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W perspektywie tygodnia 
— Mowa von Papena. — Przemówie 

nie kanclerza von Pąpena na zjeździe 

westfalskiego związku chłopskiego 

świetla w pewnym stopniu mroki sytua- 

cji politycznej w Niemczech, naelektryzo 

wanej do ostatnich granic, w oczekiwa- 

niu otwarcia Reichstagu.. Trzy ważne 

momenty zawiera deklaracja kanclerza: 

a) potępienie działalności Hitlera i 

wskutek tego stworzenie przepaści, u- 

niemożliwiającej jakikolwiek kompromis, 

pomiędzy „pięknym, ale histerycznym 

Adoliem“, a von Papenem; b) oświadcze 

nie, że czynniki rządowe nie zamierzają 

odstąpić od zasady praw konstytucyj- 

nych, więc wszelkie — ostatnio bardzo 

obficie — kursujące pogłoski o przygo- 

towywanej zmianie ustroju, o t. zw. „re- 

wolucji z góry* są pozbawione pod- 

staw i wreszcie c) naszkicowanie pro- 

wizorycznego programu gospodarczego 

na okres roku, zmierzającego do ożywie 

nia wewnętrznej sytuacji gospodarczej 

drogą wprowadzenia bonów  podatko- 

wych. Ponadto deklaracja kanclerza o- 

strzega centrum przed wiązaniem się z 

hitlerowcami, których podstawa antypar 

lamentarna wyklucza możliwość jakiej- 

kolwiek parlamentarnej koalicji. Inna 

rzecz, że to ostrzeżenie, rzucone pod 

adresem centrum, jest niczem innem, jak 

dialektycznem posunięciem kanclerza. 

Von Papenowi, zwolennikowi parlamen- 

taryzmu, nic nie przeszkadzało na wios 

nę zawrzeć pakt z antyparlamentarnym 

Hitlerem, aby wysadzić z siodła Brue- 

ninga, a po dokonaniu tej operacji zbyt 

pewnemu siebie Hitlerowi pokazać właś 

ciwe miejsce, odrzucając jego ofertę oh- 

jęcia steru rządów w Niemczech i w 

ten sposób mocno narazić autorytet wo 

dza „brunatnych koszul'* w oczach jego 

zwolenników. 

Demagogiczny hałas, jaki wszczął 

Hitler z okazji wyroku w Bytomiu, był 

próbą odegrania się w opinji rozagitowa 

nych mas, które znalazły się w ślepym 

zaułku wobec niedojścia „marszu na 

Berlin", wciąż im obiecywanego przez 

Hitlera. ; 

Trudno przypuszczać, aby centrum, 

które czuje głęboką urazę do kanclerza, 

wzięło pod uwagę jego ostrzeżenie i 

wycotało się z pertraktacyj z Hitlerem. 

Według coprawda niesprawdzonych je- 

szcze informacyj podobno już porozumie 

nie pomiędzy Hitlerem a centrum zastało 

zawarte i zdaje się wobec tego wnio- 

sek o votum nieufności ven Papen ma 

gwarantowany. Co będzie wówczas 

oto pytanie, na które jutro lub pojutrze 

otrzymamy odpowiedź. 

Prowizoryczny program gospodarczy 

przedstawiony przez von Papena zawie- 

ra inowacje w postaci wprowadzenia bo 
nów podatkowych. jest rzeczą bardzo 

ciekawą, jak powyższy eksperyment, o 

ile von Papen się utrzyma, zostanie prze 

prowadzony i jakie będą rezultaty. Być 

może w dzisiejszych ciężkich czasach 

kryzysu finansowego bony podatkowe 

będą szczęśliwym pomysłem wyjścia z 

sytuacji. Istnienie bonów podatkowych 

stworzy dwuwalutowość, ale w ten spo- 
sób uniknie się inflacji, bez której nie- 

sposób ożywić zamierającego życia go- 

spodarczego. 

— Japonja, Waszyngton i Man- 

dżurja. — Prasa francuska ogłosiła tekst 

układu przyjaźni, który ma być podpisa 

ny w dniu 7-go września pomiędzy |а- 

ponją a nowem państwem mandżurskiem 
Główne punkty tego układu brzmią, jak 
następuje: — 

1) Japonja bierze na siebie obronę militar 
ną republiki mandżurskiej; 

2) zarząd południowo - mandżurskiej kolei 
żelaznej, finansowanej przez kapitał japoński, 
obejmie w najbliższej przyszłości administra- 
cję północno - mandžurskiej kolei żelaznej; 

3) republika mandżurska uznaje wszystkie 
traktaty, łączące dotychczas Mandżurję z Chi- 
nami, Z wyjątkiem tych układów, które mogły- 
by naruszyć niezawisłość nowego państwa 
mandżurskiego; 

4) republika mandżurska zobowiązuje się 
zapewnić ochronę interesom chińskim; 

5) funkcjonarjusze japońscy będą współpra 
cowali z funkcjonarjuszami mandżurskimi dla 
zapewnienia bezpieczeństwa konstytucji man- 
dżurskiej. 

6) obywatele japońscy w Mandżurji będą 

о- 

  

korzystali z wszelkiej swobody ruchów oraz 
wolności handlu. 

7) republika mandżurska znosi wszystkie 
eksterytorjalności. 

Iraktatem przyjaźni układ powyż- 

szy nazwany został prawdopodobnie tyl 

ko ze względów kurtuazyjnych, dla każ- 

dego bowiem jest rzeczą jasną, iż umo- 

wa podobna jest rozciągnięciem cprotex 

toratu Japonji nad Mandżurją. Punkt 

5-ty układu, głoszący o współpracy fun- 

kcjonarjuszy japońskich z przedstawicie 

lami państwa Mandżu - Go nad zapew- 

nieniem bezpieczeństwa konstytucji man 

dżurskiej nie pozostawia żadnych wątpii 

WOŚCIi. 

Wiadomości o przygotowaniu układu 

wywołały liczne echa, ale bodaj najg: $ 

niejsze w Stanach Zjednoczonych. Nic 

dziwnego, Ameryka bowiem, propagują- 

ca zasadę: „drzwi otwartych'* jest naj- 

bardziej zagrożona w swych interesach. 

Ostatnie wystąpienia prezydenta Hoove- 

ra i sekretarza stanu Stimsona zupełnie 

niedwuznacznie miały na myśli Japonję, 

gdy mówiły, że Stany Zjednoczone nie 

uznają żadnych taktów dokonanych. 

Sprawa Mandżurji może się stać 

iskierką, która spowoduje wybuch istnie 

jącego oddawna konfliktu japońsko - a- 

merykańskiego, wynikającego z rywaliza 

cji obu tych państw. Stany Zjednoczone 

rzecz jasna, będą starały się wciągnąć 

do swej akcji antyjapońskiej Ligę Na- 

rodów, wykorzystując niepomyślny dla 

Japonji raport Lyttona. Można jednak 

zgóry być pewnym, że Liga Narodów 

której ton nadaje Francja i Anglia, 

zbyt zajęte swemi  wlasnemi troskami, 

nie ogłosi żadnej krucjaty w obronie in- 

teresów bussinesmanów amerykańskich. 
Śmiała i zdecydowana polityka japoń- 

ska odniesie wówczas jeszcze jeden suk- 

ces. Ir. 

& 

WARSZAWA. PAT. Aeroklub Rzeczy- 

pospolitej Polskiej komunikuje: W związ- 
ku ze świetnem zwycięstwem, jakie od- 
niosła Polska w ostatnich międzynarodo- 
«wych zawodach samolotów turystycznych 
w osobie pilota Franciska Żwirki, Aeroklub 
Rzeczypospolitej otrzymał od Pana Prezy- 
denta Mościckiego depeszę następującej 

treści: 
Bardzo się cieszę ze zwycięstwa nasze- 

go lotnika i przesyłam mu serdecne powin- 

szowania. (—) Ignacy Mościcki, Prezy- 
dent Rzeczypospolitej. 

Aeroklub Rzeczypospolitej otrzymał 
wiele depesz  gratulacyjnych od całego 
szeregu organizacyj i osób z kraju i zagTa- 
nicy. 

* * * 

WARSZAWA PAT. Marszałek Piłsud- 
ski, minister spraw wojskowych po otrzy- 
maniu wiadomości ою pięknem zwycięstwie 
porucznika Źwirko, polecił szefowi gabine- 
tu przesłać porucznikowi Żwirce wyrazy u- 
znania oraz podziękowanie za ten wspania- 

ły wysiłek dla chwały polskiego lotnictwa. 

EZ 
BRUKSELA. PAT. Raid lotniczy dokoła 

Europy i sukcesy, jakie w mim odniosło 
lotnictwo polskie, odbiły się w Belgji gło- 
śnem echem. Prasa tutejsza poświęciła 
obszerne codzienne sprawozdania raidowi, 
skutkiem czego raid i wyniki polskich pi- 
lotów były w Belgji powszechnie znane i 
szczegółowo komentowane. (Pisma stwier- 
dzają olbrzymi postęp jaki uczyniło lot- 
nietwo polskie w ostatnich latach. 
POR. ŻWIRKO POCHODZI Z WILNA 

BERLIN. PAT. Berliński korespon- 
dent PAT miał dziś rozmowę ze zwycięzcą 
w okrężnym locie europejskim por. Żwirko, 

który m. in. powiedział: 
Jestem badrzo uradowany, że mogłem 

dla Polski zdobyć pierwsze miejsce w te- 

gorocznych zawodach. Cały konkurs był 
bardzo ciężki, a walka była zacięta. Ze 
szczególnem uznaniem wyrazić się muszę 

o organizacji zawodów na całej tej trasie, 
a zwłaszcza w Berlinie, gdzie przeprowadzo 

+ ne były jak — wiademo bardzo skompliko- 
wane próby techniczne. Kontrola tych 
prób spoczywała w rękach przedstawicieli 
Aeroklubu Niemieckiego i była  przepro- 
wadzona wzorowo i z całą bezstronnością. 
W szczególności chciałbym podkreślić ko- 
leżeńskość i kulturę sportową pilotów nie- 
mieckich, 2 którymi rozegrałem walkę 
sportową: pp. Morzika, Possa, Hirtha oraz 
por. Seidemanna, który wykazał imponu- 
jącą brawurę lotniczą. 

Por. Żwirko zapytany o swą przeszłość 
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Dziś decydujący dzień w Niemczech 
Uroczyste otwarcie Reichstagu zapowiada się burzliwie 

Przygotowania do otwarcia Reichstagu 
KERLIN PAT. — Przygotowania de 

otwarcia w dniu jutrzejszy-' Reic'.stagu 

i sejmu pruskiego są w pełnym toku. 

Frakcje parlamentarne  obradowały w 

poniedziałek w gmachu Keichstagu. 

Po południu odbyło się w hotelu 

Kaiserhof zaprzysiężenie frakcji patla- 

mentarnej i pruskiej narodowych soxja- 

listów przez Hitlera. 

Otwarcie Reichstagu zapowiada się 

bardzo burzliwie. Narodowi socjaliści 

zamierzają zjawić się na posiedzenie w 

mundurach. Wobec pogróżek narodo- 

wych socjalistów w związku z objęciem 

przewodnictwa z tytułu starszeństwa 

przez komunistkę Klarę Zetkin oczekuje 

się licznych poważnych incydentów. W 

kołach parlamentarnych słychać, że cen- 

trum zgodziło się poprzeć kandydaturę 

hitlerowca na prezydenta Reichstagu. — 

Frakcja narodowo - socjalistyczna wysu- 

wać ma jako swego kandydata byłego 

wiceprezydenta parlamentu Stoehra, — 

względnie posła Fabriciusa. 

Policja od rana znajdować się bę- 

dzie w pogotowiu aiarmowem. Wzmoc- 

nione oddziały policji konnej i pieszej 

skonsygnowane zostały w pobliżu gma- 

chu Reichstagu i Sejmu pruskiego. — 

Pozatem posterunki policyjne w śródmie 

Ściu, zwłaszcza w okolicy gmachów rzą 

dowych, otrzymają posiłki. 

Echa mowy kancierza Papena 
BERLIN PAT. — Zdecydowany ton 

wywodów kanclerza Papena i zapo- 
wiedź radykalnych zarządzeń gospodar 

czych, które w najbliższych dniach zade 
kretowane zostaną przez prezydenta Rze 
szy, zelektryzowały opinję niemiecką, 

stając się przedmiotem dyskusji i ko- 
mentarzy. 

Prasa poniedziałkowa, zaskoczona 
-tak radykalnemi zapowiedziami, zwła- 

szcza zaś wyrażnem  rzuceniem przez 

kanclerza Papena rękawicy Hitlerowi za 
chowuje narazie pewną rezerwę w oce- 
nie przyszłych planów rządu. 

Według doniesień dzienników koła 
niemiecko - narodowe oczekują w wyni 

* 

BER' IN PAT. — Wolne związki zawodowe 
robotuków i pracownie .w. wyste: wały. do 
orezydtata Fiincerburya tel gram, zawierający 
ostry pratast przeciwko nowym planom gospo 
darczym rządu Rzeszy. Ogłoszony przez Pape 
na program — oświadczają związki — prze- 
kreślają konstytucyjnie zagwarantowane usta- 

— odpowiedział: „jPochodzę z Wilna. Ca- 
łe moje wykształcenie lotnicze otrzymałem 
w Polsce ,w latach 1921—22, w Bydgosz- 
czy, gdzie wstąpiłem do szkoły lotniczej 
po powrocie z Rosji. 

PRASA NIEMIECKA O ŻWIRCE 
BERLIN PAT. — W całej niemieckiej pra- 

sie zwycięstwo Żwirki odbiło się głośnem e- 
chem, wywołując liczne komentarze na temat 
sprawności i pewności jego lotu. 

„Berliner Ztg am. Mittag.* pisze: przyznać 
należy, że Żwirko odniósł zasłużone zwycię- 
stwo. W ciągu całej 7500-kilometrowej trasy 
nad Europą okazał się on dziarskim i spraw- 
nym lotnikiem który począwszy od chwili star 
tu całą swą uwagę skupił na ostatecznym ce- 
lu pamiętając o tem, by nic nie stracić z pun- 
któw, uzyskanych w próbach technicznych.— 
Z aparatu swego wydobywał tylko tyle, ile 
było konieczne, ile tylko mógł wytrzymać apa- 
rat. Wyczynu jego nie wolno ani kwestjono- 
wać, ani interpretować! Walczył on jako gen 

    

ku mowy kancierza wielkiego sukcesu 
morainego dla rządu. Wielkie wrażenie 
wywołać miała zwłaszcza zdecydowana 
postawa kanclerza wobec .rozpanosze- 
nia się interesów partyjnych. Narodowi 
socjaliści natomiast podkreślają, że wy 
stąpienie kanclerza zerwało ostatnie 'ni- 

ci, jakie łączyły dotychczas stronnictwo 
z rządem. Centrum śledzi z największą 
troską plany rządu, obawiając się, że 

dotychczasowe ostrzeżenia pod adresem 
kanclerza i wybitnych mężów stanu w 
gabinecie pozostały bez skutku. Koła 
socjalno - demokratyczne oczekują pro- 
gramu rządowego. 

* * 

wodawstwo taryfowe, wzbogacając  przedsię- 
Ziorców, kosztem klasy pracującej. Związki za 
wodowe wzywają prezydenta Rzeszy, aby od- 
mówił swego podpisu na nowych  zarządze- 
niach i stanął w obronie praw konstytucyj- 
nych robotników i pracowników, 

  

STWA POR. ZWIRKI 
tleman - sportowiec i przebył całe zawody 
nienagannie. To też gratulujemy mu szczerze 
i chętnie. 

„Deutsche Allgemeine Ztg.* stwierdza: — 
Wolni jesteśmy od małostkowych względów 
szowinizmu i gratulujemy polskiemu lotniko- 
wi Żwirce jego zwycięstwa oraz towarzyszą- 
cemu mu konstruktorowi. Moralnym zwycięz- 
cą — dodaje dalej dziennik — są jednak Niem 
cy, ich znakomici piloci i genjalni konstrukto- 
rzy maszyń. 

Również „Boersen Kurier“ przyznaje że 
Żwirko zasłużył na zwycięstwo, zarzuca mu 
jednak że nie było w jego locie brawury i że 
zawsze okazał umiar, czyniąc w ten sposób 
zadość warunkom zawodów. Nie szybkość bo 
wiem — oświadcza  dziennik—lecz pewność, 
budząca zaufanie, była wymogiem zawodów. 
To właśnie zaufanie zdobył sobie aparat, zbu 
dowany w sekcji lotniczej studentów politech 
niki warszawskiej. żadna inna maszyna nie 
potrafiła tak twardo lądować, jak polska, nie 
narażając się na uszkodzenie podwozia, 

  

Flota polska z wizytą w Szwecji 
SZTOCKHOLM PAT. — Eskadra 

polska odpłynęła w drogę powrotną, e- 
skortowana przez szwedzkie kontrtorpe- 
dowce. 

SZTOKHOLM PAT. — Prasa szwedzka po 
święca wizycie marynarki polskiej w Szwecji 

wiele miejsca. Jednym z efektownych momen- 
tów pobytu eskadry naszej w Szwecji był bal 
w poselstwie polskiem. Wśród zebranych był 
obecny minister spraw zagranicznych Ramel, 
admiralicja szwedzka, liczne grono oficerów 
marynarki itd. Wieczór przeciągnął się do póź 
па w nocy wśród miłego nastroju. 

  

  
Na ilustracji naszej widzimy chlubę polskiej 

marynarki ORP. „Wicher** i „Burzę* przy 
wjeździe do Sztokholmu. Z brzegów tłumy pu 

bliczności 

szych okrętów. 

podziwiały sprawne manewry na: 

NARADY U PREZYDENTA 

HINDENBURGA 

BERLIN PAT. — Kanclerz Papen, 
ministrowie Schleicher i Gayl oraz pod 
sekretarz stanu v. Meissner wyjechali w 
poniedziałek wieczorem do Neudeck, 
gdzie we wtorek toczyć się będą w obec 
ności prezydenta Hindenburga ważne na 
rady polityczne. 

