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najsłabsza z mniejszości ( powrót Niemiec do potegi zbrojnej 
Nota niemiecka żąda równouprawnienia militarnego 

Białorusini — to nasza najmniej wy 
raźna mniejszość, to — najsłabszy ruch 
narodowościowy w Polsce!.. W porów- 
naniu z parumiljonową mgławicą biało- 
ruską taka naprzykład garstka Tatarów 
litewskich, to gwiazda pierwszej wielko 
ści, olśniewająca swym - egzotyzmem, 
bogactwem intelektu, walorami militar- 
nemi, barwną przeszłością historyczną... 

Trudno jest także porównać Białoru- 
sinów z sąsiadującymi z nimi od wie- 
ków Litwinami. Wówczas, gdy kilkadzie 
siąt zaledwie tysięcy licząca garść Litwi 
nów w Polsce jest silnie skonsolidowana 
dzięki jedności religijnej oraz uświado- 
mieniu narodowemu, które to uświado- 
mienie zawdzięczają Litwini swej całko 
witej odrębności językowej i plemien-- 
nej, odseparowującej ich znakomicie od 
słowiańskiej ludności tych ziem; gdy po 
nadto mają ci ńasi _ Litwini oparcie i 
pomoc w macierzystej państwowości po 
bliskiego Kowna — Białorusini nie ma- 
ją nic z wyżej wyłuszczonych cech i 
właściwości! Ba! Dzieje się z nimi wręcz 
przeciwnie: spewinowaceni plemiennie i 
językowo z Rosjanami, Ukraińcami i 
Polakami; rozstrzeleni pomiędzy dwa 

wyznania, nie licząc grasujących wśród 
nich przeróżnych sekt.; nie posiadający 
nigdzie swej państwowości, nie można 
bowiem uznać za takową czerwonego 
Mińska, — pozostają Białorusini i dziś 

jeszcze bryłą bezkształtną, masą bezwol 

ną, tworzywem, z którego dopiero przy 

szłość może coś konkretnego ulepi! 

Nawet przy porównaniu  Białorusi- 
nów z pobratymczymi im Ukraińcami, 
mimo istnienia wielu cech pokrewnych, 

wypadnie to zestawienie również na nie 
korzyść ruchu białoruskiego, Ukraińcy 
bowiem, poza czynnikami hamującemi 
ich rozwój narodowy i wzrost uświado 
mienia, jako to: podział na unjatów i 
prawosławnych, bliskość językowa z 

Białorusinami, Polakami i Rosjanami— 

posiadają także i szereg walorów, z 
któremi się nie spotykamy w ruchu biało 
ruskim. A więc mamy tu do czynienia z 

narodem kilkudziesięciomiljonowym, roz 

siadłym. na ogromnej przestrzeni od 

Karpat niemal do Kaukazu, na ziemiach 

wyjątkowo żyznych, obiitujących we 

wszelkiego rodzaju bogactwa naturalne, 

położonych nad morzem i obdarzonych 
pięknym klimatem południowym. Ruch 

odrodzeniowy rozpoczął się tu wcześniej 

niż u Białorusinów, przyczem poparła 

go odrazu część szlachty. 

W granicach Polski potrafili stwo- 
rzyć Ukraińcy własny aparat ekonomicz- 
ny (spółdzielnie), liczne instytucje kul- 
turalne i oświatowe, wpływowe stron- 
nictwa polityczne i organizacje, obszer 
ną sieć szkolną, stosunkowo bogaty 
ruch wydawniczy j dobrze postawioną 
prasę codzienną i perjodyczną. Posiada 
ją oni poważny zastęp inteligencji; , są 
na drodze do uzyskania własnego uni- 
wersytetu. 

W osobie Ukraińców mamy pozatem 
do czynienia z narodem wojowniczym, 

z ludźmi o gwałtownych  temperamen- 
tach południowców, w których się bu - 
rzy krew dawnych siczowników i haj- 
damaków, ich odwaga, krwiožerczošė, 
zaciętość i mściwość. 

Cóż natomiast widzimy u Białorusi- 
nów: ubogą glebę, sennych, apatycz- 
nych ludzi, surowy klimat. Żadnych przy 
tem tradycyj!... Ani cienia energji, lub 
przedsiębiorczości!.. A _ przedewszyst-' 
kiem ten fatalny podział na katolików i 
prawosławnych! Wszak Białorusin -ka- 
tolik a Białorusin - prawosławny — to 
dwaj całkiem niepodobni do siebie lu- 
dzie! Wschód i Zachód! Bizantynizm i 
kultura łacińska! Inne upodobania, zwy- 

czaje, sposób ubierania się! Całkiem od- 
rębna psychika, a nawet typ fizyczny i 
wygląd! 

‚ Zwłaszcza uwypuklają się te różnice 
wśród białoruskich sfer inteligenckich. 
Oba te obozy: katolicki i prawosławny 
cechuje też jak najdalej posunięta теи!- 
ność na punkcie szczerości aspiracyj bia 
łoruskich strony przeciwnej. 

„Jakiż jon tam, panoczku, Biełarus— 

powiada uświadomiony narodowo Bia- 
łorusin - katolik, rozmawiając ze swym 
rodakiem lub też Polakiem o którymś z 
Białorusinów - prawosławnych -— hetaż 
czysty Maskal! Czornaja sotnia!“ 

Białorusin - prawosławny nie pozo- 
staje mu winny: „Kakoj on tam Biełarus 
— powiada z rosyjska o Białorusinie - 
katoliku: — etaže formiennyj Palak!“ 
owem — „kryzys zaufania”, potęgo- 

wany jeszcze wzajemnem  oskarżaniem 
wę działaczy na łamach ubogiej prasy 
iałoruskiej w Wilnie. Wzajemne _ oble- 

wanie się pomyjami, obrzydliwe rewela- 
cje i inkryminacje są tam na porządku 
dziennym, stanowiąc od szeregu lat zja- 
wisko permanentne! Gdyby wierzyć 
wszystkim tym „„rewelacjom'* — działa- 
cze białoruscy w Wilnie to same łajdaki, 
szuje, karjerowicze... Najzabawniejszem 
jest tu to, że w taki ujemny sposób pre- 
zentują swój ruch przed obcymi samiż 
Białorusini! 

Jakże wygląda naprawdę życie biało- 
ruskie w Wilnie? O, bardzo anemicznie, 

zwłaszcza od czasu óstatnich wyborów; 

zakończonych fiaskiem kandydatów -bia- 
łoruskich, z których tylko Jeremicz prze 
ślizgnął się do Sejmu za sprawą Ukraiń 
ców! 

Wprawdzie w pierwszych latach pań 
stwowości polskiej w Wilnie dawało się 

zauważyć wśród miejscowych Białorusi- 
nów pewne ożywienie, były to jednak re 
ileksy tylko tej gorączki wyzwoleńczej, 
która ogarnęła ujarzmione ludy Rosii po 
rewolucji roku 1917-go. 

W latach następnych ożywienie ta e 
dostrzec można było tylko w okresach 
przedwyborczych. kiedy to ponętna per 
spektywa synekurki poselskiej zagrzewa 
ła -do czynu obywatelskiego! Wowczas 
to, ten i ów, wydawał miesięcznik lite- 

racko - naukowy, redagował gazetę, za 
kładał jakieś t-wo białoruskie czy partię 
lub organizował cykl odczytów, a wszy- 

stko to, by wyrobić sobie markę zasłu- 
žonego „dziejacza“ białoruskiego iw ten 
sposób pozyskać głosy wyborców. 

Nie dziwmy się tego rodzaju pobud- 
kom! Wszak pamiętać nalezy, że wśród 
działaczy białoruskich w Wilnie, poza 
nieliczną garstką jednostek ideowych. 

mamy do czynienia, niemal wyłączrie, z 
samymi tylko karjerowiczami, żeriujący- 
mi poprostu na ruchu białoruskim! Są 
śród nich swoi t obcy. Gros obcych re 
krutuje się z pośród Rosjan, zarówno ze 
ster emigranckich, jak i z miejscowych 
rozbitków czynownictwa  carski:go lub 
proletarjatu miejskiego. Rej wcdzili oni 
wśród należących na szczęście już do 
przeszłości „polonofili*, żródłem egzy- 
stencji których była przez lat kilka spe- 
lunka gier hazardowych; nie brakło ich 
także później w subsydjowanej przez 
bolszewików „Hromadzie*! 

Dla wielu z tych karjerowiczów ruch 
białoruski okazał się poprostu manną z 
nieba, uśmiechem losu, jedyną podstawą 
ich dobrobytu i egzystencji! Niejeden z 
tych „dygnitarzy“ — zero pod wzglę- 
dem intelektualnym i moralnym — mu- 
siałby chyba tłuc kamienie na szosie, a 
już w najlepszym wypadku kontentować 
się losem nędznego skryby kancelaryjne 
go, gdyby nie to, że wpadł pewnego 
dnia na błogosławiony pomysł uczynie- 
nia ze siebie działacza białoruskiego!.. 

Przejdźmy do stosunków białoruskich 
w Wilnie w chwili obecnej. Cechuje je 
skondensowany zastójj wywołany przez 
to, że do zwykłego marazmu powybor- 
czego dochodzi jeszcze martwota sezonu 
ogórkowego. Zresztą i bez „ogórków 
sytuacja jest dostatecznie beznadziejna. 
W instytucjach nic się nie dzieje, ruch 
wydawniczy zamiera, przedstawienia bia 
łoruskie coraz rzadsze, działaczy na pal 
cach można policzyć. 

Zacznijmy od stronnictw. Pominąw- 
szy zażydzone i zamoskwiczone „pod- 
polne* K.P.Z.B. (Komunistyczna Partja 
Zachodniej Białorusi) oraz zlikwidowa- 
ną przed kilku laty pro-bolszewicką 
„Hramadę”, która się okazała  przysło- 
wiowym kolosem o glinianych nogach, 
—mamy tu właściwie do czynienia z 
samą tylko _ Białoruską  Demokracją 
Chrześcijańską, bowiem, anemiczny od 
urodzenia „Sielsojuz* Jeremicza, zamarł 
całkowicie (nawet organ tego stronni- 
ctwa „Sielanskaja Niwa* przestał wy- 
chodzić od czas wyborów!), zaś konku- 
rencyjny „Sielsojuz N 2* czyli t. zw. „Sia 
lanskaja Partyja* Jana Stankiewicza był 
od samego początku organizacją- papie- 
rową! Organ Stankiewicza —— „Narod“ 
także oddawna nie wychodzi. 

Co do Chadecji białoruskiej — to po 
wycofaniu się z niej ks. ks. Ad. Stankie- 
wicza i W. Godlewskiego, nikt się tam 
teraz specjalnie nie wyróżnia; prezes«m 

Centr. Kom. partji jest obecnie inż. A. 
Klimowicz aOrgan B. Ch. D. — „Bie- 

łar. Krynica”, niegdyś tłoczony alfabe- 
tem łacińskim, obecnie drukuje się dwo 
ma alfabetami naraz: tydzień „łacinką”, 
tydzień „grażdanką*. Redaktorem iej 
jest p. Poźniak. › 

K. Smreczyński. 

PARYŻ PAT. — W nocie, wręczo- 

nej przez niemieckiego ministra spraw 

zagranicznych Neuratha  trancuskiemu 

ambasadorowi w Berlinie Francois - 

Poncetowi, Niemcy domagają się: 

1) zmiany obecnego statutu Reichs- 

wehry, przewidującego, na podstawie 

traktatu wersalskiego, 12-letnią służbę 

wojskową; 

2) przywrócenia dawnego stanu rze- 

czy, będącego połączeniem służby obo- 

wiązkowej ze służbą milicyjną;. 

3) utworzenia 300,000-ej armji; 

4- utrzymywania artylerji ciężkiej po 

lowej oraz nadbrzeżnej; 

5) utrzymywania czołgów; 

6) posiadania lotnictwa wojskowego 

bez ograniczenia; 

7) utworzenia szkoły pilotów wojsko 

wych; 

8) rozbudowy marynarki wojennej 

przez zwiększenie liczby krażowników, 

pancerników i łodzi podwodnych; 

9) fortyfikacyj wzdłuż granic Rze- 

szy; 
10) budowy 35 fabryk materjałów 

wybuchowych. 

Dotychczas nie udało się otrzymać 
bardziej szczegółowych informacyj o da- 
nych, zawartych w nocie, co do zdemili- 

taryzowania strefy Renu, jak również co 
do fortyfikacyj na granicy francusko - 
niemieckiej i polsko - niemieckiej. 

Niemcy udzielą Francji dodatkowych gwarancyj 
CO ZAWIERA NOTA 

PARYŻ PAT. — Nota, wręczona przez ba 
rona Neuratha w obecności gen. von Schlei- 
chera ambasadorowi irancuskiemu, obejmuje 8 
stron pisma maszynowego. 

Na 5 pierwszych stronicach rząd Rzeszy 
reasumuje podstawy, na jakich opiera się teza 
niemiecka 0 równouprawnienia zbrojeń i u- 
dowadnia konieczność posiadania przez Rzeszę 
silniejszej armji. Na 3 pozostałyc.  stronicach 
gen. Schleicher traktuje o samym przedmiocie: 
militaryzacja kawalerji, artylerja« ciężka, czoł- 
gi, samoloty, redukcja czasu służby w Reichs- 
wehrze z 12 na 6 lub 4 lata. 

Nota niemiecka nie precyzuje tych dezyde 
ratów cyirowo, nie wskazuje liczby czołgów, 
samolotów, itp., jakich domaga się Rzesza— 
W nocie zaznaczono jedynie, że budżet wojsko 

Co mówi 
PARYŻ PAT — Herriot, zapytany przez 

przedstawiciela dziennika „Excelsior* o zdanie 
o nocie niemieckiej odpowiedział, że nota ta 
wywołała obustronne posunięcia dyplomatycz- 

wy jest zbyt mały oraz, że trudno byłoby go 
podwyższyć, chyba przez poczynienie oszczęd- 
ności na kawalerji, co do której Reichswehra 
sądzi, że należałoby ją zmodernizować. 

Nota kończy życzćniem, ażeby w jaknaj- 
krótszym terminie podjęte zostały między fran 
cuskimii niemieckimi ekspertami rozmowy, — 
gdyż to jest jedyna metoda, pozwalająca na 
szybkie osiągnięcie pozytywnych rezultatów. 

W rozmowach, jakie poprzedziły wrę 

czenie noty gen. Schleicher dał ambasa- 
dorowi francuskiemu do zrozumienia, że 

w razie zawarcia układu Rzesza udzieli- 

łaby Francji dodatkowej gwarancji w 

sprawie bezpieczeństwa. 

„Herriot 
ne. Rząd rozpatrzy ją z całą uwagą. Niemniej 
— zakończył Herriot będziemy sobie 
psuli z tego powodu ostatnich dni wakacyj. 

Głosy prasy francuskiej 
PARYŻ PAT. — Omawiając notę niemiec- 

ką, prasa francuska naogół' nie wykazuje żad- 

nego zdziwienia. Opinja publiczna Francji, na 

skutek rozmaitych manifestacyj niemieckich — 
była oddawna zorjentowana co do zamiarów 

rządu niemieckiego. Wiele dzienników uważa 

notę poprostu ża pewnego rodzaju dywersje 

w niemieckich walkach wewnętrznych, zazna- 

czając że postulaty noty nie mają żadnych 

szans powodzenia gdziekolwiek w Europie po- 

za Niemcami. 
„Le Petit Parjsien* uważa, że rząd Rze- 

PRRDADEWEZTGREC TRE SSE SSE, 

Sojusz Polsko-Rumuński 
i Turcja 

ECHA WIZYTY MIN. BECKA 

BUKARESZT PAT, — Na posiedze- 
niu Senatu były minister Manuilescu za- 
pytał, jaki związek zachodzi między po- 
bytem w Stambule podsekretarza stanu, 
w polskiem ministerstwie spraw zagca- 
nicznych a niedawnem podpisaniem 

przez Polskę paktu o nieagresję z So- 
wietatmi. 

Na zapytanie Manuilescu  odpowie- 
dział podsekretarz stanu w ministerstwie 
spraw zagranicznych Gatenco, stwierdza 
jąc, że pomiędzy temi faktami niema żad 
nego związku. Minister Beck spędził 
swój urlop wypoczynkowy w Turcji, nie 
prowadząc tam żadnej akcji polityczaej. 
Rumunja zresztą nie ma powodu czuć 
się przerażoną tem, że wysoki urzędnik 
sprzymierzonego państwa spędza waka- 
cje w Turcji, z którą Rumunia pozostaje 
i ma zamiar pozostać w jak najlepszych 
sąsiedzkich, przyjaznych stosunkach. Wi 
zyta ministra Becka w Bukareszcie jesi 
okazją do wspólnego przestudjowania 
całokształtu aktualnych zagadnień mię- 

dzynarodowych, przedewszystkiem tych, 
co do których oba państwa mają wspól- 
ne identyczne zainteresowanie. 

