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— Przed otwarciem Reichstagu. — 

Sytuację polityczną w Niemczech można 

porównać do upalnego dnia, kiedy na 

horyzoncie gromadzą się chmury, a at- 

mostera z każdą chwilą staje się coraz 

bardziej naelektryzowaną, Charakterysty 

<zne- zacisze przed burzą, której można 

się spodziewać w dniu otwarcia Reichs- 

tagu, wyznaczonego na 30-go bm,, na 

amoment zostało zakłócone przez proces 

i wyrok w Bytomiu, pozatem jednak 

spokój nigdzie nie był naruszony. 

Zgodnie ze zwyczajem, otwarcia 

Reichstagu dokona najstarszy wiekiem 

poseł. Los zrządził, że najstarszą wie- 

kiem wśród wybranych postów jest zna- 

na :komunistka Klara Zetkin, stale przeby 
wająca w Moskwie, która jednak zapo- 

wiedziała swój przyjazd. Socjal -- demo- 

kraci już dziś odgrażają się, :że urządzą 

na otwarciu demonstrację przeciwko 

„Klarze Zetkin, będzie więc <to niejako 

wstęp do właściwej rozgrywki politycz- 

nej. 

Czy von Papen utrzyma się u władzy, 

«czy przebrnie przez parlamentarne rafy, 

czy też przyjdzie von Schleicher, jako 

„mąż opatrznościowy gabinetu prezydenc- 

kiego i rozpocznie się okres rewolucji z 

góry — oto główne pytania, na które 

dziś trudno dać jeszcze _ odpowiedź. 

Wprawdzie von Papen niedawno w wy- 

wiadzie udzielonym agencji Reutera о- 

swiadczył, że gabinet jego jeszcze długo 

będzie sprawował władzę i nie zamie- 

rza unikać parlamentu,, ale trudno prze- 

widzieć, jakie będą skutki tego właśnie 

nieunikania parlamentu,, wobec toczą- 

cych się zakulisowych  pertraktacyj po- 

między Hitlerem a centrum. I Hitler i 

centrum nie kochają von Papena. Pierw 

szy zaprzecza, jakoby żądał oddania mu 
pełni władzy, czego dowodem ma byc, 

że ministrem Reichswehry miał pozostać 

gen Schleicher, centrum zaś czuje głębo- 

ką nienawiść do von Papena za wyrzu- 

cenie z siodła Brueninga. Jak daleko za- 

sziy pertraktacje Hitlera z centrum, nie 

wiadomo, fakt jednak, że rozmowy te 

mają miejsce, stawia pod znakiem zapy- 

tania dalsze losy rządu von Papena, 

zwłaszcza, iż kanclerz jest zdecydowany 

ńie unikać parlamentu. . 

— Rokowania francusko - sowieckie 

w sprawie paktu o nieagresji według in- 

formacyj prasy, posunęły się znacznie 

naprzód, a przebieg ich, rzecz jasna, nas 

w Polsce szczególnie interesuje. Prowa- 

'dzący z ramienia Sowietów pertraktacje 

„ambasador Dowgałewski otrzymał podob 

no następujące dyrektywy: й 

a) ZSSR zgadza się niezwłocznie po 
„podpisaniu paktu ponowić „propozycje, u- 

czynione w roku 1927 w .kwestji spłaty 

starego długu rosyjskiego w ciągu 52 

lat po 60 miljonów fr. zł. racznie; 

b) Rząd francuski ze swojej strony 
powinien usunąć przeszkody przy dyskon 

cie weksli sowieckich przez iBank Fran- 

cuski oraz przyjąć na siebie ,gwarancje 
40 proc. kredytów francuskich firm dla 

„zamówień sowieckich;. 

c) Do paktu o nieagresji dołączone 
powinny być dwa protokuły o wzajem- 

mem zobowiązaniu nieuczestniczenia w 

jakichkolwiek porozumieniach gospodar- 
czych, skierowanych przeciwko jednej z 

umawiających się stron, oraz drugi pro - 
tokuł o wzajemnem zobowiązaniu, zaka- 
zującem działalność organizacyj, mają- 
cych na celu oderwanie terytorjum lub 

obalenie rządu lub też przygotowania 
aktów teroru przeciwko obywatelom obu 
państw. 

d) Sowiety wreszcie domagają się 
notowania na giełdzie paryskiej papie- 

rów wewnętrznych pożyczek sowieckich, 

zaopatrzonych w tym celu w specjalne 
„Świadectwa złotowe” oraz wypłaty za 

kupony od tych papierów w rublach zło 
tych. 

Japonja i - Mandžurja. — Po- 
wstałe w rezultacie ostatnich walk na 
Dalekim Wschodzie państwo Mandżu - 

Go nie zostało jeszcze przez nikogo U- 

znane. Pierwszy krok w tym kierunku u- 
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czyni Japonja, która już mianowała swe 

go posła nadzwyczajnego. Posłem tym 

jest gen. Muto, komendant sił zbrojnych 

japońskich w Kwantunie. Gen. Muto wy 

jechał już do Mukdenu i — jak zapew- 

nia prasa — wiezie ze sobą tekst umo- 

wy o wieczystym traktacie przyjaźni po 

między obu państwami. 

Mianowanie gen. 

wielkie poruszenie vw Chinach, które 

przygotowują się do podniesienia tej 

sprawy na forum Ligi. Protest Chin prze 

ciwko mianowaniu gen. Muto łączy się 

z ogólną akcją w sprawie Mandżurji. — 

Chiny bowiem nie uznają państwa Man- 

dżu - Go, uważając je za twór polityki 

japońskiej, siłą oderwany od Chin. Pod 

tym wzgłędem raport komisji mandżur- 

skiej, t. zw. raport Laytona, «dotychczas 

jeszcze nie ogłoszony, stoi podebno cał- 

kowicie na stanowisku Chin. Wrześnio- 

wa sesja Ligi Narodów znowu będzie 

miała do zgryzienia «ciężki orzech. 

BERLIN PAT. — W obronie skaza- 
nych na Śmierć hitlerowców wystosowa- 
ty związki nacjonalistyczne w Gliwicach 
zgrupowane w t. zw. związkach ojczyž- 
nianych, telegram do kanclerza Papena. 
Krwawy czyn w Potemoie — zdaniem 
organizacyj nacjonalistycznych, — wy- 
płynął z akcji obronnej, jaką prowadzą 
związki wojskowe Stahliielmu i szturmo 
wek hitlerowskich przeciwko ludności 
palskiej. 

Prawdopodobnie dla złągodzenia .te- 
go szczerego wyznania usiłują autorowie 
ielegramu w dalszym ciągu depeszy th 
miaczyć swe wystąpienie przeciwko Pola 
kom — walką z komunizmem. 

Wykonanie wyroków Śmierci — jak 
brzmi telegram — spowoduje dałsze za 
mieszki i narazi na szwank niemieckie 
granice na wschodzie. Telegram doma- 
ga się ułaskawienia hitlerowców lub 
wznowienia procesu. 

Z prośbą 0 ułaskawienie skazańców 

Obchód święta Patrona Węgier w Budapeszcie 

Muto wywołało 

Ir. 
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procesji z relikwjami św. Stefana. Minja- 
turowa trumna niesiona jest pmzez ducho- 
wieństwo i otoczona przez przybranych 
bogate stroje historyczne honwedów. 

Dorocznym zwyczajem obchodzono uro- 

czyście w Budapeszcie dzień św. Stefana 

patrona korony węgierskiej. 
Na ilustracji naszej widzimy fragment 

  

Komitet Studjów Ekonomicznych Europy Wschodniej 
Rozpoczął obrady w Warszawie 

WARSZAWA. PAT. — W gmachu Mi- ministracyjnych. Ponadto ukonstytuowała 

misterstwa Rolnictwa i Reform Rolnych się komisja redakcyjna, kitórej przewodni- 

w dniu 24 bm. rozpoczęły się obrady stałe- czyć będzie dr. Rose. 

go komitetu  studjów ekonomicznych Po ukonstytuowaniu się komisyj, ple- 

państw Buropy Środkowej i Wschedniej. narne posiedzenie zostało zamknięte i po 

Obrady zagail dłuższem przemówieniem p. krótkiej przerwie rozpoczęły się obrady 

wicepremjer prof. Zawadzki. Na plenar- komisyjne. 

nem iedzeniu, otwierającem obrady, ©- 
prócz p. wiecpromjera prof Zawadzkiego Przemówienie min. Zawadzkiego 

- winowajcy czigą się chwilowo jeszcze 

  

obecny był p. minister spraw zagraricz- 

nych August Zaleski: 
Pam wicepremjer Zawadzki zakończył 

Zagajając obrady, min. Zawadzki wy- 
głosił następujące prziemówienie: 

Mam honor powitać Was w imieniu 
swe przemówienie, powołując na przewod- Rządu Polskiego, który. przywiązuje maj- 

niczącego obradom dr. Adama Rosezo, któ większe znaczenie do prac, rozpoczynanych 
ry udzielił głosu ministrowi Robeffowi, po przez Was dzisiaj. Mamy przed sobą dwie 
słowi bułgarskiemu w Warszawie, który w drogi, prowadzące do zwalczenia kryzysu 
charakterze dziekana delegatów państw gospodarczego: drogę zarządzeń, stosowa- 
obcych, reprezentowanych na konferencji, nych w ograniczonych ramach gospodarst- 
wygłosił przemówienie powitalne. wa narodowego poszczególnych państw : 

Następnie zabrał głos wiceminister rol- drogę porozumień międzynarodowych. — 

nictwa i reform rolnych Karwacki, witając Państwa, które pierwsze ucierpiały z po- 
zjazd w imieniu nieobecnego ministra rol- wodu kryzysu światowego, zwróciły się 

nictwa i reform rolmych, poczem przewod- przedewszystkiem w. tym pierwszym kierun 
miczący dr. Rose przedstawił zebranym ku, gdzie środki działania są ważniejsze, a 

projekt porządku dziennego obrad, przewi- rezultaty wydają się szybciej osiągalne i 
dujący w czasie 4-dniowych narad konfe- łatwiejsze do przewidzenia. 
rencji opracowanie takich zagadnień, jak Pomimo wielkich różnie w strukturze 
kwestja stanowiska państw rolniczych gospodarczej, w stopniu bogactwa, w cha- 
Europy Środkowej i Wschodniej na sesji rakterze produkcji różnych krajów, pomi- 
komitetu dla spraw Europy Środkowej i mo różnorodności objawów kryzysu oraz 
Wschodniej, mającej się odbyć 5 września. momentów, w k*órych objawy te pojawia- 

Pozatem porządek dzienny przewiduje ly się w poszczególnych krajach, pomimo 
omówienie zagadnienia stanowiska państw rozmaitości środków, używanych w celu 
rolniczych Europy Środkowej i Wschod- zwalczania ich, stwierdzamy niestety uni- 
miej wobec projektowanej światowej kon- wersalność zasadniczego zjawiska samego 
ferencji monetarnej i ekonomicznej w przesilenia oraz jego stopniowe, lecz stałe 
związku z projektem rezolucji piątej kon- pogłębianie się w całym świecie — tak 
ferencji w Lozannie. sprawę konferencji « wśród narodów bogatych, jak wśród bied- 
sprzedstawicieli rządów państw rolniczych nych, tak u dłużników, jak u wierzycieli, 
Europy Środkowo - Wschodniej w 1932 tak w państwach rolniczych, jak w krajach 
roku i wreszcie sprawy bieżące. Po przy- przemysłowych. Prowadzi nas to z koniecz- 
jęciu przez zebranych porządku dziennego mości do wniosku, że tylko druga. metoda, 
obrad ukonstytnowały się trzy podkomisje metoda porozumień międzynarodowych о- 
do spraw hadlowych, finansowych oraz ad raz zgodnej i harmonijnej akcji wielu 
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Stahihelm popiera żądania hitlerowców 
"W sprawie ułaskawienia skazanych w Bytomiu 

  

zwrócił się również do kanclerza Pape- dzie Czień, kiedy państwo będzie miała 
sa Stahlhelm. r inne +adania i nie będzie chroniło zdraj 

Przywódca frakcji narodowo - socja- <ów narodu przed gniewem ludu. Żydzi 
listycznej w Reichstagu Frick wystoso- są wiami, nie ujdą oni zasłużonej kary.” 
wał na ręce kanclerza Papena telegrai, ZAMACH BOMBOWY 

„ którym ostrzega kanclerza przed wy- 2 
konaniem wyroków na skazanych па wy YE Rie. 27 
śmierć hitlerowców. "nano ubiegłej nocy zamachu bombowe- 

„NIE ŁASKI, go. Również w Prusach Wschodnich w 
LECZ SPRAWIEDLIWOŚCI* Landbergu rzucono bombę na zabudo- 

BERLIN PAT. — Prasa narodowo - wania, nałeżące do jednego reichsbanne- 

socjalistyczna kontynuuje w dalszym cią "owca. 

gu namiętną kampanję na rzecz skaza- DEMONSTRACJE WE WROCŁAWIU 
nych na śmierć hitlerowców, pod hasiet _ BĘRLIN. PAT. — W ciągu dnia wczo- 
„nie żądamy łaski, lecz sprawiedliwo- qajszego we Wrocławiu dochodziło kilka- 

ści”. krotnie do burzliwych demonstracyj ulicz- 
Organ hitlerowców „Angriif* ogłasza nych. Oddziały narodowych socjalistów. de 

wczorajsze orędzie rządu Rzeszy i rzą- monstrowały w pochodach przeciwiko wy- 
du pruskiego, zarzucając, że gabinet mie rokowi sądu bytomskiego. [Policja imter- 
rzy jedną miarą akcję patrjotyczną hitle wenjowała, aresztując szereg osób. | 
rowców, z terorem organizowanym przez MOBILIZACJA BOJOWA „NAZI* 
komunistów i powstańców polskich na _ BERLIN. PAT. — „Berlin am Morgen“ 
Śląsku. „Angrifi* przytacza telegram gonosi, że kierownictwo partji narodo- 
szturmowców berlińskich do kanclerza wych socjalistów zarządziło mobilizację 
Papena, w którym między innemi czyta- wszystkich _ szturmoweów. _ Urlopowani 
szy: „Hańbą jest, że pięciu niemieckich członkowie oddziałów szturmowych we- 
bojoweów o wolność ma być zamordo- zwani zostali do powrotu. (Poszczególne od 
wanych za'jedniego powstańca polskiego" działy są od wczoraj w pogotowiu alarmo- 
Mitlerowcy, —, wywodzi dałej „Angriii* wem. 
— są żołnierzami, chroniącymi granice  ORĘDZIE RZĄDU BĘDZIE: OGŁO- 
«somieckie na wschodzie. SZONE POD RYGOREM 

BERLIN. PAT. — Do Bytomia przy- _ BYTOM. PAT. — Orędzie rządu Rze- 
był dzisiaj szef sztabu oddziałów hitle- szy i rządu pruskiego w sprawie wyroków 
rowskich kpt. Roehn, który z polecenia śmierci w procesie bytomskim ogłoszone 
tiera odwiedził skazanych na Śmier: zostanie we wszystkich dziennikach nie- 

szturmiowców. mieckich pod rygorem zawieszenia odnoś- 
| Na dworcu powitał go poseł hitlerow nych pism. 
ski Heines na czele  umundurowany Ci gang ZNSTZZ AN WROZODOCKH 
czturmowców, którzy wznosili okrzyki: 
„twvolniė więźniów!*,,W cłągu kiku mi . OSŁAWIONY BARON 

— V. RINTELEN 
„aut zebrały się w kilku punktach miasta 
*wiełotysięczne tłumy; które "silne pogo- 

towie policyjne starało się utrzymać w .opySZCZA 7 WRZEŚNIA WARSZAWĘ 
szachu. ; р ED 

Radca poselstwa niemieckiego w War- 
GOEBBELS WZYWA DO POGROMU . Е : ъ 

szawie baron von Rintelen, wslawiony 
ŻYDÓW zdjęciem flagi polskiej z domu, w którym 

BERLIN (PAT. — Przywódca narodo zamieszkuje, miał opuścić w dniu dzisiej- 
wych socjalistów w Berlinie, Goebbels, szym Warszawę i udać się do Berlina, 
ogłasza dziś w czasopiśmie hitlerow- gdzie w centrali niemieckiego ministerst- 
skiem „Der Angrifi" artykuł ptt. „Żydzi wa spraw zagranicznych obejmie stanowi- 
są winni, w którym otwarcie wzywa sko kierownika wydzialu spraw francus- 

do pogromów. kich. : : 
Goebbels atakuje szereg niemieckich _ Baron von Rintelen jednak Warszawy 

organów demokratycznych, oświadcza- ma g > to kę sesją и o dE 
2 @ Р a ii PRON @0' ly jego następca, ra legacyjn: 2 jac: „Dzień sądu nadejdzie”, Prawdziwi „7 Sadie zac omeł id wi: 

jechać do Warszawy wcześniej, niż za dwa. 
tygodnie. 

