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M rolnictwie wileńskiem coraz gortej Po wyroku w Bytomiu 
HiTLER SOLIDARYZUJE SIĘ Z MORDERCAMi 

Kięska rdzy źdźbłowej na pszenicy, 

która w tym roku wyrządziła szczego|- 

nie poważne straty, wystąpiła najostrzej 

w wojew. kieleckiem, lubelskiem, Iwow- 

skiem, tarnopolskiem, krakowskiem i 

wołyńskiem, oraz w niektórych powia- 

tach woj. łódzkiego i stanisławowskie- 

go, szczęśliwie omijając szereg innv.h 

województw, a w tej liczbie i wileńskie. 

Jakkolwiek porażenie rdzą występowało 

i u nas, przytem nietylko na pszenicy, 

ale i na innych zbożach (zwłaszcza na 

owsie w południowych powiatach), to 

jednak w rozmiarach zbliżonych do „ner 

malnego'* czy zwykłego występowania 

z roku na rok w latach ubiegłych, nie po- 

wodując strat, które mogłyby poważ- 

nie zaważyć na zbiorach. 

W chwili, gdy ukazały się pierwsze 

wiadomości o rdzy, jako zjawisku klęsko 

wem, w niektórych rejonach, — w wo- 

jewództwie wileńskiem, zbiory zapo- 

wiadały się naogół dosyć pomyślnie 
nie. 

(abstrahując a1 koniczyny i traw). Ale 

już począwszy od pierwszycii dni sierp- 

nia, a więc w okresie wzmożonej pracy 

w polu przy sprzęcie zbóż, niebo zaczę- 

ło darzyć ziemię wileńską serją nadmier- 

nych opadów, które w wysokim stopniu 

zniweczyły nadzieje rolnika wileńskiego. 

Ściśle mówiąc, nie cały obszar wo- 

jewództwa znajdował się stale w strefie 

deszczów. Najobiitsze i z najmniejsze- 

mi przerwami miały miejsce opady w za- 

chodniej części województwa, tracąc na 

ilości i częstości w kierunku wschodnim. 

W powiecie wilejskim, naprzykłąd, jak 

również dziśnieńskim, poważniejszych 

strat w zbiorach skutkiem deszczów 

podczas żniw nie było. 

Rejony, położone w strefie deszczów, 

a więc przedewszystkiem powiat wileń- 

sko-trocki i przyległe części sąsiednich 

powiatów poniosły olbrzymie straty. Ra- 

da Wojewódzka Związków Ziemian Zie- 

mi wileńskiej, na podstawie zebranych 

materjałów, stwierdza, w odniesieniu do 

stanu przed tygodniem, że w większo- 

ści wypadków: 

„„„żyta nieporośniętego, a więc caiko- 
wicie zdatnego do siewu i posiadającego 
pełną wartość handlową, nie zebrano wca 
le, bądź też w lepszych wypadkach zebra 
no zaledwie do 25 proc. Żyto niezwiezio- 
ne skutkiem ciągłych deszczy było tak 
porośnięte, że nie będzie nadawało się do 
siewu i nie będzie miało niemal żadnej 
wartości handlowej. 

„Nie lepiej przedstawia się sprawa z 
jęczmieniem. Szczególnie jęczmień dwu- 
rzędowy należy uważać za całkowicie 
zmarnowany, jako towar browarniany. 
Niewywiezione dotąd jęczmiona, owsy i 
grochy, gniją i osypują się na polu. 

„Najgorzej jednak przedstawia się 
sprawa z pszenicą która wskutek ciągłej 
słoty i wysokiej temperatury nie tylko 
gnije, lecz nawet jako nieścięta porosła 
na pniu”, 

Opierając się na materjale zebranym 

przez organizacje rolnicze, można już te- 

raz (jakkolwiek materjał ten nie jest cał 

kiem dokładny i uwzględnia straty tyl- 
ko w głównych zbożach), wnioskować, 

że rolnicy dotknięci klęską, znajdą się w 

sytuacji wyjątkowo ciężkiej. 

wszystkiem w grę wchodzi osłabienie 

zdolności płatniczej, spowodowane z je- 

dnej strony poważnym niedoborem przy 

zbiorach i spadkiem handlowej  warto- 

ści zebranego zboża — z drugiej. Poza- 

tem użycie ziarna mało zdatnego do sie- 

wu, nie może pozostać bez wpływu na 
urodzaj w roku przyszłym — wyjść bo- 

wiem musimy z założenia, że rolnika w 

chwili obecnej nie stać na kupno ziarna 

siewnego dobrego. 

Klęska powstała z powodu nadmier- 

nych opadów, a w jednakowej mierze 
dotknęła większą i mniejszą własność, 
skutki jednak tej klęski są poważniejsze 

da własności większej, a to dlatego, że 

w gospodarstwie włościańskiem zboże, 

jako przedmiot obrotu handlowego, o- 

degrywa mniejszą, można powiedzieć 

minimalną rolę. Odwrotnie, dochodo- 

wość większych warsztatów oparta jest 

na handlowej wartości produkowanych 

zbóż. Klęska obecna, jak już wyżej za- 
znaczyliśmy, sprowadza się @о kilku 

momentów, wśród których bodajże naj- 

Przede- @ 

poważniejszym jest nieposiadanie pet- 
nowartościowego towaru. žais 
obecne ceny na źboże, można stwierdzić, 

że straty, spowodowane porastaniem zbo 

ża, przekroszą prawdopodobnie  sumę 

8 miljonów złotych. Ale tem cięższa bę- 

dzie sytuacja rolnika, skoro poniósłszy 

poważne straty ilościowo, nie będzie 

mógł pełnowartościowo spieniężyć tej 

części, którą udało mu się zwieźć z pola. 

Wszystko to świadczy, że możliwo- 

ści płatnicze rolnictwa zachodniej części 

województwa w tym roku jeszcze bar- 

dziej skurczą się i pogorszą. Stąd też 

wynika nieodzowna potrzeba uwzględ- 

nienia tego stanu tak w odniesieniu do 

dziedziny podatkowej i socjalno-świad- 

czeniowej, jak do zobowiązań wobec 

banków państwowych i innych wierzy- 

cieli. Stąd dalej wynika konieczność o- 

słabienia presji egzekucyjnej w stosun- 

ku do tego terenu. Nie wolno również 

bagatelizować obecnego stanu, posiada- 

jącego wyraźne cechy skutków klęski 

żywiołowej — przy wymiarze podatku 

dochodowego. Można mieć wątpliwości, 

czy należy stan ten generalizować, czy 

też traktować skutki klęski indywidual- 

nie w odniesieniu do poszczególnych 

warsztatów, ale nie móżna negować ma- 

sowo występującego zjawiska deficyto- 

wości gospodarstw rolnych skutkiem tej 

klęski. Jeżeli sytuacja rolnictwa, jako 

pewnej dziedziny gospodarki narodowej, 

jest wogóle wyjątkowo ciężka, to tem- 

bardziej należy uwzględnić, że tegorocz 
na klęska, jaka dotknęła połowę terenu 

województwa, jest czynnikiem pogłębia- 

jącym jeszcze bardziej kryzys na danym 

odcinku. 

Wielką troską rolnika wiłeńskiego—- 

poza zmniejszoną zdolnością płatniczą w 

związku z omawtaną klęską — jest to, że 

nie posiada on w pełnej ilości zdatnego 

do siewu ziarna. Dotyczy to nietylko re 

jonu nadmiernych opadów, ale i innych 

miejscowości, gdzie skutkiem przedwcze 

snego dojrzewania, ziarno również nie 

posiada cech dobrego materjału siewne- 

go. Trzeba liczyć się poważnie z tem, 

że część gruntów będzie obsiana ziarnem 

złem, — ze wszelkiemi ujemnemi skut- 

kami przy przyszłych zbiorach. Na to 

jednak niema rady. Nie mówiąc już o tem 

że na zainicjowanie i przeprowadzenie 

odpowiedniej akcji siewnej jesiennej 

brak zupełnie czasu, — można mieć po- 

ważne wątpliwości, czy rolnicy,  zadłu-. 

żeni, gnębieni nakazami płatniczemi, go- 

li, zechcą korzystać z możliwości naby- 

cia ziarna siewnego, jakkolwiek dobre- 

go, ale w cenie conajmniej, licząc fracht, 

około 20 zł., wówczas, gdy na miejscu 

rolnik może uzyskać za swój towar za- 

ledwie 10 — 12 zł. i przypuszczalnie na 

takiej wysokości ceny te na miejscu po- 

zostaną, gdy nadejdzie termin spłaty za- 

ciągniętej ną akcję siewną pożyczki. 

W. Lewicki. 

Dwa nowe loty 
NOWY YORK. PAT — Dzisiaj roz- 

poczęły się tutaj dwa loty ponad Atlan- 
tykiem. W jednym bierze udział rodzina 
Hutchinson, która odleciała z Nowego 
Yorku do Saint John w stanie New Brun- 
swick z zamiarem lecenia ponad Atlanty 
kiem do Anglji. 

Drugi lot rozpoczęli lotnicy Lee i 
Bochkon, wyruszając o 10.15 w-g cza- 

Zamknięcie Kongresu Eucharystycznego 

BERLIN PAT. — Wyroki, wydane 
przez sąd w Bytomiu na pięciu hitlerow 
ców, są nadal przedmiotem dyskusji w 
kołach politycznych. Cała prasa pošwię- 
ca obszerne artykuły w tej sprawie. -— 
Omawiana jest kwestja, czy wyroki zo- 
staną wykonane, względnie, czy rząd 
pruski, jako instancja miarodajna zdecy- 
iuje się na skorzystanie z przysługujące 

go mu prawa łaski. 
Od wyroku bowiem sądu specjalne- 

go niema odwołania, przewidziana jest 
natomiast możliwość wznowienia rozpra 
wy. Obrońcy skazanych zapowiedzieli 
postawienie odnośnego wniosku. W tym 
wypadku nowa rozprawa  odbyłaby się 
już przed właściwym sądem  zwyczaj- 
ym. Rząd pruski w najbliższych dniach 
ma powziąć decyzję co do zastosowania 
prawa łaski. 

BERLIN PAT. Wyrok sądu bytom- 
skiego przeciwko mordercom robotnika 
Piecucha w dalszym ciągu wywołuje ko- 
mentarze, zarówno w kołach politycz- 
nych, jak i w prasie. Przeciwko wyro- 
kowi protestuje kierownictwo partji na- 
rodowo - socjalistycznej, oświadczając, 
że kanclerz Rzeszy, jako komisaryczny 
premjer pruski, natychmiast musi uchylić 
wyrok śmierci. Spokój w Niemczech nie 
będzie wcześniej przywrócony, dopóki 
nie nastąpi uchylenie wyroku bytomskie- 
go. Odpowiedzialni kierownicy państwa 
powinni zrozumieć powagę chwili, póki 
jeszcze czas. 

Rząd Rzeszy przeciwko 
BERŁIN PAT. — Ogłoszono tu na- 

stępujący komunikat urzędowy: 
Wobec aktów gwałtu w walce we- 

wiiętrzno - politycznej, narażających w 
najwyższym stopniu na szwank autory- 
tet państwa, prezydent Rzeszy na wnio- 
sek rządu wprowadził najostrzejsze ka- 
ry przeciwko terorowi politycznemu. — 
Z chwilą wejścia w życie dekret prezy- 
denta musi być w równej mierze stoso- 
wany wobec wszystkich, którzy narusza 
ją prawo i przepisy ustawowe, bez 
wzgiędu na osoby i partje. 

Rząd Rzeszy w razie konieczności za 
stosuje wszelkie środki siły, jakiemi pań- 
stwo rozporządza, celem zapewnienia 
przestrzegania prawa niezależnie od 
wpływów partyjnych i nie kozak aże- 

STANOWISKO RZĄDU 

BERLIN PAF. — Wieczorna prasa 
berlińska donosi z kół miarodajnych, że 
rząd gotów jest wyciągnąć z wyroku są 
du bytomskiego wszelkie konsekwencje, 
niezbędne dla utrzymania autorytetu pań 
stwa. Oznacza to — według dzienników 
—że czynniki rządowe wypowiadają się 
za wykonaniem wyroku. 

DEPESZA HITLERA DO SKAZANYCH 

BERLIN PAT. — Hitler wystosował 
do skazanych na Śmierć w Bytomiu kit- 
lerowców depeszę następującej treści: 

„Towarzysze moi! W obliczu tego po 
twornego, krwawego zamachu łączę się 
z wami w uczuciu bezgranicznego przy- 
wiązania. Wolność wasza jest od tej 
chwili sprawą naszego honoru, zas wal- 
ka przeciw rządowi, który dopuścił do te 
go wyroku, naszym obowiązkiem*. 

Na łamach organu „Voelkischer 15€0- 
bachter* ogłasza Hitler odezwę, zawiera 
jacą niezwykle ostre ataki na rząd Pape- 
na, który przywódca narodowych socjali- 
stów czymi wyłącznie odpowiedzialnym 
za wyrok sądu bytomskiego. Wyrok ten 
— pisze Hitler — ostatecznie zadecydo- 
wał o stanowisku narodowych  socjali- 
stów wobec rządu Papena. Nazwisko Pa- 
pena zapisane zostanie na kartach dzie- 
jów niemieckich krwią bojowców naro- 
dowych. Odezwa kończy się oświadcze- 
niem, że teraz rozpocznie się wałka © 
głowy skazańców. 

terorowi politycznemu 
by jakiekolwiek stronnictwo występowa - 
ło przeciwko wydanym przez rząd zarzą 
dzeniom. Również rząd pruski nie uleg- 
mie naciskowi politycznemu przy po- 

- wżięciu decyzji, czy może skorzystać z 
przysługującego mu prawa łaski w sto- 
sunku do bytomskich wyroków śmierci. 

Namiętne ataki i podżeganie орт 
publicznej przeciwko temu wyrokowi po 
winno zwrócić się przeciwko sprawcom' 
krwawych wydarzeń, nie zaś przeciw 
rządowi, który w interesie ogółu zmuszo 
my był zastosować tak ostre zarządze- 
nia. Rząd Rzeszy potrafi odeprzeć każdą 
próbę naruszenia zasad państwa prawo- 
rządnego przez podjudzanie namiętno-' 
ści politycznych do nowych wystąpień. 

  

owa otensywa japońska 
PARYŻ PAT. — Agencja Indo - Paci 

fique donosi, że Japończycy rozpoczęli 

oiensywę w kierunku prowincji  jehol, 

gdzie toczą się zażarte walki. Plan japoń 

ski, zmierzający do przyłączenia tej pro 

wincji do Mandżurji, zdaje się napotykać 

na wiele trudności. 

Generał Czang - Sue Liang zdecy- 

dowany jest na energiczną interwencję. 

Oddziały jego skoncentrowane są głów- 

nie na południe od wielkiego muru chiń 

skiego. Generał zdecyduje się na prowa- 

dzenie wałki dopiero, gdyby Japończycy 

przekroczyli mur chiński, 

Sukces Polski na zawedach szybowców 
WARSZAWA. PAT, — Polska wypra- 

wa na międzynarodowe zawody szybowco- 
we, które odbyły się w Niemczech, dzięki 

swym sukcesom wywołała szereg przychył 

mych głosów w niemieckim świecie lotni- 
czym, jak i w prasie. 

Ostatnio polski aenoklub otrzymał list 

od komitetu szybowcowego, istniejącego 

rej Mlantyt 
su nowojorskiego z Barre Vermont д0° 
Harbourgace w Nowej Ziemi. Celem ich 
lotu jest Oslo. 

Rodzina Hutchinson, która rozpoczę- 

ła lot nad Atlantykiem, składa się z oj- 

ca, matki, i dwóch córek. Wraz z nimi 

wylecieli mechanik - pilot i radjotele- 

grafista. 

  

  

W KOPENHADZE 
KOPENHAGA. PAT. Zamknięty 

został kongres eucharystyczny. Mszę pon- 
tyfikalną w niedzielę celebrował kardynał 
Hlond w asystencji 2 kardynałów i 10 bi- 
skupów, 200 duchowieństwa z różnych kra 

jów Europy, przy udziale ponad 10.000 ka- 
tolików duńskich, szwedzkich, wielu człon- 
ków arystokracji i korpusu dyplomatycz- 
nego. 

  

Obrońca Gorgułswa 
ZŁOŻYŁ PROŚBĘ O REWIZJĘ PROCESU 

PARYŻ PAT. — Adwokat Geraud 0- 
brońca Gorgułowa złożył w minister- 
stwie sprawiedliwości prośbę o rewizjs 

procesu, opierając się na pogorszeniu 
stanu umysłowego skazańca. 

