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Kwestja mandżurska. — Prace spe- 

cjalnej komisji Ligi Narodów, wysłanej 

do Chin i Mandżurji dla zbadania na 

miejscu stanu rzeczy, zostały zakończo- 

ne. Szef komisji lord Lytton jedzie już 

do Europy i wiezie z sobą elaborat, skła 

dający się ze zgórą 400 stron druku, 

szczegółowo rozpatrujący stosunki po- 

między obu powaśnionemi państwami. 

Konkluzje ostateczne tego raportu są po 

dobno niekorzystne dla Japonji. Takie 

przynajmniej wersje przedostały się już 

dawno do prasy całego świata. Prawdo- 

podobieństwo tych pogłosek potwierdza 

zresztą taktyka Japonji, która w stosun- 

ku do Ligi Narodów zdecydowała się 

iść na całego, nie wyłączając zdaje się 

wycofania się szanownego zgromadzenia 

o ile Liga zechce zbyt wiele poświęcać 

uwagi sprawozdaniu lorda Lyttona i z 

raportu komisji mandżurskiej ukuć broń 

przeciwko państwu Mikada. Ostatnie 0- 

świadczenia zarówno ministra spraw za- 

granicznych, jak i premjera japońskie- 

go świadczą, że Japonja nie jest skłonna 

zawrócić z raz obranej drogi umocnie- 

nia się w Mandżurji i robi wszystko, 

aby przelana krew żołnierzy japońskich 

i olbrzymie kapitały, włożone przez Ja- 

ponję, nie poszły na marne. 

Sytuacja, jaka obecnie istnieje na Da 

lekim Wschodzie, przypomina pod pew- 

nyrń względem stan rzeczy przed laty 

trzydziestu kilku, kiedy to po wojnie 

chińsko - japońskiej państwo Mikada 

musiało zrezygnować z owoców zwycię- 

stwa pod presją Rosji, Francji, Anglji i 

Niemiec. Traktat w Simonoseki przekreś 
lił zupełnie niemal zwycięski wysiłek ar 

mji japońskiej. Na wojnie chińsko - ja- 

pońskiej najlepiej wyszła wówczas Ro- 
sja, która usadowiła się w Kwantunie i 

zajęła Port - Artura, Anglja umocowała 

się w Wej - ha - Wej, a Japonja, której 

armja w ciągu roku zgórą krwawiła się 

na polach Mandżurji i Chin zmuszona 

została ograniczyć się objęciem Formożv 

oraz szeregiem drobnych  koncesyj. Ja- 

pończycy do dziś dnia pamiętają Simo- 

noseki. 

Różnice pomiędzy sytuacją dzisiejszą 

a z przed trzydziestu laty są jednak 0- 

gromne. Japonja jest teraz mocarstwem 

pierwszej klasy, państwem, które aie 

szuka nauczycieli w Europie, gdyż pod 

wielu względami dawni uczniowie prze- 

ścignęli swych mistrzów; „secundo, Ro- 

sja, najgroźniejszy konkurent japonji aa 

Dalekim Wschodzie, w rachunku sił nie 

istnieje. Miejsce Rosji zajęły Stany Zjed 
noczone, ale Stany zawsze prowadziły 

inną politykę, niż Rosja i trudno przy- 

puścić, aby w dzisiejszych / stosunkach 

Ameryka mogła dla celów swej polityki 
zmobilizować podobnie jak wówczas, ce 

sarska Rosja rządy w Paryżu i Londy- 

mie. Z Sowietami zawarła podobno Ja- 
ponja tajny układ. Wersje takie od cza- 

su do czasu pojawiają się w prasie. Czy 
są one prawdziwe? Zachowanie się Mo 

skwy zdaje się je potwierdzać, co jest 

zrozumiałe, gdyż Moskwa za wszelką 
cenę pragnie uniknąć koniliktu z Japonją 

chociażby za to musiała zapłacić rezyg- 

nacją ze swych wpływów i możliwości 

na Dalekim Wschodzie. W Moskwie do 

brze wiedzą, że wojna zewnętrzna w 

konsekwencji da wojnę wewnętrzną, a 
to może grozić głowom rządzącym dziś 

w Rosji, zwykła więc kalkulacja wyma- 
ga patrzeć na umacnianie się Japonji w 
Mandżurji przez palce. 