Wobec tego że poseł niemiecki w War- 
szawie dr. von Moltke udał się w sprawach 

slużbowych do Beriina, baron v. Rintelen 
obejmie znów tymczasowe kierownictwo 
poselstwa. 

Jego wyjazd z Warszawy nastąpi do- 
piero około 7 września, względnie po po- 
wrocie do Warszawy posła von Moltke i 
objeciu urzędowania przez dr. von Schlippe 

W każdym razie decyzja o odwołan.u 
państw może odbudować iwstrząśnięte pod- barona von Rintelena z Warszawy pozo- 
stawy normalnego stanu gospodarczego i staje w mocy. 

pozwolić światu całemu cieszyć się pomyśl 
nością. 

W ikompleksie wielkich zagadnień gos- 
podanstwa Światowego jest jedno, co do 
którego donioslości zdaje się osiągnięto już 
jednomyślność. To zagadnienie właśnie, 
które stanowi przedmiot waszego komite- BERLIN PAT. — Rokowania koali- 
tu studjów ekonomicznych, panowie. cyjne między stronnictwem  centrowem 

Jest to zagadnienie państw rolniczych, a narodowymi socjalistami toczą się nie 
a jednocześnie państw - dlużników Euro- oficjalnie w dalszym ciągu. Dzisiejsze 
py Środkowej i Wschodniej. Ciężka sytua- rozmowy dotyczyć miały nietylko koali- 
cja gospodarcza państw zamyka ich rymki сй w Prusach, lecz także i Rzeszy 
dla produktów przemysłowych Europy Za- Ё 
chodniej i przyczynia się w znacznym sto- 
pniu do pogłębienia niepewności, która 
dezorganizuje stosunki kredytowe w całej 

Europie. Powrót do stanu rzeczy, przy któ LONDYN. PAT. — Ogłoszono dotych- 
rym mogłyby one podnieść wartość swoich czas jeden tylko układ z pośród 12-tu z4- 
bogactw narodowych i wydajność swej wwartych w Ottawie i podpisanych 20 bm., 
pracującej ludności, byłaby więc wielkim s, mianowicie układ Wielkiej Brytanji z 
krokiem na drodze do odrodzenia podstaw Indjami. Ogłoszono go zaś dlatego, że nie 
normalnej gospodarki w. Europie i w ca- może on spowodować wzrostu przywozu z 

lym świecie. Angiji przed terminem wprowadzenia ukła 
Sukces jprac komitetu do spraw rekon- du tego w życie. Imdje przyznały Anglji 

strukcji gospodarczej państw rolniczych następujące cła preferencyjne: od samo- 
będzie zależał w przeważnej części od pra- chodów 7 i pół procent, od różnych wyro- 

cy przygotowawczej, która właśnie przy- pów gotowych i produktów spożywczych 
pada w udziale konferencji. Podkreśla to 10 proc. (Z czasem tkaniny bawelniane i 
specjalnie znaczenie waszego zebrania, któ 
rego prace mogą wywrzeć istotny wpływ 
na rozwój wypadków. W pracy tej życzę Turnie! tenisowy © 

WARSZAWA. PAT. — Przyjechali już 
do Warszawy wszyscy goście zagraniczni, 

panom najszczerzej powodzenia, w które z 
całą pewnością wierzę. 

Otwieram posiedzenie stałego komitetu którzy mają brać udział w międzynarodo- 
studjów ekonomicznych państw rolniczych wych spotkaniach tenisowych o mistrza- 
Europy Środkowej i Wschodniej. stwo Polski. W dniu dzisiejszym w grze 

————— pojedyńczej panów rozegrano ćwierćfinały 
BANK AUSTRJACKI OBNIŻYŁ STOPĘ Hebda pokonał latwo Lackego 6:0, 6:2, 6-2 

DYSKONTOWĄ Menzel (Czechosłowacja) wyeliminował 
WIEDEŃ. PAT. — Bank Austrjacki ob Małczuryńskiego 6:3, 6:2, 6:2. Grandguil- 

niżył z dniem 24 sierpnia stopę dyskonto- lot (Egipt) zwyciężył Pohorylesa 6:2, 7:5, 
wą z'7 proc. na 6 procent 6:4. Lautner przegrał z Popławskim 4:6, 

bezpieczni pod osłoną poficji, ale przyj- 

PIŃSK -- Ksłęgarnia Polska — 
Polskiej 

STOŁPCE — Ksjęgarnia Tea „Ruch“, 

SŁONIM -- Księgurnia , Lubowskiego, ui. Mickliewicza 14 
ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin —Bitro Gazetowe, «1, 5 Maja +: 

WILEj<A >CTWIAT 

WARSZAWA — Tiw, Eięge 7 Na, „Ruch”, 

| 2-ej i 8-ej gr, 
1 adesłane, milimetr 50 gr. Kronika rektamowa mihmetr 60 gr, W numerach świątecznych, oraz z prowincji o 25 proc. 

2 > ; a Ča 0 50 proc, drożej, Admiajstracja sie przyjmuje zastrzeżeń ce 

NIEŚWIEŻ — ml, Ratuszowa — Księgarnia jatwińszksy: 
(OWOGRODBE — Szok Bi, Micimiskjego, 
NASWIECIANY — Ksjegarnja T-wa „Ruch“, 

, Naucz. 
St, Bednerski, 

Macierzy Szkotoej, 

  

ЗМА — w), Miciżewicza 24, F, Jnczewsta. 

49, Zn tekstem 15 gr, Komunikaty, drze 
drożej, 

sostarczenie numeru dowodowego BE Ev. 
RT S PES ESTA | 

TELEGRAMY 
KOMISJA ODBUDOWY GOSPODAR- 

CZEJ EUROPY CENTRALNEJ 

PARYŻ, PAT. — Prace komisji dła od- 

budowy gospodarczej Europy Centralnej i 

Wschodniej w Stresie, będą trwały praw- 

dopodobnie od dwóch do trzech tygodni. 

Wezmą w niej udział następujące państwa: 

Polska, Rumunia, Węgry, Grecja, Czecho- 

słowacja, Niemcy, Austrja, Bulgarja, Ju- 

goslawja, Holandja, Belgja, Francja, Szwaj 

carja, Włochy, oraz Wielka Brytanja. 

POLAK PROJEKTUJE LOT 

NAOKOŁO ŚWIATA 

NOWY YORK. PAT. — iPrasa donosi, 

że 18-letni Polak. Edmund Serafin, którego 
rodzina mieszka w Jersey City, projektuje 

lot naokoło świata ma samolocie własnej 

budowy. Celem tego lotu ma być wykaza- 

nie możliwości praktycznych jednoplaiow- 

ca o lekkiej konstrukcji. Lotu swego ma 

on dokonać w kierunku zachodnim przez 

Japonję, Chiny, Indje, Włochy, Polskę i 
Anglję do Nowego Jorku. 

MIĘDZYNARODOWY CLEARING - 

HOUSE DLA IDENTYFIKACJI 

ZBRODNIARZY 

WASZYNGTON. PAT. — Staraniem 
ministerstwa sprawiedliwości tworzy się 
tutaj międzynarodowy t. zw. clearing- 
house dla identyfikacji zbrodniarzy całego 
świata. Archiwum tego instytutu posiadać 

będzie bogaty zbiór nietylko odcisków pal- 
ców setiek tysięcy przestępców, ale także 
wszystkie dane, dotyczące ich curriculum 

vitae. Rząd amerykański porozumiał się 
już z rządami przeszło 20 państw, z które- 
mi zawarł umowy, dotyczące wymiany od- 
powiednich dokumentów. 

WALKI Z POWSTAŃCAMI 
W BRAZYLJI а 

RIO DE JANEIRO. PAT. — Po 38-g0- 
dzinnej walce wojska federalne w sile 10 
tysięcy ludzi wyparły powstańców z zaj- 
mowanych przez mich pozycyj na przełę- 

_ czach górskich koło Vietorine Carmillo w 
stanie Sao Paolo. Spodziewana jest nowa 
bitwa w pobliżu Copas.Banito; gdzie zgro- 
madzili się powstańcy. 

PROCES GUILBEAUX 

PARYŻ PAT. — Przed sądem wojskowym 
w Paryżu staną dziś Guilbeaux skazany — 
jak wiadomo — na Śmierć w roku 1919. 

Jak się okazuje, oskarżony, który w chwili 
wydania wyroku przez sąd wojskowy przeby 
wał- w Szwajcarji, nie był nigdy przesłuchiwa 
ny przez sąd francuski. Sąd, który wydał wy- 
rok, nie posiadai żadnych pisemnych dowo- 
dow winy Guilbeaux. Oskarżenie opieraio się 
jedynie na ustnych iniormacjach  zaczerpnię- 
tych w Genewie. ! 

Przewodniczący sądu zapytał oskarżonego 
czy jest on narodowości francuskiej. na co 
Guilbeaux odpowiedział twierdząco. Dalej prze 
wodniczący zaznaczył, że z aktu oskarżenia wy 
nika, że Guilbeaux przyjął obywatelstwo sowie 
ckie, -co jest zresztą bez znaczenia, gdyż wo- 
bec swego kraju ojczystego pozostaje on na- 
dal Francuzem. Obrońca uczynił wniosek o cof 
nięcie aresztu prewencyjnego, czemu jednak 
sprzeciwił się komisarz rządu, podkreślając, że 
gdyby oskarżony by? rzeczywiście tak niewin- 
ny, jak się dzisiaj stara wykazać obrona, — 
to nie czekałby 14 lat na przybycie do Fran- 
cji. Komisarz odczytał list Guilbeaux, w któ- 
rym ten oświadcza sędziemu śledczemu, wzy- 
wającemu go w roku 1918 do stawienia się 
przed sądem francuskim, że nie stanie nigdy 
przed trybunałem burżuazyjnym, a tembardziej 
przed trybunałem wojskowym. 

ASTRA TT EITI TOTEM ESA BIS TT IDA 

ROKOWANIA NARODOWYCH SOCJALISTÓW 
Z CENTRUM 

Ze strony centrum ma te rokowania 
prowadzić osobiście były kanelerz Brue- 
ning, który w tym celu przerwał swój ur 
lop i udał się do Stutgartu, gdzie odby 
wają się rokowania. 

  

Rezultaty konferencji imperialnej w Ottawie 
jedwab angielski uzyskają również cla pre 
ferencyjne 10 proc. Anglja natomiast wpro ` 
wadzać będzie bez cła te wszystkie towary 
z Indyj, które obciążone są cłem jednostaj- 
nem 10 proc. ad valorem. Pozatem z ceł 
preferencyjnych korzystać będą tkaniny 
bawełniane, herbata, surowce, oleje i wiele 
artykułów spożywczych. Rząd angielski o- 
biecuje współdziałać w tym kierunku, aże- 

by w Lancashire zużywać więcej bawełny 
indyjskiej. 

mistrzostwo Polski 
1:8, 5:7. Wreszcie Jerzy Stołarow pokonał 
Kleina (Czechosłowacja) 5:7, 6:2, 5:7, 

6:2, 6:3. Ostatni mecz Grandguillota prze- 
ciw Warmińskiemu został niedokończony 
z powodu ciemności. Walka była bardzo 
ciężka: pienwszy mecz wygrał Egipcjanin 
6:0, drugi set przyniósł zwycięstwo War- 
niūskiemu 4:6, w trzecim zwyciężył po- 

nownie Egipcjanin. Dalsze dwa sety wyka- 

zały przewagę Warmińskiego, który wy- 
grał czwantego seta 7:5 i piąty 6:5.
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SILVA RERUM Międzynarodowy raid samoloiów turystycznych 
Żwirko na pierwszym miejscu — Oriiński wycofał się z raidu 

P. DUFFORT O WILEŃSKICH HOTE- 

LACH I RESTAURACJACH 

Świeżo wyszła w Paryżu książka © 
Polsce. Napisał ją p. „Louis Duitort p.t. 
„L'autre Pologne“ — „Inna Polska“. Nie 
is, którą opisują „członkowie różnych mi 
syj, podróżujący w salonkach, oddanych 
do ich dyspozycji dzięki uprzejmości rzą 
du polskiego“, lecz ta — według zapew- 
nień autora—prawdziwa, oglądana skru- 
pulatnie w ciągu paru: lat, okiem objek- 
tywnem i oceniana z całkowitą niezalez 
nością. 

„Šwiat“ w ostatnich dwóch numeraci: 
poświęca tej książce dużo miejsca, druku 
jąc z niej wyimki. . Posłuchajmy tego, 
co p. Duffort mówio Wilnie: 

Zażądałem w hotelu wileńskim kąpieli, ale. 
towarzyszący mi na bosaka służący popatrzył 
na mnie oczami, w których z łatwością wyczy 
tałem: „musi ten pan porządnie być brudny, 
jeśli chce się kąpać". Gdy nalegałem w dal- 
„szym ciągu poczęto mi tłumaczyć, że piec w 
fazience nie funkcjonuje, gdyż goście nigdy nie 
mają takich zachcianek, aby kąpać się podczas 
zimy... Pokój dali mi olbrzymi, ale umedlowa- 
ny wysiedzianemi fotelami, dywanem, który 
stracił wszelki deseń, umywałnią z malutką wy 
szczerbioną miednicą i brudną szklaneczką do 
zębów;. ręcznik był wielkości chustki do no- 
sa, cieniutki, jak muślin, i postrzępiony. Był 
to jeden z najlepszych lioteli wileńskich.... 

Autor nie wymienia nazwy tego hote 
lu. Najlepszy... Ktory to mógł być: Geor- 
ges'a, Bristol, Europa? Niech się ode- 
zwą. Niech powiedzą, w którym z nich 
zatrzymywał się podróżnik nazwiskiem 
Dufiort. Niech zaprotestują. 

A samo miasto? 
Wiino! Chciałoby się czemprędzej uciekać! 

Roztrzęsiona dorożka , ciągniona przez nie- 
szczęsną szkapę, skacze niemiłosiernie po wy: 
stających kamieniach.. Dwa rzędy niskich do 
mów, często bielonych wapnem; tu i ówdzie 
walłące się płoty, z poza których widać zanie- 
dbane ogrody, puste place, porosie trawą, skła 
dy desek czy nagromaczone zwały starego że 
laziwa... Nad tem wszystkiem unosi się okrop 
ny odór... I powiedzieć że miasto to uważane 
jest przez mieszkańców za stolicę... 

To wszystko. Zaiste, ten Francuz miu 
siał podróżować incognito. Nikt go wi- 
docznie nie spotkał na dworcu, nie urzą 
dził dla niego Środy Literackiej, nie po- 
prowadził na górę Zamkową... Oto dia 
Wilna nauka: w przyszłości tem pilniej 

należy czatować na przejeżdżających cu- 

dzoziemców, tem wystawniej przyjmo- 
wać ich i fetować. 

Dużo różnych osobliwości polskich 
irytowało Francuza. Od wizy paszporto 
wej począwszy. Rzecz prosta, nie zaw- 
sze ma rację. Ale w dwóch drobnych ob 
serwacjach trzeba mu przyznać  sius7- 
„OŚĆ. 

Pierwsza — to usługa rostauracyjūa. 
Wchodzisz — trzech czy czterech kelne- 

rów rzuca się na ciebie. Ale wnet wszyscy u- 
latniają się, najczęściej nie przyjąwszy zamó- 
wienia. Trzeba czekać całą wieczność; naresz- 

cie przynoszą nakrycie, po kwadransie kawałek 

chleba... Między zupą a następnem daniem 
możesz przeczytać cały dziennik... 

O drugiej zaś pisze „Świat w ten 
sposób: 

Najwięcej jednak irytowała p. Duliort'a pi- 
sownia „menu“. Niemal we wszystkich pierw- 
szorzędnych restauracjach największych miast 
polskich spotykał takie curiosa: „eut obernoir" 
(oeuis au beurre noir), . „iouadoit osorgon* 

(foie d'oie aux oignons), „Omłet ojanpignon* 
(omeiette aux champignons). 

Istotnie, takie niechlujstwo naszych restau- 
racyj może Francuza wyprowadzić z tównowa- 

gi. Nikt nie wymaga spisu potraw we irancu- 

skim języku, skoro jednak robi się to, należy 
pisać prawidłowo i nie narażać się na śmiesz 

ność. Drobna rzecz, a kompromituje naszą kul 

turę, zwłaszcza, że tak łatwo zajrzeć do słow - 

nika i raz na zawsze poznać pisownię kilku- 
dziesięciu słów, używanych w jadłospisach. 