DNi GABINETU PAPENA 
POLICZONE 

WIEDEŃ PAT. — Według iniormacyj, któ 
re nadeszły z Berlina, dni gabinetu Papena 
są policzone. Następcą jego będzie najpraw- 
dopodobniej gen. Schleicher. 

DZIENNIK ANGIELSKI 
© PLANACH NIEMIECKICH 

LONDYN PAT. — Dzisiejsza „Man- 
chester Guardian“ zamieszcza artykuł 
pod tyt.: „Zbrojenie się i militaryzacja 
Niemiec. Plany rządu v. Papena'. Dzien 
nik stwierdza, że wszystko wskazywało- 
by na to, iż zwolna i iostrożnie, lecz z 
pełną świadomością celu Niemcy realizu 
ja politykę groźną dla całej peksjowej 
odbudowy. , 

ROZMOWA, O KtóRE] GŁOŚNO 

BERLIN, PAT. (W kołach politycznych 
wywołała. niezwykłą sensację wiadomość, 
że w ciągu dnia 29 b. m. odbyło się spotka- 
nie kanclerza Papena z ministrem Schlei- 
cherem i przywódcą narodowych socjalis- 
tów Hitlerem. W czasie rozmowy — która, 
według zapewnień ze strony półurzędowej 
— miała charakter swobodnej wymiany po 
glądów, poruszona miała być ponownie 
Sprawa ewentualnego poparcia przez 

narodowych socjalistów gabinetu prezyd- 
jalnego. 

WIZYTA WOJENNEJ FLOTY POL- 
SKIEJ W SZTOKHOLMIE 

  

‚ 25 bm. przybyła z oficjalną wizytą do sto- 
licy Szwecji eskadra polskiej floty wojennej, 
składająca się z kontrtorpedowców „Wicher” 
i „Burza“ oraz łodzi podwodnych — „Вуз“ 
„Wilk“ i „Zbik”. 

Dowódca eskadry komandor Józef Unruż 
(którego widzimy na naszej fotografji) udał 
się na ląd celem złożenia szeregu wizyt oii- 
cjalnych. 
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W MUKDENIE WRE WALKA 

PARYŻ PAT. — Według informacyj 
ze źródeł japońskich Japończycy odparli 
dzisiaj atak Chińczyków na japońską ba 
zę lotniczą w Mukdenie. Stacjaradjotele- 
graficzna i arsenał pozostały nienaruszo 
ne. Tylko jeden hangar został spalony, 
a kilkanaście samolotów zdobytych na 
nieprzyjacielu uległo zniszczeniu. 

NANKIN PAT Minister spraw zagra 
nicznych , odpowiadając na przemówie- 
nie Ushidy, oświadczył, że w Mandżurji 
nie zapanuje spokój i porządek, dopóki 
nie usunie się stamtąd wszystkich wojsk 
japońskich. Omawiając sprawę uznania 
nowego państwa mandżurskiego przez 
Japonję, minister stwierdza, że oprawa 
w stosunkach między Chinami i Japonją 
zależy całkowicie od tej ostatniej i że 

Chiny nie ustąpią nigdy ani piędzi swego 
terytorjum sile zbrojnej będą sie opie- 
rać wszelkiemi środkami. Chiny nie zgo 
dzą się nigdy na taką linję polityczną, 
któraby wprowadzała w grę sztuczne 
państwo mandżurskie, — jako czynnik 
istotny. 
MUKDEN. PAT. W mieście toczą się 

gwałtowne walki na skutek gwałtownych 
ataków ze strony Chińczyków. Wezwane 
zostaly na pomoc oddziały japońskie z 
tamkami i karabinami maszynowemi. Chiń- 
czycy zaatakowali lotnisko i arsenał, gdzie 
wybuchł pożar, 

r jednoszpaltowy na stronie Z-ej i 3.ej gr, 40, Zz tekstem 15 gr, Komunikaty, sx- 
milimetr 50 gr, Kronika rekłamowz milimetr 60 gr, W numerach świątecznych, oraz z prowincji o 2% proc. śrażaj, 

ne o 50 proc, ćrożej, Adminjstracja 
jenjane dowolnja. Za Gostarczenie numeru dowodowego Ż83 57. 

WARSZAWA — Żuw, Księgarni Kai, „Ruch“, 

TELEGRAMY 
WICEMINISTER BECK POWRÓCIŁ 

BUKARESZT PAT. — W powrotnej dro- 
dze z urlopu przybył dziś do Constanzy wice- 
minister Beck, powitany w porcie przez pod- 
sekretarza stanu w rumuńskiem MSZ p. Ca- 
fenco, posła R. P. Szembeka oraz przedstawi- 
cieli władz. Z Constanzy p. wiceminister Beck 
udał się do Bukaresztu. 

KATASTROFA SAMOCHODOWA 

PONCE (PORTORICO). (PAT. Autobus 
wiozący delegację na kongres partji libe- 
ralnej, wpadł do przepaści. 18 osób ponio- 

sło śmierć na miejscu. 38 jest ciężko ran- 

nych. 

MOLLISON LECI SZCZĘŚLIWIE 

ST. JOHN (stan Nowy Brunswik). PAT. 
wylądował tu dzisiaj lommik Mollison i po 
krótkim odpoczynku odleciał w kierunku 
Sydney (Nowa Szkocja). 

HAUSSA NA RYNKACH NIEMIECKICH 

BERLIN. PAT Giełda berlińska zarea- 
gowala dziś na mowę Papena niezwykłą 

haussą na wszystkich rynkach. Kursy 

niektórych papierów: podskoczyły 0.5 proc. 
Z pośród znanych papierów niemieckich nie 
które osiągnęły nawet 7 proc. zwyżkę. 

KATASTROFA W KOPALNI 

KATOWICE, PAT. Na kopalmi Richter 
w Siemianowicach oberwała się Ścianą 
węglowa, zasypując dwóch górników. Je- 

den z nich Albizy Gołębiowski doznał pęk- 
nięcia czaszki i poniósł śmierć na miej- 

scu, drugi natomiast Robert Gembalski od 

niósł ciężkie rany. 

SAMOBÓJSTWO ASYSTENTA 

UNIW. POZNAŃSKIEGO 

POZNAŃ. PAT. Wczoraj w Poznaniu 
we własnem mieszkamiu przy ul. Staszyca 

popełnił samobójstwo 43-letni Aleksander 
Powarow, były referent Ministerstwa 

Rolnictwa, starszy asystent katedry upra 
wy roli i roślin Uniwersytetu Poznańskiego 
Przyczyną samobójstwa był silny roztrój 
nerwowy. 

REDUKCJE W.. KASYNIE GRY 

GDAŃSK. PAT. Wedle doniesienia. „Dan- 
ziger Volkstime", dyrekcja kasyma sopoc- 
kiego wymówiła z dniem 1 października. 
posjgdy 25 funkcjonarjuszom, przeważnie 
krupierom. Zwolnienie to spowodowane ma. 
być niepomyślnym dla kasyna wymikiem 
kończącego się sezonu. 

SYTUACJA W BRAZYLII 
CORAZ CIĘ *S7A 

BUENOS AIRES. PAT. Z Montevide 
donoszą, že sytuacja w Brazylji jest coraz 
cięższa. Wielu wybitnych przedstawicieli 
opozycji w tej liczbie kilku członków ga- 

bimetu, miało zbiec do San Pauło w celu 
popierania powstania. 

DEMENTI 

PARYŻ PAT . — Korespondent „Le Petit 
Parisiea* donosi swemu pismu, że wiadomość 
pochodząca ze źródeł niemieckich i opubiiko- 
wana ostatnio w Londynie według której rząd 
angielski przyłączyć się miał do tezy niemiec- 
kiej w kwestji zbrojeń, jest ialszywa. Twier- 
dzenie takie — jak donosi korespondent 
wywołało w angielskich kołach wielkie zdzi- 
wienie. Londyn zdecydowany jest jednak sto- 
sować się ściśle do zobowiązań, wymienio- 
nych w pakcie konsultatywnym i nie powež- 
mie żadnej decyzji przed uprzedniem porozu- 
mieniem się z rządem paryskim. 

WYPADEK KONSULA 
FRANCUSKIEGO W GDAŃSKU 

BERLIN. PAT. Na szosie pod Magde- 
burgiem zderzył się samochód konsula 
francuskiego w Gdańsku,  Gakrotiego z 
samochodem wyścigowym.  Konsuł został 
ranny w głowę i ręce, żona jego odniosła 

poważne obrażenia wewnętrzme. Troje dzie- 
ci konsula wyszło z katastrofy bez szwan- 
ku. 

FAŁSZYWE WIADOMOŚCI NA TE- 
MAT KROKÓW RZĄDU ANGJI 

PARYŻ. PAT. Francuski komunikat pół- 
urzędowy zaznacza między innemi,, że spot- 

kanie premjera Herriota z ministrem Sa- 
muelem ma wyspie Gersey miało charakter 
bardzo przyjazny. Obaj ministrowie z 
humorem rozmawiali o pogłoskach, krą- 

żących cc do przedmiotu ich rozmów. Li- 
czne rzesze publiczności entuzjastycznie 

witały mężów stanu, wsiadających do за- 
mochodu i udających się do rezydencji 

gubernatora wyspy. Wkrótce po przybyciu 
premjer Herriot udał się na  ementarz, 

gdzie pochowane są zwloki Francuzów, 

towarzyszy wygnania Wiktora Hugo. Na- 
stępnie w towarzystwie ministra Samuela 
Herriot zwiedził parlament oraz  pałae 
Sprawiedliwości. 

Bajki Polityczne 
Aleksandra Zasztowta 

Świeżo ukazały się w druku. 

nie przyjmuje zastrzeżeć i0 

        
Do nabycia: w księg. Gebethnera 

i Wolfa i in.      
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Z POLSKIEJ WYPRAWY 
POLARNEJ 

Jeden z trzech uczestników pierwszej 
polskiej wyprawy polarnej, która znajduje 

się obecnie na Wyśpie Niedźwiedziej, p. 

Stanisław Siedlecki, nadesłał w tych dniach 

list do rodziny, z którego przytaczamy tu- 

_ taj kilka wyjątków mogących dać pojęcie 
© warunkach, w jakich polscy obserwato- 
rzy pracują w kraju podbiegunowym. 

Wyspa Niedźwiedzia 10 sierpnia 1932. 
A więc jestem już na wyspie Niedźwie- 
dziej i choć bardzo wiele mam do napisa- 
mia i do podzielenia się wrażeniami, jed- 

nak muszę się ograniczyć do listu dość 
krótkiego, gdyż pracy jest tyle, że chwilo- 
wo nie mogę zdobyć dla siebie pół godziny 
swobodnego czasu. 

Przyjechaliśmy tu parę dni temu na 

małym stateczku „Swerre*, który kolysząc 
się jak kaczka, przez dwa dni i trzy noce 

wiózł nas z Tromsoe na Wyspę. Pierwsze 
«wrażenie niesłychanie groźne. O godzinie 

1-ej w nocy, stojąc na pokładzie, zobaczy- 

liśmy w czasie przejaśnienia się mgieł po- 
tężne ściany brzegu całkiem czarne i pio- 

nowe, zapełnione wrzeszczącem ptactwem 
i otulone czerwonemi od słońca mgłami. Z 

wody wytryskują przed brzegami potężne 

i śmiałe w kształtach turnie i skały na 
setki metrów wysokie, czerwono-czarnego 

koloru. — Słońce przebijające się przez 
mgłę o północy oświecało je ponurym bla- 
skiem. 

O ile ien pierwszy widok zupełnie po- 

zbawiony był humoru i mało był ponętny, 

o tyle w parę godzin potem okrzyk zdu- 
mienia wywołało w nas wyłaniające się 
ma wschodnich brzegach miasteczko, skła- 
dające się z kilkunastu domów połączonych 
siecią elektryczną i telefoniczną, posiada- 
jące tor kolejowy i potężny dźwig węglo- 
wy na brzegu. Potem dopiero po wylądo- 
waniu przekonaliśmy się, że tylko jeden 
domek jest zamieszkały, drugi zaś godny 
zamieszkania, w dobrym stanie i ten nam 
przypadł w udziale; reszta — to walące się 
w gruzy budowle przedwcjenne, dawna о- 

sada węglowa, dziś zupełnie opuszczona i 
przedstawiająca obraz najstraszliwszej ru- 
iny. Na olbrzymiem pustynnem polu kamie 
mi walają się zardzewiałe szczątki wagoni- 
ków, maszyn, transformatorów, kości nie- 
dźwiedzich i wielorybich. 

W najlepszym domku mieszka trzech te- 
degrafistów, Norwegów i żona jednego z 
mich, oraz czasowo dwóch młodych chłop- 

-ców, Anglików, obdarzonych jednak potęż- 
Anglicy dziś odjeżdżają i 

oni też wezmą ten list na ląd stały. Do- 
wiedziałem się od nich co i gdzie najlepiej 
zbierać, gdyż są to biologowie jednego z 
uniwersytetów angielskich; — mam wraże 

mie że uda się zebrać coś niecoś także z 
dziedziny biologji. Będę się starał wogóle 
0 jak najwięcej materjału z dziedziny ró- 
żnych gałęzi nauk, także i z zakresu ge- 
ologji. 

Telegrafiści norwescy przyjęli nas 
bardzo sympatycznie i od nich dowiedzie- 
diśmy się wielu nowych i ciekawych rzeczy 
zwłaszcza zaś o tem, jak wygląda życie 
zimowe sa naszej wyspie. 

W zimie na przeciąg trzech miesięcy 
wyspa obmarza całkowicie i jest zasadniczo 
miedostępna dła stątków. Natomiast dla 
niedźwiedzi jest to wcale dogodne połącz:- 
nie ze Spitsbergenem; toteż korzystają te 
wwierzęta z mostu lodowego o ile możno- 

ści w zimie jest ich na wyspie bardzo wie- 
de, Ziwyczajowe prawo zabrania wycho- 
dzenia na 100 metrów od domu bez strzel- 
by. Na szczęście z powodu wiadomości ©- 
trzymanych już w Norwegji, zaopatrzyli- 

śmy się wTromsoe w dwie dubełtówki du- 
żego kalibru i odpowiednią ilość wybucho- 
wych naboi. W radjostacji jest też pies, 
który w razie konieczności oddalania się od 
domu będzie nam zawsze towarzyszył. 

Co do osobistych wrażeń, to czuję się 
doskonałe i nie brak nam ani humoru, ani 
pracy, toteż jestem jak najlepszej myśli. 
Mgła jest wprawdzie prawie codzień, ale 
niezbyt dokuczliwa. Kuchnia idzie šwiet- 
nie, więc nie ma powodu do złego nastroju. 
Dom mamy wspaniały, pięć pokoi, dwie ku- 
chnie i magazyn. — Mimo błąkających się 
po morzu gór lodowych, jest dość ciepło i 
bardzo miło, 

Mały „Swerre* już odchodzi, kończę 
więc list prosząc o agitowanie między zna- 
jomymi za obfitą korespondencją do nas... 

: Stanisław Siedlecki. 
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JESTEŚMY ZA BIEDNI, BY KUPO- 
WAĆ BAWEŁNĘ — KUPUJMY SAMO 
DZIAŁOWE dą Z WŁASNEGO 

" LNU. 
„ AAAAALAALALLALAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

ROZPORZĄDZENIE 
w sprawie monet 

DUKAT — ZŁOTA MONETA 
25-ZLOTOWA 

WARSZAWA PAT. — W aurze Dziennika 

Ustaw Rzeczypospolitej z 29 sierpnia 1932 ro- 

ku ogłoszone zostało rozporządzenie Prezyden 

ta Rzeczypospolitej z 27 sierpnia 1932 r. © 

zmianie niektórych postanowień  rozporządze- 

nia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 5 iisto 

pada 1927 roku w sprawie zmiany ustroju pie 

niężnego. 

Art. 2 tej ustawy otrzymuje brzmienie na- 

stępujące: 

„Wybijane będą monety: 1) złote po 100, 

50 i 25 złotych; 2) srebrne po 10 po 5i po 

2 zi; 3) niklowe po 1 zZiotym, 50 gr., 20 gr. 

i 10gr.; 4) bronzowe po 5, Zi KEG 

Monety złote po 25 zł. otrzymują nazwę 

dukata“. 

Zmiana tego artykułu polega na dodaniu w 

p. Żart. 2 prawa wybijania przez państwo mo 
net 10-złotowych. Dalej rozporządzenie po- 

twierdza że monety srebrne wybijane będą ze 

stopu, zawierającego na i tysłąc części ogół- 

mej wagi 750 części srebra, przyczem waga 

monet 10-ztotowych wynosić będzie 22 gr. a 

średnica 34 mm. Monety po 5 zł. ważyć będa 

11 gr., a średnica 28 mm. Waga monet 2-zło 

towych wynosić będzie 4.4 gr., średnica 22 

mm. 

  

Tajemnica [ał$zyWeQA 
Jak doniosły depesze, policja irancuska u- 

staliła identyczność tajemniczego dżentelme- 
na, który twierdził, że jest Synem cesarza 
Francisz-Józeia. Jest to podobno Włoch Lo- 
rio, awanturniczy łazik z bogatą przeszłością. 
Na zwłokach zamordowanego księcia Edgar- 
da Bourbon, znaleziono te same znaki szcze- 
gólne, które posiadał Lorio. Pomimo to ;,Edgar 
Bourbon-Lorio* nie przestał być postacią taje- 

mniczą, na której temat łowcy sensacyj, snuć 

będą fantastyczne domysły. 

Niewiadomo bowiem czem tłumaczyć to, 

iż ambasada austrjacke nie zaprotestowała 
przeciwko umieszczeniu na płycie grobowej peł 

nego tytułu i nazwiska księcia Edgarda Bour- 
bon-Habsburg. Również niejasno przedstawia 

się sprawa pogrzebu awanturnika. Nie pocho- 
wano go we wspólnej mogile bezdomnych 
„byłych ludzi* gdyż w wilję pogrzebu zgłosił 
się do jednego z zakładów pogrzebowych męž 
czyzna, który prosił o dyskrecję i nie podając 
swego nazwiska zamówił pogrzeb i grobowiec 
dla ;„Księcia Bourbon“. 