Płk. Beck skorzystał z okazji, aby 
podkreślić wagę, którą Polska przywią- 
zuje do sojuszu z Rumunją, a jednocześ- 
nie mógł stwierdzić ' rozciągłość zaufa- 
nia, które Rumunja pokłada tak w sa- 
mym. sojuszu,jak w duchu ścisłej współ- 
pracy obu państw, który ten sojusz ©- 
żywia. 

BUKARESZT PAT. — Prasa rumuńska po 
święca serdeczne artykuły bawiącemu w Rzy- 
mie podsekretarzowi stanu w MSZ p. Becko- 
wi, podkreślając wybitną rolę, którą odegrał 
w życiu politycznem Polski zwłaszcza na od- 
cinku zagranicznym. Dzienniki komentują ży- 
wo rozmowy między p. Beckiem i mężami 
stanu Rumunji, przywiązując do nich duże zna 
czenie polityczne i wyrażając przekonanie, że 
przyczynią się one do pogłębienia współpracy 
polsko - rumuńskiej na terenie międzynarodo- 
wym i do dalszego zacieśnienia tak cennego 
sojuszu między obu państwami. 

„maruderów, * 
"maszynowe. 

Szy, ujmując swe żądania w formę noty dyplo- 

matycznej, naruszył postanowienia traktatu 

wersalskiego i dąży do rewizji klauzul tego 

traktatu, krępujących niemieckie projekty. -— 

Niemcy domagają się równouprawnienia zbro- 

jeń z wytrwałym uporem. 

„TO CO DOZWOLONE JEST INNYM, 
MUSI BYć DOZWOLONE INIEMCOM* 

BERLIN PAT. —. Biuro Conti ogłasza ko- 
munikat, potwierdzający wiadomość 0 rozmo- 
wie, jaka w poniedziałek minister spraw zagra- 
nicznych Rzeszy von Neurath odbył z ambasa 
dorem Francji w Berlinie Francouis - Ponce- 
tem. 

Już w Lozannie i Genewie — oświadcza 
komunikat — toczyły się między Niemcami a 
Francją i innemi mocarstwami rozmowy na te 
mat równouprawnienia zbrojeń. 

Minister Neurath sprecyzował wobec amba- 
sadora francuskiego stanowisko Niemiec w 
kwestji rozbrojedia, zgodnie z dotychczasowe- 
mi oświadczeniami że sitceny niemieckiej. Ce- 
lem uniknięcia wszełxica nieporozumień mini- 
ster pozatem wręczył ambasadorowi  irancu- 
skiemu pisemne resume swych wywodów. Co 
do treści oświadczenia ministra Neuratha koła 
poinitormowane wyjaśniają: 

Punktem wyjaśniającym jest rezołucja, u- 
chwałona przez konierencję przed jej odrocze- 
niem. Rezolucja zupełnie nie wspomina o tem, 
czy nowe zarządzenia rozbrojeniowe mają być 
również zastosowane do Niemiec. Z tego po- 
wodu Niemcy jej nie przyjęły, a nawet ją od- 
rzuciły. Dalej minister spraw zagranicznych 
podkreślii wobec ambasadora irencuskiego, że 
Niemcy są uprawnione do żądania, ażeby spra 
wa wysuwanych przez stronę niemiecką ro- 
szczeń o równouprawmeniu została wyjašnio- 
na. Niemcy nadal trwają ra stanowisku, że i 
inne państwa rozbroić się muszą na wzór Nie 
miec. Niemcy opowiada! się za powszechnem 
o ile możności radykalnem rozbrojeniem 
Rozbrojenie to jednak przeprowadzone być mo 
że tylko na podstawie równych dla wszystkich 
państw zasad. Zarządzenia Niemiec dostosowa 
ne będą do rodzaju i zakresu powszechnego 
rozbrojenia. Szczegóły tego rozbrojenia dotych- 
czas nie zostały jeszcze omówione. 

10 punktów, o których wspomina dziennik 
francuski „Le Journal“ a które były przedmio- 
tem rozmowy, omawiano tylko ogólnie i Niem 
cy trwają nadał na stanowisku że to co dozwo 
lone jest innym, musi być dozwolone także i 
Niemcom. 

GABINET FRANCUSKI OBRADUJE' 

PARYŻ PAT. — Prasa donosi, że ga 

binet ma się dziś zająć rozpatrzeniem 

noty niemieckiej. 

ROKOWANIA HITLEROWCÓW 
Z CENTRUM 

BERLIN PAT. — Frakcja sejmu pruskiego 
wyłoniła specjalną komisję dla prowadzenia ro 
kowań z narodowymi socjalistami. Na czele 
tej komisji stanął Hirtsiefer. W godzinach wie 
czornych przedstawiciele centrum odbyli dłuż- 
szą konierencję z przedstawicielami narodo- 
R socjalistów. W posiedzeniu uczestniczył 

ter. 

Dziś rozstrzygnięty będzie los 
5-ciu skazanych hitlerowców 

BERLIN PAT. — Dziś t. zn. 2 bm. 
rząd komisaryczny Prus ma powziąć 

decyzję w sprawie wyroków Śmierci, wy 

danych przez sąd w Bytomiu na 5 hitle- 

rowców. „Berliner  Tageblatt“ donosi, 

że należy oczekiwać ułaskawienia ska- 

zanych na śmierć hitlerowców, którym 

komisaryczny rząd pruski zamieni karę 

. śmierci na karę ciężkiego więzienia. 

Groźna sytuacja © Mandżunji 
NAPAD MARUDERÓW NA ARSENAŁ 

TOKJO. PAT. — Prasa japońska do 
nosi, że na arsenał, lotnisko i radjosta- 
cję w Mukdenie napadło około 5 tysięcy 

uzbrojonych w karabiny 

PARYŻ PAT. — Rząd chiński stwier 
dził oficjalnie, że sytuacja w Mukdenie 
jest bardzo poważna. Sztab mukdeńskiej 
policji, wraz ze wszystkiemi podlegiemi 
mu oddziałami, przyłączył się do pr- 
wstańców. ; 

Według komunikatu chińskiego, po- 

EZEOEDOP AŻ DDEZZ UERADRÓOYAA 

Niebywały 

łudniowa Mandżurja została objęta po- 

wstaniem szerokich mas chińskich. 
W głównej kwaterze Czang - Tsue- 

Lianga oświadczają, że po uznaniu przez 
Japonję Mandżurji, jako państwa nieza- 
wisłego wojna partyzancka przeksztaici 
się w rewolucję, skierowaną przeciw wła 
dzom nowego państwa. 

PARYŻ PAT. — Donoszą z Tokio, 
że oddział, złożony ze 150 partyzantów, 
chińskich spowodował wykolejenie się 
pociągu w południowej Mandżurji. 

w dziejach lotniczych 
wypadek pod Warszawą 

KPT. ORLIŃSKI SKACZE ZE SPADOC HRONEM. — APARAT BEZ PILOTA 

LECI NA WSCHóD 
WARSZAWA PAT. — Kpt. Orliński 

wykonywał w dn. 1 bm. o godz. 11-ej 

rano próbne loty nad Warszawą. W pew 

nym momencie oderwała się część osło- 

ny silnika. Kpt. Orliński, nie chcąc lądo 

wać na lotnisku warszawskiem, odleciał 

daleko za miasto i w okolicy Piaseczna 

wyskoczył ze spadochronem. Kpt. Orliń- 

ski wyszedł szczęśliwie z wypadku, ule- 

gając jedynie stłuczeniu prawej nogi.t(—- 

Maszyna bez pilota poleciała w kierunku 

wschodnim i — jak dotychczas (popo- 

łudnie)— nie opadła na ziemię. 

Zajścia z robotnikami w Łodzi 
ŁÓDŹ PAT. — W dniu 1 bm. zgodnie z za 

powiedzią dyrekcji Zjednoczonych Zakładów 
Scheiblera i Grohmana rozpoczęto wypłatę 
zarobków robotnikom w lokalu przy ul. Emilji. 

W godzinach popołudniowych część robot- 
ników i robotnic zaczęła się gromadzić przy 
fabryce na Wodnym Rynku. Pełniący służbę 
na rynku funkcjonarjusze policji informowali 
zbierających się po pieniądze robotników, że 
wypłata odbywa się w lokalu przy ul. Emilji, 

skierowując ich jednocześnie na tę ulicę. In- 
formacje policji wynikały z ogłoszenia, wywie- 
szonego przez dyrekcję na murach fabryki. 

W tym czasie robotnicy < którzy po pro- 
klamowaniu strajku nie opuscili przędzalni nie 
zadowoleni z tego, że robotnicy, przebywający 
poza murami fabrycznemi, idą po pieniądze, -- 
obrzucili przez okna i bramy pełniących służ- 
bę funkcjonarjuszy policjj odłamkami żelaza, 
śrubami itp. Równocześnie część przebywają- 

TELEGRAMY 
KS. BIBESCO W WARSZAWIE 

WARSZAWA. PAT. — W dniu 1 wrze- 

śnia o godz. 11,50 przybył m Bukaresztu 
samolotem prezes Międzynarodowej Fede- 
racji Lotniczej książę Bibesco, aby udać 
się dnia 2 września w dalszą drogę do Ha- 
gi, ma posiedzenie międzynarodowych 

związków lotniczych, które ma się odbyć 
w pierwszych dniach wmześnia. Księciu Bi- 

besco towarzyszy mjr. Banculesco, sekre- 
tarz generalny Aeroklubu Rumuńskiego i 
mjr. Burduleju, członek Aeroklubu Rumuń 

skiego. Na lotnisku prezesa Bibesceo powi- 
tali przedstawiciele lotnictwa wojskowego 

z szefem departamentu lotnictwa pik. Ray- 
skim oraz przedstawiciele lotnictwa cywil- 
nego z ppłk. inż. Filipowiczem. 

O godzinie 12,30 „prezesa Bibesco przy- 

jął podsekretarz stanu w  Mimisterstwie 

Komunikacji inż. Czapski. 

FLOTA POLSKA W STOKHOLMIE 

WARSZAWA. PAT. — Po opuszczeniu 
Stoekholmu dowódca polskiej flotv wojen- 

nej komandor Unrug nadał pod adresem 

wiceadmirała Ribena, komendanta porru 

wiojennego w Stokholmie, następującą de- 
peszę radjową: 

Opuszczając terytorjalne wody Szwe- 
cji,dziękuję gorąco marynarce "szwedzkiej 

za serdeczne przyjęcie. 

W odpowiedzi na powyższą radjodepe- 

szę nadeszła na okręt R. P. „Wicher“ na- 

stępująca depesza wieeadmirała Ribena: 

Dziękując za pański miły telegram, za- 
znaczam, że wspominamy wszyscy z ży- 

wera zadowoleniem wizytę floty polskiej 
w Stokholmie. 

KUSOCIŃSKI BEDZIE STARTOWAŁ ‘ 
W BUDAPESZCIE 

BUDAPESZT. PAT. — W węgierskich 

kolach sportowych wielkie zainteresowa- 
nie wywołał start Kusocińskiego w Buda- 
peszcie. W czasie meczu Polska-Węgry w 

dniu 1 października br. Kusociński star- 
tować będzie w biegach ma 5 i 10 tysięcy 
metrów. 

* POWRÓT DRUŻYNY OLIMPIJSKIEJ * 

WARSZAWA. (PAT. — Polska drużyna 
olimpijska przyjeżdża do Gdyni w dniu ” 
bm. Na powitanie olimpijczyków wyjeż- 
dżają do Gdyni przedstawiciele Państwo- 
wego Urzędu Wychowania Fizycznego, 
Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Związ- 
ku Polskich Związków Sportowych oraz 
poszczególnych związków okręgowych. - 

KARJERA NURMIEGO SKOŃCZONA 

HELSINGFORS. PAT. — Główny tre- 
ner fińskiej drużyny olimpijskiej H. La- 
thimen oświadczył w wywiadzie z dzienni- 
karzami francuskimi, że karjera amatorska 
Nurmiego jest  nieodwołalniie skończona. 
Nie na to nie poradzi fiński świat. sporto- 
wy i niema się co łudzić. Bardze: surowej 
kirytyce poddał Lahtinen słynny bieg Le- 
htinena w Chicago na 5 tysięcy metrów. 
oświadczając, że Lehtinen uciekł się do 
praktyk całkiem niesportowych, zniesła- 
wiających dobre imię sportu fińskiego, 

INCYDENT Z OKRZYKIEM 
„BOCHES!“ 

HAMBURG. (PAT. — Pewnego rodzaju 
dyplomatyczne imtermezzo rozegrało się 

bez rozgłosu w kanale Kilońskim. Niemive 
ki krążownik „Koeln* raportował, że z 

przepływającego obok niego francuskiego 

okrętu padł obraźliwy okrzyk „Boches“! 
Policja niemiecka w Holtenau zatrzymała 
okręt francuski i przesłuchała protokólar- 
nie załogę. Zarówino kapitan, jak i pilot ka 
nałowy oświadczyli, że okrzyk taki nie 
padł, wobec czego okręt zwolniono. 

11 MILJONÓW BEZROBOTNYCH 

NOWY YORK. PAT. — Przewodniczący 
Federacji Pracy Green oświadczył, że w 
Stanach Zjednoczonych jest 11 miljonów 
bezrobotnych. 

STRAJK W WALENCJI 

WALENCJA. PAT. — Robotnicy, za- 
trudnieni w tutejszym porcie rozpoczęli 
strajk. Cheieli oni wciągnąć resztę robot- 
ników portowych do strajku, jednakże bez- 
skutecznie. W ciągu nocy doszło do Ticz- 
nych starć między manifestującymi komu- 
nistami a policją, skutkiem których 4 o- 
soby zostały poranione, Dokonano 80 а- 
resztowań. 

cych w przędzalni robotników rzuciła się do 
bramy,którą po odepchnięciu portjera otworzo 
no, usiłując wpuścić do wnętrza  przędzalni 
przechodzących pod oknami robotników. 

W czasie incydentu jeden policjant zostal 
lekko ranny. 

Policja nie dopuściła do wtargnięcia tłumu 
na teren przędzalni, przyczem wobec agresyw 
nego zachowania się 

  

robotników w stosunku 
do policji, na polecenie władz robotnicy zostali 
usunięci z przędzalni. Robotnicy ci w liczbie 
120 opuścili przędzalnię w spokoju, bez sta- 
wiania oporu. Trzech robotników, którzy byli 
inspiratorami zajścia, zatrzymano. Po opuszcze 
niu fabryki przez robotników, dyrekcja zarzą- 
dziła zamknięcie hal i dziedzińców. Robotni- 
cy przędzalni na Księżym Młynie sami dobro- 
wolnie opuścili teren fabryczny. 

  
 



      

SILVA RERUM 
NA CZEŚĆ ŻWIRKI — HOCH, HOCH, 

HOCH! 

Porucznik Franciszek Żwirko zwy- 
ciężył. Duma nasza jest zasłużenie na- 
sycona. Nasz entuzjazm jest słuszny. 
Sukces jego witaliśmy owacyjnie. A jak 
witali jego powietrzne zwycięstwo cu- 
dzoziemcy, przedewszystkiem Niemcy? 
Korespondent „Gazety Polskiej" temi 
słowy opowiada o przyjęciu, zgotowa- 
nem Żwirce na lotnisku berlińskiem. 

Wysokie podjum góruje nad całem Iotni- 
skiem, nad dziesiątkami tysięcy głów. Na pe- 
djum uroczyste „Siegerehrung* — uczczenie 
zwycięzcy. Prezes von Keller sławi wyczyn 
Žwirki (wymawia to trochę jak „Ciirko'), me- 
gafony roznoszą słowa po calem olbrzymiem, 
napchanem mrowiem ludzkiem lotnisku, roz- 

‚ 1057а na cały świat przez radjo, uwieczniają 
+; je maszynerje filmu dźwiękowego. 

Freiherr von Kehler wzywa publiczność 
do uczczenia zwycięzcy okrzykiem — trzy- 
krotne „hoch!*, brzmi to jak grom, flaga poi- 
ska z Orłem Białym powiewa na maszcie, 
salutują ją generałowie, oficerowie, piloci, kon 
struktorzy — brzmi wreszcie „Jeszcze Polska 
nie zginęła”... Co w mundurze — staje na 
baczność, co w cywilu — odkrywa giowę... 

"rzykrotne „hoch!*, wzniesione 
przez Niemców na cześć Polaka, sztan- 
dar z Orłem Białym nad niemieckiein 
lotniskiem, hymn narodowy polski, roz- 
brzmiewający nad olbrzymim tłumem — 
to musiało być piękne. Ale niekoniecz- 
nie powinniśmy z tej racji doznawać u- 
czucia złośliwej radości, że — niby Szwa 
by musieli , choć ich nagła krew zalewa- 
ła, czcić polskiego lotnika. Mogliby, 
gdyby chcieli, wystąpić mniej maniie- 
stacyjnie. W tem, co zrobili, było na- 
prawdę dużo dobrej woli, dużo bezinte- 

'resownego zapału, wielbiącego prawdzi 
"we, świetne zwycięstwo. 

czyniąc w ten sposób zadość warunkom 

у i Ten piękny 
gest Niemców winniśmy ocenić ze wzru 
szeniem i z wdzięcznością. 