:/bydwie obserwacje Francuza da- 

dzą się w całej rozciągłości zastosować 
dr restauracyj w leńskich. 

   

Narrator. 

  

Z polskiego zacnego domu 
na pełae utrzymanie i macierzyńską opiekę. 

przyjmę niedrogo dziewczynkę lat 8—10 — 

rówiosną mojej córeczce. Świętojerski zaułek 
3—2 Marszewska, 
  

  

-mowania i 

PARYŻ. PAT. — Według oficjalnej li- 
sty uczestników europejskiego lotu okręż- 
nego, którzy przybyli do Cannes, Bajan 
przyleciał jako siódmy. Jako 11-ty przybył 
Żwirko o godz. 12,30, odleciał zaś o 14,33, 

jako 13-ty Kanpiński o 12,45, odleciał o 

13,32, jako 18-ty Giedgowd o 13,08, odle- 
ciał o 14,20. 

Na 24-tem miejscu przybył Orliński o 
15,01, odiatując o 16,33. Był on zmuszony 
wskutek uszkodzenia korby od zbiornika 
gazowego wylądować na polu, o 14 km. od 
Camnes. Ponieważ aparat był nieuszkodzo- 
ny, pilot kazał przetransportować go na 
automobilu ciężarowym do Cannes, poczem 
po dokonaniu nieznacznych poprawek, p2- 

nownie wystartował z miejsca, lądowani+, 
przelatując ową przestrzeń 14 km., jaka ge 
dzieliła od Cannes, aby w ten sposób u- 

niknąć dyskwalifikacji. 
Podlug tej samej listy, do Lyonu przy- 

był Giedgowd o g. 16, odlatując o 16,16. 
Karfiūski przybył o 16,18, Żwirko o 16,18, 
Bajan o 17,25, Orli i o 18,30. 

ВОНМЕ 2 

Z Lyonu wyleciało 12 lotników w dal- 

szą drogę, reszta zaś z powodu burzy, ja- 

ka panowała wieczorem w rejonie Lyonu, 
wyleciała dziś rano o 5,30 i 6 do St. Gal- 

len. Giedgowd przyleciał jako 12-ty o g. 
18,28. 

PARYŻ. PAT. — Prócz Niemca Seide- 
manna, który jak już donosiliśmy, przybył 

do portu lotniczego Orly jeszcze wczoraj o 

godzinie 19,50, inni zawodnicy nadlatywali 
dopieno w dniu dzisiejszym w. następującej 

kolejności: Massenbach o godz. 7,45, Ma- 
rienfeld o 9,28, Lusser o 9,47, Morsik o 

10,01. Poss o 10,06, Kalla o 10,10, Fretz 

o 1011, Kleps o 10,23, Hirth o 10,30. 
Jako dziesiąty przyleciał Giedgowd o 

godz. 13,15. Wedlug dalszych informacyi 

  

Bajan przyleciał o godz. 16 do Orly. Źwir- 
ko o godz. 17,59, Karpiński o 18,41. 

Karpiński przybył z pewnem opóźnie- 
niem, ponieważ zabraklo tau benzyny, któ- 

rej musiał mabrać w drodze . 
Żwirko jst pierwszym w klasyfikacji 0- 

gólnej, Karpiński drugim. 

    

W ubiegłą niedzielę zakończono sezon 
półkolonij letnich dla 130-tu dzieci pra- 
cowników Wojskowych Zakładów Pirotech- 
nicznych w Rembertowie. 

Na ilustracji maszej widzimy otoczone- 

go przez dzieci kierownika Wojskowych 

Zakładów Pirotechnicznych ppłk. Jerzego 
Zapolskiego, inicjatora półkolonij, któremu 
wdzięczna dziatwa wmęczyła' pęk kwiatów. 

Uchwały Zarządu i Plenarnego Ziazdu R.N.0.7. 
W tych dniach odbywały się w War- 

szawie narady przedstawicieli ziemian z 
caego kraju nad zagadnieniem  zrefor- 

usprawnienia działalności 
naszych organizacyj ziemiańskich. 

Narady rozpoczęły się od zebrania 
4arządu Głównego Rady Nacz. Organi- 
zacyj Ziemiańskich, w którem wzięli u- 
dział: sen. ks. Zdzisław Lubomirski, sen. 
józei Wielowieyski, sen. Stanisław Kar- 
łowski, poseł dr. Roman  Stroynowski, 
sen. zn Stecki, sen. Stanisław Wank '- 
wicz, b. min. dr. Leon Janta-Potczyr k 
sen. dr. Stanisław Dąmbski, Stań:'s'aw 
hr. Badeni, sen. Zygmunt Leszczyński, 
Antoni hr. Jundziłł, Włodzimierz Cień- 
ski, jan Leon bar. Konopka, Jan hr. Żół- 
towski, Aleksander Dąmbski, Aleksander 
hr. Ledóchowski, sen. Stanisław Godlew 
ski, Władysław Froelich i Stefan Gór- 
ski. 

Po tem zebraniu — 16 b. m. odbył 
się plenarny zjazd R. N. O. Z., na któ- 
rym pod przewodnictwem prezesa sen. 
Zdzisława ks. Lubomirskiego, obiaaowa 
ło około 60 delegatów wszystkich orga- 
nizacyj ziemiańskich w Polsce. Pa roz- 
ważeniu obecnych warunków bytu zie- 
miaństwa, oraz wziąwszy pod uwagę z 
jednej strony stojące przed nim zada- 
nia, z drugiej strony środki tina :sowe, 
plenarne zebranie R.N.O.Z. wyraziło 
przekonanie, że należy bardziej sko isud 
dować całe ziemiaństwo i zjednoczyć 

  

  

NIEOKLASKIWANY REKORD 
Rekordy... rekordy. Mówi się o nich 

obecnie dużo, komentuje, okłaskuje. 

Najwięcej uwagi zajmują oczywiście 
zdobyte przez Polaków. Są  prze- 

cież naszą chlubą (Polacy i rekordy), 
epatują i... co trzeba stwierdzić, przysła- 
niają swym blaskiem wyczyny wielu in- 
nych, niemniej zasługujących na uwagę, 
ale nie rozreklamowanych sportowców. 

Przykładów nie potrzebowaliśmy szu 
kać daleko. jeden znaleźlibyśmy w Wil- 
nie, tuż pod bokiem. 

  

Doris w porcie. 

Mamy na myśli imprezę sportową, 
będącą swego rodzaju rekordem. Wiel- 
kie, śmiałe i piękne przedsięwzięcie. Wy 
cieczkę żeglarską po morzu, o której gło 
śno było we wszystkich niemal portach 
Bałtyku, a której znaczenie propagando- 
we dla Polski było większe, niż np. re- 
kord Europy w dysku, lub skoku. 

Wycieczkę samotnego sportowca poi 
skiego co zjeździwszy wody rzek ojczy- 

stych w świat szeroki, na morskie tonie 
wypłynął, jako ów francuski żeglarz 
Allain Gerbault, dookoła Świata samot- 

nie podróżujący. 

Któż jest tym śmiałym żeglarzem z 
Wilna, o którym możnaby słowami pio- 
senki powiedzieć, że... przeszło nad nim 
wiele walk i burz i złotych zórz? Zwła- 
szcza burz. Czyje imię znane jest w por- 
tach Bałtyku, a przygody opisywane na 
szpaltach wielu pism: niemieckich i duń 

skich? 

Mowa tu o p. Ludwiku Szwykow- 

skim, dyrektorze Banku Gospodarstwa 

Krajowego, niestrudzonym propagatorze 

sportu żaglowego, 0 jego wyprawach 

morskich z lat ubiegłych i ostatniej, od- 
bytej na niewielkiej łodzi żaglowej, no- 
szącej wdzięczne imię Doris. 

Zachęcony powodzeniem wycieczki do 

Danji i Szwecji, odbytej razem z trójką 

dzieci, postanowił p. Szwykowski w tym 
roku pobić rekord odwagi i wytrzymało- 
ści i na tej samej skorupce (Doris) na 
szerokie morze wypłynąć, aby spraw- 
ność żeglarza polskiego zademonstrować 
: 6 możliwościach takiej ekskursji naocz- 
nie (mało powiedzieć: naocznie) się 
przekonać. 

1..s6óż, bo trudno to mazwać wy- 
ci:czką, udała się. 

Półpekładowa, zaledwie siedem me- 
trów dligości mająca żaglówka oparła 
się birzom. Nie dała się pochłonąć fa- 
lom, ani unieść wiatrom. Pruła fale śpie- 
sząc na nieznane wody, do obcych por- 
tów i zatok. ; 

  

jego wysiłki we wspėlneį, įednoti'ei na 
całe państwo organizacji. 

Ponieważ dzisiejszy ustrój organiza- 
cyj ziemiańskich opiera się na iormacji 
czterostopuinwej (powiatowe związki, 
delegacje wojewódzkie, dzielnicowe” 
Związki Žien:ian i wreszcie Rada Naczel 
na O. Z., która jest ich federacją i na- 
zelnym organem) — plenarne zeDiania 

R. N.O.2. posianowiło przestęp.. «i 
zmiany „brencgo ustroju org: zacyjn*- 
go na trzystopniowy z położeniem na- 
cisku na właściwe funkcjonowanie prze- 
dewszystkiem delegacyj wojewódzkich 
i centrum organizacyjnego, t.j. Rady Na- 
czelnej. Powiatowe Związki Ziemian u- 
trzymałyby dotychczasowy zakres swej 
działalności. 

Oprócz tego plenarne zebranie R.N. 
O. Z. wezwało i zaleciło wszystkim or- 
ganizacjom ziemiańskim na wszystkich 
bez wyjątku dotychczasowych  szcze- 
blach organizacyjnych, a więc zarówno 
w powiatowych Związkach Ziemian; re- 
prezentacjach wojewódzkich, jak i dziel 
nicowych Związkach Ziemian — рггерго- 
wadzenie jaknajdalej idących  oszczęd- 
ności 'w wydatkach organizacyjnych. 
Równocześnie postanowiono wezwać 
wszystkich tych ziemian, którzy z jakich 
kolwiek względów nie są dzisiaj człon- 
kami organizacyj ziemiańskich, do wstą 
pienia do organizacji. 

   

  

    
bięć tygodni trwała podróż. Pięć 

diugich tygodni zmagania się z wiatrem 
i falą. Nie uległ im śmiały żeglarz i do- 
knał, czego chciał. Wrócił szczęsliwie, 
a wróciwszy opowiedział nam tyle cie- 
kawego, że bodaj setną cząstką tego 
podzielić się pragnę, nie będąc — jako 
żywo — egoistą. 

KOŁOBRZEG: Widok na wieżę wartownicz 

szącą się 

Ale zacznijmy od poprzednich wycie- 
czek dyr. Szwykowskiego. Mówił mi kie- 
dyś o nich z entuzjazmem kolega redak- 
cyjny i mistrz, ś.p. Czesław Jankowski, 
opowiadając, jak to pewien pan (wów- 
czas jeszcze niewiele o żeglarskich za- 
miłowaniach dyr. Szwykowskiego wie- 
dziano), dzieci swoje zabrawszy w łódce 
żaglowej, ot, takiej sobie zwykłej łódecz- 
ce, na morze wyjechał — na wywczasy 
letnie.   

PARYŻ. PAT. — Z Lugdunu (Lyonu) 
wystartowali dzisiaj o godzinie 8,52 Źwir- 

ko i Karpiński, zaś o godzinie 8,53 Bajan. 

Kapitan Orliński, który wystartował z 

Lyonu o godzinie: 6,24, powrócił na lotni- 

sko o godz. 7,15, a odleciawszy ponownie 

o godzinie 8,53, powrócił znów o 9,24 do 
portu lotniczego w Lyonie. 

Kpt. Orliński odleciał następnie wprost 
do Orly, oznajmiając, iż wycofuje się z 
zawodów. 

Warunki atmosferyczne, zwłaszcza na 
trasie Lyon — St. Gallen były dziś bar- 
dzo niepomyślne. 

O godz. 11,25 przybył do St. Gallen Ba- 
jan, który o 12-tej odleciał do Stuttgartu. 

PARYŻ. PAT. — Prasa francuska wy- 
raża żal z powodu wycofania się drużyny 
'włoskiej z europejskiego lotu okrężnego. 
Włosi zajmowali czołowe miejsce zarówno 
pod względem klasyfikacji indywidualnej 

jakoteż według punktacji drużynowej. — 
Dzienniki podkreślają, że po wycofaniu się 
drużyny włoskiej, drużyna polska, która 
jeszcze wczoraj była w komplecie, wysuwa 

się na czoło lotu. IPor. Źwiriko, który od 
początku lotu był na drugiemmi ejscu, jest 
teraz na pierwszem. Karpiński, który do- 
tychczas był na siódmem miejscu, obecnie 
zajmuje drugie miejsce. Polacy pragną 7a 
wszelką cenę zdobyć nagrodę przechodnią, 
której Niemcy bronią rozpaczliwie. Walka 
zdaniem prasy staje się coraz bardziej za- 
żarta. 

PARYŻ. PAT. — Dzisiaj w Chamtres 
spadł wskutek utraty szybkości samolot 
mojskowy w momencie, kiedy aparat, bę- 

dacy na małej wysokości, przygotowywał 
się do lądowania. W czasie upadku eksplo- 
dował zbiornik benzyny. Dwaj lotnicy spło 
neli żywcem. 

PARYŻ. PAT. — Komisja sportowa 

francuskiego aeroklubu wykluczyła na 

dzisiejszem posiedzeniu lotnika francuskie 
go na. przeciąg trzech lat z konkursów. loi- 
niczych za nielegalne wyrzucenie balastu 
z samolotu. 
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Według | prowizorycznych | obliczen, 
czas przelotu trasy pierwszego etapu przez 

lotników, tak zwanej czołowej grupy oka- 
zało się, że najlepszy! czas ma Massenbach, 
który” etap Berlin — Warszawa przebył z 
szybkością. 240 km. na godzinę, następnie 
etap Kraków — Praga z szybkością 209 
km. ma godzinę. Na odcinku Praga—Brno 
zawodnicy napotkali wiatr przeciwny, wo- 

bec czego szybikość przeciętna na tym od- 
cinku spadła u Massenbacha na. 193 km. 
na godzine, zaś u Włocha Colombo na 182 
km. na godzinę. Na odcinku Brno—Wie- 
den wiatr był jeszcze silniejszy, stąd też 
Colombo odcinek ten przebył z szybkością 

przeciętną 168 km. ma godzinę, a. Massen- 
bach z szybkością 188 km. na godzinę. 

* * kj 

Do międzynarodowych zawodów turys- 
tycznych zgłosiło swój udział 67 samolo- 
tów. Przybyło jednak do Berlina na za- 

wody tylko 43 samoloty. Podczas zawodów 

oraz podczas pierwszych dwóch dni lot 0- 
krężnego wycofali się następujący lotnicy: 

Anglik John Carlerry występujący w e- 
'kipie niemieckiej, następnie Niemcy: 

Junek, oraz zawodnik, którego nazwiska 

komunikaty mie wymieniają. Z grupy włos 
kiej wycofała się miss Spooner, oraz Do- 

mati, z Francuzów: Masot, Lebeau i Pu- 
get, z Szwajcarów Straumann i z pośród 

Czechów. Mores. 

  

DZWONY -NA JASNEJ GÓRZE 

Wielkie trzy dzwony Jasnej Góry, wa 

żące razem 22 tonny, zawisnęły na spe- 

cjalnem rusztowaniu przy III bramie i 

już podczas drugiej serji uroczystości da 

się słyszeć donośny ich głos — jeden z 

nich ma datę 1544 r. dwa następne 1912. 

Dotąd znajdowały się w  specjalnem 

schronieniu, z braku tunduszy na bt:lo- 

Nę dzwonnicy. 

ZEBAEREGA SUE” 

Wywczasy na morzu. Mało mu było 
kajaczkiem, spokojnie, szlakiem rzeczek 
zacisznych, lub bodaj Wilji, czy Wisły 
nurtem popłynąć. Pociągała szeroka dro- 
ga morska, nęciły emocje, niebezpieczeń- 
stwa. Cudna wycieczka do Danji i Szwe- 
cji. Po wycieczce tej przyszły inne, w 

tym roku zapalony żeglarz pobił wszyst- 

ą i port; z lewej strony widać Doris, koły- 

na falach. 

kie rekordy. Bo czyż nie rekordem 
jest podróż morska, na małej żaglówce? 

Ponad półtora tysiąca kilometrów wo 
dą i w dodatku nie przy brzegu, a o kil- 

kadziesiąt nieraz mil otwartem morzem. 

