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Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca, Administra+ 

cja mie uwzględnia zastrzeżeń do co rozmieszczenia ogłoszeń, 

Prohibicja jako czynnik przestępstwa 
W polskim przekładzie, nakładem 

Gebethnera i Wolifa wyszła Książka 

pod względem zewnętrznym sensacyjna, 

o sensacyjnym tytule „Dyktatura podzie 

mna*, będąca jednak bardzo poważnym 

dokumentem życia i psychologji Stanów 

Zjednoczonych. 

Jeszcze w okresie bardzo pomyślnej 

konjunktury gospodarczej, kiedy dobro- 

byt w Stanach Zjednoczonych rozlewał 

się na wszystkie warstwy i Amerykanie 

posiadali nadzieję, że „prosperity trwać 

będzie w tym kraju wiecznie. Stany Zje- 

dnoczone stawały się klasycznym  kra- 

jem występków i zbrodni. Składało się 

na to cały szereg czynników. Statysty- 

ka amerykańska wykazuje: że najwięk- 

szy procent przestępców dają nie staro- 

amerykanie, t.j. z rodziców, urodzonych 

w Amieryce, nie emigranci, lecz dzieci 

imigrantów, lecz urodzeni w Ameryce z 

rodziców urodzonych w Europie. Sto- 

sunki amerykańskie zdzierające  trady- 

cyjne cechy przybyszów europejskich, 

pozbawiają ich tradycyjnej moralności. 

Geograficzne położenie, znaczna ilość 

bogactw naturalnych, kapitał napływa- 

jący z Europy aż do wojny światowej, 

wszystko to wywołało w Stanach Zje- 

dnoczonych łatwość wzbogacenia się i 

dojścia do dobrobytu. Idąc w kierunku 

najmniejszego oporu, Amerykanin skie- 

rował całą swą energję dla zdobywania 

bogactwa. Nie nauka, nie sztuka, nie 

ambicje polityczne, lecz dążność do zdo 

bycia maksymalnych środków, stało się 

siłą motorową Amerykanów. Liczenie 

się ze. względami *etycznemi* odegrywa- 

ło tu i odegrywa bardzo nieznaczną ro- 

ję. Nigdzie nie powstawało tyle intere- 

sów, opartych na oszustwie, nigdzie w 

przedsiębiorstwach przemysłowych tak 

mało nie liczono się z życiem. ludzkiem, 

jak w Stanach Zjednoczonych. Do tego 
przybył nowy czynnik: demoralizacja i 

występczość. Czynnikiem tym była pro- 

hibicja. I przed tem policja amerykańska 

należała do najbardziej zdemoralizowa- 

nych, wchodziła w spółki ze złodziejami 

i bandytami. Prohibicja stała się dla niej 

żerem. 

W książce Dyktatura Podziemna 

znajdujemy charakterystyczny opis de- 

moralizacji policji amerykańskiej. Urzęd 

nik policyjny Marshall odznaczył się w 

walce z tajnem gorzelnictwem i tajnym 

wyszynkiem i awansował szybko na 

kierownika wielkiego komisarjatu... Od- 

krywszy w jakiejś suterenie tajną gorzel- 

nię, zrobił z tego taki użytek, że zgło- 

sił się do właściciela i wszedł z nim w 

porozumienie. Otrzymał 7 i pół procent 

od obrotu w jego dzielnicy, gorzelnik 

bowiem porozumiał się ze swymi kole- 

gami. Marshall dostał 2000 dolarów 

zaliczki i obrobit całą rzecz ze swymi 
podwładnymi. Niektórzy byli zachwyce- 

*ni, kilku zachowało się neutralnie — nie 

chcieli się narażać, a znalazł się jeden, 

który powołał się na przysięgę, na obo- 

wiązek względem państwa i nawet zro- 
bił doniesienie i tego właśnie gorliwca 

Marshall aresztował zaraz po obławie, 

która w jego rewirze miała przebieg ści- 

śle przezeń przewidziany. Oskarżył go 

mianowicie o konszachty z branżą spi- 

staje na czele olbrzymiej organizacji kon 

trabandy i handlu alkoholem. Zyski je- 

go wynosiły przeszło 5 miljonów  dola- 

rów rocznie. Przedsiębiorstwo jego po- 

siadało trzy łodzie transportowe. Jacht, 

łódź podwodną, maszynowe urządzenie 

termy, samolot, dwie motorówki, siedem 

większych i mniejszych berlinek. Rzecz 

charakterystyczna, gdy jedna motorów- 

ka otrzymała premjum na konkursie szyb 

kości, została nabyta przez przedsiębior 

stwo Marshalla, aby służyć do przewo- 

żenia spirytusu z Kanady przez Jezioro 

Michigan. 

Przedsiębiorstwo Marshalla rozpo- 

rządzało olbrzymiemi środkami technicz 

nemi. 

Książka wykazuje, jak  prohibicja 

pchała ludzi do występków. Autor książ 

ki współpracownik Marshalla i jeszcze 

niebezpieczniejszego i większego  „kró- 

la podziemi“ Al Capone, obficie szafu- 

jącego krwią swych ludzi i swych prze- 

ciwników w normalnych warunkach pe- 

zostałby zwykłym, pracowitym restaura- 

torem i szynkarzem. Uprzednio brał u- 

dział w wojnie światowej, otrzymał od- 

znaczenie za odwagę i sprawność i po 

ukończeniu wojny założył niewielką re- 

staurację. Raptem na niego i innych re- 

stauratorów spadła kięska prohibicii. 

Przedsiębiorstwo musiało stać się nieo- 

płacalnem, szukano ratunku, zaczęto ko- 

rzystać z nielegalnie dostarczanego alko 

holu. Wywołało to tylko picie w prywat- 

nem mieszkaniu właściciela restauracji i 

bombardowanie do późnej nocy. Z po- 

wodu nieszczęśliwego wypadku zatru- 

cia się jednego z gości restauratora spi- 

rytusem drzewnym, który był dostarczo 

ny pośród butelek dobrego alkoholu 
przez nieuczciwego dostawcę, restaura- 

tor dostał się do więzienia. W więzieniu 

zaznajomił się z jednym ze współpracow 

ników Marshalla i otrzymał do niego 
rekomendację wraz z hasłem. Po paru 

latach pracy w szeregach, dostaje się 

znowu do więzienia, po wyjściu nie znaj 

duje już Marshalla w Chicago, ten bo- 

wiem tropiony przez policję, zwyciężony 

przez swego współzawodnika „króla pod 

ziemi“. Al Capone zlikwidował swój in- 

teres i przeniósł się do Południowej Ame 

ryki, gdzie mieszka pod przybranem na- 

zwiskiem. Wówczas udaje się do AI Ca- 

pone,z którym uprzednio stykał się, nale 

żąc do organizacji Marshalla i zostaje 

jednym z głównych współpracowników 

tego niepospolitego bandyty, przywód- 

cy olbrzymiej organizacji przemytniczej. 

Wypbitniejszą osobistością i przywód 

cą znacznie silniejszej organizacji był Al 

Capone.Był on niekoronowanym królem 

Chicago, jakkolwiek pisma nazywały go 

niekrępując się „hersztem najniebezpiecz 

niejszej bandy morderców w świecie'. 

Gazety wypisywały tasiemce 0 zbrod- 

niach i najohydniejszych morderstwach, 

za których kulisami stał zawsze Al Ca- 

pone. Nie były to fakty zmyślone, lecz w 

znacznej mierze 

prawdą. Zabójstwa 

KRTRENSEROKODENO" ETU RAPU AREGTE A Z WOZRASTEZYGOCOZIRERE TRZE CZER OKEY ROTROOAAC ZERA 

Niebana!na fotografja gubernatora Roosveita 

zgodne 

ludzi 

z objektywną 

niebezpiecz- 

rytusową — to znaczy poprostu o bra- - 

nie łapówek. Znalazło się przeciw poli- 
cjantowi dowody: posiadał na własnem, 

Koncie w pewnym banku chicagowskim 

1700 dolarów, pozatem pewien  zatrzy- 

many wojażer z „branży zeznał, że 0S0- 
biście któregoś dnia doręczył oskarżone- 
mu 1000 dolarów. Rzecz jasna, że w tei 
historji nie było krzty prawdy. Jedyną 
jego winą była nieprzedajność. Marshall 
sam otworzył mu konto w Banku — mu- 

siał za wszelką cenę wyzbyć się niewy- 

godnego świadka. Niezręczny policjant 

dostał dwa lata. Marshall zaś odtąd był 

w swojej dzielnicy prawdziwym  księ- 

ciem udzielnym. (str. 17 — 18). 

Ten Marshall po upływie pewnego 

czasu musiał opuścić policję nie było prze 

ciwko niemu ścisłych dowodów, lecz stał 

on się podejrzanym. Wówczas rozpo- 

czyna się nowa faza jego działalności, 

Al Capone, bądź 

konkurencyj- 

nych dla organizacji 

przywódców  organizacyj 

nych, bądź przedstawicieli władz poli- 

cyjnych, dokonywano w ciągu białego 

dnia na ludnych ulicach Chicago i zabój 

cy zwykle uchodzili bezkarnie. W 1927 

r. dochody Al Capone szacowano na 105 

miljonów dolarów. Składały się one z 

szeregu pozycyj: dochody z tabrykacji 

piwa i wódki 60 miljonów dolarów, do- 

my gry i wyścigi chartów 25 miljonów, 

knajpy potajemne, rozmaite lokale z wy- 

szynkiem i domy publiczne 10 miljonów 

dolarów, szantaż, uprowadzenie i t.d. 10 

miljonów. Od tych sum trzeba odjąć ko- 

szty surowców, koszty handlowe, płace 

i pensje robotników i urzędników, а- 

pówki i tantjemy dla  funkcjonarjuszy 
miejskich i państwowych. W każdym 

razie czysty zysk wynosił około 30 mi- 

ljonów dolarów. W jednem z nowych 

szybko się rozbudowujących przedmieść 8 

Chicago — Cycero Al Capone był „pier- 

wszym obywatelem*. Zarządzał on wy- 

borami. „15.000 lokali, oto syndykat А1 

Capone. Przysięgają na jego imię. Rzą- 

dzi miastem od wierzchu do spodu wszę 

dzie są jego zaufani, cała policja jest ob- 

sadzona przez jego agentów — tak scha- 

rakteryzował Al Capone Chińczyk, wła- 

ścicieł lokalu „Ku radości białego męż- 

сгугпу“. 

Organizacja Al Capone została ko- 

niec końców rozbita, on sam dziś siedzi 

w więzieniu, lecz te warunki amerykań- 

skie, które wytworzyły Marshalla, Al 

Capone i szereg ludzi tego typu, nie u- 

legły zmianie. Zjawiają się nowi hersz- 

towie nowych podziemnych  organiza- 

cyj. Rzecz charakterystyczna, że orga- 

nizacje żyjące z produkcji i sprzedaży 

spirytusu, subwencjonowały przy wybo- 

rach kandydatów, oświadczających. się 

za zachowaniem prohibicji. Zniesienie 

prohibicji, poderwałoby żródła egzysten- 

cji tych ludzi. Występki przeciwko pro- 

hibicji stały się w Ameryce źródłem sze- 

regu innych przestępstw. Organizacje an 

typrohibicyjne prowadziły między sobą 

wojnę, używając bomby i karabiny ma- 

szynowe. Wyparte z przestępstw anty- 

prohibicyjnych przez silniejszych współ- 

zawodników, przechodzili do innych — 

jak szantaż, uprowadzenie, nakładanie 

podatków na obywateli. Anti-prohibicyj- 

ne przestępstwa przyczyniły się do wiel 

kiego zdemoralizowania policji Stanów 

Zjednoczonych. 

Prohibicja amerykańska  zdyskredy- 

towana, przeżywa dziś ostatnie swe dni. 

Zaraz po jej zniesieniu fala przestępstw 

podniesie się i rozleje się na szereg dzie 

dzin. Wytrąceni bowiem z zarobków nor 

malnych, przestępcy / antiprohibicyjni 

przejdą do innych dziedzin przestępstwa. 

Książka „Dyktatura podziemna”, da- 

jąca obszerny materjał do przestępczo- 

ści Ameryki i życia amerykańskiego 

bezwarunkowo zasługuje na uwagę czy 

telnika. 

Władysław Studnicki 

  
  

Oto naprawdę niebanalna fotografja kan- 

dydata demokratów na stanowisko prezyden- 

ta Stanów Zjednoczonych. 
Na ilustracji: naszej widzimy gubernatora 

stanu nowojorskiego Franklina D.  Roosvelta 

po grze w water-polo w pływalni rezydencji 

swej w New-Yorku. 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BRASLAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“. 
BiENIAKONIE — Bufet Kciejowy, 
BARANOWICZE — ul, Szeptyckiego — A. Łaszuk, 
DĄBROWICA (Polesje) — Ksjęgarnia K, Malinowskiego, 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ui, Zamkowa — W, Włódzjmierow 
GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 
KORODZIEJ — Dworzec Kclejowy — K. Smarz; 

  

FWIENIEC — Sklep tytoniowy — $, Zwierzyński, | 
KLECK — Sklep „Jedność* 

  

NIEŚWIEŻ — uL Ratuszowa — Księgarnia Jażwinskiego, 
INOWOGRÓDEK — Kiosk St, Michalskiego, 

ŚWIĘCIANY — Ksiegarnja T-wa „Ruch“, 
OSZMIANA — Ksjęgarnia Spółdz, Naucz. 
PIŃSK — Ksjęgamia Polska — St, Bednarski, 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macjerzy Szkoinej, 
5TOLPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, ь 
SLONIM — Ksjęgesnia D. Lubowskiego, al, Mickjewicza 13, | 

   

     

      

LIDA — ul, Suwalska 13 — S 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz m, 

żagraniczne 50 proc, drożej, 

  

Matesiį, 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“, 

    

ST. ŚVIIĘCIANY — M, Lewin —Biuro etone, ul, 3 Maja5 : 

WIŁEJ A NIATOWA — ui, Mickjewicza 24, i“, juczowska. 

wARSZAWA - tuw, mmtyu 

|| PRODOWOCOWKRAKANNANCREW | 

na stronje R-ej i S.ej gr, 40, Za tekstem 15 gr, Komunikaty, «xw. 
вштегась 

! įlimetrowy, jednoszpaltowy 
cadeslane, milimetr 50 gr, Kronika rekiamowa mįlįmetr 60 gr, W огах т prowincjį 0 25 proc, šrotai, 
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Marszałek Piłsudski opuścił Wilno 
WILNO. — Wczoraj 

Wilao, udając się do Warszawy, 

szałek Piłsudski. 

Na dworcu kolejowym p. Marszałka 

rano opuścił 

Mar- 

zegnali liczni przedstawiciele władz cy- 

wilnych i wojskowych z wojewodą Be- 

czkowiczem na czele. 

Zawieszenie mieusuwalności sędziów 
WARSZAWA 27. 8. (tel. własny). — 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej podpi- 
sał dekret, mocą którego zawieszona zo 
staje obowiązująca dotychczas nieusu- 
walność sędziów, jednocześnie mocą te- 
go dekretu kompetencje przenoszenia, 
usuwania i mianowania sędziów ode- 

Zwiększenie 
NOWE 10-ZŁOTÓWKI POJAWIĄ 

WARSZAWA 27. 8. (tel. własny). — 

Wzorem innych państw znajdujących 

się w ciężkiej sytuacji finansowej Rząd 

Polski zdecydował się na powiększenie 

bilonu, którego obieg na podstawie pla 

nu stabilizacyjnego wynosił 320 miijo- 

Ква е 

  

Naprežona sy 

brane zostają kolegjom, a należeć będą 
do ministra sprawiedliwości. W związ- 
ku z tym dekretem, który wejdzie w ży 
cie w ciągu najbliższych dwóch miesię- 
cy nastąpi zmiana na stanowisku oko- 
ło 300 sędziów. 

- “ 

obiegu bilonu 
SIĘ PO PIERWSZYM WRZEŚNIA 

nów złotych, a obecnie zwiększony zo- 

staje o dalsze 76 miljonów złotych w 

iormie srebrńych 10 - złotówek, które 

przekazane będą kasom skarbowym i 

urzędom w pierwszych dniach września 

dla pokrycia zobowiązań. 

tuacja w 
  

  

  

Ogłoszenia 
ao miejsca, Terminy druku mogą być przez Administrację zmiecjane dowołnje. Ха Gostarczenie numeru dowodowego 36 gr. 

LEGRAMY 
PODZIĘKOWANIE 

PANĄ PREZYDENTA 

WARSZAWA. PAT. — Pan Prezydent 

Rzeczypospolitej polecił szefowi Kancela- 

rji Cywilmej złożyć za pośrednictwem pra- 
sy wyrazy serdecznego podziękowania tym 

wszystkim, którzy wzięli bądź osobiście u- 

dział w uroczystościach pogrzebowych, 
bądź dali wyraz swemu żalowi po stracie 
małżonki p. Prezydenta Rzeczypospolitej, 
Śp. Michaliny Mościckiej, W szczególności 
p. Prezydent Rzeczypospolitej polecił zło- 
żyć podziękowanie duchowieństwu katolic- 
kiemu, przedstawicielom duchowieństwa 
innych wyznań, przedstawicielom organi- 
zacyj i instytucyj społecznych, wreszcie 

niezliczonym rzeszom publiczności, które 
oddały pośmiertny hołd śp. Michalinie Moś 
cickiej. 