Nie mniej gorąco witali Żwirkę dwaj 
jego przeciwnicy — Morzik i Poss: 

Pobite dwa asy niemieckie — Morzik i 
Poss — pierwsi pošpieszyli do Żwirki z gra- 
tulacjami. Ujęli go pod ramiona i sprowadzili 
przed objektywy aparatów. Ta trójka najlep- 
szych z pośród świetnych, iotografowała się 
niezliczoną ilość razy. Ale — naprawdę — to 
nie tylko dla fotografji było robione. Był w 
tem wszystkiem duch prawdziwych sportow- 
ców wielkiej klasy. 

Równie serdeczne gratulacje  skła- 
dali Żwirce Szwajcarzy i Czesi. Kto nam 
zrobił zawód — to synowie naszej sio- 
strzycy Francji. Zachowali się tak, że 
nasz wróg — Niemiec musiał im dać 
nauczkę. 
_ Nie gratuiowali najsromotniej pobici lotni 
cy francuscy, a jeden z przedstawicieli ich 
odezwał się na trybunie oficjalnej po ogłosze- 
niu zwycięstwa Żwirki: 8 

— „Un grand succės pour une petite па- 
tion“... (wielki sukces dla malego narodu). A 
oficjalny przedstawiciel niemieckiego  lotni- 
ctwa, dawny lotnik bojowy, odznaczony „Że- 
laznym Krzyżem” l-ej klasy, pouczył widocz- 
nie zgorzkniałego irancuską generalną klapą 
pana: — jakżeż mały naród? — przecież ich 
jest 32 miljony, a was 39 miljonów — nie- 
taka znów różnica... 

Dziwaczna zmiana ról — niepraw- 
daż? 

Prasa niemiecka, bez różnicy prze- 
konań, zachowała się również z niezwy- 
kłą kurtuazją. Oto niektóre głosy na te- 
mat sprawności i pewności lotu zwy- 
cięzcy. 

„Berliner Zeitung Am Mittag“ pisze: przy 
znać należy, że Żwirko odniósł zasłużone zwy 
cięstwo”*. W ciągu całej trasy 7.500 klm. nad 
Europą, okazał się on dziarskim i sprawnym 
lotnikiem. Począwszy od chwili startu, całą 
swą uwagę skupił na celu ostatecznym, pamię 
tając o tem, by nic nie stracić z punktów u- 
zyskanych w próbach technicznych. Z apara- 
tu swego wydobył tylko tyle, ile było koniecz 
ne i ile tylko mógł wytrzymać aparat. Wyczy- 
nu jego nie wolno ani kwestjonować, ani in- 
terpretować. Walczył on jak gentleman, spor- 
towiec, i przebył całe zawody nienagannie — 
to też gratulujemy mu szczerze i chętnie". 

„Deutsche Aligemeine Zeitung*  stwier- 
dza: „wolni jesteśmy od małostkowych wzglę 

dów szowinizmu i gratulujemy polskiemu lot- 
nikowi Żwirce jego zwycięstwa, jak również 
składamy życzenia towarzyszącemu mu kon- 
struktorowi“. A 

Również „Boersen Kurrier" przyznaje, że 
' żwirko zasłużył na zwycięstwo, stwierdzając, 

że podczas zawodów stale wykazywał umiar, 
za- 

wodów. „Nie szybkość bowiem, oświadcza 
dziennik, lecz pewność, budząca zaułanie, by- 
ła wymogiem zawodów. To właśnie zaufanie 
zdobył sobie aparat, zbudowany przez stu- 
denta warszawskiego. Żadna iana maszyna 
nie potrafiła tak twardo lądować, jak polska, 
nie narażając się na uszkodzenie podwozia”. 

„ Tyle komplementów, będących wy- 
razem nie zdawkowej uprzejmości, lecz: 
prawdziwego uznania, tyle zasłużonych 

pochwał usłyszeć — to bardzo dobrze 
i bardzo przyjemnie. Narrator. 

Na tle walk politycznych współcze- 
snych Niemiec ostro zarysowuje się su- 
"towa, jak z kamienia wyciosana, postać 
sędziwego prezydenta republiki. Jego ro 
la osobista w życiu politycznem jest rie 
skończenie większa od tego wpływu, na 
jaki pozwala mu jego wysokie stanowi 
sko. Hindenburg bowiem posiada pew- 
ne cenne zalety. Jest człowiekiem męż- 
nym i opanowanym, o silnych nerwach. 
Oddany jest bezgranicznie swej ojczy- 
źnie, dla której szczęścia gotów poświę 
cić zawsze osobiste sympatje i antypa- 
tje, gotów poświęcić życie. Poczucie 0- 
bowiązku i odpowiedzialności jest jego 
drugą naturą. 

Ale nie te rysy charakteru, jakkol- 
wiek cenne, tłumaczą jego rolę w dzie 

„jach współczesnych Niemiec. Odwaga, 
patrjotyzm, mocne nerwy i poczucie 
obowiązku — to są zalety, nierzadko 
spotykane wśród wojskowych, w szcze 
gólności wśród generałów niemieckich. 
A politycznych talentów nie dostrzega 
ją u Hindenburga nawet jego najgoręt 
si wielbiciele. Jest on typowym przedsta 
wicielem lepszej części generalicji niemie 
ckiej z czasów cesarstwa, generalicji, wy 

  

Poławiacze     
  

Czerwone korale, 
szych pań, wyławiiane 
przez nurków, 

zdobiące szyje mia- 
są z  Adrjatyku 

którzy poszukują na dnie 

< 

  
morskiem większych osiedli tych dziwnych 
żyjątek. 

  

Życie autorki biuletynów proreczych 
Pani de Thebes kobieta o dziesięciu zawodach i dziesięciu 

nazwiskach 

  

Nazwisko to w swoim czasie znane było 
wszystkim. Przed wojną a później w czasie 
zawieruchy wojennej pojawiały się corocz- 
nie z końcem roku jej biuletyny prorocze 
ma przyszły rok. iPrzedrukowywały je pi- 
sma całego świata. (Pani de Thebes sto- 
sował metodę wszystkich wróżbirake, ale 
ma największą skalę i w formie bardziej in- 

teligentnej. Zwykła prowokini, mieszkająca 
od podwórza, mówi o liście od blondyna, 

małych pieniądzach i o przykrości: z powo- 
du falszywej brunetki. Pani Thebes zapo- 
wiadała śmierć jakiegoś króla, zachmurze- 
nie się horyzontu politycznego i nowe wy- 
malaziki w dziedzinie techniki. Wszystko to 
się mniej więcej sprawdziło, bo musiało 
się sprawdzić. Zajmowiano się proroctwem 

pami Thebes, ałe nie samą prorokinią. Dla 
nas obecnie, zmarła w roku 1916 wróżka 
jest ciekawszą od wróżb. 

Urodziła się w roku 1851 w Paryżu, jako 
córka stelmacha Savary. Uczyła się do- 
brze i chętnie, a nauczyciele zachwycali 
się jej bystrością. Ledwo skończyła szko- 
łę, musiała zacząć zarabiać na życie. Zra- 
zu zajęta była w sklepie z bielizną, potem 
została prywatną nauczycielką. Wreszcie 
wszedł w mią demon teatralny. 

Zaangażowała się do jednego z przed- 
miejskich teatrów, potem do drugiego, wre- 
szcie zaczęła jeździć po prowincji, zawa- 
dziła o Szwajcarję. Jako aktorka przestała 
być już panną Savary, przybrała nazwisko 
Dhalyle. Ale i ten zawód sprzykrzył się 

JEJ: 
(Panna Dhalyle zniknęła z powierzchni 

Życia, a na jej miejscu pojawiła, się pani 
de Sauval, wróżbiarka, przepowiadająca 
przyszłość z kart. Było to w woku 1886, 
Właśnie w tym czasie zmarł słynny wte- 
dy przepowiadacz przyszłości Desbaiolles. 
Miejsce było wolne. Ambitna pani de Sa- 
uval postanowiła je zająć. 

Jako osoba bystra zorjentowała się w 
tem, że sztuka tak zwanego przepowiada- 

nia polega przedewszystkiem na orjentowa 
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chowanej na testamencie Klausewitza i 
Moltkego. Kanonada armatnia jest dlań 
najmilszą muzyką. W pamiętnikach, wy 
danych po wojnie, Hindenburg niejedno- 
krotnie wspomina o tym entuzjazmie, ja- 
ki-w nim zawsze wywoływała. atmosfera 
boju. Nieraz powtarza, że rzeczą męską 

„jest natarcie, kobiecą —, obrona. Ileż 
anegdot opowiadają o słabości, którą 
Hindenburg ma do warkotu bębnów. Kie 

dy był dowódcą pułku, órkiestra pod- 
czas koncertów składała się wyłącznie z 
bębnów. Oficerowie zatykałi uszy, a Hin- 
denburg słuchał godzinami tej muzyki. 
Kiedy ministerstwo wojny wydało zarzą- 
dzenie, aby każda kompanja piechoty zo 
stała zaopatrzona w 50 łopat, Hinden- 
burg powiedział: 

— Skoro postanowili już zwiększyć 
rynsztunek piechoty, niech dadzą jej ra- 
czej bębny.. 

Wydaje się, że tacy ludzie nie są 
przeznaczeni do kierowania państwem. 
Ale legenda jest silniejsza- ponad wszel- 
kie prawa logiki. Moc Hindenburga 
tkwi w jego legendzie, powstałej osiem- 
naście lat temu. 

Legenda zrodziła się w drugiej poło- 

niu się w swoich klijentach i klijentkach i 

na wyciąganiu z nich informacyj, które się 

potem w sposób uroczysty podaje do wia- 

domošci. 

Wróżbiarce powodziło się mie najgorzej. 
Ale karjerę ma miarę światową zrobiła do- 

piero wskutek zetknięcia się ze słynnym 

pisarzem francuskim, Aleksandrem Du- 
masem — synem. 

Dumasowie, zarówno ojciec, w którego 

żyłach płynęło mieco krwi, murzyńskiej, 

jak i syn, byli miłośnikami „wiedzy tajem- 
niczej“. 

Sym, jak wiadomo, byl głośnym autorem 
dramatycznym, a ludzie teatru bywają nie- 
słychamie przesądni. 

W marcu 1893 Dumas młodszy zapro- 

sił do siebie szereg osób ze świata mauki, 

sztuki i literatury, raiędzy nimi i. panią 

de Sauval, która miała się zaprodukowac 
swoją sztuką czytania z ręki. Próba wy- 
padła bardzo dobrze, gdyż wróżbiarka z 

rąk współbiesiadników odczytała szereg 
intyranych szczegółów z ich życia. Na dru- 
gi dzień Dumas napisał do niej list, zaczy- 
mający się od słów: „Kochana przyjaciól- 
ko! *, 

W tym samym niema! momencie pani de 
Sauva! wróciła skąd przyszła: do nicości. 
Jej miejsce zajęła pani de Thebes. Nazwi- 
sko to wróżbiarka zawdzięcza również Du- 
miasowi, który wtedy pracował nad sztu- 
ką: „Droga do Teb*: Dumas pozwolił jej 
na przybranie tego nazwiska. Sztuce jed- 

nak ta wspólność nie przymiosła szczęścia, 
gdyż ostatni akt nad którym autor praco- 

wał z przerwami przez lat dziesięć, nie zo- 

stai nigdy napisany. 

W czasie wojny pani de Thebes była jiż 
osobą starą. a Paryż bombardowany przez 
Zeppeliny i dalekosiężne działa. niemiec- 
kie, nie był wygodnem miejscem pobytu. 
Aprowizacja przytem mocno szwankowała. 
Pani de Thebes orjentowiała się w sprawach 
nietylko przyszłych, ale i teraźniejszych, 
i wobec tego przeniosła się ma wieś w 
okolice Orłeanu. Tam kupiła mały folwark 

i rozpoczęła na wielką skalę hodowlę dro- 

biu. (Podobno niemało na tem zarobiła. 

Nie wiadomo, czy sztuka widzenia przy- 
szłości przydała się na coś przy hodowli 
kaczek i indyków. Zdaje się, że wrodzony 
spryt i talent do robienia interesów ode- 
grały tu główną rolę. 

Nowe zwycięstwo 
LONDYN PAT. — Oczekiwano tu z 

'wielkiem napięciem na aerodromie w 
Heston zlotu 51 lotników, właścicieli a- 
wionetek. Wśród zawodników znajduje 
się znany polski pilot Bernard Skórzew- 
ski. Według regulaminu puhar przypaść 
miał temu zawodnikowi, który wyląduje 
najbliżej godziny 12-ej. Niektórzy za- 
wodnicy przybyli już o godzinie 11,30. 
Punktualnie o godzinie 12-ej wylądował 
aparat p. Skórzewskiego, przez co wy» 
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Strajk transportowców i mary- 
narzy w Gdyni zagraża opinii 

portu polskiego 
Wywołany przez socjalistyczne związki 

zawodowe strajk pracowników transporto- 
wych w Gdymi rozpoczął się w poniedzia- 
lek bieżącego tygodmiia i trwa nadal. — 

Strajk objął wszystkich prawie robotni- 

ków transportowych w przedsiębiorstwach 
prywatnych, oraz wobotników portowych, 

zatrudnionych przy przeładunku, a ponad- 
to przyłączyli się do strajku marymarze 
polskiej marynarki handlowej. 

Strajkowi nadano powierzchownie tyl- 
ko charakter zatargu ma tle ekonomicz- 

mem, ale w rzeczywistości strajk jest obok 
organizowanych przez opozycyjne strone 
nictwa polityczne innych wystąpień tego 
rodzaju — jeszcze jedną próbą przyczynie- 
nia trudności rządowi, tym razem w jedy- 
mym porcie polskim. 

Należy zaznaczyć, że w czerwcu br. po- 
między większością związków zawodowych 
robotmików transportowych i przedsiębior 
stwami zawarta została umowa, przewidu- 
jąca pewną obniżkę płac. Związki socjalis- 
tyczne do umowy tej nie przystąpiły i wy- 

sunęły cały szereg żądań, których więk- 
szość mogła być załatwiomia tylko na dro- 
dze ustawodawczej, jak mp. sprawa urlo- 
pów. Od czerwca br. trwiały pertraktacje 
pomiędzy związkami socjalistycznemi i 

przedsiębiorcami, zakończone wreszcie 

ogłoszeniem strajku. 
Dla młodego portu polskiego strajk 

przedstawia poważne niebezpieczeństwo. 
Zdołano przyciągnąć do strajku nawet ob- 
sługę holowniikówi i obstugę .polskich stat- 
ków handlowych, stojących w Gdańsku 
tak, iż wszysiikie transporty z Polski za- 
granicę są spóźnione. Jeżeli zważyć, że 
właśnie obecnie rząd angielski załatwia 
sprawę kontyngentu bekonów i że również 
obecnie decydują się sprawy dostaw: wę- 

gla na rynki zagraniczne — jasnem się 

staje, że wstrzymanie regularnych dostaw 
z portu polskiego odbije się ujemnie na c- 

pinji tego portu i dostawców polskich. 

Specjalnie wstrzymanie regularnych 

dostaw: śnodków żywnościowych do. Anglji 

spowodować może znaczne straty nietylko 
dla eksporterów i przedsiębiorstw trans- 
portowych, ale dla samego portu, będącego 
przecież majątkiem miarodowym. 

Z całą stanowczością należy wyrazić 
przekonanie, że pierwszy i młody port pol- 
Ski nie jest terenem odpowiednim do za- 
łatwiania porachunków pomiędzy przedsię 
biorcami i pracownikami. 

Przy udziale czyriników rządowych roz- 

poczęto w. Gdyni pertraktacje, mające do- 
prowadzić do zlikwidowania strajku. 

Sytuacja w dniu wczorajszym 

GDYNIA. PAT. — Sytuacja strajkowa 
pozostaje bez zmiany. Na koniferencji, zwo 
łanej przez okręgowego inspektora pracy, 
w: której wzięli udział przedstawiciele eks- 
pedytorów. i strajkujących, nie doszło do 
żadnego porozumienia. Trzy związki zawo- 
dowie na terenie portu: ZZZ., Zjednoczenie 
Zawodowe i Związek Transportowców: po- 
lączyły się 'w akcji strajkowej, wysuwając 
wspólnie swie postulaty, : dotyczące zawar- 

cia wspólnej umowy zbiorowej na warun- 
kach z przed dnia 1 czerwca, to jest z ©- 
kresn przed zniżką, która wynosiła od 11 
do 15 procent obecnych stawek. 