Sześćdziesiąt mil — bezmała sto kito- 

snetrów od brzegu. Taki szmat „drogi* 
od !udzi, san: jeden na bez!':zeżniej toni 
z w.arą tylko we własne siły i miłosier- 
dzis Ecże. K:ypia w morzu, źdźbło wo- 
bec przestrzeni siły żywiołu 

  

  

   

Kobieta w krajach arktycznych 
Historja zachowała nazwiska kilku ko- 

biet, które spędziły zimę w krajach arkty- 
cznych. Nie były to jednak pracowniczki 
naukowe, badające kraje polarne, ale żo- 

my badaczy polarnych, towarzyszące swym 
mężom do krajów wiecznego iodu. Żona 

podróżnika polarnego Pearyego przezimo- 

wała razem z nim w Grenlandji w roku 
1906. Francuzka Julietta Jean zginęła ra- 
żem z swym mężem Rusanowem w ekspe- 

dycji w roku 1912. 

Brusiłowowna, żona Żdamkowa była 
pierwszą towarzyszką podróży swego mę- 

ża w jego wyprawie na wyspę św. Anny. 

Wszyscy członkowie wyprawy, jak wiado- 
mo zginęli. 

Pierwszą badaczką polarną słusznie mo- 
że być nazwana Irina Leonidowa Rusino- 
wa, która po raz pierwszy przezimowała 

w Nowej Ziemi w roku 1921. Trzy zimy 
spędziła następnie na. stanowi- 
sku w Małej Karmakuli, gdzie zajmowa- 
ła. się badaniami meteorologicznemi. W 
tegorocznej wyjprawie łamacza lodów „Si- 

birjakowa“ Rusinowa bierze udział w cha- 
W wyprawie łamacza 

lodów „„Rusakow” bierze udział lekarka Je- 

lizaweta Iwianowna Unwancewa, oraz kil- 
Kkakrotnie już w prasie .wspomniana Nina 

iPetrowna Demme, która ną Ziemi Północ 
nej pozostanie jako maczelniezka tamtej- 
szej stacji badawczej. Nina Petrowna De- 
mme po raz pierwszy przezimowała na 
Ziemi Framciszka Józefa w roku 1930-31 
Wówczas prasa mało poświęciła uwagi tej 

ekspedycji. Stacja badawcza w (Zatoce Spo- 

kojnej założona została już dawniej. Wy- 
prawa w roku 1920 miała za zadanie zlu- 
zować pierwszą grupę badaczy, którzy tam 

przezimowali. Z chwilą, gdy rozniosła się 

wiadomość, że pomiędzy uczestnikami wy- 
prawy, mającemi przezimować, znajduje 

się kobieta, Nina Demme, która jako pieqw- 

sza. kobieta ma świecie — biorąc udział w 
ekspedycji polarnej, tak daleko w głąb - 

' rktykiu wnikała, kierownietwo wyprawy 
zostało zasypane telegraficznemi zapyta- 

niami. Amerykański"trust dziennikarski wy 
mógł dla siebie 250 słów przez radjo od 

pr. Samojłowicza o życiu Niny Demme. 

Również obecnie prasa zagraniczna zamie- 

szcza. pelno wiadomości o jej wyprawie. 

Łamacz lodów „Rusanow'* udaje się w 
bardzo uciążliwą podróż. Profesor Samoj- 

lowicz nie zbyt optymistycznie na podróż 

  

tę się zapatruje. Przypuszcza, że łamacz 
lodów zmuszony będzie przezimować w 
krajach polarnych, bowiem lodowe stosun- 

ki w pobliżu półwyspu Tajmiru nie wróżą 
nic radosnego. Na przylądku Czeljuskino, 

będącym najdalej na północ wysuniętą — 

częścią azjatyckiego kontynentu ma być 
wybudowana nowa stacja naukowa, gdzie 

zostanią ci, którzy mają przezimować. — 
Przed tem Rusanow zwiedzi: jeszcze Ziemię 
Północną, gdzie zluzuje gnupę Uszakowa, 
która przezimowała tam dwie zimy. Na 
ich miejscu pozostanie tam grupa Niny 
Petrówny Demme. 

Nina Demme wyraziła się o swych za- 
daniach ma Dalekiej Północy następująco: 
Pierwsza grupa pionierów Ziemi Północnej 
na czele z Uszakowem wykonała wiele. Sy- 

stem wysp Ziemi [Półmocniej jest obecnie 
mniej więcej ściśle zmapowany i zebrano 

tam bogaty materjał dla. studjów tamtej- 
szej przyrody. Wytyczyłam sobie za za- 
danie pogłębić dokonane już badania, głó- 

wnie w kierunku przemysłowej eksploata- 

cji archipelagu. Właściwie wszystkie pra- 

ce idą w tym kierunku. Tak. np. geobota- 
niezne badania zamierzają do tego, aby 

zbadać biologję dzikiego jelenia północne- 
go i lisów polarnych których ta mżyje nad 
miar. Uszakow oznajmia, że na wyspie 

„Bolszewik'* spotkał olbrzymie stada jeleni 
Badania hydrobiologiczne mają zapoznać 
się z biologją morza. "Oprócz tego stale 

grupa. prowadzić będzie pomiary meteoro- 

logiczne, bowiem nasza. stacja jest rzeczy- 
wiście najbardziej na północ wysuniętą 
stacją atmosferyczną — zaznaczyła z uś- 
miechem. Nina Demme, Oprócz tego zało- 
ga na Ziemi Północnej ma gruntownie 
skantografować cały teren, na którym już 
w. roku 1933 mają być wybudowane pierw- 
sze bazy przemysłowe. Również chodzi o 

zbadanie wanunków nawigacyjnych, gdyż 

liczyć się z tem trzeba, że na Ziemię Pólno- 
ceną trzeba będzie skierować okręty dla ce- 

lów przemysłowych. 

Ohrzęst łańcuchów oznajmia, że „Ru- 
sanowi' podnosi kotwicę. Na mostku kapi- 

tana stoi kapitan Jerachin i prof. Samoj- 

łowicz. Dwie grupy ludzi, którzy mają prze 
zimować w dalekich kończynach Arktyku, 
żegnają się z pałuby z portem. Wśród gwi- 
zdu :yreny okręt opuszcza Amchangielsk, 
odwożąc pierwszą naczelniczkię załogi stacji 

anktycznej. 
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KURSY MATURALNE 
przy GIMNAZJUM im. J. I. KRĄSZEWSKIEGO 

w Wilnie, ul. Ostrobramska 27 
założone w roku 1926. 

Uprawnione przez Kuratorjum O.S.W. Nr. 1-31078. — Typ humanistyczny 
i mat. przyrodniczy. System półroczny. Program gimnazjów państwowych, 

Początek roku szkolnego 5 września c godz. 17. 
Kancelarja czynne w godz. 9—13 i 
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17—19. 

  
  

Anatomja i tizjologja 
Higjena i bakterjclogja 
Patologja ogólna 
H gjena dziecka 
Opieka społeczna nad dzieckiem   Azień oprócz świąt. Telefon 16-02. 

  

ROGZNE 

KURSY PIELĘGNOWANIA I WYCHOWANIA DZIECI 
Egzystujące od 1925 roku w Wilnie. 

Program cbejmoje kurs teoretyczny i praktykę w szpitalach, przedszkolach 
i żłobkach. 

Wykładane są następujące przedmioty: 

Dyetyka dziecka 
Choroby dzieci i pielęgnowanie 

dziecka chorego 
Psychologja i wychowanie 
Gry i zabawy 

W kursach biorą udział profesorowie naszej wszechnicy i lekarze spe- 
cjaliści w chorobach dziecięcych. Zapisy są przyjmowane w lokalu Rocznych 
Karsów Handlowych przy ul. Mickiewicza 22—5, od godz. 5—7 wiecz, co- 

©. 
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Koncesjonowane przez Kuratorjum Okręgu Szkolnego 
Wileńskiego, Koedukacyjne Kursy Wieczorowe 

(z p.ogramem gimnazjów państwowych) 

im. Komisji Edukacji Narodowej 
MICKIEWICZA 23 

pod protektoratem Polskiej Macierzy Szkolnej w Wilnie od dnia 15 sierpnia r. b 
przyjmuje zapisy ma rok szkolny 1932—33 do wszystkich klas gimnazjum typ 

matematyczno przyrodniczy i humanistyczny, system półroczny. 
l Zakres: duża matura, mała matura, szkoła powszechna. Odczyty. Lekarz szkolny. 

Nauka rozpocznie się dnia 1 września. 
Sek:etarjat Kursów czynny od godziny 15'do 20 prócz Świąt i niedziel we włas- 

nym lokalu przy ulicy Miekiawicza 23. 

MZ RUNUHPAEUU ZZ SEZ   

  

Jakaż to była trasa tego „Śmiałego 

wojażu, gdzie siert i meta, —-- językiem 
sportowym mówiąc.      

(:dańsk, zin: we łocum wiotki:; Do- 
1is, był startem, potem Gdy.ua, Hel, Ła- 
ba, Stolpemiinde (Słupsk). Tu rozpo- 
tzyna się walka 7 żywiołem. Długa pię- 
tnastogodzinna walka. Silny wiatr ni? po 
zwała się ujarzmić i zaprząc do żagla. 
Buntuje się i wyje. Nie puszcza do upa- 
trzonego punktu, jakim jest mały port Rū 
gevaldemunde. Trzeba się było pod- 
dać i zawiócić z obranej drogi. Na niz 
odwaga i upór. Morze pokonało śmiał- 
ka. 

Zmęczony borykaniem się z szale- 
jącym wichrem, przemoknięty i głodny, 
rezygnuje i zmienia kierunek. Mknie te- 
raz do duńskiego portu Bornholm. Po- 
nad sto kilometrów ma do przebycia, 
na szczęście przy pomyślnym wietrze. 

„ Jest prawie cicho. Wokół tylko niebo i 

woda. Łódź mknie szybko. Można odpo 

cząć po walce z wichurą. Monotonię 

podróży przerywa kilka razy jakiś „prze 

chodzień'** —parowiec a potem znów pust 

ka i cisza. 

Bornholm z jego niezliczonemi zato- 
kami — przystaniami: Neksó, Swaneke, 
„Gudjem, Allingen, Hammeren. Dobrze 
zasłużony wypoczynek. Miłe spotkanie w 
porcie. Dwie polskie bandery. Jacht szkol 
ny Temida i kuter Głównego Urzędu 
Rybackiego Ewa. 

Jeszcze nie tak dawno, bo zaledwie 
w roku 1926 załoga Doris (dyr. Szwy- 
kowski, oraz dzielna trójka jego dzieci: 
panna Dorota — 15 lat, oraz dwaj jej 

  

  

  

bracia, starszy Andrzej i młodszy — 
Janek), dumna być mogła, że za jej przy 
czyną po raz pierwszy w historji żeglugi 
polskiej tak mały statek zawinął do por 
tów zagranicznych pod polską banderą. 
Dziś nikogoby to nie zadziwiło. 

Po krótkim wypoczynku w Bornhol- 
mie — wypad (statkiem) do Kopenhagi. 
Nie wolno ominąć okazji zwiedzenia pię- 
knej stolicy Danji, tego najcichszego 
na świecie miasta. Miasta rowerów, se- 
tek tysięcy rowerów. Posługują się tu 
niemi wszyscy. Dzieci jadą do szkoły, 
zakochani na randkę, pastor do kościo- 
ła, lekarz do pacjenta, a potem do tea- 
tru. Rówer czeka na ulicy. Nikt go nie 
„zwędzi*. Policjant nie zabierze za brak 
numeru. Stoją kupkami na ulicach bez 

opieki — bo i pocóż — opieka, skoro 
złodziej jest w Danji unikatem. Pan po- 
seł Sokolnicki z małżonką roztaczają 0- 
piekę nad samotnym podróżnikiem — 
rodakiem. Mała wycieczka autem do słyn 
nego „Tiergartenu*. Piękny bukowy 
park, a w nim tysiące jeleni i danieli. 
Myśliwego swędziłaby ręka. Nic dziwne 
go. Wszak u nas jeleń jest takim unika- 
tem, jak w Danji... złodziej. 

Kilkudniowy pobyt w stolicy skończo 
ny. Statkiem wraca znów kapitan na 
swoją łódź, aby wracać do kraju, do me- 
ty tego maratonu żeglarskiego. Parowiec 
wychodzi w szerokie morze, mija właś- 
nie forty wojenne, a propos których ist- 
nieje anegdota, opowiadana chętnie 
przez dowcipnisiów duńskich. Mówi się 
w niej, że stary Moltke dwa tylko razy 
uśmiechnął się w życiu: gdy mu teścio- 
wa umarła i gdy mu pokazano forty Ko- 
penhagi. ‚ 
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Na odcinku gospodorczym 
Spółki akcyjne — Załamanie, w stopniu 

© poważniejszym, ruchu akcyjnego pod wpły- 

wem ogólno-światowej depresji gospodarczej 
nastąpiło w Polsce dopiero w roku 1931, jak 
to widać z poniższego zestawienia, — obejmu- 
jacego według poszczególnych lat emisje no- 
wozałożonych krajowych spółek akcyjnych i 
powiększenia kapitałów drogą subskrypcji, oraz 
powiększenia kapitałów, przeznaczonych na 
działalność w Polsce w spółkach zagranicznych 

  

(w miljonach złotych) : 
rok 1925 157,7 

„ 1926 134,1 
01027. 298,6 
„ 1928 271,3 
„ 1929 219,4 
„ 1930 213,8 

1931 83,5 
„ 1932 (1-y kwrt. 27.7 

Spółki akcyjne wykazują dużą wytrzyma- 
lość w okresie złej konjunktury, o czem świad- 
czy mała liczba upadłości i likwidacyj, które 
miały miejsce w ostatnich latach. 

Wzrost spożycia mięsa. — Ubój zwierząt 
w roku 1931 wynosił 9,437 tysięcy sztuk wszy 
stkich rodzajów czyli o 1599 tysięcy sztuk wię 
cej niż w roku 1930, co stanowi wzrost w wy- 
sokości około 20 proc. 

Wzrost uboju nastąpił zarówno w rzeź- 

niach publicznych i prywatnych, pod nadzo- 
rem weterynaryjnym, jako też w gospodar- 
stwach domowych poza nadzorem  weteryna- 
ryjnym. Jest rzeczą jawną, że zjawisko powyż 
sze nie było wywołane wzrostem dobrobytu 
lecz li tylko niepomyślnem dla rolnika kształ- 
towaniem się cen zwierząt gospodarskich z jed 
nej strony a brakiem i drożyzną paszy, co 
zmuszało rolnika do nadmiernego wyzbywa- 
nia się przychówku, a co powodowało znów 
wzrost spożycia mięsa, jako produktu taniego. 

Uwzględniając wywóz zagranicę, spożycie 
mięsa w r. 1931 wynosiło na głowę ludności w 
klg. mięso wołowe 5,8, cielęce 1,6 wieprzowe 
11.7, baranie 0,28, końskie 0.02 co razem wyno 
si 19.35 kg. mięsa rocznie. W porównaniu za 
tem do roku 1930 spożycie mięsa wzrosło o 
9,6 proc. przyczem wzrost ten przypada pra- 
wie całkowicie na mięso wieprzowe. 

Liczba 9.6 proc. wzrostu spożycia jest pa- 
miętną dla całej Polski. Dła  poszczegółnyci 
miejscowości wzrost ten waha się w bardzo 
rozpiętych granicach. Naprzykład dla Wilna 
znawcy obliczają, że konsumcja mięsa w r. 
1931 wzrosła nawet o 40 proc. w porównaniu 
do roku 1930. 

Normalizacja przemiału żyta — Przepro- 
wadzone przez Ministerstwo spraw wewnętrz- 
nych badania rynku mącznego wykazały, że 
faktycznie przyjęty przez młyny  wymiał nie 
odpowiada standartom, wyznaczonym przez 
Komitet Ekonomiczny Ministrów i z tego 
względu, w celu uzgodnienia norm przemiału 
żyta ze stanem faktycznym, należy wspomnia- 
ne normy nieco zmodyfikować. Mianowicie, 0- 
kazało się, że nie jest przyjęty w Polsce 50 
proc. przemiał żyta, a najniższy przemiał wy- 
nosi 57 proc. Nieznacznie odbiegają również 
od przyjętych norm przemiału pozostałe nor- 
my, wysunięte przez Komitet Ekonomiczny Mi- 
nistrów. 