  

przy aeroklubie międzynarodowej komisji 
studjów lotniczych bez silników. W: liście 
tym poza zatwierdzeniem przyjęcia pol- 
skiego aeroklubu do komisji, wyrażono po 
dziękowanie polskim zawodnikom za u- 

dział w tegorocznych zawodach szybowco- 
wych w Rhoen, podkreślono dużą wiedzę 
i doświadczemiie polskich pilotów i dosko- 
nalą konstrukcję naszych szybowców. Pra- 
sa niemiecka przychylnie podkreśla. udział 
Polski w tych zawodach. Wszyscy jedno- 
głośnie stwierdzają, że szybowce polskie, 
zbudowane przez studentów, zbliżone są w 
konstrukcji do niemieckich szybowców 
darmsztadzkich, a więc najlepszych, jakie- 
mi mogą się Niemcy pochwalić. 

  

APARATY PROF. PICCARDA 
NIE ULEGŁY ZNISZCZENIU 

BRUKSELA. PAT. — Cosyns, który 
powrócił do Brukseli po dokońanym wraz 
z profesorem Piccardem locie do strato- 
sfery, oświadczył, że nie jest prawdą, ja- 
ikoby aparaty miały być potłuczone w cza- 

, sie lądowania balonu. Przeciwnie, wszyst- 
(kie aparaty do robienia doświadczeń są w 
jak najlepszym stanie. Do określenia wy- 
ników lotu z będzie jeszcze pewne- 
go czasu. 

KLARA ZETKIN 

BERLIN PAT. — Prasa komunistycz 

na donosi, że Klara Zetkin mimo złego 

stanu zdrowia postanowiła wyjechać 

Moskwy. Weźmie ona udział w kongre- 

sie antywojennym w Amsterdamie, skąd 

uda się do Berlina, by przewodniczyś na 

posiedzeniu inauguracyjnem Reichstagu. 

Zm 

W Bytomiu noc minęła spokojnie. — 
Gmach sądowy obsadzony jest silnemi 
oddziałami policji. Po ulicach krążą 
wzmocnione patrole z karabinami. 

POGROMOWE NASTROJE 
W BYTOMIU 

BERLIN PAT. — Po ustąpieniu 
szturmówek wrocławskich 4 Bytomia tłu 
my zaczęły znowu gromadzić się przed 
gmachem sądu. Silne kordeny broniły do 
stępu do wnętrza gmachu. 

Przez całą noc policja pozostaje w 
pogotowiu alarmowem. Skłepy żydow- 
skie zostały w całem mieście zamknięte. 
żydowski handlarz owcców został przez 
rezjuszonych hitlerowców rozebrany na 
ulicy do naga i pobity do krwi. Wobec 
możliwości powtórzenia się rozruchów 
władze rozważają ewentualność ogłosze- 
nia stanu wyjątkowego. Dowódca sztur- 
mówek śląskich Heines wygłosił przemó- 
wienie do wrocławskich ouadziałów, 0- 
świadczając, że gdyby wyrok został wy 
konany, całe Niemcy, iak jeden mąż, — 
wystąpia z protestem. 

KATOWICE PAT. — Z Bytomia donoszą, 
że noc z poniedziałku na wtorek przeszła pod 
znakiem demonstracyj hitlerowskich. Dziś ra- 
no panował spokój. Oczekiwana jest odpowiedź 
0 ułaskawienie skazanych. 

W godzinąch porannych rozeszły się w By 
tomiu pogłoski 0 zamordowaniu przez hitle- 
rowców prokuratora oskarżyciela w procesie o 
zamordowanie Piecucia. Pogłoski okazały się 

nieprawdziwe. Miejscowa organizacja hitlerow- 
ców wystosowała depeszę do komisarycznego 
ministra Prus w sprawie niedopuszczenia wy- 
konania wyroków Śmierci. 

W mieście panuje duże podniecenie w zwią 
zku z wczorajszemi zaįšciami. Podniecenie to 
potęgują nadjeżdżające bezustannie z okolic 
auta z bojówkami  hitlerowskiemi, które mają 
nie dopuścić do wykonania wyroku. 

Na ulicach miasta w różnych punktach usta- 
wione są karabiny maszynowe, obsługiwane 
przez policję. 

Prasa berlińska donosi, że decyzji w spra- 
wie skazanych "na Śmierć hitlerowców należy 0- 
czekiwać dopiero za kiika dni. 

Ż 26 (Z6WONESO KOTGORU 
SMUTNY LIST 

Od jednego z naszych czytelników otrzyma- 
liśmy do przejrzenia kilka listów, które w osta- 
tnich miesiącach otrzymał z Rosji Sowieckiej, 
gdzie pozostała część jego rodziny. Smutne to 

listy! Z kartek pisanych na okropnym papierze 
wieje ku nam rozpacz i nuda codziennego ży- 
cia w Bolszewji. Z tych strzępków wiadomoś- 
ci, które w zwykłym liście można przemycić 
nietrudno odtworzyć sobie obraz  dzisieszych 
stosunków. Wszystko się koncentruje dokoła 

pytania jak przeżyć dzień, skąd zdobyć poży- 
wienie, opał i jako tako się przyodziać. Toteż 
najczęściej powtarza się słowo  „pajok”. 
Kto pozbawiony jest „pajka“ ten skazany jest 
dosłownie na przymieranie głodem. 

—,„Mąż mój, zachowujemy pisownię orygi- 
nału, zarabia 300 rb. miesięcznie i wszystko 
idzie na jedzenie, na czastnoj rynek bo pajka 
nam nie dają. Biała mąka u nas 125 rb. pud, 
cukru, cukierków, za żadne pieniądze nie ku- 
pisz bo nie ma. Wyjechač do uzdrowiska le- 
czyć się nie można bo trzeba koniecznie zbie: 
rać pieniądze na opał na zimę bo drzewo okrop 
nie drogie. My ta zima namarzliśmy się bo nie 
było opału. Takie to nasze życie... 

Trzeba dodać, że miejscowość skąd list za- 
cytowany pochodzi leży w b. gubernji, słynnej 

poprzednio z świetnch urodzajów i taniości ży- 
cia, gdzie wszystko a zwłaszcza produkty spo- 
żywcze były w niezwykłej obfitości. Rzecz jas 
na, że ze względów zrozumiałych żadnych 
nazw wymienić nie możemy. 

ECHA KATASTROFY „PROME- 

TEUSZA" 
PARYŻ PAT. — Minister marynarki 

zarządził w Charbourgu wszczęcie docho 

dzeń przeciwko kapitanowi  Dumesnil, 
dowódcy łodzi podwodnej „Prometeusz* 

która — jak wiadomo — ostatnio zato- 
nęła. 

BURZE I ULEWY 
BORYSŁAW PAT. Dzisiaj w połu- 

dnie nad Borysławiem i okolicą prze- 
szła niezwykle silna burza z piorunami. 
Jeden z piorunów poranit śmiertelnie 
60-letnią kobietę. Szereg osób doznało 
porażeń. Silnego porażenia doznał pe-, 
wien służący, który podczas burzy czer- 
pał wodę w studni. 

LIBLIN PAT. — Dzisiaj wieczorem 
przeszła nad miastem bardzo silna nawał 
nica z piorunami. WskuteXx ulewy zosta- 
ło zalanych kilkanaście niżej położonych 
mieszkań” w dzielnicy robotniczej. 

  

  

PODRÓŻ „DARU POMORZA" 
WARSZAWA. PAT. — Statek szkolny 

Państwowej Szkoły Morskiej „Dar Pomo- 
za” w dmiu 19 bm. przybył do portu Do- 

ver. W dniu 23 bm.statek udał się w dalszą 
podróż do Stavanger, skąd w drugiej poło- 
wie września nastąpi powrót do Gdyni. De 
pesza kapitana donosi, że Ina statku wszyst 
ko w porządku. 

  

TELEGRAMY 
MIN ZAWADZKI POWRÓCIŁ 

Z URLOPU 

WARSZAWA PAT. Minister Zawa- 

dzki powrócił z urlopu wypoczynkowego 

i objął urzędowanie. 

WALKĄ ZE SPEKULACJĄ 
W BOLSZEWJi 

MOSKWA. PAT. — Urzędowa agen- 

cja donosi, że ogłoszone zostało rozporzą 

dzenie rządu, ustanawiające ostre środki 
dla walki ze spekulacją. Na zasadzie po- 
wyższego rozporządzenia spekulanci i wy- 
zyskiwacze internowani będą w obozach 

koncentracyjnych na okres 5—10 lat, bez 

prawa korzystania z jakiejkolwiek am- 
nestji. 

  

DELEGACI SOWIECCY 

NIE OTRZYMAJĄ WIZ 

MOSKWA. PAT. — Delegacja sowiee- 
ka na kongres antywojenny w Amsterda- 
mie nie otrzymała wiz wjazdowych do Ho- 
landji. Delegacja wystosowała w tej spra- 
wie list protestujący na ręce Romain Rol- 
landa i Henri Barbusse'a. 

HEINE-MEDINA W PRUSACH 

PIŁA. PAT. — Panująca od pewnego 
czasu w. Pile choroba Heine-Medina (para- 
liżu dziecięcego), która spowodowała tu 

5 wypadków śmiertelnych na 14 zachora- 
wań, oraz zmusiła władze sanitarne do zam 
knięcia szkół ną przeciąg 2 tygodni, roz- 

szerza się wzdłuż całego pogranieza. O- 
statnio zanotowano pierwsze wystąpienie 

tej choroby w: powiatach bytomskim i lę- 

borskim na. Pomorzu pruskiem. 

UROCZYSTOŚCI POLSKIE Ё 
W CHICACO 

CHICAGO. PAT. W Chicago rozpoczę- 
ła się olbrzymia manifestacja polska, na 
zwana „Świętem zwycięstwa polskiego 2— 

ręża*. Celem jej było upamiętnienie i ucz- 
czenie bitwy pod Warszawą, wymarszu ka 
drówiki i powstania armji polskiej. Sta- 
djon, obejmujący 25 tysięcy miejsc, był 
calkowicie wypełniony. Odczyiane zostało 
orędzie Hoovera oraz list ministra Zales- 

ikiego. Publiczność z ogromnym entuzjaz- 
mem witała polską drużynę olimpijską, któ 

ra była obecna na obchodzie. 

LOTNICY POLSCY W AMERYCE 

NOWY YORK. PAT. — Parowiec „Ри- 
łaski" przybił do portu nowojorskiego o 

dobę wcześniej, niż oczekiwano. Na pokła- 
dzie statku znajdowali: się plk. Kosowski, 
Weber oraz dyr. Kutyłowski. Na spatka- 
nie lotników polskich wyjechali do przysta 

ni wszyscy żyjący uczestnicy eskadry Koś- 
ciuszkowskiej oraz konsul polski Kubisz, 
(Por. Murray wyleciał na spotkanie „Puła- 
skiego", okrążył go kilkakrotnie i rzucił 
та pokład wieniec (kwiatów na znak po- 
zdrowienia dawnych towarzyszy broni. 

NOWY REKORD LOTNICZY 

LONDYN. PAT. — Z Curtisfield dons- _ 

szą, że dwie lotniczki amerykańskie Mari- 

lis i Thaden wylądowały po 196 godzinach 

lotu, bijąc w ten sposób o 73 godziny re- 

kord kobiecy wytrzymałości. Zaopatrywa- 

mie samolotu w benzynę i żywność edby- 

wało się w powietrzu. ; 

WEŁNA ANGIELSKA DO POLSKI 

SYDNEY .PAT. — Statkiem „Chem- 
nitz“ wysłano 156 bel wełny australijskiej 
wprost do Gdyni. Jest to pierwsza bezpo- 
średnia większa ekspedycja wełny austra- 
lijksiej do Polski. 

KPT. KUZIAN PZYBYŁ DO MADRYTU 

LIZBONA. PAT. — W Alverca koło 
Lizbony wylądował o godzinie 8 wieczo- 
rem samolot polski, pilotowany przez kpt. 
Kuziana. Samolot przybył z Madrytu, po- 
konując tę przestrzeń w: ciągu dwu godzin. 
(Pilotowi polskiemu zgotowano na lotnisku 
serdeczną owację. « 

CYGANIE OGRABILI SWEGO KRÓLA 

TARNOWSKIE GÓRY. PAT. — Ubie- 

głej mocy do namiotu króla cyganów Mi- 
chała Kwieka, obozującego od pewnego 
czasu w Tarnowskich Górach, wtargmęli 
trzej cyganie, którzy steroryzowawszy Żżo- 
mę króla cyganów rewolwerem, zrabowali 
25 dukatów, wartości 2000 zł. Napastnicy 
po napadzie odjechali w kierunku Kra- 
kowa. 

TRAGICZNY WYPADEK 

NĄ STRZELNICY 

ZAMOŚĆ. PAT. — W dniu dzisiejszym 
na strzelnicy PW. w' czasie strzelania ćwi- 
czebnego, uczenica miejscowego gimnaz- 
jum Kwiatkowska trafiła w głowę prze- 

biegającego przez strzelnicę ucznia Szepe- 
sa, który zginął ma miejscu. 

WSYYTYVYYYYYYYWTYYYYYYYYTYYYYYYYYYTYTVYYYY"" 

JESTEŚMY ZA BIEDNI, BY KUPO- 

WAĆ BAWEŁNĘ — KUPUJMY SAMO 

DZIAŁOWE WYROBY Z WŁASNEGOG 
LNU. 
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SILVA RERUM Nowela Czechowa — pióra... Andrzeja Maurois Olimpijczycy wracają Trąbka autemobilowa zahuczy 
Wielki skandal w świecie literackim LWOWSKA WYSTAWA 

GENERACJI“ 

We Lwowie powstało pewne stowa- 
rzyszenie malarzy pod nazwą „Nowa ge- 
neracja'. Kilka szczegółów o niej i jej 
credo artystyczne podawaliśmy w swoim 
czasie w naszem pismie. Obecnie „No- 
wa Generacja* urządziła we Lwowie 
swoją wystawę, która prawdopodobniz 
kołejno odwiedzi i ińne miasta Polski. 
Może przybędzie i do Wilna, tem bar- 
dziej, że dwaj znakomici malarze wileń- 
scy Tymon Niesiołowski i Michał Rou-- 
ba — są członkami tego stowarzyszenia. 
Zadaniem jego jest skupić artystów z 
całej Polski, artystów, ożywionych pew- 
ną czysto „malarską* ideologią. Oto jak 
pisze znany krytyk warszawski K. Wink- 
ler w „Polsce Zbrojnej“ 0 dążeniach 

„Nowej Generacji'': 
Moderniści z „Nowej Generacji* nie mają 

wprawdzie ani jakiegoś określonego Ściśle pro 
gramu, ani nie hołdują jakiemuś kierunkowi o 

„NOWEJ 

Światoburczych zapędach — wszystko to bo- 
wiem już było; nie mają już oni poirzeby wy- 
walać otwartych drzwi — kiedy w dzisiejszej 
sztuce nawet dla najdziwacznieįsžych pozor- 
nie eksperymentów, drzwi są zawsze naoścież 
otwarte. Tu chodzi raczej o zgoła inną zasa- 

dę — a mianowicie o to, że punkiem kutnii- 
nacyjnym wszystkich wysiłków artystycznych 
naszego wieku staje 'się nie natura, ani jakiś 

fakt historyczny i t.p. — lecz sam obraz. Dba- 

łość o rzemieślniczą stronę małowidia, a ia- 

kturę, o zachowanie pewnych praw ogóinych 
w stosunku do kompozycji, budowy, oraz 3 

autėntycznošci dzieła. Ci nieopatrzni malkon 

tenci którzy zarzucają naszym nowatorom na- 

śladownictwo „zachodnich wzorów* — nie 

mają przedewszystkiem pojęcia o mechanice 

współczesnego tworzenia. Dzisiejsza bowiem, 
jakkolwiek spekulatywna twórczość artystycz- 

na — uznaje zgodnie prawie za żródło swe 

w pierwszym rzędzie wizję, powstającą pod 

wpływem przeżyć malarskich artysty. Świat 

zewnętrzny (przyroda) — załamany odpowie- 

dnio w psychice twórcy — stanowi tu niejako 

surogat formy i barwy, z których malarz czer- 

pie dowoli. Powstaje więc nowy świat, nowa 

rzeczywistość — rzeczywistość Ściśle 1malar- 

ska, budząca niejako aluzję do rzeczywistości 

widzialnej. 