UROCZYSTOŚCI NA JASNEJ GÓRZE 
CZĘSTOCHOWA. PAT. — W związku 

z 550-leciem wprowadzenia cudownego 0-. 
brazu na Jasną Górę, przybędzie do Często 

chowy nuncjusz apostolski msgr. Marmag- 

gi. Wysłannik Stolicy Apostolskiej po zwie 
dzeniu Jasnej Góry, zaszczyci swą obecno- 
ścią koncert chóru sykstyńskiego. 

<a gr 
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Niemczech 

przed deklaracją von Papena 
BERLIN PAT. — Z niezwykłem na- 

prężeniem oczekuje się tu przemówienia 
kanclerza Papena w Miinster o progra- 
mie gospodarczym rządu. Przemówienie 
które kanclerz wygłosi jutro, w niedzielę 
w południe, transmitowane będzie przez 
wszystkie radjostacje niemieckie, przy- 
czem ze strony rządu czynione są wszei 
kie starania, ażeby wystąpienie to mia- 
ło charakter wydarzenia historycznego 
„niezwykłej wagi. Czynniki rządowe ota- 
"czają nadal swe plany ścisłą tajemnicą. 

W kołach politycznych przypuszcza- 
ja, że w ostatniej chwili zaszły pewne 
zmiany. Na wszelki wypadek nowe źród 
ła dochodów mają przynieść według о- 
  

czekiwań około dwu do dwu i pół mi- 
ijarda marek, które mają być zużyte na 
zwalczanie bezrobocia. W poniedziałek 
rano kanclerz Papen powróci do Berli- 
na, skąd wieczorem uda się do Neudeck 
—gdzie prezydent Hindenburg popisze 
odnośne dekrety.. 

POGŁOSKI, KOMENTARZE, 

PRZYPUSZCZENIA 

BERLIN PAT. — Wystąpienie miarodaj- 
nych czynników z otwartą groźbą rozwiąza- 
nia parlamentu wywołuje w kołach politycz- 
nych liczne komentarze na temat dalszego 
kształtowania się sytuacji w Niemczech. Lan- 
sowane w formie pogłosek ostrzeżenie, że par 
lament może być odsunięty od udziału w rzą- 
dach znajduje dzisiaj potwierdzenie w informa 

  

Zaniepokojenie w Waszynotonie 
Z powodu wydarzeń na Dalekim Wschodzie 
PARYŻ PAT. — „Echo de Paris" donosi 

z Waszyngtonu, że rozwój wypadków na 
Dalekim Wschodzie wywołuje tam żywy nie- 
pokój. Wysłanie nowych oddziałów  japon- 
skich do Szanghaju i uznanie przez Japonję 
nowego państwa mandżurskiego wywołało о- 
burzenie Stanów Zjednocznych i należy li- 
czyć się z ewentualnością komplikacyj. 

Rząd waszyngtoński mniej niż kiedykol- 
wiek byłby skłonny do uznania sytuacji paktu 
Kelloga. Z niecierpliwością oczekuje się w Wa 
szyngtonie raportu komisji Lyttona. Ogólnie 
panuje przekonanie, że Japonja' stanie wobec 
dylematu: albo przyjąć arbitraż w kwestji man 
dżurskiej, albo wystąpić z Ligi Narodów. 

Takst układu japońsko - mandżurskiego 
PARYŻ PAT. — „Le Matin" podaje głów- 

ne punkty sojuszu, zawartego między Japonja 
a nowem państwem mandżurskiem: 

1) Japonja bierze na siebie obronę militar- 
ną republiki mandżurskiej. 2) Zarząd południo 
wo - mandżurskiej kolei żelaznej  finansowa- 
nej przez kapitał japoński, obejmie w najbliż 
szej przyszłości administrację północno - man- 
dżurskiej kolei żelaznej. 3) Republika mand- 
dżurska uznaje wszystkie traktaty łączące do 
tychczas Mandżurję z Chinami z wyjątkiem 

  

tych układów, które mogłyby naruszyć nieza- 
„wisłość nowego państwa  mandżurskiego. 4) 
Republika mandżurska zobowiązuje się za- 
pewnić ochronę interesom chińskim. 5) Funk- 
cjonarjusze japońscy będą współpracowali z 
funkcjonarjuszami mandżurskimi dla zapewnie 
nia bezpieczeństwa konstytucji mandżurskiej. 
6) Obywatele japońscy w Mandżurji będą ko 
rzystali z wszelkiej swobody ruchów oraz z 
wolności handlu. 7) Republika mandżurska 
znosi wszystkie eksterytorjalności. 

cjach z kół miarodajnych, ogłoszonych w 
„Koelnische Zeitung“. 

Organ wielkiego przemysłu nadreńskiego 
powołując się na Źródło najbardziej kompetent 
ne donosi, że czynniki rządowe wypowiedziały 
się już dziś za odroczeniem terminu nowych. 
wyborów do Reichstagu poza przepisany kon-, 
stytucją termin dwóch miesięcy. L 

Rząd kancierza rapena gotów jest ponieść* 
wszelką odpowiedzialność — podkreśla dzien-* 
nik — za to obejście przepisu konstytucji w» 
tym punkcie, byle tylko uniknąć  nieobliczal-: 
nych następstw, jakie przynieść musiałoby dal, 
sze zaognienie walk politycznych w wyniku 
kampanji wyborczej. Nowe wybory zostałyby* 
rozpisane dopiero na jesień i to na zasadzie: 
zmienionej odrynacji wyborczej. # +  -'- 

Z temi możliwościami zdaje się liczyć cen-: 
trum które po dłuższej przerwie występuje, 
na e Ea dając do zrozumienia „że: 
narazie cze wyczerpane wszy-' 
stkie możliwości i rb szanse ME 
tworzenia większości w parlamencie: O ilebyr 
większość złożona z centrum i narodowych. 
socjalistów, zgłosiła gotowość poparcia gabi-, 
netu prezydjalnego z innym kanclerzem na 
czele, — oświadczają w kołach centrowych— 
to prezydent Rzeszy Hindenburg nie mógłby: 
bez zastrzeżeń odrzucić tego rodzaju propo- 

zycji. ' 
W podobnym duchu wypowiada się organi 

centrum „Deutsches Volksblatt“, wychodzący, 
w Stutgarcie, gdzie ostatnio odbywały się waż, 
ne narady polityków centrowych. Oparty na; 
porozumieniu między centrum a narodowymi 
socjalistami nowy rząd — oświadcza dziennik 
— nie miałby charakteru gabinetu ściśle koa-| 
licyjnego przyczem _ dotychczasowy zakres : 
władzy prezydenta Hindenburga mógłby pozo: 
stać nieuszczuplony. ® 

Prasa prawicowa potwierdza wersje, że 
centrum w wyniku ostatnich rokowań z naro: 
dowymi socjalistami, ujawniło gotowość wstą-! 
pienia do gabinetu, na którego czele stanąłby: 
Hitler! Centrum ma żądać dla siebie dwu tek, 
finansów dla Brueninga i pracy dla Steger- 
walda. Pozostałe miejsca w gabinecie zajęliby, 
narodowi socjaliści, czy też przedstawione 
przez nich osobistości. 2 

  

Rezultaty obrad państw rolniczych 
w Warszawie 

WARSZAWA, PAT. — W dniu dzisiej- 
szym o godz, 17 w gmachu ministerstwa 
rolnictwa odbyło się końcowe posiedzenie 
stałego komitetu studjów ekonomicznych 
państw rolniczych Europy wschodniej i 
środkowej. 

Na posiedzeniu obecni byli: minister 
rolnictwa i reform rolnych Lud, kiewicz, 
wiceminister tegoż ministerstwa Karwacki, 
wieemin. przem. i handlu dr. Doleżal, wice- 
min. skarbu Jastrzębski, minister pelno- 

mocny poseł Rzeczypospolitej w Białogro- 

dzie Schwarzburg - Guether, oraz wielu 

kierowników urzędowych instytucyj finan- 
sowych, przedstawicieli organizacyj gospo 
darczych. 

Obrady otworzył przewodniczący kon- 
ferencji dyrektor departamentu ekonomicz 
nego min. roln. dr. Rose, poczem przewod- 
miczący poszczególnych komisyj składali 
sprawozdania, przedstawiając odpowied- 
nie rezolucje, i poddając je pod głosowanie 

W wyniku obrad stalego komitetu stu- 
djów ekonomicznych państw rolniczych 
Europy Środkowej i Wschodniej w dniu 
dzisiejszym przyjęto ma posiedzeniu pie- 
narnem akt końcowy. streszczający rezul- 
taty prac konferencji. 

Pierwsza część aktu zawiera obszerną 
analizę obecnej sytuacji gospodarczej 
państw rolniczych, wchodzących w skład 
bloku, oraz wynikającą z niej konieczność 
zastosowania środków zaradczych. 

Druga część obejmuje odnośne rezolu- 
cje. Dotyczą one dziedziny tak polityki 
handlowej, jak i zagadnień matury finan- 
sowej. Odnośnie problemów, wkraczają- 

cych w zakres międzynarodowych stosun- 
ków handlowych, rezolucje zajmują się: 

,a) sprawą zniesienia utrudnień i pro- 
hibieji, hamujących normalną międzynaro 
dową wymianę towarową, a to drogą wpro 

wadzenia w życie odpowiednio zmodyfiko- 

wanej konwencji, podpisanej w Genewie 8 
listopada 1927 r., a dotyczącej zniesienia 
utrudnień w stosunkach wymiennych mię- 
dzynarodowych$ 

b) do czasu przywrócenia zasady wol- 
ności wymiany międzynarodowej. Komitet 

wypowiada się za koniecznością uzyskania 
przez kraje rolnicze w drodze umów dwu- 
stronnych lub wielostronnych — od kra- 
jów wierzycielskich dodatkowych kontyn- 

gentów eksportowych, a to celem umożli- 
wienia im wywiązania się ze swych zobo- 

wiązań; 

c) sprawą stworzenia systemu preferen 

cji, mającego na celu ułatwienie państwom 
rolniczym zbytu ma główne produkty rol- 

ne i hodowlane; 

d) sprawą podwyższenia ceny produk- 
tów rolnych i pokrewnych przez uporząd- 
kowanie stosunków na międzynarodowych 
rynkach zbytu. 

W dziedzinie zagadnień finansowych 

Komitet wskazał ma potrzebę stworzenia 
w państwach, w: których stosunki kredy- 
towe tego wymagają, specjalnych fundu- 
szów, umożliwiających przywrócenie nie- 
zbędnej płynności instytucyj kredytowych 
drogą przejęcia od nich aktywów, które z 
przyczyny obecnej anormalnej sytuacji go 
spodarczej utraciły swój charakter wie- 

rzytelności krótkoterminowych. Rezolucja 

wskazuje, że urzeczywistnienie tego projek 
tu powinno nastąpić w drodze indywidua|- 
mych pożyczek zainteresowanych państw 
na głównych rynkach finansowych. Ze 
względu 'na potrzebę ulokowania takich 
pożyczek przy umiarkowanem - oprocento- 
waniu wysunięta została koncepcja dodat- 

kowego zagwarantowania tych emisyj 

przez inne państwa, w szczególności te, rta 
rynkach których pożyczki byłyby lokowane 

iPozatem rezolucja wypowiada się za 
kontynuowamiem prac, podjętych przez 
międzynarodowy instytut rolmiectwa w 
Rzymie nad stworzeniem międzynarodo- 
wych instytucyj kkrotkoterminowego ikte- 

dytu rolniczego oraz wskazuje na potrzebę 
ratyfikacji konwencji o stworzeniu między 
narodowego «towarzystwa. dla hipotecznego 
kredytu rolniczego przez państwa, , które 
dotąd tego nie uczyniły. i и 

W sprawie ograniczeń dewizowych, sto- 
sowanych obecnie w szeregu. państw, ko- 

mitet stwierdził ich szkodliwość dla mię- 
dzynarodowych stosunków gospodarczych i 
podkreśla konieczność ich szybkiego znie- 

sienia, uznając jednakże konieczność stw:- 
rzenia niezbędnych ku temu warunków. | 

W zakresie spraw natury ogólnej, Ko- 
mitet studjów wypowiedział się za ewen- 

tualnem zwołaniem przyszłego zjazdu kie- 
rowników polityki gospodarczej państw 
bloku agrarnego do Bukaresztu. : 

Nadto komitet wypowiedział šię za po- 

trzebą zaproszenia na konferencję w Stre- 
sie również przedstawicieli Łotwy i Ksto- 
nji, jako członków bloku agrarmego.
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SILVA RERUM 
Jak jest z tym poziomem 

w Wilnie? 
W warszawskiem „ABC“ feljetonista 

Z. Cithurus umieszcza od pewnego czasu 
żywo pisane szkice pt: „Przechadzki po 
kryzysowej Warszawie”, omawiając w nich 
najrozmaitsze aktualne sprawy, jakich w 
nadmiarze dostarczyć może miljonowa sto- 

lica. 
"Ostatni, wczorajszy feljeton zajmuje się 

sytuacją szkół — głównie powszechnych 
— i warunkami, w jakich odbywa się pra- 

(ca nauczycieli. Wydaje się, że poniższy o-- 

Ibrazek nie traci mic ze swej barwności i 
w Wilnie. Nie szkodzi przeto zwrócić na 

miego uwagę w przeddzień mowego roku 

szkolnego 

W jakich warunkach odbywa się pra- 
«ca? — pytam jednej z pań, doświadczonej 
wychowawczyni. — W najrozmaitszych. 

Są szkoły urządzone catkiem nowocześnie, 
w gmachach nowych. Tam jest dobrze. Mo- 

žna utrzymać czystość. Większość szkół 
mieści się jednak w domach starych, czę- 
sto nieskamalizowanych. Pokoje ciasne i 
brudne, dzieci też. Nędza — nie daj Boże. 
Łapiny i nogi brudnie. Pytam jednej takiej: 

— Czemu nóg nie myjesz? 

He — powiada — a „chtoby* mył. W 
domu nikt nie myje. Cheba na święta... 

Albo taki obrazek: 
— Dlaczego Siemkówna nie przyszła do 

klasy? 
— &А bo jej tate porżnęły niożamy. 

— A kto „poržnąl“? 
— A to brat tego rudego Jozka, co w 

pierwszej ławce siedzi. 

Imnym razem: 
— Zosia Rzepakówna, kto cię tak po- 

siniaczył? 
— Matka nam się zaprzepaściła raz i 

przyszła późno. Tato był bardzo zły i przez 
to się spił. Wtenczas wszystkie w domu 
dostały lanie, a ja — bo krzyczałam, żeby 
tata mie walił — psze pani. 

* + * 

— Poziom moralny tych środowisk, jest 
wprost przerażający. Mozolna i ciężka jest 
praca nad podnoszeniem tego poziomu. 
Często są to wysiłki beznadziejne, bo szko- 
ła, nawet dobrze prowadzona — ma wszak 

swój ograniczony zasięg. 
— W takich to ciężkich warunkach 

pracujemy po 30 godzin na tydzień. Kon- 
traktowym ten czas wykładowy wydłużają 
często do 36 godzin, oczywiście bez dopła- 
ty „a często bez miesięcy wakacyjnych, je- 
żeli taki kontraktowy niema przedłużenia 

umowy na jesień. 
Myšię, že wileńskie nauczycielki mają 

do czynienia z takimiż uczniami. Nie noszą 
oni imion Józków, a Józiuków, nie mówią 

„psze pani*, a „panieczka'”, nie są łobu- 
ziakami antkami — tylko żulikami. Poza 
„tem nauczyciel orze również 30 godzin, mo- 
że jeszce bardziej wyczerpująco niż war- 
<szawski, dziecko bowiem ulicy wileńskiej 
„jest raniej ruchliwe umysłowo i mniej 
sprytne od swego stołecznego rówieśnika. 

Teraz, z nowym rokiem szkolnym, mo- 

że się sytuacja poprawi. [Po lipwidacji klas 
wierwszych w gimnazjach, napłynie do 
szkół powszechnych inteligencka dzieciar- 
mia. Podniesie ona poziom kulturalny i 
moralny wszystkich Kaziuków i Józiuków, 
albo — kto wie? — może się sama wrychie 
do ich poziomu znižy... Narrator. 