Obecnie porzucili w porcie pracę robot. 
nicy we wszystkich działach. Strajkuje 
również załoga statku „Kraków*. Tory iko- 
lejowe w porcie zapełnione są pociągami z 
węglem. Najpiiniejsze ładunki załatwiane 
są przy, pomocy urzędników. Urzędu Mor- 
skiego. Dźwigi, ładujące bekony do An- 
glji, obsługiwane są przez inżynierów. — 
W porcie wzmocnione zostały posterunki 
policyjne oraz specjalne rezerwy, 

TENS KET TSO 

lotnika polskiego 
grał puhar. : е 

LONDYN PAT. — W focie lotników 
— właścicieli awionetek, zakończonym 
zwycięstwem Polaka Skórzewskiego, — 
wzięli udział między innymi lotnicy an- 
gielscy, francuscy, niemieccy i holender 
scy. Drugą nagrodę zdobył Francuz Se- 
ligman. W godzinach popołudniowych 
uczestnicy lotu dokonali lotów nad Lon 
dynem w nowym olbrzymim samolocie 
pasażerskim. 
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| Urok legendy Hindenburga 
wie sierpnia roku 1914. Na ząchodzie od 
nosili wówczas Niemcy zwycięstwa, ale. 
ze wschodu nadeszły trwożne wieści: 
wojska rosyjskie wtargnęły do Prus 
Wschodnich. Niemiecki generał Pritvitz, 
dowodząc ósmą armją, stawiał im dziel- 
ny opór. Ale oto inna armja rosyjska ję- 
ła posuwać się na Działdów. W Niem- 
czech zapanował nastrój, niedaleki od 
paniki. W tym momencie cesarz Wilhelm 
przypomniał sobie dymisjonowanego gen. 
Hindenburga. 
zamieszkały na starość w Hannowerze,, 
cieszył się opinją dobrego wodza i zna 
komicie znał swoje ojczyste Prusy. Na 
miejsce Pritvitza mianowany został Hin- 
denburg. I wszystkim wiadomo, w jaki 
sposób stary generał rozprawił się z ar- 
mją generała Samsonowa. Jeziora mazur 
skie stały się drugim Sedanem. Zapał 
niemiecki osiągnął szczyty — Rosjanie 
stracili sto tysięcy w zabitych, rannych 
i jeńcach. 

I w owej chwili zrodziła się legenda 
Hindenburga. 

W sferach rządzących wiadome było, 
że gen. Pritvitz w ostatniej chwili po- 
stanowił był rozpocząć natarcie; że 
plan strategiczny, który doprowadził do 
zwycięstwa pod Tannenbergiem, opraco 
wany został przez pułk. Hoffmana, szefa 

Ten wysłużony generał, 

  

sztabu gen. Pritvitza; że wspaniała ope- 
racja wojenna udała się głównie dzięki 
talentom szefa sztabu Hindenburga — 
gen. Liidendorfa, który słynął jako wy- 
bitny strategik. > 

Ale naród niemiecki nie chciał nic 
o tem słyszeć: W jego setcach zwycię- 
stwo wiązało się z imieniem Hindenbur- 
ga. W krytycznych czasach wojny, gdy 
nerwy narodu są napięte dor ostateczno 
ści, masy potrzebują legendarnych boha- 
terów. Wiara w ich przeznaczenie i 
niezwyciężalność podnosi na duchu w 
momentach niepowodzeń czy rozpaczy. 
Naród niemiecki pragnął wówczas swej 
"legendy i znalazł ją w Hindenburgu. 

Miasta nadawały mu wówczas hono- 
rowe obywatelstwo; uniwersytety — dy- 
plomy; bito pieniądze z jego wizerun- 
kiem; biszkopty i cygara nosiły jego 
imię; ukazał się nowy- gatunek piwa 

„Hindenburg“ — i całe Niemcy były za 
sypane jego fotografjami. Pewna kobie- 
ta, cudem uratowana z pożaru, wierzyła, 
iż stało się to za wstawiennictwem f0- 
togratjj Hindenburga. List, rzucony do 
skrzynki, z adresem: „do najznakomitsze 

go człowieka Niemiec* doręczona 
Hindenburgowi... 

I popularność Hindenburga nie miała 
już nigdy zaniknąć. Wszelkie powodze- 

POR. ŻWIRKO O SWOIM ZWYCIĘSKIM LOCIE 
Zwycięzca lotu dookoła Europy por. żwir- 

'ko udzielił jednemu z dziennikarzy nastę- 

pującego wywiadu. 

— Komikurencja w tegorocznym Chal- 
lenge'tu — mówi por. Żwirko — była bar- 
dzo silma i przebieg zawodów niezmiernie 
emocjonujący. Aby, zwyciężyć, musiałeni 
walczyć z majwiększem napięciem woli do 
ostatniej chwili. Żałuję bardzo, że wyco- 
fał się z raidu mój najgroźniejszy: przeci v- 

nik Colombo, gdyż walka byłaby jeszcze 

ciekawsza. Wielka szkoda również, że nie 

uczestniczyła w locie okrężnym miss Spo- 
oner, nadzwyczaj sympatyczna zawodniczka 

o wielkiem zacięciu sportowem. 
Przez cały czas lotu starałem się nie 

ryzykować tak jak kilku zawodników mie- 
mieckich, którzy parli całą parą naprzód. 
Na poszczególnych lotniskach etapowych 

wyczekiwałem nieraz po kilka godzin na 
wiadomości ze stacyj  meteorologicznych, 

aby mieć jalknajbardziej sprzyjające wa- 
runki lotu. Na trasie Paryż — Berlin. me- 
tody mojej trzymał się rówineż Poss. 

  

magnetto, który ginoził lada chwilę przy- 
musowem lądowaniem. 

Na zakończenie por. Źwirko podkreślił 
sportowe, nadzwyczaj taktowne koleżeńskie 

zachowanie zawodników miemieckich i or- 
ganizatorów Challenge u. 
Awans por. Źwirki 

Jak słychać, zwycięzca  tegorecznego 
Chalienge'u por. Franciszek Żwirko, w naj- 
bliższym czasie ma być przedstawiony do 
awansu na ikapitana. 
Dlaczego Karpińs kinie zajął drugeigo 
miejsca? 

Jak wiadomo Karpiński, który: starto- 
wał również na samolocie R .W. D. 6 za- 
jął w próbach techniczneyh obok Żwimki 
bardzo dobre miejsce i był gnoźnym kon- 
kurentem do jednego z pierwszych miejse 

W locie okrężnym Karpiński zdystansowa- 
ny został jednak przez zawiodników niemie 

ckich # w ogólmej klasyfikacji Challenge'u 
zająi 9 miejsce. Chcąc się dowiedzieć ja- 
kie to niepowodzenia spotkały p. Karpiń- 
skiego w locie okrężnym jeden z dzienni- 

  

(Por. Žwirko, triumfator największych 
na świecie zawodów lotniczych, przyjęty 
był pmzez Warszawę z niebywiałym entu- 

— Jaki odcinek lotu okrężnego był naj- 
gorszy ? т 

— Najtrudniejszym odcinkiem był lot 
nad Alpami. (Po przybyciu do Lyonu otrzy- 
maliśmy od stacji meteorologicznej wia- 
domiość, że mad Alpami szaleje burza. Po- 
mimo tego, kilku zawodników, niemieckich 
wystartowało i dobrze zrobiło, gdyż mei- 
dunki stacji meteorologicznej okazały się 

fałszywe, żadnej bowiem bumzy nie było. 
Na drugi dzień natomiast całe Alpy były 
pokryte białym całunem gęstej mgły. — — 
Przeżyliśmy bardzo dramatyczny, moment. 
Czekać dlużej mie można było, gdyż nie po- 
zwala regulamin. Wycofać się? Nigdy! Po- 

stanowilišmy więc z Wigurą lecieć pomimo 
mgły i dolecieć do St. Gallen, albo... 

Lecieliśmy, dolinami i wąwozami mię- 
dzy szczytami górskimi, gdyż tylko w do- 
linach mgła była rzadsza i mogliśmy się 

jako tako oarjentować w terenie. Musiałem 
tu wysilić całą swoją energję i umiejęt- 
mość, aby nie rozbić się o jakiś szczyt gór- 
ski. Odetchnęliśmy z ulgą, ujrzawszy na- 
reszcie lotnisko w St. Gallen, Szybkość 
nasza spadła ma tym odcinku do minimum. 

Robiliśmy zaledwie 135 klm. na godzinę. 
Lotu tego mad Alpami długo nie zapomnę. 
Było to coś wspaniałego, ale i przejmujące- 
z lotu ptaka olbrzymie jeziora alpejskie, 
z lot uptaka olbrzymie jeziora alpejskie. 
Trudność tego przelotu powiększył defekt 

    

nia wojenne przypisywano 
mniejszą klęskę — innym. 

mję. Przeklinając stare Niemcy, żołnie- 
rze po dawnemu ulegali Hindenburgowi, 
Nikt, prócz niego, nie zdołałby przepro- 
wadzić demobilizacji w ten sposób, że 
nie zalała ona kraju falą anarchji.. 

Dokonawszy demobilizacji i zgło- 
siwszy się do dymisji, b. wódz naczelny 

spokojnie powrócił do swego Hnnoweru, 

gdzie właśnie szaleli komuniści. Żona 
Hindenburga drżała o życie fedmarszał- 

ka. 
czył jej uroczyście, że Hindenburga nikt 
nie tknie. Mało tego: miasto ofiarowało 
mu w darze dom, w którym mieszkał. 

Po wojnie iHndenburg skończył sic- 
demdziesiąt lat. Miał wszelkie podstawy 
przypuszczać, że swą sędziwą starość 
spędzi w zasłużonym spoczynku. Pewnie 
takby się stało, gdyby Hugenberg i 
Tierpitz nie postanowili wyzyskać jego 
żyjącej wciąż legendy dla ratowania ko 
nającej — jak się wówczas wydawało--- 
reakcji niemieckiej. 

jemu; naj- 
Naród nie 

chciał rozstać się ze swą legendą, która 
przeżyła nawet katastrofę Niemiec. Jaką 
moc ta legenda miała, świadczy wymow 
nie fakt, że już po rewolucji zdołał Hin- 

denburg opanować zdemoralizowaną ar- 

Ale burmistrz - komunista oświad: 

zjazmem. Spontaniczne owacje stolicy 
wzruszyły głęboko dzielnego lotnika. 

karzy warszawskich zwrócił się do niego © 
wywiad. 

— W próbach technicznych — mówił 
p. Karpiński — zająłem 7 miejsce, za Źwir- 
ką i Włochami — a przed wszystkiemi za- 

wcdnikami niemieckiemi. 

W locie okrężnym szczęście mi dopisy- 
wało aż do Lyonu. Po wycofaniu się ekipy 
włoskiej na odcinku Cannes — Lyon byłem 

nawet w ogólnej kwalifikacji na: drugiem 
miejscu po Żwircę. Od Lyonu szczęśc'e 
mnie opuściło. Z powodu trudnych warum- 
ików atmosferycznych nad Alpami na od- 
cinku Lyon — St. Gallen lecieć mogłem 
zaledwie z szybkością 140 klm. na godzi- 
nę tracąc w 'ten; sposób ogromnie na ogólnej 
średniej szybkości przebytej trasy. Na do- 

bitkę io kilka zaledwie kilometrów od Pa- 
ryża z powodu defektu motoru musiałem 
„zadować i znowu straciłe msporo czasu na 

naprowę. Po tych perypetjach średnia mo- 
ja szybkość spadła do Paryża ma 169 klm. 

ma godzinę. 
Etap Paryż — Berlin przeleciałem z 

szybkością 207 klm. ma godzinę i poprawi- 

lem w tem sposób Średnią szybkość całej 

trasy na 184 klm. Gdyby nie fatalne Al- 
py i nie przymusowe lądowamie pod Pa- 
ryżem kończy Karpiński, miałbym ogólną 
średnią 197 klm. i pewne drugie miejsce 

w Challenge'u. 

TĄ RRTRROZ TZ PARECZEWAWZEECENE 

Hindenburg nasamprzód stanowczo 

sprzeciwiał się wystawieniu swej kandy- 
datury na prezydenta. Ale tamci wie- 
dzieli, czem można zdobyć starca. 

— To obowiązek wobec ojczyzny. 
A skoro mowa o obowiązku, Hinden 

burg nie zwykł rozprawiać. Dał swą 
zgodę — i został wybrany. Legenda 
zrobiła swoje. 

I chociaż po siedmiu latach, czynniki 
społeczne i polityczne Niemiec zarueni- 
ły swe role — demokratyczne Niemcy 
zużytkowały znowu sugestywną siłę le- 
gendy Hindenburga. 

Nikt nie zdoła ściśle przewidzieć, ja- 

ki obrót przyjmą wypadki niemieckie w 

najbliższych miesiącach, nawet tygod- 

niach. 

Jedno tylko jest pewne: dopóki Hin- 

denburg zajmuje swe stanowisko, jest on 

jednym z najważnieszych czynników w 

życiu politycznem Niemiec. Wyj :tkowa 

w swoim rodzaju karjera tego typowego 

pruskiego generała staje się wyjątkowo 

jaskrawą ilustracją tego, ile mocy i sił, 

tajemnych posiada zawsze legenda. 

dox.
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Z MIEJSKA Wczoraj przy niezmiernie żywem zaintere- 
S — POBORY PRACOWNIKÓW MIEJ- Sowaniu, szczególnie wśród społeczeństwa žy- 

SKICH, Mimo trudności, w. jakich się znaj- gowskiego, Sąd Apelacyjny rozpoznawał głoś. 
duje samorząd wileński, pobory j. 5a sprawę Szmula Wuliina, studenta prawa, 

: „. oskaržonego © wzięcie udziału w dn. 10 listo- 
kom wypłacone zostały wiczoraj w całości. r. ub. w rozruchach ulicznych, jakie wy 

AKADEMICKA wołane zostały na tle nienawiści plemiennej i 
icji jań б tym czasie ran- — Sodalicja Marjańska Akademików. wskutek czego wiezionego w ty Ё 

podaje do wiadomości ogółu nowowstępują- "ego w innem a: Šš. p. OE 
cych” na USB koleżanek i kolegów, że z dn. Wa Wacławskiego ugodzono idę (art. 
5 września rb. uruchomione zostanie informa- 122 K. K.) i EC. "= A Sg0WY 
torjum, w którem można będzie zasięgnąć in- ak więzienia, zamieniającego dom po 
formacyj o wszelkich formalnościach, związa- wy. S 
nych z wpisami, jako też o warunkach studjów at a, kaze 
na jłoszczególnych wydziałach oraz o życiu a- lacyjnego p. Wacław aa p le 
kademickiem w ogólności. Informatotjum bę- P:P. sędziów A. (esa i ja Ra 
dzie czynne w lokalu sodalicyjnym przy ul. RZ wnosił wiceprokurator p. Kryczy 

W charakterze rzeczników oskarżonego wy 
Wielkiej 64. 2 

R NA stąpili: mec. mec. Śmiarowski, Margolis, obaj 
— Zmiany personelu w Kuratorjum. —Na- z Warszawy oraz miejscowi Czernichow i 

czelnik wydziału ogólnego Kuratorjum Okręgu pętrusewicz. 
Szkoln. Wileńskiego p. J. Małowieski zostaje Po załatwieniu formalności p. sędzia Borej- 
przeniesiony do Warszawy. ko zreferował sprawę, poczem sąd zbadał 

Powrót Kuratora. Kurator Okręgu šwiadkow: Mejnartowicza, przod. sł. sl. i po- 
Szkolnego p. Kazimierz Szelągowski „ powTó- sterunkowego Gubaka, którzy zobrazowali prze 
o z. urlopu wypoczynkowego i objął urzę- bieg zajścia, wreszcie powtarzając zeznania, 
owanie. : złoż w O 

— NOWY ROK SZKOLNY. Wczoraj w ryj oka domagał się za- 
OSOBISTA _ szkołach średnich i powszechnych rozpo- 
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KOMUNIKAT STACj! METEOROLO- 

GICZNEJ U.S.B. W WILNIE 

Z DNIA 1 WRZEŚNIA 

Ciśmienie średnie: 764. 

Temperatura średnia: + 16. 

Temperatura najwyższa: +20. 
Temperatura najniższa: +9. 

Opad: — 

Wiatr: północno - wschodni. 

Tendencja: wzrost. 

Uwagi: pogodnie. 

    
"+ Wscnód słeńca g. 5,11 

Zachód složca g.18 47 

SPO =W- 0 

ula Wulfina 
SĄD APELACYJNY ZŁAGODZIŁ WYROK DO 2-ch MIESIĘCY WIĘZIENIA 

twierdzenia postanowienia Sądu pierwszej in- 
stancji z tem jednak, by przy orzekaniu wy- 
sokości kary Sąd Apelacyjny zastosował art. 
163 K. K. 1932 r., jako łagodniejszy. 

Obrońcy w długich przemówieniach oświet- 
lali zajście, jako nie mające podłoża, wypływa 
jącego z nienawiści plemiennej i domagali 
się zmiany kwalifikacji prawnej. 

©sk. Wuifin prosił o uniewinnienie. 
Aczkolwiek Sąd ogłoszenie wyroku odro- 

czył na godz. 7 wiecz., to jednak narada prze 
dłużyła się znacznie. 

Wreszcie o godz. 9 wiecz. dzwonek poprze 
dzii wejście Sądu. 

Wśród skupionej uwagi obecnych, prezes 
ogłosił sentencję wyroku, którego mocą przy- 
chylając się do wniosku obrony skazał osk. 
Szmula Wulfina na 2 miesiące więzienia, zmie 
niając kwalifikację czynu oskarżonego z art. 
263 cz. 4 K. K. z r. 1903. 