Tak przedstawia się program i cele 

malarskie zrzeszonych artystów. A ich 

nazwiska? 
Na wystawie widzimy  przeważtie prace 

starych znajomych. A więc naprzód senjorów 

polskiego modernizmu — iormistów: i eona 
Chwistka, Tytusa Czyżewskiego, Leona Dot- 

życkiego, Henryka Gotliba Jana Hryńkowskie- 

go, Tymona Niesiołowskiego, A. 1 Z. Pronasz- 

ków i Zygmunta Radnickiego. Z tych jedynie 
Chwistek, Niesiołowski i Andrzej Pronaszko, 

zachowali swą dawną linję rozwojową — rani 

nańpmiast, usiłują racjonatue_ nawiązać do 

tradycji impresjonizmu patrzą na świat nie- 

mal wyłącznie z punkta widzenia barwy. Cho- 

ciaž odskok od *mpcesiomz uu nie wydaje Się 

tu zbyt wielki — jednak małars* 3 to, wzbu- 

gacone c całe doświad::: nie lat walki o lo'- 

mę — jest aawsxiuś nowo nv. Albowiem 

rozbudowywanie tych Osta: tonsekwencyj 

„malarstwa światła” — odbywa się tu równo- 

cześmie pod przenożavn wpływem zasady 
konstraktywnego organizowania całosci na- 

łowidła z przewagą czynnikow kolorystycz- 

mych i faktury, jako środka porzadkująccezo 

powierzchnię obrazu i ze spalającego jaknaj- 

ściślej kolor z iormą. 2 

Do tej ostatniej grupy malarzy, zaliczyć- 

by także można W. Cheimońską, E. Eistera, 

J. Fedkowicza, E. Gepperta, A. Geržabka, W. 

jatla; ]. Jaremę, E. Krche, W. Krzyżanowskie 
go, ]. Krzyżańskiego, W. Lama, A. Malickie- 
go, Z. Milliiego, A. Nachta; A. Rafałowskiego, 

Ć: Rzepińskiego; E. Szinagela i W. Taranczew 

skiego — podczas gdy tacy artyści, jak j. Cy- 

bis i H. Cybis-Rudzka, przynależność swą do 

postimpresjonizmu, okupują zbytnią może ule- 

głością wobec czołowych zagadnieńń tego kie 

runku. Znacznie bliższą celu jest grupa zna- 

nych malarzy paryskich, jak Leopold Gottlieb, 
R. Kanelba i Z. Menkes — ich malarstwo zdo- 

łało pogodzić dominujące w nowej sztuce pra 

wo kontrastu, z zasadą równowartości prze- 

strzennej obrazu, przyczem u Menkesa, jakkol- 

wiek prace jego są tym razem mniej może 
przekonywujące — kontrasty barwne dosko- 

nale odpowiadają kontrastom kształtów, wi- 

dzianych przez pryzmat jego nieprzeciętnej 
indywidualności. 

Z powyższego przeglądu widzimy, 

jak różne indywidualności skupia. „No- 

wa Generacja“, jak umie zespolić arty- 

stów bez względu na kierunki, którym 

hołdują. Jest to objaw nieznieruz pe- 

cieszający w Polsce, gdzie niebezpiecz- 

nem zjawiskiem stało się budowanie ka- 

plic i kapliczek, oraz przemożna władza 

koteryj artystycznych. „Nowa  Genera- 
cja* może tym sposobem odświeżyć at- 
mosierę w sztuce polskiej, czego jej 
szczerze życzyć należy. Wilnu zaś tego, 
by ciekawą wystawę mogło ujrzeć u sie- 

bie. Narrator. 

      

  

Ogromne powodzenie zyskała ostatnio 
jedna z najnowszych nowel znanego pisa- 

rza francuskiego Andre Maurois, który w 
niezwykle zajmujący sposób opisał śmie- 
szną a tragicznie zakończoną historyjkę o 
„małym. człowieczku z biura'. Tytuł tej no- 
weli, przetłómaczonej ma kilka języków 
świata i zamieszczonej już w szeregu cza- 
sopism europejskich i amerykańskich, 
brzmi następująco: „Jalk można być do- 
prowadzonym do śmierci ?'* 

Treść taka: Miały jakiś unzędniczek 
jest w teatrze na przedstawieniu. Mia on 
ma nieszczęście katar. Kicha, trudno mu 

się od tego powstrzymać. W pewnej chwili 
chwili kichnął tak niefortunnie, że... 
wprost na lysinę siedzącego przed nim 

starszego pana. Okazuje się, że był to — 
jego własny szef! Rozpacz jego nie ma 
granic. [Pirzeprasza oczywiście, tłumaczy 
się, w czasie pauzy, podchodzi do zniewa- 
żonego szefa, błaga o przebaczenie, płasz- 

czy się, szef ma na tyle rozumu, że prze- 

bacza. „No trudno, — powiada — niech 

pan uważa na drugi raz, Ale urzędniczek 

mie może się uspokoić. Nie! On mu mie 

przebaczył, mina jego wyraźnie na to wska 
zuje. Wyrzuci, przy pierwszej okazji zre- 

dukuje! Męczy się tem przez cały akt, w 
antralkcie idzie do szefa raz jeszcze, znowu 

go nudzi. Itd. i tak dalej bez końca. Wresz- 
cie szef ostatecznie wyprowadzony z cier- 
pliwości „rzeczywiście... wyrzuca go. Urzęd 
miczek idzie do domu i popełnia samobój- 
stwo. 

Nowela jest. doskonała, ale... została już 
napisana čwierė wieku temu przez Cze- 
chowa! 

Maurois, któremu zarzucono zwyczaj- 
ną kradzież literacką, tłumaczy się argu- 

mentami, używanemi stale przy takich o- 

kazjach od czasu Moliera. 

„Do, co jest dobre, można brać zewsząd, 
gdziekolwiek się znajduje” „To nie jest to 
samo, rzecz nowa, skoro... nosi podpis in- 
nego autora. 

Sprawia nabrała posmaku prawdziwe- 
go skandalu. 

Ostatecznie Maurois jest uważany za 
zrehabilitowanego, bo... dowiódł, że na 

pienwszym, oryginalnym rękopisie noweli 

umieścił dopisek: „Nowela w typie A. Cze- 
chowa”. В 

Tylko zbiegiem okoliczności dopisek 
ten nie ukazał się ani rąz w druku... 

  

  

TURNIEJ TENISOWY O MISTRZOSTWO POLSKI 
WARSZAWA PAT. — W drugim dniu mię 

dzynarodowych mistrzostw tenisowych rozegra 
no na kortach Legji następujce spotkania: 

W grze pojedyńczej pań jędrzejowska wy 
grała z Grąbczewską 6:1, 6:1, a Volkmerów- 
na zwyciężyła Lilpopównę 6:2, 6:0. 

W grze pojedyńczej panów Maks Stołarow 

  

Wizyta floty polskiej 
w Szwecji 

SZTOKHOLM. PAT. —Zapowiedziana 

ma czwartek 25 bm. wizyta eskadry polskiej 

oczekiwama jest tutaj z dużem zaintereso- 

waniem. Eskadra, składa się z kontrtorpe- 

dowców Wicher i Burza, oraz łodzi pod- 

wodnych Żbik, Ryś i Wilk. Dowodzi ko- 

zaandor Unrug. Wizyta potrwa tmzy dni, 

[MT 
  

arodowy rall samola 

odniósł zwycięstwo nad Altschulerem w tzte- 
rech setach 6:1, 4:6, 6:4, 7:5. Popławski wy- 

grał z Tarłowskim 6:2, 4:6. 6:2, 6:8, 8:6. Heb- 
da wyeliminował Kruczkiewicza 6:0, 6.:0, 6:2. 

CE Tłoczyński pokonał Mareińskiego 6:2, 
SRG; 
W grze podwójnej panów para Tłoczyński 

i Maks Stolarow zwyciężyli parę Majewski— 
Kruczkiewicz 6:2, 6:2, 6:4. 

Mecz pomiędzy Jerzym Stolarowem a Cze- 
chem Kleinem przerwano po dwu setach z po- 
wodu ciemności, dotychczasowy wynik 5:7, 
6:2. Kilku gości zagranicznych przybyło dopie 
ro we wtorek wieczorem. Czech Monzel wsku- 
tek pewnych trudności paszportowych przybę- 
dzie dopiero we środę rano. Barbier odwołał 
swój przyjazd z powodu nadwyrężenia nogi w 
czasie zawodów w Szwajcarii. 

Z jutrzejszych spotkań najciekawszą będzie 
walka między parą Granguillet z Egiptu i Gal- 
let z Francji a parą polską Volkmerówna -— 
Hebda. 

    

CHICAGO. PAT. W poniedziałek pol- 
ska: ekspedycja Olimpijska opuściła Chica- 
go udając się do Bouffalo. We wtorek nasi 
zawodnicy zwiedzą słynne wodospady Nia- 
gary. We środę drużyna polska bawić bę- 
dzie w: Filadelfji, a we czwartek w Nowym 
Yorku. Do Waszyngtonu olimpijczycy nasi 
mie wyjezdżają z powodu nieobecności pre- 

zydentą Stanów Zjednoczonych Hoovera. 
iPrawdopodobnie w: sobotę najbliższą ekspe 
dycja nasza opuści ziemię amerykańską 
na pokładzie Pułaskiego. 

     

Mr. Czermak, burmistrz m. Chicago, przy- 
był na parę dni do Warszawy, gdzie był po- 
dejmowany przez władze miejskie. P. Czermak, 
Czech z pochodzenia, który wypowiedział w 
swem mieście walkę z nadużyciami, zawdzię- 
cza swój wybór na stanowisko burmistrza w 

  

Burmistrz Chicago w Warszawie 

w Wenecji 
Klejnot Włoch, Wenecja, która od tylu 

wieków zachwyca oczy turystów, ma przejść 
niebawem całą „kurację”, mającą zmienić 
ją w miasto bardziej nowoczesne i odpo- 
wiadające wymogom czasu. 

Podróżny, który wyjechawszy z miasta 
Mestre wychyla się z okien wagonów, a- 

żeby! zobaczyć jak z mgieł wynurza się We- 
necja i jak po obu stronach linji kolejowej 

faluje monze, widzi ze zdumieniem, że rów- 

  

znacznej mierze obywatelom Chicago pocho- 
dzenia polskiego. 

Na ilustracji naszej widzimy burmistrza 
Czermaka (x) z córką i wnuczką na przyję- 
ciu w ratuszu warszawskim, gdzie go przyj- 
mował prezydent miasta Słomiński (xx) i gro 
no przyjaciół Ameryki. 

  

prasa łotewska o linji powietrznej 
Znany z mieprzychylnego stanowiska 

wobec Polski, organ ryski „Pehdeja Brih- 
di* zamieszcza następujące uwagi: 

Geograficzne nazwy Warszawy, Wilna, 

  

ОМ tnrystycznyi 
"Dzień katastrof — Włosi wycofali się z raidu 

RZYM, PAT. — Uczestnicy: międzynaro 
dowych zawodów turystycznych wystarto- 
walidziś rano z Rzymu. Zawodnicy ро- 
dziielili się na 9 grup, wyruszających ko- 
lejno w pięciominutowych odstępach cza- 

su. Orliński wystartował o godzinie 6, Ba- 
ian o godzinie 6,10, Żwirko o godz. 6,15, 
Karpiński o godz. 6,25, Giedgowd o godz. 
6,35, 

FLORENCJA. PAT. Uczestnicy 
międzynarodowego raidu samolotów turys 
tycznych wylądowali i wystartowali z Flo- 
rencji między godz. 7,05 a 9,20. 

Niemiecki samolot spadł w okolicy Flo- 
rencji, przyczem załoga nie poniosła ża- 
dnego szwanku, samolot zaś został powa- 

żnie uszkodzony. 

BERLIN. PAT. — Dziś w pobliżu miej- 
scowošci Elbenga ma wybrzeżu północno- 
zachodnich Włoch spadł samolot, w któ- 
rym leciał lotnik Suster, oraz towarzyszą 
cy mu dziennikarz sportowego dziennika 
Litoriale. Suster jest ranny, dziennikarz 
poniósł śmierć. Suster uczestniczy! w ro- 
ku 1929 w pierwszym raidzie europejskim 
i należał do czołowych pilotów. W r. 1952 
brał udział w drugim raidzie włoskim, z 

którego musiał się wycofać wskutek wy- 
padku, jakiemu uległ. 

PARYŻ. PAT. — Agencją Havasa do- 
nosi z Rzymu: wloski minister lotnictwa 
polecił lotnikom włoskim, biorącym udział 
w locie okrężnym samolotów: turystycz- 
nych, aby wycofali się z zawodów. Decyzja 

  

W niedzielę przeleciało przez 
40 uczestników międzynarodowego 
molotów turystycznych dookoła 
moloty polskie, prowadzone przez 
nch pilotów mają w tych zawodach 
szanse na zajęcie czołowych miejsc. 

Warszawę 
raidu sa- 

Europy. Sa- 
wytraw- 
poważne 

Podróż odbyła się wspaniale 
Czy drugi lot prof. Piccarda do stra- 

tostery uwieńczony został powodzeniem? 

W rozmowie z dziennikarzami profe- 

sor wyraził wielkie zadowolenie z prze- 
biegu lótu. Oświadczył, że warunki at- 
mosferyczne były sprzyjające, że wszyst 
kie doświadczenia naukowe dokonane 
zostały zgodnie z programem. : 

Ale jednocześnie zakomunikował, že 
w najbliższym czasie zamierza rozpocząć 
nowy — trzeci lot do stratostery. Tym 
razem będzie startował z nad zatoki 
Hudsońskiej w Kanadzie, w pobliżu bie- 
guna magnetycznego ziemi. 

° — Lot w tych okolicach — powie- 
dział —— pržyniesie specjalne korzyści 
dla nauki, chodzi bowiem o stwierdzenie 

zależności, jaka istnieje między promie- 
niami kosmicznemi a biegunem  magne- 

tycznym. 
„Ten trzeci projektowany lot oznacza 

zapewne, że prof. Piccard nie jest całko- 

wicie z drugiego lotu zadowolony. Fa- 
tum bowiem chciało, że precyzyjne a de- 
likatne przyrządy naukowe, notujące 
przebieg i wyniki lotu, uległy przy lą- 
dowaniu wstrząsowi: zepsuły się popro- 
stu. Jednym tedy dokumentem pozosta- 
łyby zapiski profesora i jego asystenta. 
A wiadomo, że taki dokument, niepopar- 
ty obliczeniem przyrządów, w nauce, nie 
wystarcza. Wierzyć notatkom profesora 

.— znaczyłoby wierzyć mu na słowo. 

Słowo jego ma swoją niezaprzeczalną 
wagę, ale i dowód rzeczowy być musi. 

Nieustraszony zdobywca, którego 
przypadek pozbawił owoców mozolnej 
pracy i odwagi, nie rezygnuje, nie usta- 
je w dążeniu do celu. I może wreszcie 
los zrządzi, że trzeci lot wynagrodzi 
przykrości dwóch "pierwszych. 

Ale błędem byłoby przypuszczać, że 
drugi lot pozostał całkiem bez rezulta- 
tu. к 

Celem naukowym prof. Piccarda jest, 
jak wiadomo, zbadanie działania promie 

ni kosmicznych w stratosierze. 

— Z całą ścisłością zaobserwowałem 
— oświadczył profesor po wylądowaniu 
— d'une facon pariaite — że działalność 
promieni kosmicznych wzrasta w miarę 
wznoszenia się. Na wielkich _wysoko- 
ściach słyszało się, jak biły o naszą łódź 
niby strumienie deszczu po blasze. 

Już to jedno spostrzeżenie okupiła 
wysiłek wzlotu na 17 kilometrów. 

* * ® ° 
A co mėwi o samym locie proi. Pic- 

card? 
Opuścił on Zurich o 5 godzinie i po 

upływie trzech godzin osiągnął już wy- 
sokość 16-tu kilometrów.. Pobyt na tej 
wysokości wywierał przykre wrażenie. 
Termometry wskazywały temperaturę 25 
stopni niżej zera, i zimno zdawało się 
bardziej przejmującem niż za pierwszym 

  

Na fotograijach naszych widzimy repre- 
zentantów Polski pilota Karpińskiego (lecące- 

go na maszynie konstrukcji Polskich  Zakła- 
dów lotniczych i Żwirkę na aparacie R.W.D.6* 
który w czasie postoju na lotnisku mokotow- 
skiem wita się ze swym synkiem. 

razem. Koloryt nieba przybrał barwę 
ciemną, prawie czarną. Ziemia była zaled 
wie widoczna: jedynie jeziora odznacza- 
ły się wyraźnie na jej powierzchni. 