Zachodzi pytanie, czy istotnie starzec za- 
mordowany w podejrzanym hoteliku — рагу- 
skim był tylko oszustem, czy też miał pewne 
prawo do tytulu. 

„Małtin* zwraca uwagę, iż dzieje domnie- 
manego syta cesarza i księżniczki Alicji Bour- 
bon mają wiele analogji z odysseją byłego ar- 
cyksięcia Leopolda Ferdynanda.  Autentyczny 

ów Habsburg, był synem, Alicji Bourbon i Fer 
dynanda księcia Toskanji Nazwisko jego zo- 

stało wykreślone z admanachu gotajskiego, a 

na dworze habsburskim niewolno było wspo- 
minać, „marnotrawnego syna“. 

Lat temu dwadziešcia kilka Leopold Ferdy- 
nand był bohaterem głośnego skandalu. Sio- 
stra jego księżniczka Ludwika, małżonka na- 
stępcy tronu saskiego, Fryderyka Augusta 
uciekła do Szwajcarji z młodym guwernerem, 
Francuzem Giron. Otóż tym, kto pomógł jej 
wymknąć się niepostrzeżenie z pałacu królew 
skiego, był jej rodzony brat, arcyksiążę Leo- 

pold. 
Romantyczne rodzeństwo zamieszkało w 

Genewie. Księżna snuła romans z korepetyto- 
rem, a Leopold Ferdynad  flirtował z niejaką 
panną Wilhelminą Adamowicz, którą poznał 
podczas wycieczki w górach. 

Można sobie wyobrazić, co się działo na 
dworze austrjackim, jakie gromy i anatemy 
rzucano na wyrodnych Habsburgów. Arcyksią- 
żę musiał się zrzec tytułu rangi wojskowej i 
majątku. Po to, by się ożenić z panną Ada- 
mowicz, o której damy dworu austrjackiego 

mawialy krzywiąc się — „ona nie jest uro- 
dzona”" — zmuszony był przyjąć obywatelstwo 
szwajcarskie i zamienić rodowe nazwisko, na 
pseudonim Wołflinga. 

Szałonemu arcyksięcia wiodło się źle. Nie 
miat grosza przy duszy, nie miał też żadnego 
fachu w ręku — postanowił tedy wstąpić do 
armji amerykańskiej. W roku 1903 widzimy 
ko w mundurze amerykańskim, za oceanem — 

w 1907 r., jest znowu Szwajcarem i służy w 
charakterze prostego szeregowca w oddziale 
strzelców alpejskich. Mógł wrócić do Wiednia 
i ukorzyć się przed cesarzem — lecz tak się 
rozsmakował w wolności, iż nie chciał nawet 
myśleć o powrocie do złotej klatki Burgu. W 
r. 1907 rozwiódł się i powtórnie Žr popekiiij“ "MAAAMAAMAMIIAMIST 

mezaljans, ženiąc się Z damą Z twierč-šwiat- ————— a 

ka, którą odkupił od swojego przyjaciela, za 

cenę 13 tysięcy franków. Odprawiona z kwit- 

kiem pierwsza żona postanowiła go zamordo- 

wać, lecz zdołał umknąć do Belgii, gdzie na- 

byt niewielką willę. 
Ale kto A al šia wolnošci... 

  

Tiok Ww p 
W powietrzu zaczyna być ciasno. 

Każdy dzień przynosi nowe rekordy, no 
we zdobycze i niestety, nowe, jakże 
nieraz tragiczne, wypadki. Liczne kata- 
strofy nie odstraszają jednak śmiałków 
przed dałszemi próbami i zawrotna po- 
goń za.wyczynami  sportowo-technicz- 
nemi trwa w niesłabnącem tempie. Już 
teraz lot przez Atlantyk, który  pochło- 
nął tyle ofiar, traci sensacyjność, prze- 
staje być czemś niezwykłem i nie budzi 
tego entuzjazmu, co przed paru laty. Je- 
szcze nie tak dawno podziwialiśmy Lind- 
bergha, ale cóż powiedzieć o sympatycz 
nej rodzince Hutchinsonów, która wyle- 
ciała przed kilku dniami z New Yorku 
z zamiarem dotarcia do Londynu w na- 
*uosufycjinq  eued :aizpepjs wAstindójs 
mama Hutchinson, dwie córeczki 6-cio i 
8-letnia, pilot, mechanik,  radjotelegra- 
fista i fotograf. 

Pan Hutchinson, pułkownik — oka- 
zuje się, że nietylko Polska jest krajem 
pułkowników, — chciał zademonstrować 
swym pociechom dłuższy spacerek po- 
wietrzny, ponieważ dotychczas nie od- 
bywały one większych podróży. Na krót- 
kiej naradzie familijnej, zdecydowano, 
że najlepiej, najciekawiej będzie lecieć 

owietrzu 
do Londynu. Mimo całą rywalizację po- 

między Ameryką a Anglją dla yankesów 

stary kraj ma zawsze swój urok. Od pro 

jektu do czynu niedługo trzeba było cze- 

kać. Są jeszcze w Ameryce amerykanie, 

nie wszystkich zdegenerowała  prohibi- 

cja. 
o Mama fHutęhinson zapakowała waliz- 

ki, papa zamówił benzynę. Zapuszczono 

motor i zacna rodzinka wzbiła się pod 
obłoki. Narazie dalsze szczegóły lotu fa- 
milijnego nie są znane, wiadomo tylko, 
że samolot wylądował na wyspie Anti- 
costi na rzece św. Wawrzyńca, ale czy 
ruszył dalej, czy rodzina Hutchinsonów 

trwa w zamiarze kontynuowania lotu, 

niewiodomo. 
Familijny lot przez Atlantyk, pierw- 

szy w swoim rodzaju, może się stać 
przyczyną dypłomatycznego wystąpie- 
nia Danji, bo jak donoszą gazety, rząd 
duński ogźosił oficjalny komunikat, pro- 
testujący * przeciwko raidowi Hutchinso- 

nów. Rząd duński nie udzielał prawa lą- 
dowania w Grenladji płk. Hutchinso- 
wi i jeżeli jego samolot tam wyląduje, 
a trasa lotu biegnie przez Grenlandję, 
rząd duński zwróci się z protestem do 
Białego Domu. Stanowisko to, podykto- 
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NOWE MONETY 10 ZŁOTOWE 
Jak  donosiliśmy, w pierwszych dniach 

września mają się ukazać w obiegu srebrne 

monety 10-złotowe. Projekt srebrnej i0-zfotów 
ki już jest przygotowany. Autorem jego jest 

znakomity rzeźbiarz, profesor Antoni Madey- 

Władystawa 

na Wawe- 

ski, twórca pomników Jadwigi 1 

Warnenczyka, zdobiącyth katedrę 
lu. 

wygodne i za ciężkie. Są one o wiele więk- 

sze od monet srebrnych, tej samej wartości w 

innych krajach. Nasza 2-złotówka np. jest tak 
wielka, jak niemiecka moneta dwumarkowa, 

mająca wartość 4-ch złotych, a dwa razy grub 
sza i większa niż 1 frank szwajcarski równa 

jący się prawie 2 złotym (Ściśle 1 zł. 74 gr.) 

Srebrna 10-złotywka polska będzie więc mia- 

  

Na jednej stronie srebrnej 10-złotówki znaj 

duje się symboliczna głowa niewieścia na tle 

kłotów zboża, na drugiej stronie orzeł pań- 
stwowy. W otoku nad orłem napis: „Rzeczpo 

spolita Polska*; pod orłem zaš data „1932“ i 

napis „10 złotych 10“. 
Dziesięciozłotówka będzie o 1 mm. tylko 

WESA w średnicy od dotychczasowej mone 

ty 5-złotowej. Na ustalenie takiej wielkości 

wpłynął wzgląd że dotychczasowe nasze imo- 

nety srebrne są za duże, i dzięki temu nie- 

  

Już w trzy lata później porzucił drugą żo 
nę i występuje jako pretendent do spadku, po 
innym romantycznym Habsburgu, arcyksięciu 
Satwatorze, który również zrezygnował z ty- 
tułów i zaszczytów. 

Niewiadomo, czy pretensje Leopolda zo- 
stały uwzględnione, wiadomo jednak, że w 0- 
statnich latach przed wojną wiódł on burzli- 
wą egzystencję i od czasu do czasu dawał 
znać © sobie w dwoisty sposób. Naprzykład 
w roku 1921 występował w jednym z music- 
hallów w Berlinie. W r. 1928 okradziono go 
wany w Nowym Jorku, jako wspólnik szajki 
rzezimieszków, którzy usiłowali sprzedać  hi- 
storyczny naszyjnik, oliarowany ongiś przez 
Napoleona cesarzowej Marji Luizie. Naszyj- 
nik ten znajdował się w posiadaniu b. cesa- 
rzowej Zyty. 

Nieznani sprawcy zakradłi się do pałacu 
i przywłaszczyli sobie historyczny klejnot. Po- 
licja nowojorska zatrzymała arcyksięcia Leo- 
polda, ale po kilku dniach wypuszczono go z 
honorami na wolność. 

Od tego czasu niewiadomo co porabiał 
i gdzie się obracał „marnotrawny Habsburg“. 

Teraz dopiero, w związku z tragicznym 
zgonem człowieka, który podawał się za syna 
księżniczki Alicjj — prasa francuska wywoła- 
ła z niebytu astralną duszą Wolilinga. Niema 
jednak watpliwości, że zamordowany Edgar. 
Bourbon vel Lorio nie był arcyksięciem Leo- 
poldem, mógł jednakże zużytkować jego epo- 
peę i „przerobić” ja na własną modłę. - 

Jeżeli był istotnie oszustem, zwyktym ła; \ 
zikiem z proletarjackiej rodziny, to trzeba przy 
znać, że posiadał niebylejaki talent aktorski, 
skoro potraiił wprowadzić w błąd tylu ludzi, 
nie wyłączając arystokratów — francuskich. 
Wszakże nawet ów sceptyczny dziennikarz wło 
ski Ciwinini, którego relacje obudziły czujność 
policji — dał się wziąć na kawał. 

Opowiada on, iż w roku 1915 bawił prze- 
jazdem w Atenach, w hotelu Megales Britan- 
nias Xenodokion. Hotel przepełniony był wie- 
lojęzycznym tłumem turystów. Dziennikarza 
włoskiego uderzyła obecność licznych Niem. 
ców, najwidoczniej agentów wywiadu. Z po- 
wodu, iż Włochy właśnie połączyły się z en- 
tentą — włoski gość spotykał się na każdym 
kroku z objawami nieufności. Wśród gości 

  

ła lepszą niż dotychczas t. zw. „portatywność* 

i będzie równa mniej więcej co do wielko- 

ści równoznacznym . mionetom zagranicznym, 

jak np. niemieckiej 5-markowce, czy włoskiej 

monecie 20-lirowej. 

Zaznaczyć należy przytem, że nowa srebr- 

na moneta polska będzie tak, jak dotychczaso 
we 730-ej próby. jest to wyższa próba srebra 

niż w monetach angielskich lub niemieckich, 

które są tylko 500-ej prby. 

gięcia DOWTUOI-LOTIO 
wytwornie choć skromnie ubrany, wiodący 
rej w restauracji i w czytelni hotelowej. 

— Pewnego razu — opowiada Čivinini — 
piłem kawę w hallu. Stolik mój sąsiadował ze 
stołem starszego pana, który prowadził oży- 
wioną rozmowę z kilku paniami. Mówił o woj- 
nie i w pewnej chwili wyraził się uwłaczają- 
co o Włochach, którzy „zadali cios w plecy 
swoim „sprzymierzeńcom”. Uderzyłem pięścią 
w stół i zerwałem się z krzesła. Jegomość spoj 
rzał na mnie niepewnym wzrokiem. 

— Durniu jakiś! — krzyknąłem — nie 
pozwalam ci mówić w ten sposób. 

Widząc, że zamierza podejść do mnie — 
chwyciłem filiżankę i zamierzałem rzucić mu 
ja w twarz, ale ktoś mi ją wytrącił z rąk. Ka- 
wa wylała mi się na spodnie. Byłem wściekły. 

-— Pan chyba nie wie z kim pan mówi? 
— odezwał się tamten. 

— Owszem, —wiem doskonałe — mówię 
z idjotą! 

— Jestem pułkownik Edgar Bourbon — 
rzekł nieznajomy, rzucając mi bilet na stół. 
Myślałem, że nie obejdzie się bez pojedynku, 
tymczasem dziwny gość zmienił ton i powia: 
da słodkim głosem po włosku, „czystym to- 

skańskim akcentem. 
— Caro signore! nie wiedziałem, że pan 

Włoch. Nigdybym sobie nie pozwolił na taki 
nietakt. Proszę mi wybaczyć! Nie chciałem 
obrazić pańskich najświętszych uczuć. 

. _Udobruchany dziennikarz zawiązał poga- 
wędkę z „idjotą“ i stropił się wielce, gdy się 
dowiedział że pułkownik Boubon jest człon- 
kiem rodu Habsburgów linji parmeńskiej i to- 
skańskiej, kandydatem do tronu  Albanji i że 

ze względów rodzinnych musiał wstąpić do 

armji hiszpańskiej. 
W dwa lata później wyczytał signor Ci- 

vinini w prasie włoskiej o aresztowaniu domnie 

manego księcia Bourbon, a właściwie niejakie 
go Lorio pod zarzutem popełnienia całego sze- 
regu przestępstw. Bardzo się zmartwił signor 
Civinni, że się dał wziąć na kawał oszustowi. 

Zapewne niejeden Civinini ułegł magicz- 
nemu wpływowi tytułów, recytowanych z wieł 
ką pewnością siebie przez sprytuego łazika, 

skoro do tej pory wszyscy ci co go znali Ы 

trzymują z całą pewnością, żę przyjaciel sa 

  

moe odznaczał się dystynkcją i pew: ny Candelaria był najprawdziwszym 
nością siebie niemłody mężczyzna, zgrabny i Purgiem. 

wa 

ORGANIZUJE SIĘ 
PRYWATNA KOEDUKACYJNA 

SZKOŁA POWSZECHNA 

Arcimowi:z, kierujący orgauizacją szkoły w і 
„PROMIEŃ 

Grona nauczycieli z wyższem wykształceniem 
Uracbainia się od I do V oddziału włącznie (oddz. V = I kl. gimnazjum) 

Opieka nad wychowaniem religijnem spoczywa w ręku ks. dr. Leona Puciaty, 

gref. U. $. B. Opiekę leksrską objął dr. Witold Sylwanowicz, zdjunkt U. S. B. 
(specjalność higiena szkolna). Urządzenie lckslu szkolnego zastosowane do nowoczes- 

nych wymagań pedagogiki. Opłaty ustslone jak najniższe. 

Zapisy codziennie (z wyjątkiem świąt) w lokalu szkolnym przy ul. Wiwulskiego 

4 m. 7 (róg ui. Piłsudskiego) od godz. 4 do 6 wieczorem przyjmuje Władysław 
imieniu właści. ieli. 

MAAAAAAAAASAAAŽASAAAAS AAAAAAADAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMAAŠAAAA AAA 
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шапс zostało względami humanitarne- 
i, lądowanie bowiem w środku Gren- 

Tandji, jest rzeczą niebezpieczną i mie- 
szkańcom strefy przybrzeżnej. trudno bę- 
dzie w razie jakiegokolwiek wypadku 
udzielić pomocy. 

Narazie o Hutchinsonach brak wieści 
niewiadomo również co się dzieje z lot- 
nikami Lee i Bockhonem, którzy niemal 
jednocześnie wystartowali z Hutchinso- 
nem do lotu przez Atlantyk, ale mieli 
lecieć bez lądowania. Na angielskiem lo- 
tnisku w Croydon oczekiwano ich przez 
sobotę. Według obliczeń, zapas ben- 
zyny powinien był się wyczerpać o 1-ej 
w nocy z piątku na sobotę. Czyżby po- 
dzielili los Nugessera i Colli, lub tylu 
innych? 

Bilans lotniczy ostatnich dwóch ty- 
godni, jest niezwykłe obfity. Znakomita 
lotniczka miss Earchart, która w. począt 
ku bieżącego lata, jako pierwsza kobie- 
ta dokonała lotu przez Atlantyk z zacho- 
du na wschód, wplotła nowy laur do 
swej sławy, przelatując bez lądowania 
nad kontynentem amerykańskim z Los 
Angeles do Newarku w 19 godzin i 2 
minuty. jest to nowy rekord kobiecego 
lotu. Wogóle niewiasty ani na krok nie 
odstępują od płci brzydkiej. Oto dwie 
inne amerykańskie lotniczki Marilis i 
Thaden, wylądowały po 196 godzinach 
lotu, bijąc kobiecy rekord wytrzymało- 

  

PRYWATNA KOEDUKACYJNA SZKOŁA POWSZECHNA 
HALINY SIEWICZOWEJ 
UL. JAGIELLONSKA 8 m. 15. 

Zapisy dzieci do oddz. I, Ii, Iil i IV. Nauka w oddz. IV (I sza kl. gimnazjsln») w- 8 progr. 

szkół Średnich. Ilość dzieci w kompl. ograniczona, Kancelarja czynna codz, od g. 
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W rocznicę Śmierci Tadeusza Hołówki 
Uroczysty akt odsłonięcia nagrobka 

WARSZAWA. PAT. — W dniu dzi- 
siejszym o godz. 12 w południe, jako w 
pierwszą: rocznicę śmierci wiceprezesa 
klubu BBWR Ś.p. Tadeusza Hołówki, z 
inicjatywy komitetu uczczenia jego pa- 
mięci odbyła się uroczystość poświęce- 
nia nagrobka — pomnika na cmentarzu 
ewangelicko - reformowanym. W uro- 
czystości tej wzięła udział najbliższa ro- 
dzina zmarłego, członkowie rządu z p. 
premjerem Prystorem na czele, posłowie 
i senatorowie z p. marszałkiem Sejmu 
Switalskim i p. marszałkiem Senatu 

Raczkiewiczem na czele, członkowie klu 
bu BBWR z prezesem Sławkiem, prezy- 
djum Federacji PZOO z gen. Góreckim, 
przedstawiciele władz państwowych tz 
zastępcą komisarza rządu na miasto sto 
łeczne Warszawę, Olpińskim, dyrektor 
Polskiej Agencji Telegraficznej Roman 
Starzyński, oraz przedstawiciele organi- 
zacyj i stowarzyszeń. Po poświęceniu 
pomnika i odprawieniu modłów przez 
superintendenta ks. Skierskiego, wygło- 
sił przemówienie minister w. r. i o. p. 
edrzejewicz. 