450 H. P. 

Sily wodnej 
dg wykorzystania 

maj. LADIWATÓW 
———-22 

  

ČEDDESKKG TEO ii DIT SUITES TE SET TNN 

Edward Snitzer 
W roku bieżącym upływa właśnie 50 

lat od chwili, gdy wielki Mahdi, prorok 
afrykański, stanął na czele czarnych, 
zbrojnych hord. Był to ostatni, na więk- 
szą skalę zakrojony, protest i bunt czar 
nego lądu, wobec zachłannego, białego 
„interesu* ekonomicznego, kolonji, man- 
datów, protektoratów, budzących się 
„apetytów, wyścigu imperjalizmów euro- 
pejskich, budzących swą moc, rozwój i 
mocarstwowość globalną na zdobywa- 
ych kołonjach. Dziś Niemcy marzą i 
mówią o utraconych kolonjach. W rokn 
1914 stawiały warunki pokoju, w myśl 
których wszystkie  kolonje francuskie 
przypaść miały im w udziale. W tym sa- 
mym czternastym i piętnastym roku, w 

' histotji kołonjalnej nastąpił wielki, zasa- 
dniczy przełom. Obalona została nie- 
wzruszona dotychczas zasada solidarno 
ści i autorytetu „białych*. Wojna bia- 
łych z białymi przeniosła się w najczar- 
niejsze czeluście Afryki. — Niemcy zo- 
stali zwyciężeni i wyparci z lądu zupeł- 
nie. — Dziś, w historji Afryki następu- 
ją dalsze doniosłe etapy. Polityka airy- 
kańska obracała się wokół osi, która ni- 
gdy, nietylko nie pokrywała się z geo- 
graficzną osią lądu, ale leżała nawet po 
za granicami Afryki. Osią tą był kanał 
Suezki i przemożny, wypływający ze 
spłotu najróżniejszych _ konsekwencyj, 
wpływ interesów angielskich. Dziś, w 

„toku 1932 dają się w Londynie słyszeć 
głosy o zaniku wielkiego znaczenia ka- 
nału Suezkiego. Rozwój automobilizmu, 

5ŁOW Q 

Por. Żwirko na pierwszem miejscu 
w Międzynarodowym Raidzie Samolotów Turystycznych 

BERLIN PAT. — O godzinie 16 ogłoszo- 
no nieoficjalne wyniki punktacji dła pierw- 
szych 12 uczestników międzynarodowego lotu 
awjonetek. Prowadzi Żwirko mając 416 punk- 
tów, przeciętna szybkość 191 km. na godzinę, 
a w punktacji za przeciętną szybkość w po- 
dróży i za zużycie paliwa 171 punktów, zaś 
za próbę techniczną 245 punktów. Następne 
kolejne tmiejsca zajęli (przyczem podajemy 
przy każdym: a) ilość punktów w ogólnej pun 
ktacji; b) średnią szybkość na godzinę; c) 
punkty za przeciętną szybkość w podróży i 
zużycie paliwa; d) punkty za próbę technicz- 
ną. 

(2) Niemiec Poss a) 411; b) 196 km.; e) 
17/; d) 234. (3) Niemiec Hitrh a) 410; b) 
203 km.; @) 230. (4) Szwajcar Fretz, a) 408 
b) 197 km.; c) 177; d) 231. (5) Niemiec 
Morsik a) 404; b) 200; c) 180; d) 224. (6) 
Niemiec Stein a) 401; b) 208; c) 180; d) 221. 
(7) Niemiec Seideman a) 394; b) 219; c) 180 

  

d; 214. (8) Niemiec. Susser a) ——; b) 193; 
c) 173; d) 219. (9) Niemiec Osterkampi a) 
383; b) 187; c) 164; d) 219. Niemiec Massen 
bach a) 363: b) 206; c) 180; d) 183. (11) 
Niemiec Marienteld a) 325; b) 205; c) 180; 
a) 145. (12) Polak Gedgowd a) 300; b) 164; 
c) 102; d) 198. 

Między tą nieoficjalną, a ostateczną oiicjal 
ną punktacją zajsć może co najwyżej odchy- 
lenie od 1 do 2 punktów. 

Według powyższego porządku odbędzie się 
jutro stari do ostatniej konkurencji, to jest 
próby na szybkość maksymalną. 

Dziś o godzinie 15.09 na lotnisko Staaken 
przybył Poss, zaś zaraz po nim Cuno. © go- 
dzinie 15.09 wylądował Czech Kalia. O godzi 
nie 15.36 Francuz Detre. Dotychczas brak je- 
szcze dwu lotników. 

BERLIN PAT. — Uczestników _— polskich 
międzynarodowego raidu witano na lotnisku 
w Saaken owacyjnie. Na przyjęcie lotników 

GOKEFIEOAWOWAC ZZO OBWODY TODGACE 

GŁOSY CZYTELNIKÓW 

© opiietach w pedagogice 
Gdyby jakiś cudzoziemiec orzekł, że 

pod względem kultury towarzyskiej stoi- 

my niżej od Rosjan — bylibyśmy takim 

sądem dotknięci. Miamy siebie za wersai- 

czyków północy i obok feblika heraldyjne- 

go mamy również feblik na punkcie wzo- 

rowych form towarzyskich. Nie twierdzę, 

że ów: cudzoziemiec, wywyższając Rosjan 

naszym kosztem, miałby słuszność callko- 

witą, w pewnej jednak dziedzinie, nie mógł 

bym jego opinję uznać za bezpodstawną. 

Ta dziedzina jest stosunek mauczycieli do 

uczni w szkolach. Kiedyś w naszym powia 

towym Słucku, nauczyciel gimnazjalny wy- 

mawiał dość często słowo „durak* — we 

wstępnej klasie. To słowo już było zna- 

cznie rzadziej wymawiane w pierwszej kla- 

się bardzo rzadko w drugiej a prawie ni- 

gdy i tylko przez bardzo zasłużonych pe- 

dagogów: w trzeciej klasie. Gdyby w śiód- 

mej albo w óśmej klasie mauczycieł powie- 

dział do ucznia „durak* albo „bałwan'”, 

powstałaby z tego awantura. Nie wiem, 

jakby się zachował wyłajany uczeń, w 

każdym jednak razie nie strawiłby posły- 

szanego epitetu tak łatwo jakby to był 

chleb z masłem. Jego koledzy znobiliby na- 

supione miny a po lekcji „prawdopodobnie 

cała sprawa oparłaby się o dyrektora. Te- 

woż dnia pod wieczór jużby o tej gimna zjal- 

nej sensacji wiedziano na mieście i zgor- 

szenie byłoby ogólne. „Tak toż nie jakiś 

błazen, żeby jego łajali. On żeż za rok bę- 

dzie studentem!'* Tak mówiłaby niejedna 

osoba „trzymająca uczni na kwaterze". 

(Później studentami! stali się nawet blazny 

a „studenci* zostali awansowani na „aka- 

demików* — iw duchu naszej tytulomanji). 

Tak było w Słucku. Później, w czasie 

swojego pobytu w Krakowie, miałem sty- 

czność z maturzystami z gimnazjum św. 

Anny i cóż się od niech dowiedziałem ? Że 

uczeń óśmej klasy, któremu nauczyciel w 

zniecierpliwieniu powiedział „dureń  jes- 

tes!“ przyjmował te mocne słowa z obojęt- 

nością a jego kolegom nawet do głowy nie 

przychodziło robić z tego powodu jakąś 

„hecę“. Na takie drobnostki nie zwraca- 

no uwagi. Na tem nie koniec. Poznałem 

pewnego pedagoga gimnazjalnego z Ma- 

łopolski, który wyniósł ze swoich stron ro- 

dzinnych zwyczaj, stosowany przez niego 

nawet w Kongresówce — zwyczaj bicia. 

(Nie wiem, czy po pysku czy po tyłku, ale 

zdaje mi się, to pierwsze, bo drugie miejsce 

bawdziej nadające się jest mniej dostępne). 

[Pomińmy jednak owo bicie, i w Poznańsk. 

dobrze zmane, bo przypuśćmy, że w Ga- 

Pomińmy jednak owo bicie, i w Poznańskiem 

skiem była to naleciałość niemiecka. Roz- 

ważmy tylko bliżej sprawę epitetów. Jak 

się w ich świetle przedstawia kultura towa- 

  

rzyska w. Galicji wobec osławionego ro-. 

syjskiego grubjaństwa? Trzeba. przyznać, 

że nie szczególnie. 

To są moje wspomnienia z czasów 
przedwojennych, nasuwa się jednak pyta- 

nie jak ukształtowały się te stosunki w 

"Polsce niepodległej a zwłaszcza u nas * 

kmesach. Ponieważ przez jakiś czas na 

byłem nauczycielem gimnazjalnym, mogę 

coś o tem wiedzieć. Z/ początku było wszy- 

— Emin — Effendi 
aeronautyki, innych środków lokomocji, 

może wytworzyć dla Anglji bliższą, bar- 

dziej wygodną drogę do Indyj. Na tej 

drodze leży Persja. Prasa perska z nie- 

pokojem notuje głosy angielskie, wyka- 
zujące coraz większe zainteresowanie 

linją Bagdad — Madros. 
Dziś jeszcze, mimo przebiegających 

kolei, mimo dróg bitych i samochodów, 

mimo aeroplanów i tanków, przebywa- 

jących Saharę — dużo jest jeszcze w 
Afryce „czarnego'* lądu, dużo lwów i 
słoni, nosorożców i lampartów, dużo 
dziewiczych lasów i stepów, ale jakże 
po stokroć inaczej wyglądało to wszyst- 
ko 50 lat temu, gdy Mahdi, w roku 1882 
wzniósł nad fanatycznym ludem Sudanu 

zielony sztandar proroka i prowadził 

swe zastępy na Faszodę, Khartum w 

dół Nilu marząc o Kairze i Aleksandrii! 

Jakże mimo rosnących apetytów  euro- 

pejskich, mimo intryg, dyplomacji, ubie- 

gania się o pierwszeństwo — jakże ina- 

czej wyglądało współzawodnictwo i 
konkurencja mocarstw w kolonjach afry- 
kańskich. Kulturtrigerska marka wyci- 
śmięta była na kaźdej karawanie, pseu- 
dosolidarność europejska w każdem po- 
czynaniu, kulturalna _ „międzynarodo- 
wość' na każdem obliczu wielkich po- 
dróżników i bojowników Afryki. W tej 
specyficznej atmosferze wyrastały, two- 
rzyły i pracowały zupełnie specyficzne 
jednostki, w warunkach dziś dla nas nie- 
zrozumiałych, najczęściej uczeni i mężo- 
wie stanu jednocześnie... tylko pięćdzie- 

stko po Bożemu. Trzy zwykłe wyrazy po- 

Ikowe: „duren“, „bažwan“ i „osiol“, bez 

których, zdawałoby się, niełatwo obejść się 

w' Szikole, zostały jakby zapomniane. Nawet 

w niższych klasach wyszły one z użycia. 

Trwało to jednak niedługo. W latach na- 

stępnych, już po mojem wycofaniu się z 

gimnazjum, przybyło do naszych szkół Spo- 

ro nauczycieli z Galicji. Zaczęto mówić do 

uczni nietylko „ubierz narzutkę“, ale rów- 

nież czasami „jesteś osioł". 

Pod tym ożywiającym wpływem i nasi 

zaczęli sobie trochę po galicyjsku folgować 

O ile o tem sądzić z opowiadań, wytworzył 

się jakiś stan rzeczy pośredni między tem. 

co bylo niegdyś „pod Moskalem* a tem 

co utarło się „pod Austrjakiem' (zdaje się 

że bez winy Austrjaka). O ile wiem, dzi- 

siaj jest już lepiej i może nawet lepiej niż 

było „pod Moskalem". Trzy określenia la- 

pidarne „duren“, „osicl“ i „batwan“ stra- 

ciły niedawno jeszcze wziętość i coraz bar- 

dziej, jak się zdaje, wycofują się z reper- 

tuaru wyrażeń posiłkowych, ułatwiających 

pedagogom kształcenie młodzieży. 
Wiem, że od nauczycieli nie trzeba wy- 

magać za dużo. Nauczyciel nie może być 
aniołem. Wiem z własnego doświadczenia, 

że nieraz ciśnie się na język, jeden z wy- 
żej wymienionych 'wymazów  nieprzyjem- 

nych ale przekonałem się równieź o tem, 

że można bez wielkiej trudności obejść się 
bez nich. Przytem, uciekanie się do jed- 

nego z tych trzech komplementów zasad- 
niczych (są jeszcze inne) zazwyczaj nie 

nie pomaga a często obniża. autorytet na- 
uczyciela. 

Dlatego zwracam się do was, byli moi 

koledzy, z taką namową: w sprawach 

szkolnego savoir vivru idźmy raczej za 
przykładem Moskali i szkolnictwu nasze 
mu ubędzie tak zwana w pedagogice „me- 
toda doraźnej dyskwalifikacji słownej”, 
inaczej „metoda trzech określeń dyskwali- 
fikacyjnych“ — nikt na tem ubytku nie 
ucierpi. *). 

Zwracam się również i do įwaszych 
wrażliwych serc, o młodzieży! Nie wwódź- 
cie na pokuszenie waszych nauczycieli. — 
Przepraszam — profesorów! Nie utrud- 

niajcie im wyrzeczenia się tych trzech nie- 
ładnych rzeczowników posiłkowych, które 
już i dzisiaj słyszycie „ex cathedra“ niez- 
byt często. Wprawdzie te wyrazy, których 
nie chcę jeszcze raz wymieniać, mają w 
szkolnictwie wszystkich narodów dawną i 
poczesną tradycję, ale wobec  nowsżych 
prądów trudno im się nieraz ostać. Ża- 
łować ich nie warto a wy z pewnością 
wzdychać do nich nie będziecie. 

M. Bernowicz. 

    

*) W naszym podręczniku pedagogiki 
znajdujemy ustęp, ocenę tej metody: ,,Bez-- 
sprzeczną jej zaletą jest _ zgodność z 
wybuchowym charakterem wielu nauczy- 
cieli w chwilach ich niedyspozycji, innych 

natomiast walorów trudno się w niej do- 
szukać. Wobee tego należałoby powyższej 
metody w szkole zaniechać, ograniczając 

zalkres jej stosowania do ściślejszych kó- 
łek rodzinnych”. 

przywitai na lotnisku płk. Filipowicz, dyrektor 
departamentu lotniczego ministerstwa komuni- 
kocji, mjr. Kwieciński, mjr. Wojtyga. W imie- 
niu poselstwa polskiego powitał zawodników 
attache wojskowy mjr. Szymański. Pani Szy- 
mańska wręczyła lotnikom kwiaty. W imieniu 
aerokiubu niemieckiego złożył ekipie poiskiej 
grarułacje prezes aeroklubu Koeller, i wicepre 
zes klubu Haefiner. Licznie zebrana publiczność 
entuzjastycznie przyjmowała zawodników pol- 
skich. 

BERLIN PAT. — Oficjalna punktacja w 
międzynarodowym raidzie lotniczym dookoła 
europy, w której uwzględniono szybkość, pro 
by techniczne, regularność lotu itd. przedsta- 
wia się jak następuje: 

Pierwszym jest Żwirko 456 punktów; na- 
stępne miejsca zajęli: Poss 451 punktów, 
Hirth 450, Fretz (Szwajcarja) 448, Morzik 444 

Cuno 442, Stein 441.  Seideman 434, Susser 

432, Bajan 429, Osterkampi 423, Pasewaldt'419 
Junck 411, Massenbach 403. Marienield 365, 

Giedgowd 340. Brak jeszcze danych co do 

Karpińskiego i kilku innych lotników. Wyni- 

ki ich mogą wpłynąć na kolejność dalszych 

zawodników. Pierwsza piątka jest już ostate 

czna. Przypuszczalnie Karpiński znajdzie się 

przed Giedgowdem. 
BERLIN PAT. — Korespondent PAT od- 

wiedzit dziś członków polskiej ekipy, biorą- 

cych udział w międzynarodowym raidzie awjo 

netek, w ich kwaterze, znajdującej się w za- 

chodniej dzielnicy Berlina. Wszyscy Polacy 

mimo przebytych trudów nie są bynajmniej 

znużeni, oczekując z doskonałem Samopoczu- 

ciem wyniku jutrzejszej konkurencji tj. próby 

na maksymalną szybkość, mającej zadecydo- 

wać o zdobyciu puharu. Motory są zupełnie 

pewne. Lotnicy wyrazili się z uznaniem O Ser- 

decznem przyjęciu, jakiego doznawali ze stro 

ny placówek dyplomatycznych polskich, zwła- 

szcza w Hamburgu oraz O koleżeńskich spor 

towych stosunkach, panujących pomiędzy bio- 

rącymi udział w raidzie. Gdyby nie etap alpej 

ski, niezwykle ciężki, Żwirko byłby już dziś 

bez konkurencji. „Moglibyśmy od jutra zacząć 

od nowa* — oświadczył kapitan Gedgowd na 

pożegnanie korespondentowi PAT. 

Strajk pracowników wydz. admi- 

nistracyjnego magistratu 
w Warszawie 

WARSZAWA. PAT. — W strajku pra- 

cowników wydziału administracyjnego ma 

gistratu warszawskiego biorą udział WSZYS 

cy pracownicy tego wydziału z wyjątkiem 

naczelników biur i oddziałów. 

O strajku pracowników w przedsiębior- 

stwach miejskich narazie niema mowy. Je- 

dynie pracownicy wodociągów i gazowni 

oświadczyli, że w razie przeciągnięcia się 

strajku pracowników wydziału administra- 

cyjnego do 1 września, przystąpią do straj 

ku po tym terminie. 

Jak się dowiadujemy, ma posiedzeniu 

naczelników i kierowników: poszczególnych 

biur, objętych strajkiem, postanowiono wy 

powiedzieć pracę tym pracownikom, któ- 

rzy nie stawią się w dniu dzisiejszym Jo 

pracy. 

  

W numerze z dnia 20 kwietnia rb. zamie- 

ściliśmy wynurzenia niejakiego Antoniego Da- 

ukszy, emigranta litewskiego, który skazany 

przez sądy niemieckie odsiedział karę w wię- 

zieniu Śledczem w Stuhm . Dauksza opisywał 

stosunki panujące w tem więzieniu. Przedsta- 

wiał je w nader niekorzystnem świetle, poda 

jąc cały szereg szczegółów. o szykanowaniu, 

maltretowaniu i nawet biciu więźniów. 

Na skutek tych wiadomości władze niemie 

ckie wdrożyły dochodzenie, celem zbadania 

stosunków, panujących w więzieniu w Stuhm. 