W południe znajdował się nad Alpa- 
mi, przelatując Grisons i St. - Moritz. 
Znając Italję, rozpoznał natychmiast je- 
zioro Garda, nad ktbrem  znižyt się do 
trzech kilometrów, następnie zaś, zbliża- 
jąc się coraz bardziej do ziemi, szukał 
miejsca wylądowania. 

— Podróż odbyła się wspaniale —-- 
dorzucił profesor — i w czasie podró- 
ży moje przyrządy funkcjonowały bez 
zarzutu. ; 

Niestety, w samym momencie lądo- 
wania uległy zniszczeniu. 

* * * 

Po wyjściu z łodzi prof. Piccard wy- 
dawał się niezmiernie zmęczonym. Powo 
dem tego był przedewszystkiem gwałtow 
ny przeskok od lodowatej temperatury 
atmosfery do upału na ziemi. Tam, w 
łodzi, musiał notować swoje spostrzeże- 

ia palcami, kostniejącemi od zimna; tu, 
na ziemi, ogarnął go skwar letniego dnia. 

* * * 
Witano go z entuzjazmem. 
O godz. 14.30 mieszkańcy Riva do- 

strzegli wyraźnie balon na wysokości ty 
siąca metrów. O godz. 15.30 hydroplan 
wojskowy włoski, piłotovany przez puł- 
kownika Bernasconi, wzkił się w powie- 
trze na spotkanie balonu profesora. inny 
samolot włoski, lecący do Werony, uka- 
zał się jednocześnie od strony jeziora 

ta powzięta została na skutek wypadków, 
jakim uległy samoloty włoskie. 

Jak wiadomo, aparat lotnika Sustera 
spadł w Elbengie, skutkiem złamania się 
skrzydeł. Lotnik uratował się za pomocą 

spadochronu. Dziś rano taki sam wypadek 
wydarzył się lotnikowi włoskiemu Dean- 

geli, który jednak zdołał jeszcze szczęśli- 
wie wylądować. Istnieje podejrzenie, że 
wypadki te zostały spowodowane konstruk 

cyjną wadą samolotów. Włoski minister 

iotnietwa polecił generałowi Taulini prze- 

prowadzić śledztwo. 

PARYŻ. PAT. — Uczestnicy raidu mię- 
dzynarodowego samolotów turystycznych 

przybyli dzisiaj do Cannes. Pierwszy przy- 
był o 11,10 przed południem miemiec Seide- ze 

mann przed swym rodakiem  Massenba- 

chem i włochem Colombo. Jako 11-ty z ko- 

lei nadleciał o 12,30 porucznik Źwirko, ja- 

ko 13-ty Kanpiński. W Cannes wycofali się 

z raidu włoscy piloci De Angeli, którego 

aparat uległ uszkodzeniu, połamały się 

skrzydła — oraz Lombardi, Viazzo, Stop- 

pani. 

Do Lugdunu (Lyonu) pierwszy przy- 

był Niemiec Seidemann, drugi o godz. 13,40 

Massenbach, trzeci o 13,41 Colombo, jako 

13-ty Gedgowd. > 

WłochCol ombo w Lyonie wycofał się 

z raidu. ь 

PONTE SAN PIETRO. PAT. — Sa- 
molot prowadzony przez pilota inž. Jozefa 

Ciottiego z lotnikiem Ryszardem Januz- 

zim ma pokladzie, z niewiadomych przy- 

czyn spadł z wysokości 400 metrów na 

dach chaty wieśniaczej w pobliżu lądow'- 

ska i zapalił się. Obydwaj lotnicy ponieśli 

śmierć w płomieniach, oraz spaliła się 

chata, w której znajdowało się dwoje dzie- 

ci. Oparzenia odnieśli wieśniacy, zamiesz- 

kujący chatę. 

I cn m i S 4 

Garda. Obydwa aparaty wykonywały 

swe ewolucje dookoła balonu, który zni- 

żył się do tysiąca metrów. Lotnicy wło- 

scy pozdrowili ruchem ręki awiatorów 

belgijskich, którzy im odpowiedzicii w 

ten sam sposób. 

Balon zaczął zniżać się do dwustu 

metrów. Kilkunastu wieśniaków chwyciło 

liny, rzucone przez prof. Piczarda i jego 

towarzysza inżyniera Cosyns. Balon za- 
trzymał się gwałtownie. Ale nagły poryw 

wiatru wstrząsnął nim, i wieśniacy wy- 

puścili z rąk liny. Balon poderwał się na 
pięćdziesiąt metrów. 1. pewnie ten skok 

saptowny uszkodził przyrządy profeso- 

ra. 
Łądowanie zaczęło się po raz drugi. 

“ym razem wieśniacy owinęli liny doko- 
ła drzew: balon opuścił się do samej zie- 
mi, i profesor mógł wyjść z jego łodzi. 
Natychmiast otoczyli go okoliczni mui.sz- 
kańcy i wiele osdb, które, dostrzegiszy 
zdala balon, zdążaiy zewsząd Ssamoc 10- 
dami i pieszo da miejsca lądowania. 
Rozległy się entuzjastyczne okrzyki. 

Pięćdziesięciu żołnierzy awiacji roz- 
poczęło przenoszenie łodzi na specjalny 
wóz transportowy. Trwało to długo i za- 
kończyło się przy. świetle rellektorów. 
Wówczas, około godz. 10 wieczór, mógł 
udać się profesor do Desenzanc, gdzie 

go uroczyście powitały władze municy- 

palne miasteczka. 

Olbrzymi tłum oczekiwał go \ П 25- 

cie. W obroty wzięli go natrętni dzienni 
karze... dox. 

  

Rygi, Tallina, można zawsze bardzo latwc 

przekształcić na. terminy polityczne. Dla- 
czego do linji komunikacji lotniczej przy- 

łączono Wilno, które leży w najdalszym za 
kątku państwa polskiego i które w razie 
wojny może być w pierwszym rzędzie о- 
kupowane przez wroga? Chodzi o to, że 

Wilno jest pojęciem politycznem nietylko 

dla dorzecza Niemna lecz i Wilji. Wilno 
symbolizuje gorliwy imperjalizm polski. 
Wilao oznacza nadzieje Polski Mocarstwo- 

wej, ekspansję państwa i rozwój jego 
wpływów: politycznych. Wilno jest bezpo- 
średnim pośrednikiem Warszawy. Otwar- 
cie wzmiankowanej linji powietrznej jesie- 
nią Świadczy, że linja ta ma większe zna- 
czenie polityczne aniżeli ekonomiczne. — 

Diuga na 3 tysiące km. linja przechodzi 
przez 6 państw z wyłączeniem Litwy. O po 
litycznem znaczeniu nowej linji możnaby 
zresztą wnioskować z mowy, wygłoszonej 

przez posła polskiego w Rydze Arciszew- 
skiego przy otwarciu tej linji. Poseł Ar- 

ciszewski zwrócił mianowicie uwagę słu- 

chaczy ma testament polityczny śp. Meje- 
rovicsa, b. ministra spraw zagr. Łotwy, 

który był stanowczym zwolennikiem orjen- 
tacji polskiej i dążył do zbliżenia narodów. 

Łotewscy mężowie stanu winniby się 
stanowić poważnie, czy niema możliwo- 

ści pogodzenia Polski z Litwą, a jeżeli nie, 
to po czyjej stronie stanąć: Polski czy 

Litwy. 

BEZROBOCIE ZMNIEJSZĄ SIĘ 

WARSZAWA PAT. — Według da- 
mych Państwowego Urzędu Pośrednictwa 
Pracy liczba bezrobotnych na terenie ca 
łego państwa w dniu 20 bm. wynosiła 
196.692 osób, co stanowi spadek w po- 
równaniu z poprzednim tygodniem spra- 
wozdawczym o 9.028 osób. 

ZJAZD KOLEJOWY W GDYNI 
GDYNIA. PAT. — Wczoraj rozpoczął 

się zjazd pracowniików administracyjnych 

i parowozowni PKP. z całej Polski. Po na- 
bożeństwie i otwarciu zjazdu 'w szkole mor 
skiej, w obecności przedstawicieli władz 
miejscowych oraz po poświęceniu nowego 
sztandaru, uczestnicy zjazdu zwiedzili mia 
sto i port, poczem odbyli wycieczkę da 
Jastarni. 

    

       

8 KL. HUMANIST. 

   Kancelarja czynna 

KURSY MATURALNE? 
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Koedukacyjne 
„ wieczorowe 

> 

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

nolegle do trasy kolejowej buduje się no- 
wy most, przy którym krzątają się liczni 
robotnicy. Olbrzymie żórawie podnoszą 
wielkie kamienie, a cementowe słupy pow- 
stają już to z suchego łożyska laguny, już 
to z wody. Slupy cementowe mnożą się 
gwałtownie, a ogromne barki wyładowują 
materjał budowlany. 

Tak powstaje nowy most, przerzucony 

necja ma otrzymać mowy: kanał, kilka no- 
wemi nićmi ze stałym lądem. [Połowa tego 
mostu jest już gotowa, a za rok, odbędzie 

się uroczyste otwarcie mostu. Jednakże 

budowa ta mie budzi bynajmniej entuzjaz- 
mu wśród mieszkańców Wenecji, ani też 

wśród rzeszy turystów, zdążających do kró 
lowej Adrjatyku po niezapomniane wra- 
żenia. 

Oczywiście budowa nowego mostu wzbu- 
dziła całą burzę polemik, podobnie jak 

projekty przemian samej Wenecji. Oto We 
necja ma otrzymać nowy zanał, kilka no- 
wych mostów. na Camale Grande i na kilku 

boczniejszych kanałach. Oczywiście w bu- 
dowach tych kierował się rząd potrzeba- 

mi ruchu, jednakże wielbiciele Wenecji 

obawiają się, że dodatki te zepsują pięk- 
no miasta. To też inżynierowie odczuwają 

w pelni odpowiedzialność, jaka ciąży na 

nich i wiedzą, że muszą zrobić wszystko, 
ażeby zharmonizować swoje dzieła z cha- 
rakterem wspaniałego miasta. 

Stworzenie nowego mostu pnzez lagu- 
nę jest rzeczywiście ikonieczne. przez pow- 
stanie portu Marghera, całe życie przemy- 
slowe Wenecji przesunęło się na ląd t. zn. 

'w stnonę Mamghera i Mestre, które nie 

jest już niezależną gminą, ale włączone 

zostało do gminy Wenecji. Gdyby nie stwo 
rzono nowego połączenia Wenecji z lądem 

to wszyscy robotnicy, pracujący teraz po 

drugej stronie leguny musieilby uciec po- 

prostu z Wenecji, pozostawając ją, jako 
wyłączną domenę turystów. 

Pierwotnie zamierzano rozszerzyć tra- 
sę kolejową, potem 'jednak zdecydowano 
zbudować nowy szlak, równoległy do szla- 

ku kolejowego. Szlak tem liczył blisko 5 klm 
dlugość a szerokość jego wynosi 22 m. 
Wskutek tego na szosie tej będą się mog- 
ły poruszać tramwaje elektryczne lub też 

autobusy, obok której biec będzie auto - 

strada i droga dla pieszych. Całość kon- 
strukcji spoczywa na cementowych kolum- 
mach, wysokich ma 12 mtr. Nowy most 
liczyć będzie 185 łuków, Most: ten zbliżyw- 
Szy się do Wenecji, przerzucony będzie 
poprzez Canale Grande i zbliży się do sław 
nych ogrodów PaPadopoli. Przed: tym og- 

rodem będą garaże dla autobusów i wo- 

zów prywatnych. Buduje się już ogromny 

kilkupiętrowy, garaż, któryj będzie mógł po 

mieścić 1.000 automobilów. 

Stacja kolejowa zostanie przesunięta o 
kilkaset metrów, a stary brzydki most że- 

lazny rzucony na Canale Grande zostanie 

zniszczony. Na miejsce jego powstanie 

most kamienny o jednym łuku, a równocze- 

śnie przebudowany zostanie postój dla 

gondoli i motorówek. 

Dia automobilistów którzy przybędą 

do nowego garažu przed ogrodami Papa- 

dopolii skonstruowany będzie mowy kanał t. 

uw. Rio Nuovo, który, skróci ogromnie 

drogę do placu św. Marka. Kanał ten bę- 
dzie przekopany aż do Tre (Ponti. Z tego 

to punktu kanał będzie rozszerzony a po- 

tem prowadzić będzie do Malcanton, gdzie 

wejdzie do drogi wodnej idącej ku San 

Pantalone. Mosty ma Rio CaFosari i 

San Pantalone zostały zburzone i zostaną 

zastąpione wyższemi i szerszemi mostami. 

Wprawdzie władze dbały o to, ażeby 
nowe budowle nie popsuły w niczem cha- 

rakteru, jednakże wydaje się być pewne, 
że szereg pięknych domów zostanie zni- 
szczony. Stary dom w stylu bizantyjskim 
ma Rio Ca' Foscari ma być zbunzony, cho- 
ciaż w ostatniej chwili nadchodzą wado- 

mości, że inżynierowie postanowili obejść 

go wokoło. 

Najwięcej zastrzeżenia budzi ów olbrzy- 
mi garaż, który będzie istnym drapaczem 
chmur. Niewątpliwie zepsuje on pełną 

wdzięku harmonję Wenecji. Zobaczymy 
jak po realizacji tych wszystkich  prze- 

mian wyglądać będzie królowa Adrjaty- 
ku“ i czy zachowa ona w pełni swój daw- 
ny urok. 

KOEDUKACYJNE = 

ul. Dąbrowskiego 5, tel, 2-65 

codziennie od 9—1. 

- dia 
dorosłych 

Nr. I1-31078. — Typ humanistyczny 
Program gimnazjów państwowych. 
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3-ch KLASOWA KOEDUKACYJNA SZKGŁA HANDLOWA 
z 4tą klasą specjalną o kiarunku samorządowym 

w $MORGONIACH 
Е przyjmuje zapisy do wszystkich czterech klas 

Warunki przyjęcja wysyla Kancelarja Średniej Szkoły Handlowej w Smorgoniach 
po nadesłaniu znaczka na odpowiedź, 
    
  

     

PRZY SAMYM 
PRZYSTANKU 

  

Zawiadamiamy, iż rozpoczęliśmy sprzedaz: 

ZALESIONYCH BUDOWLANYCH DZIAŁEK 

PONARY PO RctLLORÓW" | 
Parcele ed 40 złotych na dogodne spłaty. 

lułormacji udziela Zarząd, Wileńska 35 m. 10 od 12—2 i od 6—7.ej. 
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Di ŻĄ Wscnóż słończ p 4.50 
tłomi 

a perry Zachóć słońca 5 1915 
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KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 

GICZNEJ U.S.B. W WILNIE 
Z dnia 23 sierpnia rb. 

Ciśnienie Średnie: 758. 

Temperatura Średnia: + 18. 

Temperatura najwyższa: 23. 

Temperatura najniższa: + 17. 

Opad: 14 mm. 

Wiatr: południowy. 

Tendencja: lekki spadek. 

Uwagi: przelotne opady. 

KOŚCIELNA 

— ODJAZD KS. BISKUPÓW. Wczo- 

raj o godz. 7 wiecz. JE. ks. biskup Buk- 

raba odjechał wraz z rodziną do Nowo- 

gródka. 
Przedtem o godz. 4 pp. opuścił Wilno 

JE. ks. Metropolita Ropp. 
Ks. biskup Ramcam wyjeżdża do Rygi 

dziś. 
URZĘDOWA 

— Prezes Izby Kontroli Państwa w Wilnie 

p. Jan Pietraszewski powrócił z urlopu wypo- 

czynkowego 22 sierpnia rb. i objął urzędowa- 

nie. 
— UKARANIE POBOROWYCH. Wia- 

dze starościńskie na podstawie wniosków 

wydziału wcjskowego mazisirau i wiadz 

wojskowych, pociągnęły do odpowiedziai- 

ności karnej okoio 70 osób, uchyiającycn 

się od obowiązku rejestracji wojskowej. 
— Egzaminy dia rabinów. W dn. 5 

września rb. o godzinie 11 rano odbędzie się 

w Wileńskim Urzędzie Wojewódzkim kolejna 

sesja komisji egzaminacyjnej, egzaminu z języ- 

ka polskiego dla kandydatów na rabinów i 

podrabinów, ubiegających się o to stanowisko 

w gminach wyznaniowych żydowskich na ob- 

szarze województwa wileńskiego. 

