiadają niektórzy — to 
nierealna kraina na księżycu, a przecie 
publiczność wymaga od sztuki kinema- 
tograficznej rzeczywistego zapadu ziemi. 
Hollywoo usiłuje nasycić wymagania pu 

bliczności, ale Hollywood, oddalone o 
5.000 kilometrów od prawdziwego życia 
amerykańskiego, nie może nadążyć za 
jego szybkiem tempem, i spóźnia się 
coraz częściej. 

I dlatego zapewne amerykański prze- 
mysł filmowy zamierza przenieść znacz- 
ną część swej produkcji z zachodu na 
wchód, ze słonecznej Kaliforni do mgli- 
stego New Yorku. 

Adolf Zuker, władca Paramountu, 
który rozbudował już wielkie atelier w 
Long Island pod New Yorkiem, jest pio- 
nierem tej idei nowoczesnej i zarazem 
bardzo praktycznej. Oczywiście, Holly- 
wood nie zniknie jak sen w jednej chwili, 
ale zniknie jego dawne stanowisko, kie- 
dy to 90 procent całej produkcji amery- 
kańskiej do niego należało. 

Tak, Hollywood zaczyna swoją ago- 
nję. 

JAPONJA KOLONIZUJE 
MANDŻURJĘ 

Na najnowsze plany rządu japońskiego 
rzuca mocne świaiło ujawnioniy ostatnio, 

rewelacyjny memorjał, japońskiego sztabu 
generalnego Tadashi Hanaya, Plan ten, 
przedłożony ministrowi wojny oraz mini- 
strom resortów gospodarczych, motywuje 

konieczność przeprowadzenia szeregu posu 

nięć, mających ma celu zabezpieczenie 
stanowiska Japonji w Mandżurji. Ma to 
być niejako „pokojowe zdobycie* i opano- 
wamie pod względem gospodarczym, poli- 

tycznym i. militarnym nowoutworzonego 

państwa mandżurskiego. 

Smialošė koncepcji majora  Hanaya 
przypomina zupełnie plany kolonizacjyne z 
okresu państwa rzymskiego. Tak, jak ongiś 
przed wiekami, powstały w podbitych przez 

Imperjum Rzymskie krajach kolonje mili- 

tarme, utworzone przez nadawanie legjo- 
nistom rzymskim działek ziemi, tak teraz 

według planu majora Hanaya powstać 

mają wzdluž linij kolejowych osiedla re- 

zerwistów japońskich mające charakter 
małych kolektywów. Ale zadaniem ich bę- 
dzie nietylko uprawa roli i działalność go- 
spodarcza — mają to być jednocześnie ma- 
le twierdze, których obrona spoczywać bę- 
dzie w ręku uzbrojoniych zawsze kolonistów 

Każda taka wioska otrzyma znaczną ilość 
karabinów i amunicji oraz karabiny ma- 
szynowe. Rząd japoński ulokuje w tych 
osiedlach lekarzy, nauczycieli oraz licznych 
przedstawicieli zawodów wyzwolonych. 
Aby zapobiec nadmiernemu przypływowi 
emigrantów, chińskich do Mandżurji, ma 
być jednocześnie wydamy zakaz emigracji 
chińczyków do Mandżurji. Łatwo zdać so- 
bie można sprawę ze skutków takiego za- 
kazu jeśli zważyć, że ludność tego kraju 
wzrosła przez emigrację z południowych 
Chim w okresie 22 lat blisko 10-krotnie. 

Sensacyjny memorjał przedłożony rzą- 
dowi tokijskiemu przewiduje również za- 

gadnienia organizacyjne Mandżurji i stara 

się je rozwiązać w ogólnych zarysach. — 
Rząd składający się z krajowców Mamd- 
żurji, ma pozostać u władzy i de jure 

sprawować swe czynności. Jednocześnie 
jednak ma być utworzony specjalny urząd 
kontroli, który obejmować będzie wszy- 
stkie sprawy personalne urzędników ad- 

ministracyjnych Mandżurji. Urząd ten 
kontrolować będzie całą gospodarkę i ad- 
ministrację w kraju, a; na czele jego stanąć 
mają ludzie zbliżeni do rządu japońskiego. 

Inicjatywa majora Hamaya zasługuje z 
tego jeszcze względu ma podkreślenie, że 

reprezentuje on te grupę wojskowych, 
którzy pragnęli stworzyć syntezę military- 
zmu japońskiego i... socjalizmu. Na mia- 
no socjalizmu zasługują bowiem w projek- 
cię majora Hanaya 'orgamizacje drobnych 
robotników rolnych w przeciwstawieniu 
do metod: kolonizacyjnych wielko - kapita- 

listycznych. Memorjał podkreśla z naci- 
skiem konieczność miadania szeregu przywi- 
lejów biednym drobnym rolnikom i mało- 
rolnym, którzy osiedlać się będą w. Mand- 
żurji w: myśl tego planu. Zaznaczyć należy 
że projekty te nie są bynajmniej pomysłem 
imdywidualnym, ale pokrywają się całko- 
wicie z nastrojami, panującymi wśród 
większej części armji japońskiej, Zwłasz- 
cza. grupy młodych oficerów gorąco popie- 

rają ten projekt. 

Oczywiście projekty te wywiołały w Chi- 
nach silne zaniepokojenie. Koła miarodaj- 
mych polityków oraz działaczy ze sfer go- 
spodarczych wskazują mła konieczność prze- 
ciwstawienia się jaknajenergiczniejszego 

kolonizacyjnym zamierzeniom japończyków 
w Mamdżurji. Metody tej przeciwakcji mie 
zostały dotąd sprecyzowane, gdyż memor- 
jał majora Hamaya niedawno ujrzał światło 

dzienne. е 
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Kancelarja czynna 

GIMNAZJUM F. WELERA 
z prawami gimn. państwow. 
Egzamina wstępne do Klas I-VII od 5 do 8 września. 

Nauka rozpocznie się l-go września o godz. 9 ej rano 

W WIRZE STOLICY 
PIERWSZ% W BERLINIE 

— Co słychać z Žwirką? — pytali się zna 

jowi na ulicy, a w tramwaju gdy ktoś kupiż 

gazetę, to sąsiedzi i konduktor bezceremonjal- 

nie zagłądali mu przez ramię. Nie można było 

się obronić — Żwirko, Żwirko, czy przyleje 
Niemców, czy wytrzyma — to jedno  pasjo- 

nowało. 

W niedzielę, koło 1l-ej wieczór  siedzia- 

łem w barze. Weszło dwóch- oficerów lotni- 

ków: — dwa większe czystej panie ober, — 
zawołali od progu: Żwirko pierwszy! za jego 

zdrowie! 

— Co, skąd wiadomość? poruszył się ca- 

ły bar. 

— Przed chwilą powiedzieli przez radjo! 

lle tam zaraz wypito za zdrowie Żwirki — 

powinien dożyć lat Matuzalemowych, jeśli się 

te życzenia spełnią, monopol też nie wyszedł 
z interesu z pustemi rękoma. 

Najwięcej cieszy wszystkich fakt, że 

Żwirko zwyciężył w Berlinie, cała falanga 

Niemców mu uległa — i na lotnisku, wobec 
pół setki tysięcy widzów odegrano nasz ma- 
zurek. Żaden triumf w Ameryce, Francji, czy 

Kapsztadzie, nie sprawił nam, tyle zadowole- 
nia. No i dostać 100.000 franków — od Niem- 
ców; Żwirko otrzyma z tego 6000 zł. inżynie- 
rowie konstruktorzy drugie sześć, reszta na 
Aeroklub. 

RWD (Rogalski, Wigura, Drzewiecki) oka 
zało się wyśmienitą maszyną. Okazuje się, że 

tych awjonetek jest wszystkiego tuzin sztuk 
w Polsce. Samołot Żwirki kosztował koło 100 

tysięcy zł, gdyby zacząć wyrabiać RWD 6 
seryjnie, koszt jednej maszyny spadłby do 

45.000 zł. 

PORAŻKA MENZLA 

Ogromny Czech, czołowa rakieta europej- 

ska, musiał się ugiąć przed lwowianinem Heb- 

dą. Trudno zrozumieć, jak Menzel osiąga ta- 
kie dobre wyniki zagranicą — jest ciężki, nie- 

zdarty, doskonale gra przy siatce, ale doleźć 

do niej, to dla niego wysiłek, jakby przebiec 

maraton, o bieganiu ten kolos nie ma wogó- 

le pojęcia. Hebda zagrał z nim nad wyraz 

sprytnie: krótka piłka, słoń z trudem dochodzi 

do niej, lob na samą linię — Menzel wkrótce 

zmęczył się porządnie. W stosunkach między- 

narodowych jest to największy nasz triumf — 

gracz tej klasy, co Menzel, jeszcze nie był po- 

konany przez Polaka. Tłoczyński nie ma na 

rozkładzie takiego asa. 

Finał międzynarodowych mistrzostw Pol- 

ski, zgromadził sporo widzów— wszyscy byii 

za Hebdą. I to tak wyraźnie, tak oczywiście, 

że aż Tłoczyńskiemu musiało być przykro. — 

Hebdę oklaskiwano żywiołowo po dobrem 

zagraniu, jemu poklepywało paru kibiców z Le 

gii. Gdy przegrał, radość była poprostu sza- 

lona. 

Co to za podłość ludzka. Ten Tłoczyński 

do niedawna uwielbiany — teraz wszyscy ma- 

ja go dość. Hebda pupilkiem Warszawy, —- 

żeby tyle jeździł, co Tłoczyński, dopierożby 

grał mówiono na trybunach. Natura ludzka 

pragnie, pożąda zmiany — gdy  Tłoczyński 

pierwszy raz pokonał Maksa Stolarowa, spot- 

kał się z uniesieniem, Maks znudził swoim 

morderczym drajwem, dziś Ignasia też mają 

dość, jego ambicji, zacięcia, regularności — 

Hebda swoją pomysłowością, miękkością ru- 

chów, sympatyczną sylwetką oczarował tłum. 

Gruby Olchowicz, zarząd Legji, wściekali 

się poprostu — na ich placu, ich trybunie, sa- 

mi zwolennicy lwowiaka. Trudno, — wszy- 

scy pożądają zmiany. Jakby to uradowała so- 
lidna porażka jędrzejowskiej, żebyż  naresz- 
cie jakaś Polka przerwała nudną supremację 

grubej Jadzi — światek tenisowy oszałałby z 
uciechy. Karol. 

t i 

ZAPISUJCIE SIĘ NA CZŁONKÓW 

L.O.P.P! 

    

KOEDUKACYJNE «& 

ul. Dąbrowskiego 5, tel. 2-65 

codziennie od 9—1. 

Zawladamiamy. 12 rozpoczęliśmy sprzedaz: 

ZALESIONYCH BUDOWLANYCH DZIAŁEK 
PRZY SAMYM 
PRZYSTANKU PONARY "sz "yno: 

Parcele od 40 złotych na dogodne spłaty. 
Inłormacji ndziela Zarząd, Wileńska 35 m, 10 od 12—2 i od 6—7-ej, 

  

x * * 

Od pewnego czasu toczy się na ła- 
mach prasy fachowej zagranicą ożywio- 
na kampanja, zdążająca do utwórzenia 
specjalnych muzeów filmowych. Trzeba 
stwierdzić, że jest myśl, zasługująca ze- 
wszechmiar na poparcie. 