Sprawą tą zainteresował się specjalnie kore- 

spondent „Vossische Zeitung* w Warszawie p. 

Birnbaum który otrzymał z Berlina rezultaty 

dochodzeń i przesyła je nam z prośbą o u- 

mieszczenie. Mianowicie: nieprawdą jest, że o 

północy rozbierano więźniów do naga, — za 

bierano im tylko ubranie wierzchnie, ponie- 

waż zachodziła obawa, iż przygotowują się 

do ucieczki. Nieprawdą jest też, że więźniów 

bito. Bicia nie stosuje się w żadnem więzie- 

niu niemieckiem. Emigranci litewscy podlegali 

wewnętrznemu regulaminowi więzienia narów 

ni z innymi węźniami. Podczas swego poby- 

tu Pleczkajtis i jego 5 towarzyszy mogli na- 

pisać 135 listów. Sam Pleczkajtis po opuszcze 

niu więzienia wyraził podziękowanie dyrekto- 

rowi tegoż więzienia w Stuhnm za wyjątkowa 

ludzkie i dobre traktowanie. 
  

  

siąt lat temu... 
Egzotyczne tło zawsze przyciągało 

uwagę najszerszych mas, stanowiło i 
stanowi jeszcze specjalną  pikanterję 

Przedwojenna opinja poświęcała wie- 
le uwagi takiemu naprzykład Eminie Pa- 
szy. Jeszcze przed samą wojną gorzal 
spór o tego dziwnego, tajemniczego czło 
wieka. Dopiero w zawierusze wojennej 
zapomniało się o tem, odeszły w dal, 
przestały być aktualne i sytuacje i oso- 
by. 

A właśnie 50 lat temu, w r. 1882, 
niejaki Edward Schnitzer, potomek ży- 
dowskiej rodziny ze Śląska, Niemiec z 
kultury i wychowania,  mahometanin, 
przeistoczony z ewangelika, uczony or- 
nitolog i lekarz, piastował urząd guber- 
natora Afryki ekwatorjalnej, z siejdzi- 
bą w Lado nad jeziorem Albert-Nyassa. 
Niemiec osadzony w więzieniu na swem 
stanowisku przez jednego z najzasłu-- 
żeńszych mężów angielskich, generała 
Gordona. — Edward Schnitzer nie ukoń- 
czył studjów lekarskich i nie posiadał 
prawa praktyki w Niemczech. Emigro- 
wał przeto do Małej Azji i stał się na- 
dwornym lekarzem magnata tureckiego 
Wali-Miszir-Diiwdżi— Ismail-Hakki -Pa 
szy. Tajemnicze były koleje Schnitzera. 
Gdy w kilka lat później powrócił do Eu- 
ropy, był już mahometaninem. Jak się 
to stało? — Nikomu, nigdy późniejszy 
Emin, nie wyjawił swej tajemnicy. Raz 
tylko, podróżnik i aptekarz włoski Wit- 
ta-Hassan podsłuchał rozmowę, prowa- 
dzoną w namiocie, nad jeziorem Wikto- 
rja, w sercu Afryki. Muzułmanin, Ahmed 
Mahmud, podpiwszy sobie wbrew zaka- 
zowi, Koranu, dowcipkował na teniat 

zmiany religii. — Emin siedział milczą- 
cy i gładził brodę. Później rzekł: „Mah- 
mudzie,, jeżeli ktoś zmienia religię dla 
kobiety, godzien jest potępienia, jeżeli 
ktoś czyni to dla pieniędzy, godzien jest 
pogardy, jeżeli ktoś czyni to jednak dla- 
tego, że mu nóż oparto o gardło, godzien 
jest wyrozumienia“! 

Po śmierci swego patrona, Edward 
Schnitzer wraca do Europy. Po krótkim 
pobycie wyrusza powtórnie, tym razem 
do Egiptu. Muzułmanin i Emin. Zacią- 
ga się w służby Khediwa jako Emin- 
Effendi i wtedy to Gordon mianuje go 
gubernatorem Sudanu. Pracuje na służ- 
bie egipskiej w interesach W. Brytanii. 
Rzucony w otchłań czarnego lądu, w 
dziewicze puszcze i stepy, administruje 
połaciami kraju, również wielkiemi, jak 
dzikiemi. Podobno wywiązuje się z te- 
go świetnie. Nawet wrogowie Emina 
przyznają to w późniejszych . pamiętni- 
kach i pracach. — Gordon w niedługim 
czasie odchodzi do Indyj, następnie A- 
iryki południowej, później wycofuje się 
zupełnie z życia politycznego i osiada 
w Palestynie, Ale w chwili, gdy wybu- 
cha rewolucja Mahdiego, gdy jego hor- 
dy zdają się zagrażać całej Afryce, rząd 
brytyjski uprasza go z powrotem na wy- 
sokie stanowisko, daje mu wielkie peł- 
nomocnictwa i porucza ušmierzenie cen- 
tralnej Afryki. 

Wtedy to Emin siedzi na swej ufor- 
tyfikowanej placówce w Lado, w samem 
sercu czarnego lądu, z garstką wiernych 
mu żołnierzy i odpiera ataki Mahdiego 
z Południa. Odcięty zupełnie od świata. 
Na Północy, górne brzegi Nilu zdobywa 
Mahdi. Zdobywa Khartun i morduje 

RZEŹBA RELIGIJNA 

  
Na urządzonej w Towarzystwie 

Sztuk Pięknych w Warszawie 
skiej sztuki kościelnej uzyskała 
skopatu, rzeżba pod nazwą 
dłuta Antoniego Polkowskiego. 

Na ilustracji naszej widzimy 
rzeźbę. 

Cyklon nad Argentyną 
BUENOS AIRES. PAT. — Z Parag- 

waju donoszą, że nad miastem Asuncion i 
okolicą przeszedł straszny cyklon, wyrzą- 
dzając wielkie szkody materjalne. Szale- 
jący huraganowy wicher powyrywał drze- 
wa z korzeniami, pozrywal dachy z domów 
powywracał słupy telegraficzne i telefo- 
niczne, oraz zniszczył przewody oświetle- 
nia elektrycznego na ulicach, skutkiem 
czego miasto przez kilkanaście godzin było 
pogrążone w ciemnościach. Ruch kołowy i 
pieszy został zupełnie wstrzymany. 

Gen. San Jurio w więzieniu 
SANT' ANDER. PAT. — Gen. San Ju- 

rio z dyrektorem slużby bezpieczeństwa, 
pod eskortą 8 policjantów, został przewie- 
ziony do więzienia. Generał natychmiast 
został przebrany z munduru w odzież wię- 
zienną i odprowadzony do celi. 

Zachęty 
wystawie pol- 
nagrodę Epi- 

;;Niepokalana“, 

odznaczoną 

    

Г оее Ра 

W WIRZE STOLICY 
* UROCZE LETNISKO 

Tak pięknego lata, jak obecne, już dawno 

nie było; bodaj, że od 20-go roku; wtedy woj * 

nie towarzyszyła uporczywie 

pogoda. 

Warszawiacy wracają z letnisk, łatwym 

jesteśmy narodem, niewymagającym, ot spo- 

tykam Pomusińskiego rozradowanego, promie- 

niejącego. 

— Udały się panu letniaki? 

— Cudowne panie. Byliśmy 

kach Wielkich, co za okolica! 

superśliczna. 

— Górzysta okolica? 

piękna, upalna 

w Podświn- 

mówię panu 

— Skądże, równiutka, jak stół; gdzie o- 

kiem rzucić — nie widać pagórka. 

— Lasów dużo? 

— Przedewszystkiem zaraz za stodołą 

naszego gospodarza rosły dwie rozłożyste wie 

rzby, a pozatem koło Pijawkowa, niespełna 8 

kim. od nas; drzew ile chcąc — było ich tam 

ze trzydzieści czy nawet więcej... 

— A kąpać się było gdzie? 

— Naturalnie, woda ze studni czyściutka, 

świeża; leliśmy sobie wzajemnie na głowę. 

— Rzeki, jeziora, stawu nie było w po- 

biiżu? 

— Owszem, owszem, w . Dobrochłewie 

pośrodku rynku duża tafla wodna wszystkie 

kaczki i prosięta miały tam używanie, no 1 

pod Bęcwałowicami płynie rzeka — teraz tyl- 

ko wyschła zupełnie, ale koryto zostało.. 

— Łąk też tam niema? 

— A skądże panie, to sucha, zdrowotna 

miejscowość; za to piasku — ile chcąc... 

— Szosa jest gdzie w pobliżu? 

— Nie daj Boże! jeszcze by nam auta ha 
łasowały ustawicznie, nie, nie — najbliższa 

szosa jest o 15 klm. 

— A do kolei blisko? 

— Niedaleko niecałe 14 klm. Wie pau 

gwizd lokomotyw, to bardzo przykra rzecz. 

— Mieszkali państwo wygodnie? 

— ldealnie. Gospodarze w jednej izbie, 

my w drugiej, na nas sześciu mieliśmy trzy 

łóżka. Gdy się cielę urodziło, gospodarz chciał 

je do nas wtrynić, ale nie zgodziliśmy się -— 

dopłaciiem mu 2 zł. i ustąpił. 

— Muchy nie dokuczały- 

— Co znowu, okna tak zrobione, że nie 

można je otworzyć, a drzwiami włazi ich prze 

cie mało... 

— A czysto? 

— O, żona sprzątała akuratnie, nawet tak 

solidnie; że gospodyni pozwoliła jej i swoją 

izbę zamiatać, dzieci pomagały... 

— Jednem słowem, zadowolony pan? 
— I jak jeszcze. Na przyszły rok jedzie- 

my do Podświnków Wielkich znowu na łet- 
niaki, może i pan da się namówić. — Каго!. 
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Konces|onowane przez Kuratorjum Okręgu Szkolnego 
wileńskiego, Koedukacyjne Kursy Wieczorowe 

(z programem gimnazjów państwowych) 

Im. Komisji Edukacji Narodowej 
pod protektoratem Pelskiej Macierzy Szkolnej w Wilnie od dnia 15 sierpnia r. b, 
przyjmuje zapisy na rok szkolny 1932—33 do wszystkich klas gimnazjum typ 

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

Nauka rczpocznie się dnia 1 września. 
l Sek.etaijat Kursów czynny od godziny 15 do 20 prócz Świąt i niedziel we włas- 

nym lokalu przy ulicy Mickiewicza 23. 
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8 KL. HUMANIST. 

Kancelarja czynna 

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

KOEDUKACYJNE 

ul. Dąbrowskiego 5, tel. 2-65 

codziennie od 9—1. 

KURSY MATURALNE 
przy GIMNAZJUM im. J. I. KRĄSZEWSKIEGO 

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

Uprawniene przez Kuratorjum O.S.W. Nr. Il-31078. — Typ hnmanistyczny 
i mat. przyrodniczy. System półroczny. Program gimnazjów państwowych. 

Początek roku szkolnego 5 września o godz. 17. 
Kancelarja czynna w godz. 9—13 i 17—19. 

Koedukacyłne 
wieczorowa > 
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Gordona. Na Zachód rozpościerają się 
nieprzeniknione puszcze Konga, gdzie 
jeszcze stopa białego człowieka nigdy 
nie została na wschód powstanie Massa 
jów odcina mu drogę do Zanzibaru przez 
stepy wschodniej Afryki. Tak siedzi lat 
pięć. Wciąż włada podległą mu prowin- 
cją, bez pieniędzy, bez żadnej wieści z 
zewnątrz, zdany na łaskę i niełaskę airy 
kańskiego nieba. Nikt nie wie, co się z 
nim dzieje. Czy żyje jeszcze? 

Ale opinja europejska była solidar- 
ną. Z zachodu wyrusza słynna, historycz 
na ekspedycja Stanley'a, fundowana 
przez amerykańsko-angielsko-belgijskie 
sfery. Ze wschodu niemiecka, pod wo- 
dzą dr. Petersa. Kulturalny, naukowy, 
polityczny świat z zapartym tchem ocze- 
kuje wieści z Afryki! — Stanley idzie 
na czele 1500 ludzi przez  nieprzebyte 
puszcze dziewicze zachodniej Afryki. 
Tygodnie całe trwa marsz przez „Wiel- 
ki Las“. Zastaje Emina nad jeziorem Al- 
berta. Stanley nigdy nie byt jego przyja- 
cielem. Opowiada o nim jako 0 małej, 
żywej figurce niemieckiego uczonego. 
Zaskoczony był jednak porządkiem i 
sprawnością administracyjną Paszy. Na- 
przeciw wyszedł człowiek, nie obdarty, 
sterany tragicznemi kolejami życia, nie 

starzec w wytartym mundurze egipskim, 
ale doskonale się trzymający europej- 
czyk, w hełmie korkowym, šniežnobia- 

łem ubraniu, doskonale przytem skrojo- 
nem. Nosił okulary i czarną brodę. Emin 
Pasza trzymał w ryzach swoich żołnie- 
rzy egipskich, którzy od pięciu lat nie 
pobierali ze skarbu żołdu. 

Stanley zaproponował Eminowi Pa- 
szy: od króla belgijskiego 12 tysięcy 

iuntów na administrację Konga; powrót 
do Egiptu, zlikwidowanie stacji, wraz z 
całym garnizonem i wypłaceniem  zale- 
głej pensji żołnierzom i oficerom; prze- 
niesienie się do angielskiej wschodniej 
Afryki i przyłączenie terenów sobie po- 
dległych Anglji. Emin nie zgodził się na 
żadną z tych trzech propozycyj. — O 
czem marzył ten dziwny człowiek, cze- 
go chciał. Niektórzy twierdzili, iż chciał: 
pozostać niezależnym władcą Afryki 
Środkowej. Stanley zabrał go nieomał 
siłą i przywiódł do niemieckich wschod- 
nio-afrykańskich posiadłości. Tu oczeki- 
wał Emina wspaniały, gratulacyjny tele- 
gram od cesarza Wilhelma. Tymczasem 
jednak został bez grosza przy duszy. 
Zaległą, wypłaconą mu pensję rządu 
egipskiego, przekazał córce, zrodzonej 
A związku z murzynką ze szczepu Gal- 
е 

Niespodziewanie zupełnie wstępuje 
na służbę niemiecką i po kiłku miesią- 
cach odpoczynku na wybrzeżu, prowa- 
dzi nową ekspedycję w głąb Afryki do 
Jeziora Wiktorja-Nyassa. Emin postępu- 
je zbyt samowładnie. Omija zarówno 
niemieckie, jak angielskie umowy dyplo- 
matyczne i przez komisarza generalne- 
go Niemiec von Wissmanna zostaje od- 
wołany. Posiada przy sobie około 500 
ludzi i jednego białego człowieka, w o- 
sobie dr. Stuhlmanna. Nie wraca! Sa- 
mowolnie przekracza granice protektor 
ratu niemieckiego i maszeruje w głąb 
czarnego lądu. Podąża do swoich daw- 
nych prowincyj. Czy naprawdę wierzył 
ten człowiek w możliwość stworzenia 
niezależnego państwa, wyłamania się z 
pod protektoratów europejskich... Z0= 

 



Powstanie Bezpartyjnego Zw. 

Maszynistów Kolejowych 

‚ w Wiinie 
PPS. która do niedawna chełpiła się z 

posiadania rozległych wpływów na terenie 
kolejowych Związków Zawodowych, traci 
tam najwidoczniej grunt pod nogami. W 
ostatnich miesiącach dokonał się rozłam 

ua terenie, uchodzącego za główną domenę 

wpływów socjalistycznych Związku Zawo- 

dowego Maszynistów, którego przywódcy 
niebacznie oddali organizację na usługi 
Międzynarodówki Amsterdamskiej, nawią- 

zawszy bezpośredni kontakt z tak zwanym 

Międzynarodowym Związkiem Transpor- 

towców, wsławionym w okresie wojny ро!- 
sko-sowieckiej z przeciwdziałania „przy 

przewozie przez Niemcy amunicji i broni 

dla armji polskiej. 

W następstwie tych dążeń już wiosną 
br. zarysowała się w szeregach Związko- 
wych poważna grupa członków, która unie 
możliwiła swym leaderom przeprowadzenie 

generalnego strajku, mającego w myśl 
całkiem zresztą nieudanych zakusów Cen- 
tralnego Komitetu Wykonawczego PPS. о- 
panować przedewszystkiem komunikację 

kolejową w państwie. 

Zdemaskowane wówczas ostatecznie 0- 
blicze przywódców PPS. zdecydowało o 
skonsolidowaniu się elementów patrjotycz- 
nych wśród maszynistów, co przejawilo 
się w oderwaniu od organizacji ZZM. i po- 

wołaniu nowej pod nazwą Bezpartyjnego 

Związku Zawodowego Maszynistów Kole- 

jowych. 

Grupy secesyjne mimo utraty swych 
wieloletnich wkładów członkowskich ua 
rzecz ZZM., rozpoczęły intensywną akcję 
organizacyjną, w wyniku której zaczęły 
powstawać na terenie całego Państwa 
Koła BZZMK., grupujące najbardziej war- 
tościowy i wyrobiony pod względem oby- 
wałelskim element maszynistów Ikolejo- 
wych. 

W ostatnich miesiącach nowe komórki 
organizacyjne maszynistów: zaczęły powsta 

wać na terenie Dyrekcji Wileńskiej, gdzie 
bodaj majbardziej sztucznym okazał się ży- 
wot pepesowskiego ZZM. 