Kandydaci na rabinów i podrabinów, któ- 

rzy dotąd nie złożyli egzaminu i nie uzyskali 
dyspensy od p. ministra WR i OP mają się 

stawić na egzamin we wskazanym terminie po 
złożeniu właściwych podań i uiszczeniu w Ka 
sie Skarbowej do dyspozycji Urzędu Wojewó- 

dzkiego opłaty egzaminacyjnej w kwócie zł. 

30. 
MIEJSKA 

— ELEKTROWNIA STEFAŃSKA. — 

Na ostatniem posiedzeniu magistratu po- 

stanowicno przejąć pod zarząd miasta e- 

łektrownię, mieszczącą się przy. ul. Stefań- 

iuj. Elektrownia Stefańska przez kilka- 

lat zasilała prądem ul. Stefańską i 

sąsiednie. Obecnie elektrownia miejska 

własnym prądem zasili tę dzielnicę. 

— OSZCZĘDNOŚCI LOKALOWE. Jak 

wiadomo, ze względów oszczędnościowych 

magistrat skasował ikilka lokali szkół ży- 

dowskich. Szkoły posiadające niewystar- 

czającą ilość uczniów, skompletowano w 

jednym lokalu. Magistrat zaoszczędzi na 

tem kiłka tysięcy złotych rocznie. 

— POGOTOWIE RATUNKOWE. Wy- 

padki niepotrzebnego wzywania pogotowia 

ratunkowego do wypadków, które nie wy- 

magają nagłej pomocy, zdarzają się coraz 

częściej. 

Ci, którzy się tego dopuszczają, winni 

sobie uświadomić, że w czasie, gdy Pogo- 

towie wyjażdża niepotrzebnie, może się 

tdarzyć (były już nieraz) wypadek na- 

prawdę wymagający niezwłocznej pomocy 

lekarskiej, od udzielenia której zależy na- 

wet życie człowieka. Nieraz słyszy się sar- 

kanie na zbyt późne przybycie karetki, 

lecz trzeba wiedzieć, że winnymi w takich 

wypadkach są przeważnie ci, którzy przez 

bezmyślność (a nawet złą wolę) narażają 

Pogotowie na niepotrzebne wyjazdy. Kil- 

kunastuzlotowe grzywny nie są jeszcze do- 

stateczną Кага za fałszywe alarmy i na 
przyszłość nazwiska winnych będą poda- 

wane do publicznej wiadomości. 

— EPIDEMJA JAGLICY. Mimo usil- 
nej akcji zapobiegawczej, epidemja jagli- 
cy w pow. dziśnieńskim, brasławskim, wi- 
lejskim, postawskim i święciańskim coraz 

bardziej się pogłębia. 
Choruje około 4000 osób, w tem więk- 

32086 dzieci. Do walki z jaglicą zmobilizo- 

wamo kolumny przeciwjagliczne pod kie- 
runkiem Ickarzy - specjalistów. 

— Podatek od psów będzie pobierany. — 
Województwo otrzymało: powiadomienie od 
włądz. centralnych że mimo zmiany przepisów 

o finansach miejskich, podatek od psów wi- 
nien być nadal pobierany. Podatek ten uważa- 

ny jest m. in. za środek przeciwko nadmiaro- 

wi psow, a tem samem jako ochrona przed 

wścieklizną. 

' KOLEJOWA 

— INSPEKCJA LINJI DRUJA - WO- 

ROPAJEWO. Do Wilna przybył wice-mi- 
nister komunikacji inż, Czapski. Wicemi- 

mister Ozapski dokona lustracji nowobudu 
jącej się linji kolejowej Woropajewo — 
Druja. i linji podbrodzkiej. Inspekcja vice- 
ministra potrwa kilka dni. W inspekcji 

ministerjalnej inż, Czapskiemu towarzyszy 
dyrektor PKP. w Wilnie inż. Falkowski. 

SZKOLNA 

— ROCZNA SZKOŁA PRACOWNIC 

GOSPODARCZYCH Związku Pracy Oby- 
watelskiej Kobiet przy ul. Jagiellońskiej 
Nr. 3/5 m. 3 przyjmuje zapisy nowowstę- 
pujących uczenie od dnia 16 sierpnia do 
1 września codziennie od godz. 10-tej do 
godz. 12-tej. 

Zadaniem szkoły jest przygotować prak- 

tycznie dziewczęta w dziedzinie gospo- 

darstwa domowego. 
— Państwowa Średnia Szkoła  Przemysło- 

wo - Handlowa Żeńska im. Dmochowskiej. — 
Egzamina wstępne odbędą się w dniach: 1, 2 i 
3 września o g. 8-ej rano. 

Podania przyjmuje i informacyj udziela kan 
a od 10-ej do 2-iej ul. Wileń- 
ska” 10. 

    

NIKA 
— LITEWSKA SZKOŁA POWSZECH- 

NA. Z dniem 1 września 1932 r. zostaje 
uruchoraiona Publiczna Szkoła Powszech- 
na z litewskira językiem nauczania w Wil- 

nie dla dzieci w wieku obowiązku szkol- 
niego. Zapisy dzieci rozpoczynają się w 
dniu 25 sierpnia 1932 r. i trwają codzien- 

nie od godziny 9-tej do 13-tej w lokalu 
Publ. Szkoły Powsz. Nr. 35 w Wilnie, przy 

ul. Bazyljańskiej Nr. 6. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Zarząd Cechu Rzeźników i Wędliniarzy 
w Wilnie zawiadamia, iż w dniu 24 bm. o g. 
7,80 wiecz. w pierwszym terminie ewent. o g. 
8-ej w drugim terminie odbędzie się: nadzwy- 

czajne walne zebranie członków Cechu z na- 

stępującym porządkiem obrad: 1) zmiana sta- 

tutu; 2) sprawa kanalizacji domu cechowego; 

3) sprawy gospodarcze; 4) wolne wnioski. 

TEATR i MUZYKA 

— REWJA ARTYSTÓW MORSKIE 

OKO.  Pożegnalne występy Stanisława 

Gruszczyńskiego i Janiny Leitzkówny. — 

Dziś, we środę 24 sierpnia 0 godz. 8,15 

przedostatni występ w Rewji „My dajemy 

pieniądze* Stanisława Gruszczyńskiego i 

Janiny Leitzkówny. Zapowiedź wyjazdu 

St. Gruszczyńskiego, który jest ulubień- 

cem i chlubą Wilna — wywołała zrozu- 

miały oddźwięk i żal, że tak wcześnie nas 

opuszcza. Dyrekcji nie udało się pozyskać 

ńskiego na dalsze występy, tak że 

nieodwołalnie tylko dziś i jutro będziemy 

mogli rozkoszować się śpiewanymi przez 

wielkiego artystę piosenkami. Jednocześ- 

mie opuszcza Wilno - Janina Leitzkėwna, 

primaballerina opery warszawskiej, która 

czarem swych klasycznych kreacyj tanecz- 

nych i osobliwym wdziękiem czaru mło- 

dości porywala serca widzów. Korzystajmy 

z ostatnich już okazyj ujrzenia odjeżdża- 

jących. Ceny miejsc nie zostały podwyż- 

szone. 
Jutro pożegnalny występ St. Gruszczyń 

skiego i Janiny Leitzkówny w rewji „My 

dajemy pieniądze" z udziałem całego ze- 

społu. 

— WYSTĘPY JÓZEFA WINAWERA. 

Znakomita nowość w „Lutni*. Skromny ty 

tuł świetnej komedji. — Dziś, we środę 

24 sierpnia ogodz. 8,15 po raz 4-ty świet- 

na komedja Laurent Doillet'a pt: „Kłopo- 

ty Bourrachona'. Niezbyt obiecujący ty- 

tuł komedjo - fatsy kryje przezabawną 

treść, arcywesołe, nieoczekiwane qui pro 

quo. Farsa świetnie napisana, daje bogaty 

materjał dla twórczości aktorskiej. To też 

huragany oklasków zbierają Józef Wina- 

wer, równie świetny w Bourrachonie, jak 

był interesujący w Azefie, p. Zielińska, 

Grelichowska,G liński, Wasilewski i inni. 

Szkoda, by ta tak miła, wesoła i rozkoszna 

komedja miała zejść z afisza tylko dlate- 

go, że tytuł nie jest krzyczący. Gorąco po- 

lecamy tę sztukę. 

Jutro i dni mastępnych „Kłopoty Bour- 

rachona* z gościnnym występem Józefa 

Winawera. 
— PREMJERA NOWEJ REWJI W 

TEATRZE LETNIM. Wobec wyjazdu St. 

Gruszczyńskiego i J. Ieitzkówny, dyrek- 

tor Sempoliński przygotowuje nową rewję 

pt: „Tylko dla dorosłych", która ujrzy 

światło rampy już w piątek 26 sierpnia. 

By wyrównać wielką lukę, powstałą z wy- 

jazdem St. Gruszczyńskiego, wzmocniono 

zespół pozyskaniem artystów stołecznych. 

W nowej rewji, która organizuje się pod 

znakiem sprawności fizycznej, ujrzymy fe- 

nomenalmą parę taneczną, stale występu- 

jącą w Teatrze Morskie Oko — Irenę i Je- 

1zego Ney. Znawcy i wielbiciele tańca bę- 

dą mieli pełną satysfakcję oglądania rów- 

nej iParnellom i Halamom klasy tancerzy. 

Ponadto atrakcyjną nowością piątkowej 

premiery będzie występ Włodzimierza Bor 

miskiego, znanego w całej Polsce odtwótr- 

cy piosenek Olgierda Cypkina. Oczywista, 

że w nowym programie nie zbraknie na- 

szych ulubieńców: Ireny Carnero, Janiny 

Kozłowskiej, Jerzego Sulimy - Jaszczołta, 

a że w rewji bez Sempolińskiego brakowa- 

loby kropki nad i — więc będziemy świad- 

kami, jak to mistrz humoru i subtelnie 

przemyconych pikanteryj pokaże tym ra- 

zem już „Tylko dla dorosłych". Bilety już 

są do nabycia w kasie Lutni. 

POPOŁUDNIÓWKI NIEDZIELNE. 

W niedzielę 28 sierpnia o godz. 4-tej 

w Lutni „Azef“; w Teatrze Letnim rewja 
o godz. 4,15 po cenąch zniżonych. 

Ten sam program dany będzie jako 
tani poniedziałek w. dniu 29 sierpnia br.— 
Najbiiższą premjerą komedjową jest świet 

ma sztuka pt: „Handlarze sławy”. Premje- 

ra dnia 1 września br. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

HELIOS — 1) Patrol 2) Paryżanka 
HOLLYWOOD — Wiejskie grzechy. 

CASINO — Dziecko ulicy. 

STYLOWY — Ogień. 

PAN — Flip i Flap. 

  

RÓŻNE 

— WYSTAWA PRZEMYSŁU KRAJO- 

WEGO. W dniu 18 sierpnia 1932 r. w lo- 

kalu Izby Rzemieślniczej w Wilnie przy ul. 

Mickiewicza 23 odbyło Się informacyjne 

zebranie w sprawie wzięcia udziału rze- 
miosła wileńskiego w Ruchomej Wystawie 

Przemysłu Krajowego i Rzemiosła. Prze- 
wodniczył dyrektor Izby Rzemieślniczej p. 
Młynarczyk. Pan dyr. Wasiak w dłuższem 

przemówieniu wyjaśnił zebranym cel i za- 

dania Ruchomej Wystawy, oraz zakomuni- 

kował, iż (Wystawa taka odbędzie się w 

Wilnie w czasie od 15 do 25 września br. 
w: lokalu Klubu Handlowego przy ul. Mic- 

kiewicza 33. Pomimo kryzysu jaki przeży- 
wa rzemiosło, postanowiono wziąć grem- 
jalny udział w Wystawie. 

Następne zebranie w tej sprawie z u- 
działem szerszych warstw rzemiosła odbę- 
dzie się w dniu 25 sierpnia br. o godz. 20 

w lokalu Klubu Handlowego przy ul. Mie- 

ikiewicza 33a, na które lzba zaprasza wszyst 
kich zainteresowanych rzemieślników. 

— HERBACIARNIA DLA BEZRO- 
BOTNEJ INTELIGENCJI składa gorące 

podziękowanie swym szlachetnym ofiaro- 
dawcom za ofiary pieniężne: p. M. Wol- 

    

Akademia 
ku czci ś. p. prezydentowej 

Mościckiej 

WILNO. — We środę 24 sierpnia 

punktualnie o godzinies 18 odbędzie się 

w Auli Kolumnowej USB żałobna aka- 

demja ku czci ś. p. Michaliny Mościckiej 

małżonki Pana Prezydenta Rzeczypospo - 

litej, urządzona staraniem Obywatelskie- 

go Komitetu Uczczenia , który zawiązał 

się w Wilnie na wieść o zgonie tej znako 

imitej patrjotki i wielkiej działaczki spo- 

łecznej. 
Akademję zagai p. prezes senator Wi- 

told Abramowicz. 
Przemówienie o życiu i czynach do- 

stojnej zmarłej wygłosi prezeska Związ- 

ku Pracy Obywatelskiej Kobiet p. Jani- 

na Rostkowska. 
W części artystycznej wystąpi chór 

„Echo“ pod batutą p. Władysława ila- 

linowskiego, orkiestra 6 p.p. leg., pod 

kierunkiem kpt. Bogumiła Reszke oraz 

artysta dramatyczny p. Marjan Wyrzy-- 

kowski. 
Komitet uprasza organizacje społecz - 

ne i korporacje akademickie o wcześ- 

niejsze delegowanie pocztów sztandaro- 

wych, celem zajęcia miejsc na podjum. 

Ze względu na ograniczoną ilość 

miejsc w Auli Kolumnowej wstęp tylko 
za zaproszeniami. 

FUNDUSZ IM. Ś. P. MIOHALINY 

MOŚCICKIEJ 

Jak się dowiadujemy, P. K. O. chcąc 

uczcić pamięć Wielkiej Obywatelki ustana- 

wia fundusz imienia ś.p . Michaliny, Mo- 

ścickej, który przeznaczony będze na 

leczenie klimatyczne najbiedniejszych dzie 

ci z ochronek prowadzonych przez Tow. 

„Opieka“ w Warszawie. 

= LS] 

bekowi, p. Jadw. Dmochowskiej, p. El. Po- 

pławskiej, Zarz. Banku Polskiego, a także 

za stałe dary w naburze: p. Jadw. Dmo- 

chowskiej, p. An. Wolbekowej, p. Ewie 
Wańkowiczowej z Olgienian, a także p. 

Łopacińskiej, p. Maculewiczowej, p. inż. 

M. Sokołowskiej i wielu bezimiennym. 
— Wychodźtwo do Urugwaju.. — Emigran 

ci, którzy chcą jechać do Urugwaju, winni 

przedtem zaopatrzyć się w umowy pracy no- 

wej edycji. Stare wezwania nie są ważne i 

władze urugwajskie nie uwzględniają ich. Po- 

trzebnych informacyj udziela oddział wileński 

syndykatu emigracyjnego. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— UKRADLI BETON MIEJSKI. — 

Kontrola magistratu stwierdziła, że ze 

składnicy magistrackiej zginęło 77 wor- 

ków z wapnem betonowym. O przywła- 

szczenie podejrzany jest magazynier. 
— Dolarowicz z „Europy“. — B. Jo 

zefowicz zapłacił rachunek w restauracji 

„Europa“ reklamowym papierkiem, imitu 
jącym banknot 50-dolarowy. Pomysłowy 
gość został wczoraj zatrzymany i prze- 

kazany do dyspozycji władz sądowych. 

ZABIŁ TEŚCIA. — We wsi Lipna ko 
ło Kamienicy Littwskiej Grzegorz Szczy- 
piorek zabił podstępnie swego teścia w 
czasie, gdy teu v.:acał drogą z libacji u 
brata. 

Napadnięty Leon Boruta nie zdążył 
nawet odparować natarcia, gdyż otrzy- 
mai śmiertelny cios w serce. 

Tłem zabójstwa był zatarg o ziemię, 
bowiem zmarły mimo uczynionego przed 
ślubem przyrzeczenia nie chciał podzielić 
posiadanej schedy. 

Szczypiorka aresztowano. Grozi mu 
sąd doraźny. 

— MIĘDZY SZWAGRAMŁ -— Na licy 
Bakszta wynikła bóika między szwagrami — 
właścicielami konkurujących zakładów iryzjer- 
skich Cejkińskim i Wajde'cm. Wajner wytłukł 
szyby w zakładzie szwayra konkurenia * gro- 
ził nożem. Odłamkami szyoy została raniona 
żona Cejkińskiego, której pogotowie udzieliło 
pierwszej pomocy. Interwenjowała policja. 