MOWA MIN. JĘDRZEJEWICZA 

Rok już minął od tragicznej śmierci Tadeu- 
sza Hołówki. Przeszedł człowiek, przestał 0- 

becnością swą podnosić myśl, bisdzić uczucia, 
rozniecać zapał, swojem  kryształowem  obli- 
czem moralnem wzbogacać i wywyższać po- 
ziom społecznego sumienia. 

Urok postaci prawda słowa, spojrzenia i 
uśmiechu zostały tylko w patsięci przyjaciół, 
kolegów i wspó pracowninow. Ci go napewno 
nie zapomną, bo Tadeusz Hołówko nie należał 
do ludzi, których się zapomina, Zbyt silną 
zbyt bujną był indywidualnością, ażeby niepa 
mięć mogła go wziąć w swoje "władanie. Ale 
człowieka niema ale dzieło jego życia zostało 
brutalnie przerwane, działanie jego wyjątkowej 
indywidualności zagasło. Czyż naprawdę z0- 
stały po nim tylko nici tęsknoty gromadzkiej, 
najbliższych, bezradnie czepiające się zmar- 
łych rysów kochanej twarzy i zgasłego dźwię 
ku jego charakterystycznego głosu, czyż na- 
prawdę wszystko, co było nim, zmieniło się 
jedynie we wspomnienie coraz bardziej szare, 
coraz mniej uchwytne, ażeby z czasem гот- 
wiać się we mgle oddałenia? 

Czyż rzeczywiście beznadziejność naszego 
krótkotrwałego życia sięga aż tak daleko? — 
Twierdzę, że tak nie jest. Twierdzę, że praca 

człowieka, jego energja myśli, woia, zapał 
wytrwałość, czystość i bezinteresowność są 
trwałym i nieprzemijającym dorobkiem, który 
zniszczeniu, zatracie nie ulega, ale działa i 

pracuje w dalszym ciągu, choć osobowość — 
która była ich twórcą znajduje się po tamtej 
stronie bytu. 

Gdy człowiek odchodzi — zostaje zagad- 
nienie jego życia, rozwiązane — wytycza dro 
gi przyszłości, nierozwiązane — zmusza innych 
do dalszej pracy, zagarnia w krąg zaczarowa- 
ny, wyznaczony wolą i pracą zmarłego, do- 
maga się odpowiedzi, żąda decyzji. Tak rzecz 
ma się i z Tadeuszem Hołówką. 

Był on jednym z tych, którzy całem swem 
życiem, rzuconem na front walki o Polskę, sta 
wiali historyczne zagadnienia częściowo dopie 
ro przez nasze pokolenie rozwiązane. Polska 
niepodległa i potężna powstała do życia zno- 
jem i krwią żołnierzy polskich, wśród której 
znajduje się i krew i"adeusza Hołówki ofiar- 

nie na polu walki przelana. 
Ale jej budowa zewnętrzna dopiero jest 

zapoczątkowana. Dwie wielkie sprawy wysu- 

wają się tu na plan pierwszy: zagadnienie 
sprawiedliwości społecznej, a powtóre współ. 

życie i współpraca narodowości, Polskę za- 

mieszkujących. Temi dwoma zagadnieniami 
żył Hołówko, dla ich rozwiązania pracował, 
walczył, dając im wszystkie niepospolite skar- 

by swych myśli i swego bujnego uczicia-— 
Pierwszemu poświęcił wczesne łata swej mło- 

dości i nigdy mu się nie sprzeniewie.zył. Dru 
gie zawładnęło jego duszą w latach męskich, 
żył w niem do konca, walcząc pod sztandarem 
braterstwa ludów, zarówno z bezojczyznianym 
kosmpolityzmem, jak i z zoologicznym nacjo- 
nalizmem, będącym ohydną karykaturą szcze: 
rego pojęcia ojczyzny. 

Na froncie tej walki padł Śmiercią rycer- 
ską, bo rycerzem był w całej strukturze swej 
duszy, rycerzem wiernym do ostatniej kropli 
krwi honorowi swego Sztandaru, wodzowi swe 
mu oddanym na Śmierć i życie. Te cechy żoł 
nierskie znał w sobie i chlubił się niemi. — 
Wiedziai, że idzie w pierwszym szeregu naj- 
lepszych żołniećzy Marszatka Piłsudskiego, że 
był człowiekiem, któremu wódz może Zauiač 
bezwzględnie, z całym spokojem, że dzielo 
zamierzone wypełni do końca. 

Odpowiedzialność przyjmował z. całą dobrą 
wolą — z całą radością człowieka który siebie 
całego potrafił uznać za narzędzie w służbie 
wielkiego celu. Cala historja jest dziełem ta- 
kich właśnie ludzi. Wszystko, co w naszej 
przeszłości było wielkie i święte, wszystko, co 
stało się dziejową tradycją, która przez ksią- 
żkę, słowo, sztukę i wychowanie kształciła 
nasze dusze, której zawdzięczamy ciągłość 
wielkich idej, wielkich wysiłków, która stawia 
nasz naród na jednem z czołowych miejsc cy 
wilizowanych ludów świata — wszystko to 
powstało dzięki pracy, ofiarności, poświęceniu 
duchowemu ii; fizycznemu aż do ofiary krwi 
włącznie ludzi tego pokroju, co Tadeusz Ho- 
łówko. 

I.dłatego nazwisko jego nie ulegnie zapom 
nieniu i dlatego zagadnienia, które on stawiał 
i próbował rozwiązać są aktualne i nadal i' 
dlatego duch jego będzie trwałym w dziejach 
narodu i wpływ jego dzieła nie przeminie. 

Dziś, gdy w smutku i żałobie, po jego bo 
lesnej utracie, poświęcamy ten nagrobek wznie 
siony za grosze obficie z całej Polski napływa- 
jące według bezinteresownie zrobionego projek 
tu architekta Zdzisława  Mączeńskiego, dziś 
pragnę w imieniu komitetu uczczenia pamięci 
jego złożyć tę wiązankę kwiatów na jego mo 
giłę i wywołanej przed oczy dusz naszych je 
go postaci powiedzieć tych słów parę: 

„Nie wiem, gdzie jesteś. nie wiem pa 
nowemu dziełu duch twój służy, czy i jakie 
prace po tamtej stronie podejmuje, ale parnię- 
tamy cię, żywego człowieka i drogiego przyja 

ciela, wspominamy cię często i zapewniamy 
cię, że dzieło pracy twego żyćia żyć b.dzie 
nietylko w naszej pamięci, ale w codziennem 
narastaniu tych wartości, ku którym dążyłeś 
i które po tobie pracą naszą chcemy realizo- 
wać. 

Całkowite zaćmienie słońca 
Zaćmienie słońca, mające nastąpić dnia 

31 sierpnia b .r. budzi bardzo duże zainte- 

resowanie wśród astronomów i fizyków, 

albowiem pas całkowitego zaćmienia prze- 

biega na dużym obszarze przez gęsto zalud 

mione okolice wschodniej Kanady i Stanów 

Zjednoczonych. Ta okoliczność pozwoliła 

urządzić stesunkowo łatwo i dużo punktów 

obserwacyjnych, a ponieważ w Ameryce 

bardzo jest rozwinięta astronomja „ama- 

torska“, która już niejedno ziarno dorzuci- 

ła do miary nauki, przeto można istotn:« 

oczekiwać, że zaćmienie to dostarczy du- 

żo materjału obserwacyjnego. 

Najważniejszem pytaniem pozostaje tu 

jeszcze ciągle sprawa zakrzywiania się pro 

mieni świetlnych, biegnących od gwiazd, 

ale przebiegających w pobliżu słońca. Za- 

krzywienie to przepowiedział Einstein; 
jest ono wynikiem jego teorji względno- 

ści, która prowadzi do wniosku, że światło 

posiada ciężar, zupelnie tak samo, jak zwy- 

kla masa i że musi ono przeto ulegać przy- 

ciąganiu ze strony słońca, jeśli przebiega 

w jego pobliżu. Liczne pomiary dotychcza- 
sowe (a możliwe są one tylko podczas 

całkowitego zaćmienia słońca) nie daty 
jeszcze wyników zupełnie niewątpliwego — 
odpowiedź brzmi raczej „tak“, miž „nie“: 
jednakže chodzi tu niestety o efekty tak 
słabe i o pomiary tak trudne i subtelne, iż 

nie można jeszcze twierdzić z całkowitą 

pewnością, że otrzymame wyniki nie polega 

ją na błędzie pomiarów. 

  

Zaćmienie słońca interesuje także w 

wysokim stopniu i radjotechnikę ponie- 
waż łatwość nozchodzenia się fal radjo- 

wych zależy w wysokim stopniu od od 
oświetlenia słonecznego. Obserwacje za- 

ćmienia pozwolą może na wyprowadzenie 

pewnych wniosków co do tworzenia się t. 

uw. warstwy Heaviside'a, która działa na 
fale radjowe jak: źwierciadło, odbijające te 

fale (na wysokości kilkudziesięciu kilo- 
metrów) ku ziemi. (Położenie tej warstwy 

w atmosferze zależy też w znacznym stop- 
niu od oświetlenia słonecznego. 
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ści o a R aaa i 0 Ódikcy. Zaopatrywanie samolo- 
tu w benzynę i żywność, odbywało się 
w powietrzu. Osiem długich dni i nocy 
wysiedzieć na fatelu pilota z ręką na 
sterze, wpatrując się we wskazówki ta- 
blicy rozdzielczej, bez możności upudso- 
wania nosa i ukarminowania warg, to 
jest coś, co budzi szacunek, to nie żarty, 
na to trzeba mieć nie lada zdrowie, ner- 
wy i zapał. 

W tłoku, jaki panuje w  przestwo- 
rzach nie brak i polskich barw. Nasi pi- 
loci, nasze maszyny, jak wynika z prze- 
biegu międzynarodowego raidu awjone- 
iek odnoszą sukcesy, które napełniają nas 
dumą i radością. Nie jesteśmy okazuje 
się patałachami, możemy też pokazac 
niebylejaką klasę. Głupiego przysłowia: 
„Francuz wymyśli, Niemiec zrobi, a Po- 
lak głupi wszystko kupi* nie będziemy 
już teraz uważali za „mądrość Narodu. 
Maszyny, na których leciał Żwirko, Kar- 
piński, Bajan i Gedgowd, to nasze ma- 
szyńy, wykonane przez polskich  kon- 
struktorów w naszych fabrykach  ręka- 
mi naszych robotników. Nie potrzebuje- 
my już kupować aparatów zagranicą ma 
my swoje — jak dowiódł raid, doskona- 
łe awjonetki. 

Sukces por. Żwirki w raidzie samo- 
lotowym dookoła Europy, jest tem więk- 
Szy, że rywalizacja w roku bieżącym by 
ła niezwykle silna. Tegoroczny raid jest 

trzecim z kolei, w dwóch poprzednich 
latach zwyciężyli Niemcy, gdyby więc 
iw tym roku osiągnęli pierwsze  miej- 
sce, nagroda przechodnia francuskiego 
Aeroklubu przeszłaby do nich na włas- 
ność. Warunki lotu nie były łatwe. Raid 
obliczony na 7 dni z jednodniowym od- 
poczynkiem po dwóch etapach wynosił 
przeszło 6 tysięcy klm. Do najcięższych 
odcinków trasy należał etap Rzym — 
Paryż prowadzący przez Alpy. 

Próby techniczne wypadły dla na- 
szych samolotów bardzo pomyślnie, nie 
co gorzej przedstawiała się kwestja szyb 
kości, ale tu należy pamiętać, że nasze 
KWD i PZL były najsłabszemi maszy- 
nami. Niemcy i Włosi, którzy w połowie 
raidu odpadli, posiadali samoloty, zaopa 
trzone w silniejsze motory i przeto przy 
stosowane do rozwijania większej szyb- 
kości. Mimo tej nierówności, co do siły 
maszyn, nasi lotnicy zdołali osiągnąć 
przeciętną szybkość około 200 kim. na 
godzinę, lecąc w ciągu całego raidu z 
maksymalną dokładnością i punktualno- 
ścią. Gdyby nie fatalny pech, prześladu- 
jący Orlińskiego, nasza ekipa byłaby je- 

W która w pełnym składzie ukończy 

ła lot. Orliński, aczkolwiek wycofał się 

z raidu, widząc, że niema szans na po- 

ważny rezultat, ukończył lot poza kon- 
kursem. 

Tegoroczny raid awjonetek stanowić 

będzie chlubną kartę w dziejach nasze- 
go lotnictwa, dowodząc, że nietylko po- 
siadamy świetnych pilotów, ale równie 
dobrych konstruktorów, turniej ten bo- 
wiem był swego rodzaju egzaminem dfa 
naszych awjonetek typu RWD i PZL. 
Ma to szczególne znaczenie dla rozwoju 
naszego lotnictwa cywilnego, które wła- 
ściwie znajduje się jeszcze w powija- 
kach. Już dziś na Zachodzie cywilao-tu- 
rystyczno-sportowy ruch samolotowy 
rozwinięty jest na szeroką skalę. Fabry- 

ki samolotów praemję nad wyproduko- 
waniem lekkiej, małej, bezpiecznej i ta 
niej awjonetki, przeznaczonej dla celów 
sportowo-turystycznych, lub komunika- 
cyjnych. Ostatni lot dookoła Europy zda 
je się wskazywać że nasze RWD i PZL 
mogą za taki typ samolotu uchodzić. 

Pięć — dziesięć lat temu, przelot 
przez Atlantyk był uważany za niemo- 
żliwość, dziś natomiast coraz liczniejsze 

loty dowodzą, że ta olbrzymia prze- 
strzeń nie jest niezwyciężona. Kto wie 
tedy, czy za lat 5 nie będziemy mieli 
dorożek — samolotów, któremi będzie- 
my  wojažowač na przedstawienie do 
teatru Narodowego w Warszawie, lub 
do Adrji na dancing... 

Esquire.
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ASTA ILS TAM 

KOMUNIKAT STACJi METEOROLO- 

GICZNEJ U.S.B. W WILNIE 

Z DNIA 29 SIERPNIA 

Ciśnienie średnie: 760. 

Temperatura średnia: -+ 6. 

Temperatura najwyższa: + 19. 

Temperatura najniższa: + 14. 

Opad: — 

Wiatr: północno - zachodni. 

Tendencja: wzrost. 

Uwagi: dość pogodnie. 

URZĘDOWA 

— PODR6ŻE INSPEKCYJNE (P. WO- 

JEWODY. W mcu sierpniu p. Wojewoda 

7. Beczkowicz dokonał dwóch podróży im- 

spekcyjnych zwiedzając powiaty mołodecki 

(17 sierpnia) i wilejski (23—26 sierpnia. 

Inspekcje te miały, jak zazwyczaj na 

celu zbadanie zwiedzanych terenów pod 

względem. administracyjnym,  samorządo- 

wym ii gospodarczym, jak również zapo- 

znianię się na miejscu z najbardziej aktual- 

nemi i palącemi potrzebami szerszych 

warstw ludmości. Szczególna uwaga poświę 

sona była na stan tych gmin, które zwiie- 

dzał p. wojewoda poraz pierwszy z powodu 

pominięcia ich przy inspekcji zeszłorocznej 

W ciągu podróży dokonał p. wo- 

jewoda przy pomocy towarzyszących 

mu organów fachowych lustracji 

działalmości podelgłych mu _urzę- 

dów administracyjnych, samorządowych i 

policyjnych oraz zwiedził szereg lokalnych 

anganizacyj społecznych o charakterze go- 

spodarczym i kulturalno - oświatowym, 

biorąc udział w zwołanych ad hoc posie- 

dzeniach ich onganów kierowniczych, oraz 

odbywając konferencję z wybitniejszymi 

działaczami tych organizacyj. 
— Uzbrojenie policji. —— Władze policyj- 

ne wydały zarządzenie, które mówi, że starsi 
przodownicy i przodownicy w służbie mają 
być uzbrojeni w szablę i rewolwer, poza służ 
bą tylko w szablę. Posterunkowi i starsi po- 
sterunkowi policji pieszej nosić mają na służ- 
bie bagnet i rewolwer, poza służbą bagnet. 
Przodownicy, st. posterunkowi i  posterunko- 
wi policji konnej nosić mają w służbie szablę 
i rewolwer, poza służbą rewolwer. 

— Zakazy łowieckie. — Na podstawie prze 

pisów łowieckich "w m. wrześniu na terenie 
Wileńszczyzny nie wolno polować na następu 
jacą zwierzynę: łosie - byki, ( jelenie - byki 
(do 15 9.), daniele - rogacze (do 15 9.), za- 
jące - szaraki. zające - bielaki, rysie, niedz- 
wiedzie. borsuki, wiewiórki, głuszce -- kogu- 
ty cietrzewie - kury (od 15 września), ba- 
żanty - koguty, dropie. dzikie indyki - samce 
i samice. ; 

Winni nieprzestrzegania tych przepisėw и- 
legną wysokiej karze grzywny i więzienia. 

MIEJSKA 
Inkasowanie podatków państwowych 

przez miasto. — W związku z przetrzymywa + 
niem przez samorząd wpływów  zainkasowa- 
nych podatków państwowych, władze nadzor- 
cze zapowiedziały nałożenie aresztu na wpły- 
wy miejskie, wpływające do kas skarbowych, 
jako dopłaty do różnych należności. 