Bezpartyjny Związek Zawodowy Maszy 

nistów Kolejowych zorganizował już swe 
oddziały w Wilnie, Białymstoku, Czerem- 
sze, Brześciu nad Bugiem i w Baranowi- 
czach. 

Na zebraniu organizacyjnem Koła Wi- 
leńskiego, odbytem w dniu 18 bm. obec- 
nych było kilku delegatów okręgów nowe- 
go związku z prezesem Centralnego Zarzą- 
du p. Pieleckim na czele. W wyniku obrad, 

którym z wyboru przewodniczył prezes 

Pielecki, stwierdzono niemożność dalsze u 

tolerowania działalności menerów ZZM., i 
zdecydowano wytężyć wszystkie siły dla 
ugruntowania bytu i rozwoju nowej orga- 
mieącji zawodowej. 

Na temże zebraniu dokonano wyboru 
zarządu (koła wileńskiego BZZMK,, tudzież 
ze względu na jednoczesny udział delega- 
tów innych kół, wyboru tymczasowego za- 
rządu okręgowego. (Prezesem Koła wybra- 
ny-został p. Juchniewicz Józef, tymczaso- 
wy zaś zarząd okręgowy stanowią pp. Kraw 
czuk Stefan (prezes), Ptasznik Konstanty 
(sekretarz) i Bisiekirski Antoni  (skarb- 
nik). 

Wladzom nowego związku pozostaje ży- 
czyć owocnej pracy dla dobra swych człon- 
ków i wytrwania w przedsięwziętym celu 
oczyszczenia szeregów maszynistów kolejo 
wych od świadomych i nieświadomych a- 
gentów Międzynarodówki. 

  

    
    

  

„Polska Pracownia 
CzapekiKapeluszy“ 

poleca czapki przepisowe, do wszystkich 
szkół wileńskich oraz patki na kołnierze 

i trójkąty do beretów. 

      

     

    

Dr. med. E. CHOLEM 
urolog 

Choroby nerek, pęcherza i dróg  moczo- 
wych przyjm. 12 — 2 i 5—7. — Jagielońska 8. 

tel, 10-63 
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RNR PARA 
NIEDZIELA 

Dik 28 

Augusta 
jutro 

Sabicy 
GFSDGAWĘCEN ETC 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLOQ- 
GICZNEJ U.S.B. W WILNIE 

Z dnia 27 sierpnia rb. 

Ciśnienie średnie: 766. 

Temperatura średnia: + 18. 

Temperatura najwyższa: +22. 

Temperatura najniższa: + 10. 

Opad: — 

Wiatr: cisza. 

Tendencja: lekki spadek. 

Uwagi: pogodnie. 

Wscnód słońca g 503 

Zachód ciońcs g 18 58 

SKARBOWA 

PRZED PRZEJĘCIEM EGZEKU- 
CJI MIEJSKIEJ. Władze skarbowe podob- 
nie jak wydział podatkowy magistratu, czy 

mią ostatnie przygotowania, by już w 
pierwszych dniach września przystąpić do 
przyjmowania agend egzekucji miejskiej. 

' MIEJSKA 
— Budowa dworca autobusowego. Wobec 

rezygnacji z projektu przeniesienia dworca au 
tobusow zamiejskich na ul. Zawalną, roboty 
ziemne na ul. J. Jasińskiego prowadzone są 
dość szybko. Liczyć się należy z ukończenieni 
robót inwestycyjnych już w połowie przyszłe- 
go miesiąca. Budynek stacyjny ma być wznie- 
siony jesienią. 

Płan regulacyjny przedmieść. — Po 
uporaniu się z planem regulacyjńym śródmie- 
ścia magistrat przystąpił do podobnych prac 
na przedmieściach w obrębie Wielkiego Wil- 
na. Prace te potrwają przez cały wrzesień. 

— Płace urzędników KKO. — Na skutek 
wystosowanego zapytania do władz central- 
nych magistrat otrzymał wyjaśnienie, że za- 
stosowana względem urzędników miejskich 
10-procentowa obniżka poborów, nie może 
być zastosowana wobec pracowników Komu- 
nalnej Kasy Oszczędności. Warunki płacy i 
pracy w KKO mogą być regulowane jedynie 
w myśl istniejących przepisów o najmie w 
instytucjach prywatnych. 

— Komisja na rzeźni miejskiej. — Specjal 
na komisja powołana przez województwo zlu 
strowała urządzenie rzeżni miejskich. Specjal- 
nych usterek, o których rzeźnicy tyle mowili, 
nie znaleziono. 

POCZTOWA 

— POCZTA LOTNICZA Z ROSJĄ 
SOWIECKĄ. — Z dniem 1 września roku 
bieżącego zostanie zaprowadzona bezpoś- 
rednia odsyłka lotnicza z Urzędu Poczto- 
wego Wilno I do Moskwy. W odsyłce tej, 
wysyłanej do Moskwy, najszybszemi połą- 
czeniami pocztowemi, będzie wysyłana rów 
mież korespondencja lotnicza do krajów 
wschodmich jak: Afganistan, Chiny, Ja- 
ponja, Mongolja, Persja, wyspy Filipińskie 
itd. 

  

— Paczki żywnościowe wysyłane pocztą. 
Wprowadzone ostatnio na poczcie paczki żyw 
nościowe są dużą dogodnością dla ludnošci— 
Przez pocztę można nadawać jaja, nabiał, mą 
kę mięso, cukier, jarzyny itd. 

Tego rodzaju ruch paczkowy rozwija się 
na terenie wil. dyrekcji poczt bardzo dobrze. 

SZKOLNA 

— LICEUM HANDLOWE ŻEŃSKIE 
2-LETNIE, przyjmuje zapisy kandydatek 
mogących się wykazać świadecywem ukoń- 
czenia 6 klas szkoły średniej. (ul. Żeligow- 
skiego 1—2 od godz. 10 — 1-ej). 

— LICEUM IM. FILOMATÓW W 
WILNIE (z prawami szkół państwowych) 
przyjmuje zapisy codziennie od godz. 10 
do 1-ej ul. Żeligowskiego 1 — 2). 

Egzaminy do wszystkich klas rozpo- 
czymają się dn. 1 września o godz. 9-tej. 
W klasie I, II i III program gimnazjalny. 

Opłata w: klasie wstępnej 1-ej 20 zł. 
miesięcznie. 

— Przyznanie uprawnień wojskowych 

4-ietniej szkole handlowej Stow. Kupc. i 

Przem. Chrześć. w Wilnie. — W dzienniku U- 
staw Rz. P. z dn. 27 lipca rb. N 64 poz. 601 

ogłoszone zostało zarządzenie P.P .Ministrów 

staje jednak boleśnie zawiedziony: pro- 
wincja jego w ruinie, żołnierze zdemora- 
lizowani, dawni oficerowie przeważnie 
zabici. Posterunki i stacje w ruinie. 
Wszędzie chaos. Zły los zaczyna prze- 
śladować starzejącego się z każdym 
dniem Emina Paszy. Zdrowie jego szwan 
kuje, zaczyna ślepnąć. Jego tragaże, ta- 
bory, żołnierze, niezdolni są prawie do 
dalszych marszów, wybucha zaraza. 
Przedtem jednak zaszedł pewien incy- 
dent: w pobliżu jeziora Wiktorji, zniósi 
on karawanę handlarzy niewolników z 
kością słoniową. Kość odesłał na wy- 
brzeże, wraz z jeńcami, których powie- 
szono. Zbyt dufny był w swe siły stary 

Emin. Bez oparcia i * bez poparcia ma- 
szeruje dalej prawie bez celu, wgłąb i 
coraz w głąb czarnego lądu. Odsyła 
Stuhlmanna i z garstką ludzi wkracza 
w „Wielki Las* Konga. 

Emin zbliżony był do partji arabskiej, 
dzierżącej wciąż zakulisowe rządy w A- 
fryce. Układał się z niemi, uważany był 
za ich przyjaciela i tem łatwiej udawa- 
y się mu różne posunięcia polityczne. 
Pocóż zatem aresztował handlarzy nie- 
wolników? 

Istniała w Afryce olbrzymia organi- 
Zacją arabska „Manyema”. Na czele jej 
stali tacy ludzie, jak Tippu-Tib z Zan- 
zibaru, Said Abid, Ismaili. Podlegali zaś 
ze swej strony mocarzowi kontynentu 
afrykańskiego Said bin Salinowi. 
Baa grudna 1891 r. w dzienniku 

ina zajduje się mała notatka: „Ma- 
Ryema angekommen“... W maju 1892 ro 
ku Emin zmęczony bezmyślnem  krąże- 
niem w lasach, skierował się do wsi nie- 
jakiego Kineby 'Araba. Stamtąd wysłał 

list do wielkiego handlarza niewolnika- 
mi Kibongi, zapowiadając swą wizytę. 
Kibongo odpowiedział mu  uprzejmyin 
listem, pozdrawiał w imię Allaha, zapra- 
szając do siebie. Jednocześnie wysłał 
drugi list do Kineny... Ten zjawił się w 
namiocie Emina, właśnie w chwili, gdy 
odczytywał list Kibongi. Arabowie imie- 
niem Ismaili Mamba niespodzewanie 
chwycili Emina pod ręce i wywlekli go 
z fotelu. 

— (o to jest! jakiem prawem! — 
zawołał Emin. 

— Paszo — odpowiedział  Kinena, 
kłaniając się nisko — musisz umrzeć. 

— Kimże jesteście wy, którzy wyda- 
jecie wyroki śmierci? — zapytał Emin 
Pasza. 

‚ — Ja go nie wydałem — odpowie- 
dział Kinena. — Ale mój pan i władca 
Kibongo tak mi rozkazał czynić. — Emin 
myślał, że ma do czynenia z nieporozu- 
mieniem. Pokazał list Kibongi. 

— Paszo, — odpowiedział mu zatem 
Kinena, — azali umiesz czytać po arab 
siku? 

— Tak jest. — Wówczas Kinena o- 
kazał mu drugi list Kibongi. Ludzie je- 
go odcięli Eminowi Paszy głowę, spako- 
wali ją do drewnianej skrzyni i wysłali 
Kibondze, ażeby wiedział, że rozkaz je- 
go spełniony został. 

Tak zginął jeden z największych po- 
dróżników, uczonych i polityków afry- 
kańskich przed laty czterdziestu dziw- 
ny, tajemniczy człowiek, wśród tajemni- 
czego kontynentu, dziś jakże zmienione 
go... 

— — 

NIKA 
W.R. i O.P. oraz Spraw Wojsk. przyznające 

wychowankom ostatniej klasy odroczenia służ- 

by wojskowej. Dzięki temu absolwenci Szko- 

y korzystać będą również ze skróconej służby 

wojskowej i przyjmowani będą do szkół pod 

chorążych rezerwy. Obecnie omawiana Szkoła 

jest jedyną szkołą handlową na tere- 

nie m. Wilna i woj.. Wileńskiego, korzysta- 

jąca z powyższych uprawnień. 

— Dyrekcja Państwowej Średniej Szkoły 
Ogrodniczej w Wilnie ulica Sołtaniszki Nr. 50 
podaje do wiadomości, że egzamina dla no 
wowstępujących odbędą się w pierwszym ter 
minie dnia 29 sierpnia r.b. o godz. 8 rano, a 
w drugim terminie dnia 5-go i 6-go  wrześ- 
nia r.b. o godz. 8-mej rano. 

— Państwowa Średnia Szkoła Przemysło 
wo-Handlowa Żeńska im. Dmochowskiej. Eg- 
zamina wstępne odbędą się w dniach: I, 2, i 
3 września o godz. 8-ej rano. 

Podania przyjmuje i inforrhacyj udziela 
kancelarja codziennie od 10-ej do 2-giej ul. 
Wileńska 10. 

— Roczne kursy handiowe M. Przewioc- 
kiej w Wilnie. Zarząd powyższych kursów, €- 
gzystujących od 1919 roku zawiadamia, iż za- 
pisy przyjmuje sekretarjat kursów codziennie 
o godz. 17 — 19 w lokalu Szkoły Pisania na 
Maszynie przy ul. Mickiewicza 22—5. 

Buchalterja: ogólno - handlowa, bankowa, 

przemysłowa; Arytmetyka handlowa; Kores- 
pondencja i biurowość. Nauka o handlu. Ste 
nografja; Nauka pisania na maszynach. 

Jako dodatkowe przedmioty będą wykłada 
ne języki: angielski, francuski i niemiecki. 

Wykłady wieczorowe. 
Dyrekcja Kursów Rysunku i Malar- 

stwa im. Fr. Smuglewicza Wil. T-wa Art. 
Plast. podaje do wiadomości że zapisy ucz- 
niów będą przyjmowane od dnia 1 września 
w lokalu Kursów (Ś. Anny 13) w poniedziałki 
środy i piątki od g. 17—19. Zajęcia rozpocz 
ną się w dniu 5 września o godz. 9 rano. 

Dyrekcja Kursów pragnąc umożliwić kan- 
dydatom wstęp na Wydział Sztuk Pięknych i 
Akademje — przygotowanie się do egzaminu 
—otwiera rok wcześniej. 

TEATR I MUZYKA 
— Ostatni gościnny występ Józeia Wina- 

wera w „Bourrachonie"*. — Dziś w niedzielę 
28 sierpnia o godz. 8 m. 15 ostatnia okazja we 
sołego spędzenia wieczoru w Lutni na arcywe 
sołej farsie Laurent  Doillet'ta pt. „Kłopoty 
Bourrachona“. ы 

Jutro w poniedziałek 29 sierpnia „Azef*. 
Ina i jerzy Ney w teatrze Letnin.— 

Dziś w niedzielę 28 sierpnia o godz. 8 m. 15 
w teatrze Letnim wspaniała rewja artystów 
Morskiego Oka pt. „Tylko dla dorosłych* z 
gościnnym występem fenomenalnej pary tane- 
cznej Iny i Jerzego Ney. 

POPOŁUDNIÓWKI NIEDZIELNE 

W Lutni dziś dnia 28 sierpnia o godz. 4 
ostatni raz jako popołudniówka „Azef', feno- 
menalna sztuka A. Tołstoja i P. Szczegolewa. 
Dwie najznakomitsze postacie sztuki odtworzą 
bawiący na gościnnych występach w Wilnie 
p. Józef Winawer oraz p. Jan Bonecki. 

— „My dajemy pieniądze". — W teatrze 
Letnim jako popołudniówka dziś 28 sierpnia 
o godz. 4 m. 15 wesoła rewja p.t. „My da- 
jemy pieniądze". Poza całym zespołem w po- 
południówce wezmą gościnny udział najzna- 
komitsi tancerze Ina i Jerzy Ney. Ceny miejsc 
mimo znacznych kosztów, zniżone. 

— W parku Żeligowskiego. — Dziś kon- 
cert symfoniczny pod batutą M. Małachowskie 
go. Oraz w 2-ej i 3-ej części koncertu wy- 
stąpi po raz drugi i ostatni z nowym reper 
tuarem fenomenalny zespół jazzowy „„Six hot 
players band” który zagranicą nagrywał szereg 
filmów i zyskał wielką popularność. 

Początek o godz. 8 min. 15 wiecz. Wejście 
tylko 30 gr. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
HELIOS — 1) Córa Ewy i 2) Sierżant X. 

HOLLYWOOD — Zdrój miłości i Romans 

haremie. " 

CASINO — Dziecko ulicy. 

ŚWIATOWID — Tajemnica starego rodu. 
STYLOWY — Ogień. 

PAN — Flip i Flap. 

W chorobach krwi, "skórnych i nerwo- 
wych, osiągamy przystosowaniu _ naturalnej 
wody gorzkiej ;,Franciszka-Józefa regularne 
funkcjonowanie narządów trawiennych. Żą- 
dać w aptekach i drogerjach. 

RÓŻNE 
— Gość węgierski w Wilnie. W poniedzia 

łek przybywa do Wilna dziennikarz węgierski 
p. Józef Matyasz. Spędzi on w naszem mieś- 
cie kilka dni w celu dokładnego poznania je- 
go osobliwości. 'Władysław, 

NFŁ „QW BO 

CO BĘDZIE Z KLIRKIEREM 2 $ 
WILNO. — Dalsze transporty kiinkie 

ru, przeznaczonego dla Wilna, zostały 
wstrzymane. b 

Z nagromadzonych na ulicach Zam- 
kowej i Wielkiej 100 tysięcy cegiełek 
ułożona będzie jezdnia od Królewskiej 
do św. Jańskiej. Próba ta wykaże bez- 
wątpienia, czy klinkier w takim stanie, 
jak obecnie nadaje się, do układania z 
niego wszystkich jezdni w śródmieściu. 

Prowizoryczne obliczenia wykazują, 
że z przybyłych transportów cegiełek co 
najmniej 20 proc. należy odrzucić jako 
braki. 

Bawiący w Wilnie przedstawiciel 
wytwórni klinkierów zapowiedział, że re 
szta cegiełek będzie wykonana o wie- 
le staranniej. 

Zastępujący prezydenta miasta p. 
Czyż był przyjęty przez p. wojewodę i 
przedstawił mu swoje stanowisko w 
związku z relacjami prasowemi, o ja- 
kości przybyłego klinkieru. 