Wyciągnęli portiel. -— Na rynku drzew 
nym skradziono poitfel ze i50 zł. Chaimowi 
Basowi ,(Subocz 77). Złodzieja nie zatrzynia- 
no. 

— ZAMACH SAMOBÓJCZY. Kolań- 
cówna Józefa lat 17, z zawodu służąca 
(Podzamcze 1), w celu pozbawienia się ży- 
cia wypiła esencji octowej. Lekarz Pogo- 
towia po udzieleniu pomocy odwiózł Ko- 
lańcównę do szpitala Sawicz w stanie nie 
zagrażającym życiu. 

— OKRADZIONE MIESZKANIA, Nie- 
zmani sprawcy za pomocą dobranego klu- 
cza dostali się do mieszkania Ogonowskie- 

go Grzegorza (Ludwisarskia 4), skąd skra- 
dli garderobę męską, bieliznę oraz inne 
drobne rzeczy, wartości 300 zł. 
— Nowik Dymitr (Rudnieka 25), skradł 

z niezamkniętego mieszkania Andrukajti- 
sa Kazimierza (Rudnicka 25), wyroby ty- 
toniowe wartości 115 zł. Nowika zatrzy- 
mano. 

— Jankowski Jan (Pożarowa 9) i Li- 
sowski Bronisław (Raduńska 26), skradli 
z mieszkania |Pławskiej Zofji (Młynowa 
9), zegarek męski, wartości 60 zł. Spraw- 
ców kradzieży zatrzymano. 

SMORGONIE 

‚ — Rozpoczęcie roku szkolnego. Dowiadu- 
jemy się, że w dniu I września r.b. o godz. 9 
rano odbędzie się w Smorgoniach uroczystość 
otwarcia roku szkolnego w Średniej Szkole 
Handlowej. Ponieważ Szkoła Handlowa w 
Smorgoniach otrzymała w tym roku doskona- 
le urządzony lokal państwowy na pomieszcze 
nie szkoły i internatu, oraz prawo na urucho- 
mienie klasy czwartej o kierunku samorządo- 
wym więc uroczystość otwarcia roku szkolne- 
go wypaść ma tembardziej imponująco. Jed- 
nocześnie przy sposobności podajemy warun- 
ki zapisu do Szkoły: 

Do klasy l-szej ukończenie 7-miu oddzia- 
łów Szkoły Powszechnej lub 3 kl. gimnazjum 
(bez egzaminu). 

Do klasy 2-giej i trzeciej z promocją od- 
powiednich szkół handlowych. 

Do klasy czwartej ze świadectwem ukoń- 
czenia 3-letniej szkoły handlowej. 

Uczniowie, którym warunki materjalne nie 
pozwolą skończyć w szkole 4-tej klasy, po u- 
kończeniu klasy 3-ciej i złożeniu egzaminu о- 
trzymują Świadectwo ukończenia  3-klasowej 
Średniej Szkoły Handlowej. 

W czasie feryj uczniowie(nice) odbywają 
praktykę w samorządach. 

Uczniowie szkoły korzystają z odroczeń 

Łow O 

  

z PIETRASZKIEWICZÓW 
MARJA MACKIEWICZOWA 

KIEROWNICZKA ŻEŃSKIEJ BURSY AKADEMICKIEJ U. S. B. 
B. PRZEŁOŻONA PANSTWOWEGO SEMINARJUM OCHRONIARSKIEGO 

opatrzona Św. Sakramentami zmarła dn. 22 sierpnia 1932 r. przeżywszy lat 59. 
Dziś dnia 24 b. m. o godz. 9 rano odprawione zostanie w kościele Św. Jana Nabożeństwo Żałobne, 

poczem nastąpi pogrzeb na cmentarz Rossa. 

O smutnych tych obrzędach zawiadamiają 

CHODZĘ PO MIEŚCIE... 
BRAKI I USTERKI OKOLIC ZIELONEGO 

MOSTU. 

Okolice Zielonego Mostu, położone tuż 
„pod bokiem* naszej ulicy pryncypalnej nale- 
żą, niewątpliwie do śródmieścia. Z tego tytułu 
mają one prawo domagać się pewnych inwe- 
stycyj i urządzeń, bez których zmuszone są 
obywać się przedmieścia. - 

w wyglądzie śródmieścia, w jego fizjo- 
nomji, musi być zachowane pewne minimum 
estetyczno-kulturalne, którego nie wolno za- 
niedbać nawet w najbardziej niepomyślnych 
warunkach, a we wspomnianym punkcie mia- 
sta, jest takich zaniedbań, niestety, sporo! 
Przyjrzyjmy się paru z nich, zaczynając od 
strony ulicy Mickiewiczowskiej. 

A więc przedewszstkiem na odcinku Wi- 
leńskiej od ul. Mickiewicza do Zielonego Mo- 
stu, pozostawiają dużo do życzenia chodniki. 

Spójrzmy na róg Wileńskiej i Cichej( przy 
tej ostatniej mieści się — nawiasem — Ga- 
zownia miejska). Otóż na tym rogu, wzno- 
si się okazała, niedawno wybudowana kamie- 
nica Funduszu Kwaterunku Wojskowego, cią- 
gnąca się aż do gmachu Kasyna Oficerskiego 
przy ul. Mickiewicza. Piękny jej fronton wy- 
chodzi na ulicę Wileńską i nawet trudno już 
dziś sobie wyobrazić, że w tem miejscu była, 
przed kilku jeszcze laty, ujeżdżalnia wojsko- 
wa, pozostała po zaborcach, 'a następnie po 
nieudanych próbach przerobienia jej na Kino 
Białego Krzyża — zburzona... 

Nie obyło się jednak i tu bez pewnego 
„ale”! W miejscu, gdzie się kończy przylega- 
jąca do ul. Cichej ściana boczna omawianej 
przez nas kamienicy, kończy się również i kul- 
turalny chodnik betonowy, a zaczyna się „Azja 
Miejsza* w postaci wyłażącego na  właści- 
wą iinję chodnika ohydnego płotu drewniane- 
go i należących już do przeszłości w  śród- 
miešciu, „klawiszy“!! 

Wysoki plot, po partacku z desek skleco- 
ny, popstrzony plakatami kinowemi pochylił 
się na bok od starości i zwisa groźnie nad 
głowami przechodni. 

Co do chodnika, to niedość że są to „kla- 
wisze* drewniane; ułożone na jakimś nasypie 
wznoszącym się wysoko ponad jezdnię, ale na 
dobitkę, większość desek jest  powydzierana, 
dzięki czemu nieliczne, które jeszcze pozostały, 
tworzą rodzaj pastek, czyhających na całość 
nóg nieopatrznych przechodni! A _ wszystko 
to się dzieje nie na Saskiej Kępie, czy Żelaz- 
nej Chatce, lecz o kilka kroków od ulicy pryn 
cypalnej, tuż przy drodze, którą podążają tu- 
ryści i wycieczki do pobliskiego Muzeum T-wa 
Przyjaciół Nauk!!! 

Szkaradny płot od strony ul. Cichej, musi 
być natychmiast zastąpiony nowym, przytem 
musi on być cofnięty wstecz i przebiegać po 
linji ścian gmachu kwaterunku, oraz najbliż- 
szej kamienicy, chodnik zaś normalnej szero- 
kości można tu naraacie wytknąć tylko kraweż 
nikami, ograniczając się tymczasem do uło- 
żenia na tej przestrzeni chodnika dwupłytowe- 
go. Ogródki prywatne znajdujące się przed 
kamienicami w głębi lewej strony ul. Cichej, 
chociaż w przyszłości będą musiały uledz likwi 
dacji, jako leżące na linji chodnika, narazie 
mogłyby pozostać. 

A teraz przejdźmy do innego niedomaga- 
nia, jest niem ulica Lelewela, wiodąca z Wileń 
skiej do wspomnianego już Muzeum. 

Po zburzeniu kilku drewnianych domków 
z lewej strony ulicy, które wyłaziły na pół 
jezdni i zasłaniały położony w głębi gmach Mu 
zeum. Magistrat miast tego, by wytknąć no- 
wy chodnik z lewej strony po linji płotu, oraz 
rozszerzyć wąziutki chodnik z prawej strony, 
poszedł po linji najmniejszego oporu, pozosta- 
wiając chodniki w ich stanie dotychczasowym, 
wolną zaś przestrzeń po zburzonych domkach 
zamieniając w jeden wielki, bezkształtny traw- 

nik. 
„Trawnik“ ten, pozbawiający ulicę Lele- 

wela niezbędnej harmonji i symetrji, stanow- 

czo nie może być uważany za najszczęśliwsze 

rozwiązanie sylwetki tej ulicy! . Spodziewać 
się tu raczej należało szerokich chodników po 
obu stronach ulicy, ozdobionych  podiužnemi 

trawniczkami jak na Królewskiej, oraz jezdni 
o jednolitej rozpiętości na całej długości ulicy. 

Przechodzień 

służby wojskowej i prawa wstępu do Szkoły 
podchorążych Rezerwy. 

3wiadectwo ukończenia szkoły daje pra- 
wo uzyskania w państwowej służbie cywilnej 
stopnia urzędnika Il kat. 

Za dzieci urzędników czesne opłaca skarb 
państwa. 

W roku szkolnym 1932—33 klasa IV-ta 
uruchomiona będzie napewno. 

Zapisy przyjmuje Kancelarja Szkoły Han- 

dlowej w Smorgoniach od godz. 10 — 12. Za- 
miejscowi dołączają znaczek na odpowiedź. 

Przy szkole jest dobrze zorganizowany in- 
ternat. 

Wobec otrzymania doskonale urządzonych 

budynków dla szkoły, na każdym kursie jest 

po kilkanaście miejsc. 

Z POGRANICZA 

— WRÓG BOLSZEWIKÓW. — Koło Mich 

niewicz zatrzymano mieszkańca zaścianka gra 

nicznego Łukasza Łukjanowa, który w nocy 

z narażeniem własnego życia przedostawał się 

na teren linji granicznej i niszczył sowieckie 

słupy graniczne. Wczoraj Łukjanowa przyłapa- 

no na niszczeniu słupa granicznego sowieckie- 

0. 
2 Zatrzymany Łukjanow zdradza objawy po- 
mieszanią zmysłów. 

Zaznaczyć wypada, że Łukjanow b. oficer 
carski przebywał długo w więzieniu sowiec- 
kiem. ё 

— „Chwat* w potrzasku. Na odcinku gra 
nicznym Mikaszewicze patrol KOP zatrzymał 
kilku osobników, w tej liczbie kobietę, obywa- 
teli sowieckich, ' którzy nielegalnie przedostali 
się na teren polski w celach agitacyjnycn. 

Wśród zatrzymanych znajduje się wybitny 
komunista przezwiskiem „Chwat“. Aresztowa- 
nych wywrotowców skierowano do dyspozycji 

władz. sądowych. 

CÓRKA, SYNOWIE, SYNOWE I WNUCZKI 

„T, 
z PIETRASZKIEWICZÓW 

MARJA MACKIEWICZOWA 
EMERYTOWANA PRZEŁOŻONA PAŃSTWOWEGO SEMINARJUM 

£ CHRONIARSKIEGO 
po długich i cięžkich cierpieniach zma:ła dnia 22 sierpnia 1932 r. 

Nabożeństwo załobne odprawione zostanie dn. 24. VIII, o godzinie 9 w kościele 

św, Jsna poczem nastąpi pogrzeb na cmentarz Rossa, 

O czem zawiadamiają: 
DYREKCJA, RADA PEDAGOGICZNA 

i UCZENICE SEMINARJUM OCHRONIARSKIEGO 

  

T. 

z PIETRASZKIEWICZÓW 

Marja Mackieditzoda 
Viice-prezeska Tow. Wychowania Przedszkolnego 

po długich i ciężkich cierpieniach zmarla dnia 22 sie:pnis r. b. 
Nabożeństwo żałobne odbędzie się dnis 24 sierpnis r. b. o godz. Sreno w keściele 
św. Jana, poczem nastąpi pogrzeb na cmentarz Rosa, 

O czem powiadamia 

Zarząd Towarzystwa Wychowania Przedszkolnego 

PIENAS LLRI KES 

Przed wymianą więźniów politycznych 2 Kewnem 
Bawiący w Warszawie delegat Mię- 

dzynarodowego Czerwonego Krzyża 
Brown porozumiał się już z odnośnemi 
czynnikami w sprawie projektowanej 
przez Międz. Cz. Krzyż wymiany więź- 
uiów politycznych między Polską a Kow 
nem. 

W dniu 26 bm. Brown przeprowadzi 

podobne rozmowy w Kownie, dokąd t- 
daje się via Ryga. 

Wszystko wskazuje, że obecne per- 
trąktacje doprowadzą do porozumienia i 
że wymiana więźniów nastąpi jeszcze 
we wrześniu. 

Około 200 osób odsiadujących karę 
w więzieniach obu państw, odzyskałoby 
wolność.. 

  

Spadkobiercy miljenera 
WILNO. — Rodzina Dawidowiczów z ul. 

Niemieckiej otrzymała onegdaj wiadomość, że 
w Kalifornji zmarń ich krewny niegaki M. Hur- 
wicz, który pozostawił spadek 75 miljonów do 
łarów. Wobec tego, że zmarty miljoner nie po 

zostawił spadkobierców w pie:wszej linji ro- | 
dzinie D. naležy się część spadku. Obecnie ro 
dzina ta poczyniła odonwiednie kroki celem ©- 
trzymania swej części. 

Pragnienie... przyczyną napadu 
WILNO. — Na drodze z Wilna do Rudo- 

mina na jadącego 'furą J. Szusterowicza (Li- 
pówka 15) napadło dwóch osobników, którzy 
zrabowali mu kilka ilaszek lemoniady, wiezio- 
nej do sklepów w Rudominie. Szusterowicz,— 
chcąc wystraszyć rabusiów—począł krzyczeć, 
lecz w tej chwili otrzymał cios nożem w ramię 
i padł zemdlony na furę. 
W trakcie zajścia nadjechał właśnie policjant 

który po krótkim pościgu jednego z napastni- 

ków zatrzymał. Był to chłop z pod Rudomina, 
wracający z miasta do domu. 

W czasie badania aresztowany zeznał, że 
przyczyną napadu było silne pragnienie. Wi- 
dząc przejeżdżającą furę, naładowaną po brze 
gi butelkami z lemoniadą, postanowił zaopa- 
trzyć się w orzeźwiający płyn, a że nie miał 

z = kupno, i woźnica nie był skory 
lo prezentów, a w cznie z ki kil 

ka butelek siłą. R awe 

Kaleka zabity przez pociąg 
WILNO. Pociąg osobowy, zdążający & 

Drohiczyna w kierunku Śnitowa najechał 
na K. Pieńkowskiego, głuchego. Koła po- 
ciągu obcięły nieszczęśliwemu obie nogi. 

Pieńkowski po chwili zmarł. Nieszczęśliwy 
wypadek nastąpił z winy Pieńkowskiega, 
który będąc głuchym, szedł torem i n'e 
słyszał zbliżającego się pociągu. 

Włamywacz w inspektoracie szkolnym 
w Oszmianie 

W nocy na 22 bm. do lokalu Inspektor. 
szkolnego w Oszmianie dostał się niezna- 
my sprawca, który z jakichś jemu tylko 
znanych powodów przewertował wszystkie 
akta, ułożone w zamkniętych szafach. 

lidžka 
— KRADZIEŻ Z LISTU 1000 FR. W. 

dniu 18. bm. mieszkaniec wsi Nowokuń- 

ce, gminy ejszyskiej, Karpowicz Władysław 

powrócił z Francji, i zgłosił się do Urzędu 

'Pocztowego w Ejszyszkach po list! warto- 

ściówy w. którym było 4000 franków i po- 

otrzymaniu listu w obecności urzędników 

pocztowych takowy otworzył, i okazało się 
brak 1000 fr. pomimo że pieczęcie nie 

były naruszone. Wobec czego Karpowicz 0- 

świadczył, że przy nadawaniu pieniędzy w 
urzędzie pocztowym we Francji były spra- 

wdzone przez urzędnika Ostrowskiego, na- 
co otrzymał pokwitowanie. Jak widzimy 

jest zagadka do rozwiązania gdzie właści- 
wie wyciągnięto z listu 1000 franków. Do- 

chodzenie przesłano do p. wiceprokuratora 

w. Lidzie. Mita. 

(Dalszy ciąg kreniki na str. 4-ej) 

  

  
Nie był to jak widać zawodowy wła- 

mywacz, bowiem miast! wytrychem, pod- 
ważał zamki w schowkach nożyczkami. 