— Kioski gazetowe. — Parę nowych kio- 
sków inwalidzkich podobnych do ustawionych 
na ulicy Mickiewicza i Wielkiej zostało o- 
statnio wykończonych i przystosowanych do 
ustawienia. Wprawdzie istniał projekt zaniecha 
nia budowy tego rodzaju budek, jako nieod- 
powiadających z różnych względów swemu ce 
łowi, lecz — jak widać — nic lepszego nie 
wymyślono. 

-=- Obowiązek meldowania chorób zakaž- 
mych. — W celu zapobieżenia rozpowszech- 
nianiu się chorób zakaźnych wszelkie zasłab- 
nięcia: tyfus. cholerynka, jaglica itd. winny 
być meldowane w magistracie. Obowiązek ten 
ciąży również na lekarzach i felczerach, któ- 
rzy tak samo, jak najbliższe otoczenie chore- 
go będą osobiście odpowiedzialni za ukrywa- 
nie chorych. 

— Potajemny ubój bydła. — Akcja zwal- 
czania potajemnego rzeźnictwa rozszerza się 
coraz bardziej. Do walki z potajemnemi rzež- 
niami wciągnięto policję, wyznaczając dość 
wysokie nagrody. 

Ceny gazu. Opłaty za zużycie gazu ma 

ja być podwyższone o 5 groszy na jednostce. 

Będzie to dopłata na rzecz bezrobotnych. 

— Przepisy o zasiłkach bezrobotnym. — 
Ostatnie rozporządzenie o przyznawanie zasił- 
ków bezrobotnym wprowadza liczne obostrze- 
nia dotychczasowych przepisów tak pod wzglę 
dem ewidencji, które mają być wprowadzone 
w księgach przedsiębiorstw jak i pod wzglę- 
dem wykazów, które mają być co miesiąc 
składane. 

Wykazy te zawierają liczne rubryki i cyf- 
ry, muszą być prowadzone w formie wyciągu 
z ksiąg płacy, albo w formie odpisów z imien 
nych list płacy. Dzięki temu około 5 razy w 
tygodniu opracowane muszą być osobne wy- 
czerpujące załączniki. 

To zwiększenie formalności biurowych sta- 
nowi niepotrzebne obciążenie i jest zbytnim 
balastem formalistyki biurokratycznej bowiem 
wykazy prowadzone według dawnego rozpo- 
rządzenia były wystarczającym dowodem dla 
obliczenia i sprawdzenia składek, a pozatem 
urzędnicy kontroli Funduszu Bezrobocia mieli 
możność skontrolować prawdziwość tych wy- 
kazów na podstawie ksiąg przedsiębiorstwa 

POCZTOWA 
.— Telefoniczne rozmowy prasowe. — Z 

dniem 1 września rb. obowiązuje uzupełniają- 
„ta taryfa pocztowa przy korzystaniu z roz- 

Wsenód siońcs g 5 03 

Zschód słeńca g.18 58 

Prawo prowadzenia rozmów prasowych 
przysługuje korespondentom pism i ajencyj 
do redakcyj pism codziennych, albo do ajen- 
cyj oraz redakcjom dzienników do swych pod 
redakcyj, ponadto redakcjom i  podredakcjom 
do ajencyj prasowych i do swych korespon- 
dentów. 

Treść rozmów prasowych może zawierąć 
wiadomości polityczne, giełdowe, handlowe i 
inne przeznaczone do rozpowszechniania w 
prasie codziennej. Nie wolno podawać w roz- 
gowie prasowej reklam, ogłoszeń i takich 
pogo mości, za których umieszczenie pismo 
Pobierałoby” opiatę. 

SZKOLNA 
‚— Nabożeństwo przed rozpoczęciem roku 

  

sk lnego. Msza św. dla uczącej się młodzieży 4 I Szkół średnich zostanie odprawiona w 
kościele Św. Jana we czwartek dnia 1 wrześ- nia o godzinie dziewiątej i pół rano. 

      
— Dyrekcja Państwowej Średniej Koedu- 

kacyjnej Szkoły Ogrodniczej w Wilnie, ulica 
Sołtaniszki Nr. 50 podaje do wiadomości, że 
egzamina dła nowowstępujących odbędą się w 
pierwszym terminie dnia 29-sierpnia r.b. o go- 
dzinie 8-ej rano, a w drugim terminie dnia 5-go 
i 6-go września b.r. o godz. 8-ej rano. 

— ROCZNA SZKOŁA PRACOWNI 
GOSPODARCZYCH Związku Pracy Oby- 
watelskiej Kobiet przy ul. Jagiellońskiej 
Nir. 3/5 m. 3 przyjmuje zapisy nowowstę- 
pujących uczenic od dmia 16 sierpnia do 
1 września codziennie od godz. 10-tej do 
godz. 12-tej. 
Zadaniem szkoły jest przygotować prak- 

tycznie dziewczęta w dziedzinie gospo- 

darstwa domowego. 
Dyrekcja Kursów Rysunku i Malarstwa 

im. Fr. Smuglewicza Wil. T-wa Art. Plast. 
podaje do wiadomości, że zapisy uczniów bę- 
› Ча przyjmowane od dnia | września w loka- 
lu Kursów (Św. 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. 

— Sprawy szkolne. Jak się dowiadujemy 
księgarnia Gebethnera i Wołfia i S-ki, Mic 
kiewicza, na obecny sezon została obficie za- 
opatrzona we wszystkie - podręczniki szkolne 
dla zakładów średnich i szkół powszechnych. 

TEATR I MUZYKA 

— TEATR LUTNIA — „AZEFF* — 
3 DNI PROPAGANDOWE (ceny od 20 gr.) 

Dziś we wtorek 30 8. o godz. 8 m. 15 
dana będzie przedostatni raz głośna sztu- 
ka Toistoja i Szczegolewa p. & „Azef“. 

Fenomenalna ta sztuka porusza zagadnie- 
nia osnute ma tle afery szpiegowskiej z 

czasów przedwojennych. W roli tytułowej 
wystąpi znakomity artysta teatrów Łódz- 

kich, Józef Winawer, który zdołał już 
pozyskać sympatję całego Wilna, odtwx- 

rzając charakterystyczną dwoistość duszy 
tak zwyrodniałego człowieka, jakim był 
Azef. W roli Burcewa ujrzymy p. Jana 

Boneckiego, znakomitego artystę teatrów 

warszawskich. Ceny najniższe od 20 gr. 
Jutro, we środę 31 b. m. o godz. 8 m. 

15 „Azef“. 

— REWJA „TYLKO DLA DOROSLYCH“ 
W TEATRZE LETNIM. Dziś, we wtorek 

30 b. m. o godz. 8. 15 szampańska Rewja 
artystów Teatru Morskie Oko pod kierow- 

nictwem Ludwika Sempoliūskiego — „Tyl- 
ika dla dorostych“, z gościmnym wystę- 
pem fenomenalnej pary tanecznej Iny i 
Jerzego Ney. Świetna ta para zdobyła 50- 
bie odrazu serca zachwyconych widzów i 
amatorów tańca. Pozatem udział biorą pp. 
QCarnero, Kozłowska, Sempoliński, Sulima- 
Jaszczołt oraz Boruński, świetny odtwór- 
ca piosenek artystyczno - humorystycz- 
nych. 

Jutro we środę 31 b. m. o godz, 8 m. 
15 rewja „Tylko dla dorosłych”. 

— PREMJERA W LUTNI. Już w pią- 
tek dn. 2, TX Teatr Lutnia daje nową sztu- 
kę p. t. „Handlarze sławy* w reżyserji 
Jana Boneckiego, który kreuje  jednocze- 
śnie jedną z ról naczelmych. 

— PIERWSZY WYSTĘP ZOFJI HAJ- 
DAMOWICZÓWNY. W piątkowej prem- 
jerze „Handlarze sławy”, która ukaże się w 
Teatrze Lutnia — wystąpi po raz pierwszy 
w jednej z głównych ról urocza artystka 
p. Zofja Hajdamowiczówna. 

— W Parku Żeligowskiego. Dziś koncert 
symfoniczny pod dyr. prof. M. Małachowskie 
go, oraz wesoły wieczór rewjowy w. wykona- 
niu Nowej Rewji Wileńskiej p.t. „A u nas dla 
wszystkich” w programie najnowsze przebo- 
je rewjowe pod kierown. liter. Antoniego Jak- 
sztasa i kierown. muzycznem Al. Jaszczyń- 
skiego. Początek o godz. 8,15 wiecz. Wiejście 
tylko 50 gr. 

  

  

CO GRAJĄ W KINACH? 
HELIOS — Kapitan Whalan. 

HOLLYWOOD — jak powstaje człowiek. 
Casino — „Transatlantik“. 

ŚWIATOWID — Tajemnica starego rodu. 
STYLOWY — Ogień. 

Pan — 1) Król walca, 2) Mistrz bezczel 

NOŚCI. 

RÓŻNE 
— Prolanacja grobu Ś. p. sędziego 

Miłaszewicza. — Na cmentarzu Św. Pio 
tra i Pawła splądrowano mogiłę sędzie 
go wileńskiego sądu okręgowego Ś. p. 
Miłaszewicza, przyczem skradziono z mo 
giły doniczki z kwiatami. Sprawczynią 
okazała się A. Prokopowa. (Pańska nr. 
8). Aresztowano ją. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— ROBOTNIK SPADŁ Z DACHU. 

Wczoraj przy ulicy Subocz nr. 45 spadł ; 
z rusztowań odczas remontu dachu ro- 
botnik Jaskuiski. Nieszczęśliwy doznał 
poważnych potłuczeń głowy. W stanie 
bardzo ciężkim przewiozło go zawezwa- 
ne pogotowie ratunkowe do szpitala ży 
dowskiego. 

— ZATRZYMANIE POSZUKIWA - 
NEGO. — Wczoraj w mieszkanku swej 
kochanki przy ulicy Zielonej nr. 10 zo- 
stał aresztowany oddawna poszukiwany 
złodziej zawodowy Dominik Magun. W 
chwili wkroczenia policjantów do miesz- 
kania złodziej ukrył się pod łóżkiem, — 
lecz został zauważony. 

— LOKOMOTYWA WPADŁĄ NA WÓZ. 
Na przejeździe Bobrujskim wskutek uderzenia 
lokomotywy pociągu podmiejskiego nr. 1738 
zdążającego z Nowo - Wilejki do Wilna w 
wóz, którym jechał Borejko Augustyn (Majo- 
wa 19), wypadt on na ziemię, doznając oka- 
leczenia głowy. Stan Borejki nie zagraża ży- 
ciii. 

— ZŁODZIEJKA CZEKOLADY. — W jed- 
nym ze sklepów ze słodyczami zatrzymano 
na gorącym uczynku kradzieży czekolady pew 
na panienkę lat 17 która — jak się potem oka 
zało — już kilkakrotnie dopuszczała się tego 
rodzaju kradzieży i to wyłącznie czekolady. 

— PIJANA TOPIELICA: — U wylotu uli- 
cy Arsenalskiej rzucita sie do Wili Įėzeia Pa 
piermache:. 

Po wydobyciu dziewczyny na brzeg oka- 
zało Się, że niedoszła samobójczyni jest kom- 
pletnie pijana. Skierowano ją do szpitala Sa- 
Wicž, 

‚ — Sasiedzi - włamywacze. — Kowalew: 
ski i Chmielewski Józef (Legjonowa 142) za 
pomocą złamania skobla dostali się do mieszka 
nia Wersockiego Józefa (Legionowa 142) — 
Skąd skradli gotówkę w sumie 424 zł. 50 gr. 
Złodzieje po dokonaniu kradzieży zbiegli. 

  

   

  

Jak tona Antokolu ładnie 
Od jednego z właścicieli posesyj ma 

Antokolu otrzymaliśmy poniższe uwagi, 
malejące dotkliwe bolączki antokolskie. 

Red, 

Antokol, najpiękniejsza dzielnica Wil- 

na. Antokol sama dzielnica dworków malo- 
wniczych i swoistego pięknego wyglądu, 

zatrzymany został w swym rozwoju. 
Antokol chyli się ku upadkowi. 
Ża lat 15 -- 20, gdy tak, jak obecnie, 

dalej pójdzie, ma miejscu domów zostaną 

place puste lub, w majlepszym, wypadku, 

ogrody. 

Domostwom grozi ruina, właściciele nie 
mają ich z czego konserwować. Lokatoró # 

brak. Komorne ulega stałej i systematy- 

cznej zniżce — podatki wzrastają. 
Dotkliwą jest opieka Ojców miasta gdy 

chodzi o Świadczenia wobec samorządu, 

mie czuć jej gdy chodzi o świadcze%ia 
odwrotne. 

Mieliśmy kiedyś chodniki z desek. Nie 
byly one nadzwyczajne, jednak chodzić po 
nich można było. Parę lat temu Magistrat 
chodnikki zdarł i wywiózł gdzieś, zdaje 
się na opał, Do dziś dnia cała prawa stro- 

na ul. Amtokolskiej chodników nowych 
niema. Jedna strona pryncypalnej i naj- 

ruchliwszej w dzielnicy ulicy wygląda jak 
uliczka w zapadłej wioseczce, w której 
władzę sprawuje niedołężny sołtys. 

We dnie po bezdrożach chodnikowyca 
prawej strony Antokola od biedy chodzić . 
można. Wieczorem jest to spont niebezpie- 

czny, bo przy słabem oświetleniu ulicznem, 
narażający na łamanie nóg. 

Złożono w tej sprawie memorjał w 
Magistracie, Lata idą — skutku nie widać. 
Każda delegacja kołatająca u wrót magi- 
strackich usłyszała stereotypowe  powie- 

dzenie: „sprawę rozpatrzymy, narazie nie 

mamy pieniędzy”. Stało się to systemem za- 
łatwiania spraw Amtokolskich od lat sto- 
sowanym. 

Te stosunki są tembardziej irytujące, że 
powstała przed kilku laty mieszkaniowa 
kolonja spółdzielcza przed Kościołem Św. 
Piotra, jakimś swym przemożnym widać 
wpływom zawdzięczając, uzyskała i kana- 
lizację i bruki i chodniki. 

Kolonja żadnych podatków miastu mie 

płaci, my, właściciele starych domów po- 
datki te płacimy. 

Biorąc rzecz finansowo i logicznie w 

tych warunkach większe mamy prawa do 

korzystania z funduszów: inwetsycyjnych 
miejskich, jako płatnicy podatków niż 
Spółdz. mieszk. jako niepłatnik. Wbrew 
temu zrobiono z nas obywateli miasta je- 
dynie od płacenia bo żadnego ekwiwalen- 
tu, gdy kto inny należy do grupy otrzymu- 
jących już nietylko zaspokojenie elemen- 
tarnych potrzeb, ale wręcz luksusy, bez 
ekwiwalentu w ciężarach świadczeń Tu 
rzecz miasta. 

Nie chodzi o to że potrzeby luksusowe 
(w antokolskich warunkach) Spółdz. mie- 
szkaniowej Magistrat zaspakaja. Niech 
sobie, podnosi to dzielnicę samą. Chodzi o 
to, aby zaspakajając wymagania kolonji 
mieszkaniowej wystawionej przed kościo- 
łem, sprawiedliwie pomyślał o reszcie An- 
tokola, dając mu elementamne choćby udo- 
godnienia. To niestety miejsca nie ma, 

Staliśmy się pasierbami ojczymów miej- 
skich, a nie wiedząc czemu tak się stało, 

przeciwko niesprawiedliwościom  zaprote- 
stować musimy i protestować, skarżyć się 
i dochodzić sowich praw będziemy. W. P. 
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KOLEGA | PRZYJACIEL 
Ist dziecinnych z Kowna prosi WITKA 
JACEWICZA o skomunikowanie się li- B 
stownie lub osobiście przez administrację 

gazety „Słowo* w Wilnie do C. M. 
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NOWA - WILEJKA 
— WYPADEK Z PODCHORĄŻYM. 

Wachmistrz podchorąży z 13 pułku stacjono- 
wanego w Nowo - Wilejce. Stanisław Pitera 
zranił się ciężko, manipulując rewoiwerem. W 
stanie ciężkim przewieziono go do szpitala 

wojskowego na Antokolu. 
OSZMIANA 

— ZLODZIEĮ U POPA. — W Oszmianie 
do mieszkania księdza prawosławnego Włodzi 
mierza Rawda zakradł się złodziej w czasie, 
kiedy domownicy pogrążeni byli w głębokim 
śnie W pewnej chwili złodziej przewrócił krze 
sło, co zbudziło żonę popa. Złodziej uciekając 
zabra tylko srebrny krzyż z łańcuchem, 

BRASŁAW 
DLA ASEKURACJI. — W pow. bras- 

ławskim we wsi Poszkolewce gm. N. Pohost 
spalił się dom mieszkalny, należący do Aki. 
ma Leonowa. Dochodzenie ustaliło, że podpa- 
lila don: jego żona w celu otrzymania premjum 
asekuracyjnego. 

— POŻAR. — W kol. Leśna gm. przebro 
dzkiej pow. brasławskiego wybuchł pożar, — 
który strawił spichrz, dom miesĄkalny, maszy 
nę do wiania zboža i tegoroczne zbiory na 
szkodę Tomasza Bubiło. Straty wynoszą około 
4000 zł. Przyczyna pożaru nie ustalona. 

Z POGRANICZA 
— Towary polskie do Litwy. — W 

bm. przez stację graniczną Raczki via 
Prusy Wschodnie do Litwy przeszło 35 
wagonów węgla, 10 cystern olejów i 
nafty, 15 — manufaktury  widzewskiej, 
białostockiej i łódzkiej oraz 1 wagon 
jedwabiu krajowego. 

W przyszłym miesiącu przybędzie 
do Polski delegacja kupców i przemys- 
łowców litewskich celem poczynienia no 
wych zakupów. 