Japonja w sprawie mandżurskiej pro 
wadzi misterną politykę. Takiem mister- 

nem kółeczkiem jest wysłanie komisji 

specjalnej do Ameryki, która ma tam 
wyjaśniać sytuację w Mandżurji, a do- 

dajmy, zaproponować  pocichu pewne 

koncesje gospodarcze Ameryce. | 

W ten sposób możemy być świadka 
mi, o ile działalność owej komisji ja- 
pońskiej będzie owocna, że raport Lytto 
na zanim wpłynie do sekretarjatu Ligi 
Narodów, dozna pewnej metamoriozy, a 
mianowicie z wniosków niekorzystnych 
dla Japonji znajdą się tam słowa potę- 
pienia dla chaosu chińskiego. Raport 

komisji mandżurskiej to jest coś w rodza 

ju miecza, którym zamierza wojować 

z Japonją p. Stimson i Hoover. Miecz 

ten jest papierowy i dlatego dla Japo- 

nji mało niebezpieczny. 

Francja i sprawa zbrojeń nierhiec- 

kich. — Jak przypuszczaliśmy, Francja 

w sprawie” memorandum niemieckiego 

odnośnie zbrojeń nie powiedziała katego 

rycznego „nie“ i tylko Polska jedna 

głośno obwieściła swój protest. Cóż zro 

bił p. Herriot? — Wyjaśnia nam to do- 

kładnie następująca depesza z Paryża: 

PARYŻ. — Posiedzenie rady ministrów, 
odbyte pod przewodnictwem prezydenta Le- 
btuna, poświęcone było głównie rozpatrzeniu 
noty niemieckiej. 

Herriot przedstawił w dłuższym referacie 
sytuację pod względem politycznym, prawnym 
i technicznym, wytworzoną przez tę notę— 
Premjer francuski stanął na stanowisku, że nie 
może przyjąć na siebie odpowiedzialności za 
prowadzenie negocjacyj z Niemcami, propono- 
wanych przez Berlin. к 

Pomijając już względy natury politycznej 
istniejące traktaty wykluczają tego rodzaju po- 
stępowanie. 

Rzesza dąży do rewizji art. 164 Traktatu 
Wersalskiego, w którym jest powiedziane, że 
Niemcy zobowiązują się ograniczyć swe zbroje 
nia w myśl postanowień drugiego aneksu i 
klauzul militarnych Traktatu Wersalskiego, że 
wszelkie zmiany mogą być przeprowadzone 
tylko przez Radę Ligi Narodów, do decyzji 
której Niemcy zobowiązują się ściśle stoso- 

wać. 4 
W ten sposób mocarstwa reprezentowane 

w Radzie Ligi Narodów, muszą poznać treść 
noty niemieckiej co do której Francja nie ma 
prawa powzięcia żadnej decyzji. 

Zdaje się, że zacytowana depesza nie 

pozostawia żadnych wątpliwości. Sytua- 

cja jest wyraźna: Francja nie mówi: 

„nie“, a sprawę przekazuje Lidze Naro- 

dów. Cóż to znaczy? W przetłumaczeniu 

na zwykły język znaczy to, jakby spra- 

wę p. X. oddać do komisji, w której ten 

p. X. odegrywa bardzo znaczną rolę. 

Nie było jeszcze wypadku, aby Liga 

Narodów rozstrzygnęła jakąś sprawę pro 

sto i wyraźnie. Instytucja 'genewska 

słynna jest z rozstrzygnięć kompromiso- 

wych, przypuśćmy więc, że Liga wypo- 

wie się w sprawie noty niemieckiej w 

ten sposób, że uzna pewne racje Berli- 

na, jak wówczas będziemy wyglądali z 

owym kategorycznym i całkowitym pro 

testem? 

Nie ulega wątpliwości, że pośpiech 

nasz z ogłaszaniem protestu był conaj- 

mniej przedwczesny. Znowu jako jedyni 

przysięgli obrońcy Traktatu Wersalskie- 

go zapłacimy koszta irancuskiej polityki 

stanem naszych stosunków z Niemcami. 