W krótkich motywach prezes zaznaczył 
iż Sąd Apelacyjny nie przechylił się do tezy 
Sądu Okręgowego. Nie uznął bowiem, by zaj- 
ście można było uważać jako rozruchy czy to 
antypolskie czy antyżydowskie, lecz za zajście 
uliczne wywołane przez szowinistycznie usposo 
bioną grupę mtoMziežy, w czasie których rzuco 
no kamienie i w skutek czego ugodzony zo- 

stai š. p. Waclawski. K. 

i z = LLA L SLL LSI 
— P WOJ. KIRTIKLIS W WILNIE. czął się mowy rok szkolny. [Przed rozpoczę- EST ENN SE TEST 

aj pn Wilna wojewoda ciem nowego roku szkolnego młodzież w wschodnich i pogranicza nastąpiło znaczne u- 
żę gti Rae Pobyt p. Kir. kościele św. Jana i innych świątyniach wy spokojenie. Akcja szpiegowska została całkowi 

tiklisu w Wilnie ma charakter prywatny. słuchała Mszy św., poczem w szkolach od- cję sparaliżowana. To samo, choć w mniejszym 

URZĘDOWA byly ein meto lekcje. kok от stopniu da się powiedzieć o przestępstwach 
о рр 9 и natury kryminalnej. 

— Ogłoszenie o sądach doraźnych. —Roz- Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświece- 

plakatowane zostało obwieszczenie o sądach "ia Publicznego przyznało na rok szkolny OPŁATY W RESTAURACJACH 
soraźnych. 

1932 — 33 prawa szkół państwowych nastę- NĄ RZECZ BEZROBOTNYCH. Poczyna- 

| Na podstawie nowej ustawy karno - sądo- NE R średnim ogólno-kształcącym jąc od dnia dzisiejszego od gościi przeby- 
wej pod sądy doraźne podpadają następujące : jących w zakładach gastronomicznych 
przestępstwa: morderstwa rabunkowe, rabunki 

pełne prawa: Gimnazjum O.O. jezuitów, WE o 2 : 
: ` Iki, Gimnazjum Zgromadzenia Sióstr Najświętszej po godz. 12-tej w mocy pobierana będzie 0- 

zabójstwa polityczne, zamachy na instytucje 
użyteczności publicznej, państwowe, wojsko- 

Rodziny z Nazaretu, Gimnazjum im. Tadeusza płata w. wysokiości 50 groszy. Osiągnięte 
roi Czackiego, Gimnazjum Epsztajna, Gimnazjum z tego źródła snmy zasilą fundusz bezro- 

we, zamachy sabotażowe, kradzieże z włama- Dzięcielskiej, Gimnazjum Towarzystwa  Peda- я 
niem przy udziale bandy uzbrojonej, zamachy gogów i Gimnazjum Towarzystwa Rozpow- 
ma osoby urzędowć, podpalenia, zbrodnicze spo szechniania Oświaty; —W YBRYKI KOMUNISTÓW. m 
wodowanie powodzi, zalania wodą cudzego niepełne prawa: Gimnazjum Welera, Gi- ułku św.-Michalskim grupa komunistów 

| mienia, przechowywanie broni palnej i wybu- mnazjum xx. Misjonarzy, gimn. Kluczowej gi- wywiesiła wczoraj wieczorem czerwoną 
| chowej itp. mnazjum Białoruskiego Komitetu  Rodziciel- szmatę i rzuciła kilka kamieni w okna Ku- 
m KOŚCIELNA skiego, Gimnazjum, im. Witolda Wielkiego ratorjum szkolnego. 

T-wa „Rytas“, Liceum Pań Benedyktynek, EZE 
— WYNIK KWEST NA FUNDUSZ (į i i Li im. Fi sa WYPADKI I KRADZIEŻ] 4 Liceum S.S. Wizytek i Liceum im. Filomatów. >. OKRADZIONE: MIESZKANIE. W” dniu 

RATOWANIA BAZYLIKI Z Komitetu — 8-mio kl. Giliai IE SCG mom oka Wy 
Ja 1 iki ileńskiej iaduje- ne im. ]. I. Kraszewskiego w Wilnie, ul. Ostro 31 . m. mieznant s pomocą х 

Ratowania Las as bramska 27, przyjmuje zapisy do "bės 1 — cia szyby w oknie dostali się na werandę do 

WE O YE аа Ь, VII. Egzaminy wstępne rozpoczną się 2 wrze- mu przy ul. Sosnowej 7 i skradli z mieszka- 
licznych na pomnożenie funduszów Komi- śnią o godz. 9-ej. Kancelarja czynna codzien- nia Lipowskiej Bronisławy garderobę damską 
tetu przedstawiają się następująco: nie w godz. 9.13. Opłatę za naukę od 25 zł. bieliznę stołową, oraz inne drobne rzeczy, łą- 

17 czerwca br. zł. 701,45, 24 czerwca mies. Niezamożni korzystają z ulg. Dla ucz- cznej wartości około 2 tysięcy Zl. W toku 
i iów i i ierwi i ść skradzio- 884 li; 142,35, 8 lipca 93,84, 15 niów będzie zorganizowana bezpłatna czytel- pierwiastkowego dochodzenia czę: 0 

1‘—' 9244'01 22 lipca D 2 ca 18,24, nia podręczników. Przy gimnazjum istnieją nych rzeczy znaleziono w lasku na Zwierzyń- 
o z ZNA p „.” kursy wieczorowe dla dorosłych. cu. 

5 sierpnia 31,33, 12 sierpnia 51,15, 19 sier- A KSNIE Wiezoca= Kursy Maki. — SŁUŻĄCA UKRADŁA 2 TYS. ZŁ. 

puia 42,77, 26 sierpnia 286. — Razem zl. ralne dla dorosłych przy gimnazjum im. j. |. Rzeźnik Hirsz (Zawalna 28) zameldował poli- 
1.823,24. Kraszewskiego w Wilnie, ul. Ostrobramska 27, si = dniu 30 Spa > W >— Z py: 

iej kweście ski й « 43, założone ku 1926. Uprawnione przez Ku- „ub. m. z jego mieszkania 2 mu 
Uaza sis ko AE» rałoi OŚ WSR: lie 31028. Typ humani- tysiące zl. gotówką. Ustalono, iż kradzieży 

5 = ze DD: ‚ ką i Skobejko System półrocz- tej dokonała służąca Rzeźnika Osipowiczówna 

dała ogólnie zł. 216,50, w czem byly 2 bank ny, program gimnazjów państwowych. Począ Janina, Stefańska 33. Osipowiczównę zatrzy- 
noty po zł. 100. tek roku szkolnego 5 września 0 godz. 17. mano, skradzionych pieniędzy nie 

Składając gorące podziękowanie szia- kancelarja czynna w godz. 9 — 13 i 17 — 19. — ZAMACH SAMOBÓJCZY  KALEKIEJ. 
chetnym ofiarodawcom oraz  niestrudzo- PRYWATNA KOBDUKACYJNA Butrymowiczowa Fryda głucho-niema — ($а- 
uym Paniom Kwestarkom, które tak wy- SZKOŁA [POWSZECHNA 

styczny i mat.-przyrodniczy. 

„PROMIEŃ wicz 16) w celu pozbawienia się życia wypi- 
trwale śpieszą Komitetowi z pomocą, po- Organizowana pnzez grono nauczycieli z łą spirytusu drzewnego. Lekarz Pogotowia, 
dajemy do wiadomości, że piątkowe kwe- wyższem wykształceniem przyjmuje zapi- po udzieleniu desperatce pomocy, odwiózł ją 
sty uliczne odbywać się będą w dalszym sy codzieriaie w: lokalu szkolnym przy ul. do szpitala Sawicz w stanie niezagrażającym 
siągu aż do 14 października br. włącznie. Wiwulskiego 4 m. 7 (róg ul. Piłsudskiego) życiu, 

Śpieszmy wszyscy w miarę możności w godz. 4 — 6 p. p. : — DZIECKO SPADŁO Z HUSTAWKIL 
ma ratunek Katedry Wiileńskiej! Urządzenie lokalu zastosowane do naj- Szydłowski Czesław 1. dA, Ce CR Nr. 27, 

Równocześnie dziękuje Komitet serdecz nowszych wymagań pedagogiki. spadł z huśtawki, doznając złamania praw. 
nie za złożone przez WPP: dyr. W. Hule- Opłaty ustalono b. przystępne. Niezamo- c pea jo eram Z Pogoto- 

i af. J. Kl Konserwatora dr. St. żnym zniżki. НО LS ama, prot. J. Kosa, * mocy, poczem oddał go pod opiekę rodzi- 
Loreniza i prof. F. Ruszczyca — otrzyma- TEATR I MUZYKA — сбм. 

DO PRACY 
Z dniem wczorajszym rozpoczął się no- 

wy rok szkolny. Po dwumiesięczntych wy- 
wczasach powraca w mury uczelni mło- 
dzież, aby po zasłużonym wypoczynku, z 
nową pasją, z nową żarliwiością zabrać się 
do mozolnej pracy nad kształceniem swych 
umysłów i charakterów. 

Fakt ten powtanza się corocznie, i co- 
rocznie wzbudza w nas te same refleksje 
i uczucia. 

Nihil novi sub sole. — Ta oklepana praw- 

da usprawiedliwia imną, również miepoz- 
bawioną pozonniie cech komunału: mło- 
dzież, która przystąpiła w dniu wczoraj- 
szym do dalszej nauki, jest rzeczywiście 
nadzieją społeczeństwa i podwaliną jego 
przyszłej wielkości, 

Stąd i troska wielka o jej rozwój i u- 
czucie optymizmu, że pokładanej w niej ut 

ności nie zachwieje. 

Wierzymy, że w murach tych szkół, któ- 
re wczoraj otworzyły się szeroko na przy- 
jecie swych wychowanków, rośnie w: twar- 
dym codziennym trudzie mowa Polska, 
iPolska oczekiwana i twórcza, pełna entu- 
zjazmu dla pracy, kuźnica płodnego wy- 
siłku. 

Wierzymy, że młodzież, którą wczoraj 
widzieliśmy śpieszącą do szkół, nie zawie- 
dzie nadziei naszych, wyrastając na zwy- 

„Gcięską armję nieugiętych pracowników dia 
państwa i narodu, 

BRWERAOZRZETZ KD CASE 

Przed 

WILNO. — jeszcze w tym tygodniu 

w rejonie Stołpców ma nastąpić spotka 

nie konmiisyj polskiej i sowieckiej w 

sprawie inającej nastąpić w dniu 15 bm. 

wymiany więźniów między Polską a So 

NA FILMOWEJ TAŚMIE ; 
„KAPITAN WHALAN'* — „HELIOS“ 

Są filmy, ma których wiidz doznaje sil- 
nych wrażeń. Są też takie, które przypra- 
wiają o ból głowy, z powodu swej bezsen- 
sowności. 

Najwięcej wszakże ogląda 
czej miernych. 

Wyświetlany w „Heliosie — „Kapitan 
Whalan“ należy do rzędu filmów wykona- 
nych poprawnie, ze znajomością mzeczy, ale 
bez specjalnej staranności: w: ujęciu myśli. 
Tem nie mniej obraz należy do lepszych, 
choć nie jest „śwoździem sezonu”. 

Fabuła ujęta jest stereotypowo. Więk- 
szą uwagę zwrócono ma djalogi, które na- 
wet dla nierozumiejących języka, mają du- 
żo ekspresji. 

Założenie tej nowelki filmowej, jeżeli 
tak można powiedzieć, jest o tyle proste, o 
ile typowo literackie, (Przemiana wewnę- 
trzna dziewczyny portowej (Claudette Col- 
bert) pod wpływem miłości dla cudzego 
dziecka zbliżają ją do szczerego i dzielne- 
go kapitana(Gary Cooper). Zgrzyty 
przeszłości milkną dzięki  podrzutkowi, 
którego oboje pokochali. — Fiłm ma uła- 
twione podejście, należy do czołowych ak- 
torów filmowych. Nie znam filmu, w któ- 
rymby świetny ten artysta zawiódł. Zaw- 
sze jest doskonały. Takie „„Miamocco“ lub 
„Ulice wielkomiejskie" połowę swego po- 
wodzenia zawdzięczają Cooperowi. 

Claudett Colbert odtwarza swoją rolę z 
wielkiem przejęciem się i maturalizmem. 
Para murzynów dobra, choć miejscami 
szarżująca. 

Najlepiej wszakże wywiązuje się ze 
swej roli malutki bobaś. Kilkunastomie- 
sięczny ten „aktor“ jest tak realny, że z 
miejsca zdobywa sympatję widowmi. Dla 
samego tego „gwiazdora* warto film zo- 
zobaczyć. 

Przy okazji mała uwaga: niedbalstwo 
naszych biur kinowych jest znane. Napisy 
są wogóle i stale niegramatyczne. 

To samo i teraz. Nie mówi się i nie pi- 
sze „tyś poszedłeś* — ale „tyś poszedł”, 
lub „ty poszedłeś", — Dwa grzyby za wie:- 
le w jeden-barszcz. Także wyraz dziceko 
jest rodzaju nijakiego (to dziecko) i nie 
mówi się „widzę go*, ale „widzę je" itp. 

Ktoś, kto kontroluje filmy powinien na 
te rzeczy zwracać uwagę. Tad, ©. 

" LOT 
poprzez czyste 

przestworze wolne 
od kurzu, dymu 
i sadzy, dsjąc moc 
cudnych wrażeń, 

KRZEPI UMYSŁ I CIAŁO 
— и 2 

się rzezcy ra- 

  

  

  

wymianą więżniów politycznych 
58 POLAKÓW ODZYSKA WOLNOŚĆ 

koło 50 więźniów, znajdujących się w 

więzieniach na Łukiszkach, w Rawiczu, 

Poznaniu i Warszawie. 

W dniu 15 bm. w Stołpcach spotka- 
ją się dwie komisje: polska i sowiecka, 

ue przez nich z Redakcji „Tęczy* hono- 
rarjum za rękopis wspólnego artykułu o 
odnailezieniu grobów) królewskich w Wilnie 
— zł. 100. (sto złotych). 

ŻAŁOBNA 

„HANDLARZE SLAWY“ 
LETNIM. Dziś, w piątek 2 b. m. o godz. 8 

ukaże się po raz pierwszy arcywe 

- satyna Marcelego Pagnol'a wały straż ogniowa i oddział wojska. 
i Pawła Nivoix p. t. „Handlarze sławy”. wynoszą koło 10.000 zł. 

m. 15 

soła komedjo 

W TEATRZE WILEJKA 
— POŻAR. - W Wilejce wybuch! duży po 

żar, który strawił górne piętro należącego do г 
Zacharjasza Kopelowicza domu. Ogień zlikwido niów, obejmująca około 100 nazwisk.— 

Straty [ista więźniów polskich, znajdujących 

wietami. 

Opracowana już została lista więż- 
które będą posiadały formalny akt przy 

jęcia więźniów. Więźniowie przytrans- 

portowani zostaną specjalnemi wagona- 

mi. Sama wymiana zdaje się nastąpi nie 
— ZWŁOKI NOWORODKA. — Koło toru 

kolejowego Wilejka - Mołodeczno znaleziono 
zwłoki noworodka w stanie rozkładu. Dziecko 

— Wszystkim, którzy wyświadczyli o- Wnikliwa reżyserja, znakomitego artysty i 
słatnią przysługę ś.p. O. Anzelmowi przeorowi reżysera teatrów warszawskich p. J. Bonec 
Bonifratrów, a w szczególności Jego Eksce- kiego, który zarazem kreuje jedną z ról podrzui Dziecko ‚ 
lencji Księdzu Biskupowi Kazimierzowi Mi- maczelnych — wydobywa z tej komedji szło a? A Ss iškas 
chalkiewiczowi, całemu duchowieństwu, wszy- wszystkie walory sceniczne. Udział biorą je w lesie 
stkim Siostram Zakonnym i wszystkim wier- najwybitniejsze siły zespołu z p. Janem Pies wyrył rupka z moyiłki i 
nym, Bomeckim na czele, który po wygraniu tej na szosę. 