Po uzgodnieniu tych spraw ze sferami 
młynarskiemi i zainteresowanemi ministerstwa- 
mi, oraz po przedyskutowaniu ich w Głównej 
Komisji do badania mąki i pieczywa, Minister- 
stwo Spraw Wewnętrznych wysunęło projekt 
rozporządzenia o normalizacji przemiału żyta, 
które w niedługim czasie po podpisaniu ma 
ukazać się w Dzienniku Ustaw. 

Omawiane rozporządzenie będzie obowią- 
zywało do dnia 31 lipca 1933 roku. 

Upadłości w pierwszem półroczu bieżące- 
go roku — Według podanych przez Główny 
Urząd Statystyczny alert? liczba upadło- 
ści w pierwszem półroczu 1932 r. O: 
338 wobec 398 upadłości, ogłoszonych w tym 
samym czasie w roku 1931. Upadłości według 
rodzaju przedsiębiorstw rozkładają się nastę- 
pująco: spółek akcyjnych upadło 21 (w r. ub. 
27), spółek z ograniczoną odpowiedzialnością 
41 w r. ub. 60) spółdzielni—39 w r. ub. 17), 
spółek firmowych i komandytowych 41 (w r. 
ub. 55), przedsiębiorstw jednoosobowych — 
196 (w r. ub. 239). 

Prasa gospodarcza podkreśla znaczny 
wzrost upadłości spółdzielni, jaki ujawnił się 
w pierwszych sześciu miesiącach bieżącego ro 
ku, oraz poważne zmniejszenie się upadłości 
firm jednoosobowych. h. 

ORGANIZUJE 

„PĘOĄIEŃ* PRYWATNA KOEDUKACYJNA 
SZKOŁA POWSZECHNA 

Urucbamia się od I do V oddziału włącznie (oddz. 

    

EPOKA ONI 
CZWARTEK 

pas 25 
Ludwika 

jutro 
Zetiryna 

| DETTERCWDGOSTY 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 

GICZNEJ U.S.B. W WILNIE 

Z dnia 24 sierpnia rb. 

Ciśnienie średnie: 762. 

Temperatura najniższa: --17. 

Temperatura średnia: -- 15. 

Temperatura najwyższa +19. 

Opad: 1 mm. 

Wiatr: północno - zachodni. 

Tendencja: wzrost. 

Uwagi: przelotny deszcz. ž 
WOJSKOWA 

— REJESTRACJA MĘŻCZYZN, U- 
RODZONYCH W ROKU 1914. Z dniem 1 
wnześnia wydział wojskowy magistratu 
przystępuje do rejestracji mężczyzn, uro- 
dzonych w roku 1914. 

Odpowiednie spisy są już wykonane. 

MIEJSKA 

— Normowanie opłat autobusowych. 

Wszcnód słońca g. 4.58 

Zechód słońca g.19 04 

                                 
bieranych do zasadniczej opłaty 15 - gro 
szowej za przejazd autobusami, magi- 
strat rozpatrzy tę sprawę w najbliższych s 
dniach i zaleci „Arbonowi* stosować 
obliczenia według norm opracowanych 
przez miasto. 

— MEMORJAŁ BEZROBOTNYCH. --—- 
W związku ze złożonym przez Związek Pra 

eowników Handlowych, Biurowych i Prze- 
mysłowych do Urzędu Wojewódzkiego me- 
morjałem w sprawie zatrudniania bezro- 
botnych, zastępujący nieobecnego p. woje- 

wodę, p. wicewojewoda Jankowski przyjął 

w dniu 23 bm. Zarząd tego Związku. 
Po wysłuchaniu próśb związku, p. wice 

wojewoda zażądał przedstawienia doku- 

mentalnych danych co do rzekomo niepra- 

widłowego zatrudniania bezrobotnych przy 
robotach użyteczności publicznej, poczem 
p. wicewojewoda zakomunikował delegacji, 

że po otrzymaniu tego materjału, osobiście 
tę sprawę rozpatrzy. 

— JUBILEUSZ STRAŻY OGNIOWEJ. 
We wrześnim bież. roku (Wileńska Straż O- 
gniowa obchodzić będzie 130-lecie swego 
istnienia. 

SZKOLNA 

— 8 KL. GIMNAZJUM HUMAN. KO- 
EDUKACYJNE IM. J. I. KRASZEWSKIE- 

GO w Wilnie, ul. Ostrobramska 27, przyj- 
muje zapisy do kl. 1 — 7. Egzaminy wstęp- 
mie rozpoczną się 2 września o godz. 9-tej. 
Kancelarja czynna codziennie od godz. 
9 — 13. Opłata za naukę od 25 zł. mies. 
Niezamożni korzystają z ulg. Dla. uczniów 
i uczenie będzie zorganizowana bezpłatna 

czytelnia podręczników. Przy gimnazjum 

istnieją kursy wieczorowe dła dorosłych. 

TEATR I MUZYKA 

— OSTATNIE GOŚCINNE WYSTĘPY 
JÓZEFA WINAWERA. „Kłopoty Bourra- 
chona* w Lutni. Dziś, we czwartek 25-g0 

sierpnia o godz. 8,15 po raz 5-ty świetna 

komedjo-farsa pt: „Kłopoty Bourrachona'* 

  

=|kl gimnazjum). 

Opieka nad wychowaniem religijcem spoczywa w rękn Ks. dr. Leona Puciaty, 
prof. U. S. B. Opiekę leksrską objął dr. Witold Syiwanowicz, adjunkt U. 5. В. 
(specjalność higjena szkolua). Urządzenie lokalu szkolnego zastosowane fo nowoczes- 

nych wymagań pedagogiki. Opłaty ustalone jak najniższe. 

Zapisy codziennie (z wyjątkiem Świąt) w lokzlu szkolnym przy ui. Wiwulskiego 

4 m. 7 (róg ul. Piłsudskiego) od godz. 4 do 6 wieczorem przyjmuje Władysław 

Arcitmawitcz, kierujący organizacją szkoły w imieniu właścicieli. 

E 

Grona nauczycie! z wyższem wykształceniem 

  

Takie rzekomo mają znaczenie mili- 
tarne te stare forty w porcie stolicy. 

A może dlatego, że przecież Maltke 
byt z pochodzenia Duńczykiem. 

  

paw brzeg w pobliżu Bornholmu. 

Doczekała się Doris swego pana i 
wkrótce znów jest na pełnem morzu su- 
nąc do Kołobrzega (Kolberg). Z cięż- 
kiem sercem wyjeżdżał podróżnik, przy- 
gnębiony wiadomością o katastrofie stat 
ku szkolnego Niobe, zwłaszcza, że pogo- 
da zapowiadała się nie świetnie. 

Przewidywania starych wilków mor- 
skich, odradzających wyjazd w morze, 
sprawdziły się. Zerwał się wiatr i dął 
wściekle, a fale miotały łodzią, jakgdy- 
by chciały z niej koniecznie wytrząść 
„załogę”. Siedemnaście długich godzin 
pląsała Doris z fali na falę. Siedemnaście 
godzin heroicznego wysiłku przeżył śmia 

łek, co potęgę morza i wiatru za nic so- 
bie mając, w drogę wyruszył niebacznie. 
Ciemno już było, kiedy dziób łodzi osiadi 
na piasku. Przy brzegu polskim — na 
Helu i dziwnem, a szczęśliwem zrządze 
niem losu naprzeciw willi, zamieszkałej 

przez rodzinę prof. Michejdy z Wilna. 

Troskliwa opieka gościnnych  ziom- 
ków była zasłużoną nagrodą za trudy, 
za zabójczy finisz przy polskim brzegu. 
Za godziny samotnej mordęgi wśiód 
spienionych fal tak wielkich, że chwila- 
mi Foryzont przykrywających. 

Tak oto pomyślnie zakończyła się pię 
kna, a niebezpieczna wyprawa żeglar- 
ska dzielnego sortowca. Padł jeszcze je- 
den rekord njeoklaskiwany z trybun, nie 
ogłoszony przez megafony. Nie było o 
nim wzmianek, choć zaćmił wszystkie 
poprzednie, choć wymagał długiego przy 

gotowania i nadłudzkiego wprost wy- 
siłku przez długie dni na falach morskich. 

Może kiedyś znajdzie się na półce 
księgarskiej dokładne opisanie tej podró- 

ży. Kupcie je sobie. Będzie to najciekaw.-- 
sza opowieść o rekordzie. W. T. 

ABA ska 
WRT 

!'ONIKA 
Jutro i codziennie (do niedzieli tylko) 

„Kłopoty Bourrachcua". 

— POŻEGNALNY WYSTĘP STANI- 
SŁAWA GRUSZCZYŃSKIEGO. 

— OSTATNIE PRZEDSTAWIENIE RE 
WJI pt: „My dajemy pieniądze*. Dziś, we 

czwartek 25 sierpnia o godz. 8,15 w Te- 
atrze Letnim ostatni występ St. Gruszczyń 
skiego i Janiny Leitzkówny, zgromadzi 

niewątpliwie tłumy wielbicieli zarówno 

wielkiego śpiewaka jak i entuzjastów tań- 
ca. Ceny miejse nie zostały podwyższone. 

Jutro, w piątek 26 sierpnia premjera 
nowej rewji pt: „Tylko dla dorosłych" z 

udziałem Duetu Ney i Włodzimierza Bo- 
ruńskiego. 

— POPOŁUDNIÓWKI ŚWIĄTECZNE. 
W niedzielę 28 sierpnia o godz. 8,15 w Te- 
atrze Lutnia ostatni raz jako popołudniów 

ka „Azef“. Сепу zniżone. 

— TEATR LETNI. — W niedzielę o g. 

4,15 jako popołudniówika w Teatrze Let- 
nim dana będzie rewja artystów Stołecz- 
riego Teatru „Morskie Oko' z udziałem I- 

reny Carnero, Janiny Kozłowskiej, Sulimy 

Jaszczołta. Ponadto w przedstawieniu po- 
południowem wystąpi fenomenalny duet 
taneczny „Jerzy i Nina Ney", oraz ulubie- 
niec Warszawy, niezrównany piosenkarz 
p. Włodzimierz Boruński. 

— „TYLKO DLA DOROSŁYCH". Re- 
wja Sempolińskiego zmienia swe oblicze. 
Uiubieniec Wilna chce dać widzom szereg 
produkcyj najznakomitszych artystów. W 
mowej rewji ujrzymy niezrównaną parę 
taneczną Jerzego i Ninę Ney*ów, których 
produkcje były rzeczą atrakcyjną najlep- 
zego teatru rewji „Monskie Oko“. Piątkc- 

wa premjera zapowiada się ze wszechmiar 

interesująco, pikantnie, a nadewszystko--- 
wesolo. Tych argumentów chyba wystar- 
czy. Cemy: miejsc mimo zwiększonych kosz 
tów zostaną dotychczasowe. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

HELIOS — 1) Córa Ewy i 2) Sierżant X. 

HOLLYWOOD — Wiejskie grzechy. 

CASINO — Dziecko ulicy. 

STYLOWY — Ogień. 

PAN — Flip i Flap. 

Przy niedostatecznej funkcji przewodu po- 
karmowego, katarze żołądka i kiszek, opuchli- 
nie i stanach zapalnych kiszki grubej, skłon- 
ności do zapalenia ślepej kiszki, naturalna wo- 
da gorzka „Franciszka-Jozeia“ Szybko usuwa 
objawy zastoinowe i bóle w podbrzuszu. 

RÓŻNE 

—Z DZIAŁALNOŚCI BBWR. NA 

TERENIE POW. WIL.-TROCKIEGO. — 
W dniu 21 sierpnia br. odbyło się posie 
dzenie Komitetu Gminnego BBWR. w Gier 
a „tach pod przewoduic: -enx prezesa Ko- 

mitetu Gminnego BBWR. p. Rokickiego 

Kazimierza. 

4 ramienia Sekretarjatu Powiaiowego 

BBWR. na pow. WlieńakO - trucki był о- 
becnyna posiedzeriu p. Andrzej Jawdz. 

Zebrani omawiali sprawy wewnętrzno- 

oręani:acyjne i przeprowaazono dyskusję 

nad piarem' pracy s'cłec »-* w okresie je- 
sieunym na terenie gminy Gierwiackiej. 

— ZARZĄD ZWIĄZKU CECHÓW. 
wzywa wszystkich Rzemieślników do przy- 
jęcia udziału w Wystawie, która odbędzie 
się w Wilnie od 15g0 do 25-go września 
1932 r. 

Nad wystawą ma objąć protektorat Mi- 
misterstwo Przemysłu i Handlu, dając na- 
zwę „Wystawy (Przemysłu i Rzemiosła”. 

Będą tam wystawione wyroby kilku- 
set fabryk i wamsztatów Rzemieślniczych 
z całej Polski. Nie powinno zabraknąć tam 
i nas! 

Czasy są ciężkie, nawet bardzo. Trud- 
mości finansowe zatruwają wszelką inicja- 
tywę i chęć do pracy. Jednak Rzemieślnik 
Polak rąk nie opuścił! Prawie wszyscy za 
małym wyjątkiem, stoimy przy swych war- 
sztatach, nie spuszczając z oka wydajno- 
ści zagranicy i firm kionkumencyjnych. 
Ceny spadają, konkurencja, zwłaszcza nie- 
uczciwa używa wszelkich środków by nas 
zgnieść! 

Wzywamy więc wszystkie polskie Za- 
kłady, zwłaszcza chrześcijańskie do jak 
najszerszego wzięcia w tej Wystawie u- 
działu. 

We czwartek 25 sierpnia 1932 roku o 
godz. 8 wiecz. w Sali przy ull „Mickiewicza 
33, odbędzie się Organizacyjnie Zebranie na 
które zapraszamy tą drogą wszystkich 
Rzemieślników. 

— DYPLOMY RZEMIEŚLNICZE. Na 
zamówienie Izby Rzemieślniczej nadeszło 
1000 artystycznych dyplomów, które roz- 
dane będą mistrzom - rzemieślnikom. 

Przedstawiciele „Torgpredstwa“ 
w Wilnie. —Przed paru dniami bawili 
w Wilnie przedstawiciele „„Torgpred-' 
stwa* którzy odbyli kilka konierencyj ze 
sterami handlowo - przemysłowemi w 
sprawie ożywienia wymiany handlowej 
województw wschodnich z Rosją Sow.— 
Bolszewiccy wyslannicy handlowi żywo 
interesowali się możliwościami eksporto- 
wemi Wileńszczyzny. 

— Rękawiczki wileńskie.— Wrócili gpg, 
z podróży zagranicę delegaci tut. wytwó BB 
mi rękawiczniczych. ,Zdołali oni nawią- 
za' stosunki z ijabywcami rękawiczek w 
Kumunji, Jugosławii, Szwajcarji, Halan- 
djii Anglji. Firmy bukareszteńskie są 
„otowe nabyć 2UŚ tys. par, inne hurtow 
nie w podobnej ilości. W trakcie są roko 
wania z mirmami japońskiemi i chińskie 
mi. 

   ое 

  

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— SPADŁ Z WOZU. — W dniu 23 bm. na 
moście Raduńskim Wołodkowicz Wincenty 
wskutek spłoszenia się konia, spadł z wozu, 
doznając ogólnego potiuczenia ciala „Lekarz 
pogotowia, po udzielenia pomocy iodwiózł wy 
mienionego do szpitala św. Jakóba w stanie nie 
zagrażającym życiu. 

— Potokarz. — W dniu 23 bm. Arciimionok 
Michał (Kijowska 8) skradł na rynku Łukiskim 
z wozu Bojaro Franciszka zam. we wsi Olgi- 
miany gm. gierwiackiej palto Arcimionka ze 
skradzionem paltem zatrzymano. 

ЭоБ О М 

Akademia żałobna 
Ku czci ś.p. prezydentowej Michaliny Mościckiej 

Wczoraj w Auli Kolumnowej U.S.B. 
odbyła się Akademja ku czci Pani Prezy- 
dentowej Michaliny Mościckiej. 

Akademję zagaił senator Witold Abra- 
mowicz, mówiąc: 

Wieść żałobna 0 Śmierci małżonki Pana 
Prezydenta Rzeczypospolitej ś. p. Michaliny 
Mościckiej boleśnie targnęia sercami caiego kra 
ju. 

Cała Polska głęboko odczuła stratę Tei,. 
którą powszechnie poważano, ceniono, kocha- 
no jako wielką patrjotkę, jako wyr: 1ą działac. 
kę społeczną, jako czułą na ludzie niedole po 
cieszycielkę i opiekunkę. Liczne stowarzysze- 
nia, związki i instytucje, których była czyn- 
nym członkiem, poniosły niepowetowaną stra- 
tę, a tysięczne rzesze dotkniętych klęskami bez 
domnych i głodnych, będą serdecznie opłaki- 
wały swą wysoką protektorkę. 