Właściwe roboty klinkierowe rozpo 
cząć się mają w przyszłym tygodniu. W 
ciągu pierwszego tygodnia prac przy 
gotowawczych usunięto trzy czwarte 
bruku z ulicy Zamkowej, zniwelowano 
odpowiednio jezdnię , ułożono ostatnie 
kable podziemne i wreszcie nawiezio- 
no większą ilość szabru kamiennego, 
który ma służyć jako podkład pod ce- 
giełki. 

Wszystko to odbywa się dość spraw- 
nie i gdyby nie rozłegające się ze- 
wsząd zastrzeżenia, co do jakości mate- 
rjału, z jakiego jeźdnia będzie ułożona— 
można byłoby powiedzieć że upragniona 
i od kilku lat oczekiwana gładka jezd- 
nia stanie się w Wilnie faktem. 

Za kilkanaście dni będziemy mogli 
się przekonać, czy sekcja techniczna sta 
nęła na wysokości swego zadania, da- 
jac miastu możliwie dobrą jezdnię. 

  

Tajna rrzeźnia w Synagodze przy ul. Koziej 
KONTROLA MIEJSKA UJAWNIŁA PIĘĆ POTAJEMNYCH MIEJSC UBOJU 

BYDLA 

WILNO. — Tajny ubój bydła, który 
ostatnio przybrał tak szerokie rozmiary, 
że władze miejskie zmuszone były na 
specjalnej konierencji ustalać środki wal 

ki, dawał się szczególnie we znaki sze- 
rokim rzeszom konsumentów,  trutych 
mięsem niewiadomego pochodzenia, a 
najczęściej chorem. 

Środki zaradcze zastosowane przez 
kontrolę miejską wydały już obecnie 
wyniki, jeśli zważyć, że w ostatnich 
dniach na terenie miasta ujawniono aż 

pięć tajnych rzeźni 
Jedna z nich mieściła się w lokalu 

synagogi przy ul. Koziej 29. 
Poćwiartowane sztuki mięsa funkcjo 

narjusze kontroli odnależli ukryte w gór 

= 

ZEMSTA PORZUCONEJ KOCHANKi 
Przed ošmiu laty, bo w 1924 r. niejaki An- 

toni Pietkiewicz, będąc w Głębokiem, p 
22-letnią wówczas powabną  wieśniac: 
gminy Kozłowszczyzna jadwigę Siema 
z którą nawiązał intymniejsze $tosun. ylia 
kochanków trwała niezbyt długo. Pietkiewicz 
znudzony zapewne  jeanostajnością, porzucił 
dziewczynę, nieczuły na jej zaklęcia miłosne i 
po jakimś czasie chcąc radykalnie zerwać z 
przeszłością, wyjechał z Głębokiego. 

Zrozpaczona Siemaszkówna  płochego ko- 
chanka szukała przez duższy czas, aż wreszcie 
odnalazia go w hucie szlanej „Hołub. w 
dobrach hr. Przeździeckieko pod Woropaje- 
wem. 

W końcu r. 1930 wiedziona tęsknotą, przy 
byla do Holubieja, odszukala mieszkanie P. i 

żyła mu wizytę, a powołując się na dawne 
wspólnie przyżyte chwile, błagała go by przy 
jął ją do siebie. 

Na argumenty i obietnice wysuwane 
przez Siernaszkównę zatwardziały Pietkiewicz 
pozostał głuchy i propozycje jej stanowczo 
odrzucił. 

Złamana na duchu S. odeszła, lecz poprzy- 
sięgła zemstę. 

Z uczuciem tem nosiła się kilka miesięcy, 
aż wreszcie w kwietniu ub. roku ponownie 
przybyła do mieszkania P. 

Nastąpiła brutalna scena, zakończona obce- 
sowem wypędzeniem dziewczyny. 

Zamroczona oburzeniem wobec doznanej 
zniewagi, Siemaszkówna wyszła do sieni, lecz 

   
   

  

       

    

nym oddziale synagogi, przeznaczonym niebawem wróciła, niosąc ukryty kubek z ja- 
dla kobiet. Przy ulicy Beliny 18, gdzie 
również ujawniono tajny ubój, usiłowa- 
no przyszykowane do wywiezienia mię- 

kąś cieczą którą chciała oblać P. Ten jednak 
w porę zorjentował się w sytuacji, chwycił 
Siemaszkównę za rękę, a płyn rozlał sie po u- 
braniu, spalając materjai. Po nieudanym zama 

so wyrzucić przez okno, by w ten spo- chu S. zbieglą, Pietkiewicz zaš nie wyciągał 

sób pozbyć się kompromitujących do- 
wodów. 

z zajścia konsekwencyj. 
Po upływie 3-ch tygodni Pietkiewicza u- 

wiadomiono, iż S., zdradzając duże zdenerwo 
Trzy następne rzeźnie mieściły się wanie kręci się przed jego domem. Przezorny 

przy ul. Kalwaryjskiej 123, Antokolskiej Pietkiewicz swemi obawami podzielił się z dy- 
153 i Jerozolimskiej 3. W rzeźni przy żurującym w fabryce policjantem prosząc go 

ul. jerozolimskiej znaleziono mięso spro 
o interwencję. 

Siemaszkówne aresztowano. W drodze na 
wadzone pociągiem. Dla uniknięcia KO- posterunek, aresztowana wyjęła z kieszeni bu- 
sztów transportu sztuki 
wprost z wagonów w chwili, 

limskiej. 
  

wedrówka 45 tys. rolników 
b 

WILNO. — W bieżącym sezonie rol kresie do Polski z Litwy przybyło 21.175 
nym ruch graniczny na granicy polsko- 
litewskiej był bardziej ożywiony i liczny 
niż w latach ubiegłych. 

Na podstawie przepustek  granicz- 
nych rolnych za okres od połowy czerw- 
ca do końca bm. przekroczyło granicę 
do Litwy 24326 rolników. W tymże o- 

wyrzucano teleczkę i 

gdy po- 
ciąg przechodził w pobliżu ul. Jerozo- 

rzuciła ją w przydrożny rów. Ma- 
policjanta, który 

załą- 
newr ten nie uszedł uwagi 
buteleczkę z jakimś płynem podniósł i 
czył do sporządzonego protokółu. 

Zarządzona w czasie śledztwa ekspertyza 
chemiczna zarówno ubrania, jak i płynu, znaj 
dującego się w butelce ustaliła, iż ubranie P. 
zniszczone zostało stężonym kwasem siarko- 
wym a w buteleczce znajdował się kwas kar- 
olowy. 

Profesor Siengalewicz wyłuszczył straszne 
rolników. Rolnicy ' przechodzili granicę Skutki, jakie sprawiłyby oba płyny żrące. 

wraz z niezbędnym inwentarzem rolni- 
czym końmi i bydłem. —. 5 

W roku bież. mie zanotowano znacz- 

Siemaszkówna stanęła przed Ill-im wydzia 
łem Karnym Sądu Okręgowego, któremu prze- 
wodniczył p. sędzia Cz. Sienkiewicz pod zarzu 
tem usiłowania zadania bardzo ciężkiego u - 

niejszych wypadków szykan ani repreSyj szkodzenia ciała (art. 49 i 467 cz. | K.K.). 
w stosunku do rolników Połaków. 

Katastrofa budewlana na Zwierzyńcu 
WILNO. — Wczoraj w dzień miał miejsce 

wypadek przy nowobudującym się domu na 
ul. Tomasza Zana 20. 

Rusztowania okalające mury, z powodu 

Turniej tenisowy o puhar „SłŁowa” ną piLmOWEJ TAŚMIE 

wadliwej konstrukcji osunęły się w miejscu, — 
gdzie pracowali trzej robotnicy. 

Podczas upadku robotnicy doznali poważ- 
nych obrażeń całego ciała. 

ODBĘDZIE SIĘ NIEODWOŁALNIE 3 i 4 WRZEŚNIA. 

Wyznaczony pierwotnie na koniec 
czerwca i odłożony z racji niesprzyjają- 
cych warunków atmosferycznych turniej 
tenisowy, z wyrównaniem о: nagrodę 
przechodnią, puhar „Słowa* — dla pa- 
nów, oraz puhar firmy |. Nowicki i Syn 
— dla pań, odbędzie się nieodwołalnie w 
dniach 3 i4 września na kortach w par- 
ku sportowym im. gen. Żeligowskiego. 

  

WYPADKI I KRADZIEŻE 
ARESZTOWANIE RZEKOMEJ 

HARCERKI. (Przed paru tygodniami noto- 
waliśmy wypadek okrądzenia mieszkania 
przez rzekomą harcerkę, poznaną przez po 
szkodowaną przygodnie na ulicy. IPrzedwczo 
raj złodziejkę zatrzymano w ogrodzie Ber- 
nardyńskim paradującą w. skradzionych 
wisiorkach. Rozpoznała ją sama poszkodo- 
wana i oddała w ręce policji. 

— MIŁY ZIĘĆ. W dniu 26 bm. z miesz- 
kania Julji Nakiewiczowej (Trakt Bato- 
rego 63), podczas jej nieobecności Karło 

zięć Niakiewiczowej, skradł 

  

Ё 
E PRYWATNA KOEDUKACYJNA 

SZKOŁA POWSZECHNA 

ORGANIZUJE SIĘ 

„PROĄIEŃ 
Grona nauczycieli z wyższem wykształceniem 

Urncbamia się od I do V oddziału włącznie (oddz. V = I kl, gimnazjum) 

Opieka nad wychowaniem religijnem spoczywa w rękn Ks. dr, Leona Puciaty, 
prof. U. S. B. Opiekę lekarską objął dr. Witold Syiwanowicz, adjunkt U. S. B. 
(specjalność higjena szkolna), Urządzenie lokalu szkolnego zastosowane do nowoczes- 

nych wymagań pedagogiki. Opłaty ustalone jak najniższe. 

Zapisy codziennie (z wyjątkiem świąt) w lokalu szkołaym przy ul. Wiwulsklego 
4 m. 7 (róg ui. Piłsudskiego) od godz. 4 do 6 wieczorem przyjmuje Władysław 
Arcimowitz, kierujący organizacją szkoły w imieniu właścicieli, 
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PRYWATNA KOEDUKACYJNA SZKOŁA POWSZECHNA @ 
! OGRÓDEK DZIECIĘCY 

Z POLSKIM I FRANCUSKIM JĘZYKIEM NAUCZANIA 
E. Focht i N. Szepowalnikowowej Go 

DĄBROWSKIEGO 5. 
Szkoła przygotowuje do gimnazjum, — W związku z nową ustawą o szkolnictwie 

jedyna szkoła posiadająca w programie zezwolenie od Min. W. R. i O. P. na nanczanie 
języka francuskiego. — Nadprogramowo wprowadzony jest niemiecki. — Zapisy dzieci 
przyjmuje się codziennie w kancełarji Szkoły ul. Dąbrowskiego 5 od 10 — 13 Przy 
szkole internat francuski. — Do Ogródka przylmują się dzieci o: 

musze” 

i 
B 

lat 3 i pół i 
września 1932 r. 

S ZE iw ada ai 

Zawiadamiamy, iż rozpoczęliśmy sprzedaż: 
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W turnieju mogą brać udział zarów- 
niestowa- 
słabszym 

zawodnikom walczyć narówni z silniej- 

no członkowie klubów jak i 
rzyszeni. Hendicap pozwala 

szymi i to jest właśnie czynnikiem, da- 
jącym gwarancję, że znaczna ilość zawod 
ników weźmie udział w turnieju. 

Zapisy przyjmuje i informacyj udzie- 
la: kierownictwo parku sportowego. (t). 

SOC OWEZCOZWEECZCEZE EO w | SWÓJ fatalizm, swój 
ów który jest przejmujący. Francuzi — bra- 
od. UTE życia, męskość i aktywność. Powsta- 

220 zł. oraz kostjum męski, łącznej 

ci 330 zł. Karło zatrzymano. Pieniądze 
naleziono przy zatrzymanym, 

WILEJKA 

Oskarżona do winy nie przyznała się, 
twierdząc, że jedynie chciała zniszczyć P. u- 
branie, zaś kwas karbolowy nabyła celem po- 
pełnienia samobójstwa. 

Po zbadaniu świadków i zapoznaniu się 
z dowodami rzeczowemi, oraz wysłuchaniu 
rzeczników stron, Sąd stosując daleko idące 
okoliczności łagodzące, skazał Siemaszkównę 
na 3 miesiące więzienia zaliczając odbyty a- 
reszt prewencyjny, który pochłonął w całości 
wymierzoną karę. K. 

  

HELIOS: SIERŻANT X (Iwam Mozżuchin) 

Ten wznowiony film francuskiej pro- 
dukcji jest charakterystyczny dlatego, że 
na wytworzenie go złożyły się dwa czyn- 

niki filmowe i rasowe: francuski i rosyj- 
ski. Główną rolę gra Rosjanin, realizato- 
rem filmu był również Rosjanin, ale imni 

aktorzy — to Francuzi i nastroje filmu 
są francuskie. 

Rosjanie wnieśli do niego swą tęsknotę 
tragizm duchowy, 

la synteza, jedyna w swoim rodzaju: pięk- 
na i wzruszająca. 

Film posiada momenty radosnego hu- 
— ZABIŁ KOBIETĘ. — We wsi Bor moru i momenty grozy. Główny jego bo- 

suki gm. wiazyńskiej Michał Piekarski hater — Mozżuchin, zakończy swą rolę ży- 
podczas sprzeczki z Marją Klenionkową ciową czynem, pełnym heroicznego wyrze- 
kopnął. ją tak silnie 
przewiezieniu do szpitala chora zmarła. 

OSZMIANA 
\ — KONIOKRADZI. — We wsi Słobódka 
przyjeżdżający cyganie skradli 4 konie, pasące 
się na łące. 

ŚWIĘCIANY 
— ZAGINĄŁ UMYSŁOWO - CHORY. — 

Na targ do Widz wyjechał przed paru dniami 

w brzuch, że po czenia się. Przeżyje ciężki dramat, wysty- 
lizowany przezeń na sposób największych 
rosyjskich pisarzy. Ale pójdzie dalej w ży- 
cie z piosenką na ustach. Et tout finit par 

la chanson. Przeżyć dramat, odrodzić się 
w nim i umieć spojrzeć życiu w oczy — to 
jest francuskie. w. 

"WWE WUUNZZ 

mieszkaniec Daugieliszek Józef Daulic umysło B 
wo - chory. Dotychczas nie wrócił on do do- 
mu i rodzina obawia się, że spotkał go jakiś 
wypadek. 

BRASŁAW 
— SAMOBÓJSTWO. — We wsi Różany 

pod Brasławiem powiesił się 50-letni Adolf 
Angielewicz. Powód — nieuleczalna choroba. 

rtoijecka 
— SPROSTOWANIE. W piśmie naszem 

z dnia 15 sierpnia br., w artykule „Za- 
targ tragarzy z przedsiębiorcą w Stołp- 
cach'ł podaliśmy, iż Dyrekcja Kolei Pań- 

@ stwowych w Wilnie udzieliła wyjaśnień 
Delegacji Tragarzy o miewłaściwem po- 
bieraniu „napiwkėw“ przez przedsiębior- 

RQ ce. Po sprawdzeni 1 tej wiadomości okaza- 
ło się, że Dysekcja takich wyjaśnień nie 
dawała. Wobec tego wiadomość tę odwo- 
«ujemy. Mel. 

— ŽELAZO POLSKIE DO SOWIE 
TÓW. Od kilku tygodni przez stację Stołp- 
ce przechodzi dziennie około 20 wagonów 
żelaza z hut polskich. Z tego widać, że eks- 
port żeiaza polskiego jest znaczny. Nato- 
miast zmniejszył się eksport żelaza nie- 
mieckiego do Sowietów. 

KONFERENCJA GRANICZNA 

Prywatną Powszechna Szkoła 

A. JANROWSKIEJ-MACHCEWICZONEJ 
Mickiewicza 7— 2. 

Przyjmuje zapisy codziennie 11—1 13—5. 

Początek zajęć 2 września 

  

G szro'e Dziecko Polskie" 
Pryw. Powsz. pod kierow. STEF. ŚWIDA 
Przyjmują się zapisy i podania do ki. 1 
Gimn. i do innych klas szkoły i Przed- 
szkola (od 4-ch lat) codziennie od godz. 

1 do 2 1 ой 4 @ 5. 
Mickiewicza 11—11 (gdzie Kino „Lux*), 

Egzam. wstępne od 29.VIII, zajęcia rozpoczną 
się 5.IX. Niezamożnym możliwe ustępstwa 

w opłatach. 
  

  

Do Gimnazjnm im. T. CZACKIEGO CZAPKI 
przepisowe w-g wymaganego wzoru, są do 

nabycia w firmie 

„Polska Pracownia 
Czapek i Kapeluszy" 
Wilno, ul. Wileńska 10. 