Film, istniejąc od 40 prawie łat, prze 
chodził szereg zmian, stosownie do szyb 
kości swego naukowego, technicznego 1 
handlowego rozwoju. Ale dopiero w o- 
statnich kilku latach, aż do otwarcia no- 
wej ery w swej ewolucji t.j. od chwili 
udżwiękowienia, film wykazał kwalifi- 
kacje, że może być uważany jako poten- 
cjonalne dzieło sztuki. Użyty odpowied- 
nio, jest on potężnym środkiem wywo- 
ływania wzruszeń i propagowania idei. 
Może mieć wartość estetyczną, bardziej 
oddziaływującą na masy, aniżeli dzieło 
malarskie czy rzeźbiarskie. I może łą- 
czyć te przymioty z czysto dynamiczną 
rozrywką w granicach dotąd nieznanych. 

Problem więc kolekcjonowania filmu 
tak, jak kolekcjonujemy dzieła sztuki 
wogóle —może być niewątpliwie przed- 
miotem rozważań. Sposobność założenia 
zbioru filmów, poczynając od prymity- 
wów, aż do najbardziej awangardowych 
filmów współczesnych, może być bardzo 
nęcącą. 

Taki zbiór filmów powinien repre- 

zentować wszystkie kraje, każdy ekspo- 
nat winien zaznaczać nową fazę estetycz 
nego rozwoju filmu, być produktem róż- 
nych szkół i kierunków kinematogratfji. 

Bardzo poważną podstawę do za- 
krojonego na szeroką skalę muzeum fil- 
mowego, stanowi w londyńskiem Scien- 
ce Muzeum w South Kensington zbiór 
filmów i ekwipunku kinowego Mr. Will 
Day'a. Trzydzieści lat zbierał Mr. Day 
każdy przedmiot, pozostający w łączno- 
ści z ewolucją kina: od starożytnych fi- 
gur woskowych, chińskich cieni, różnych: 
rodzajów kalejdoskopów i panoram, aż 
do oryginalnych kinetoskopów i projek- 
torów Edisona, kombinowanej kamery 

kinematograficznej z, projektem Lu- 
mier'a i t.j. Zbiór Mr. Day'a mógłby się 
stać podstawą do stworzenia oddziału 
technicznego muzeum filmowego. 

Drugim jego działem powinien być 
ów dział artystyczny, zawierający kopje 
najważniejszych obrazów filmowych. Nie 
trzeba udowadniać, że podobne muzeum 
filmowe stałoby się pracownicą fiauko- 
wą, gdzie możnaby badać każdy nowy 
wysiłek techniczny, czy estetyczny w 
nieustającej ewolucji sztuki filmowej. 

dox. 

 



INSTYTUT NAUK 
HANDLOWO - GOSPODARCZYCH 

Od paru lat istnieje w Wi!niż i roz- 
wija się pomyślnie instytut Nauk Han- 
dłowo-Gospodarczych. Jest to średnio- 
wyższy zakład naukowy. Zakładów śred 
nio-wyższych mamy w Polsce kilka; na- 
zywają się zakładami wyższemi nie aka- 
demickiemi. Są to szkoły fachowe, do 
których przyjmują z minimum ukończe- 
nych 6 klas gimnazjalnych. 

Do Instytutu Nauk Handlowo-Gospo- 
darczych przyjmują też tych, którzy ukoń 
czyli szkoły handlowe, seminarja nauczy 
cielskie, lub inne zakłady specjalne, uwa 
żane za średnie zakłady naukowe. 

Wobec projektu wytworzenia specjal- 
nych liceów, zakłady naukowe, przyjmu- 
jące tych, co ukończyli 6 klas, muszą 
na siebie zwrócić dziś uwagę  Minister- 
stwa Oświaty. Prawdopodobnie dla spe- 
cjalizacji dwa lata okażą się niedostate - 
czne i trzeba będzie wytworzyć pewną 
ilość zakładów z trzechletnim kursem na 
wzór Instytutu Nauk Handlowo-Gospo- 
darczych. 

Instytut posiada trzy wydziały: ogól- 
no-handlowy, rolniczo-handlowy i sa- 
morządowy. 

Powołanie do życia wydziału  rolni- 
czo-handlowego, było spowodowane po- 
trzebą przystosowania Instytutu do sto- 
sunków gospodarczych kraju rolnicze- 
go. Produkty rolnicze w obrocie handlu 
wewnętrznego, rok rocznie przewyższa- 
ją produkty przemysłowe. W handlu ze- 
wnętrznym zajmują też pierwsze miejsce 
w naszym bilansie. 

Dział samorządowy jest wywołany 
potrzebą odpowiedniego przygotowania 
pracowników samorządowych.  Dotych- 
czas na wyższych szczeblach mieliśmy 
tam wychowanków fakultetu prawnego, 
na niższych — szkół średnich. Pracow- 
rik samorządowy winien posiadać nie- 
tvłko wykształcenie prawnicze z zakresu 
prawa administracyjnego, lecz winien 
posiadać znajomość nauk gospodarczyci 
oraz pewnych działów  buclialterji, jak 
Ludžetowanie, bilansowanie i t.d. 

Instytut projektował / wytworzenie 
dziełu handlu drzewno-leśnego, lecz wo- 
bec kryzysu, który szczególnie dotknął 
tę gałąź, sprawa ta została odroczon:. 

W 1931 r. Instytut liczył 369 słucha- 
czy i słuchaczek: mężczyzn —- 207, ko- 
Liet — 162. Wilno dostarczy.o Instytu- 
tewi około 1/3 uczących się — 129 
«©sób; województwo Wileńskie — 37, 
Nowogródzkie --- 31, Poleskie — 14, 
Wołyńskie — 12, Białostockie — 51, czy 
łi przeszło 2/3. Ivozaten. b. Królestwo 
„4© 63; reszta wypada na a4szc zachod 
vie województwa; każde z nici: jest re- 
prezentowane | - - 2 słuchaczami. Wśród 
s+ thaczów, więss.'ość stanowią z ukoń 
tzemem 6 klas gic.nazjalnych. Było jed- 
nzx 6 maturzystó v, 11  ośmioklasistów, 
15 siedmioklasistėw. Trzyklasowe szko- 
iy iandlowe daly 117 sluchacz5w. Re- 
szta przypada na różne zakłady nauko- 
we 

   

Wśród słuchać * *v spotykają się star 
+. powyżej lat 25, którzy uprzednio już 
pozcowali w różav:: zawodach, lecz 
największy proce ›г stanowią w wieku 
ed 19 — 22 lat. 

Program Instytut: jest d' zyć obszer- 
my: teoretycznej ek uomii i polityce eko- 
n micznej poświęca się nie taniej godzin, 
ik na fakultecie >rawtym. Pozatem w 
<iągu trzech lat, jest wykładana geogia 
fi.» ekonomiczna (w pierwszym roku ge- 
cgrafja ekonomicza 1 Poiski, w drugim 
— ogólna, w trzecia — struktura gospo- 
uercza ważniejszych państw). ()kazało 
się jednak, że w pi: szym semestrze 
są słuchacze zbyt st“ > przygotowani 
«do wykładów ekonomi i obecnie zosta- 
je ona przeniesiona na drugi semestr przy 
zwiększonej ilości godzin. Wykiady hi- 
storji stosunków gospodarczych, oraz 
geografji ekonomicznej w roku pierw- 
szym wprowadzają słuchaczy do Świata 
zjawisk gospodarczych i ułatwiają nau- 
kę ekonomji teoretycznej. 

Na ogólno-handlowym i na rolniczo- 
handlowym wydziale, nauki prawne są 
wykładane w zakresie programu wyż- 
szych szkół handlowych. Bardzo dużo 
godzin poświęca Instytut różnym dzia- 
łom buchalterji, zwłaszcza w wydziałacii 
ogólno-handlowym i rolniczo-handio- 
wym. Na ogólno-handlowym uczą: księ- 
gowość ogólną, ogólno-handlową (5 go- 
dzin w pierwszym semestrze i 3 w dru- 
gim), buchalterję bankową, ubezpiecze- 
'niową, fabryczną, przedsiębiorstw trans 
portowych i komisowych, kantor wzoro 
wy, analiza bilansów i kontrola ksiąg. 
Buchalterji jest poświęcone w każdym 
semestrze od 3 — 5 godzin. W wydzia- 
le rolniczo-handlowym wykłada się bu- 
chalterja, poza ogólno-handlową,  rolni- 
czo-handlową, spółdzielni i rolniczą. To- 
waroznawstwo z chemją jest wykładane 
w obu wydziałach. W wydziale rolniczo- 
handlowym uwzględnia się przedewszy- 
stkiem towaroznawstwo ziemiopłodów, 
przetworów rolnych i nawozów sztucz- 
nych. 

, Dużo czasu poświęca Instytut tech- 
nice handlu, przyczem na inne działy 
zwrącą uwagę w ogólno-handlowym, na 
mne — w rolniczo-handlowym. 

Chcąc swych słuchaczy przygotować 
do pracy zawodowej, Instytut wysyła 
ich na praktkę w semestrach letnich do 
odpowiednich zakładów przemysłowych, 
handlowych, kredytowych i t.d. Ta pra- 

ka ma znaczenie jeszcze pod tym 
względem, że częstokroć dana instytu- 
Lla oceniwszy pożyteczną pracę prakty- 
tą” angażuje go po ukończeniu Insty- 

wł ulega wątpliwości, że współcze- 
rok Re utrudnia znalezienie pracy za- 

Instytut usiłuj s usiłuje dać swym słuchaczoni 
snajomość języków obcych; uczone są 
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KOMUNIKAT STACJi METEOROLO- 

GICZNEJ U.S.B. W WILNIE 

Z DNIA 30 SIERPNIA. 
Ciśnienie średnie: 761. 

Temperatura średnia: +1 

Temperatura najwyższa: 

Temperatura najniższa: +9. 

Opad: — 

Wiatr: cisza. 

iendencja: bez zmian. 

Uwagi: przelotne opady. 

Wscnód słońca g. 5 08 

Zachód złońca g 18 5Ł 

5; 

+18. 

MIEJSKA 
— Niefortunne próby wałcowania  szabru 

pod klinkier. — Tłumy ciekawych asystowały 

wczoraj próbom ubijania szabru na ul. Zam- 

kowej. 

Ciężki walec parowy sapiąc z wysiłku raz 

p o raz wrzynał się w miałkizamień i... ani o 

krok nie mógł ruszyć naprzód. 

Nie pomogły próby usuwania większych 

kamieni z pod przedniego walca, maszyna nie 

mogła dać rady z żywym miałem i pozostawa 

ła ma miejscu. 

Po pewnym czasie ktoś wpadł na pomysł 

ułożenia desek wzdłuż jezdni. Gdy deski zwis 

ziono, zepsuł się wałec i ubijanie przerwano. 