— DEPORTOWANI ZDRAJCY. —Na od- 
cinku Olkieniki z granic Litwy wysiedlono 3 
żebraków - włóczęgów którzy przed kilku mie 
siącami nielegalnie przedostali się na Litwę na 
żebry. Żebraków zatrzymano w lipcu T z po 
lecenia władz administracyjnych skazano ich 
po dwa miesiące aresztu za nielegalne przeby 
wanie na terytorjum  litewskiem. Po odbyciu 
kary wysiedlono ich. 

— UCIEKLI. — Na odciaku Kołtyniany na 
teren polski zbiegło dwóch litewskich  żołnie- 
rzy-, którzy oświadczyli, iż chca zaciągnąć 
się do szeregów armji polskiej. Zbiegów ode- 
słano do dyspozycji władz wojskowych. 

N. EPSZTEJNOWA powróciła 
Telefon 138 Mickiawicza 62. 

| Dr. GLOBUS POWRÓCIŁ 
(choroby skórne i weneryczne) 

WILEŃSKA 22. 

  

  

STCODOWEBR 

Klinkierjada 
WILNO. — Niedość, że sekcja tech- 

niczna uraczyła Wilno klinkierem, które 
go gdzieindziej nie przyjęto wobec mar 
nej jakości, roboty przy układaniu jez- 
dni rozłożyła na całe tygodnie. Uniknąć 
tego można było z powodzeniem, anzga- 
żując większe partje robotników lub 
prowadząc prace na dwie lub trzy zmia 
ny. Podobne jednak rozwiązanie kwestji 
—zdawało się tak proste—okazuje się 
jest za trudne dla klinkierowiczów. Cóż 
panów z Sekcji Technicznej obchodzi, 
że główna arterja miasta będzie zagwoż 

dżona na trzy lub cztery tygodnie , że 
wskutek tego kupcy i rzemieślnicy, po- 
siadający przy niej swe warsztaty pra- 
cy narażeni zostaną na straty? Już dziś 
obroty w sklepach, położonych przy @- 
licy Zamkowej spadły o 40 — 50. proc. 

Kto zwróci straty? Czy sekcja tech- 
niczna udzieli zaświadczeń dla władz 
skarbowych, że płatnicy podatków z tej 
dzielnicy byli odcięci od miasta z powo 
dów, na które złożyła się... siła wyższa- 
uzależniona wyłącznie od klasowych 
związków zawodowych? 

0 wlamywaczach „satanistach“ 
na Rossach 

WILNO. — Dozorca cmentarza Ros- 
sa podczas obchodu zauważył narusze- 
nie czterech starych grobowców. 

Powstałe narazie przypuszczenie, że 
ma się w danym wypadku do czynienia 
z włamaniem w celach rabunkowych, — 

nie jest zbyt przekonywujące, jeśli zwa- 

żyć, że grobowce istnieją od 100 — 150 
lat. Mieszkańcy okoliczni opowiadają, 
że to „sataniści* harcując wśród gro- 
bów, uszkodzili je. Policja przypuszcza, 
jednak, że harce wyprawiali wyłącznie 

włamywacze, którzy omyłkowo  naru- 
szyli stare groby. 

Oszustwa z dsolarówką 
WILNO. — Zoija Portnikowa zamieszkała 

w Wilnie przy ulicy Złoty Róg nr. 13 padła 
ofiarą sprytnego oszustwa. 

Sprawa ta — według zeznania, złożonego 
przez poszkodowaną w komisarjacies połicji— 
przedstawia się następująco:, 

Prze d dwoma dniami do mieszkania mełdu 
jącej zgłosił się nieznany jej, przyzwoicie u- 
brany mężczyzna, który podał się za przedsta 
wiciela banku Stanisławowskiego, i ošwiad- 
czył, że znajdująca się w jej posiadaniu dola- 
rówka o ile nie zostanie w czas wymieniona, 
we wspomnianym banku, zostanie unieważnio 
na. Nieznajomy przychodzi właśnie z polecenia 
banku, by przypomnieć jej o tem. W pewnym 
momencie osobnik wydobył z portfelu kopertę 

i poprosił, by okazano mu  dolarówkę. Po 
otrzymaniu takowej nieznajomy włożył dola- 
rówkę do koperty i wręczywszy kopertę p. 
Portnikowej, jeszcze raz zaznaczył, by nie о- 
mieszkała wysłać kopertę wraz z dolarówką 
według podanego na kopercie adresu. 

W kilka chwil później, po wyjściu agenta, 
Portnikowa zajrzała do koperty i z przeraże- 
niem skonstatowała, że zamiast dołarówki le- 
„ży w kopercie arkusz zwyczajnego białego pa 

pieru. = 

Dopiero po tem spostrzeženiu Portnikowa 
uprzytomniła sobie, że padła ofiarą oszusta,— 
który w jej obecności zamienił dolarówkę na 
zwykły papier: 

Policja wdrożyła energiczne dochodzenie. 

Czterej więźniowie polityczni zbiegli z więzienia 
NOWOGRÓDEK. PAT. — Czterej 

więźniowie: Szach jan, Kozak Piotr, 

Mielnik Jan i Karpowicz, pochodzący 

z okolicy Nowogródka i podejrzani o 

działalność wywrotową zbiegli w nocy 

LOT 
poprzez czyste 

przestworze wolne 

od kurzu, dymu 

i sadzy, dając moc 
cudnych wrażeń, 

KRZEPI UMYSŁ I CIAŁO 

  

  

  

— RAIDY SAMOLOTÓW OBCYCH. — 
W ostatnich dniach w rejonie Kurzeńca zau- 
ważono sowiecki samolot wojskowy, który 
krążył w. pasie pogranicznym. Dnia 27 bm. 
zauważono obcy samolot w rejonie Dołhinowa 
Samolot ten po kilku okrążeniach ciał w 
kierunku granicy. Również w tych dniach zau 
ważono dwa samoloty niedaleko Dzisny. Samo 
loty te przez dłuższy czas krążyły nad rzeką 
i granicznemi miejscowościami, poczem skie- 
rowały się w kierunku Dryssy. 

Nad granicą zauważono również i litew- 
skie samoloty. Przed paru dniami litewski woj 
skowy samolot przez dłuższy czas latał nad 
miejscowościami granicznemi w rejonie Oran, 
dwa samoloty zauważono kolo Łoździej oraz 
dwa samoloty w rejonie Wiżajn. Jeden z sa- 
molotów litewskiej eskadry kowieńskiej skut- 
kiem zmylenia drogil opadł na teren polski — 
Dwóch aspirantów lotniczej szkoły kowieńskiej 
zatrzymano. A 

Wczoraj komendant litewskiego odcinka 
straży granicznej interwenjował u naszych 
władz celem wydania łotników i samolotu — 
Ponieważ dochodzenie w sprawie lotników Ii- 
tewskich nie zostało zakończone, znajdują się 
Oni jeszcze na terenie polskim. Jednak nasze 
władze obiecały po przeprowadzeniu  docho- 
E obu lotników wydać komendzie litew- 
skiej. 

— Wysiedleni. — Na odcinku Korenice w 
rejonie Domaniewicz z granic Rosji sowieckiej 
wysiedleni zostali Michał Poreznikow, Andrzej 
Kulbiakowicz, Elżbieta Dworanienkowa i jej 
córka Marija. 

Wysiedlonymił zaopiekowały się władze po 
wiatowe. 

  

— Dziś posiedzenie Rady Miejskiej. W 
dniu dzisiejszym odbędzie się posiedzenie Ra 
dy Miejskiej. Na porządku dziennym: sprawy 
informacyjne, zatwierdzenie sprawozdania bud- 
żetowego za rok 1930 —31, rozpatrzenie u- 
chwał Magistratu i sprawy rzeźni miejskiej. 

— ZAPISY DO BURSY I PRZED- 
SZKOLA ZWIĄZKU PRACY OBYWA- 
TELSKIEJ KOBIET. Wobec zbliżającego 
się rozpoczęcia roku szkolnego, Zrzeszenie 

powiatowe Z. P. O. K. przypomina, iż za- 
pisy do Bursy żeńskiej i (Przedszkola, pro- 
wadzonych przez Związek, przyjmowane są 

w poniedziałki, środy i piątki, w sekretar- 
jacie powiatow. Zrzeszenia, ul. Słonimska 6 
od godz. 11 do 14. 

Opłata miesięczna 'w bunsie żeńskiej wy- 
nosi 50 zł. miesięcznie za pełne utrzymanie 
i może być również wypłacane w postaci 
produktów; których wartość obliczać srę 
będzie według cen rynkowych. Do bursy 
przyjmowane są uczenice Gimnazjum 1 
szkół powszechnych, którym Zarząd zape- 
wnia fachową opiekę, zdrowe odżywianie i 
lokal, odpowiadający wszelkim  pnzepisom 
hygjeny. 

Do przedszkola — wpisowe wynosi jed- 

morazowo 5 zł. — opłata miesięczna 10 zł. 

  

— BOLAOZKI SZKOLNE. W związku 

z wprowadzenniem w życie nowej ustawy o 

reformie szkolnej, szereg zakładów nauko- 
wych ulega stopniowej likwidacji, na ich 

zaś miejsce mają powstać nowe, już czyn- 
ne w bieżącym roku. 

na 28 sierpnia, po przepiłowaniu krat w 
oknach. Zawdzięczając dzielności straż- 
nika więziennego uniemożliwiono uciecz 
kę innym aresztowanym. Pościg za zbie 
gami zarządzono. x 

SA EISS 

SPORT 
TURNIEJ TENISOWY Z WYRÓWNA- 

NIEM O PUHAR „SŁOWA*. 
Nawiązując do wiadomości o zapo- 

wiedzianym na dzień 3 i 4 września tur- 
nieju tenisowymj, w programie, którego 
są: gra pojedyńcza z wyrównaniem 
(handicap) pań — o nagrodę przechod- 
nią firmy Juljan Nowicki i Syn, oraz gra 
pojedyńcza z wyrównaniem panów — O 
nagrodę przechodnią — puhar Redakcji 
„Słowa, dla zawodników stowarzyszo- 
nych i niestowarzyszonych, komuniku- 
jemy, że termin zapisania się upływa z 
dniem 3 września (Kierownictwo Parku 
Sportowego im. gen. Żeligowskiego). 

Gra z „wyrównaniem* pozwala na 
wzięcie udziału zawodnikom słabym, o0- 
bok wytrawnych, gdyż polega ona właś- 
nie na wyrównaniu ich umiejętności przy 
pomocy „zwyżek* i „zniżek”. 

Zawody pływackie w Trokach 
Niedzielne zawody pływackie zorgani- 

zowame na basenie w Trokach nie były 
rzeprowadzone zupełnie sprawnie. Rzecz 

jasna, że takie traktowanie sprawy nie 

wplywa dodatnio na propagandę pływac- 
ctwa. 

Ale mniejsza z tem. Utyskiwania nie 
wiele pomogą, a zawody mamy już poza 

sobą. 
Oto wyniki uzyskane w poszczególnych 

konkurencjach. 
100 mir. styl dowolny panów: Wirbi- 

lis (Pogoń) 1 m. 23, sek. z 

100 mtr. styl dow. pań: Mincerówna 
(AZS) 2 m. 1 sek. 

100 mtr. styl dow. uczniowie: Marty- 
nienko 1 m. 42,8 sek, 

100 mtr. nawznak: Radziulewicz (Po- 
goń) 1 m. 49,4 sek. 

100 mtr. chłopcy do 14 lat: Szwed 2 m. 

14,4 sek. 
400 mtr. styl dow. uczniowie: Naborow- 

ski 8 m. 46 s. 
400 styl dow. pań: Mincerówna (AZS) 
400 mtr. nieklasyfikiwanych: Wirbilis 

7 m. 8,2 sek. Andruszkiewicz. 
200 mtr. styl klas. nieklas.: Katin (Po- 

goń) 3 m. 40,2 s. r u 

200 mtr. styl klasyczny pań: Rose 

4 m. 22,1 s. Kołtunowiczówna (ŻAKS). 
200 mtr. styl klas.: Radziulewicz (P.) 
3x100 mtr.: Pogoń 5 m. 4,5 s. AZS 5. m. 

47 s. į 
3x100 mtr. uczniowie: Kurs pływacki 

2 m. 28,2 sek. 
5x50 mtr. pań: AZS 6 m. 10,2 sek. 

4x200 mtr. panów: Pogoń 14 m. 58,4 s. 
3x100 mtr. pań: AZS 8 m. 54,4 sek. 
5x50 mtr. panów: Pogoń przed AZS'em. 
W zawodach mie brali udziału zawodni- 

cy Policyjnego Klubu Sportowego. (t). 
ZAWODY ŻEGLARSKIE 

Na zakońceznie kursu żeglarskiego w 
Trokach odbyły się zawody o mistrzostwo 
kursu. Wzięło w nich uzdiał 25 osób. Po 
przedbiegach zakwalifikowano do finału 

pięć osób. Wczoraj właśniie odbył się fi- 

mal. 

Pierwsze miejsce zdobyła Helena Rose 
(AZS — Warsz.), przed Truchanowiczem 

(Pogoń) i Rutkowskim (Pogoń) — wszy- 

scy uczestnicy kursu oraz Owsianym i 
Puczyłło (druż. hare. z Nowogródka) (t),    

Likwidacja 1-go kursu seminarjów na- 
uczycielskich i 1-ej klasy gimnazjum jest 
już faktem dokonanym. W: szeregu miej- 
scowościach jednak na miejsce zlikwido- 
wanych seminarjów mają powstać gim- 
nazja, lecz o ile mam wiadomo, organiza- 

torzy ostatnio wymienionych przez nas u- 
czelni (giranazjów), a specjalnie prywat- 
nych, dotąd jeszcze nie uzyskali niezbęd- 
nych na prowadzenie zakładu koncesyj. 

MIĘDZY MŁOTEM 
A KOWADŁEM 

Od pewnego czasu coraz bardziej poja- 
wiają się w prasie w rubryce prowincji u- 
tyskiwania na ciężkie czasy, jakby nasze 

rolnictwo całkowicie zadowoliło się temi 

ustawowemi ulgami, które dotychczas zo- 
stały wydane i obecnie wohidzimy już w 
fazę pomyślniejszych konjunktur gospodar- 
czych i w najbliższej przyszłości znikną 

wszelkie trudności, a nastanie era dobro- 

bytu i pomyślności. Dziecko już przesta- 
ło płakać znaczy jeść mie prosi! — Wszak 

i takie przypuszczenie może powstać tam, 

gdzie u ludzi teorji i czterech ścian biura 

bo trudno przypuścić, iż 70 proc. ludności 
Państwa zatrudnionych w rolnictwie, a 
przeżywających już mie kryzys, lecz nędzę, 
zańtraciło ostatecznie wiarę w  owocność 

krzyku w potężnej zwykle prasie. Jed- 

nakże tak jest — ooraz bardziej więzy co- 
dziennych trosk i potrzeb krępują inicjaty- 
wę, pozbawiającą resztek energji i wiary w 

lepszą przyszłość. Apatja stała się choro- 
bą powszechną, jednocześnie z objawami 
napadów wścieklizny na widok sekwestra- 
tora, tub komornika sądowego. Dzisiaj po- 

le do popisu psychjatrom i psychologom, 

i dziwi mię nieco, iż uczeni tej dziedziny 
nie wędrują wśród ziemian na wzór bo- 
taników i zoologów aby dokładnie zbadać 
te nowe kryzysowe chorobliwe okazy ban- 
krutujących ziemian. Sam obecnie szukam 
wyjaśnienia swego stanu ducha; syn i 
wnuk powstańców ponoszących ofiary — 
krwi, mienia i Syberji ku odrodzeniu Oj- 
czyzny, wychowany wi tradycji idealnej 
Polski, żołnierz od pierwszych dni forma- 

cji polskich, stanąłem w rozterce pomię- 

dzy obowiązkiem względem Ojczyzny a 

Honorem — i jak to nie dziwne, że w kra- 
ju, gdzie na sztandarach i krzyżach wypi- 
sana jest dewiza „Honor i Ojczyzna* jako 
mierozdzielna catošė mogą powstač podob- 
ne tragiczne myśli, a jednak na sobie kon- 
statuję rozterkę między zdawałoby się 
synonizmami. 

Z całą świadomością zdaję sprawę z 
potrzeb państwowych, widzę wysiłki rządu 
skierowane ku zdobyciu bieżących środków 
niezbędnych do utrzymania aparatu pań- 
stwowego, widzę oszczędności zastosowa- 
ne może nawet niekiedy ze szkodą potę- 
gi i normalnego funkcjowania naszej Oj- 
czyzny, jednak nie mogę zdecydować się z 
czystem sumieniem do uiszczenia należnych 
odemnie zobowiązań podatkowych z tego 
względu, iż honor nakazuje w pierwszym 
rzędzie płacić te prywatne długi zaciągnię- 
te częstokroć w państwowych instytucjach 
kredytowych, które swemi wymaganiami 

zobowiązali honorowem żyrem osób tnze 
cich, i dzisiaj, gdy sąsiad mój, który memu 
honorowi zaufał za mój dług ma być eg- 
zekwowany, ja! nie jestem w stanie potrze- 
by Ojczyzny postawić na pierwszym pla- 
mie, a stawiam jak na Virtuti Militari 
pierwsze — „Honor“, a drugie — „Ojczy- 
zna“. Može się mylę, proszę mi wytloma- 
czyć tak, aby mógł zmienić dotychczasowe 
moje pojęcie, bo dzisiaj jestem w tem po- 
łożeniu, że Ojczyzna tylko przymusem 
może należeć z tytułu podatków odemnie 
otrzymać. Wówczas, gdy faktycznie mu- 
siałbym z największą wdzięcznością za 
opiekę, jaką mię otoczyła, wnosić należną 

leptę. 
Korzystając z tego, iż wziąłem się za 

pióro, zwracam się jednocześnie do wszy- 
wych z gorącym apelem — nie egzekwujcie 
od ziemian należności w bieżącym  sezo- 
nie! Nie rachujcie ma dobre tegoroczne u- 
rodzaje — to tylko kropla w morzu na- 
szych zobowiązań, które nie pokryją kosz- 
tów egzekucyjnych, jeśli zechcecie wejść 
wszyscy na drogę egzekucji. My chcemy 
płacić i będziemy płacić dobrowolnie — 
dajcie nam tylko czas, nie zaciskajcie tego 
obręcza duszącego nas, bo pękmie bez ko- 
rzyści dla Was, a często i ze stratą, a 
wejdźcie ma: drogę „jaknajdalej idących u- 
stępstw — co Wam i nam wyjdzie na do- 

bre!*. Zygmunt Mimeyko. 