Cala Polska schyliła czoła przed bólem Pa 
na Prezydenta Rzeczypospolitej. Po zgonie u- 
kochanego syna, a następnie zięcia, nieubłaga 
ny los zabrał mu najmiiszą i najwierniejszą 
towarzyszkę życia. Przejęty obowiązkami swe! 
go wysokiego stanowiska p. Prezydent Rzeczy 
pospolitej zmuszony był taić w głębi serca ból 
swego życia osobistego! Cały swój czas, ca- 
łego siebie oddawał dła dobra publicznego. — 
W każdej okoliczności, w każdej potrzebie był 
na służbie państwa. Zawsze pogodny, z dobrot 
liwym uśmiechem, witał wszystkich, z kim wy 

  

padło Mu obcować w interesie Polski. Jakżeż 
gorąco cały naród współczuł Panu Prezydento 
wi gdy widział go kroczącego na czele kon- 
duktu, za trumną rani Prezydentowej. Wilno 
i Ziemia Wileńska uczciły pamięć małżonki 
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej, składając 
na jej mogile wieniec. Na akademji żałobnej 
niech nasze myśli i uczucia splotą się z ogól 
nym żalem, który cały naród długo jeszcze ży 
wić będzie. 

Następnie głos zabrała pani Rostkow 
ska, która w prostych, lecz dźwięcznych 
i sympatycznych słoviach wskazala na 
realne zasługi pani Moscickiej. Opowie- 
działa między innemi, jak córka pam 
Mościckiej z bronią w *ęku b'ała udziaż 
w obronie Lwowa. 

Na wezwanie senatora Ab:amowicza 
zebrani uczcili powstaniem pamięć Ma!- 
żonki Pana Prezydenta i wysłali depe- 
szę do Niego z wyrazami współczucia. 

Akademję zakończył marsz pogrzebo 
wy, poprzedzony deklaracją p. Wyszy- 
kowskiego, który wygłosił wiersz Kaspro 
wicza piękny, lecz trzeva prvyznaż, że 
wyjątkowo nieodpowiedni i nie na miej 
scu w tej uroczystości. 

Kiedy rastąpi wymiana więźniów 7 Kownem? 
WILNO. — Delegat Miedzynarodo- 

wego Czerwonego Krzyża Brown, jak 

notowaliśmy wczoraj, w dniu 26 bm. od- 

będzie w Kownie rokowania w sprawie 

wymiany więźniów politycznych z Pol- 

ską. Przed wyjazdem do Kowna Brown 

wyraził przypuszczenie, że starania jego 

odniosął pomyślny skutek i że rząd ko- 

wieński zgodzi się na wymianę. Zdaniem 

Browna niektórzy więźniowie przebywają 

cy w Kownie, chorzy są na gruźlicę, a 

kilku na silay rozstrój psychiczny. Ta 

właśnie okoliczność winna przyśpieszyć 

porozumienie. 

  

Tysiąc złotych za niezamówione produkty 
Niejaki Eljasz Sochacki, pochodzący z Czort 

kowa podczas krótkiego pobytu w Wilnie do- 
puścił się szeregu oszustw. Nawiązał on kon- 
takt z pewną warszawską wytwórnią portre- 
tów i nadesłał dużo zamówień z adregami i 

— odbitkami fotograiicznemi. Tytułem zaliczki za 
nadesłane zamówienia firma wypłaciła mu 1000 
złotych, poczem wykonała wszystkie zamówie- 

nia i rozesłała je według podanych przez So- 
cnackiego adresów. 

Rozesłane portrety wróciły jednak do War- 
szawy, gdyż wyjaśniło się, że wszystkie zamó 
wienia były iikcyjnemi. Sprawa oparła się o 
policję i w dniu wczorajszym pomysłowy о- 
szust aresztowany został przez policję wileńską 
i skierowany do dyspozycji władz sądowo-śled 
czyci:. 

Na śledzch afery przemytniczej 
WILNO PAT. — Wczoraj aresztowany tu 

został właściciel dużej piekarni i cukierni ży- 
dowskiej przy ulicy Rudnickiej 6 A. Buksztel- 
ski. Aresztowanego przewieziono do aresztu 

centralnego i władz 
sądowych. 

Jest on zamieszany w aferę przemytniczą, 
której szczegóły podamy w najbliższej przyszło 
ści. 

osadzono do dyspozycji 

wykopane starożytne monety 
WILNO. — W powiecie mołodeczań 

skim na polach wsi Kałuje, gm. bienickiej 

tamtejszy chłop nazwiskiem Monit, wyo- 

rał gliniany g: 4, napełniony staremi 

srebrnemi monetami o nierównych kształ 
tach. 

*  — Przytrzymany oszust uciekł przez 
okno. — P. Marjan Zasztowt (Konduk- 
toska 18) miał onegdaj wizytę rzekome- 
go funkcjonarjusza policji, który za ce- 
nę większej łapówki zgadzał się na za- 
tajenie jakiegoś „przestępstwa *, popełnio 
nego przez Zasztowta.. Gdy nagabywa- 
ny zorjentował się że ma przed sobą oszu 
sta, usiłował go zatrzymać. Nieznajomy, 
widząc się zdemaskowanym podbiegł 
szybko do okna i wyskoczył na podwór 
ko, a stamtąd dostawszy się na ulicę — 
zbiegł. 

— PODIPALENIE. Nieznany sprawca 

podłożył palące się szmaty pod zabudowa- 
nia Michała (Piluczenko, mieszkańca kolo- 
nji Antonówka w gm. Pirozorockiej. 

Ogień wczas zauważono i ugaszono. 

Z POGRANICZA 

— ZBIEGOWIE Z SOWIETÓW. Na 
odcinku Turowszczyzna koło Bukradowa, 
patrol KOP. zatrzymał grupę włościan, 
którzy zbiegli z terenu Białorusi sowiec- 
kiej. Grupa zbiegów liczyła 11 osób, w tej 
liczbie tnoje dzieci. Uciekinierzy pochodzą 
z, okręgu kojdanowskiego. 

— ŚCIGANY PRZEMYTNIK. Na od- 
cinku Orany: KOP. zatrzymał przemytnika 
z pow. koszedarskiego, który dobrowolnie 
oddał się w. ręce władz polskich z prośbą 
o niewysiedlanie go, ponieważ jest ścigany 

przez strażników litewskich, Przemytnik 
ten należał do bandy, która przed kilku 
dniami na odcinku Marcinkańce postrzeli- 
ła dwóch strażników litewskich. 

TETWYTYTYYVYYYTWYVYVYYYTYPYYYYYWYTYYYYYYYTY 

JESTEŚMY ZA BIEDNI, BY KUPO- 
WAĆ BAWEŁNĘ — KUPUJMY SAMO 
DZIAŁOWE WYROBY Z WŁASNEGO 

LNU. 
ASASAKLAKAKAAK AAS AAAAAAAAAALAAAASAAAAAAAA 

(iły Wodnej 
do wykorzystania 

mei. LAMINATÓW   

Monet tych naliczono przeszło 500. 

Starostwo mołodeczańskie poczyniło 

już odpowiednie kroki w celu stwierdze- 

nia numizmatycznej wartości tych mo - 

Tiška 
WIECZÓR REWJOWY. W dniu 2! 

b .m. w Bielicy ochotnicza straż pożarna u- 
rządziła Wieczór Riewjowy w języku ży- 
dowskim. 

Całkowity dochód przeznaczono na rzecz 
straży. 

— CIĘŻKIE USZKODZENIE CIAŁA. 

W dniu 22. 8. r. b. mieszkaniec m-ka Lip- 
niszek Kłyszejko Piotr, został pobity przez 
sąsiadów Romaka Józefa i Stanisława. 

Bójka wynikła na tle sporu o łąkę. 
Pierwszej pomocy ciężko rannemu udzielił 

dr. rejonowy w Lipniszkach. 

— KRADZIEŻ WOZU. W dniu 19 bm. 
nieznani sprawcy skradli mieszkańcowi 
wsi Jodkowicze, gm. Lipniskiej Wagielo- 
wi, wóz ma żelaznych osiach i odjechali 
w. niewiadomym kierunku. Nie traćmy na- 
dziei że sprawność policji Lipniskiej wyka 

że się i odnajdą amatorów kradzieży woza. 

— KU UWADZE ODPOWIEDNIM CZYN- 
NIKOM. Obok gmachu starostwa przy ul. 
Suwalskiej do 3-go Maja jest dość ladny 
ogródek publiczny ze stojącym pośrodku 
krzyżem jako pamiątką po istniejącym kie- 
dyś cmentarzu klasztornym. Ogmódek ten 
jest jedynem miejscem spacerowem i od- 
poczynikowem dla społeczeństwa lidzkiego 
pozbawionego wogóle parku. Wprowadzony 
jako tako do porządku dość ładne trawnik! 
i klomby kwiatów naokoło krzyża i młode 
drzewika dające jaki taki cień w upalne dn: 
dla żądnej chłodu publiczności. 

Otóż jak już wyżej wspomniałem ogró- 
dek ten jest do użytku publicznego. Z 
prawa tego jednak publiczność korzystać 

nie kulturalnie i w sposób karygodny, a 
mianowicie: [Po całych dniach widzi się 
tam zgraję podrostków żydowskich, i nie 
żydowskich grających w piłkę możną, wspi- 
nających się po młodych drzewkach i czę- 
stokroć je łamiących, biegających po tra- 
wnikach niszcząc je kompletnie, wieczo- 
rem zaś parki miłośne nie zadawalają się 
siedzeniem na ławkach lecz wolą miłość 
uprawiać na trawnikach, mie bacząc na о- 
strzegawcze tabliczki. 

'Pozatem orgja podrostków zabawia się 
czasem w „wojnę* strzelając kamieniami 
ma wszystkie strony, skutkiem czego z 
brzękie mlecą szyby w pobliskich sklepach 
jak to miało miejsce niedawno w Restau- 
racji Ockota i w sklepie p. Wareckiego. 

Następnie powierzchnia ogródka pokry- 
ta jest przeróżnemi śmieciami dająca wra- 
żenie zaniedbanego śmietnika. 

Dla dobra ogólnego i estetycznego wy- 
glądu jedymego miejsca spacerowego i wy- 
poczynkowego mależałoby czynnikom mia- 

  

  

Po bolesnej stracie Matki naszej 

$. Р. MARJI MACKIEWICZOWEJĄ 

składamy głębokie i serdeczne podziękowa- 

nia: 

Przedewszystkiem: Przewielebnemu Du- 

chowieństwu: ks. wiceministrowi Bronisławo 

wi Żongołłowiczowi za udział w pogrzebie, 

а zwłaszcza i szczególnie ks. prof. Czesła- 

wowi Falkowskiemu za odprawienie Mszy 

św., prowadzenie konduktu i danie Świa- 

dectwa jej zasług społecznych i cnót ser- 

ca nad grobem otwartym, księdzu kanoniko- 

wi Janowi Kretowiczowi za prowadzenie 

konduktu i okazanie sympatji i uznania. 

J- M. Rektorowi Uniwersytetu, Dyrekcji 

i Radzie Pedagogicznej Seminarjum Ochro- 

niarskiego, T-wu Wychowania Przedszkol- 

nego, Nauczycielom i  Nauczycielkom, 

dawnym Kolegom i Koleżankom  Zmarlej, 

Bratniej romocy Uniwersytetu S. B. za 
wieńce złożone na trumnie. 

Byłym wychowankom  Zmarłej z Semi- 

narjum Ochroniarskiego, dzieciom ze Szkół 

powszechnych, paniom studentkom z Bursy 

Akademickiej za wzruszające zupełnie dowo- 

| że praca Zmariej, którą tak kochała i 

  

idealizowała, której oddawała całe swe ser- 

ce, znalazła oddźwięk i wdzięczność. 

Redakcjom pism wileńskich za nekrolo- 

gi i wspomnienia pośmiertne. 

Specjałnie zaś pannie W. Kossakowskiej 
za pelną poświęcenia, dobroci i najdelikat- 

niejszej troskliwości opiekę nad chorą pod- 

czas ciężkich miesięcy Jej choroby, oraz p. 

Kazimierzowi Lubońskiemu za prawdziwie 

koleżeńską i serdeczną pomoc w zorganizo- 

waniu pogrzebu. Wreszcie wszystkim zna- 

jomym, przyjaciołom i krewnym, którzy oka 

załi nam serce, wzięli udział w uroczysto- 

ściach pogrzebowych, lub w inny sposób 

złożyli się na żałobny hołd pamięci Zmartej. 

Seweryna Mackiewiczówna 

Stanisławostwo Mackiewiczowie 

Józeiostwo Mackiewiczowie 

EEE ESTA KOKIOS ЕЛ RZADU 

List do Redakcli 
W związku z wiadomościami prasowemi 

że z magazynu miejskiego zaginęło 77 worków 
z cementem, wyjaśniam, że braki ograniczają 

się tylko do 17 worków, jak to stwierdziła ko- 
misja. 

Braki te powstały nie ze złej woli, lecz z 
powodu nieprzestrzegagia przepisów, co umoż- 
liwiło dostawcy Rybakowi, pobranie cementu 
bez zapotrzebowania piśmiennego, na słowo. 

Pobrany cement został jednak obecnie zwró 
cony. 
WILNO 25 sierpnia 32 r. 

Magazynier NARBUTOWICZ. 

Fania zachorowała 
To był wyścig! Z Augustowa do Wii- 

na. Piotr Borysewicz pędził samochodem 

w najwyższym niepokoju i wszędzie po 
drodze, każdego napotkanego pytał: 

— Czy nie widzieliście Fani Joffe? 
A ona już była w Wilnie. Przyjechała 

zdyszana pociągiem i ukryła się w hotelu 
„Lwów, stanowiącym własność jej mamy. 

Piotr Borysowicz zajechał zziajanem 
autem odrazu przed wydział śledczy. 

— Kochanką mi była — i głos mu drżał 
— wszystko miała ode mnie, niczego iej 
nie żałowałem... I odpłaciła... Zabrała, o- 
kradła do ostatka, zrujnowała człowieka... 
Wszystkie kosztowności... pięć tysięcy zło- 
tych.. 

— Byłam jego kochanką — wołała Fa- 
nia, i głos jej nabrzmiewał coraz górmiej 
— ale on bił mnie, katował, groził rewol- 
werem... Za: moją miłość... Nie mogłam tak 
żyć dłużej, Uciekłam od brutala. A co się 
tyczy kosztowności — szczęście, że sama 
ledwie się wyrwałam. 

I w nadmiernem wzruszeniu Fania pa- 
da na podłogę. Złemdlona. 

Przyjechało Pogotowie. Okazało się, 
że Fania zachorowała: naprawdę i trzeba 

ją przewieźć do domu, aby wróciła do sił 
po przebytym wstrząsie nerwowym. 

Piotr Borysewicz. czeka, aż Fania wy- 
dobrzeje. Życzliwy los zrządzi, że choroba 
Fani prędko się nie skończy. 

rodajnym sumiennie wziąść pod uwagę po- 
wyższą wzmiankę. 

— WINER ABRAM NA WOLNOŚCI. 
Aresztowany w ubiegłym tygodniu Winer 
Abram właściciel składu manufaktury w 
Lidzie przy ul. Suwalskiej Nr. 55, jako 
podejrzany o rozmyślme spowodowanie gło- 
śniego pożaru jaki miał miejsce w dniu 
13 bm. w Lidzie przy ul. Suwalskiej, gdzie 
pastwą płomieni padł cały szereg gmachów 

murowanych został w dniu dzisiejszym — 
zwolniony z więzienia lidzkiego gdze był 
osadzony. Mi-la. 

— ZNOWU COŚ DLA MAGISTRATU. 
Trwające poprzednio ulewy spowodowały 
na głównej drodze z miasta do koszar 77 
p. p. dwie wielkie o głębokości 1 metra 
wynwy. Aczkolwiek od czasu tego u- 
płynęło dobrych kilka dni, Magistrat ani 
myśli ich naprawiać. Aby uniknąć nieszą. 
część jakie przez te wyrwy mogą nastą- 

pić, należy niezwłocznie przystąpić do na- 

! dzka 
— FEDERACJA PZOO. POW. NOWO- 

GRÓDZKIEGO WEŹMIE UDZIAŁ W 
ZJEŹDZIE W BARANOWICZACH. W wal 
nym zjeździe wojewódzkim Federacji Poi- 
skich Związków Obrońców Ojczyzny w 

dniu 4 września br. weźmie udział powia- 
towa Federacja 'PZOO. pow. nowogródz- 
kiego. Na zjazd delegowani zostaną przed- 
stawiciele związków: Legjonistów, Ofice- 
rów Rezerwy, Podoficerów Rezerwy, Osad 
ników, Inwalidów, Rez. i b. wojsk., Peo- 
wiaków i Sybiraków.   
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Program zjazdu przewiduje: zagajenie 
i przemówienia powitalne, odczytanie pro- 
tokulu poprzedniego zjazdu, :prawozdanie 
zarządów powiatowych i wojewódzkiego, 

sprawa organizacji PW., wreszcie sprawy 
finansowe, organizacyjne i wolne wnioski. 