Sz. 
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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia Jażwyńskiego, 
NOWCGRÓDEK — Kiosk St, Michalskiego, 

BRASŁAW — Ksi ia T-wa „Lot“. 
BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy, 
BARANOWICZE — ul, Szeptyckiego — A, Laszuk, 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K, Malinowskiego, 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ui, Zamkowa — W, Włódzjmierow 
GRODNO — Ksiegarnja T-wa „Ruch“, 
HORODZIEJ 

KLECK — Sklep „Jedność* 
LIDA — ul, Suwalska 13 — S. Mateski, 
MOŁODECZNO — Ksjęgarnja T-wa „Ruch*, 

— Dworzec Kolejowy — K, Smarzyński, 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S, Zwierzyński, 
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N.-ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch“, 
OSZMIANA — Ksjęgarnia Spółdz, Naucz. 
PIŃSK — Ksjęgamia Polska — St, Bednarski, 
POSTAWY — Ksjęgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej, 
STOŁPCE — Ksjęgarnia T-wa „Ruch*, 

— Księgarnia D. Lubowskiego, uł, Mickiewicza 13, 

IĘCIANY — M, Lewin —Bjuro Gazetowe, uł, 3 Maja5 
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„Rząd niemiecki uczyni wszystko co jest niezbędne dia obrony narodowei“ 
BERLIN PAT. — W dniu dzisiejszyra 

zakończyły się manewry dywizyjne 

Reichswehry. Manewry odbywały się na 

terenach, położonych na wschód od Ei- 

biąga. W manewrach brał udział mini- 

ster Reichswehry gen. Schleicher, który 

po zakończeniu ćwiczeń udzielił przed- 

stawiciełom prasy wywiadu, wygłasza- 

jac do dziennikarzy niemieckich dłuższe 

przemówienie, w którem oświadczył, mi.. 

innemi: 

Prusy Wschodnie czują się specjalnie 

zagrożone. Niemcom potrzeba przede- 

wszystkiem 2 rzeczy: nowoczesnego u- 

zbrojenia i aby każdy mieszkaniec 

Prus Wschodnich wiedział, w jaki spo- 

nić się i dlatego każdy rząd obowiąza- 

ny jest zająć się kwestją dostatecznego 

uzbrojenia Niemiec. Właśnie. na terenie 

Prus Wschodnich należy to stanowisko 

specjalnie podkreślić. W odpowiedzi je- 

dnemu z dziennikarzy wschodnio - pru- 

skich minister Schleicher złożył następu- 

jące oświadczenie: 

Rząd niemiecki przeprowadził na 

wszelki wypadek wszystko, co jest nie- 

zbędne dla obrony narodowej. 

Gen. Schleicher zapewnił następnie 

Prusy Wschodnie, że wszystkie sprzęty 

wojenne, jakich potrzebowałyby Prusy, 

przetransportowane zostaną w razie woj 

ny z Rzeszy w najgorszym razie drogą 

sów i na jakiem miejscu bronić ma swz morską. Niemcy nie pozwolą dalej na to, 

go kraju w razie wojny. Niemcy — 0-aby odnoszono się do nich, jako do na- 

świadczył minister — mają prawo bro- rodu drugorzędnego. 
  

Nowy minister Komunikacii 
WARSZAWA. PAT. — Życiorys kiero- 

wnika Ministerstwa Komunikacji inż. Mi- 
chała Butkiewicza. 

Inż. Michal Butkewicz, kierownik Mini- 
stenstwia Komunikacji, unodzony 29 wrześ 
nia 1886 roku w. Grajewie ziemi łomżyń- 
skiej, ukończył gimnazjum i politechnikę 
w Kijowe. Pracował na kolei od 1913 roku. 
W roku 1923 Ministerstwo Kolei Zelaz- 
nych wyraziło mu pelne uznanie za zasłu- 
gi, położone przy ulepszeniu komunikacji 
towarowej. W roku 1929 odznaczony z0- 

stał krzyżem oficerskim orderu Odrodze- 
mia Polski za zasługi przy organizacji i u- 
sprawnieniu służby eksploatacyjnej Dyrek 
cji K. IP. w' Radomiu. W Państwie Pol- 
sikiem pełnił od roku 1918 fumkcje dyrek- 
tora wydziału ruchu w Dyrekcji Radom- 
skiej. Następnie od 1926 roku do czerwca 
1926 roku piastował stanowisko naczelni- 

ka wydziału muchu w Dyrekcji Warszary- 
skiej. Z dniem 1 czerwca 1932 r. został za- 
mianowany dyrektorem K. P. w Radomiu. 

zesęyczi 
zd SW 

  

Amatorzy dalekiej podróży morskiej 
cudzym jachtem... 

MARSYLJA. PAT. — Donoszą z Tu- 
lonu, że przed paru dniami zaginął z tam- 

tejszej przystani mały jacht sportowy, sta 
nowiący własność komendanta łodzi pod- 

wodnej „Monge*. Zazządzone w: tej spra- 
wie poszukiwamia nie dały w ciągu kilku 
dni żadnych wynikówi. 