Stracono cały dzień na tych manipulacjach 

Jak tak dalej pójdzie — to układanie kliakie- 

ru potrwa nie 5 tygodni, lecz 5 miesięcy i to 

z wątpliwym wynikiem. 

Nie trzeba być inżynierem, aby zroz «mieć. 

że 15- centymetrowy nasyp z miałkiego kaniie 

nia nie utrzyma się pod ciśnieniem cieżkiego 

walca. 

— Zaległości podatkowe. — Prowi- 
zoryczne obliczenia wykazują, że zaleg- 
łości płatnicze różnych instytucyj i osób 
prywatnych (podatki) na rzecz magi- 
stratu sięgają 900 tys. zł. 

— Lustracje porządkowe. — Komisje sani- 
tarne przeprowadziły ostatnio szereg lustracyj 
posesyj mieszkalnych i przedsiębiorstw w 
śródmieściu. 

POCZTOWA 
— Teleion z Afryką. — Od 1 września rb. 

wprowadza się ruch telefoniczny między Pol- 
ską a Afryką Południową. Do ruchu tego do- 
puszcza się w Polsce: Wilno, Warszawa, Biel- 
sko, Bydgoszcz, Gdynię, Katowice, Kraków, 
Lublin, (Lwów, Łódź i Poznań, a w Południo 
wej Afryce: Cape Town, Johannesburg, Pre- 
torje oraz sieci telefoniczne na linjach Cape 
Town — De Aar oraz De Aar — Port Eliża- 
beth. 

Opłata za trzyminutową rozmowę zwyk- 
łą między Polską a Afryką Południową wy- 
nosi 187 fr. 50 c. 

SZKOLNĄ 
— Koedukacyjne gimnazjum im. T. Czac- 

kiego w Wilnie. (z pełnemi prawami). Począ- 
tek roku szkolnego dnia 1 września o godz. P! 
8-ej min. 15. Klasa I-sza gimnazjalna nie zo- 
stala zniesiona. 

Zapisy przyjmuje kancelarja  gimnazjum 
(Wiwulskiego 13) .codziennie od 10 do 3. 

— Gimnazjum  Koedukacyjne F. Welera 
(Dąbrowskiego 5) z prawami gimn. państwo- 
wych podaje do wiadomości, iż egzamina wstę 
ne do kl. I — 7 odbędą się w n. 5 —8 wrze 
Śśnia. Początek lekcyj I-go o godz. 9-ej. 

— Szkoła z wykładowym językiem litew- 
skim. —W związku z uruchomieniem w Wil- 
nie szkoły powszechnej z litewskim językiern 
nauczania do szkoły tej przyjęto 120 dzieci. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Lutnia* — „Azei“. Dziś, we 

środę 31 b.m. o godz. 8 m. 15 ukaże się po 
raz ostatni pocenach najniższych (od 20 gr. 
— fascynująca sztuka A. Tołstoja i P. Szcze- 
golewa p.t. „Azef”, z gościnnym występem 
znakomitego artysty teatrów łódzkich, p. Jó- 
zefa Winawera w roli tytułowej, oraz p. Bo- 
neckim w roli Burcewa. . 

W piątek 2 września premjera „Handiarze 
sławy”. 

PERU CZE | ORZEC KE ZACK CERO RSS 

trzy języki: niemiecki, francuski, an- 
gielski, lecz jeden z tych języków we- 
dług nowego programu jest obowiązują 
cy. Instytut usiłuje dać swym słuchaczom 
możność prowadzenia korespondencji 
handlowej w obcym języku, oraz korzy- 
stania z dzieł w obcym języku. 

Gdy nasze politechniki i uniwersyte- 
ty kończy bardzo nieznaczny odsetek 
zaczynających, to Instytut kończy niemal 
połowa rozpoczynających. Najwięcej od- 
pada w roku pierwszym: wówczas odby- 
wa się właściwa selekcja. W roku trze- 
cim jest bardzo mało  drugo-letnich i 
„. Wszyscy w tym roku i w 1931 roku 
otrzymali świadectwa ze zdania egzami- 
nów. 

Po ukończeniu Instytutu słuchacze 
muszą odbyć rok praktyki. Po roku pra- 
ktyki przedłożyć pracę dyplomową. 

W Polsce przy braku tradycyj handło t5 
wych, przy prymitywnych metodach na- 
szego handlu, przy braku znajomości 
rynków obcych, rozpowszechnienie wie- 
dzy handlowej ma wielkie znaczenie pra- 
ktyczne. | rzecz charakterystyczna, że 
nasze wyższe uczelnie handlowe, oraz In- 

stytut Nauk  Handlowo-Gospodarczycii 
zwiększają stale liczbę swych słuchaczy 
na koszt słuchaczy takultetu prawnego. 

Lecz charakterystyczne, że  słucha- 
cze Instytutu rekrutują się nie ze sfer han 
dlowych i przemysłowych, lecz ze sfer 
urzędniczych; naprz. w 1931 r. dzieci 
rodziców sfery handlowej było 36, prze- 
mysłowej — 17, natomiast dzieci kole- 
jarzy — 76, urzędników państwowych—- 
45, samorządowych — 13, prywatnych 
— 15, ziemian — 13. 

W Polsce ludzie nie kontynuują pro- 
iesji swych rodziców, lecz chcą próbo- 
wać szczęścia na innem polu. 

Władysław Studnicki. 

— Rewja „Tylko dla dorosłych* w Tea- 
trze Letr.m | ziś we siodę 3! sierpia o go- 
dzinie 8 m. 15 arcywesoła rewja artystów Tea 
tru „Mosskie Oko” -- „Tylk» dla dorosłych z 
gościnnym występem znakomitej pary tanecz- 
nej — Iny i Jerzego Ney, którzy swojemi mi- 
strzowskiemi ewolucjami tanecznemi zasługu- 
ja na specjalną uwagę. Nic też dziwnego, że 
zdobyli sobie wstępnym bojem sympatję wi- 
dzów. Pozatem ujrzymy naszych ulubieńców: 
p.p. Carnero, Kozłowską, Sempolińskiego, 
Sulimę, oraz świetnego odtwórcę piosenek sa- 
tyryczno-humorystycznych Włodzimierza 
Boruńskiego. 

Zniżki i bilety kredytowane ważne. 
Jutro, 1-IX o godz. 8 m. 15 rewia „Tylko 

dia dorosłych. 
— Premjera w Teatrze Lutnia. W piątek 

dnia 2 września o godz. 8 m. 15 wiecz. w Te- 
atrze Lutnia ukaże się nowa sztuka p.t. „Han- 
dlarze sławy” w rezyse ji p Jana Boneckiego, 
który jednocześnie kreuje jedną z ról naczel- 
nych. Nie małą atrakcją będzie |-szy występ 
uroczej artystki p. Zofji Hajdamowiczówny. 
Znakomita kreacja artysty tej miary, jakim 
jest p. Bonecki — zainteresuje napewno  naj- 
szersze kręgi publiczności. Po wygraniu „Han- 
dlarze sławy” p. Bonecki wraca do stolicy 
(Teatry Szyfmanowskie). 

CO GRAJĄ W KINACH? 
HELIOS — Kapitan Whalan. 

HOLLYWGQOD — Jak powstaje człowiek. 

Casino — „Transatlantik“. 

ŚWIATOWID — Tajemnica starego rodu. 
STYLOWY — Ogień. 
Pan — 1) Król walca, 2) Mistrz bezczel 

ności. 

RÓŻNE 
— Handlowa misja sowiecka. — Po 

konterencjach w Wilnie, przedstawicie - 
le sowieckiej misji handlowej bawią o- 
becnie w Białymstoku, gdzie nawiązali 
pertraktacje z tamtejszymi przemysłow- 
cami. 

— Iniormacje gospodarcze. — Władze po 
wiatowe zostały zobowiązane do udzielania 
rolnikom wszystkich informacyj, dotyczących 
terminów płatności podatków oraz porad praw 
nych w dziedzinie egzekucji. 

— Agitacja narodowościowa. — Podobnie 

jak w latach ubiegłych na terenie pow. Świę- 

ciańskiego prowadzona jest wśród, chłopów 

dość silna agitacja za posyłaniem dzieci do 

szkół litewskich. = 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— PODSTĘP. — Mieszkanka wsi 

OQzimniki (Brasław) Helena Grabowska 
złożyła w policji skargę, że niejaki No- 
wik z Wilna, któremu sprzedała swój 
dom i wydała pokwitowanie, że otrzy- 
mała od niego 750 rubli pieniędzy, przy 
właszczył pokwitowanie, nie dając pie- 
niędzy. Nowik pod pretekstem, że nie 
ma przy sobie rubli, lecz złote, zaprowa 
dził ją do banku Bunimowicza i  sko- 
rzystawszy z tłoku, zbiegł wraz z otrzy 
manem pokwitowaniem. 

— ZAGINIĘCIE. — Stanisław Lubiński z 
ul. Antokolskiej powiadomił policję v zaginię- 
ciu jego brata Pawła, który przed dwoma 
dniami wyszedł z domu i dotychczas nie po-- 
wrocii. Policja wszczęła poszukiwania. . 

kradzione mieszkanie. — 
sprawcy przedostali się do mieszkania Edwar- 
da Marczyńskiego przy ulicy Makowej nr. 15 
i skradli różne rzeczy na ogólną sumę 500 
zł. 

— Podrzutek. —W dn. 29 bm. w bramie 
domu nr. 94 przy ul. Antokolskiej znaleziono 
odrzutka płci żeńskiej w wieku około miesią- 

ca. Podrzutka umieszczono w przytułku Dzie- 
ciątka Jezus. 

MEJSZAGOŁA 
— Odczyt o obronie przeciwgazowej. W 

celu przeprowadzenia propagandy na korzyść 
Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej i 
zasilenia funduszów Komitetu Powiatowego 
L.O.P.P. Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej 
przy wydatnym udziale druchen, zorganizo- 
wało odczyt i przedstawienie w dniu 25 sier- 
pnia r.b. w Ognisku na  plebanji mejszagol- 
skiej, gdzie urządzono stałą scenę. 

Druchna prezeska Alberta Tyszkiewiczów 
na, w opracowanym przez siebie referacie za- 
znajamia licznie przybyłych gości z historją u- 
życia gazów, jako Środka w walce z nieprzy- 
jacielem, następnie zobrazowała zasady obro- 
ny indywidualnej i zbiorowej na wypadek woj 
ny i nareszcie, wskazała na sposoby zapobie- 
gawcze przeciwko gazom trującym i palącym. 
Epilogiem treściwego referatu był apel do spo 
łeczeństwa, żeby wstępować w szeregi człon- 
ków LOPP. 

Bezpośrednio po referacie odegrano obra- 
zek sceniczny w I akcie w dwóch odsłonach: 
„Dożynki* odsłaniając sromotny upadek pew- 
nego ziemianinaa, który, wpadłszy w szpony 
lichwiarza — wyzyskiwacza, doprowadził raa- 
jatek do rūiny. 