— WYPADEK SAMOCHODOWY. W 

dniu 21 bm. przejeżdżający przez Nowogró 
dek samochód ciężarowy, na ulicy Piłsud- : 
skiego, najechał na jadącego rowerem Mej 
łacha Kaplińskiego, miejscowego fryzjera. 

Mejłach doznał ogólnych potłuczeń. 
— POŻAR OD ISKRY LOKOMOBILI. 

W dniu 20 sierpnia br. w majątku Szezu- 

czyn, pow. szczuczyńskiego, od iskry ioko- 
mobili w czasie młócki zboża zapalił się 

stóg siomy, od którego spłonęła następnie 

wozownia z inwentarzem martwym, oraz 

duża ilość słomy, koniczyny i siana. Ogól- 

ne straty dzierżawcy majątku p. W. Ber- 
dowskiego i właścicielki maj. ks. Drucko- 
Lubeckiej — wynoszą około 24 tys. zł. 

— SAMOBÓJSTWO W POW. SZCZU- 
CZYŃSKIM. W dniu 19 bm. we wsi Zabło- 
cie pow. szczuczyńskiego, powiesił się w 
stodole ojca 17-letni Jerzy Burnos. Młodo- 
ciany samobójca pozbawił się życia wsku-- 

tek silnego rozstroju nerwowego. 
/ — W dniu 20 sierpnia w miasteczku 

Wasiliszki pow. szezuczyńskiego otruła się 
przez zażycie trucizny na szczury Ewa Sie- ' 
licka. Powodem popełnienia tego samobój 
stwa — było porzucenie przez kochanka. 

— PIELGRZYMKA Z GRODNA. Oneg- 

daj wyruszyła z Grodna pielgrzymka do 
Częstochowy w związku z odbywającemi 
się tam uroczystościami. W pielgrzymce 
wzięło udział około 300 osób — przeważnie 
kobiety. 

— SPRAWY TEATRALNE. Na wtor- 
kowem posiedzeniu komisji teatralnej roz- 

patrywane były złożone oferty na prowa- 
dzenie teatru miejskiego w przyszłym se- 
zomie 1932-33. Oferty ziliożone zostały przez 
dotychczasowych dyrektorów pp. Opalin- 
skiego i Krukowskiego (wspólna oferta), 
oraz przez p. Bay-Rydzewskiego. 

Komisja przyjmując pod uwagę, że pp. 
Opaliński i Krukowski wywiązali się sto- 
sunkowo dobrze z przyjętych na siebie o- 
bowiązków przy prowadzeniu taetru w u- 
biegłym sezonie, — postanowiła jednogłoś- 
mie przyjąć ofertę pp. Krukowskiego i O- 
palińskiego. Ze względu na rozpoczęcie se- 
zomu teatralnego, przystąpiono do remontu 

teatru, wobec czego teatr został zamknięty 
dla użytku publicznego aż do pienwszych 
dni września. 
‚ — KRADZIEŻ. Zostało skradzione 25 
zł. na szkodę Połtorakowej (Przysiólka 60) 

— OTRUCIE. Z nieznanych powodów 
20-leinia Stefamja. Mikłasz otruła się esen- 
cją octową. Desperatkę w stanie groźnym 
odwieziono do szpitala miejskiego. 

— PROCES O ZABÓJSTWO WIĘŻ- 
NIA. Sąd Okręgowy w Grodnie rozpatry- 
wał sprawę więźnia Mackiewicza, oskarżo- 

nego o zabójstwo współwięźnia Skorup- 
skiego, w rezultacie czego Mackiewicz z0- 

stał skazany ma 2 lata więzienia. Zabój- 
stwo miało miejsce w więzieniu podczas 
snu Skorupskiego na tle ustawicznego szy- 
kanowania Mackiewicza przez zabitego, 
dlatego też Sąd wymierzył tak łagodną 

karę. 

  

  PROCES RAJTNERA. W dniu 21 
września w Sądzie Okręgowym w Grodnie 
odbędzie się proces z oskarżenia restaura- 
tora Rajtnera o zabójstwo swego sąsiada. 
'Przyczyną pozbawienia życia człowieczego 
była sprzeczka pomiędzy dziećmi oskarżo- 
nego i zabitego. 

oczątek ssansów o g. 6, 810, 10 10 | P 
KINO 

Dziś premiera 

Ceny miejsc normalne wstęp od 65 gr. 

DŻWIĘKOWE 

„ŠWIATOWID“ 
GRODNO, Brygidzka 2. 

  

HERMAN ZANDON 

KLUCZ DO 
Otworzył drzwi i z pod ściągniętych 

brwi patrzał wślad za odchodzącym, któ 

ry nachylił się znów nad księgą, by wpi 
sać stosowniejszy adres. Dyrektor zam- 

knął drzwi, zaczekał chwilę, gładząc 
bródkę, potem podszedł do telefonu. 

“L Donald Chadmor jest w Londynie 

— powiedział niskim, wzruszonym gło- 

sem, jakgdyby oznajmiał komuś kata- 

strofalną wiadomość. — On... | : 

Gryling zamilkł i odwrócił się zagnie 

wany: ktoś otworzył drzwi. ч 

— Przepraszam, — powiedział Dó* 

nald od progu. — Zapomniałem kapźlu- 

sza. : 
Spokojnie wziął kapelusz, ukłonił się 

1 wyszedł. 

„Stary lis!“ — mrukną do siebie, krzy 

wiąc się w ledwie dostrzegainym uśmie- 

спи Donald. 

ROZDZIAŁ II 

CHIROMANTJA PITERKINA 

Godzinę później, po kąpieli i ostrzy- 

żeniu się u fryzjera, Donald Chadmor 

stał w swym numerze, wczytując się z 

uwagą w tekst drukowanego papierka 

wiszącego na drzwiach szaty. Zawiada- 

miano 'gości za pośrednictwem tego pa- 

pierka, że mogą telefonicznie wydawać 

zamówienia, a wszystko — od znaczka 

pocztowego począwszy, będzie im na- 

iychmiast doręczone. KŻ 

Donald postanowił wypróbować świe 

tną organizację, żądając skromnie па ро- 

„wydawca: Stanisław Mackiewicz. 

    

--  Nabożeustwe za duszę ś. p. Michaliny 

Bł óeickiej. — W dniu 24 sierpnia o godzinie 
Il ej w kościele pasaijalnym odbyło się nabo 

tsiwo za duszę š. p. Prezydeatowej % eh.li 

v, Moscickiej: 

Nvbożeństwo cdprawił ks. tp 'chacz, pou- 

m.sę kazanie vygłosił znany kwiańreja na 

'm gruncie ks. kapelan Alexsannow'" z. 

a nabożeństwie obecni byli: 5. S'a* Sia 

Neugel suer i wszyscy naczelnicy urzędów, de- 

legacie wojska i inni. 

(i rócz nabożeństwa w. kości 

rabozeństwo w cerkwi i synagodze. 

    

   

  

odbyło się 

— Pan wojewoda w Baranowiczach. 

Fan wojewoda nowogrodzki Kostek - Bierna- 

«ki przeprowadził w dniu 24 sierpnia inspekcję 

powiatu, a miaaowicie post. P. P. w Horody- 

szczu, starostwi i k-dy P. P. 

— NIESZCZĘŚLIWY WYIPADEK. Ma- 

Iolet. 7 |. Korzyna Marja zmuszona została 

przez ojca do wyprowadzenia 1 i pół rocz- 

nego źrebaka w pole. Prowadząc źrebaka 

na łańcuchu, ten ostatni zląkł się i pobiegł 

w pole, ciągnąc za sobą dziewczynkę wma 

przestrzeni 250 metrów. 
Nie mogąc wyrwać się rozbestwionemu 

zwierzęciu, dziewczynka doznała silnych 

obrażeń ciała i głowy i zmarła w ciągu 15 

minut. 
Gdzie mają rozum starsi dawać 7-letnie 

mu dziecku prowadzić konia. 

     

  

Przedstawiciele.n 
naszego pisma 

w BARANOWICZACH 

jest p. Serafin Głąbik 
Ułańska 108 tel. 202 

Przyjmuje ogłoszenia i prenumeratę 
filja Administracji 

Baranowicze ul. Szosowa 178 
tel. 253. 

w godzinach 10 —14 oraz 18—20 
codziennie 

   
    

     

  

    
    

      

      

  

sean. o g. 6, 8 i 10.15. 

Dźwiękowiec 
Kina „POLONIA? 

Pacztowa 4. 

IWAM MOZŻUCHIH 
w arcydziele filncwem p. t. 

Kurier carsbi 
w roli Nadi — N. Kowanko 

Wsięp od 75 gr. 
AIK ASA EO PY URIAŻIZ BON EDZORERAAARAKIOCTIA 

Dźwiękowiac 
Kino „APOLLO“ 

Bowinik. 26. 

Josn Crawford, Anita Page, Rod 
La Roque ł Józefina £ Unn 
w filmi: dźwiękowym p. t. 

TANIEC WŚRÓD 
SERC 

wstęp 65 oroszy 

  

KINO „PALACE“ 
Qrzeszk. 13. 

Biliie Dove | Ben Lyon 
w wielkim filmie p. t. 

NIEWOLNICA 
KSIĘCIA BORYSA 

wstęp 45 gr. 
Seans o g. 6, 8 i 10.15 

Aka A AAAAKALLAA AGA AS 

    

   

   

   

2) 

ZAGADK 
czątek znaczków pocztowych, gdyż 

miał zamiar napisać wieczorem kilka 

listów. 
Znaczki przyniósł na srebrnej tacy 

chłopak, w błyszczącej liberji. Donald 

podziękował, a widząc w jego oczach 

nadzieję na napiwek, wsunął mu do ręki 

sześć pensów. Pozostało mu w kieszeni 

tylko kilka szyllingów. że 
Za chwilę zażądał papierosów, Co 

znów kosztowało go sześć pensów. Ma- 
ły jego kapitalik ulatniał się szybko, ale 
Donald doznawał dziecinnej radości toz- 

dając swe drobne. 
Stojąc przy oknie, patrzał na hała- 

śliwą ulicę. Ulica ta zmieniła się bardzo 

w ciągu dziesięciu łat jego nieobecności: 

na miejscu dawnych prywatnych do- 

niów, wyrosły wielopiętrowe kamienice 

handlowe z biurami i sklepami. Donald 

przypomniał sobie, że naprzeciw hotelu 

stał dawniej ponury, duży dom, rezyden- 

cja znanej bogatej rodziny. Teraz był 

tam drugi, wspaniały hotel, konkurencyj 

ny zapewne. Ulica ożywiła się bardzo. 

Donald oparł się o framugę i wyglą- 

dał przez okno. W oddali widniał dilży, 

nawpół zrujnowany dom rodziny Chad- 

morów. Dom był zwrócony bokien: do 

ulicy, jakby się odwrócił z pogardą od 

hałasu i pośpiechu tłoczących się ludzi. 

"Wszystkie okiennice górnych pięter by- 
ły pozamykane. „Nic się tam nie zmieni- 
lo“ — pomyślał Donald. Dom byt rów- 
nie ponury, milczący i smutny, jał przed 
dziesięciu latami. 

LTR GN 

  

Radjo wileńskie 
CZWARTEK 25 SIERPNIA R.B. 

11.58 Sygnał czasu; 15.10 Program dzien- 
met. 

15.40 Rozm. 15.55 Muz. z płyt; 16.40 Hipolit 
polityk, 

Gziałacz — wygł. odcz. Wiktor Piotrowski; — 
17.00 Transm. międzynarodowego meczu teni- 
sowego o mistrzostwo Polski; 17.40 Koncert,; 
18.40 Przemysł ludowy w Polsce — wygł. M. 
Nałęcz - Dobrowolski.; 19.00 Program na pią- 

rozm. 19.15 Opera w Wilnie za Bogu- 

ny; 15.15 Muzyka (płyty); 15.35 Kom. 

Korwin Milewski — pamiętnikarz, 

tek i 
sławskiego — odcz. wygł. T. Szeligowski; — 
19.35 Prasowy dziennik radjowy; 19.45 „Wal- 
kirja“ opera w trzech aktach Wagnera. Objaś 
nia prof. M. Józefowicz; 21.50 Kom. z Warsz. 
22.00 Muz. tan. 22,40* Wiad.ł sport. 22,30 Muz. 
taneczna. 

  

w o 

A cė RA "EWY 1) Ulubienica publiczocści ANNY QUDRA w TI 

2) Genjzlny mistrz ekranu w pierwszem 

„Helios“ arcydziele mówionem $ R | R z % a T IWAN MOZŽUCHIN R 

SUZY VERNON. Na I szy seans ceny zniżone. — 
Dramat miłosny. W rolach gł kobiecej prześliczna 

Początek o godz 4ej ostatni srars o godzinie 1020 

  

Dźwiękowe kino 

HOLLYWOCD 
Mickiewicza 22 

tel. 15-28 

Dziś wielki dźwiękowy dramat erotyczny. mający za tło stosuaki rodziune w resyjskiej wsi. 

WIEJSKIE GRZEGHY 
W rolach głównych wybitni artyści teatru Stauisławskiego w Moskwie E. CESARSKAJA R. PUSTRAJA, 6. 848 NIK 

Ceny miejsc na wszystkie seanse: Parter o©d 49 gr. Począttk seansów o godz. 4, cstatai o godz. 10.16 : 

Produkcja „Szwkino*, 
Realizacja; Olga Precbrażenskaja 

  

Wielki podwójny program!!! Dziś ujrzycie postać żywą, realną wyczarowaną z urokow życia amerykańskiego 

postać dziecka 
ulicy w filmie DŹWIĘKOWE KINO " Dziecko uiicy w roli tytułowej uro- Sally O“ Neil. cza i rozkoszna 

  

Gietd2 warszawska 
DEWIZY | WALUTY 

Belgja 124.—124.31—123.69. 

Gdańsk 173.85—174.25—173.42. 
Holandja 359.30—360.20—358.40. 

Nowy York kabel 8.925—8.945 —-4.005. 
Londyn 30.88—30.85—31.02—30.72. 

Paryż 34.98—35.07—34.89. 
Szwajcarja 173.50—173.93—173.07. 

CG/INE 
Wielka 47, tel. 15-41 

2) znakomita gwiazda ekr. Świata T z k = 

ajemnica Pani S... 
59 

Olga Czechowa 
Nad program: doskonałe dodatki dzwiękowe. 

w filmie 

Ceny od 25 gr. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10 — w święta o godz. 2-ej. 

  
Dźwiękowe kino Precz z 

„PAN“ 
tęsknotą i smutkiem!!! Dziś! wielka epopea Šmiecho, humoru 1 wescicš.1| rouójny program! 

: 6 Ne pana komicy świata! 
w najnowszyc. proc. filmach dźwiękowych: 1) „MĘŻOWIE i ŻORY”, 2),„GUBERNATOR 

FLIP i FLAP : NA INSPEKCJI" 3) PUŁKOWNIK I JEG0 SEUGA“, 7“ s 
N i kt nie jest w stanie powstrzymać sią od wybnchów Śmiechu podczes słuchsnia i cgłądania tych filmów! Deszcz 

fenomenalnysh pomysłów! Niezwykłe sceny, pobudzi widzów do paroksyzmów Śmiechu! Początek o godzinie 

    

   

Praga 26.39—26.45—26.33. 

Tendencja niejednolita. 

PAPIERY PROCENTOWE 
proc. bud. 36—36.5. 

proc. inwest. 96.5—96.25. 

proc. inwest. ser. 103. 

proc. kolej. 30.75. 

proc. dolar. 54.75. 

proc. dolar 48.75. 
proc. stabil. 52,—53.25—52,38—55. 

„5 proc. list. zast. m. Warszawy 45. 

proc. L. Z. m Warsz, 47. 

proc. L. Z. m. Warsz, 58—58,75—58.50 

proc. L. Z, m, Lublina 56.75 

proc. L Z. m. Łodzi 57. 
proc. L. Z. m. Piotrkowa 54 

Tendencja dla pożyczek niejednolita, dla li- 
stów słabsza. 
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AKCJE 
Bank Polski 75.5—77. 
Tendencja mocniejsza. 