Konwert O.O. Bonifratrów tą drogą skłą- Sztuki opuszcza Wilno. — NAPAD NA DRODZE. — Na drodze 
da serdeczne Bóg zapłać. Jutro i codziennie „Handlarze sławy”. między Postawami a wsią Kozice w 4 km. Di 

WOJSKOWA REWJA „TYLKO DLA DORO- Postaw Ignacy Brzozowski został zatrzymany 
- SLYCH“ W TEATRZE LETNIM. Dziś, przez jadących furmanką 3 osobników, któ- 

— A rocznika -1914. Z dniem w, piątek 2 b. m. o godz. 8. m, 15 po raz SE mu 20 zł. ZĘ ia 
wczorajszym referat wojskowy magistratu m. atni ui świet: > k »olicja wszczęła pościg i w rezultacie u- 
Wilna przystąpił do rejestracji Šešių w KM da koo zzz E jęci zostali Mieczysław  Krasilewicz, Ignacy wieku  przedpoborowym  urodzonych w roku J€ * | Corosych , która zyskala Eksteryn i Jan Wilkojė —. wszyscy mieszkań 1914. W pierwszym dniu zgłosiło się 43 pobo- duże powodzenie dzieki ewolucjom tanecz- cę Woruriec gminy hurdowskiej. 
rowych, Rejestracja potrwa do dnia 1 paździer Nym Neytów, humorystyczno - satyrycz- DZISNA nika. nym piosenkom Boruńskiego oraz doskona- — PRZYPADKOWY STRZAŁ. — We 

— Przed rejestracją rocznika 1912. — W łym produkcjom całego zespołu: pp. Koz- wsi Ligiejnie gm. rudziskiej pow. dziśnieńskie 
p: ACE magistrat m. Wilna rozpla łowskiej, Sempolińskiego, Sulimy - Jasz- go policjant natrafił na tajną gorzelnię. 

uje obwieszczenie wzywające mężczyzn uro polis 5 i && s а. W czasie pościgu za uciekającym gorzela- 
dzonych w 1912 rokuo do RY ae w ref. R ok е ‹іа-,п‚у kę ACE nym podierdwy POZEW się i przypad. wojskowym miasta. Zainteresowani winni już 711 OkiaSkami, Zniżki! i kredytówki ważne. kowe wystrzelii z rewolweru. Kula trafiła go- 
obecnie zabiegać o uzyskanie potrzebnych przy Jutro, w sobotę 3 b. m. o godz. 8 m. rzelnika Wincentego Pucza w nogę. Odwiezio zgłoszeniu dokumentów, a mianowicie metryki 15 premjera nowej rewji p. t. „Publiczność go go do szpitala w Dziśnie. acz i „dowodu zamieszkania w Wilnie. ma głos* w wykonaniu całego zespołu Z POGRANICZA 

etryka urodzenia może być zastąpiona in- artystów teatru „Morskie oko". — ZBIEGOWIE ŁÓDZCY NAD GRA- 
za WERE urzędowym, stwierdzającym — _- POPOŁUDNIÓWKA NIEDZIELNA NICĄ. Z Dzisny piszą, że wczoraj w mocy jsce i datę urodzenia, imiona rodziców itp. W TEATRZE LETNIM. W : sz. J , = . 

— Rocznik 1909 przechodzi do rezerwy— V TE # . nadchodzącą w rejonie odeinka Jazno w pobliżu wsi 
Po odbyciu siużby wojskowej rocznik 1909 о- niedzielę, dn. 4 b. m. o godz. 8 m. 15 dana Olchówka patrol KOP. mapotkał grupę 

i szeregi w dniach 9 i 1Owrześnia. W bedzie jako popołudniówka doskonała rewja mężczyzn i kobiet, która usiłowała niele- tym samym czasie nastąpi zwolnienie podcho- „Tylko dla dorosłych", z duetem tanecznym walnie przedostać się przez granicę. Ponie- rążych tego rocznika. Dotyczy to jednak wy- Ney'ów, świetnym piosenkarzem Boruńskim waż zbiegowie mie usłuchali wezwania. pa- 

A Šoki — Wydział woj - O S aaa a 1 iż = 0 EE: OR R 
skowy magistratu prowadzi nadal wypłatę za- OZ ai żyli broni, TERE jednego z uciekinerów. 
siłków rezerwistom, powołanym w br. naćwi- CO GRAJA W KINACH? Jest to Chaim Kałmanowicz, pochodzący z 
czenia wojskowe. HELIOS — Kapitan Whalan. Łodzi. Ponadto ujęto jeszcze dwóch: Cha- 

Osoby, pragnące ubiegać się o zasiłek, win HOLLYWOOD — jak powstaje człowiek. ima Bergera i Berka Goldmana, również 
ny zgłaszać się do wydziału wojskowego, gdzie CASINO —- : mieszkańców m. Łodzi, uzyskają wyczerpujące informacje. o Transatlantic. Ranne: Kał i p" — KOMISJA POBOROWA. Na dzień ŚWIATOWID — Tajemnica starego rodu. „, szpitala zaś оНОО оаО 
T bm. wyznaczono dodatkowe posiedzenie „PAN — 0) Król walca, 2) Mistrz bezczeł- do dyspozycji władz OAI 
Komisji poborowej. Komisja urzędować ności. — KATASTROFA SAMOLOTOWA. — We będzie w lokalu przy ul. Bazyljańskiej 2 RÓŻNE wsi sowieckiej Czeresinie w rejonie Uściano- 
od godz. 8-mej rano. Stawić się mają ci _ — Tydzień PCK. — Wileński oddział Pol- WiCZ zdarzył się nieszczęśliwy wypadek w cza wszyscy mężczyźni, zamieszkali na terenie skiego Czerwonego Krzyża organizuje od 27 Sie lądowania samolotu sowieckiego. Aparat 
miasta, którzy mie mają uregulowaneg» Września do 3 października tydzień PCK. _ wojskowy pilotowany przez lotnika Kałmiki- 
stosunku do służby wojskowej. . — Walka z przemytnictwem. — Dzięki ak Towa z Mińska przewrócił się do góry kołami 

cji KOP działalność przemytnicza na terenie i uderzył o płot. Lotnik doznał złamania krę- SKARBOWA _— Wilna i pogranicza w ostatnim miesiącu znacz zora | So A c ae A 
од 7 JĄ JUŻ PRZE nie zmalała. W sierpniu zatrzymano przeszło ПУ М @ ie c re onu si aży granicznej. 
E Aaa U BS 30 przemytników z towarem Si około S 5 do Litwy w celu NIKÓW. Z dniem wczorajszym weszło w 0 S Zl emo: go typu samolotu po 

> й к Przed rokiem Wileńszczyżna byla kompiet- ŚCigowego. Życie zarządzenie, przewidujące rewizje 0- nie y ya komplet  aobiete u ini A oplałajsh: PORE zalana towarami przemycanemi z Litwy i List do Redakcji 
Łotwy, a nawet i z Prus Wschodnich. Prze- 

wyciągnął 

POSTAWY 

  

mików, ważnie przemycano tytonie i papierosy łotew Szanowny Panie! 
Nowe przepisy zezwalają władzom skar SKie i litewskie. Na terenie Wileńszczyzny oko Proponuję projekt uczczenia por. Żwirki, 

х wchodzenia w każdym czasie, a ło 40 proc. palących używało tytoniu pocho- czysto kobiecy: niech jakaś firma wileńska 
dzenia obcego. (chrześcijańska, ma się rozumieć!) wypuści więc i w nocy, oraz dnie świąteczne do mie 

szkań podatników, w celu przeprow 
nia poszukiwań pieniędzy. 

izje osobiste mogą być dokonane w 

Celem sparaliżowania akcji przemytniczej na rynek damskie kapelusiki - pilotki pod na- adze- projektowano nawet rzucenie na rynek specjał zwą Żwirki, a procenty z tego dochodu pośle 
nych papierosów ochronnych. na aeroplan dla por. Żwirki, albo na to, co — Polepszenie stanu bezpieczeństwa. — Wilno wymyśli dla uczczenia bohatera. Tylko 

ci... Co Szanowny Pan na to? 

Lok miejscu, jeśli zachodzi obawa u- Wobec wprowadzenia sądów doraźnych w o- te". Macisisat to do wymysłów _pecha_ mia, cial należności skarbowej. statnim kwartale na terenie województw GERAIS AWA Na RE nod 

  

się w Mińsku, Połocku, Moskwie i Brań 
sku wynosi 58 osób, w tej liczbie trzech 

duchownych, 5 nauczycieli, 4 wojsko- 
wych i 5 kobiet, Sowiety otrzymają o- 

w Stołpcach, lecz w Kołosowie. 

W grudniu nastąpić ma druga wy- 

miana więźniów politycznych między 

Polską a Sowietami. 

  

lzy dom robotniczy będzie przerobiony * 
na... łaźnię? 

WILNO. Wśród pracowników miejskich ty długu, zaciągniętego na budowę. Odpo- "i9] POW. nowogródzkiego i na terenie gmi 
krążą uporczywe pogłoski o projekcie sek- 
cji technicznej przerobienia domu robotni- 
czego na Pióromoncie ma łaźnię publiczną. 

Chodzi o to, że posesja ta, zbudowana 
przez sekcję techniczną dużym nakładem 
pieniędzy, pożyczonych w bankach, nie pso 
centuje w wysokości, na jaką magistrat 
liczył. 

Przyczyny, które na to się złożyły są 
różme, lecz najważniejszą jest zbyt wygó- 
rowane |komorne (np. czterdzieści kilka 
złotych za jeden pokój z kuchnią). Loka- 
torzy posesji wychodząc 2 založenia, že 
mieszkania w domach prywatnych są o 
wiele tańsze, masowo opuszczają dom 
miejski. 

Zwolnionych lokali nikt mie zajmuje i to 
powoduje deficyt. 

Obecnie nadchodzi termin płatności ra- 

wiednich sum na ten cel budżet miejski nie 
przewiduje, więc zachodzi potrzeba wyna- 
lezienia Źródła, które pozwoliłoby na po- 
krycie zobowiązań. 

Powstał więc projekt przerobienia do- 
mu na łaźnię publiczną, brak której dziei- 
miica Kalwaryjska oddawna odczuwa. Mo- 
tyw ten posłużył do zainteresowania się 
projektem sekcji technicznej i jest poważ- 
nie brany pod uwagę. Ma być nawet opra- 
cowany kosztorys przebudówy. : 

W ten sposób rozwiewa się błogi sen 
© polskim Wiedniu... z pp. towarzyszami 

na czelę. : 
Dom miał dać schronisko robotnikom 

i urzędnikom miejskim, „wyzyskiwanym* 
przez kamieczników - burżujów. 

Spodziewać się należy, że magistrat 
wyjaśni tę sprawę. 

9-ty Tydzień L. 0.P.P. w Wilnie 
W niedzielę dnia 4 września Zarząd 

Komitetu Wojewódzkiego Wileńskiego L. 
O.P.P. rozpoczyna swą doroczną imprezę 
IX Tydzień LOPP. 

Celem Tygodnia jest zebranie nowych 
środków na prowadzenie rozpoczętych prae 
w dziedzinie rozbudowy polskiego lotnic- 
twa i organizacji obrony przeciwlotnicza- 
gazowej. W tym celu przeprowadzony zo- 
stanie szereg imprez dochodowych, które 
pomyślane są w ten sposób, żeby przy nłaj- 
mniejszych kosztach organizacyjnych za- 
pewmiały jakmajwiększy zysk, gwarantu- 

Chrz. Nar. Naucz. Szkół Pows.) 

w kancelarji Publicznej Szkoły 
Młodzież obojga płci pragnąca wstąpić 

Koncesjonowane przez Kurat. Okręgu Szkoln. Wil. 
KOEDUKACYJNE KURSY WIECZOROWE 

im. ADAMA MICKIEWICZA 
dla młodzieży i dorssłych (zał w 1926 r. przez Stowarzyszenie 

klasowsj szkoły powszechnej. Specjalne 
i funkcjonzrjuszów Policji państwowej. 

Odczyty, Wycieczki narkowe. Opieka hygjeniczno lekarska. Wypożyczalnia 
podręczników szkolnych. — Zapisy od dnia 2 września w godz. 5—7 wiecz. 

muje tamże gruntowne specjalne przygotowanie systemem rocznym, 
Ovłeta minimalna 

jąc równocześnie możność jaknajściślejszej 
kontroli. 

Podstawowemii imprezami: dochodowe- 
mi będą mareczki LOPIP. w: cenie 5, 10, 20 
150 gr, naklejane na rachumki, podania, 
zaświadczenia, bilety teatralne i kinowe, 
oraz listy ofiar, przesłane właścicielom nie 
ruchomości z prośbą o zbieranie ofiar od 
poszczególnych lokatorów. 

Nie wątpimy też, że wszyscy zechcą 

choć najdrobniejszą ofiarą przyczynić się 
do rozwoju LOPP. i do realizacji naszych 
zamierzeń. 

  

Z programem pełnej siedmio- 
omplety dla podoficerów 

Powsz, Nr. 24 Mostowa 7. 
do gimnazjum (od kl. Ill i IV) otrzy- 

lidžka 
— PAN PREZES SĄDU OKRĘGOWE- 

GO W LIDZIE Bukowski Jerzy powrócił 
w dniu dzisiejszym z urlopu wypoczyziko- 
wego i objął urzędowanie. 

— KOBIETY W ZWIĄZKU LEGJO- 
NISTÓW. Lidzki Oddział Związu Legjoni- 
stów i POW-iaków: powiększył się o człon- 

ka, którym jest kobieta. [Pani Macewiczo- 
„wa Marja, b. żołnierz legjonowy ma poza 
sobą szereg zasług w: pracy społecznej i 
wstąpienie jej do Związku należy powitać 
z zadowoleniem, gdyż takich nam właśnie 
ludzi potrzeba. Lidzkie Koło Zw. Leg, i P. 

O. W. w swoich szeregach ma dwie kobie- 
ty, a mianowicie panią Bulandową peo- 

wiaczkę i panią Macewiczową legjonistkę. 
— WIELKA LOTERJA FANTOWA. 

W dniach 4 i 5 września br. w ogródku *. 
zw. Plac Chwały odbędzie się Wielka Lo- 
terja Fantowa na rzecz Księży Pijarów. 
Bogate fanty i minimalna cena biletów: lo- 
teryjnych winny ściągnąć tysiące osób.— 
Czysty dochód przeznaczony jest na zakup 
szat liturgicznych. 

— DOŻYNKI W BERDÓWCE. Dnia 11 
wnześnia br. odbędą się poraz pierwszy u- 
roczyste Dożynki w Berdówce, gdzie wło- 
darzem będzie pan Starosta Bogatkowski. 
Bogaty program, który składa się na uro- 
czystość, wywołał wielkie zainteresowanie 
wśród społeczeństwa powiatu lidzkiego.— 
Udział w dożynkach brać będzie kilkadzie- 
siąt organizacyj. 

— WIELKA ZABAWA TANECZNA 
ZW. PODOFICERÓW REZERWY, Wiecz 
rem dnia 3-go września br. w sali Ogniska 
Kolejowego odbędzie się pierwsza Wielka 
Zabawa Taneczna, otwierająca sezon je- 
sienny. Zabawa ta organizowana jest przez 
Związek Podoficerów Rezerwy i mamy 
nadzieję, że będzie cna jedną z najudatniej 
szych zabaw wogóle. Tani i obficie zao- 
patrzony bufet będzie prawdziwą rozkoszą 
dla smakoszów, a doborowa orkiestra 5 p. 
Lotniczego zadowolni najdoskonalszych 
tancerzy. A więc wszyscy do Ogniska. 

nouogiddzka 
— NOWE WYCIECZKI PTK ODDZIAŁ 

j| W NOWOGRÓDKU. Po udałej ostatnio 
wycieczce nad Świteź w dniu 28 sierpnia 
w której brało udział 36 osób, sekcja wycie 
czkowa projektuje obecnie zorganizować 
trzy inne wycieczki a mianowicie: 

1). Nowogródek — huta Niemen, rz. 
Niemen ew. 

2) Nowogródek — Szczonse — rz. Nie- 
men i z powrotem. (Koszt jednej lub drugiej 
wycieczki będzi wynosił 3 zł. Wycieczka 
ma wyruszyć w dniu 4 września. 

3) Nowogródek — Szczorse — Niemet. 
— Ктошай — puszcza Nalibocka i z-.powro- 
tem. Koszt wycieczki 5 zł. Wyruszenie tej 
wycieczki i termin uzależniony jest od 
ilości zgłoszonych kandydatów, najmniej 
10 osób. 

Zgłaszać się można: w gmachu Urzę- 
du Wojewódzkiego, pokój Nr. 35 (ielefcn 
Nr. 79) w godzinach urzędowych lub też 
w kjosku p. Michalskiego. 

— SKAZANIE KOMUNISTÓW. Sąd Ok- 
ręgowy w Nowogródku skazał za działal- 
ność komunistyczną nia rozprawie w dniu 30 
sierpnia: Gierusa Aleksandra ze wsi Eo- 
rowiki gm. zdzięciolskiej na 4 lata ciężkie- 
go więzienia i zapłacenie 160 zł. kosztów 
sądowych; Miłuszańskiego Jakóba: i Rod- 
ziewiceza Filipa z miasteczka Lubcz, oraz 
Korzeniewskiego Jana ze wsi Sienna gm. 
lubczańskiej pow. nowogródzkiego po 4 la- 

ciężkiego więzienia i zapłacenie po 160 
kosztów. sądowych. 
— WYPADEK PODOZAS MANEW- 

RÓW. W dniu 29 sierpnia podczas manew- 
rów wiojskowych na terenie gminy korelic 

ny turzeckiej pow. stołpeckiego, został za- 
bity pociskiem artyleryjskim ułan Wacław 
Krukowski. 