Dopiero wczoraj wieczorem _ strażnicy 
morscy na Sardynji zauważyli przybijają- 
cy do brzegu jacht, kierowany przez 2 ma- 
łych chłopców. [Pod krzyżowym ogniem 
pytań dzieci wyznały, że kierowani żądzą 
przygód, mie znając nawet dobrze elemen- 
tarnych zasad żaglowania, przywłaszczyli 

Dunikowski 
PARYŻ PAT. — Dunikowski skierował 

dziś do sędziego śledczego list, w którym 
wskazuje na to, że od 9 grudnia roku ub. 
przebywa w więzieniu, wobec czego prosi, a- 
by eksperci bezzwłocznie przedstawili raport, 
dotyczący jego wynalazku. Eksperci oświad- 
czyli, że orzeczenie swe złożą w drugiej poło- 
wie września, o ile dokonane przez nich do- 
świadczenia nie zmuszą ich do nowych badań. 

sobie jacht, mając zamiar odbyć na nim 
fialeką podróż morską. 

Po kilku dniiach żeglugi, przy dość 
wzburzonem morzu, dzieci dotarły do Sar- 

dymji, skąd wkrótce odstawione będą pod 

opieką karabinierów do miejsca stałego 
zamieszkania w Tulonie. Jacht, który z 
tych opresyj wyszedł bez najmniejszego 
szwanku, oddany zostanie wiaścicielowi. 

  

ĆWICZENIA PRZECIWLOTNICZE 
MARYNARKI 

BERLIN PAT. — Niemiecka mary- 
narka wojenna przeprowadza od ponie- 
działku wielkie ćwiczenia  przeciwlotni- 
cze na wybrzeżach od Holsztyna do 
Pruskiej Pomeranji. W ćwiczeniach bie- 
rze udział prawie cała flota wojenna, nie 
miecka liga przeciwlotnicza, władze ad- 
ministracyjne i kolejowe. Ponadto bio- 
rą w nich udział przedstawiciele republi 
kańskiego  Reichsbanneru,, oddziały 
szturmowe narodowo - socjalistyczne i 
wiele organizacyj robotniczych. 

Włochy poprą stanowisko 
Niemiec 

BERLIN. PAT. — Prasa niemiecka do- 
mosi z Rzymu, że włoskie koła urzędowe 

uznały zbrojeniowe żądania: Niemiec za u- 

zasadnione ze stanowiska prawnego. Wło- 
chy uważają przyszłą konferencję za odpo- 
'wiednie miejsce do omówienia postulatów 
zbrojeniowych Niemiec. „„Vonwaerts* pod- 
kreśla, że koła miarodajne Włoch uznają 
wprawdzie postulaty Niemiec, domagają 
się jednak równocześnie, aby roszczenia 
rządu niemieckiego były rozważane na te- 
memie Genewy, podczas gdy Niemcy nie 
chcą wogóle brać udziału w obradach, o ile 
žądania ich mie zostaną przedtem speł- 
nione, 

Prasa sowiecka o pozycji 

von Papena 

MOSKWA, PAT. — Berliński kores- 
ponkdent „Izwiestij“ donosi, że na wzmoc- 

nienie sytuacji rządu von (Papena wpłynę- 
lo stanowisko sfer gospodarczych, znajdu- 

jące swój wymaz wi zwyżce giełdowej oraz 

zjazd Stahlhelmu, który pismo charaktery- 
zuje jako wielką mamifestację monarchis- 
tyczną w spnawie zbrojeń, wobec czego 
wiszelkie poczynania amtyrządowe mogą 

być tralktowane jako niepatrjotyczne. Pi- 
smo zwraca uwagę na przychylne dla rzą- 
du artykuły w prasie komcernu Uilsteina 
i Mossego. — Korespondent „Prawdy na- 
zywa zjazd Stahlhelmu przeglądem reak- 

cyjnych sił momarchistyczno - faszystow- 
skich i donosi o energicznych kontrdemon 

stracjach robotniczych. 

  

Dziennikarze włoscy w Gdyni 
GDYNIA. PAT. — W dniu 6 bm. ba- 

wili w Gdyni dwaj dziennikarze włoscy: 
Dario Lischi, redaktor 
przeglądu „Budowa' į med. Egisto de An- 
dreis, przedsiawiciel dziennika „La Tri- 
buna“ — obaj wypróbowani przyjaciele 
Polski. Dario Lischi jest kawalerem orde- 
ru Polonia Restituta. De Andreis świetnie 
zna język polski, bawił już kilkakrotnie w 
naszym ikraju, zaś w ubiegłym roku zwie- 
dzał Gdynię. 