Dr. Krzemiański 

  

  

ZALESIONYCH BUDOWLANYCH DZIAŁEK 

oazy san pana P O NARY 
pod nazwą Miasta-Ogrodu „JAGIELLONÓW" 

położonego między torem kolejowym a szosą Grodzieńską, 

Żwracamy specjalną uwagę ns bliskość od miasta, wyjątkowo suchą i zdrowotną 
miejscowość, doskonałą i tanią KORZE p” i autobusową (14 minut od 

Iworca), 
Parcele od 400 złotych na dogodne spłaty, 

Informacji udziela Zarząd, Wileńska 35 m. 10, od 12—2 i od 6—7«ej 

U LA NI NIA Ра РУ РЭ Ка Ра Ка 

WLADZ KOLEJOWYCH. Dnia 23 sierp- 
nia br., w Niegoreloje odbyla się konfe- 
rencja przedstawicieli kolei polskich i 
przedstawicieli sowieckich. Na konferen- 
cji była omawiana: sprawa przeładunku to- 
warów sowieckich z wagonów szenokotoro- ny w dalszym ciągu przeładowują, przez 
wych do normalnotorowych na sta- co koleje polskie i społeczeństwo ponoszą 
cji Niegorełoje. Według dotychczasowych straty. 

umów, zawartych między wileńską dyrek- Jak sprawa została uregulowana, na- 
cją kolejową a kolejami sowieckiemi, prze-rązie nie wiemy. 
ładunek ten winien odbywać się na stacji 
Stołpce. Sowiety zaś, mimo zgłoszonego 

Choroby wewnętrzne spec. żołądka 
i jelit przyjmaje od 12 — 3 
Kwiatowa 7, tel. 14-25,     

sprzeciwu przez Dyrekcję Wileńską, wago- 

  

(Dalszy ciąg kroniki na str. 4-ej)



| grodžiejyka 
— NABOZENSTWO ZA DUSZĘ S. P. 

MICHALINY MOŚCICKIEJ. W poniedzia- 

łek 29 bm. o godz. 10 w,kościele Farnym 

odbędzie się nabożeństwo żałobne za duszę 

śp. Michaliny Mościckiej, żony Prezydenta 

Rzeczypospolitej. Nabożeństwo odbędzie 

się staraniem omganizacyj kobiecych in. 

Grodna. 

— ŻE ZWIĄZKU OFICERÓW REZER- 
WY W GRODNIE. Z inicjatywy Zarządu 

grodzieńskiego koła oficerów rezerwy w 

Grodnie od dwóch lat prowadzone są pod 

kierownictwem generała Kleeberga Fran- 
ciszka, Dowódcy 29 dyw. piech. „Kursy 
wojskowe dla ofic. i podch. rezerwy na- 
szego Koła. Kursy te prowadzone w każdą 
sobotę — po 3—4 godziny; zimą w formie 
wykładów, latem jako ćwiceznia praktycz- 

ne w terenie, częstokroć z udziałem oddzia- 

łów wojskowych 76 lub 81 pp., na tematy 
z talktyki ogólnej i poszczególnych broni, 

współdziałania broni, łącznie z lotnictwem, 

terenoznawstwa, historji wojen i wojsko- 
wości. Kursy wojskowe, postawione na wy 
sokim poziomie, cieszące się b. dużem u- 

znaniem  Kolegow-oficerow i podchorą- 

żych rezerwy, których wydatne postępy w 

naukach zostały stwierdzone przez pana 

generala Kleeberga Franciszka, są chlubą 

koła grodzieńskiego ZOR. Wobec powyż- 
szego z okazji zakończenia okresu letniego 

ówiczeń, niniejszem składamy w imieniu 
kich Kolegów, biorących udział w 

ćwiczeniach, serdeczne podziękowanie pa- 

mu gen. Kleebergowi Franciszkowi oraz pa 

nom oficerom, kierownikom ćwiczeń: pułk. 

Oziewiczowi Ignacemu, pułk. (dypl. Macz- 
kowi Stanisławowi, ppłk. Drejmanowi Ja- 

mowi, ppłk. Grabczyńskiemu  Florjanowi, 
mjr. dypl. Konwerskiemu Czesławowi, mjr. 

dypl. Geislerowi Bohdanowi, kpt. dypl. 

  

Decowi Władysławowi i komendantowi ka 
dry 3 dyonu sam. p. kpt. Rogińskiemu Ai- 
bertowi za przydzielanie samochodów na 
przewóz oficerów rezerwy na pole ćwicze. 

    

Poczętaś 

— ZAWODY TENISOWE. Dziś odby- 

wają się w Białymstoku rewanżowe zawo- 

dy tenisowe między klubami sportowemi 
Jagielionją (Białystok) i Cresovią (Gro- 
dno). Z Grodna wyjeżdżają przedstawicie- 
le tenisu panie: Dessinowa, Bohdanowi- 
cczówna i panowie: Bortnowscy, Majewski 
i inni. 

— ZAWODY PIŁKARSKIE. Wczoraj 

zostały zakończone rozgrywki piłkarskie o 
mistrzostwo klasy „A okręgu białostoc- 
kieg między Cresovią i Kraftem w Grod- 

nie i w Suwałkach między miejscową Ma- 
kabi i grodzieńską. Dzisiaj drużyna 76 pp. 

reprezentować będzie okręg białostocki w 

Spotkaniu o wejście do Ligi z 1 pp. Leg., 
mistrzem okręgu wileńskiego. | | 

sean. o g. 6, 8 1 10,15. 

aźwiękowiet 

Kino „POLONIA 
Pocztowa 4. 

IWAŃ MOZŻUCHIN 
w arcydziele filmowem p. t. 

Kurier carsii 
w roli Nadi — N. Kowanko 

Wstęp ©d 75 gr. 
MAKS WE TE WY TTK NIN CAI MTL TNS TAI 

Bźwiękowiec 

Kina „ĄPOLLO" 
dominik. 26. 

J. Smoserska, Adam Brodzisz B 
$amborski | M. Frankiel w dźw. 

śpiewuym ćramacie p. t. 

Na Sybir 
Płemienne serca 
wsięp 60 groszy 

KINO „PALACE“ 
Orzaszk. 15. 

Władczyni sere ludzkich 

Lili Dagower 
w salonowym filmie p. t. 

Miłosny szept necy 
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wstęp 45 gr. 
S:aus o g. 6, Bi 10.15 

tak ADÓRAADAARÓW AN lk 

UBDEOWOSDANY. 

seansów @ @, 5, 815, 10.20 
  

KINO 
DŹWIĘKOWE 

„ŚWIATOWID" 

GRODNO, Brygidzka 2. 

  

  

Radjo wileńskie 

NIEDZIELA, DNIA 28-go SIERPNIA 1932 R. 

1. 10.05: Transm. 81.36: 
Odczyt misyjny. -. 11.58. Sygnał czasu. 4. 
12.10: Kom. met. 5. 12.15: Koncert. 12.55: 
„Profilaktyka w Kasach Chorych* — odczyt. 
13.10: D. C. koncertu. 14.00: „Czar zabytków 
Mip. Wschodniej“ odczyt. 14.15: Koncert. 
14.30: Kryzys rolniczy, a życie spoleczno- 
gospodarcze — odczyt. 14.50: D. C. koncertu. 
15.05: „W jaki sposób wieś może dojść do 
dobrego buhaja*. 15.25: D. C. koncertu. 15.40: 
Audycja dla dzieci. 16.05: Audycja żołnierska. 
16.45: Wiad. przyjemne i pożyteczne. 17.00: 
Koncert. 18.00: „Technika przyszłości — od- 
czyt. 18.20: Muzyka taneczna. 19.10: ;;zabie- 
gi o unję kościelną w Polsce przed 350 laty" 
— odczyt. 19.30: Program na poniedziałek. 
19.35: Skrzynka techniczna. 19.50: Rozmaitości 
20.00: Koncert z Warszawy. 21.50: Wiadomo- 
ści sportowe z prowincji. 21.56: Komun. sport. 
Wil. Transmisja na wszystkie stacje. 21.58: Ko 
munikat sportowy z Łodzi. 22.00: Muzyka ta- 
neczna i komunikaty z Warszawy. 

nabożeństwa. © 

Wsłęp od 76 gr. 

Dzis bezkonkurencyjny, najnowszy przebój ERIKA 
POMMERA twórcy filmu 

ZWYCIĘ 
i Jean Murat'em' 

„Kongres Tańczy* p. t. 

z przemiłym urwisem 

Kate de Nagy ZCA      
Ofiary 

Mołochowiec jan dla zredukowanych pra- 
cowników umysłowych zł. 21. 

W OO OOOO OOOO 

(0śIE OCZWCEGZCECA 

Lekarze 
Liu iii] 

DOKTOR 

Zeldowicz 
chor. skórne, wene- 
ryczne, narządów mo- 

Posady 

Gospodyni 
pismienna znająca go- 
spodarstwo wiejskie, 
mleczarstwo — poszu- 
kuje posady. Adres: 

  

czowych, od 9—do 1, Zarzecze 22—6. 
5—8 wiecz. -— LE RAWA 

DOKTÓR ia 
MŁODZIENIEC ZELDOWICZOWA „„ozukuje pracy za 

KOBIECE, WENE- małem wynagrodze - 
RYCZNE NARZĄDÓW niem w charakterze 

MOCZOWYCH ekspedjenta 

od 12-21 е@ 46 "pelės 

ašių Mickinwieza 24. asas R Aš 

py Zežkowe T m. 6. 
Marja Augustynowicz 

Ri dla Zbigniewa. 

ME rY 

YTYYYYYYTYVYYYYYYYYVYYVYVYTYYYVYYYYVYYYYTYPY, 

W WARSZAWIE 
od 1 września wspólny pokój z utrzymaniem 
dla studjującej. Dowiedzieć się w „Słowie* — 
CZ 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAABAA AAA A AAA A 

PAAAAAAAAAAAAAAMAAAAAADMAA SAAALA AAA Ga а 

Potrzebne mieszkanie 
2 pokoje z używ. kuchni, w śródmieściu, 
Oferty do Admiaistracj: „Słowa* dla T.C 
*YTWYYTYTYYYTYYYYYYYYYVYYYTYVYYWYVYTYYYTTY 

KURSY 
kroju i szycia, robót 
ręcznych i modelowa 
nia- S. Stefanowiczów: 
ny. Wielka 56 m. 3. į 
Zapisy uczenic codzien ; 
nie oprócz świąt. 

'NAUCZYCIELKA 
gimnazjalna przyj - ®# € A. 52 45 
mie na stancję uczeni- SĄGIEŁŁOŃKSKA 
ce na dogodnych wa- | + 
runkach, ортеКа харе- ? 
wniona, pomoc w na- 
ukach, fortepian na 
miejscu. 
Zakretowa 9 — 1 od 2 
do 6 g. p.p. 

BJ UA IWA 
DOŚWIADCZONY 

rolnik poszukuje za 
mieszkanie i ordynarję“ 
posady  rządcy lub 
dzierżawy, blisko Wil- 
na 30 — 50 h. Adres: 
Nowojelnia skrz. pocz- 

  

   

    

     

\ 

  

Pianina 
zupełnie nowe (wielo» 
Jetnia gwarsncja) zł. 
1.200. £ijowska 4, H. 
Abelow. 

w o 

  

Precz z 

Dźwiękowe kino 

„PAN“ 
Wielka 42, tel. 5 28 

N į kt nie jest 

FLIP į FLAP w najnowszych 100 

1) KROL WALCA kompozytora Jana Siraussa 

tęsknotą i smntkiem!!! Dziś! Wielka epopes Śmiechu, humoru i wesołości! Potiójny program! 
Niezrównani komiry Świata! 

proc. filmach dźwiękowych: 1) „MĘŻOWIE i ŻONY”, 2)„GUBERWATOR 
NA INSPEKCJI" +) PUŁKOWNIK I JEGO ŻŁUGA", 

w stanie powstrzymać sią od wybuchów Śmiechu podczas słuchania i cgłądenia tych filmów! Deszcz 
feaomenainysh pomysłów! Niezwykłe sceny, pobudzą widzów do pacoksyzmów Śmiechu! 

Jutro premjera! Wielki podwójny program 
Dramat z życia wielkiego 9 MISTRZ BEZCZELNOŚCI 

wietna komedja z życia zakulisowego obfitująca w kapitalne pomysły i zabawne sytnacje. 
Początek o godzinie 4, 

3 Ceny od 30 groszy. 
6. 8 i 10.15, w dnie Świąteczne o godz. 2eej. 

  

zwiękowe Luiśl  Niebywały 

Kino 
© ė R A k w 7 2) Genjalny mistrz ekranu 

arcydziele mówionem $ Ę E m Ž 

podwójny program! 1) Ulubienica publiczocści 

ANT 
IWAN MOZŻUCHIN " 
Dramat miłosny. W rolach gł. kobiecej prześliczna 

ANNY ONDRA " rzece” 
pierwszem 
swojemi 

SUZY VERNON. Na I szy seaus ceny zniżone. — Początek o godz. 4-ej ostsini seaus o godzinie 10 20. 

  

Dźwiękowe kino 

HOLLYWOOD 
Mickiewicza 22 

tel. 15-28. 

Ceny miejsc na wszystkie seanse; Parter 40 gr. 

„Zdrój Miłości 
Dziś poawójny program! Szampańska komedja dźwiękowa 

6 %'o.sł Betty Bird, Oskar Marjon, 
Robert Garyson. 

Nad pregram: Dodatki dźwiękowe. 

oraz „ROMANS W HAREMIE" 
Początek o godzinie 4, ostatni seans 10 15 

  

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

postać dziecka 
ulicy w filmie 

DŹWIĘKOWE KINO 

C6/INS 
Wielka 47, tel. 15-41 : 

Ceny od 25 gr. 

2) znakomita gwiazda ekr. Świata 

"Olga Czechowa 

" Dziecko ulicy 

w filmie 

w roli tytułowej uro- Saliy 0“ Neil. cza i rozkoszna 

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

Następny program: H5TEL „ATLANTIC (Zwycięzca). 
Początek o godz. 4, 6, 8 i 10 — w święta o godz. 2-ej. 

  

    
towa SI. ннн 

РРЕК. EMER. LAR 
przyjmie ucznia gimn. "T ANIO 

Mieszkanie z wygoda- mieszkanie z dla uczni 
mi 1 ogrodem. Opieka szk. śr. z utrzymaniem 
lekcję i  konwersacja lub bez. Opieka. Wia- 
francuskiego, niemiec - domošė: ul. Zarzeczna, 
kiego zapewnione. — 28 m. 3. 
Wielka Pohulanka 53 - 
PSŻ 

„kókakaAkAAŁAÓCiAkóOÓOkAA 

POTRZEBNI Lokale 
woźny - ekspedytor i TeFYYYVYYYTWYYYYYYYY 
maszynistka - kasjerka == 
Piśmienne oferty szcze Przy inteligentne] 

  

gółowe nadsyłać do' polskiej rodzinie ucze- 
spółdzielni „Inžypol“ nice znajdą dobre 
Niemiecka 24 m. 20. utrzymanie, op:ekę, 

  

Dziś! Najnowszy 100 proc. dźwiękowiec! Na otwarcie jesięnnego sezonu nakładem duzych kosztów wyświetlamy olbrzy- 

  

  

Kino-Teatr za mi supertilm dźwiękowo:śpiewny 

„STYLOWY R Obi EN“ (i-sza serja „W OGKNIU i ZIEMI“, 2-ga serja — „WOJNA 
Wielka 36 BĘ : Z PODPALACZAMI“. 

Przepiękny sensacyjny dramat w 2-ch serjach 12 aktach (całość w jednym seansie). W rol. gł. nieporównany bolsafer 
im Mac Coy i Marion Shockiey. 

Dźzwięzowy Dziś! Niezrównane arcydzieło ze „Złote; Serji Polskiej" 

Koc „TAJERNICĄ $TAREGO RODU" 
„ŠWIATOWID“ Wielki współczesny dramat serc miłości. zdrady. zbrodni i zazdrości, w-g powieści St. Kiedrzyńskiego. W podwójnej 

Mickiewicza 9. roii księżniczki i córki rybaka JADWIGA SMOSARSKA — W rol. pozost. MARJA GORCZYRSKA, JERZY MARR, 
KRUKOWSKI, WALTER, GRUSZCZYRSKI i wielu in. Rzecz dzieje się w pał ks Zamiłły w Warszawie i na Polesiu. 

  

NAA ORKANA NEASBA 

Kupno 
i SPRZEDA 

PYTYWYYTYWYCYWYPYWYTYW 

| SPRZEDAM  * 
TANIO BIURKO ma- 
ło używane. Dowie- 

pomoc w językach ob- 
cych. Ładne pokoje. — 
Duży ogród. Adres: 
Podgórna 8 m. 1. 
(obok ul. Sierskow- 
skiego). 

Dwa pokoje 
z niekrępującym wej- 
ściem i nžywalnošcią 

  

POKOJE 
MIESZKANIE POJEDYNCZE 

do wynajęcia z cało- Z 4-Ch pokoi i ku z wygodami  niekrę 
dziennem utrzymaniem chni ze wszelkiemi pującem wejściem — 
dla 3-ch uczniów(nic) . wygodami (łazienka, do wynajęcia. Mickie- 
od 1 września. Witol-< water) w centrze mia wicza 46 — 14. 
dowa 10—3. sta 
ali io DG WYNAJĘCIA MIESZKANIE 
Mieszkanie Plac Metroplitalny 3.5 - pokojowe z wygo- 

do wynajęcia 3 pokoi 
i kuchnia z wsztlkie- 

dwa pokoje z kuchnią wska 

- dami i ogródkiem do 
wynajęcia. Gedymino - 

16 — 1. (Zwie- 
An- rzyniec). 

"DO WYNAJĘCIA 
mi wygodami: wanna, , iż 

e ektryczne  oświetle- “ AZ 
nie i woda. Antokol, PORZ: 

(OWALSKENA“ 

  

   
      

JĄ BÓLE GŁOWY | 

) kelnera neczny na Śnipiszkach. 
gońca lub portjera— Kalwar. Dług bank. 