"Tajemniczy gość milał widać ciężką 
pracę, bowiem podczas pobytu w Inspek- 
toracie posilał się... Įkonfiturami pozosta- 
wionemi przez jedną z urzędniczek. 

„Wizytatora“, interesującego się akta- 
mi poszukuje policja. 

sily wodnej 
de wykorzystania 

ma. [ANUWATÓW
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— KRADZIEŻE. Zostały skradzione — - 2 i A Dziś! Najpardziej atrakcyjny podwójny program! S | : różne rzeczy na szkodę Bolhakowej (Bry- 6 A 2 Ė R E T z 1) Najpiękniejsi gwiazdorzy ekrann RYSZARD BARTNELMESS | "P, Film wykonany ra Si a gidzka 30), wartości 40 zł. przez niezna- Racj Ba Kino DOUGLAS FAIRBANSK įr. w wielkim roxelacyjuym  dźwiękowca ATROL z wiezwykłym rozmachem 
nych sprawców. acjonalnej kosmetyki leczniczej 56 2) Przebój erotyczny 1 Współczesna m łość. W rolach głównych IRENA BOROOS: 

— Została skradziona bielizna, warto- Wiino Mickiewic 31 4 „Helios ) yczuy PARYŻANKA JACK BUCHANAN, bohater „Monte Carlo“. i -60 zh S łucki Z RA s za m. 4. Na I-szy seans ceny zniżose Po ząlek seansėw o g. 4, ostaini o g 1020, SG ES SĄDU OKRĘGOWEGO a zł. ma szkodę Słuckiego (Kalwińska U R 0 D 

POWRÓCIŁ Z URLOPU. Prezes Sądu O- ZR Zeby kradzione Tie 66 an s RU k. Dźwiękowe kino Dziś wielki dźwiękowy dramat erotyczny, mający 1a tło stosuaki rodziane w rssyjskiaj wsi. iš * Kodai : ER AS: A ądze = obiecą | osnerwuje, doskonali, odświeża, u- Ё j ing“ | <ieha az ak R S L żme rzeczy wartości 1400 zł. na szkodę Ko- | suwa jej skazy i braki. Masaż kosmetyczny HOLLYWOOD WE EJSKIE GRZECHY Reślizkja, OWI Pronar r ki EOT WORA A ОЕ zdj Walikiego ze sklep. twarzy. Masaż ciała, elektryczny, wyszczu- | Mickiewicza 22 W rólicii głównych wyditui artyici žestra Stausiayillego wskoskwie U. CERARSKAJŃ A OOSTWRII Gadd — WOJEWODA P. KOŚCIAŁKOWSKI piający (panie). Natryski „Hormona* wedłuą tel. 15-28 5 ay y й "go oskwie E. CZSARSKAJA. R. PUSTAAJA, G. BABIKIN. 
W GRODNIE. W poniedzialek bawil w Gro 

anie przejazdem do Wilma. Wojewoda Bia- 
4ostocki p. Kościałkowski. Na dworcu spot- 
kali p. wojewodę zastępca starosty p. Czay 

kowski, komendant powiatowy PP. mad- 
kcm. p. Borucki. 

W. czasie swego pobytu w Grodnie pan 

wojewoda 'konferował z przedstawicielami 

tut. ziemian w sprawie ciężkiego stanu ro|- 

nietwa. 

— OTRUCIE ESEBNCJĄ OCTOWĄ— 
Mikranówna Stefanja, zam. w Grodnie 
przy ul. Jagiellońskiej, w celu otrucia się, 

wypiła esencji octowej. Pirzyczyma samo- 
bójstwa niewiadoma. Mikłanówną przewie- 
ziono do szpitala miejskiiego, gdzie otrzy- 
mała pierwszą pomoc lekarską. 

— ZNIŻENIE CEN ZA [PRĄD ELEK - 
TRYCZNY. Mieszana komisja rady miej- 
skiej i magistratu obradowała w tych 

dniach nad sprawą zniżki cen za prąd e- 

lektryczny. 
Po dłuższej dyskusji uchwalono zniżyć 

cenę na prąd elektryczny, używany w ce- 

lach gospodarczych, (jako to kiuchnie, czaj 
miki itp.), przemysłowych i dla instytucyj 
społecznych. 

Co się tyczy ceny za prąd oświetlenio- 
wy dla osób prywatnych, to takową рого- 

stawiono bez zmian. 

— MAGISTRAT WYPŁACA ZALE- 
GŁE PENSJE. Jak się dowiadujemy, ma- 
gistrat wyplacił pracownikom elektrowni 
zaległe pensje za czerwiec, jakoteż udzie- 
lił tymże pracownikom pożyczek na poczet 
zredukowanych poborów. 

  

   

    

sean. 0 g. 6, 8 i 10,15. 

*źwiękowiec 

Kina „POLONIA 
Pocztowa 4. 

GRETA GARBO 
w pierwszy mówion. filmie p. t. 

ANNA 

CHRISTIE 
Wstęp Od 75 gr. 

  

  

Dźwiękowiac 
Kine „APÓLLO" 

Bominik. 26. 
Joan Crawford, Anlia Page, Rod 

Lz Rogue I Jėzefina £ūnn 
w filmie dźwiękowym p. t. 

TANIEC WŚRÓD 
SERC 

wstęp 65 groszy 

KINO „PALACE“ 
Grzaszk. 13. 

Billie Dove ! Ben Lyon ` 
w wielkim filmie p. t. 

NIEWOLNICA 
„ KSIĘCIA BORYSA 

wstęp 45 gr. 
Seans o g. 6, 8 i 10.15 B2
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— SKAZANIE KOMUNISTÓW PRZEŹ 
SĄD OKRĘGOWY W NOWOGRÓDKTJ. 
W gdaiu 23 sierpnia br. Sąd Okręgowy w 
Nowogródku rozpatrywał sprawę b. sekre- 
tamza OK. KPZB. Nowogródek, Besaraba 
Macieja z Korostowa, oraz kilku innych o- 

skarżonych o działalność komunistyczną, 

W wyniku rozprawy skazani zostali: Be- 
sarab Maciej na 5 lat e. więzienia, Mazuro 

Jam, Budzejko Józef i Skworoda Jan po 4 

lata ©. w. każdy. 
Skazani aresztowani zostali w grudniu 

ubiegłego roku. 

— PORZUCENIE DWU WORKÓW LI 
TERATURY KOMUNISTYCZNEJ W tych 
dniach w lesie przy wsi Bułatowszczyzna 

i Zawita I, gminy Horodziej pow. nie- 
świeskiego znaleziono dwa! worki porzuco- 

mej literatury komunistycznej, które lud- 
ność miejscowa oddała na posterunku PP. 
w Horodzieju. Oba worki już nadgniły, 
wskutek długiego leżenia na słocie. W obu 
workach znajdowało się kilka tysięcy sztuk 
bibuły komunistycznej. 

— ŚMIERĆ POD KOŁAMI POCIAGU. 
W dniu 21 sierpnia wpadł pod koła poci: - 
gu na trasie Baranowicze - Lida 12-letni 
Paweł Zygało, mieszkaniec wsi Ponikwa, 
pow. nowogródzkiego. Zgon nastąpił na- 
tychmiast. Wypadek wymikł wskutek wi- 

my zabitego, który usiłował przebiec przez 
tor przed nadchodzącym pociągiem. 

Į | 

    

  

    

    

Racjonalnie Ulokowana 
Gotówka 

w dobie kryzysu to wkład 

w KOMUNALNEJ KASIE 
OSZCZĘDNOŚCI POWIATU 

GRODZIEŃSKIEGO 
Wysck-e eprocentowarie —całka- 
wite bezpieczeństwo — wypłaty 

na każde żądanie. 

опа 
— DUŻE ROBOTY  BRUKARSKIE 

ROZPOCZAL MAGISTRAT. Jak juž dono- 

silišmy, roboty ziemne na drodze, lączą- 
cej ul. II Więzienną około rzeni miejskiej z 
szosą baranowicką zostałyby już dawno u- 
kończone, lecz z braku środków magistrat 
niemógł wykonać wielkich prac brukar- 

skich i oddać drogę do użytku publicznego. 
Dzisaj jednak sytuacja o tyle się po- 

prawiła, że pieniądze na przeprowadzenie 
tych prac zostały uzyskane i roboty bru- 

kanskie już rozpoczęto 

  

      

KINO 
DŹWIĘKOWE 

„ŠWIATOWID“ 

    

  

HERMAN ZANDON 

Początek seansów © g. 6, 810, 1010 

Ceny miejsc Gd 65 gr. 
Ujrzymy królewską parę kochanków ekranowych Maurice 
Chevalier i Jaanetta Mc. Donald w przebojowym superfilmie 

genjalnego Ernesta Lubicza 

GRODNO, Brypióka 2. | Bt: [e 8 d zi na Zz to b 

Nad program: tygodnik „Paramountu* 

       

        
   

     
ą“ 
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KLUCZ DO ZAGADK 
POWRÓT DONALDA CHADMORA 

8 ROZDZIAŁ I, 

Do dużego, z marmurowemi kolum- 
nami hallu hotelu „Splendid*, wszedł 
młody mężczyzna o twarzy smutnej i 
nieśmiałej. Jego stare i wymięte ubranie 
wisiało na nim workowato. Szedł wolno, 
powłócząc leniwie nogami. Groom niósł 
niechętnie walizę za gościem, nie ukry- 
wając swej pogardy: waliza bowiem 
była stara i wytarta, zarówno jej wy- 
gląd, jak i postać jej właściciela nie bu- 
dziły nadziei na szczodry napiwek. 

Nie zwracając uwagi na ciekawe spoj 
rzenia służby, przybysz przyglądał 
się ciekawie  złoconym rzeżbom w 
suficie: girlandom z amorkami. Dopiero 
gdy potrącił idącego naprzeciw grubego 
jegomościa, drgnął i mruknął zmiesza- 
ny: 

— Przepraszam! 
— Niedźwiedź! — mruknął ze zio- 

šią grubas. — Nie widzi pan, gdzie 
idzie? 

Groom parsknął, zasłaniając usta ręe- 
ką. Obecni uśmiechali się. Wytresowany 
służący, dyżurujący poza ladą z księga- 
mi i kluczami, śledził niechętnie ruchy 
nowego gościa, zmarszczył się, przygo- 
towując już odmowną odpowiedź, doty- 
cząca wolnego pokoju. 

Ale przyjrzawszy się zbliska gościo- 
wi, nie wypowiedział przygotowanego 
zdania. Długie lata służby w hotelu nau- 
czyły go poznawać ludzi od pierwszego 
wejrzenia. Ten dziwny przybysz nie od- 
powiadał żadnej ze znanych mu katego- 
ryj. Zdawałoby się, że ubogo i niepo- 
rządnie ubrany jegomość nie był pożą- 
danym gościem w eleganckim hotelu, ale 
w ruchach jego i sposobie bycia odbi-- 

i] 

, Wydawca: Stanisław Mackiewicz. 

  

Kiemas Us ik o eik S ata ZET 

jała się pewna dystynkcja i dobre w;- 
chowanie. 

Służący wahał się jeszcze, co ma ro- 
bić, kiedy gość podsunął do siebie księ- 
gę meldunkową i jasnem, wyraźnem pi- 
smem napisał: 

„Donald W. Chadmor'. 
Służący przeczytał ten podpis i wy- 

trzeszczył oczy ze zdumienia. Chrząknął 
i spojrzał w oczy gościowi. Twarz mło- 
dego Chadmora pozostała poważną, ale 
w oczach błysnął złośliwy ogienek. Słu- 
żącemu wydało się nawet, że mrugnął 
porozumiewawczo. 

On zaś pochylił się nad księgą i obok 
nazwiska, dodał adres, który wzbudził 
nową falę zdumienia w oczach służące- 
go: 

„Więzienie Madestone'", 
Gość położył pióro, westchnął i 

podniósł obojętne spojrzenie na skamie- 
niałego sługusa. 

— Ładny pan ma krawat — mruk- 
nął z zaciekawieniem. — Czy zechce ri 
pan wskazać magazyn, w którym mógł- 
bym kupić taki sam? 

Służący stracił się zupełnie i nie wie- 
dział có odpowiedzieć. 

— Proszę, niech pan będzie łaskaw 
zaczekać, panie Chadmore, — wyksztu- 
sił wreszcie, biorąc zhańbioną księgę i 
odchodząc w stronę kancelarii. 

Donald Chadmor obejrzał się smut- 
nie po otaczającym go zbytku.Potem spoj 
rzał na grooma, policzył guziki, zdobią- 
ce jego bluzę i zapytał ze współczuciem: 

— Pewnie gorąco ci? 
— Panie! — odpowiedział z godno- 

ścią chłopak, obrażony tem pytaniem, 
prostując się. 

Wrócił służący, zapraszając Cnad- 
mora do gabinetu dyrektora hotelu. Do- 

ai S 

  

prof. Spuhla. Wypadanie włosów, łupież. in- 
dywidualne dobieranie kosmetyków do każ- 
dej cery. Ostatnie zdobycze kosmetyki ra- 

cjonakiej. 
Codziennie od g. 10—8. 

W. Z. P. 

  Ceny miejsc na wszystkie seause: Parter od 40 gr. Początek seansów o godz. 4, ostatni o godz. 10.16 
  

  

    

OGŁOSZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, 1-go 

rewiru, zamieszkały w Wilnie przy ul. Połockiej 
Nr. 14—3 zgodnie z art. 1030 U.P.C., obwie- 
szcza, iż w dniu 2 września 1932 r., od godzi- 
ny 10-ej rano, w Wilnie, przy ul. Rudnickiej 
14—9 odbędzie się sprzedaż z licytacji publicz- 
nej majątku ruchomego, należącego do Mejła- 
cha Gilelsa, składającego się z mebli i forte- 
pianu, oszacowanego na sumę zł. 950, -— na 
zaspokojenie pretensji Michała Kokarewa. 

P. O. Komornika A. RUBOM. 

M r AU M) 

PRZETARG 

Sąd Okręgowy w Wilnie ogłasza przetarg: 
1) na uszycie i dostawę materjałów na u- 
RON niższych tunkcjonarjuszów Są- 

u. 
2) na robotę związaną z przeróbką i re- 

montem niektórych pokoi w gmachu sądowym. 
Oferty składać na imię prezesa Sądu Okręgo 

wego pokój Nr. 104 w godzinach urzędowych. 
Bliższych informacyj udziela Intendent >ądu 
pokój nr. 3. 

Zastrzega się dowolny wybór ofert. 

„ Radjo wileńskie 

ŚRODA, 24 SIERPNIA R.B. 
11.58 Sygnał czasu; 15.10 Program dzien- 

ny; 15.15 Muz. (płyty); 16.35 Kom. tow. gimn. 
„Sokół*; 16.40 Aud. z cyklu: Przyroda w pol- 
skiej pieśni; 17.40 Wielcy śpiewacy na pły- 
tach; 18.00 „Samolotem przez Łotwę i Esto- 
nję“ felį. wygł. Strzelecki; 18.20 Muz. tan. — 
19.15 Litewska aud. literacka; 19.30 Prasowy 
dziennik radj. 19.45 „Co nas boli?" przechadz- 
ki Mika po mieście; 19.55 Rozmaitości; 20.00 
Słuchowisko; 20.45 Kwadr. literacki; (St. Wa- 
sylewski); 20.55 Koncert solistów; 21.55 Komł 
22.05 Muz. tan.; 22,25 Odczyt esperancki; 22,40 
Wiad. sport.; 22.55 Muz. tan. 

  

Giełda warszawska 
Z dnia 23 sierpnia rb. 

DEWIZY I WALUTY 
Belgja 124.00. 
Gdańsk 173.85—174,85—-1 
Holandja 359.35—360.25—-353,45. 
Londyn 30.90—30.85—31.03 —30,73. 
Nowy York 8.92—8.94—8,90. 
Nowy York kabel 8.925—8.945 —-3.005, 
Paryż 34.99—35.08—34.90. 
Szwajcarja 173.40—173.83—172.97. 
Berlin 212,30. 
Tendencja niejednolita. 

PAPIERY PROCENTOWE 
3 proc. budowiana 35.90—36.15—, 
4 proc. inwestycyjna 9/.5—97—97.5. 
4 proc. inwestycyjna seryjna 104.25—103. 
5 proc. konwersyjna 37. 
6 proc. dolarowa 55.5. 
4 proc. dolarowa 48.5—48.60. 
7 proc. stabil. 53.75—53..5—53. 
10 proc. kolejowa 101. 
8 proc. obl. bud. BGK 93. 
8 proc. L. Z. ziemskie 51. 
4 proc. L. Z. Ziemskie 39.5. 
4,5 proc. Ł. Z, m. Warszawy 45 
5 proc. L. Z. m. Lublina 57.5. 
8 proc. L. Z. m, Łodzi 57,25 
Tendencja niejednolita. 