Z entuzjazmem oklaskiwano druha nowi- 
cjusza Benedykta Jodelisa, który z niemałym 
talentem odtworzył postać żyda - lichwiarza, 
przybyłego do dziedzica w chwili dożynek z 
zamiarem doszczętnego zrujnowania swego 
dłużnika, proponując wzamian długów wy- 
dzierżawienie żydowi majątku, co w danym 
wypadku groziło wydziedziczeniem właściciela 
z córką. 

Zawzięczając jednak  Karolowi,ł narzeczo- 
nemu swej córki Marji, człowiekowi intensyw 
nej pracy i przestrzegającemu zasadę: „pa- 
miętaj przychodzie, żyć z przychodem w zgo 
dzie* — swego nieogłędnego dziedzica wy- 
ciągnięto z ruiny przez uregulowanie długów i 
usunięcie z granic 
rza. 

Naogół głęboka treść fragmentu życiowego 
ujętego w formie estetycznej i wesołej, zabar 
wionego tańcami i śpiewami regjonalnemi w 
dobrze zgranym i ześpiewanym zespole SMP 
w pięknej sali przy otwartych oknach na tle 
zieleni wywarło imponujące wrażenie. 

3) Obecny. 

Z POGRANICZA 
— Tragiczny pościg. — Koło Oran na rze- 

ce Mereczance zderzyły się podczas pościgu 

łodzie straży litewskiej i przemytników. Je- 
den strażak utonął, drugiego uratował patrol 
KOP-u. 

Nieznani” 

20-01 7 Ma 

0 „satanista 
WILNO. — Jak dotychczas sprawa zni- 

szczenia kilku grobów w starych katakumbach 
rodzinnych nie została rozwikłana. 

Grobowce były w takim stanie, że silniej- 
sze uderzenie usuwało zaporę wejściową, — 
więc nic dziwnego, że włamanie dokonane zo 

Z Kowna pod Landwarów w poszukiwaniu 
zaginionego syna 

WILNO. — Pod Landwarowem aresztowa- 
no niejakiego Hirsza Epsztejna z Kowna, któ 
ry nielegalnie przybył z Litwy do Polski, po 
szukując swego 8-letniego Syna, rokującego 
duże nadzieje kantora, który podróżował po 
Polsce wraz z impresarjem, b. dyrektorem 
teatru żydowskiego w Wilnie Kupermanem. 

z SĄDÓW 
Sądny dzień wywrotowców 
Wczoraj mimo trwających wciąż jeszcze 

ieryj wakacyjnych na wokandzie Ill-go wy- 
działu karnego Sądu Okręgowego znalazły się 
aż cztery sprawy z oskarżenia o działalność 
wywrotową. 

Rozprawie przewodniczył - wiceprezes p. 
Wacław Brzozowski przy udziale p.p. sędziów: 
K. Bobrowskiego i M. Szpakowskiego. Oskar 
żenie we wszystkich sprawach wnosił wice - 
prokurator p. Połowiński. 

Przed sądem stanął sprowadzony z więzie 
nia 26-letni Bendet Berger, który już od 1926 
r. dał się poznać władzom bezpieczeństwa, ja- 
ko wywrotowiec. Początkowo  grasował ууу 
Wysokim Mazowiecku, później zaś chcąc zmy 
Нё za sobą ślady, przeniósł się do Warszawy 
skąd jako kurjer komunistyczny przyjeżdżał 
do Wilna, gdzie utrzymywał rozległe stosunki 
z miejscowymi działaczami KPZB. 

W końcu grudnia ub. roku władze bezpie- 
czeństwa uwiadomione zostały, iż z Warszawy 
do Wilna przybędzie specjalny kurjer Centr. 
Komitetu, który wiezie ze sobą instrukcje - i 
pieniądze dla organizacji wileńskiej. 

Zarządzone obserwacje doprowadziły do 
zatrzymania na dworcu pasażera z Warszawy, 
którego zewnętrzny wygląd odpowiadał nade- 
słanemu rysopisowi. 

Na posterunku policyjnym zatrzymany, jak 
się okazało, Berger usiłował połknąć zwitek 
papierów. Z odebranych szczątków ustalono, 
iż jest to szyfrowane pismo, którego treści nie 
udało się odczytać. Prócz tego znaleziono przy 
nim portfel z 1105 zł. oraz „Trybunę Radziec- 
Ка“ — czasopismo wydawane po'polsku w Mo 
skwie z wypisanemi na niem ręką. Bergera 
sentencjami wywrotowemi. Prócz tego przezor 
ny B. zaopatrzył się w zapasową czapkę ba- 
rankową, przy której pomocy mylił za sobą 
ślady. 

Oskarżony nie przyznał się do winy, jed- 
nakże przemawiały tak oczywiste dowody, że 
sąd wymierzył mu karę ciężkiego więzienia 
przez lat cztery. 

Inna sprawa otyczyła Lejby Lewina, który 
dn. It grudnia ub. r. zatrzymany został na 
dworcu w Wilnie. 

W dźwiganej przez niegoś walizce ujawnio 
no stos różnych druków komunistycznych. 

Łewin starał się przekonać, że to ktoś mu 
polecił przewieźć walizkę do Grodna za wyna- 
grodzeniem. Jak się jednak okazało, opowiada 
nie to było bałamutne. 

Sąd, uznając osk. Lewina, za winnego, ska 

„Za go również na cztery lata ciężkiego więzie 
nią. 

  

4 W trzeciej sprawie jako oskarżeni zasiedli 
na ławie podsądnych dwaj liczący po lat 18, 
żydzi: Lejba Drejzensztok i Szymon Kopelo- 
wicz, którym akt oskarżenia zarzucał udział w 
spisku antypaństwowym w org. p. n. Komuni 
sttycz. Zw. Młodz. Zach. Biał. 

Drejzensztok kilkakrotnie był zatrzymywa- 
ny przez policję za udział w różnych wystąpie 
niach, organizowanych przez komunistów 

Ostatnio 12 stycznia rb. obaj oskarżeni 
byli ujęci w związku z kolportowaniem plaka- 
tów antypaństwowych. 

Oskarżeni nie przyznali się do winy: Obro 
nę w ich imieniu wnosili adw. H. Zasztowt 
Sukiennicka i apl. adw. Prowiskier. 

Sąd w wyniku śledztwa sądowego zmienił 
kwalifikację prawną czynu i skazał zarówno 
Drejzensztoka i Kopelowicza za rozpowsze- 
chnianie wywrotowych druków (art. 129 K. 
K.) na osadzenie w twierdzy przez 1 rok z 
zaliczeniem 7 miesięcy odbytego aresztu pre- 
wencyjnego. 

Wreszcie w ostatniej sprawie stanął przed 
sądem Paweł Żagliński, z zawodu szewc, po- 
dający się za bezwyznaniowca. 

Żagliński od 1927 r. był wybitnym człon: 
kiem PPS Lew. i w związku ze swą działal- 
nością trzy razy był karany. 

W sprawie wystąpił obok adw. Czernicho 
specjalista od 

’ 
wa adw: Duracz z Warszawy, 
tego rodzaju spraw. 

Akt oskarżenia zarzucał, Ż. cały szereg 
przestępstw, jednak przewód sądowy  zarzu- 
tów tych nie potwierdził. 

Sam oskarżony twierdził, że za popełnione- 
przestępstwa karę odbył, zaś do innych nie 
przyznaje się. Do PPS - Lew. należał, kiedy 
ta była instytucją legalną, wówczas to był de 
legowany na kongres partji w Łodzi. 

Badani w charakterze świadków kom. Wa- 
silewski i Krzemiński z Łodzi nie umieli wska 
ząć konkretnych faktów któreby kompromito- 
wały oskarżonego. 

Obrona miała b. lekkie zadanie przy obala 
niu aktu oskarżenia. 

W wyniku sąd osk. Żaglińskiego uniewin- 
nił, nakazując wypuszczenie go z aresztu. 

K. — 

dworu natrętnego lichwia- B 
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  elefon 138 Mickiewicza 62. 
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PRYWATNA KOEDUKACYJNA 
SZKOŁA POWSZECHNA 

Opieka nsd wychowaniem religija em 
prof. U. S$. B. Opiekę lekarską objął dr. 

Zspisy codziennie (z wyjątkiem świąt) 
4 m. 7 (róg ui. Piłsudskiego) od godz. 4 
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SRGANIZUJE SIĘ 

э› Р В © МЕНЕ Й 
Grona nauczyciell z wyžszem wykształceniem 

Urncbsmia się od I do V oddziała włącznie (oddz, V = I kl, gimnazjam), 

spoczywa w ręka ks. dr, Leona Puciaty, 
Witold Syiwanowicz, adjunkt U. S. B. 

(specjslność higjena szkolna), Urządzenie lokalu szkolnego zastosowane do nowoczes- 

nych wymagań pedagogiki. Opłaty ustalone jak najniższe. 

w lokslu szkolnym przy ul. Wiwulskiego 
do 6 wieczorem przyjmuje Władysław 

Arcimowitz, kierujący organizacją szkoły w imieniu właścicieli. 

  

ch” z Ressy A mnie się ten klinkier 
stało bardzo szybko i bez zwrócenia uwagi podoba 
dozoru cnientarnego. + 

Wersja o „satanistach* powstała stąd, że Ja tego absolutnie mie rozumiem. Krzy- 
przed parui dniami widziano na cmentarzu Czą, hałasują, protestują, piszą artykuły, 
wycieczkę żydowską z Galicji, Która swoim zgłaszają zapytania do sfer miarodajnych... 
zewnętrznym wyglądem wzbudziła wśród oko- żądają wyjaśnień, ostrzegają, przewidują... 
licznych mieszkańców różne domysły. Wreszcie z eałą Schadenfreude triumfują 

na temat: a co? czyż mie mówiliśmy? a 
Czyż nie chciał się liczyć z głosem opinii... 
teraz keknie... 

Wymaleźli nawet nazwę.  Klinkierjada. 
Lindbergjada, caponjada, klinkierjada. Już 

Ostatnio nie miał on od syna wiadomości, słowo „klinkier** podnieśli do wyżyn sym- 
a dowiedziawszy się z pism, że Kupermana a- bolu: coś pośredniego pomiędzy blufem a 
waka omłok jka: dA I O a nabijaniem w butelkę. Jest juž „arbonič“, 

nalezienia syna. bizlejaa osadzono w wię- dzien „klininiarzyć w sensie T 
zieniu przy ulicy Stefańskiej do czasu wyświet | ten sposób idee magistrackie stają 
lenia wszystkich szczegółów. się chlebem powszednim, żywem słowem, 

ogarniającym masy. Jest to najwyższy cel, 
do którego, każda idea w tęsknocie swej 

AAkAAAAAŁA ŁAŁ Ak AA ŁAŁ AAA AA b AA ŁAŁ AAAA AAA AAAA AA dąży: ucieleśnić się, ze sfery abstrakcji 
przejść w konkret. Tem samem unieśmier- 

NAJ KRÓTSZĄ DROGA, telnia się. Po latach, gdy z klinkieru pyłu 
najmilsza podróż nawet nie zostamie, będą mówili: 

z WILKA do Wsr- — Fest go zaklinkienzył! — W sensie: 

szawy, Katowic, Po- || nabił w butelkę. 
znania, Gdańska, Taki — nieprzychylny stosunek do ma- 
Wiednia, Rygi, Tal- || gistrackich klinkierów panuje w mieście. 
linna i t. d. tylko || Wyliezają szereg blędów i poszkapień ma- 

samoiotami gistratu. Powiadają, że pracę, którą mo- 
żnaby raz — dwa załatwić, rozłożono ns: 

Tanie ceny biletów. || całe tygodnie; narzekają, że najpiękniej- 
Intormacje i bilety: w biurach P. L, L 8zą, najruchliwszą arterję miasta zagwoz- 
„Lot“, w większych biórach podróży i u || dżono, zakorkowamo, zaklinkierowano; la- 

portjerów większych hoteli. 
Port lotuiczy: Porubanek, tel: rr. 80. mentują, że zamknięto dostęp do sklepów 

i przez to kupcy najruchliwszej arterji 

CHODZĘ PO MIEŚCIE... 
naigrawając, gdy ciężki walec w trudzie 

ku Św. Trójcy, położonym — jak wiadomo— kieru na chodnikach, a każde praśnięcie po- 

stracili 40 procent (a co będzie dalej”): 

Krytyczna sytuacja kościoła 
yy yt i drepce ma miejscu i zamiast ubijać roz- 

przy ul. Dominikańskiej. Grozi mu, nieledwie, syoduje trzaśnięcie klinkieru... 