  

dzieć się w Admini- kuchni. Mickiewicza 
stracji „Słowa. O- 22 m. 58. 
bejrzeć można co- is im 
dziennie od godz. 10 POK0] 
do 12-ej. umeblowany dłx jednej 

. lub dwu osób, osobne 
wejście, balkon -— do 

STARE OBRAZY ARE Artyleryjska 

olejne odnawiam i Ma 
restauruję Do wynajęcia 

mieszkanie 6 cio poko- 
jowe z wszelkiemi wy» 
godami elektrycznością 
Zygmuntowska 20 wia- 
domość u dozorcy. 

Ludomir Maczyński 
ul. Połocka 4 m.9.   
LIKWIDACJA 
LOMBARDU 

Biskupia 4. tel. 14 - 1 
Tanio. Dobra okazja. 
Niedrogie źródło naby- 
cia ubrań płaszczy, ma 
terjałów* bławatnych 
odkurzaczy, wentyla - 
torów . kas ogniotrw. 
samochodów, mebli o- 
raz innych rzeczy. й 

40 pokojowe do wy- 
najęcia Zwierzyniec, 
Sosnowa 23. 

wwa 

—
 А 

R 

Poszukujemy 
blisko Wilua przy go- 
spodarstwie rolnem — 
pokoju dla 2 panów 
ze skromnem  utrzy- 
maniem, Oferty do 

SPRZED AM redakcji „pokój na pro- 
dom murow. 13 miesz- wincji*. 
kań. suchy, ciepły, sło- — — — — 

Przymi ę na stancję 
+ UCZENICE 
lub odnajmę 3 poko- 
je umeblowane z u- 
trzymaniem Arsenal - 
ska 6 m. 5 

Inf. Finna 5 m. 3 we 
wtorki, czwartki i So- 
boty od godz. 5 do 6 
wiecz.   

  

Spółdzieluis Mieszka= MIESZKANIA 

  

niowa ul Przejazd 14 mieszkanie 3 pok. Z 3 umeblowane pokoje 
W WRA św, 3 BO kuchnią a: e 2 užywalnošcią“ WE 

ot: awla), >» e . 22. Wiadomość i 
Oasis, a od Ze wszelkiemi nowo- PER Rae A ES 

godziny 7 do godz. 19. CZesnemi | wygodami. NOR zee 
aS, 2 oglądać od 2 do 5 DO WYNAJĘCIA Tas i 30 

OR 5 Zakretowa 7 m. 6— 2 duže pokoje z balko- у ieiki Do wynajecia po pol pokoj umeblowany, „wielki 
niedrogo 6 pokojowe Kaka nem, ładnie umeblowa- ładny, * dla solidnego 

mieszkanie ze wszel-5-POKOJOWE 
kiemi wygodami przy nowoczesne mieszka - 
ul. Zawalnej 60. Wia- nie na III piętrze przy 
domosč u dozorcy. ul. 

й — ееч ee Qdnajęcia od 1 wrześ- 
Pansjonarki nia — zapytać dozorcę 

TZYlmĘ na Słańcję Zu ary p A 
L Esma die i a 2lub3 POKOJE 
Korepetycje na miejsca Z używalnością kuchni, 
Tartaki 34-a m. 18. wygody, łazienka do 

wynajęcia. 
MIESZKANIE Dobroczynny 2-a m. 2. 

3 pokojowe do wy.PO TRZEBNE 
najęcia wszystkie wy- 1 lub 2 pokoje 
gody. Informacje ul. umeblowane, 
Białostocka 6 m. 1. aa B 
„e = ministracji 

*  MIESZKANIA  * wać pod & 3-43 1 6 pokojowe wa“ pod „Samotny“. : 

DO WYNAJĘCIA Ww OGRÓDKU 
z wygodami: central- 5-cjo - pok. domek z 

ne, dobre, wodne 0- werandą i wygodami 
grzewanie. Gdańska do wynajęcia. 
6 spytać u dozorcy. Jasna 15 

— niec). 

ładnie 

Zgłoszenia do 
„Sło - 

  

  

  

(Zwierzy- 
  

  

Skład Fortegianów, Pianin, Fisharmonji 

K. Dąbrowska 
(F-ma istnieje od r. 1874) 

ilno, Niemiecka 2, m. 11 
  

  

KAMIENICA 
3:ch piętr. sprzedaje się w Wilaie —blizko 
centrum — dochodowa — niedekretcwa. Dług 
Bankowy 4 tys. dol, dopłsta gotówką 15 tys. 
dol., Pośr. wykluczone. Informacje — pow. 

Wilejka, Adwokat J. Steckiewicz. 

  

Skiep materjałów piśmiennych 

„ELEONORA" 
Wilno, ui. św. Jańska 1. 

Poleca na rok szkolny zeszyty bruljony, 
bloki rysunkowe, teczki, tornistry, kredki 
kolorowe, farby óziecinne i szkolne, ołówki, 

obsadki i t. d. : 
Cany umizrkowane. 

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach i 

  
  

zakładach aptecznych znanego 

środka od odcisków 

Prow. A. PA KA. 

  

FABRYKA M E B LI 
i SKŁAD 

W. KILENKII I 5-ka 
Spółka z ogr. odp. 

Wlino, ul. Tatarska 20, 
dom własny. Istnieje od 1843. 

Jadalnie, sypialnie, salony, 
gabinety, łóżka niklowane I 
angielskie, kredensy, stoły, 
szaty, biurka, krzesła dębowe 

it.p. Ceny znacznie zniżone, 

1 NU A A O) 
MAGISTRAT m. DZISNY POSZU. 

KUJE PRZEDSIĘBIORCY, 
któryby się podjął urządzenia elektro- 
wni w mieście, z zapewnieniem 200 
abonentów, przyczem proponnje włas- 
ne dynamo o sile 220 v. 47,8 amp. i 
jeszcze możliwą do naprawy sieć elektr. 
Oterty pisemne składać do Magistratu. Ę 

      

   

      TJ
 

  

JEDYNY W WiLNIE 
Poiski Sklep Robót Wojskowych, arty- 

kułów podróży i sportu 

p.f. „LECH" 
WIELKA 24. 

Poleca dla młodzieży szkolnej: mundurki, 
płaszcze unitormowe, czapki, koszniki, spo- 

denki, pantofle gimnastyczne, 
Tornistry teczki. Oryginalne kożuszki za- 

kopiańskie. 
Ceny najniższe.   

GABINET 
Racjonalnej kosmetyki leczniczej 

Wilno, Mickiewicza 31 m. 4. 

URODĘ 
kobiecą kosnerwuje, doskonali, odświeża, u- 
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. 

Meble 
- NOWOCZESNE 

pierwszorzędnej jakości 
z gwarancją. 

CENY ZNIŻONE — POLECA FIRMA 

B. ŁOKUCIEWSKI 
Wilno, ul. Wileńska 23. 

  

  

    

HERMAN ZANDON 

KLUCZ DO ZAGA 
Donald wzruszył 

nie: 
— Głupstwo. Zamówiłem księżyc na 

dzisiejszą noc! Rozkoszny będziemy mie- 
li spacer! Z tobą... 3 

Oczy Glorji błysnęły w mroku: 
— Zrobiłeś postępy Donaldzie, —- 

szepnęła. | 
Białe pasmo reilektora oświeciło pu- 

stą przestrzeń między stolikami. Rozmo- 
wy ucichły. Orkiestra zagrała nowy ta- 
niec. W oświeconym kręgu ukazała się 
tancerka w białym trykocie, usianym bły- 
skotkami. 

— To Korinna — wyjaśniała Glorja. 
— Najmodniejsza tancerka w Londynie. 

Gdy baletnica skończyła swój taniec, 
publiczność dziękowała grzmotem  okla 
sków. Korinna zniknęła, sypiąc całusy 
na prawo i na lewo. 

Kelner przyniósł zamówioną potrawę. 
— Nadzwyczajny! — spróbowała Glo 

rja. — Prawie równie smaczny, jak ten, 
który robił wasz kucharz Gustaw! 

ramionami obojęt- 

      
  

pod firmą 

Na sezon szkolny 

cenach niskich. 

robów introligatorskich.   
SEPAWEBOZAREERRZO JS | 

„ Wydawca: Stanisław Mackiewicz. 

Jedyna na Kresach Wschodnich Polska Hurtownia 
Papieru i Materjałów Piśmiennych 

„Dapier Spółka Hktyjna 
Wilno, Zawalna 13, telefon 501. 

poleca p. Detalistom i Spółdzielniom wielki wy- 
bór materjałów szkolnych i kancelaryjnych po 

Własna wytwórnia zeszytów, bruljoaów i innych wy- | 

Drzewo 
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opałowe, brzozowe, i 
sosnowe i olszowe, oraz węgie! 

górnośląski 
BO ECA 

SKŁAD DRZEWA 

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

Dostarcza również dla urzędów i instytucji. 

  

Dla P.P. Urzędników na raty. 

  

Sala napełniła się oślepiającem świa- 
tłem, rozległy się wrzaskliwe dźwięki 
jazzu. Pustą przestrzeń między stolika- 
mi wypełniły tańczące pary. Ludzie го- 
pychali się, trącali, kołysali się w takt 
saksołonów. Tempo muzyki stawało się 
coraz szybsze i bardziej szalone. 

Donald przyglądał się nieznanym о- 
brazom, śmiał się głośno i całkowicie 
oddawał się nowym wrażeniom. Glorję 
bawiła jego dziecinna radość. 

— Kiedy opowiesz mi o swoich przy- 
godach? — zapytała. 

Donald zwrócił ku 
Szare oczy: 

— Nie mam nic ciekawego do powie- 
dzenia. Nie miałem ciekawych przygód. 

— Dlaczego wyjechałeś tak nagl+? 
— Zdziczałem, po śmierci rodziców 

i po twoim wyjeździe na pensję. Potrze- 
bowałem samotności... 

niej błyszczące 

Kasztanowej 5 dc 

niekrę - mieszkania 3- i г V 
wygodami uczącą się panienkę na 

z całkowi- 

na DWA 
warun -5 - pokojowe z wszel- 

DO WYNAJĘCIA DO WYNAJĘCIA 

ne — telefon. ana do wynajęcia. 
Arsenalska 4—5. В ynaję! 

Ul. Niemiecka 3 m. 11. 

MIESZKANIE POKÓJ 

PROSZEK OD BÓLU GŁOWY DLA DOROSŁYCH 

USUWA NAJSILNIEJSZE 

   

  

FABRYKA CHEM=-FARMACEUTYCZNA 

*AB.KOWALSKI* waRsZAWA 
ŻĄDAJCIE „KOWALSKINY” ZE ZNAKIEM 
FABRYCZNYM — SERCE W PIERŚCIENIU * _ 
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POKÓJ UCZNI-CE. 
ciepły, słoneczny, su- przyjmę na mieszkanie” 
chy dla solidnego loka- z utrzymaniem. Sawicz 
tora- lub uczenicy z 16 m. 10. 
całodziennem . utrzy - | — — — — — — 
manieim. Fortepian - na 3 POKOJE 

miejscu. Sierakow - z wygodami z używałl- 
skiego 25 6. nością kuchni. 
SOM = o R Bank) hi T 
МЕБ КАНЕ > ZE 
dwupokojowe lub 2 MIESZKANIA 
pokoje. Sklepu połowa do wynajęcia od zaraz 
tamże do wynajęcia. - 3 - pokojowe Z wygo- 

- i 4 - pokojowe. — jup dwa, umeblowane Dominikańska 14 wia- dami Krakowska 5ł— 
DO. WYNAJĘCIA 

Pióromont 10 Dozorca* 
wskaże. 

DO WYNAJĘCIA 

wa 16 m. 4. 

POKÓJ 

wszelkie wygody — sjęcznie. Słowiańska 2.' 
Tartaki 34-a. 

"DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 
4-po- PRZYJME 

kojowe ° 2 
przy ul. Jakóba Jasiń- mieszkanie 
skiego 18. Dow. się na tem utrzymaniem 

miejscu. dogodnych 
-- kach. Troskliwa opieka   

DO WYNAJĘCIA pomoc w naukach, for- słoneczne, 
pokój umeblowany z tepian. Ul. Piłsudskiego 
wygodami na życzenie 34 — 
dobre obiady. ska. 
Objazdowa 6 m. 7. R 

DKI 
— A teraz wróciłeś do poprzedniego 

normalnego stanu? Dlaczego nie zawia- 
domiłeś nikogo o swym wyjeździe? 

— Myślałem, że to nikogo nie inte- 
resuje. 

— Nawet mnie? 
— Bo, widzisz... 
— Nie tłumacz się Donaldzie! To ci 

się nigdy nie udawało... Co robiłeś przez 
te lata? 

— Podróżowałem... Zajmowałem się 
swemi sprawami... 

— Ani razu nie pisałeś 
stryja? 

— Staruszkowie nie bardzo się mną 
interesują. Pisałem raz, trzy czy cztery 
lata po moim wyjeździe. 

— Ale nie pisałeś nic o sobie, Donal- 
dzie? 

-— Owszem, coś niecoś... To im wy- 
starczyło. Napisałem, żeby się nie niepo- 
koili o mnie, że pracuję w pewnem przed 
siębiorstwie, gdzie przygotowują worki i 
że wszystko idzie dobrze. 

— To był żart z temi workami? 
— Nie, to prawda. Szyłem worki. Kie 

rownictwo było bardzo sadow tonie ze 
mnie. 

-— Jakie kierownictw». 
— Wiezienne. 
Glorja zbladła: 
—- Donaldzie: Byies.. Co zrobiłeś?.. 
— Byłem i zrobiłem.  Rozzłościłem 

się i rozbiłem fizjonormię „sdnemu gagat 
kowi, a on upadł i rozbił sobie czaszkę o 

bruk. Okazało się, że jego ojciec był 

do swego 

- wpływową figurą i znał wszystkich sę- 
dziów i policjantów. Wobec tego spra- 
wa przedstawiła się w złem świetle... 
Słowem skazali mnie według maksynial 
nego wymiaru kary... 

— Biedny Donald! — ze współczu- 
ciem szepnęła Glorja. — Czemu nie na- 
pisałeś do stryja, żeby ci pomógł? 

Poco? onby nie mógł mnie uratować. 

do wynajęcia. .Mosto - domość u dozorcy. 

' Й z całkowitem sutem u- Uczniów. Zakretowa 114, 5 i 
mieszkanie 3 pokoje— trzymaniem 70 zł. mie- 3. 

  

Dozorca. 

PRZYJMĘ "MIESZKANIA 
na stancję uczenice lub do wynajęcia od zaraz 

1- pokojowe z 
wygodami. Ofiarna 2 

— — — — — — — Dozorca. 
MIESZKANIE — — 
2 pokoje z kuchnią — STANCJA 
wszelkie wygody od | dla panienek dobre u- 
września do wynajęcia. trzymanie, troskliwa о- 
Popławska 29. pieka, fortepian. 
zi Św. Ignacego 3 m. 2. 

UMEBLOWANY 
kiemi wygodami suche duży pokój z balkonem 

gwarancja z wygodami i obiada- 
za ciepło. Oglądać Mo mi wydaje się naprze- 

  

MIESZKANIA* 

4. M. Iwanow- stowa 9. Tamże 2-po- ciwko Sądu. 
kojowe mieszkanie. Portowa N. 23 m. 24. 

  

A zresztą, gdy aresztowano mnie, poda- 
łem inne nazwisko. 

— Teraz rozumiem, dlaczego jesteś 
taki blady. 

— Ostatecznie więzienie wyszło mi 
na dobre... Potrzebowałem dobrej szkoły. 

Donald spojrzał obojętnie po sali i 
krzyknął nagle: 

— Patrz! Brwi mu odrosły! 
— Co? Czyżby to ten sam?... 

Tak, ten sam! Przed chwilą 
wszed i zajął stolik. Zdążył już się prze 
brać w smoking. Poza tem ma binokle, 
wąsy i nowe włosy. 

— Czy widzisz go? 
— Tak, ale nigdybym go nie pozna- 

Ja... Chcesz zatańczyć ze mną? 
— Przyzwyczajony jestem więcej de 

kroku więziennych spacerów! Ale, jeśli 
chcesz, spróbujmy! 

Donald dał sobie rady z foks-trottem 
zadawalniająco. Na sali było duszno i 
oboje zgodnie zdecydowali wracać. 
— Pójdziemy pieszo, — zaproponowa 

ła Glorja, — mam ochotę odetchnąć 

świeżem powietrzem. 
Na ulicy Chadmor wziął ją pod rękę. 

— Jakie masz plany na przyszłość? 
— zapytała. ` 

— Ojciec pozostawił mi pewien ka- 
pitalik, którego nie tknąłem. Nie jest te 
dużo, ale wystarczy na początek. 

— Nie zapominaj o domu Chadmo- 
rów, — wtrąciła Glorja, — wcześniej, 

czy później, będzie twój. Będziesz wtedy 
miljonerem! 

Minęli już kilka kwartałów, kiedy Do 

nald zerknął przez ramię i szepnął: 

— Ten człowiek znowu idzie za na- 

mi! Nie rozumiem, w jakim celu on nas 

śledzi? 
— Nie rozumiesz? — Glorja uścisnę 

ła jego ramię. — Co za skromność! je- 

steś jednym z najbardziej interesujących 

ludzi w Londynie! 
— Doprawdy? 
— Naturalnie! Otacza cię tajemnica, 

Donaldzie! 
— Jaka? 

(D.C.N.) 
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