  

Konierencja gospodarcza w Stresie 
Dyskusja generalna 

STRESA. PAT. — W dniu 6 bm. kon 
ferencja w tresie przystąpiła do dyskusji 
generalnej. 

Pierwszy przemawiał przedstawiciel 
Niemiec Posse, który wysunął żądanie 
aby konierencja zajęła się przedewszyst 

kiem sprawami gospodarczemi. Posse 

bronił poglądu, że podniesienie siły kup 

na państw rolniczych rozwiąże trudno- 

Ści finansowe tych państw. 

Następnie zabrał głos członek dele- 

gacji polskiej p. Rose, by w charakterze 
urzędującego prezesa stałego komitetu 
studjów państw rolniczych uzasadnić w 
imieniu wszystkich państw, reprezento- 
wanych w tym komitecie, wyniki prac 
warszawskiej sekcji komitetu. W obszer 
nem przemówieniu p. Rose omówił szcze 
gółowo położenie gospodarcze i finan- 
sowe państw rolniczych, podkreślając 
w szczególności momenty, zmuszające 

państwa rolnicze, jako państwa z reguły 
dłużnicze, do obrony aktywności bilan- 

GEN. DOUGLAS MAC ARTHUR 

W PARYŻU 

PARYŻ. PAT. — Wczoraj wieczorem 

przybył ma pokładzie „Lewiatana'* do Cher 

bourga gen. Douglas Mac Amthur, szef a- 

merykańskiego sztabu generalnego. O pół- 

mocy iw towarzystwie amerykańskich woj- 

skowych generał przybył do Paryża. Po- 

byt jegło w Paryżu nie ma żadnego charak- 
teru oficjalnego. Dziś gem MacArthur ma 

udać się do Warszawy, gdzie będzie obecny 

w czasie polskich manewrów. 

sów handlowych. Ponieważ państwa rol- 
nicze wywiązywać się mogą ze swych 
zobowiązań finansowych przeważnie tyl 
ko drogą eksportu towarów, więc wszy- 
stkie zarządzenia, reglamentujące prze- 
wóz, muszą zawsze stać się źródłem 
trudności gospodarczych dla nich. Dlate- 
go też państwa te zawsze wypowiadać 
się będą za wolnością w międzynarodo- 
wej wymianie towarowej. 

Po przemówieniu dyr. Rosego zabie- 

rał głos przedstawiciel Anglji Addison, 
który twierdził, że najlepszym środkiem 
na kryzys jest powrót do wolnego hari- 
dlu. Ponadto przemawiali przedstawicie- 
le Węgier i Bułgarji, żądając między in 
netmi redukcji długów zagranicznych. 

Na popołudniowem posiedzeniu prze 
mawiał przedstawiciel Włoch de Michae 
lis, następnie przedstawiciel Czechosło- 
wacji, Rumunji i wreszcie minister Tar- 
gowski. 

Tr 

  

я scenę z wiel- 
kiego połowu ryb w Dunajcu. Słeci zakładane 
są w klin od mielizny skalnej t. zw. garbu do 
brzegów. 80-ciu do 100 ludzi napędza ryby w 

Zdjęcie nasze przedstawia 

Per 

Wielki połów ryb w Dunajcu    
klin. Połów taki daje zazwyczaj kilka centna- 
rów białej ryby rzecznej. Na ilustracji naszej 
widzimy moment zamykania klinu. 

faszystowskiego 

Głównym powodem przybycia dzienni- 
karzy włoskich do, Gdyni była tym razem 
chęć stwierdzenia, ile prawdy mieści się w 
propagandowych amtykulach miemieckich, 

umieszczanych w prase włoskiej w spra- 
wie rzekomego prześladowania podróżnych 
niemieckich, udających się pociągami tran 

zytowemi .przez Polskę z Niemiec do Prus 
Wschodnich i w kierunku odwrotnym. 