  

      

boleją nad tem, że większość cegiełek (o- 
koło 20 proc.) jest uszkodzona; gapią się 

Świętej Trójcy pryskuje z trzaskiem szaber dookoła; ob- 
Dochodzą nas alarmujące wieści o kościoł Senwują, jak szaber ten praska o kupy klin- 

zamknięcie"... - + ; - — ы 2 

Pokrótce rzecz cała przedstawia się, jak ьь A == PO: EO se 
następuje: rozumiem. zeciwnie, muszę wyznać, że 

Ponieważ mały, za czasów niewoli przero- to wszystko, co się dzieje z klinkierem po- 
biony na cerkiew, kościołek ów nie posiada doba mi się. : 
własnej parafji i jest t. zw. filjalnym kościo- Podoba mi się szeroki gest magistra- 
łem parafji św. Ducha, od chwili powrotu gp ty który doda zo gatunek klin- 
do prawowitych właścicieli, pieczę nad nim kic Na Łoj koka £ а 
roztoczył Związek Pocztowców, podejmując ITU: Jest to jego pańska fantazja — 
się dobrowolnie utrzymania księdza i służby, tel est notre plaisir. Zresztą lepszy rydz 

kościelnej. niż nic. Podoba mi się, że magistrat roz- 
Początkowo przeznaczone na ten cel sumy ciąga roboty na całe tygodnie: zatrudnia 

ze składek o. napływały regułar- tym sposobem bezrobotnych. Podoba mi 
nie, a nawet przeprowadzono ponadto szereg „;. > . SL pe > S 2 
remontów w kościele, ufundowano nowy obraz RZE M2 Z 
Matki Boskiej Jasnogórskiej w ołtarzu głów- TOZkopana: ma to pewien urck romantycz- 
nym, iluminując go rzęsiście elektrycznością; ny i powinno być szczególnie lube miłoś- 
zorganizowano chór mieszany, słowem, czynio nikom starego Wilna. Tak wyglądało ono 
no wszystko, by podnieść zarówno splendor sa kiedyś — sto, dwieście lat temu. Podobają 
mej świątyni, jak i celebrowanych w niej na- mi się sterty klinkierów na chodnikach: 

"0 póżniej jednak, w miarę pogłębiającego się ; ja ore Wnżanie, Jaki me Gb Ta: 
kryzysu, ten chwalebny stan rzeczy poczyna būto, jakby PA budowało, jakby miało 
się psuć: w końcu zimy ubiegłej rozpada się dŹwignąć olbrzymie kamienice... Wrażenie 
chór kościelny, pieniądze na utrzymanie koś- — pracy, ogromnej, intensywnej pracy. W 
cioła napływają coraz to gorzej, wreszcie do- smutnych czasach kryzysu: ten rlagnoma- 
chodzi do tego, że wobec nieuiszczenia należ- dzony klinkier, symboł twórczej pracy, jest 
ności elektrownia wyłącza Światło i kościół zjaiwskiem s: ólnie radosm W 
E taje już od paru miesięcy bez elektrycz- pak 5 E tia AA З WY tom Wilnie pustki, a tu rczkopana jeźdnia, 

Od niedzieli ubiegłej, jak opiewa o tem o- Walce do „ubijania, tłum robotników, tok 
głoszenie na drzwiach kościoła, zamiast dotych przechodniów, góry cegieł, wir pracy. Jest 
czasowej uroczystej sumy o godz. 11.30 bę- to obraz naprawdę radosny. Myślący czło- 
dzie się odprawiała skromna msza o godzinie ryjek, przechodząc tędy, przystaje, uśmi»- 
i6-ej rano. cha się z zadowoleniem i szepce: 

Ponadto kursują niepokojące pogłoski, jako 2 = 
by zasłużony rektor tego kościoła — sędziwy, _ — Mój Boże, przynajmniej choć tu coś 
ks. Hryniewski, zniechęcony obecnym stanem się tworzy i buduje. 
rzeczy, zamierzał opuścić swe dotychczasowe 
stanowisko... 

Wobec tak krytycznego stanu rzeczy, ma- 
my nadzieję, że Panowie Pocztowcy zainteresu 

I daj Boże, aby tem twórczy pęd trwał 
jak majdłużej. (x). 
EEWRZEGRZENH PODAM KISS SI ZGDRPRAEDWABAOARACE 

ją się bliżej tą sprawą, wyratują swój kościół r. b. Poczynając od dnia 2-go stycznia 
z opresji obecnej i 

ki. 

SPORT 
Drukarz zwycięża w Lidzie 
Mistrz Wiilnia w piłkarskiej klasie B. 

drużyna klubu Drukarz grała w niedzielę z 
mistrzem podokręgu PKS'em z Lidy wy- 
grywając łatwo w stosunku 6:1. 

Rewanżowe spotkamie odbędzie się w KIEJ T-WA ORGANIZACYJ. 

odmówią mu i nadal swego poparcia i opie- srebrne 
Przechodzi 

ėš 

mimo ciężkich czasów nie 1933 r. do dniia 31-go grudnia 1934 r. 

jednozłotówki będą wymieniane o- 
raz przyjmowane przy uiszczaniu należno- 
ści w kasach skarbowych, oraz w oddzia- 
łach Bamku Polskiego. 

nouogiddzka | 
+ 

— ZEBRANIE RADY WOJEWÓDZ- 
i KÓŁEK 

nadchodzącą niedzielę w Wilnie. W razie ROLNICZYCH, W niedzielę 28 b. m. w 
zwycięstwa, a mawet: wyniku remisowego sali konferencyjnej Urzędu Wojęwódzkiego 
Drukarz zdobywa definitywnie mistrzostwo odbyło się posiedzienie T-wa 0: 
i wchodzi do klasy A. (t). 

  

lidžka 
ORGANIZACJA KORPUSU STRAZY 

WIĘZIENNEJ 

W Dzienniku Ustaw Nr. 74 z dnia 29-go 

b. m. ogłoszone zostało rozporządzenie Pre- 

zydenta Rzeczypospolitej z mocą ustawy, 

zawierające przepisy © straży więziennej. 
„Straż więzienna tworzy jednolity Ког- 

J 
i Kółek Rolniczych. Przedmiotem obrad by- 
ły bieżące sprawy towarzystwa. 

— 70-LETNIA SAMOBÓJCZYNI w 
dniu 26 sierpnia wyłowiono z Niemna kolo 
wsi Bieregowce gm. orlańskiej zwłoki 70 
letniej Anny Smyszowej pochodzącej ze 
wsi Trofimczyki gm. różankowskiej, pow. 
szczuczyńskiego, a ostatnio zamieszkałej w 
Bieregowcach. Wszelkie poszlaki wskazują, 
że Smyszowa popełniła samobójstwo. 

GRODNO 
— ZAPISY MŁODOCIANYCH I TER- 

MINATORÓW DO SZKOŁY DOKSZTAŁ- 
CAJĄCEJ. Magistrat ogłasza, że w dniach 
1, 2, i 3 września od godz.17 do 18 w po- 
koju Nr, 11 magistratu, odbędą się zapisy 

pus umundurowany i uzbrojony, powołany młodocianych i terminatorów, zatrudnio+ 
do wykonywania 

wolności i tymczasowego aresztowania, 
oraz do: straży konwojowej. Straż więzien- 
na, na której czele stoi główny inspektor, 
podlega ministrowi — sprawiedliwości. 
Straż sklada się z wyższych i niższych fun- 
kcjonarjuszów, posiadających amalogiczne 
stopnie, jak w policji państwiowej, nie 
istnieją jedynie stopnie podinspektora i 
nadinspektora. 

Rozporządzenie, prócz norm organiza- 
cyjnych straży więziennej, zawiera przepi- 
sy o uzupełnieniu i wyszkoleniu straży, o 
stosunku służbowym, 0 odpowiedzialności 
porządkowej i dyscyplinamnej funkcjonar- 
juszów straży. 

Rozporządzenie wchodzi w Życie x dn. 
1-ym września. 

SKUP PŁÓTNA. W dniu 2 IX r. b. 
Okręg. Tow. Okręg. Kółek Rolniczych, po- 

stanowił przeprowadzić zakup większej ilo- 
ści płótna. Skup odbędzie się w Sejmiku 
w gmachu starostwa. 
— ROZPOCZĘCIE KURSU PRZECIW- 

GAZOWEGO. W dniu 6 TX r. b. w gmachu 
gimnazjum miejskiego rozpocznie się II 
Kurs przeciwgazowy, 

— WYCOFANIE Z OBIBGU SREBR- 
NYCH JEDNOZŁOTOÓWEK. Srebrne mo- 
nety jednozłotowe tracą moc prawnego 

kar pozbawienia nych w malych i większych warsztatach 
rzemieślniczych do szkoły dokszta lra jące:. 

Zwracamy uwagę rzemieślników, e 
'w myśl obowiązującej ustawy, właściciele 
warsztatów. obowiązani. są zapisywać wszy- 
stkich młodocianych i terminatorów do W. 
W. szkoly, gdyż w przeciwnym razie gro- 
zi im dość wysoka kara admini istracyjna. 

. — WODA DLA PRZEDMIEŚCIA. Jak 
się: dowiadujemy, magistrat przystępuje w 
najbliższym czasie do ułożenia nowej rury 
wodociągowej na dnie Niemna, gdyż sta- 
ra rura jest w kilku miejscach przedziura- 
wiona, co utrudnia dostarczaniu wody dla 
przedmieścia. Po ułożeniu zaś nowej rury 
przedmieście zaś będzie miało już dosyć 
wody. 