SAMOBÓJSTWO PRACOWNIKA 
GMINNEGO W: JURACISZKACH, W dniu 
27 sierpnia w miasteczku Juraciszki pow. 
wołożyńskiego popełnił samobójstwo przez 
zażycie trucizny pracownik gminny Wła- 
dysław Męzio. Przyczyną samobójstwa 
były nieporozumienia rodzinne. 

— ZABÓJSTWO W MAŁYCH TUPA- 
ŁACH. W) dniu 30 sierpnia około godziny 
10 wieczorem, wystrzałem przez okno za- 
bity został Włodzimierz Stankiewicz miesz- 
kaniec wsi Mały Tupały pow. nowogródz- 
kiego. Zabójstwo nosi charakter zemsty o- 
sobistej. Śledztwo w (toku. 

słoniińska 
— PREZES SĄDU OKRĘGOWEGO 

BAWIŁ W SŁONIMIE. Onegdaj bawił w 
Słonimie (Pirezes Sądu Okręgowego w Gro- 
dnie p. Gedroyć. 

Jak mas informują, podczas pobytu 
swego w Słonimie p. Prezes żywo intere- 
sowwł się sprawą lokalu dla Sądu grodz- 
kiego w Słonimie i o ile mam wiadomo 
prowadził w tej sprawie rozmowy z człon- 
kami wydziału powiatowego. 

— OBCHÓD KU CZCI ROCZNICY 
TRAGICZNEJ ŚMIERCI 5. P. T. HOŁÓW- 
KL Rada (Pow. BBWR w Słonimie przy 
współudziale miejscowej Komendy Legjo- 
nu Młodych urządzają uroczysty obchód ża- 
łobny w dniu 44. 9. 1932 r. o godz. 13-tej, 
w Domu Lńidowym w Słomimie z okazji 

rocznicy tragicznego zgonu posła ziemi 
hnszej ś. p. Tadeusza: Hołówki, ma którą 
organizatorzy tą drogą zapraszają społe- 
czeństwo Słonima i powiatu . 

—P. STAROSTA KOŚLACZ ROZPO- 
CZĄŁ URLOP. W. dniu 31. 8. r. b. rozpo- 
czął p. starosta słonimski p. Koślacz ośmio 
dniowy urlop wypoczynkowy. 

Podczas nievbecności p. Koślacza obo- 

wiązki starosty będzie pełnił p. Wacław 
Wojewódzki, zastępca starosty. " 

=
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grodžiejyka 
— POWRÓT Z URLOPU P. STARO- 

STY ROBAKIEWICZA. Starosta grodzień- 
ski p. Robakiewicz powrócił z urlopu i ob- 
jął urzędowanie. 

— OMINIĘCIE STRAJKU IPERSONE- 

LU SZPITALA ŻYD. Jak się dowiaduje- 
my, dzięki staraniom p. Inspektora Pracy, 

Lekarza Powiatowego i innych miarodaj- 
mych czynników, udało się złagodzić tar- 
cia między personelem a zarządem iszpita- 
la żydowskiego. Na konferencji z udzia- 
łem p. Inspektora Pracy, Lekarza Powiia- 
towego, prezesa zarządu Gminy Żyd., pre- 
zesą zarządu szpitala i przedstawicieli pra 

cowiników, uchwalomie zostało dać zarządo- 

wi 10 dni czasu, aby; choć częściowo wypła 
cić pracownikom zaległe pobory. 

— WYSTAWA, : Wczoraj 1 września 
o godz. 17 została otwarta Wystawa Rucho 
ma prób i wzorów przemysłu krajowego. 

— SYSTEMATYCZNIE KRADŁ. Za- 

trudniony w zakładach optycznych p. A. 
Majzla miejaki Aleksandrowicz, ul. Bry- 
gidzka, został przez p. Majzla przyłapany 
jak wynosił z jego sklepu różne rzeczy. 

W toku śledztwa okazało się, że Alek- 

samdrowicz uprawiał tło: „zajęcie” od dłuż- 
szego czasu, skutkiem czego p. Majzel po- 

miiósł dość poważne straty. 
Sąd grodzki, przed którym Aleksandro- 

wiez w tych dniach odpowiadał, skazał go 
ma 6 miesięcy więzienia, przyjmując jed- 

ma/k młody wiek przestępcy, zawiesił wyko 
nanie kary na przeciąg 5 lat. 

— KRADZIEŻ. Skradziono narzędzia 
stolarskie wartości 160 zł. na szkodę Mi- 
chaluka, Białostocka 16. 

— POŻAR. 28 sierpnia br. wybuchł po- 
żar w Krynkach. Spaliły się zabudowania 
Szmarkowskiego wartości 4000 zł. 

— 81 sierpnia br. w Szczuczymie spali- 
ły się składy dykty w fabryce Drucko-Lu- 

beckiego. Straty wynoszą około 4000 zł. 

—PRZEJECHANIE CZŁOWIEKA. — 
W dniu 30 sierpnia br. został znaleziony 

na szosie Białystok — Wołkowysk kolo 
Horynki trup mężczyzny. Jak się okazało, 
Jana Łukasiewicza, który został »"»aiecha, 
my przez samochód, a następnie — praw- 
dopodobnie przez sprawcę — odciągnięty 
z drogi do lasu. 

— KRADZIEŻE. Skradziono Józefowi 
Klimaszewskiemu Listowskiego 27 garde- 
mobę wartości 800 zł. 

— Skradziono Gryńdzińskiej, Piłsud- 
skiego 13 — palto damskie wart. 110 zł. 

— Skradziono Tyszkiewiczowi, Piasko- 
wa 15, garderobę wartości 210 zł. 

— Skradziono Trojanowskiej, Witoldo- 
wa „garderobę wartości 170 zł. 

Rodzaj kradzieży, dokonywanych w 
przeciągu ostatnich kilku dni, wskazuje na 
to, że wszystkie one są dokonane przez 
tych samych sprawców, którzy pilnie strze 
gą swego. incognito wobec policji. 

    

Największą i najbezpiecz- 
niejszą zbiornicą kapitałów 

i oszczędności 

jest KOMUNALNA KASA 
OSZCZĘDNOŚCI POWIATU 

GRODZIEŃSKIEGO 
Wysokie oprocentowanie—całko- 
wiłe bezpieczeństwo — wypłaty 

na każde żądanie. 
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Początek saansów 

o g. 615, — 8, — 10, 
Dziś inauguracyjne otwarcie sezonu jesiennego 

Potężny dźwiękowiec polski 

»r DZIKIE POLA 

KINO 
DŹWIĘKOWE 

„ŚWIATOWID" 
GRODNO, Brygidzka 2. 

barańdiicka 
-— NABOŻEŃSTWO, ZA DUSZĘ 6. Р. 

POSŁA HOŁÓWKI. Z inicjatywy Rady 
Powiatowej BBWR. w dniu 29 sierpnia, 
jako w: rocznicę śmierci śp. posła Hołówki 
zostało odprawione nabożeństwo żałobne, 

które odprawił ks. Spachacz. 
Na mabożeństwie obecni byli przedsta- 

wiciele władz z panem starostą Neugebau- 
erem na czele. 

— Z DZIAŁALNOŚCI RADY POWIA- 
TOWEJ BBWR. Chcąc pogłębić pracę w 
terenie, Rada Powiatowa BBWR. urządza 

w dniach 17 i 18 wrzešnia dwudniowy 
kurs dla pracowników społecznych. Kurs 
będzie trwał 16 godzin. 

Program kursu obejmuje następujące 
przedmioty : 

Pierwszy dzień: Otwarcie kursu i po- 

witanie. Ideologja BBWR. Stosunek BBWR 
do organizacyj społecznych i oświatowych 
młodzieży i dorosłych. Państwowe wycho- 
wanie młodzieży i dorosłych bezpośrednie 
i pośrednie, przez organizacje miodzież-- 
we z uwzględnieniem dzisiejszych warun- 

ków pracy. Kierunki w oświacie poza- 
szkolnej. 

Drugi dzień: Główne formy pracy o- 
światowej pozaszkolnej. Zagadnienie czy- 
telnictwa (książka, gazeta). Zadania pri- 

cy świetlicowej. Wieczornica w świetliey. 
Śpiew w świetlicy. Fommy widowiskowe, 
jako środek celowiego oddziaływania. Na- 
stawiemie do pracy w terenie. Zakończe- 
nie kursu. 

— OBJĘCIE URZĘDU PRZEZ NO- 
WEGO BURMISTRZA. Burmistrz Jarmul- 
ski przyjechał i objął już urzędowanie od 
wice-burmistrza Winnikowa. 

— NOWE CENY NA CHLEB. Wsku- 
tek obniżenia się cen żyta, starostwo ob- 

mižylo ceny chleba, jak następuje: chleb 
razowiy 20 gr., chleb t. zw. silikowy 27 gv. 
i chleb 65 procentowy 30gr.Ceny obowią- 
zują od dnia 3 września. 

— POŻAR. W dniu 29 sierpnia w nocy Na Komitet Chlem dzieciom zł. 5. Na Dom 

wskutek zaprószenia ogmia przez Kozła IBRA 

Jefima, we wsi Mickiewicze Spłonął dom ||| i KS = 
mieszkalny Samuela Kałeszy, zamieszka- 
łego w Grodnie. 

PETENTYSYWYWYYTYTYW" FTYYYYWYYVVYVYWYWYYTYYYYY 

Ę DZIŚ W KINACH P. T. K. 

ł 

в 

ТЕ!М. 714 CENY ZNIŻONE 
REHIESMYZZEP IZ FEET Sia 

sean. 0 g. 6, 8 1 10.15. 

Ažwiekowiec 
Kino „POLONJA“ 

Pocztowa 4. 

Na otwzrcia sezonu! 

„ZEMSTA 
NIETOPERZA" 

Dzieje intymiego tlirtu arystokraty 
rosyjsk. ks. Orłowskiego i pokojówki 

iwan Petrowicz w roli księcia 
Anny Ondra w roli pokojówki 
Wspaniała muzyka J Straussa 

wstęp od 75 gr. 

Dźwiękowiac 

Kino „Ą POL LO" 
Dominik. 26. 

Otwarcie sezonu 1932 33 
Dżwięk. 100 proc. potężny dramat p. t 

ZORADZIECKIE 
ŚWIATŁA 

W rol.gł. L, Wolheim, R. Armstrong 
i J. Arthur 

wstęp od 60 groszy 

KINO „PALACE“ 
Orzaszk. 13. 

Dziš premjera 

Wstep od 70 gr. 

*W rolach gi; DANUTA ARCISZEWSKA, ZBIGNIEW 

 WOSASZY IA S 

HERMAN ZANDON 

KLUCZ DO ZAGADKI 
2 Tak, pan będzie narzędziem. Ma- 
ją już plan gotowy... A pan jak osioł, 
wlazł sam w ręce! Dlatego zamknęli tu 
pana. 

Donald rozłożył ręce bezradnie. 
— Nic nie rozumiem! Przecież czło- 

wiek zamknięty w pokoju, nie może po- 
móc w morderstwie! 

— (Co można wiedzieć?... a zresztą 
Stegton zabije pana również, kiedy przyj 
dzie czas, 

— Widzę, że macie tu istną rzeźnię! 
Zresztą człowiek z takim głosem, jsk 
Stegton, jest zdolny do wszystkiego. Pro 
szę posłuchać, Patsi... 

— Miss Hell, — poprawiła, prostu- 
jąc się dumnie. — Tylko przyjaciele na- 
zywają mnie Patsi, a pan nie należy do 
nich. 

Г 

— Temniemniej chce mnie pani u- 
ratowač? 

— Chcę przeszkodzić  morderstwų. 
Nic więcej! 

— A więc, Pat... Miss Hell, nie mam 
ochoty stać się powodem nieszczęść 
dla pani. Jeśli Stegton dowie się... 

— Ciszej!.. — przerwała dziewczy- 
na, nadsłuchując, i dodała po  pauzie: 

— Już wyszedł! 
Otworzyła drzwi i skinęła na Do- 

nalda. 

STANIEWICZ 

  

9 

prawie zamknęła drzwi i zapaliła gaz. 
Znaleźli się w dużej kuchni. Dziewczy- 
na obejrzała niechętnem okiem wieczo- 
rowe ubranie Donalda, które było zmię- 
te w czasie bitwy i snu na kanapie. 

— Niech pan poprawi krawat, pan 
wygląda nieprzyzwoicie! A teraz niech 
się pan zabiera, bo więcej nie odpowia- 
dam za bezpieczeństwo! Ale nie, zacze- 
kaj pan! Proszę wpierw napisać kilka 
słów do Jarra i podziękować za gościn- 
ność. 

— (o? ja mam pisać do Jarra? 
— Do niego, albo do Stegtona, wszy 

stko jedno. Położyła na kuchennym sto- 
le papier, ołówek i klucz. 

— Dlaczego pani chce, żebym pisał? 
— dziwił się Donald: 

— Proszę nie sprzeciwiać się! Pisz 
pan to, co kazałam. Może pan dodać, 
że zostawia klucz, wzięty z kieszeni Jai- 
ra, po jego upadku. Będzie to bardzo 
prawdopodobne. 

Donald uśmiechnął się. Ostatecznie 
myśl była niezła. Jeżli nie zostawi listu, 
podejrzenie padnie na Patsi Hell... Szyb 
ko napisał kilka ironicznych zdań. 

Patsi przeczytała z uśmiechem. 
tem położyła list na stole 
kluczem. 

— Špiesz sie pan!, 

Po- 
i przycisnęła 

— powiedziała 

10 WMO 

— ZAOPATRUJĄ SIĘ NA ZIMĘ. Wła- 
ściciel majątku Miłowidy Zygmunt Dan- 

kiewicz, przyjechawszy do Baranowicz, zo- 
stawił nóż u swego znajomego, ale zapom- 
niał schować burki sukiennej, którą pod- 

czas jego nieobecności dmuchnęli z wozu, 
a widocznie nie zła była, gdyż właściciel 
ocenia ją mia: 200 zł. 

Zaś przy ulicy Szosowej u Rywki Szkłar 
przez otwarte okno zdmuchnęli kołdrę ma- 

watowaną, a na dodatek kopertę białą do 

niej i kapę. ›( 

    
Przedstawiciele.n 
naszego pisma 

w BARANOWICZACH 

jest p. Serafin Głąbik 
Ułańska 108 tel. 202 

Przyjmuje ogłoszenia i prenumeratę 
filja Administracji 

Baranowicze ul. Szosowa 178 
tei. 253, 

w godzinach 10 —14 oraz 18—20 
codziennie 

Radjo wileńskie 
PIĄTEK, DNIA 2-go WRZEŚNIA 1932 R. 
11.58: Sygnał czasu. 15.10: Program dzien 

ny. 15.15: Muzyka — Wesołe piosenki (płyty). 
15.35: Komun. met. 15.40: Muzyka niemiecka 
(płyty). 16,50: Kom. Wil. Tow. Organ. i Kół 
Rolniczych. 16.40 Kultura staropolska —odczyt 
17.00: Koncert. 18.00: „Na norweskich fior- 
dach* — odczyt. 18.20: Muzyka taneczna. 
19.15: Z prasy litewskiej. 

19.30: Program na sobotę. 19.35: Praso- 
wy dziennik radjowy. Przegląd prasy rolniczej 
krajowej i zagranicznej. 20,00: Koncert. 20,55: 
Idealny radjosłuchacz — feljeton. 21.10: D.C. 
koncertu. 21.50: Komunikaty. 22.00: Muzyka 
taneczna. 22.40: Wiad. sportowe. 22,50: Mu- 
zyka tan. 

Ofiary 
Bezimiennie na Żłobek im. Maryi zł. 5. 

OBWIESZCZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 3-g0 

rewiru Wacław Leśniewski zam. w Wilnie 
przy ul. Małej Pohulance 13, na zasadzie art. 
1030 U.P.C. obwieszcza, iż w dniu 2 września 
1932 r. o godz. 10-ej rano w Wilnie przy ul. 
Rossa 6, odbędzie się sprzedaż z licytacji pu- 
blicznej majątku ruchomego, należącego do 
Jerzego Pimonowa, składającego się z 20 be- 
czek żelaznych i innych rzeczy, oszacowanych 
na sumę zł. 1025 — na zaspokojenie pretensji 
Lejby Zaza w sumie 550 — dol. z procentami 
i kosztami. 3 

Komornik Sądowy 
(—) W. LEŚNIEWSKI. 

2) J M i, 

OBWEESZCZENLE 
Urząd Skarbowy na powiat Wileńsko - 

Trocki na zasadzie Rozp. Rady Min. z dn. 
25-VI - 1932 r. (Dz. 'U. R. P. N 62 poz. 580 
rozdz. Il) o postępowaniu egzekucyjnem władz 
skarbowych podaje do ogólnej wiadomości, że 
w dniu 5 września r b. o godz. 13 w m. O- 
strowcu, gm. Worniańskiej, pow. Wil.-Troc- 
kiego na rynku odbędzie się sprzedaż z licy- 
tacji: 30 (trzydzieści) worków mąki żytniej 
pytlowej i 20 (dwadzieścia) worków mąki 
żytniej razowej oszacowanej łącznie na sumę 
250 zł. (dwieście pięćdziesiąt) na pokrycie na 
leżności skarbowych ciążących na Gordonie 
Berelu i Rubinie Aronie, m-cach m. Ostrow- 
ca, gm. Worniańskiej, pow. Wil. - Trockiego. 