Gdy piszemy tą notatkę zaledwie kilka 
dni dzieli nas od rozpoczęcia nowego roku 
szkolnego, a tymczasem i organizatorzy 
gimnazjów i mieszkańcy miasta i okolic 
nic konkretnego nie wiedzą czy dany za- 
kład uzyska koncesję i będzie czynny czy 
też nie. W takiej sytuacji są między innemi 

organizatorzy gimnazjum żeńskiego w 

Słonimie, którzy oddawna o koncesję zabie- 
gają, lecz dotąd ani pozytywnej ani nega- 
tywnej odpowiedzi mie uzyskały. Stwarza 
to chaos i niepotrzebne narzekania ludno- 

ści na sprężystość administracji szkolnej. 
Czy nie należałoby zatem sprawy oma- 

wiane wyżej pozałatwiać niezwłocznie. 
— [POCHÓD „TRUMPELDORU* w 

SŁONIMIE OBITY ZGNIŁEMI JAJAMI, 
POMIDORAMI I KREDĄ. W dniu 28 br. 
z okazji 15-tej rocznicy założenia legjonu 
żydowskiego w Palestynie, miejscowa or- 
ganizacja „Trumpeldor“ obchodziła obchód 
w Słonimie, na program którego złożyły 
się: pochód i akademja w synagodze sjo- 
nistycznej. : 

Gdy zgodnie z zapowiedzianym progra- 
mem około godz, 20 m. 30 pochód w ilości 
200 osób kroczył ulicami Słonima bundzi- 
ści i antisjoniści powitali go niemilem о- 
krzykami, wszczęli awanturę, a następnie 
obrzucili uczestników manifestacji zgniłe- 
mi jajami, pomidorami, ogórkami i kredą. 

Jedynie szybka interwencja policji zdo- 
łała rozpędzić napastników używając w tylu 
celu tak zawsze niezbędnych w tych wy- 
padkach laseczek gumowych. 

Pod silnym kordonem policji pochód do 
tarł do synagogi sjomistycznej, gdzie się 
rozwiązał, zaś uczestnicy jego wzięli udział 
w akademji. 

— CHŁODY JESIENNE W SŁONIMIE 
Od paru dni pogoda w Słońimie jest praw- 
dziwie jesienną. Pomimo dni słonecznych, 
nie są one upalne i tak gorące jak niedaw- 
ne, zaś wieczory i poranki są kompletnie 
zimne. ` 

Słynna plaża słonimska Świeci już pust- 
kami, a piękne panie przywdziewają stroje 

jesienne, jesień już u progu. 
— TRAGICZNA ŚMIERĆ ZIEMIANINA 

W POW. WOŁKOWIYSKIM. W maj. Ko- 
niuchy pow. wołkowyskiego, właściciel je-
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go p. Bronic uruchamiał młyn. Gdy ka- 

mienie były już nałożone, zaś.młyn urucho- 

miono jeden z nich w zawrotnym pędzie 

spadł i całym ciężarem przygniótł obok sto 

jącego Bronica, waląc go na ziemię i po- 

wodując straszne zmiażdżenie szkieletu. 

Niebywały ten wypadek wywarł silne 

wrażenie w sferach ziemiańskich. 

W pogrzebie š. p. Bronica który miał 

miejsce przed kilku dniami ziemiaństwo о- 

koliezne i sąsiednich powatów wzięło licz- 

ny udział. 
— MECZ PIŁKI NOŻNEJ MAKABI 

SŁONIM — MAKABI NOWOGRÓDEK. 

W dniu 27 b. m. na stadjonie sporto- 

wym pow. komitetu (P. (W. i W. F. w Sło- 

mimie został rozegrany mecz piłki nożnej 

pomiędzy drużynami Makabi Słonim — 

Makabi Nowogródek. (Popularna ta impre- 

za sportowa zgromadziła na boisku około 

1500 osób z zaciekawieniem przyglądają- 

cych się rozgrywce. 

Finisz zakończony został chlubnym wy- 

nikiem dla drużyny słonimskiej (5:1 na 

korzyść słonimian) wzbudził zrozumiały 

entuzjazm wsród współobywateli miasta, 

którzy, zgotowali serdeczną owację zwycięz- 

com. 
Sędziował p. Wróblewski — dobrze. 

— POCIĄG PRZEJECHAŁ KONIA. O- 

negdaj pociąg zdążający z Warszawy do 

Słonima na 160 klm. linji Stomim — Bia- 

lystok najechał na samopas pasącego się 

konia, którego zabił na miejscu. Do kogo 

należał koń miewiadomo. 
— ZNOWU OSZUSTWO. Kisiel Jan do- 

niósł policji, że jeszcze w dniu 1. 10. 31 r. 

dał Fiedomikowi 30 zł. za wyjednanie ren- 

ty inwalidzkiej i 7 zł. 90 gr. na opłatę 

stemplową, lecz pomimo pobrania umowio- 

nej sumy Fiedomik dotąd żadnych kroków 

w sprawie renty nie przedsięwziął. W spra- 

wie tej wszczęte zostało dochodzenie. 

— NABOŻEŃSTWO ZA. DUSZĘ Ś. P. 
PREZYDENTOWEJ MOŚCICKIEJ. W ka- 
plicy majątku Skidel, staraniem członkini 
koła obywatelek p. Sędziny Czyżowej i 
urzędników Sądu Grodzkiego, w sobotę 27 

sierpnia r. b. odbyło się nabożeństwo ża- 
łobne za duszę małżonki P. iPrezydenta 
š. p. Michaliny Mościckiej, 

— W zrozumieniu dła dobra ogółu. Rada 
gmiuna w Indurze uchwaliła oddać bezpłatnie 
plac o przestrzeni 1600 m. kw. pod budowę 
Kasy Stefczyka. 

Na ofiarowanym tej pożytecznej instytucji 
placu znajduje się dom, który przejdzie rów- 
nież na rzecz Kasy za minimalną rekompensa- 
tą. 

Kasa Stefczyka przebuduje również na 
swoje potrzeby dom, gdzie również znajdzie 
pcmieszczenie kółko rolnicze, a następnie mle 
czarnia i zbiornica jaj. 

Koncepcja taka przyniesie 
rzyść. , 

Kasa Stefczyka sama przez się jest instytu 
cją nieocenioną dla rolnika, a przecież rolnik 
wreszcie znajdzie miejsce zbytu swych produk 
tów bez uciążliwego pośrednictwa. 

Oby ten szlachetny czyn rady gminnej w 
Indurze znalazł naśladowców. 

— Piłka nożna. — Dnia 27 sierpnia na sta 
djonie DOK III odbyły się zawody piłki noż- 
nej między miejscowemi drużynami Cresovji i 
Kraftu, zakończone zwycięstwem drużyny Ży- 
dowskiej w stosunku 1:0 (0:0). 

Pierwsza połowa gry przechodzi bezbram- 
kowo, mimo iż obie drużyny miały. po kilka 
pewnych sytuacyj. 

Przez 30 minut drugiej połowy wynik nie 
ulega zmianie, dzięki niedyspozycji strzałowej 
obu drużyn. 

Podyktowany rzut karny za faul, wykorzy 
stuje Kraft strzelając jedyną bramkę, która 

podwójną ko- 

decyduje o zwycięstwie. 
Ostatnie minuty przechodzą pod przewagą 

Cresovji, która, niestety, 
jako ..gorzej grająca”. 

Z wyjątkiem paru ostatnich minut, prze ca- 

musi zejść z boiska 

ły czas gra równorzędna o niskim poziomie. 

Najlepszy na boisku bramkarz  Cresovji 

Ziońko, który uchronił swą drużynę od cyfro- 

wo większej klęski, a za puszczoną bramkę 

winy nie ponosi. 
Sędzia słaby. Publiczności przeszło 800 о- 

sób. S=0. 
— Rejestracja rocznika 1914. — Przypomi 

namy po raz drugi że z dniem 1 września w 

pok. Nr. 25 magistratu rozpoczyna się reje- 

stracja rocznika 1914. Kolejność rejestracji po 

daliśmy już. 

Przedstawiciele.n 
naszego pisma 

w BARANOWICZACH 

jest p. Serafin Głąbik 
Ułańska 108 tel. 202 

Przyjmuje ogłoszenia i prenumeratę 
| filja Administracji 

Baranowicze ul. Szosowa 178 
tel. 253. 

|w godzinach 10 —14 oraz 18—20 
codziennie 

ОЕ barai 
— CIĘŻKIE USZKODZENIE CIAŁA. 

We wsi Kołki gm. kozłowieckiej bracia So- 

bolewski Aleksander i Stefan na tle mie- 

porozumień majątkowych wszczęli pomię- 

dzy sobą bójkę 'w czasie której Sobolewski 

Aleksander ugodził nożem w pierś brata 

swego Stefana, zadając mu ciężkie uszko- 

dzenie ciała. 
— NA ROGACH BUHAJA. Mieszka- 

miec wsi Ipikowo gm. Niedźwieckiej Miko- 

łaj Kuczewa lat 67, pasąc bydło, tak po- 

draźnił buhaja, że ten przygniótł go roga- 

mi do ziemi, i do domu został przewieziony 

nieprzytomny. Kuczewa walczy ze śmiercią. 

DOKUCZYŁO MU ŻYCIE. Mieszkaniec o- 

sady Myszanowo Józef Arciszkiewicz, po 

kłótni ze swą połowicąę wyszedł z domu i 

wszelki ślad za nim zaginął. Dopiero wczo- 

raj został odnaleziony w lesie osady My- 

szanowo, ale wiszący na dnzewie. 

Zwłoki zabiezpieczono ma miejscu. 
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szen. o g. 6, 8 i 10.15. 

Oźwiękowież 
Kino „POLONIA” 

Poczłowa 4. 

TWAK MOZŻUCHIN 
w arcydziels filmowem p. t. 

Kurjer carski 
w roli Nadi — N. Kawanko 

Wstęp Gd 75 gr. 

Dźwiękowiac 

Kino „ĄPSLLO" 
beminik. 26. 

J. Smosarska, Adam Brodzisz B. 
Samborski i M. Frenkieł w dźw. 

špiewnym čremacie p. t 

Na Sybir 
Płomienne serca 
wstęp 65 groszy 

KINO „PALACE“ 
Orzasik. 13. 

Władczyni serc ludzkich 

Lili Dagower 
w salorowym filmie p. t. 

Miłosny szept nocy 
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Początek 

KINO 
DŻWIĘKOWE 

„ŚWIATOWID" 

GRODNO, Brygidzka 2. 
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EHPYPEWKEEREWKA 
HERMAN ZANDON 

ROZDZIAŁ IV 

DWA GŁOSY 

Donald odprowadził Glorję do hote- 
lu, a sam skierował się do „Splendidu '. 
Zbliżała się trzecia po północy. Ulice by 
ły puste, tylko od czasu do czasu prze- 
pełzało leniwie puste auto. 

Chadmor był spokojny i wesoły. О- 

żywcze jesienne powietrze, oświeżało 
go, oddychał głęboko, swobodnie. W my 
Śli snuły się obrazy, wywołane rozmową 
z Glorją. 

Na rogu ulicy zatrzymał się i naciy 
lił, aby pozornie zawiązać sznurowadło, 
w rzeczywistości jednak przekonał się, 
że niski człowiek o dużych brwiach idzie 
w pewnej odległości za nim. Roześmiał 
się cicho. Dosyć tego! Czas dowiedzieć 
się, czego chce chytry Marek Jarro! Dla 

czego, po wepchnięciu go na długie lata 
do więzienia, teraz znów staje na jego 
drodze? 

Donald wszedł do słabo oświetlone- 
go hoolu hotelowego, zażądał głośno 
klucza od numeru i skierował się do win 
dy wgłąb korytarza. Ale, zamiast wejść 
do windy, skręcił w długi korytarz, na 
końcu którego znajdowało się boczne 
wyjście na ulicę. 

Wyjrzał ostrożnie z za rogu i do- 
strzegł Marka Jarro wsiadającego do tak 
sówki. Gdy odjechał, Chadmor najął dru 
gi samochód. 

— Gdzie 
szofer. 

mam jechać? — zapytał 

„ Wydawca: Stanisław Mackiewicz. 

  

Dzis bezkonkurencyjny, najnowszy przebój ERIKA 
POMMERA twórcy filmu „Kongres Tańczy* p. t. 

ĘZCA 
i Jean Murat'em' 
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Wstęp cd 70 gr. 

z przemiłym urwisem 

Kate de Nagy 
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KLUCZ DO ZAGADK 
— Jedźmy prosto, ja powiem, jak po- 

jedziemy dalej. 
Śledzili samochód Jarra. do „Picca- 

dilli“. Szofer odwrócił głowę  pytająco: 

—- Prosto, — rozkazał Donald, nie 

spuszczając oczu z czerwonej latarki, 
jadącej na przedzie maszyny. 

Dojechali do  Charing-Cross-road, 
skręcili na Strand, potem na lewo... Ma- 
rek Jarro jechał do wschodniej dzielni- 
cyn miasta. Na Ołdgate czerwona latar- 
ka zatrzymała się. 

— Pójdę dalej pieszo! 
Pierwsza taksówka zawróciła bez 

pasażera. Niska, szeroka sylwetka Mar- 

ka Jarro oddalała się po chodniku. - Do- 

nald pośpieszył za nim, zachowując 
przyzwoitą odległość. 

Jarro chciał, widocznie splątač šia- 
dy. Zakręcał kilkakrotnie i Donald  tra- 
cił go z oczu nieraz. Nagle zawrócił i 
wszedł do jakiegoś domu. Chadmor przy 
padł do płotu. Dom, w którym zniknął 
Jarro był brzydki, jak wszystkie domy 
w .tej dzielnicy, ubogi i brudny. Przed 

jednem z okien wisiała skrzynia z kwit- 
tnącem geranium. Zielone okienice były 
pozamykane. Najmniejsza smuga światła 
nie przedostawała się nazewnątrz, nic 
nie zdradzało życia i ruchu. 

Niezupełnie zdając sobie sprawę z 
tego, co robi Donald, postawił nogę na 
pierwszy stopień, na drugi... na trzeci... 
Poddał się wrodzonej mu manji przy- 
gód. Ostrożność, z jaką Jarro przybył 
do tego domu, wzbudziły w Donaldzie 
najwyższą ciekawość. Zbiegł szybko po   I EINIKIS 

lidźk 
— DWIE TAJNE GORZELNIE. — Funk- 

cjonarjusze posterunku Policji Państwowej w 
Zielicy wykryli dwie tajne gorzelnie na tere- 

nie gminy bielickiej” jedna z nich znajdowała Niebywała atrakcja! Wyświetlam у 
film poraz pierwszy na obszarze 

lepsze urządzenia techniczne nielegalnych fab- Rzeczypospol tej Polskiej, tea 
gedja na luksusowym okręcie, 

bankructwo Wielkiego Trustu, 

walka dwóch przestępców p. t. 
A NM O ad program: Dodatek dźwię- 

kowy „FOXA“ p. t. 

Przebudzenie się wiosny 

się we wsi Nahorodowicze druga w Giedzga- 
łach. Obie gorzelnie były wyposażone w naj- 

ryczek i pozwalały pędzić samogonkę lep- 
szych gatunków. W bieżącym roku w Giedzga 
łach wykryto już czwartą iabryczik2 samogon- 

ki. 

Radja wileńskie 
WTOREK DNIA 30 SIERPNIA 

11.58 Sygnał czasu; 13.10 Program dzien- 
ny; 15.15 Muzyka z płyt; 15.35 Kom. met. 
15.40 Muzyka popularna (płyty); 16.40 Sport 
w Rosji Sowieckiej — odcz. zwygł. }. Włodzi 
kiewicz; 17.00 Koncert ; 18.00 „Morze na 
środku Atlantyku: — odczyt wygł. W. Rosz- 
kowski; 18,20 Muzyka taneczna; 19.10 „Žwy- 
cięstwo Kemala Paszy nad Europą“ — (w 
rocznicę święta narodowego tureckiego) — od 
czyt wygł. Wł. Žimnicki; 19.30 Program na 
środę; 19.35 Prasowy dziennik radjowy; 19.45 
Przegląd litewski; 19.45 Modest Mussorgskij 
jako twórca operowy (płyty) Słowo wstępne 
prof. M. Józefowicza. 20.45 Koncert; 21.45 
„Dole i niedole pisarza polskiego* — felje- 
ton wygł. E. Kozikowski; 22.00 Kom. 22.10 
Transmisja z teatru „Morskie Oko“ 1-szej czę- 
ści rewji ..Hip - hip - hurra!“. 23.15 Wiad 

sportowe. 

TRUSKAWIEC ZDRÓJ 

[ony ОМО 
TANI SEZOŃ JESIENNY OD 1 WRZEŚNIA) 

PENSJONA - 

przez Zarząd Zdrojowy w Truskawcu. 

  

śkład Fortopinów, Pinia, Fistarazogji 

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

łino, Niemiecka 3, m. 11 

GABIKET 
Racjonalnej kosmetyki leczniczej 

Wlino, 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- 

dywiduałne dobieranie kosmetyków do każ- 
dej cery. Ostatnie zdobycze kosmetyki ra- 

cjonalnej. 
Codziennie od g. 10—8. 

W. Z. P. 

  

  

  
  

OBWIESZCZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 9 

rew., K. Karmelitow, zam. w Wilnie przy ul. 
Gimnazjalnej 6—14, na zasadzie art. 1030 U. 
P. C. ogłasza że w dniu 5 września 1932 r. 

od godz. 10 rano w Wilnie”przy ul. Wileń- 
skiej 23 odbędzie się sprzedaż z przetargu pu- 
blicznego ruchomości, należących do firmy inż. 
W. Malinowski na rzecz Sp. Akc. „PHILIPS* 
i składających się z 10 pił gatrowych osza- 
cowanych na sumę zł. 1000. 