Aoniikrka 
— OHYDNE MORDERSTWO POD 

SŁONIMEM. Dzisiejszej mocy na terenach 
wsi Dobry Bór popełniono ohydne morder- 
stwo. = 

Dotychczas nieznani sprawcy napadli na 
mieszkańca wsi Dobry Bór Teodozjusza 
Harasiukia i utopili go w pobliskiej zatoce 
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miała to być zemsta współwieśniaków za 

złożenie przez zabitego niekorzystnych dla 

nich zeznań na rozprawie sądowej Jako 

mocno podejrzanych o morderstwo policja 

aresztowała 2 mężczyzn, których nazwiska 

z uwagi na toczące się śledztwo trzymane 

są w tajemnicy. 

Dodać należy że tego rodzaju mordów w 

słonimszczyźnie dotąd nie notowano. 

Jest to zatem nowy sposób „sprawiania 

niewygodnych" współobywateli-— 

ROZWYDRZENIE I SAMOWOLA RA 

KARZY DOSIĘGŁA ZENITU. ZAMIAST 

PSÓW ŁAPIĄ LUDZI. 

Rakarze  słonimsey . Nowieki i Ejkie- 

wiez w czasie niedozwolonym do lapania 

psów, na ulicach pryncypalnych Slonim.a 

rozpoczęli uprawiać swe rzemiosło. 

Tam też spostrzegli niosącą na ręku 

pieska mieszkankę Słonima Stefańję Słu- 

żewską. Upatrzywszy zdobycz jeden z Та- 

karzy zbliżył się do idącej i pchnął ją, 

zaś drugi zarzucił petlę na mogę, wskutek 

czego napadnięta upadła na kamienie i 

silnie siebie skaleczyła. 'Potłuczonej, zbro- 

czonej krwią udzielono pomocy. Ale pies- 

ka mie było. Znalazł się u... rakarzy! 

Wypadek ten lotem błyskawicy rozpow 

szechnił się po mieście i oburzył do głębi 

społeczeństwc. Czyżby istotnie nie zmalazi 

się u nas nikt ktoby sprawę tę jakoś unor- 

mował i uchronił mieszkańców od podob- 

aych wypadków. 

— NOWE METODY KARDIZEŻY. W 

nocy na 28 b. m. w godz. pomiędzy 1—2 na 

chut. Chmielnica gm. miżewickiej do ogro- 

du należącego do Konstantego Tatarow- 

skiego a dzierżawionego przez Berka Me- 

sztela wtargnęło około 10 osobników, któ- 

rzy napadli na będących w ogrodzie Tata- 

rowskiego Konstantego i stróża Jaikėba 

Skoka za pomocą zarzucenia ich kamienia- 

mi zmusili Tatarowskiego i Skoka do wyj- 

ścia z ogrodu i ukrycia się w domu. 

Następnie skradli około 20 pudów ja- 

błek złożonych w kupie oraz brzytew i czap 

kę stróża Skoka, poczem zbiegli. Tatamow- 

ski Konstanty 2-ch sprawców poznał któ- 

remi są Szewczyk Paweł, s. Aleksandra lat 

22, i Siedleg Aleksander, lat 21 obaj m-cy 

chut. Chmielnica gm. miżewickiej. Czeka 

ich za to zasłużona kara. 

grodźięhyka 
— PRZYWŁASZCZENIE  MAGISTRAC - 

KICH PIENIĘDZY. — W dziale egzekucyjnym 
tut. magistratu zatrudniony był w charakterze 

sekwestratora niejaki p. Łukaszewicz, który 

przywłaszczył sobie pewne kwoty przez niego 

zainkasowane. 
Nadużycia zostały wykryte na początku te 

go miesiąca. W czasie, kiedy magistrat prze- 

kazywał czynności egzekucyjne Urzędowi — 

każdy sekwestrator powinien byi wówczas 

zdać wszystkie zainkasowane należności, cze- 

go p. Łukaszewicz nie mógł oczywiście zro- 

bić. 
P. Ł. zawieszono w czynnościach. 

— AMATOR NA SPRZĘT LITURGICZ- | 
NY. — Do cerkwi przy tut. klasztorze prawo 
sławnym dostał się pewien osobnik, który za- 

czął tam „robić porządki". Nieproszonego go 

šcia zauważono i przeszkodzono mu w jego 

KADAAAAAADA AG AAA AAAA AAAA AAAAAŁAŁARAGAKANA | 

Największą i naldezpiecz- 
niejszą zbiornicą kapitałów 

i oszczędności 

jest KOMUNALNA KASA 
OSZCZĘDNOŚCI POWIATU 

GRODZIEŃSKIEGO 

Wysokie oprocentowanie—całko- 

wiłe bezpieczeństwo — wypłaty 
na każde żądanie. mh 

Początek 

KINO 
DŻWIĘKOWE 

„ŠWIATOWID“ 
GRODNO, Brygidzka 2. 

IEWNSTTOWACYCA 
HERMAN ZANDON 

й 

pracy. Uciekając porzucił on zrabowany sprzęt 

liturgiczny i schował się w domu przy ul. 

Mostowej skąd go jednak wydobyto i odda- 

no w ręce policji. 
Amatorem sprzętu liturgicznego okazał się 

słynny złodziej Bojanowski Wiktor, który w 

tych dniach odpowiadał za swój czyn przed 

sądem. 
W sądżie okazało się, że B. ma już na 5и- 

mieniu 15 kradzieży, wobec czego sąd ska- 

zał go na 3 lata więzienia. 

— NIEFORTUNNY ŻART WYWOŁU- 

JE NIEPOTRZEBNY ALARM. W, ponie- 

działek 29 b. m. z samochodu „FKxpres* dą- 

żącego z Wilna do Grodna, gdy znalazł się 

w odległości 6 klm. od Jezior spadło przed- 

nie koło. Na szczęście dzięki przytomno- 

ści i umiejętności kierowcy nie doszło do 

katastrofy. Podczas naprawy uszkodzone- 

go koła przejechał jakiś rowerzysta. Wów- 

czas jeden! z pasażerów zatrzymał rowe- 

wzystę i kazał mu zatelefonować do Grod- 

ma ,że stała się katastrofa z samochodem, 

że są zabici i dużo poranionych. Rowerzy- 

sta przyjechał do Jezior i pnzez posterunek 

P. P. powiadomiono o rzekomej katastro- 

fie. 
Natychmiast po otrzymaniu tej wiado- 

mości wyjechali samochodem w: kierunku 

„katastrofy* komendant P. P. p. Borucki, 

jeden komisarze i lekarz powliiatowy, oprócz 

tego wyruszył również samochód sanitarny 

Jednocześnie z tem szofer naprawi! usz- 

kodzone koło i wyruszył do Grodna, gdy 

autobus odjechał kilka klm. napotkał całą 

ekspedycję ratowniczą i wówczas dopiero 

wyjaśniło się, że cały ten alarm był dziełem 

jakiegoś  mieodpowiedzialnego osobnika, 

którego warto byłoby trochę nauczyć za 

takie „żarty”., 

—KRADZIEŻE. Skradziono z witryny 

wystawowej J. Chesusa Dominikańska 8, 

biżuterję wartości 50 zł. 

— Skradziono w nocy z mieszkania St. 

Miekiewicza Bośniacka 6 rzeczy wartości 

40 zł. Prawdopodobnie tenże sprawca do- 

stał się po drabinie do mieszkania Arci- 

szewskiego, lecz został spłoszony. 

— POŻAR. We wsi Jamonty, gm. Kryn- 

ki pow. grodzieńskiego wybuchł pożar z 

nieustalonej dotychczas przyczyny, który 

strawił dom i kilka stodół. Wartość spalo- 

mego mienia wynosi 8.000 zł. 

TWTEIYWYTYTYYTYTETY FETTYPYTYPYWYYYWYYYTYWYŃ 

sean, o g. 6, 8 i 10.15. 

ożwięrvywiec 

Kino „PÓLONIA" 
Pocztowa 4. 

Dziś premiera 

  

Kino „ĄP3LL O“ 
Dominik. 26. 

J. $mosarska, Adam Brodzisz B. 
Samborski i M. Frankiei w dźw. 

śpiewaym óramacie p. t 

Na Sybir 
"Płomienne serca 

wstęp 65 groszy 
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KINO „PALACE“ 
Orzaszk. 18. 

Władczyni serc ludzkich 

Lili Dagower 
w salonowym filmie p. t. 

Miłosny szept necy 
stęp 45 gr. 

Seans o g. 6, 8 i 10.15 
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seansów o g. 5, 815, 10.20 

Dziś premiera 
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KLUCZ DO ZAGADK 
— Czego pan tu chce? 

po raz trzeci Jarro. 
— Chcę odpowiedzi na dwa pyta- 

nia... nie na trzy. Co pan robi w Londy- 
nie? Kim jest Stegton? 1 kogo zamie- 
rzacie zabić jutro wieczorem? 

— Głupstwo! — mruknął Jarro z dzi- 
wną intonacją w głosie. — No dobrze! 

Ja 

— zapytał 

Donald postysza! za swemi plecami 

ciche zgrzytnięcie. Odwrócił się: drzwi, 
które zostawił otwarte, zamknęły się. 
Ktoś przekręcił klucz w zamku. 

— Dziwne, — mruknął, — widocz- 

nie Stegton... 
— Ręce do góry! — zagrzmiał 

Jarra. 
Zbrodniarz skorzystał z chwili nieu- 

wagi Donalda, by wyjąć rewolwer. 
— Cha, oha, cha! — śmiał się. Wy- 

obrażałeś sobie, że jesteś bardzo zręcz- 

ny, Chadmorze! 

— Nie, widzę, że jestem głupcem! 

Zawsze orjentuję się po niewczasie! 

— Nie wyobrażałeś pan, że przy- 

chodząc tutaj, idziesz po ńaszej myśli! 

Dziękujemy za przysługę! 
Donald nie próbował zaprzeczyć. 

— Nie rozumiem — powiedział po 

głos 

pauzie, w nadziei, że dowie się czegoś 

od Jarra. 
— Z czasem to zrozumiesz! Bę- 

dziesz miał dużo lat do rozmyślania! 

Czy słyszałeś kiedy o Dartmoor? 

— O Dartmoor? Więzienie dla mor- 

derców? Ostrożnie Jarro, nie ściskaj tak 

mocno rewolweru!.. — 
Wyciągnął rękę i przy małym ги- 

O R ia RTN" 

«ydawca; Siaaisław kiackiewicz. 

     

chu kiści ręki, zadał pięścią cios w bro- 
dę przeciwnika. Było to straszne uderze- 

nie. 

Jarro zawył i runął. 

W tej chwili Donald dostrzegł, że 

boczne drzwi się otwarły. Ktoś wszedł 
niezauważony do pokoju. 

Zanim Chadmor zdążył przyjąć po- 

zycję obronną, został ogłuszony strasz- 
nem uderzeniem w głowę. Pokój popłv- 
nął mu przed oczyma... Donald stracił 
przytomność. 

ROZDZIAŁ V:. 

Nóż PIRATA 

Donald usiadł z trudnością. Czuć nie 
znośny ból w głowie, nudziło go i był 
nawpółprzytomny. 

Słabe gazowe światło oświetlało ten 
sam pokój, w suterenie, do którego 
wszedł. Donald odwrócił głowę w kie- 

runku tykającego zegara. Wskazówh: 
wskazywały ósmą. Ósma wieczór czy 

rano? Chyba rano!.. 