Twierdzeniom niemieckim zadała dziś 
kłam wizyta włoskich dziennikarzy, któ- 
my, zaproszeni przez przedstawiciela PAT 
w Gdymi do pójścia na dworzec gdyński w 
chwali przybycia pociągu osobowego, idą- 
cego z Niemiec do Prus Wschodnich i pvy- 

ciągu pośpiesznego z Prus Wschodnich do 
Berlina, stwierdzili osobiście, że podróżni 
z Niemiec jadą w: zupełnie normalnych wa 
runkach, że wagony pociągów  tranzyto- 

wych mie są plombowane i nie mają żadnej 
ochrony policyjnej, jak również, że zupeł- 
nie wolny jest dostęp do tych wagonów.—- 
Stwierdzili to dziennikarze włoscy, otwie- 
mając drzwi poszczególnych wagonów po- 

ciągu tmanzytowego. Przekonali się poza- 
tem, że jedyną ochroną itych pociągów, po- 
za służbą komduktonską, jest funkcjonar- 

jusz eelńy, jadący przez teren Polski. Taki 
sam zresztą fumkcjonarjusz celny z tych 
samych względów jedzie zawsze przez te- 
men w. m. Gdańska z ramienia. władz gdań- 
skich. 

Stwierdziwszy ma miejscu istotny stan 
rzeczy i po zapoznaniu się z urzędowym 
rozkładem jazdy, ilustrującym dokładnie 
dostateczną liczbę połączeń kolejowych 

między Prusami Wschodniemi a Rzeszą 
przez teren Polski, dziennikarze włoscy w 

- nozmowach ze swymi kolegami polskimi w 
Gdyni nie taili swego oburzenia z powodu 
niecnych metod antypolskiej pnopągamły, 
uprawianej na terenie włoskim, 

Włoscy goście złożyli wizytę komisarzo- 
wii rządu m. Gdyni, dywektorowi Urzędu 
Morsziego, maczelmikowi wydziału handlo- 
wego urzędu morskiego i kapitanowi por- 
tu, poczem zwiedzali port, interesując się 
stanem pracy przy ładunkach, stwierdza- 
jąc dalej, że głosy prasy niemieckiej o rze 

komym potężnym strajku 'w Gdymi są naj- 
zupelniej bezpodstawne. Kłam tym wiado- 
mościom zadaje normalny ruch w parcie 
i ustawiczna praca dźwigów, ładujących 
znaczne ilości węgla sraz innych towarów, 
tudzież rozładowujących statki, przybyłe 
do Gdymi z towarami. Goście, żegnami ser- 
decznie przez grono miejscowych dzienmi- 
kamzy, odjechali do Gdańska, celem złoże- 
nia wizyty wysokiemu komisarzowi Ligi 

Narodów hr. Gravinie. 

oraz z prowincjj o 25 proc. drotoj, 

SPADEK BEZROBOCIA W POLSCE 

WARSZAWA. PAT. — Według danych 

statystycznych, liczba beznobotnych ma te- 
renie całego państwa, zarejestrowanych w 
PUPP.. wynosiła w dniu 3 wrześnią b. r. 
175.727 osób, co stanowi spadek w stosun- 
ku do poprzedniego tygodnia sprawozdaw- 
czego o 11.810 osób. 

W ROCZNICĘ ZGONU 
GEN. SOWIŃSKIEGO 

WARSZAWA, PAT. — W dniu 6 bm. 
w kościółku na Wioli odbyło się uroczyste 
nabożeństwo z okazji 10l-szej rocznicy 
śmierci bohaterskiego obrońcy Woli, in- 
wialidy gen. Sowińskiego, patrona inwali- 
dów wojsk polskich, Nabożeństwo odbyło 
się staraniem inwalidów WP. Na nabożeń- 
stwo przybył Zawząd Główny Legji Inwal:- 
dów WIP. z pocztem sztandarowym, delega 
cje stowarzyszeń b. wojskowych ze sztan- 
darami, przedstawiciele orgamizacyj spo- 
łecznych, oraz licznie zgromadzeni inwałli- 

dzi wojska polskiego. Po Mszy świętej ma- 
stąpiło złożenie wieńca pod pamiątkową 
tablicą ku czci gen. Sowińskiego. 

GOŚCIE CHIŃSCY W WARSZAWIE 

WARSZAWA. PAT. — W dniu 5 bm. 
minister WR. i OP. Jędrzejewicz podejmo- 
wał śniadaniem w winiarni Fukiera misję 
oświatową chińską. W śniadaniu prócz go- 
ści chińskich, wzięli udział: mimister Ję- 

drzejewicz, wiceminister Kazimierz Pie- 
racki, rektorzy Uniwersytetu i Politechni- 
ki Warszawskiej, kurator Pytlakowski, na- 
czelnik dr. Starzewski z MSZ, naczelnik dr. 
Kozubski oraz towarzyszący gościom chiń- 
skim urzędnicy Ministerstwa WR. i OP. 
oraz MSZ. Podczas przyjęcia przemówienie 
wygłosił mimister Jędrzejewicz. Odpowie- 
dział mu przewodniczący misji chińskiej 
dr. Chi-Pao-Chenig. dziekan uniwersytetu 
w Nankimie. 