POŻYCZK: POLSKIE 
W NOWYM YORKU 

Dillonowska 5658.5. Stabilizacyjna 51.5— 

52. Śląska 41—43.5 

  

ka 
Ofiary 

S. Grochowska zamiast kwiatów na 
trumnę ś. p. Marji Mackiewiczowej dla 

majbiedniejszych zł 10. 

Ludwik  Duboniewicz bezrobot- 

nych gr. 70. 

ZARZĄD KONKURSOWY 
Masy Upzdłościowej Wileńskiego 
Towerzystwa Havdi. Zastawowega 
(Lombard) zawied:mia, że w dn. 6, 7 
18 wrześniu r, b, w loksilu Lemberdu 

pizy sl Biskupiej 4 o godzinie 4 ppoł. 
odbędzie się licytacja zastawów od 

Ni. 69087 do Nr. 106298 opłaconych 
włącznie do czerwca r. b. 

na 

  

       

  

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich apiekach i 

składach aptecznych znantge 

środka od odcisków 

K A. Praw. A. PA # 

ААЛАЛАДАЛАЛАЛАЛ ЛАА ЛАЛАЛАЛЛЬААЛАЛАЛАЛАЛАЬЬА 
W WARSZAWIE 

dla urzędnika, urzędniczki wojskowego lub 

nauczycielki pokój z całkowitem utrzymaniem 

od 1 września. Dowiedzieć sie w „Slowie“ — 

C. Z: 
TYYYTYYYYYYYVYVYTYYYYYYTYYYYYYYYYYYYYYTYTY 

W WARSZAWIE 

od 1 września wspólny pokój z utrzymaniem 

dla studjującej. Dowiedzieć się w „Słowie”* — 
CZ 

  

   

iii A A A V MU A UK 

“Wielka 42, tel. 528 
4, 6, 8 i 10.15, w dnie Świąteczne o godz. 2ej. Ceny od 30 groszy. 

  

„DaJIAT 

  

Jedyna na Kresach Wschodnich Polska Hurtownia 
Papieru i Materjałów Piśmiennych 

pod firmą 

półka Aktyjia" 
Wilno, Zawalna 13, telefon 501. 

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. 

A 

NE RER 
Lekarze 

TYRIREWZRZESPNEAAI 

  

DOKTOR 

Zeldowicz 
chor, skórne, wene- 
ryczne, narządów mo- 
czowych, od 9—-do 1, 

3—8 wiecz. 
DOKTÓR 

ZELDOWICZÓWA 

KOBIECE, WENE- 
RYCZNAE NARZĄDÓW 

MOCZOWYCH 
od 12—21 od 4—$ 
ul. Miekiewicza 24. 

tel 277, 

————" 

DOKTOR 

Blumowicz 
choroby weneryczne, 
skórne. i moczopiciowe 
Wielka 21, tel. 921, 

ой 9—113—7 
w niedzielę 9 —1. 

W. Z.P.23. 
3 03 rea L   

Kupko | 
i SPRZEDAŻ 

SPRZEDAM е 
TANIO BIURKO ma- 
ło używane. Dowie- 
dzieć się w Admini- 
stracjj „Stowa“.  O- 
bejrzeć można co- 
dziennie od godz. 10 
do 12-ej. 
Gr "RA 

    

  

GABINET 
Racjonalnej kosmetyki leczniczej 

Wiino, Mickiewicza 31 m. 4. 

URODĘ 
kobiecą kosnerwuje, doskonali, odświeża, м- 
suwa jej skazy i braki. Masaż kosmetyczny 
twarzy. Masaż ciała, elektryczny, wyszczu- 
plający (panie). Natryski „Hormona* według 
prof. Spuhla. Wypadanie włosów, łupież. In- 
dywidualne dobieranie kosmetyków do każ- 
dej cery. Ostatnie zdobycze kosmetyki ra- 

cjonalnej. 
Codziennie od g. 10—8. 

W. Z. P. 
  

KRAWIEC 
DAMSKI 

PRZYJMIE dom oby- 
watelski niedrogo u- 
czennicę na stancję— 
najtroskliwsza opieka, 

5 R 157 || II gs j pomoc w  językacn, 

* 1 fortepian.  Zakretowa 
ul. Królewska 3. 13 m. 5. 

Przyjmuje wszelkie ro- aka O i 

boty kusznierskie po Mieszkanie 

cenach zniżonych. 
e is 

Darmo oddam 
8 mio miesięczaego 
wyžla, Antokol, Boros 
wai 

śliczne sioneczne, 2- 
piętro 6 pokoi, przed- 
pokój, korytarz, wan 
na kuchnia. balkon — 
ze wszelkiemi wygo- 
dami do wynajęcis, 
Zygmun:owska Nr 8, 
dowiedzieć się u do- 
zorcy. 

  

rr" 
POKO] 

umeblowany dia jedne 
lub dwu osób, osobne 

    

kanalizacyjnej, 

nistwa K. O, P. 

Od dnia 

wanej sumy.   
WYYVYYTYVYYYYYVYYYVYVYYY 

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

Dostarcza również dla urzędów i instytucji. 
Dia P.P. Urzędników na raty. 

Przetarg 
„Dowodztwo 19 Baonu K. O. P. „Slobėdka“ oglasza 
przetarg nieograniczony na wykonanie z własnych 
materjałów przedsiębiorcy, instalacji wodociągowej — 

gnilnych i filtrów chłonnych w koszarach K. O.P. w 
Słobódce. Kosztorysy ślepe, warunki przetargu można 
otrzymać do dnia 31 sierpnia w Szefostwie Budow- 

z dniem 1 i 2 września b. r. u kierownika budowy 
inż. Stanisława Daneckiego w hotelu Szlacheckim w 
Wilnie między godz. 9:tą a 14 tą. 

3 września w kwatermistrzostwie 19 
Baonu K. O. P. „Słobódka* w Słobódce. 
5 Termin składania ofert upływa w dniu 8 wrze- 
Śnia godz. 10:ta w którym to terminie odbędzie się 
otwarcie ofert i rozprawa ofertowa w Dowództwie 
Brygady K. O.P. „Wilno* w Wilnie. 

Do oferty winien być dołączony kwit kasy Skar- 
bowej na złożoną kaucję w kwocie 5 proc. ofero- 

_ Dowództwo Baonu K.O.P. „Słobódka* zastrzega 
sobie prawo unieważnienia przetargu, 
powodów i oferenci z tego tytułu żadnych pretensyj 
rościć nie będą*. 

ujęcia wody z jeziora oraz dołów 

w Warszawie Nowy Świat L. 23, zaś 

bez podania 

Kwatermistrz Baonu 

$iemiejski kapitan   
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opałowe, hrzezowe, 
i olszowe, oraz węgiel 
górnośląski 
PSOE BLS 

SKŁAD DRZEWA 

A
A
A
A
A
A
M
A
D
A
A
S
 

Ak
e 

A 
PA

AA
A 

KA
 
B
A
A
A
S
S
A
A
M
L
A
A
A
A
A
S
A
M
A
A
 

| 

Do wynajęcia 
3 pokoje, przedpokój, 
kuchnia.  Antokolska 
108—2, 

DO WYNAJĘC'A 
SZEŚCIO - POKOJO- 

Przy inteligentna] 
polskiej rodzinie ucze- 
nice znajdą dobre 
utrzymanie, op tkę, 

kiieszkania 
do wynajęcia ad zaraz 
3 pokojowe z wygo- 
dami, Krikowska 51, 

` pomoc w językach obr 
Z: A Łsdne pokoje. — 

uży ogród. Adres: 
Mieszkania Podgórna 8 m. i. 

(obok 
skiego). 

Sierakow- ul. do wynajęcia od zaraz 
3, 4,5 i 7 pokojowe 
z wygodami. Ofiarna 2. 
Dozorca, 

  

[ 
Dwa pokoje 

Z niekrępującym wej- 

zane Świadectwa 
dojrzałości 

Nr 357-110 wydane 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMAAAAAA AAA 

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

Oferty do Administracji „Słowa* dla T. C. 
-WYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY 

Donald nie mógł długo oderwać oczu 

od odrapanej fasady, jakby chciał prze- 

niknąć tajemnicę, którą strzegł tak dłu- 

go stary dom, a która wyryła ponure pię 

tno na życiu młodego mężczyzny... Jako 

dziecko czuł się onieśmielony w tych 

dużych salach klasztornych. Ciemie prze- 

szłości, niby groźna zagadka zawisła 

nad jego dziecinną główką.. 

Ciemniało. Dwie latarnie oświeciły 
ulicę. Błyszczały w przelotnych promie- 

niach samochodowych latarni witryny 

sklepów. Wszędzie było gwaruo 1 jas- 

no, jedyną ciemną plamę stanowił dom 

Chadmorów. 

Wuj, ciotka i Donald byli ostatnimi 

członkami tego starego rodu. Wuj z żo- 

ną mieszkał dotąd w jego kolebce. Do- 

nald przypominał sobie staruszków įedy- 

nie jako ludzi tak ponurych i zamknię- 

tych w sobie, że robili na nim wrażenie 

bardziej zagadkowe, niż dom, po którym 

się snuli jak cienie. 

Donald postanowił odwiedzić ich na- 

zajutrz. Wizyty tej nie mćg! zaliczyć do 

przyjemnych, ale względy rodzinne wy- 

magały tego, by odwiedził krewnych, po 

długiej nieobecności. 

Nagle telefon na biurku zadzwonił. 

Donald, nie zapalając światła, podszedł 

poomacku do biurka. Rozlegi się w słu- 
chawce młody, wesoły głos: 

— Hallo! To ty Doń? 

-— Kto mówi? — zdziwił się Donald. 
— Nie poznajesz mnie * 

— Nie: 

—-0 Donie, jaką złą masz pamięć! 

—- Przepraszam, ale ja... Mnie się 

zdaje, że to... 

AKA ARIA AAA YTY LR LLA WY 

Zamkowa 2. Drukarnia „Słowa” 

PIANINO A 
okazyjnie do sprzeda- 2 — 3 POKOJE — 

umeblowane  słonecz- nia. Filarecka 13 m. 
7. Oglądać od 3 do ne I piętro wygody, 
6-ej. oglądać od 2 — 4-ej 

ал Portowa 23 m. 21. 

  

wejście, balkon — 60 - WE mieszkanie — х 
poż Artyleryjsk: Mieszkanie wszelkiemi wygoda - 
Pó oai 00 WYNAJĘCIA: 3:pOKOL W TS 

MIESZKANIE © 1 kuchnia z wszelkie: „ DO WYNAJĘCIA 
: mi wygodami: wenna, Zygmuntowska 20. — 

3 pokojowe do WY* e ektryczne oświetle- Wiadomość u dozor- 
najęcia wszystkie WY- nie i woda. Antckcl, cy. 
gody. Informacje ul. Spółdzielnia Mieszka — —— — 
Bistostocka 6 m L. miowa ul. Przejazd 14 Przymią m» stancję 

ściem i užywalnošcią 
Jsrzemu Grzybowskie- 

(przed kościołem Św. 
Piotra i Pawła). 

Obejrzeć można od 
godziny 7 do godz. 19. 

UCZENICE 
lub odnajmę 3 poko- 
je umeblowane z u- 
trzymaniem Arsenal - 

1———-—————————— 05: ska 6 m. 5. 

mu dn 12:V 1927 r. 
przez Gimn. im. Ad. 
Mickiewicza w Wilnie 
—unieważnia się. 

kuchni. Mickiewicza 
22 m. 58. 
Эао ннн ль аст ой - 

  

“ 

— Mówiłeś dawniej, że mam najpię- 

kniejszy głos na ziemi! 

— Doprawdy? Nie pansiętam zupeł- 
nie... 

— Więc mówiłeś nieprawdę? 

—- Teraz również podolia mi się pa- 

ni głos, ałe doprawdy nie wiem, kim pa- 

ni jest? › 

— „Nie wiem, kim pani jest!” 

przedrzeźniał piękny głos. — A mówi- 

łeś, że jestem pierwszą kobietą, którą 

pocałowałeś! 

Fala ws>umnień zalała ciepłem jego 

mózg. Słodkie chwile, spędz*.* z Glorją 

Westcott.. 

— Glorja! 
—- Nareszcie! 

Rozmowa skończyła się na tem, że 

Donald zaprosił Glorję na obiad Potem 

zamyślił się nad tem, skąd też Glonja 

mogła się dowiedzieć o jego przyjeździe. 

Nie było czasu na domysły, trzeba lzyło 

wynaleźć nagwałt potrzebne ubranie. 

Przypominając sobie w porę napis na 

drzwiach szafy, Donald zapalił slektrycz 

ność i wezwał telefonicznie lokaja hote- 

lowego. Z nieopisaną szybkością dostar 

czono mu smoking, spodnie, białośnieżną 

koszulę, kołnierzyk, krawat, lakierowane 

pantoile... . 

Kiedy ubrał się przy pomocy lokaja, 

Dona!d przyjrzał się sobie w lustrze, nie 

bez uczucia zadowolenia i mruknął, pro- 

  

pan miał to na sobie, wiedziałem , że 

mam do czynienia z dżentelmenem! 

Donald zrozumiał tę uwagę, jako alu- 

zję do nowego napiwku i podał mu re- 

sztę swych miedziaków, ale lokaj coinął 
się z godnością: 

— Pan się myli, sir! Nie powiedzia- 

łem tego, aby coś zarobić. Pan jest praw 

dziwym dženteimenem! 

Lokaj skierował się ku drzwiom. Do- 

nald patrzał za nim zamyślony. Był to 

wysoki, bardzo chudy człowiek, о twa 

rzy, pokrytej żółtą, niezdrową skórą. 

— Zaczekajcie! 
Lokaj odwrócił się. 
— Jak się nazywacie? — zapytał 

Donald. i 

— Piterkin, sir, Samuel Piterkin. 

-— Cobyście powiedzieli Piterkinie, 

gdybym oznajmił wam, że nie jestem 

džentelmenem? 
— Powiedziałbym, że pan żartuje, 

SIr. 

— A jeżeli powiem, że właśnie wy- 

puszczono mnie z więzienia? i 

—— Trudno, to się może zdarzyć i 

dżentelmenowi. Proszę mi pozwolić spoj 

rzeć na pańską dłoń. Nie, proszę lewą! 

Lokaj pochylił łysą, jajkowatą głowę 

nad dłonią Donalda: 
—_ Doskonała linja życia! Pagórek 

Marsa odznacza się bardzo. wyraźnie... 

Ma pan dużą 'siłę woli. Dużo cierpliwo- 

ści i uporu..... Panować mógłby nad pa- 

nem tylko człowiek, obdarzony wielką 

— Tylko amatorem, sir! 
— Hm... 
Donald milczał chwilę, przyglądając 

się bladej twarzy lokaja, potem powie- 
dział: ы 

— Mówicie, że możnaby mną kiero- 
wać przy dobroci i cierpliwości? 

— Tak. 
Donald znów zamilkł. 
— Wiecie co Piterkin. Mam zamiar 

porobić jutro rozmaite zakupy do mej 

garderoby. Chciałbym wziąć was ze so- 

bą i skorzystać z waszych rad. Ale chcę 

'a to wam zapłacić! 

—- Dobrze, sir! Chętnie sprzedaję 

swe rady, ale nie komplementy! Do ho- 

telu przychodzę o wpół do dwunastej, 

więc rano będę miał czas wolny. 

— Doskonale! Jeżeli nie zdążymy 

kupić wszystkiego jutro, to skończymy 

pojutrze. A więc postanowiono, Piter- 
kin, podobacie mi się. 

— Dziękuję sir! 

Lokaj — chiromanta ukłonił się i 

wyszedł. Donald wstąpił do gabinetu 

dyrektora. Na jego widok Gryling zmie- 

sza się widocznie, wspominając zapew- 

ne przychwyconą rozmowę telefoniczną 

ale spokój i uprzejmość Donalda doda- 

ły mu,otuchy. 

— Chcę poznać nocne życie Londy- 

nu, — oznajmił Donald. — Na nieszczę- 

ście nie mam ani grosza. Czy nie ze- 

chciałby pan pożyczyć mi parę funtów? 

stując. się: cierpliwością i dobrocią. No, Cóż, nietru jutro rano pójdę do rejenta, który zrobi 

— №ейе.. dno mi uwierzyč, že pan był w więzie- wszystko, co trzeba, żebym dostał pie- , 

—— Prawdziwego dżentelmena można niu sir! Ale mimo wszystko pan _ jest niądze. ' kz а 

poznać w każdem ubrańiu, — oznajmił prawdziwym dżentelmenem! a A — Naturalnieł ile panu trzeba? 

lokaj i dodał wskazując z obrzydzeniem — Dziękuję Piterkin. A więc jestes- 5 

zdjęte ubranie: — Nawet wtedy, kiedy cie chiromantem? (D.C.N.) 
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