Mimo bólu głowy, Donald wstał, o- 

pierając się o bok stołu i zrobił kilka 
chwiejnych kroków. Ruch rozwiał nieco 
mgłę, która otaczała jego mózg, ale miał 
wrażenie, że głowę jego ciskają żelazne 
obręcze. 

Pokój prźypominał celę więzienną. 

Drzwi byty szczelnie zamknięte i widocz 
nie mogły się otworzyć tylko z zewnątrz. 
„Znowu jestem w więzieniu!'* — pomy- 
ślał Donald. — „Tym razem dzięki Steg- 
tonowi.!“ 

Usiadł i machinalnie wyciągnął rękę 

— ZAMKNIĘCIE PÓŁKOLONJI LET- 

NIEJ W SKIDLU. W Skidlu odbyło się 

uroczyste zamknięcie półkolonji dziecięcej, 

prowadzonej z inicjatywy i pod kierunkiem 

Koła Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet 

w Skidlu. 
Z półkolonji korzystało około 50 dzieci, 

przez dwa miesiące. Na uroczystość za- 

kończenia przybyło gromo pań z miejscowej 

inteligencji, burmistrz Piotrowski, lekarz 

sejmikowy dr. Strane, oraz nodzice i opie- 

kunowie dzieci. 
Uroczystość wypełniły gry, śpiewy chó- 

ralme, deklamacje i obrazki rodzajowe, 

wykonane przez dzieci, pod kierunkiem 

wychowawczyni. Salę „Domu Dziecka”, u- 
piększała mała wystawa wyrobów dzie- 

cięcych złożona z cacek, rysunków, а- 
mek do fotografji i t. d. Panie z Zarządu 
Koła otrzymały od dzieci z owej wystawy 
piękne podarunki oraz bukiety kwiatów. 

W końcu uroczystości grupa dzieci i za- 
rząd półkolonji sfotografowano, 

Należy podkreślić, że najwięcej pracy w 

prowadzeniu półkolonji dołożyły panie: 
Marja Kunowska prezeska, ks. Marja Czet- 
wertyńska wiceprezeska, i Zofja Piotrow- 

ska skarbniczka Kola Zw. (P. O. K. w Ski- 

dlu. 

e) AM) 

Radje wileńskie 
ŚRODA 31 SIERPNIA 

11,58 Sygnał czasu; 15.10 Program dzien- 
ny; 15.15 Muzyka polska; (płyty); 15.35 Ko- 
munikat met.; 15.40 Audycja dla dzieci; 16:05 
Utwory Griega (płyty); .16.40 „Mała skrzyne- 
czka* listy dzieci omówi Ciocia Hala; 1790 
Koncert; 18.00 Odczyt; 18.20 Wędrówka w 
pałacyku Łazienkowskim; 18.45 Muzyka tanecz 
na; 19,10 Z zagadnień gospodarczo społecz- 
nych (po litewsku); 19.25 Chór dońskich ko- 
zaków na płytach; 19.35 Prasowy dziennik 
radjowy; 19.45 Program na czwartek i rozmai 
tości; 20.00 Muzyka lekka; 20.35 Kwadrans li- 
teracki; 20.50 Recital skrzypcowy 1. Dubi- 
skiej; 21.50 Kom. 22.00 Muzyka taneczna; -— 
22.25 Nowości muzyki tanecznej (płyty); 22,40 

Wiadomości sportowe; 22.50 Muzyka tanecz- 

na. 

  

GABINET 
Racjonalnej kosmetyki leczniczej 

Wino, Mickiewicza 31 m. 4. 

URODĘ 
kobiecą kosnerwuje, doskonali, odświeża, u- 

suwa jej skazy i braki. Masaż kosmetyczny 

|twarzy. Masaż ciała, elektryczny, wySZCziu- 
plający (panie). Natryski „Hormona“ według 
prof. Spuhia. Wypadanie włosów, łupież. In- 
dywidualne dobieranie kosmetyków do każ- 
dej cery. Ostatnie zdobycze kosmetyki ra- 

cjonalnej. 
Codziennie od g. 10—8. 

W. Z. P. 
  

L A i i K Ai, 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI 

W myśl paragr. 83 Rozp. Rady Ministrów 
z dnia 25 czerwca 1932 r. o postępowaniu e- 

gzekucyjnem Władz Skarbowych (Dz. Ust. 

Rz“ P. Nr. 62 poz. 580). Ill Urząd Skarbowy 
w Wilnie podaje do wiadomości ogólnej, że 

dnia 2 września 1932 r. o godz. 10 rano w lo 

kalu w Sali Licytacyjnej przy ul. Wingry 6, 

celem uregulowania należności podatkowych, 

skarbowych odbędzie się sprzedaó z licytacji 

niże, wymienionych ruchomości: stołów, stoli- 

ków restauracyjnych, krzeseł, ram inspskto- 

wych, żelastwa, maszyny do pisania, fortepia- 

nu, kredensów, szaf, proszku do bielizny, oli- 

wy, farb i innych ruchomości. 
HI Urząd Skarbowy. 

K L KA A! 
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OGLOSZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie rewi 

ru l-go zamieszkały w Wilnie przy ul. Siera- 

kcwskiego 14—2 na zasadzie int. 1030 UPC o- 

głasza, że w dniu 9 września 1932 r. od go- 

dziny 10 rano w Wilnie przy ul. Piłsudskiego 

13 odbędzie się sprzedaż z przetargu publicz- 

nego ruchomości należących do p. Salomona 

Fajna składających się z 900 ram oszklonych 

inspektowych, oszacowanych na sumę zł. 900 

gr—. 
Komornik (—) W. MATUCHNIAK. 

ML WY 

do pudełka papierosów, leżących na sto 

łe. 
Czego mógł chcieć od niego Steg- 

tno? Donald nie wiedział nic, prócz te- 

go, że przygotowywano jakieś morder- 

stwo. A on, Donald miał odegrać w niem 

jakąś rolę. Ale jaką? 

„Donald zapalił i wciągnął głęboko do 

płuc dym z papierosa. W myślach jego 

stanął „Tajemniczy dom“. A przecież 

pozornie, dom ten nie miał nic wspólne- 

go z jego przygodą. Mimo to, czuł, że 

w domu kryje się zagadka, nad której 

rozwiązaniem się biedził... 

Wkońcu Donald zdecydował, że nie 

potrafi dojść do żadnych wniosków, do- 

póki będzie odczuwał tak silny ból gło- 

wy, wobec tego postanowił się wyspać, 

zgasił płomyk gazu i wyciągnął się na 

kanapie. Zasnął odrazu prawie, ale sen 

jego pełen był niepokojących zjaw. Śnił 

mu się ponury dom, straszny, jedwabny 

głos Stegtona. Od czasu do czasu w nie- 

spokojnych snach mignęła świeża twa- 

rzyczka Glorji, lub żółtawa twarz Piter- 

kina. Był tam też stary Gryling o czer- 

wonych rękach, z kozią bródką i czar- 

nym długopołym  surducie na pasia- 

stych spodniach. 

Obudziła go fala świeżego powie- 

trza. Podłoga zaskrzypiała pod lekkie- 

mi krokami. 
Trzask zapalanej zapałki zbudził osta 

tecznie Donalda. Zobaczył małą rączkę 

podnoszącą zapałkę do lampki gazowej. 

Donald podniósł się na łokciu i wcią 

gnął z zadowoleniem zapach świeżej ka- 

wy. Na stole stała taca z rannem šnia- 

daniem. Przed kanapą stała dziewczy- 

na. 
—- Przyniosłam panu 

rzekła. 
Była to wysoka i szczupła dziewczy 

śniadanie, — 

  

  

DŽAIĘKOWE KINO 

CGJ/INE 
Wielka 47, tel. 15-41 

DZiśl 

Niebywała atrakcja! Wyświetlamy 

film poraz pierwszy na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej, tia 

gsdja na luksusowym okręcie, 

bankructwo Wielkiego Trustu, 

walka dwóch przestępców p. t. 

Nad program: Dodatek dźwę- 

kowy „FOXA“ p. t. 

Przebudzenie się wiosny 
3D 

Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15 — w święta o godz. 2-ej. Ceny Gd 25 gr. 

  

  

  
Dziś |! 

zwiękowe 

Kino 
i urocza partnerka 

Chevialiera 

KAPITAN WHALAN 

GARY 
Przebój 1932 33 r. Dawno uiewidziany ulubieniec kobiet, bohater f. „Marocco* 

COOPER 
CLAUDETTE COLBERT ju 155: 

filmie dźwiękowym 
Piękny dramat miłosny. 

Nad program: „Miłość a obowiązek" 
Sztuka filmowa „Czerwonego Krzyża”. Atrakcje dźwiękowe Na;l-szy seans ceny zniżone. Sesnsy o godz. 4, 6, 8 10.20. 

  
Dźwiękowe kiuo 

„PAN“ 
Wielka 42, tel. 5 28 

Czarująca 
2) komedja 

Dziś wielki podwójny program! 

KiISTRZ BEZCZELNOZĆI 
znanego w Ameryce człowiekiem z kauczuku, 

Dremrt z życia wielkiogo kom- 

» KRÓL WALCA c jie: Srosse 
Najnowsza kreacja niezrow- 
nanego GLENNA TRYGWA 

Pikantua komedja ilustrująca ciekawe fragmenty z życia divy teatralnej 

› oraz kapitalne przygody detektyw: amatora. Nad program: Dodatki dźwiękowe. Początek o g. 4. 6, 8 i 10.15. 

  

Dźwiękowe kino 

HOLLYWOOD 
Mickiewicza 22 

tei. 15-28. 
2) Szampańska komedja 

Ofiary 
Marja Ordzina na Komitet ratowania Ba- 

zyliki zł. 50. 

(hrześcijański Bank 
SPÓŁDZIELCZY na ANT. KOLU 

w Wilnie, Antolciska 28 
przyjmuje zamówienia od p. Członków 
Binka na DOSTAWĘ  ORZEWZK 

OWOCOWYCH i KRZEW-W 
za gotówzę i na kredyt. Zamó sienia 
z wykazaniem ilości i gatuaków drze- 
wek Bank pieginie do 20 vrzešnia 

  

   

            

   
    

Kupno 

  

  

  

aaa i SPRZEDAŹ 

DOKTOR i 
Podręczni Biumowicz azalia 

choroby — жепегус: 2 
;кЁ…’і шо::оер dowe U VWONE 

Wielka 21, tel. 921, kupuje 

AE ielę 9 1 sai w niedzielę 9 — 1 

__w.z.bs. _ | J, Dagadk ego 
r Zamkowa 22. 

AAA AAAASAAAAAADAA IS 

Posady 
VYVYTVYYVVYYVYVYVYVY! 

Gospodyni 
pismienna znająca g0- a 

spodarstwo wiejskie, Pianina 
mleczarstwo — poszu- zupełnie nowe (wielo- 
kuje posady. Adres: Jetnia gwarancjs) zł. 

1.200. Kijowsks 4. H 
Abelow. 

Zarzecze 22—6. 