KATASTROFA POCIĄGU 
PARYŻ—MARSYLJA dj 

MARSYLJA, PAT. — Pociąg pośpiesz- 
my, idący z Paryża, wykoleił się na przed- 
mieściu Manmsyiji. Smiu pasażerów odnio- 
sło ciężkie rany. 

PORWANIE DYPLOMATÓW W PERSJI 

WIEDEŃ. PAT. — [Poseł Stanów Zjed- 
nioczonych w Teheranie jak donoszą 

dzienniki tutejsze — zawiadomił swój rząd 
że bamda perskich rabusiów: uprowadziła 
sekretarza legacyjnego poselstwa Stanów 
Zjednoczonych: i dwóch konsulów amery- 
kańskich 'w: czasie wycieczki automobiło- 
wej z Bagdadu do Teheranu. Perskiemu 
oddziałowi. wiojskowemu udało się uwolnić 
uprowiadzonych dyplomatów. 

TRAGICZNY REZULTAT ŚWIĘTA 
PRACY 

NOWY YORK. PAT. — W ciągu wczo- 
rajszego święta pracy wydarzyło się bar- 
dzo wiele nieszczęśliwych wypadków. K:l- 
kanaście osób zginęło: w katastrofach sa- 
mochodowych. — Wiele utonęło w. czasie 

kąpieli. 

SPISEK KOMUNISTYCZNY W CHILE 

SANTIAGO DE CHILE. PAT. — Do- 
noszą z Valparaiso, że w Montevideo wy- 
kryto spisek komunistyczny. Przywódców 
spisku airesztowano. 

NOWE WYROKI ŚMIERCI 
W BOLSZEWJI 

MOSKWA. PAT. — W różnych dziel- 
micach Sowietów zapadło 10 wyroków 
śmierci, z czego 5 za kradzieże wa wsi, 4 
za kradzieże na kolejach i jeden wyrok, 
skazujący na rozstrzelanie kierownika 
spółdzielni w pewnem miasteczku kaukas- 
kiem. 

BESTJALSKA ZBRODNIA 

MARSYLJA. PAT. Wczoraj na 
przedmieściu Saint. Antoine miała miejsce 
bestjalska zbrodnia, której ofiarami padły 
3 osoby. Robotnik Cechi w odpowiedzi na 
uwagę. że dzieci jego rzucają kamienie do 
kurnika sąsiadów, wydobył noża i kilku- 
mnastoma potężnemi ciosami pozbawił życia 

Marję, Franciszka i Jana Masciów, Zwy- 
rodniałego zabójcę osadzono w więzieniu. ‹ 

STRAJK W LANCASHIRE 

LONDYN. PAT. Rada generalna 
"Trade Unionów zgłosiła rezolucję, potępia 
jącą politykę przemysłowców tkackich w 
Lancashire. Kongres zobowiązał się po- 
przeć syndykaty robotników przemysłu ba 
welnianego i zorganizować akcję pomocy 
moralnej i finamsowej. Przewodniczący 
kongresu oznajmił, że rada generalna za- 
początkowała listę składek publicznych na 
rzecz akcji robotników tego przemysłu, 
wpłacając tysiąc funtów szterlingów. 

LONDYN. PAT. — Kongres Trade U- 

mionów uchwalił jednomyślnie rezolucję, 

potępiającą politykę przedsiębiorców ba-- 
wełnianych w Lancashire. Dalszy ciąg о- 

brad odroczono do jutaa. 