Kierownik Urzędu Skarbowego. 

„UM II 

OBW [CESZCZENIE 
Urząd Skarbowy na powiat Wileńsko - 

Trocki na zasadzie Rozp. Rady Min. z dn. 
25-VI - 1932 r. (Dz. iU. R. P. N 62 poz. 580 
rozdz. Il) o postępowaniu egzekucyjnem władz 
skarbowych podaje do ogólnej wiadomości, że 
w dniu 5 września r b. o godz. 13 w m. O- 
strowcu, gm. Worniańskiej,j pow. Wil.-Troc- 
kiego na rynku odbędzie się sprzedaż z licy- 
tacji: 29.000 ( dwadzieścia dziewięć tysięcy) 
cegieł palonych w-g cen  zaofiarowanych na 
pokrycie zaległości skarbowych ciążących na 
Baran Merze, m-ce m. Wilna, przy ul. Szope- 
na N 4. 

Kierownik Urzędu Skarbowego. 

UL) 

nął nagle, — wcale mi się nie podoba. 
— (Co się panu nie podoba? — za- 

pytała zniecierpliwiona. 
— ja nie mogę zostawić panią tu- 
To byłoby nie szlachetnie! 
— Nieszlachetnie? — roześmiała się 

pogardliwie Patsi. To pana niepokoi?... 
Przecież pański list zdejmuje ze mnie 
wszelkie podejrzenia! 

— Obawiam się, że tego nie wystar- 
czy... Stegton nie da się tak łatwo oszu- 
kać! Mamy teraz ósmą wieczór. Minę- 
ło czternaście godzin od chwili, kiedy 
uderzyłem Jarra! Stegton zdziwi się, że 
wcześniej nie skorzystałem z klucza. 

Dziewczyna zacisnęła usta z gnic- 
wem. 

— Niema obawy! Stegton zrozumi2, 

że pan czekał ciemności! 
— Być może, — Donald odegrywał 

dalej swą rolę. — Ale to wątpliw:! 
Proszę mi wytłumaczyć miss Hell, dla- 
czego pani zgadza się tak ryzykować, 
dla mnie? ' 

— Bo zakochałam się w panu do 
szaleństwa! — zadrwiła Patsi, — sd 
pierwszego wejrzenia zakochałam się i 
jestem gotowa na wszelką ofiarę! Pan 
tego nie zauważył? 

Donald roześmiał się i ścisnął jej rę- 
kę. Podszedł do drzwi i dodał: 

— Mam nadzieję, że się jeszcze zo- 
baczymy, Patsi Hell! 

Odwrócił się. 
— Gdzie prowadzą te drzwi? 
— Na ulicę, rzecz jasna!  Gdzieby 

taj. 

  

Dziś ! Przebój 1932 38 r. Dawno niewidziany ulubieniec kobiet, bchater ł. „Marocco* 

zwiękowe 

Kino 
i urocza partnerka 

Chevialiera 

GARY 
CLAUDETTE COLBERT 

KAPITAN WHALAN 
w najnowszym arcy- 
filmie dźwiękowym 

Piękny dramat miłosny. 

Nad program: „MiłOŚĆ a obowiązek" 
W krenice tlmorej ZalMach na prezyd. Doumera, zabójca Gorgułow ‹ 
Sztuka filmowa „Czerwonego Krzyża”. Na.l-szy seans ceny zniżone. Seansy o godz. 4, 6, 8 10.20. 

  

Dźwiękowe kino 

HOLLYWOOD 
Mickiewicza 22 

tel. 15-28. 

Dziś tyiko dla kobiet! 

1) Wielki film seksualny p. t. JAK POWSTAJE CZŁOWIEK 

Film rozwiązujący problemy wzajemnego stosunku między mężczyzną i kobietą, 

2) Szampańska komedja dewizowa „ZBRÓJ RIŁOŚCI @ Początek o godz. 4-tej. 
Ceny normalne. 

  

  

DŹWIĘKOWE KINO 

C8/INS 
Wielka 47, tel. 15-41 

Dziś! Niebywała atrakcja! Wyświetłamy film poraz pierwszy na obszarze Rzeczypospoliiej Polskiej, tragedia 
na luksusowym okręcie, bankructwo Wielkiego Trustu, walka dwóch przestępców p. t. 

TRARSATLANTIE 
W rolach gł, Edmund Love, Lois Moren, Greta Hissen, John Halliday. — Nad program: „PRZEBU- 
DZENIE SIĘ WIOSNY”. — Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15 w święta o godz. 2-ej. — Ceny od 25 ge. 

  

1) Ulubieńcy publ czności, komicy cha- 
rakterystyczni, jedyni w swoim rodzaju 

Dźwiękowe kino 

„PAN“ 
Wielka 42, tel. 5 28 

Dziś 2 czołowe komedje w jednym programie! 

COHŃN i KELLY znów jako wiecznie k!ócący się wspólnicy i przy- 
jaciele w najnowsz:j porywającej 100 proc. dźwię- 

kowej komedji z cyklu „Zięc firmy Cohn" 

Nad program: 
zniźone. — Początek o godzinie 4-ej 

„„PLAJTA FIRĄY EGHN" «con i KELLY W AFRYCE) 
Większa część akcji odgrywa sią na ezotycznem tle pomiędzy ludożercami Afryki i handlsrzy kością słoniową. — Moc 

nader komicznych scen. 
2) Niezrėwnany komik SLIM w świetnej arcywesołej komedji z życia wojskowego 

DWAJ PECHOWCE Dodatek dżwiękowy. — Na I szy Seans ceny 

Ze względu na wysoką wartość artystyczna — tlmy dła młodzieży dozwolone. 

Lekarze 
SZK ESTA RES 

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

_Posady 

  

tudentka  haumani- 
styki, posiadająca 

muzykę, poszukuje 
kondycji na wyjazd, 
zgłoszenia do Admini- 
stracji „Słowa* pod 
K. T. 
ERSEEHA "=== 

Zauby 
EZM TEDE DOZ 

Zginął 

  

WILNO 
A MICKIEWICZA 7 

  

młody wilk eprasza się T 
znalazcę odprowadzić 
za nagrodą Biskupia 
4 m 12 

Zginął pies 
31 Vill r b 

rasy buldog, płowy w 
pręgi, pysk czarny — 
Upraszam o odprowa 
dzenie za wynigrodte: 
niem ulFabryczna 2 B 
Zaprzywłaszczenie po- 

  

GABIRET 
Racjonalnej kesmetyki leczniczej 

Wilno, Mickiewicza 31 m. 4. 

URODĘ 
kobiecą kosnerwuje, doskonali, odświeża, u- 
suwa jej skazy i braki. Masaż kosmetyczny 
twarzy. Masaż ciała, elektryczny, wyszczu- 
plający (panie). Natryski „Hormona” według 
prof. Spuhla. Wypadanie włosów, łupież. In- 

  

pierwszorzędnej jakości 

z gwarancją. 
CENY ZNIŻONE — POLECA FIRMA 

Pedagogiczka 
emeryt przyjmie ma 
mieszkanie 2 uczenice 
z utrzymaniem i st2- 
raucą opieką. Na zy- 
czenie pomoc w nzu- 
каБ i konwersacja w 
językach obcych Ob- 
jazdowa 6/7. 

Uczni(ce) 
przyjmę na mieszkanie 

Meble 
° поМосТоче 

  

  

  

  

ЁЪЁЁ;:ЁЁ„ЁЁ?““‘ dywidualne dobieranie kosmetykėw do kaž- B. L 0 K U c I E w Ss Ki 2 tr ymAniGns i opieką 
oną | dej cery. Ostatnie zdobycze kosmetyki ra- В . Uniwersytecka 4 — 6 

== cjonalnej. Wilno, ul. Wileńska 23 J. Świętorzecka 
Codziennie od g. 10—8. 2 

Курмо > W. Z. P. 4-pokojowe 
nnn -— TEJ mieszkanie potrzebne 

I „SPRZEDAŻ я ; IAA, ———— = io 2 A Oferty de 
AAAAAAAAAAAAAAAAAŠAARAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA I Adm. „Stowa“ pod 

Zakopane Wowocióc źcna Lokale duły, jasny, z umeblo- „Oszczędność*, 
Biuro Kubińskiego — 
pensjonaty do wydzier- 
żawienia — wille, par- 
cele do sprzedania 

psa krótki w 
dobrym stanie do 

wynajęcia lab kupie- 
nia. Wiadomość w Ad- 
ministracji gazaty „Sło- 

Księgarnia 

  

  

  

M. Oiszewskiej, Zamkowa 7 
pod kierown. M. MIKULSKIEG3 

kupuje, sprzedaje orsz zamlen'a 

PODRĘCZNIKI UŻYWANE 
Książki używane sprzedsje dezynfekowane 

w specjalnie nrządzonej cdkażalni. 
Płaci najdrożej! Sprzedaje taniol 

  

TYYYVYYYYYVYYVVYYYVYYY 

Naukowa 

2 lub 3uczniów 

Zawalna 22 — 13 
  

POKÓJ 

    

  

przyjmę na stancję — « 

waniem lub bez w do- 
brym punkcie miasta UCZENICE 
do wynajęcia Zamkowa przyjmę na stancję. — 
3—3 Dowiadywač się Arsenalska 6 m. 5: Ка 
w.godziusch biurowych lenkiewiczowa. 
— OWO   

= —- MIESZKANIE 
przyjmuję dwupokojowe lub 2 

Uczni z całkowi. pokoje. Sklepu połowa 
tem utrzymaniem 80zł tamże do wynajęcia. — 
miesięcznie, ul. Mic- Dominikańska 14 wia- 
kiewicza 44 m. 17. domość u dozorcy. 

""Uczenice _ _ DO WYNAJĘCIA 
Uczenice w domu nr. 6 przy w przyjmu ! k 

ma micazkaśie 2 u. Ul. Gimnazjalnej, o- 

  

trzymaniem. Rodziną Dok Sądu Okręgow. % 
inieligentua — opieka gimn. Lelewela. & # 5 
zapewniona. Warunki pok. mieszkania ze 
przystępne. Wiwul- wszelkiemi муа - 
skiego 6-c m. 16. mi. 

  

wo" п С. М. / umeblow:ny dla jedne 
— — ® “r MN lub wek SI 

PEAR wejście, balkon — do 
Podręczniki MEBLE!!! Nowootwarty JE Artyleryjska 

Polski skład galanterji| 1 m. 3. 
Używane Najmodniejszy komp- o RA 

let pakoju jsdainego. „Nowe Przyjmę 
kupuje Wzorowe warsztaty Ž ódł 46 łodzteż szkol 

księg mebl".Bomoc Pracy” ródło") mn zona se . Wilao, Subocz 19 tel, | Witno, Wileńska 15. | SAS E ka Tag 
i Lawedk 000 198 a Ceny kryzysowe. | ш. Om 

Zamkowa 22. | шшшш — — — 

Oboje będziemy ukarani, jeżeli pan za- 
raz nie odejdzie! Za drzwiami pan skrę- 
ci na lewo... zobaczy pan wąskie przej- 
ście między domami... Prędzej! 

— Nóż! — krzyknął nagle Donald. 
— zapomniałem o nożu! 

Rzucił się ku drzwiom, przez które 
wszedł, ale Patsi zagrodziła mu drogę. 

— Dokąd? 
— Chcę wziąć nóż! 
— To niemożliwe! — oczy 

łały. 
— Idjota! Pan chce wpaść na Jarra? 
— Gotów jestem zaryzykować! Mu- 

szę odzyskać mój nóż! : 
— Idž pan do djabła! 

wał? 
Przycisnęła się 

ciężko. 
— Muszę zabrać swój nóż! Nie 

wiem, skąd go pani wzięła, ale raz go 
odzyskałem, nie pozbędę się go tak ła- 
two... Puść mnie, Patsi! 

— Nie chce! Panu już ten nóż jest 
niepotrzebny. 

Donald mógłby z łatwością odsunąć 
ią, ale nie uczynił tego. Tylko zajrzał 
głęboko w jej rozpalone oczy i mruk- 

nął: : 
— Dziwna z pani kobieta, Patsi 

Hell.. Nie rozumiem, dlaczego się pani 
tak przejmuje z powodu jakiegoś tam 
noża! 

— To pan robi awanturę o nóż, nie 
ja! Dlaczego panu tak o niego chodzi? 

— Ja sam nie wiem, ale... Czuję, że.. 

jej pa- 

Pan zwarjo- 

do drzwi, dysząc 

Śmiejąc się, przyciągnął ją do sie- 
bie. Chciała broniąc się podrapać go, 
ale ścisnął jej dłonie w swojej i unieru 
chomił. Zamiast pocałunku, Donald wsu 
nął rękę wolną za wycięcie bluzki i wy- 
jął mały rewolwer. 

— Patsi Hell, — powiedział spokoj- 
nie, — jesteś paskudna, mała kłamczu- 
cha! Udało ci się oszukać mnie, ale nie-- 
zupełnie! Jaki ładny, damski rewolwe- 
rek! 

ROZDZIA IV 
Pralnia. 

Walka była krótka i prawie bez ha- 
łasu. Donald był przekonany, że poza 
ścianami kuchni nie było słychać, co się 
w niej stało. Uśmiechnął się, patrząc na 
ładny rewolwerek. 

— Doskonała z pani aktorka, 
cinko! 

Patsi patrzała na Donalda 
wolnym zachwytem. 

Myślała, że udało 

nabrać. Jak pan poznal?.. 
— Nie odrazu, Patsi.... Dobrze ode- 

grała pani swoją rolę! Ale te drzwi... 

Przekonałem się ostatecznie, kiedy pa- 
ni zrobiła taką awanturę o ten nóż! Tu- 

taj wyszła pani z roli. No, «5%, będę 
miał nową lekcję! Nie wierzyć kobietom, 

kiedy przychodzą z niespodziewaną pc- 
mocą! Ale nie rozumiem wcale, co ma 
znaczyć cała ta komedja? 

Dziewczyna wzięła się w boki wy- 
zywającym ruchem. 

— Niech pan się domyśli, kiedy ta- 

dzie- 

£ mimo- 

mi się pana 

  

Mówiła pani, że kogoś mają dziś zamor- 
dować? Wierzę w to. Potem powiedzia- 
ła pani, że nie chce żebym byt zawmie- 
szamy do tej zbrodni. W to me wierzę. 
Pani udaje. Dlaczego? 

—- Świetne rozumowanie: 
— W jakim celu? —- mówii do sic- 

bie Donald... Wyciągnęła maic pani de 
kuchni, potem chciała za wszelką cenę 
spławić przez te drzwi, -- spojrzał 
znów na nie nieutnie. — I nożyk... je- 
żeli nie chciała go pani zostawić mi, te 
dlaczego wogóle przyniosła. Skąd go pa- 
ni wzięła, od Jarra? 

— Spali się pan z ciekawości! kak, 
nóż dostałam od Jarra. Widocznie «nia 
znajomości w więzieniu... 

— .. nóż leżał dotąd u niego? 
— Naturalnie! 
— Chadmor kręcił w ręku rewotwes 
—- To wszystko jest bardzo skom- 

plikowane. W każdym razie zobaczymy, 
dokąd prowadzą te drzwi! 

Odwrócił się, trzymając rewolwer w 
pogotowiu, gdy doleciał do niego szepi 

Patsi Hell: 
— Ostrożnie! 
— Obejrzał się. Wyraz twarzy dziew 

czyny zdziwił go: już nie grała swej 
roli. W oczach jej nie było ironji... wy- 
czytał w nich coś nowego.. 

— Dziwna z pani kobieta, Patsi, — 
powtórzył półgłosem 

Podkradł się do drzwi i otworzył je 
znienacka. W ciemności rozległ się ja- 
kiś szelest. Za sobą słyszał przyśpie- 

„ — Pójdziemy przez korytarz. Pan wskazując mu drzwi obok płyty. indziej? to bardzo dziwne... ki mądry! ^ _ szony oddech Patsi Hell. 
nie może wyjść głównem wejściem. Jar- Donald zrobił kilka kroków we wska Donald stał, przyglądając się podej- Donald zbliżył się do dziewczyny i — Postaram się... zmarszczył wi = Co M zapytał Donld. 
+0 Špi bardzo czujnie. zanym kierunku i zatrzymał się, oglą- szliwie drzwiom. spojrzał na wycięcie bluzki. Donald, — Pani umie doskonale kia- = Może kot! — odpowiedziała da- 

Donald przeszedł cicho przez kory- dając podejrzliwie drzwi. — 0! — jęknęła dziewczyna, — na — Wie pani, Patsi Hell? Mam wiel- mać, Patsi! Najzręczniejsi kłamcy są ci, wnym, ironicznym tonem. 
tarz i otworzył drzwi. Patsi bęz szelestu — To mi się nie podoba, — mruk- miłość Boską, decyduj się pan prędzej! ką ochotę pocałować panią! co umieją łączyć prawdę z kłamstwem. 5. ©. №) 
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