  

Fon krótki w 
dobrym stanie do 

wynajęcia lab kupie- 
nia. Wiadomość w Ad- 

  

p m 

POPIERAJCIE 

L.0.P.P 

  

Dziś tyiko dla kobiet! 

1) Wielki film seksualny AB POWSTAJE CZŁOWIEK 

Film rozwiązujący problzmy wzajemnego stosunku między mężczyzną i kobietą. Jutro dia mężczyzn. 

uru „„ZBRÓJ MIŁOŚCI: au ii“ 
LAAAAAAAAAAAALAAA ASA 

Lokaie 

      

Drzewo opałowe, brzozowe, 

sosnowe i olszowe, oraz węgiel 
górnośląski 
PSOTE-E CZA 

SKŁAD DRZEWA 

Michała hr. Tyszkiewicza 
w Wilnie, ul. Tartaki 28, tel. 751. 

  

Pedagogiczka 
emeryt przyjmie ne 
mieszkanie 2 uczenice 
z utrzymaniem i sta- 
ranną opieką. Na ży- 
czenie pomoc w nau' 
kach i konwersacja w 
językach obcych Ob i 
jazdowa 6/7. 

Nauczyciei 
sik, średn. emeryt po* 
szukuje pracy, w szkole Dostarcza również dla urzędów I instytucji. 
prywstnej średniej albo 

    

powszechnej. Specjale Dla P.P. Urzędników na raty. 

ność matematyka Mo- 
że objąć stanowisko AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAA AAA MAAAAAAAAAAAA AAA, 

Kierognika = UL Stara —————2 
„24 A. Szulskiewicz, “^ E Z 

ur. A Salem Przyjmę 2 duże pokoje  ||jusblowszy, pokój # 
6-cio pokojowe młodzież szkolaą z ca. ze wszelkiemi nowo: EE 

: i walnoś ią łazienki, da- 
mieszkanie do wyna. łodziennym ntrzyma- Czesnem! wygodamii, y, ładny, dla solidnego 

niem, Garbarska 16—3 telefonem do wyna- 
„. Jęcła — można z peł- jęcia od 1 października Pana do odnajęcia, ul. 

1932 r, z wygodami Р, — Niemiecka 3 m. Lt, 

(gaz. centralnė  ogrz,) TEOKETOTĄ KERS = 
II piętro Mostowa 3-a. do wynajęcia ul. Św 12 — 33. ' Ua kino Dai 

Oglądać od 4 do 6 za Jikėbska 10 т 6 _ mmm DO WYNAJĘCIA 
wyjątkiem ś siąt i wtor- POKÓJ pokój umeblowany z 

Uczennice 
lub mczniów przyjmę 

ków — [aformacje @ wygodami na życzenie 

dozorcy Jans. 2 ы umeblowsny dla jednej dobre: obiady. 
lub dwu osób, osobne 

  

  
> pa ną mieszkanie Z utrzy- wejście, balkon — do Objazdowa 6 m. 7. 

Przyjmę uczni maniem. Opieka zs- wynajęcia. Artyleryjska © 7 a 

na stancję z całodzien- pewniona. Pianino — 1 m. 3. 

nem utrzymaniem. — Mała Pohulanka 10—2 — ———— — DO WYNAJĘCIA 

Opieka zapewniona — |m rebs POKÓJ 2 duże pokoje z balko- 

Dom obywatelski, Mic- Dwa pokoje z całkowitem sutem u- nem, ładnie umebłowa- 

kiewicza 35 m. 12 Ja: słoneczne, osobne wej- trzymaniem 70 zł. mia- ne — telefon. 
Arsenalska 4—5. 

DO WYNAJĘCIA 
3 umeblowane pokoje 
z używalnością* kuchni 
lub jeden. 

— -- Zakretowa 11 m. 3. 

kuchnia, Sięcznie. Slowiaiska“2.' 
— —- 
UCZENICE 

przyjmę na stancję. — 
Arsenalska 6 m. 5: Ka 
lenkiewiczowa. 

dwiga Brodowska. Do- 
wiedzieć się od 3 do5 

MIESZKANIE 
do wynajęcia od zaraz 
3 pokcje ze wszelkiemi 
wygodami. Tartaki 34-a 

ście, łazienka, 
do wynajęcia. Wiwul- 
skiego 6 m. 23. Od g. 
9—12 i 16—19. 

  

Przy inteligentnej 
polskiej rodzinie ucze-   

    

m. 25 mice znajdą dobre — — -- 

—а utrzymanie, т о;}›]сі:, 
pomoc w įęzykach ob- — БААЛААААААЛАЛАЛАЛАЛАЛААЛЛААЛАЛАЛАЛЬЛАЬЬЬЬА 

Uczni(ce) cych. Ladne pokoje.— 
przyjmę na mieszkanie Duży ogród. Adres: 
z utrzymaniem i opieką Podgórna 8 m. 1. 

Potrzebne mieszkanie 
2 pokoje z używ. kuchni, w śródmieściu. 

ty „Sło. Uniwersytecka 4 —6 (obok ul. Sierskow- 2 2 
uses B Świętorzecka as «188°9 Oferty do Administracji „Slowa“ dia T. C 
  

na. Włosy miała ciemne, krótko strzy- 

żone. Twarz ładną, o prawidłowych ry- 

sach. Ciemne oczy spoglądały odważnie 

i ostro z pod gęstych brwi. Mimo mie- 

codziennej urody, miała w sobie cos 

wulgarnego, co zresztą nie odbierało jej 

uroku. 
— Kim pani jest? — zapyta! Do- 

nald. 
-— Położyła palec na ustach. Bez 

słowa wyjęta z kieszeni swojej skroniuej 

sukienki, jakiś podłużny przedmiot, za- 

winięty w gazetę i położyła go na ko- 

lana Donalda, robiąc znaczący ruch g'c- 

wą. 
— Patsi Hell, — odpowiedziała le- 

dwie  dosłyszalnie. — Jestem służącą. 

Zdziwienie Donalda wzrosło, ale bez 

dalszych pytań zabrał się do śniadania. 

Miał wielką ochotę zajrzeć do wnętrza 

paczuszki, ale Patsi dała znak, że nie 

chce, by ją przy niej rozwijał. | 

Czekała, dopóki Donald nie skoń- 

czył Śniadania. Schylając się po tacę, 

zbliżyła usta do jego ucha i szepnęła: 
— Dziś wieczorem... 

Potem wyślizgnęła się z pokoju. Roz- 

legł się szczęk zasuwy. 
„Dziś  wieczorem?*... — powtórzył : 

Donald. — „O co jej chodzi?“ 
Przypomniał sobie wczorajszą zapo- 

wiedź morderstwa. Czy słowa Patsi Hell 

miały jakiś związek z tą sprawą?" 

Donald rozwinął gazetę i nie mógł 

powstrzymać okrzyku zdumienia: na ko- 

lanach jego leżał nóż, z długim, zaziele- 

niałym od wilgoci  trzonkiem. Donald 

obracał go na wszystkie strony. Był to 

raczej kindżał — bardzo stary. Rękojeść 

zakończona była kunsztowną rzeźbą w 

złocie, do której przymocowana była 

rzemienna pętla. Zapewne służyła do 

wieszania kindżału na pasie. 

ы d PREKE WSZYS RTR OZ MO ZPK A ZONE 

Drukarnia „Siowa“ Zamkowa 2. 

*YYYYYYYYYYYYYYTYYYYYYYYYYYYYYYTYYYVVYTYYYYE 

  

Zachowanie Patsi Hell zaczynało być była bardzo zdenerwowana. 

zrozumiałe: występowała jako sprzymie —. Mr. Stegton ma wyjść z domu, 

rzeniec i przynosiła broń, by umożliwić szepnęła nagle, — wtedy możemy spró 

Donałdowi ucieczkę. Ale dlaczego przy- bować szczęścia. 

niosła właśnie tę broń? Donald miał wielką ochotę spojrzeć 

Donałd zbliżył się do Światła i obej raz na Stegtona. 

rzał raz jeszcze rękojeść. Na złocie wi- — Gdzie jest Marek Jurro? — Zapy- 

dać było wyraźnie litery „Ch*. A więc tał. 
nie omylił się! Była to stara broń, któ- — śpi. Nie może przyjść do siebie 

ra przechodziła z pokolenia do pokole- po uderzeniu, którem go pan paczęsto- 

nia w rodzinie Chadmorów, od czasu, wał! 

gdy jeden z przodków upadł tak — A! Bardzo się cieszę! 

nisko, że stał się piratem. Donald Dziewczyna  nadsłuchiwała przy 

pamiętał, że w dzieciństwie widywał ten drzwiach, potem wróciła do Donalda. 

kindżał na ścianie w gabinecie. W latach — Jeszcze nie wyszedł... Pan byt 

młodzieńczych broń ta przykuwała jego szalony, że pan tu wszedł! 

oczy i wyobraźnię... Powodowany  nie- — Zgadzam się z panią najzupełniej! 

zrozumiałem pragnieniem, zabrał ją opu — Pan potrzebnje opieki, niebez- 

szczając dom rodzinny. piecznie jest wypuszczać pana na swo- 

Kindżał pozostawał w jego walizce, bodę!* 
dopóki nieszczęsny wypadek nie rzucił — Jak pani widzi, niedługo się rozko 

Donalda do więzienie. Wychodząc na szowałem wolnością! 

wolność nie odzyskał tej pamiątki rodzin — Tak, niebezpiecznie 

nej. Napróżno domagał się jej zwrotu. wypuścić! 

Nikt nie wiedział, co się z nią stało. Tego samego zdania jest Jarro, on 

Teraz kindżał powracał do niego ma zamiar ulokować mnie nawet w Dart 

przedziwną drogą! Nieznana mu dziew- moor! Co pani myśli o tem, Patsi Hell? 

czyna odnosiła kindżał... Widocznie Jar- —- Chcę wypuścić pana stąd, zanim 

ro zdobył kindżał z więzienia, a Patsi morderstwo będzie dokonane! 

wykradła mu go dla jeńca, którego po- — (Czy ci panowie chcą 

jest pana 

naprawdę 

żałowała... kogoś zamordować? 

Trudno było doprawdy, znaleźć tłu- — Tak. Po północy... : 

maczenie. — Stegton i Jarro, naturałnie?.. 

Nagle przyszło mu na myśl, że mo- Skinęła głową. : 

że być śledzony przez dziurkę od klu- — Tak, to są dwaj zbrodniarze. 

cza. Schował więc swą broń do szuila- — — Słyszałem wczoraj, że moja śmierć 

dy, skąd mógł ją z łatwością wyjąć, w nie jest w programie? 

razie potrzeby... — Być może, Wiem, że ktoś ma 

Czas płynął zabójczo wolno. Chad- umrzeć... Może mi pan wierzyć, że w no 

mor próbował znów usnąć na obdartej cy kogoś zamordują i pan będzie w te 

kanapie. wmieszany! 

Koło siódmej Patsi przyniosła obiad, — Ja? 

który był bardzo smaczny. Dziewczyna (D.C.N.) 

   E L i i a apa 
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