Komornik KARMELITOW. 

FYYYYVYYYYYYYYYYVYVYYYYYYYYYVYVYVYYYYYVYTY
Y, 

W WARSZAWIE 

od 1 września wspólny pokój z utrzymaniem 
dla z UNO" Dowiedzieć się w „Słowie* — 
CZ 
LAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAKAAAAAAMAAAAAAAA AAA AA 

otrzebne mieszkania 
2 pokoje z używ. kuchni, w śródmieściu. 
Oferty do Administracji „Słowa* dla T. C 
WYYYYYYYYYYYYVYYVYVY 

  

schodkach, prowadzących w dół, do pi- 

wnicy i znalazł się przed zamkniętemi 
drzwiami 

W ciemności nie można było nic doj 
rzeć, ałe Donald znalazł klamkę poomac 
ku i nacisnął. Drzwi, rzecz jasna nie pod 
dały się. Na tem, zdawałoby się, powin- 
ny były skończyć się próby wejścia, ale 
Donald dotknął kawałka palta, wciśnię- 
tego w szparę drzwi. Całem ciałem oparł 
się o drzwi, które uległy bez skrzypienia. 

Ucieszony powodzeniem  skradał się 
dalej. Przy drzwiach wisiało palto, jed- 
na jego poła trafiła pomiędzy drzwi i 
wskutek tego nie mogły się zatrzasnąć. 
Jarro był tak zaaferowany, że nie zau- 
ważył tego. 

Cichemi krokami poomacku szedł Do- 
nald wzdłuż korytarza, powstrzymując 
oddech. Poprzez niedomknięte drzwi mi- 
gotało słabe światełko. 

Z poza drzwi doleciał do Donalda 

głos, którego nie mógł nie poznać. Mó- 
wił Marek Jarro. Doald zbliżył się z u- 
śmiechem na ustach. Krew tętniła mu w 
skfoniach ze wzruszenia. Ochrypniętym 
głosem opowiadał o swych sukcesach 
wieczornych. 

— „On poznał mnie w restauracji.. 

podszedł i zaczął żartować, że nie mai 

brwi. Potem razem z panienką, poszii 

do teatru, a stamtąd do „Gomory*. Po- 

biegłem do domu i przebrałem się. Tak 
się zinieniłem, że mnie nie poznał! 

Donald roześmiał się do siebie. |ar- 
ro wyobrażał sobie, że go wywiódł w 
pole! 

— W „Gomorze* spojrzał parę ra- 

zy na mnie, ale widać było, że mnie nie 

poznał! — chwalił się dumny z siebie 

oszust. — Chociaż to mądry chłop, ale 
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Drukarnia „Siowa“ 

  

DŻWIĘKOWE KINO 

a CEING 
Wielka 47, tel. 15-41 

02151 

zwiękowe 

Kino 

3 D 

  

  

EDMUND 
LOWE 

LOIS MORAN 
Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15 — w święta o godz. 2-ej, 

        

  

Ceny od 25 gr. 

Dziś premjera! Przebój 1932 38 r. Dawno uiewidziany ulubieniec kobiet, bohater 1. „Marocco* 

GARY COOPER 
i urocza partnerka 

Chevialiera CLAUDETTE COLBERT 
KAPITAN WHALAN 

Piękny 

w najnowszym arcy- 
filmie dźwiękowym 

dramat miłosny. 

Nad progam: „Miłość i obowiązek" 
Sztuka filmowa „Czerwonego Krzyża”. Atrakcje dźwiękowe Na I-szy seans ceny zniżone. Seansy o godz. 4, 6, 8 10.20. 

  Dźwiękowe kino 

„PAN“ 
Wielka 42, tel. 5-28 

Dziś wielki podwójny program! 

Czarująca 
komedja 2) 

» KRÓL WALC 
MISTRZ BEZCZELNOŚCE 

Dremrt z życia wielkicgo kote- 
pozytora Jana Straussa 

Nsjnowsza kreacja nieczrow 
nanego GLENNA TRYOHR 

znanego w Ameryce człowiekiem z kauczuku, Pikantna komedja ilustrująca ciekawe frsgmenty z życia divy teatralnej 
oraz kapitsine przygody detektywe amatora. Nad program: Dodatki dźwiękowe. Początek o g. 4, 6, 8 i 10.15. 

  

Dźwiękowe kino   
  

  

ryczne, uarządów mo- 

  

Į, Tašadik ego ucharka z dobremi 

    

= ; 

Dziś! paco | matt „. JAK POWSTAJE CZŁOWIEK 
Mickiewicza 22 

tel. 15-28, Film rozwiązujący problemy wzajemnego stosunku między mężczyzaą i kobietą. Dziś tylko dla mężczyzni 
Początek o godzinie 4-tej. — Ceny normalne. 

— r ammm mm 7 VYVYVYVVYVYVYVYVYVYVTT 

KAEJE" FERNERNZUREWIEM | Pod iki == — 

РЕ оее НЙ аи Ё Drzewo opalowe, brzozowe, 
— | UŻYDONE | Sycdaciwo "wieke, E sosnowe i olszowe, oraz węgiel 

KTOR kupuje mleczarstwo — poszn* 

Zeldowicz | ksieo. kuje posady. Adres: górnośląski 
chor. skórne, wene- mk A POOSŁTEr CA 

czowych, od 9--do 1, 
5—8 wiecz. 

DOKTÓR 
ZELDOWICZOWA 

KOBIECE, WENE- 
RYCZNE NARZĄDÓW 

MOCZOWYCH 
od 12—2i 044—6 
uł, BSlekigwicza 26. 

tel 277. 

  

po OMEN 

Dr.Ginsberg 
Choroby skórne, we 
ueryczie  moczopłcio, 
we. Wileńska 3, — od 
8—1 i 4—8. Tel. 567 

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

—) 
MALDALAAAMAALAA ЬЫ 

Курно 
i SPRZEDAŻ 

IVVYVVVVYYVYVVYVYVYTS 
SPRZEDAM c 

TANIO BIURKO ma- 
ło używane. Dowie- 
dzieć się w Admini- 
stracjj  „Slowa“. О- 
bejrzeć można co- 
dziennie od godz. 10 
do 12-ej 

* 2.50 zwi! 
sport. i uczn. 

Kapelusze — gatunki 
najlepsze 

E. Mieszkowski 
Mickiewicza 22 

  

  

Zamkowa 22. 
  

  

Kamienica 
3:ch piętr. sprzedaje się 
w Wilnie—blizko cent 
rum — dochodowa — 
niedekretcwa. Dług 
Bankowy 4 tys. dol., 
dopłata gotówką 15 tys 
dol., Pośr. wykluczone. 
Informacje — pow. Wi- 
lejka, Adwokat J. Stec- 
kiewicz. 

Mack 400 ha 
bez zabudowań— 

hipoteka czysta — oka- 
zyjnie sprzedam b. ta- 
ni, 213 ha lasu, 111 
ha ornej, 60 ha łąk i 
2 jeziorka, 6 klm. od 
stę i mka  Ignalino. 
Pośr. wykluczone. Wi- 
lejka pow. Adwokat J. 
Steckiewicz. 

  

po krótki w 
dobrym stanie do 

wynajęcia lab kupie- 
nia. Wiadomość w Ad- 
ministracji gazaty „Sło- 
wo* a C. M. 

JU A ANNA 

ad osacy 

| ROZTOCZE AEC 

"NAUCZYCIELKA 
gimnazjalną przyj - 
mie na stancję uczeni- 
ce na dogodnych wa- 
runkach, opieka zape- 
wniona, pomoc w na- 
ukach, fortepian na 
miejscu. 
Zakretowa 9 — 1 od 2 

do 6 g. p.P: 

  

Świadectwami po: 
szukuje posady w Wil- 
nie lub ma wyjazd w 
domn chrześcjańskim. 
Może zająć się samo- 
dzielnie gospodarstwem 
Zamkowa 16 m. 5. 

DOŚWIADCZONY 
rolnik poszukuje za 
mieszkanie i ordynarję 
posady  rządcy lub 
dzierżawy, blisko Wil- 
na 30 — 50 h. Adres: 
Nowojelnia skrz. pocz- 
towa 51. 

  

POTRZEBNI 
woźny - ekspedytor i 
maszynistka - kasjerka 
Piśmienne oferty szcze 
gółowe nadsyłać  do' 
spółdzielni „Inžypol““ 
Niemiecka 4 m. 20. 
  

ZE 

POPIERAJCIE 

L.0.P.P 

Lokale 

Pine na pensjo- 
nat kilku uczniów 

rodzin inteligentnych. 
Pedagogiczny kierunek 
wychowania, pomoc w 
nance, muzyka, języki. 
Ulica Mickiewicza Ne 45 
m. 2. Od dnia 30 sierp- 
nia w godzinach mię- 
dzy 2 i 6. 

      

pó dla dwa uczni 
lub uczenic z nu» 

trzymaniem. Królew- 
ska 3 m. 3 

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

Dostarcza również dla urzędów i instytucji. 

Dla P.P. Urzędników na raty. 

SKŁAD DRZEWA 

i 
ż 
į 
3 
Е 
3 

  "s — — 
POKÓJ przyimę młodzjeż POKO] 

szkolną Z cało- z całkowitem sutem u- umeblowany dla jednej 
lub dwu osób, osobne 
wejście, balkon — do 

Z Artyleryjska 
m. 

    

adnie umeblowany 
pokój parter, tele- 

ton, łazienka, do wy» 
najęcia. Oliarna 4, m. 
1, tel. 14-78, Między 
9—11 i 16—17. 
——0 0 

mieszkania z 5i 7 
pokci (ze wszel- 

kiemi wygodami) przy 
ml. Kolejowej 15 i1 
mieszkanie z 4ch po- 
koi przy ul. Zawalnej 
55—do wynajęcia. 

Uw pokój z 
wygodami i uży” 

walnoš.ią łazienki, du- 
ży, ładny, dla solidnego 
Pana do odnajęcia, ul. 
Niemiecka 3 m. 11 

  

czennice iub ucz- 
niów przyjmuję na 

miaszkanie z utrzyma» 
niem. Opieks zapew- przyjmę na stancję. 

Mała Arsenalska 6 m. 5: nions. Pisnico, 
Pohulanka 10 m. 2. 
  

dziennym utrzymaniem trzymaniem 70 zł. mie 
Garbarska 16—3. sięcznie. Słowiańska 2“ 

ZENERA — 2lub3 POKOJE 
pizyjmolą się maz używalnością kuchni, 

mieszkanie ucze- wygody, łazienka de 
WE z a ie wynajęcia. 
mtrzymariem (przy ro- ) w S 
dzinie). Dowiedzieć się Dalia ynays SA 
od 1 do 5, ul. Baksz- 
ta Nr. 21 m. 4. 

MIESZKANIE dobre obiady. 
3 pokojowe do wy- Objazdowa 6 m. 7. 
najęcia wszystkie wy- Ryn a cy 

TANIO gody. Informacje ul. 
mieszkanie dla uczm Białostocka 6 m 1. 

== Szk. Śr. z utrzymaniem ——— 

DWA POKOJE ub bez. Opieka. Wia- 
słoneczne, ossbne v ej- domość: ul. Zarzeczna, 
ście, łazienka, kuchnia, 28 m. 3. 
do wynajęcia. Wiwul ——-- 
skiego 6 m. 237 OdMIESZKANIE 
9—12 i 16-19 dwupokojowe lub 2 

=== pokoje. Sklepu polowa 
tamże do wynajęcia. - 
Dominikańska 14 wia- 
domość u dozorcy. 

   
  

a 

'DO WYNAJĘCIA 
pokój umeblowany z 
wygodami na życzenie   

Do wynajęcia 
pokój słoneczny z wy 
godami, ul. Podgórna 
SR 

UCZENICE 

  

MIESZKANIE 
5 - pokojowe z wygo- 
dami i ogródkiem de 
wynajęcia. Gedymino - 
wska 16 — 1. (Zwie- 
rzyniec). 

Ka 
lenkiewiczowa. 

  a 

i ja nie głupszy! Okulary, wąsy, peruka 

i wszystko w porządku! 
—- Dobrze Jarro, — przerwał cichy 

głos, — wiem, że zręczny z ciebie czło- 

wiek. Przestań się przechwalać i opo- 

wiedz, co było dałej. 
Nowy głos wywarł wstrzącające wra 

żenie na Donaldzie. Był to miękki głos 

kulturalnego człowieka, ale  dźwięczało 

w nim tyle fałszu, zła i chytrości, że 

dreszcz przebiegł po plecach Donalda. 

Ten dżwięk głosu przypominał zarazem 

szelest jedwabiu i syczenie Źmii.. 

— Nic nadzwyczajnego nie zaszło, 

Mr. Stegton! — odpowiedział skromniej 

szym tonem Jarro — Chadmore i mło- 

da dziewczyna rozmawiali: pewnie wspo 

minali dawne lata! 
— Nie słyszałeś o czem mówili? 

— Nie, siedziałem za daleko. 

— A! — zaśmiał się drwiąco syczą- 

cy głos. — Nie byłeś pewny swej ma- 

skarady, żeby podejść bliżej! 

— Wolałem nie ryzykować... 

—- Dobrze już, mów dalej... 

— Nie więcej. Poszli pieszo, mijając 

dom Chadmorów, zatrzymali się i roz- 
mawiali chwilę. 

— ..A ty znowu byłeś zadaleko, że- 
by słyszeć ich rozmowę? 

— Bałem się, że on mnie pozna!... 

— No, dalej? 
— Chadmor odprowadził ją do do- 

mu Widziałem, jak wszedł do „Splendi - 

du“ i wziął klucz od pokoju. Wtedy na- 
jąłem taksówkę i przyjechałem tutaj. 

Człowiek, którego Jarro nazywał 
„Mr. Stegton“, roześmiał się sarkastycz 
nie: 

— Doskonale, Jarro, świetnie! Czy 

nie. pomyślałeś o tem, że kiedy się ma 
do czynienia z takim człowiekiem, jak 

Zamkowa 2. 

  

młody Chadmor, nie tak ważnem jest 

wiedzieć, co on robi, ale co myśli i co 

mówi. 
— Czy pan chce, żebym czytał w je- 

go myślach, 
— Obawiam się, że dziś 

on przeczytał twoje! 
Donald uśmiechnął się w ciemności 

na ten zasłużony komplement. Miał wiel 

ką ochotę spojrzeć na twarz człowieka a 

strasznym głosie, ale poprzez wąską 

szparę hie mógł nic zobaczyć. 

Stagłon mówił dalej: 

— jutro rano znów będziesz go šle- 

dził, Jarro. Chcę wiedzieć, gdzie on by- 

wa i jak spędza czas. Koniecznem jest, 

aby przyszedł tutaj jutro o siódmej, nie- 

później, jak o ósmej. Rób co chcesz, a 

muszę go tu mieć! 
— Tutaj? w tym domu? 
—W tym domu, Jarro! A trzeba to 

zrobić tak, żeby Chadmor nie wiedział, 

jak się tu dostał! 
„Dziwne!“ — pomyślał Donald nad- 

słuchując. 
— Czy pan chce skończyć z nim? 

— Nie używaj takich wyrazów, Jar- 

ro! Chadmor nie może umrzeć... Nie rób 

takich rozczarowanych min, bardzo pro- 

szę. Jutro wyprawimy na tamten świat 

kogoś innego. 
— Aha! Wiew, kogo pan ma na my- 

Śli.. Więc ta sprawa skończy się jutro? 

— Tak i dlatego chcę, żeby Chad- 

mor był tutaj. Czyż jeszcze nie  rozi- 

miesz? 
Donałd nic nie rozumiał, ale czuł, że 

przygotowywano jakiś straszny spisek 

przeciw niemu, mimowoli wzdrygnął się 

cały. 

wieczorem 

  

ton! To genjalne! Genjalne!.. 

— Teraz kładę się spać, — oznajmił 

Stegton. Pewnie wstanę późno i nie zo- 
baczę ciebie jutro. Dobranoc Jarro. Žy- 
czę powodzenia! 

Rozległy się kroki w głębi pokoju i 

zatrzasnęły się jakieś drzwi. Donałd zro- 

zumiał, że Jarro został sam. Przezwy- 

ciężając strach, pchnął drzwi i rzekł 

spokojnie: 
— Dobry wieczór Jarro! 
Zbrodniarz Idrgnął i otworzył szero- 

ko usta. 

— Djabeł! Skąd pan się wziął? 

Donald uśmiechnął się niedbale. 

— Nie tak głośno, Stegton chce spać. 

Czy mogę usiąść? 
Nie czekając na 

usiadł. 
Pokój był mały, ubogo uńmeblowany: 

dwa chwiejące się krzesła, wyciśnięte 

w środku, kanapa i stół, nakryty zaźła- 

szczoną zieloną serwetą. Na ścianie pa- 

lita się gazowa lampka. Chadmor sie- 

dział oparty o drzwi. 

— Czego pan tu chce? Skąd się pan 

tu wziął? 
— Pst... Nie budźmy naszej władzy! 

Niech mi pan da adres swego krawca. 

Smoking leży na panu nieżle i bardzo 

zmienia pański wygląd. 

Jarro zapytał znowu: 
—i Czego pan chce? 
-- Mam ochotę porozmawiać z pa- 

nem... Proszę się nie denerwować, cho- 

ciaż mam dzisiaj świetną sposobność 

rozbicia panu fizjonomji znowu! Ale nie 

mam ochoty bić pana, dopóki nie wy- 
prowadzi mnie pan z cierpliwości. 

zaproszenie, Donałd 

Jarro roześmiał się chrapliwie: (D.C.N.) 

—_- Rozumiem, rozumiem, Mr. Steg- 

WRZ RATE TZ OPERZE ! 

Redaktor w z.: Witold Tatarzyńsić.