AKCJE 
Bank Polski 74.5—75. Sole Hotasowe 75. 

Cukier 21.25. Starachowice 8.—8.25. 
Tendencja mocniejsza. 

POŻYCZK: PGLSKIE 
W NOWYM YORKU. 

Dillonowska 58; Stabilizacyjna 52.75; War- 
szawska 42; Śląska 43.5: 

  

   

nald podszedł do drzwi, na których wid 
niał napis: „„Mr. Gryling, dyrektor, 

Mr. Gryling był to suchy, długi czło- 
wiek w czarnym surducie i małą czarną 
kozią bródką. Wstał z fotela, pocierajac 
chude, czerwone ręce. 

— Pan... hm!.. Więc to pan jest Mr. 
Donald Chadmor? — zapytał, rzucaj ic 
ponure spojrzenie na kartę otwartej księ- 
gi, pozostawionej na stole. 

Młody przybysz skinął głową w mil 
czeniu, zaabsorbowany  przyglądaniem 
się kamizelce Mr. Grylinga. 

— Mr. Donald Chadmor? — powtó- 
rzył dyrektor. 

Znów odpowiedział skinieniem tyiko. 
Dziwny gość rnyślał właśni: o tem, że 
w krawacie Mr. Grylinga tkwił piękny 
opal. 

— Syn Mr. Andrzeja Chadmor? — 
ciągnął dalej indagując dyrektor. 

Trzecie skinienie głowy. 

— Znałem pańskiego ojca. Był akcja 
narjuszem naszego hotelu. 

— Wiem o tem. Dlatego właśnie tu 
się zatrzymałem. 

— Van od dłuższego czasu nie był 
w Londynie? 

— Dziesięć lat... 

-— Fan był bardzo młody, kiedy pan 
opuścił Londyn? 

— Tak,... miałem osiemnaście lat. 
Hm!.. — Gryling niespokojnie po- 

ruszył się na krześle — Wyjechał pan 
nagle, nieoczekiwanie... 

— O, tak! 

Zdawało się, že Chadmor byt zahy- 
pnotyzowany grą światła na opalu dy- 
rektora. 

«„6* — Wiele osób interesowało 
się, gdzie też pan przepadał przez tyle 
lat? 

— Czyżby? — mrukuął obojętnie 
Chadmor, myśląc widocznie © czem in- 
nem. 

BRC A 

Drukarnia „Słowa 
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DŽWIĘKOWE KINO 

C6/INS 

Wielki podwójny program!!! Dziś ujrzycie postać żywą, realną wyczarowaną Z UrokowW życia amerykańskicgo 

postać dziecka 
ulicy w filmie 

Wielka 47, tel. 15-41 

Ceny od 25 gr. 

2) zuskomita gwiazda ekr. Świata 

Olga Czechowa 

w roli tytułowej uro- 
cza i rozkoszna " Dziecko uńicy Sally O“ Neil, 

Tajemnica Pani S.. 
Nad program: doskonałe dodatki dzwiękowe. 

Początek o godz. 4, 6, 8 i 10 — w święta o godz. 2-ej. 

w filmie 

  Dźwiękowe kiuo 

„PAN“ 
Wielka 42, tel. 5-28 

Precz z tęsknotą i smutkiem!!! Dziś! wielka epopea Śmiechu, humoru i wescłości! Potrójny program! 
Niezrównani komicy Świata! 

FLIP l FLAP w najnowszych 100 proc, filmach dźwiękowych: 1) „MĘŻOWIE i ŻONY*', 2)„GUSERNATOR 

Nikt nie jest w stanie 
fenomenalnysh pomysłów! Niezwykłe sceny, pobudzi widzów do paroksyzmów śmiechu! Początek o godzinie 

_ NA INSPEKCJI" 3) PUŁKOWNIK i JEGO SŁUGA”, 
powstrzymać sią od wybnchów Śmiechu podczas słschania i cgłądania tych filmów! Deszcz 

4, 6, 8 i 10.15, w dnie świąteczne o godz. 2ej. Ceny od 30 groszy. 

  

  
Dziś! Najnowszy 100 proc. dźwiękowiec! Na otwarcie jesiennego sezonu nakładem dnżych kosztów wyświetlamy olbrzy- 

  

Kino-Teatr > mi supertilm dżwiękowo-śpiewny 
„STYLOWY” A O06IEN“ (1-sza serja „W ORNIU I ZIEMI“, 2-ga serja — „WOJNA 

Wielka 36 33 Z PODPALACZAMI“. 
Przepiękny sensacyjny dramat w 2-ch serjach 12 attach (całość w jednym seansie), W rol. gł. nieporówasny bofsater 

Tim Mac Coy i Marjon Shockiey. 

VVVYVVVYVYVYVYVYVYVYVYYY 

Drzewo opalowe, brzozowe, 
sosnowe i oiszowe, oraz węgiel 

górnośląski 
PZOSB.ESCZA 

4 "SKŁAD DRZEWA 

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

Dostarcza również dla urzędów i instytucii. 

Dla P.P. Urzędników na raty. 

MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA MAAAAAAAAAAAAAAAAA Ab A AA 

к— 
INTELIGENTNY 
MŁODZIENIEC 

poszukuje pracy za 
małem wynagrodze - 
niem w charakterze 
ekspedjenta _ kelnera 
gońca lub portjera.— 
Łasławe zgłoszenia— 
listownie Wilno O- 
rzeszkowej 6 
Marja Augustynowicz 
dla Zbigniewa. 

  

z eg'64kiem lub mie- 
szkania 2-1 i 4-0 po- 
kcjowe do wynajęcie 
Sosnowa (Zwierzyniec) 
23. Oglądać od godz. 
15 ej do 19 tej.     
Pianina 

zupełnie nowe (wielo- 
Jetnia gwarancja) zł. 
1.200. Kijowska 4, H 

Abeiow. ) 
VAAAAAAAAAAAAAASAAAAA — а— 9 
GN. ----—-—---—->—— 

      

  

AAAAKAAAAAAAAAAAAAAAAA 
W WARSZAWIE 

Ё urzędniczki 
nauczycielki pokój z całkowitem utrzymaniem 
dla urzędnika, 

  

  

Jedyna na Kresach Wschodnich Polska Hurtownia 
Papieru i Materjałów Piśmiennych 

pod firmą 

„Danior Spólka Mtjna” 
Wilno, Zawalna 13, telefon 501. 

Na sezon szkolny 
poleca p. Detalistom i Spółdzielniom wielki wy- 
bór materjałów szkolnych i kancelaryjnych po 
cenach niskich. 

Własna wytwórnia zeszytów, bruljoaów i innych wy- 
robów introligatorskich.   

  

wojskowego lub 

od 1 września. Dowiedzieć się w „Słowie* — 
©. 2 

VTYTYYYYYVYYYYYYTYYFYWYVYYYVYYYVYYYYYYYYYH 

W WARSZAWIE 
od 1 września wspólny pokój 

Tom. 6. 2 z SOC. Dowiedzieć się w „Słowie* — 

4 A A i 

DO WYNAJĘC.A 
PIANINO * 

okazyjnie do sprzeda- 
nia. Filarecka 13 m. 
7. Oglądač od 3 do 
6-ej     

na stancję— 

SPRZEDAM 
TANIO BIURKO ma- 
ło używane. Dowie- 
dzieć się w Admini- 
stracji „Słowa*. O- 
bejrzeć _ można co- 
do 12-ej. 
dziennie od godz. 

* - GOSPODYNI 
piśmienna znająca się 
b. dobrze na gospo- 
darstwie  poszukuje“ 
posady Adres: Za-' 
rzecze 22 — 6. 
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OGŁOSZENIE 
Magistrat m. Wilna ogłasza przetarg na dosta- 

wę mięsa i słoniny do Szpitali Miejskich i Przytułku. 
Oferty, ze wskazaniem ceny ryczałtowej lub 

proc. ustępstwe od cen rynkowych, należy składać 
> w Biurze Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej Ma- 

gistratu m. Wilna w terminie do dnia 29 sierpnia 
1932 roku. 

Otwarcie ofert i ustny przetarg odbędzie się 
w tymże dniu o godzinie 10 rano. : 

Stający do przetargu powinni złożyć kaucję w 

z utrzymaniem 

  

Przymią *a <taqc ję 
Е UCZENICE 
lub odnajmę 3 poko- 
je umeblowane z u- 
trzymaniem Arsenal - 

BS RS wysokości 200 zł. Е = S 

Przyjmowanie ofert i udzielanie informacyj usku- 

mac w tecznia się w Magistracie — Wydział Zdrowia i 

Uczenice Opieki Społecznej (pokój Nr, 4). 
na stancję na degod- 
nych wsrunkach p:zyj- 
mie młoda, emerytowa: 
ns nauczycielca. Zgło= 

Magistrat m. Wilna. 

RCD GD TUI BSD EB W Gb CHG GRE 
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Zamkowa 2. 

Potrzebne mieszkanie 
2 pokoje z używ. kuchni, w Śródmieściu. 
Oferty do Administracji „Słowa* dla T.C. 

— Tak, nagłe zniknięcie pana, o 
którem nawet pisano w gazetach, wywo- 
łało sensację. 

Sensację? — powtórzył goś: z 
wyrazem niedowierzania i zdziwienia. 

Siedząc naprzeciw dyrektora, założył 
swobodnie nogę na nogę, w pozie peł- 
nej obojętności. Niewyprasowane spod- 
nie zwisały workowato. Jasne włosy po- 
trzebowały nagwałt nożyczek fryzjera. 

— Widzę, że niewiele potrzeba, aby 
zadziwić ludzi! 

— Młody człowiek z pana środowi- 
ska, nie może zniknąć bez śladu, nie bu- 
dząc sensacji. Mr. Chadmor. 

— Z mego środowiska... Czy to mo- 
że mieć jakieś znaczenie w więzieniu? 
— westchnął, nie spuszczając oczu z 
opala. 

— W więzieniu? — krzyknął dyrek- 
tor z wyrzutem. — Więc to nie był żart, 
ta notatka w księdze? 

— Naturalnie, że nie! 
— Pan rzeczywiście był w więzieniu ? 
— Tak! Proszę pana, gdzie pan ku- 

pił taki śliczny opal? 
Grylinga uderzyła ta nagła 

rozmowy. 
— Mamy w gmachu naszego hotelu 

magazyn jubilera... w południowym ko- 
rytarzu, zaraz za hallem.. Tam go kupi- 
łem... — Czy dawno pana wypuscili... 
na wolność? 

— Dwa tygodnie temu. 

— Pan dziś przyjechał do Londynu? 

— Tak, przed godziną. 

Chadmor wsunął rękę do kieszeni i 
potrząsł w garści drobne monety. 

— Pan nie widział się jeszcze ze swo 
ją rodziną? 

— Nie.. Taki opal pewnie drogo ko- 
sztuje? 

— Co?.. Nie, nie bardzo... 
dziesięć, czy dwanaście, nie 
dobrze. 

zmiana 

Fuatów 
pamiętam 
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szenia ul. cz 
Qa godz. ow . DO WYNAJĘCIA * MIESZKANIA * DO WYNAJĘCIA 
B $ w domu nr. 6 przy 3, 4, i 6-pokojowe SZEŚCIO - POKOJ0- 
———— ul. Gimnazjalnej, 0- DO WYNAJĘCIA WE mieszkanie z 

Wynajmę bok Sądu Okręgow. i z wygodami: central- wszelkiemi wygoda - 

dwa pokoje razem, od. _ gimn. Lelewela. 4 i 5 ne, dobre, wodne 0- mi — : 
dzielnie užywaincšė— — роК. mieszkania ze grzewanie. Gdańska DO WYNAJĘCIA 
ku<hni wygody łazien: wszelkiemi wygoda - 6 spytać u dozorcy. ARP = že 

iwulski — i —— R iadomość и dozor- 
AO akleso LOS IA mb DO WYNAJĘ AA cy. 

POKO] —- с = W ogródku 5-cio pok. POKÓJ 

do wynajęcia Zygmune MIESZKANIE aomek z oszkloną WE nrnebiowany dla jedne 
towska 12 m, 14. Oglą- 3 pokojowe do wy» randą i wygodami. lub dwu osób, osobne 
dać godz. 9—1! najęcia wszystkie wy- jasna 15 (Zwierz '-* wejście, balkon — do 
Ša 562 gody. Informacje ul. niec) wynajęcia, Artyleryjska 

Białostocka 6 m. 1. 

„Dziwna rozmowa! Dziwny czło- 
wiek!“ — pomyślał Gryling i zapytał: 

— W jaki sposób gazety nie wiedzia- 
ły o aresztowaniu pana? 

— Ot, tak... wybrałem 
zienia, bez hałasu! 

— Rozumiem, ale przecież pan jest 
spadkobiercą bogatych terenów ziemi w 
Londynie, pan należy do znanej rodzi- 
ny... Zwykle to, co dotyczy młodzieży z 
pańskiej sfery, składa się na kronikę to- 
warzyską w gazetach. 

— Ma pan rację, ale kiedy mnie are- 
sztowano, nie zwierzałem się im co do 
mego pochodzenia. 

— Proszę mi wybaczyć niedyskretne 

się do wię- 

pytanie, ale za co pana uwięziono, Mi. 

Chadmor? 
— Za morderstwo! — odpowiedział 

spokojnie. 
— Morderstwo! — rzucił się Gryling. 
— To było nieporozumienie, 

— Nieporozumienie?.. 
— Najpierw myślano, że on umarł. 

Potem okazało się, że miał tylko wstrzą- 
śnienie mózgu. Wtedy oskarżono mnie 
o napad z celem morderstwa. 

Gryling był wyrażnie zmieszany. 

— Pan nie miał zamiaru zabiś? - 

zapytał. 

— Nie, nie miałem określonego 
miaru. Ale uniosłem się.. 

— Al. 
— Dyrektor patrzył na niego niedo- 

wierzająco. Treść jego słów była w dzi- 

wnej sprzeczności z jego miękkiemi ru- 

chami i cichym głosem. Więzień mówił 

dalej: 

— Użyłem pięści i nieszczęście sta- 
ło się zanim zorjentowałem Się co się 
dzieje. 

— Ach, tak! 

Dyrektor spojrzał mimowoli na zło- 

żone na kolanach dłonie Donalda Chad- 
mora i uśmiechnął się. 

  

za- 

    

1 m. 3. 

— Każdemu może się zdarzyć stra- 
cić głowę!... Ale mam nadzieję, że pań- 
skie pięści będą się nadal lepiej prowa- 
dziły! 

— W każdym razie na przyszłość 
nie wybiorę na swą ofiarę biiskiego przy 
jaciela sędziego! 

— Sędziego? —podniósł brwi Gry- 
ling. -— I to pan sam wywołał L'ó:nię? 

— Nie, on pierwszy nazwał mnie ta- 
kiemi słowami, które nie przypadały mi 
do smaku. 

— Proszę nie myśłeć, ż2 zadaję pa- 
nu te pytania przez ciekawość tylko. in- 
teresuje mnie pan dlatego, 2e znałem 
pańskiego ojca.. Pomówmy wię: po przy 
jacielsku, co mamy teraz rob: - 

Czego pan sobie życzy? 
— Dobrego pokoju z wann.. będzie 

to dla mnie miła zmiana. Więzienie 
Madestone nie cdznaczało  si.. komfor- 
tem! 

— Będzie tu panu wygodnie, zobaczy 
pan! Ale prosiibym pana o zmianę по- 
tatki w książce, Mr. C'adi::or! Adres 
więzienia nie wygląda odpowiednio w 
księdze hotelu „Splendid”. 

— Ale to jest mój jed/ ty 
adres: o 

-— Pan żartuje, Mr. Chadmor. Pański 
adres londyński jest wszystkim znany. 
Rodzinna rezydencja Chadrzorów przej- 
dzie w pańskie władanie, po śniierci stry 
ja. 

—Ach, ta stara, wilgotna piwnicat 
Dobrze, napiszę, co się panu podoba. 
Ten sługus w hallu miał taką uroczystą 
i dobrze wychowaną minę, że nie ma- 
głem się powstrzymać od poarażnienia 
o! 

я -- Rozumiem —- zaśniiat się krótko 
Gryling wstając — Zaraz odprowadzę 
pana do pokoju. Proszę się zgłosić de 
mnie, gdybym mógł być panu w czem- 
kolwiek użytecznym. 

(D.C.N.) 

i ostatni 
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Redaktor w z.: Witold Tatarzyńszi. 
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