LONDYN. 'PAT. — Mimister pracy po- 
stanowił wysłać do przedstawicieli przed- 
siębionców. i robotników, zainteresowanych 
w: zatargu w przemyśle bawełnianym w o- 
kręgu: Lancashire, pismo z zaproszeniem 
do odbycia konferencji z przedstawiciela 
mi rządu.
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SILVA RERUM Hebda mistrzem Polski w tenisie 
JESZCZE O NOWEJ GENERACJI 

Dwukrotnie umieszczaliśmy na tem 

miejscu wzmianki o powstaniu we Lwo- 
wie nowego stowarzyszenia malarzy pol 
skich pod nazwą „Nowa Generacja“. 
Jest to jedyne stowarzyszenie, grupują- 
ce artystów bez różnicy ich przekonań 
artystycznych i nie mające charakteru 
lokalnego: w skład jego wchodzą mala- 
rze lwowscy, warszawscy, krakowscy, 
poznańscy, łódzcy i Polacy z Paryża. 
Wilno reprezentują Tymon  Niesiołow- 
ski i Miohał Rouba. Takie braterstwo 
malarzy pod jednym sztandarem sztuki 

. jest zjawiskiem dodatniem w naszem ży 
* ciu artystycznem, które dotychczas ce- 
chowało właśnie rozdarcie i rozprQsz- 
kowanie. . 

„Nowa Generacja“ urządziła swoją 
wystawę we Lwowie. Prasa lwowska sze 
roko rozpisuje się o niej. Oto niektóre 
głosy. 

„Kurjer Lwowski* pisze: 

Obok wspaniałej wystawy rzeźb  witti- 
gowskich, jesteśmy Świadkami innego cieka- 
wego zjawiska, a mianowicie pierwszej wy- 
stawy „Nowej Generacji', eksperymentu, ma- 
jącego na celu pokaz sztuki młodszych arty- 
stów polskich o pokroju wybitnie współczes- 
nym, rekrutujących się ze wszystkich  więk- 
szych miast naszego kraju, oraz z polskiej 
polonii artystycznej w Paryżu. Eksperyment 
ten podjęty i zrealizowany przez jednego z 
najwybitniejszych małarzy młodszej generacji, 
p. Maksymiljana Feuerringa, powiódł się zna- 
komicie, przekonywując aż nadto dowodnie o 
piekących potrzebach ducha czasu, stwarzają- 
cego sztukę pełną świeżej krwi i niezliczonych 
możliwości dalszego rozwoju. 

„Wiek“ temi słowy 
wał znaczenie wystawy: 

Wystawa ta ma duże znaczenie i bez- 
sprzeczną wartość. Pozwała bowiem zapoznać 
się publiczności z kierunkami i ich  odcienia- 
mi we współczesnej sztuce polskiej, oraz u- 
możliwia zaznajomienie się z rodzajem talen- 
tów, jakiemi młoda generacja rozporządza. 

W pierwszym rzędzie należy z całym na- 
ciskiem podkreślić rolę dydaktyczną, którą 
spełnia ta wystawa w stosunku do dużego 
odłamu społeczeństwa, nie rozumiejącego — по- 
wej sztuki i z miejsca ustosunkowującego się 
do niej negatywnie. Widzowie nie chcą się 
dać w żaden sposób przekonać do form arty- 
stycznych im obcych. 

„Gazeta Poranna“ powiada: 

Wystawa ta, niezmiernie šmiala w pomy- 
śle, została zainicjowana i zorganizowana 
przez wytrwnego malarza-expresjonistę lwow- 
skiego, Maksymiljana Feueringa, a celem jej 
jest uświadomienie szerokiego społeczeństwa 0 
prawdziwej idei i istocie sztuki nowoczesnej, 
oraz życzliwe zorjentowanie widza w labiryn- 
cie trudności technicznych i fakturalnych, od 
sztuki tej nieodłącznych, a tak bardzo obcych 
i niezrozumiałych dla wielu. 

„Słowo Polskie* popiera szczerze u- 
siłowania artystyczne „Nowej  Genera- 
о65 

cji 

scharakteryzo- 

Równocześnie ze zbiorową wystawą 
rzeżb E. Wittiga urządziło Tow. Sztuk Piek- 
nych wystawę „Młodej Generacji" nowego 
związku artystów. Impuls do powstania tego 
związku wyszedł ze Lwowa. Jakież są cele te- 
go związku? Nie narzuca on żadnego progra- 
mu ideowego ani żadnej teorji artystycznej, 
wyznaje natomiast Śmiało, że chce być wyra- 
zein współczesności. Usiłowania te należy jak 
najgoręcej poprzeć, tembardziej, że artyści 
zrzeszeni w tym związku wystąpili z pokaź- 
ym dorobkiem. Przewaga wśrąd nich mło- 
dych artystów, lecz przyłączył sie też szereg 
znanych artystów. 

Z artystów, biorących udział w wy- 
stawie, wysunęli się na czoło — według 
relacyj pism lwowskich — następujący: 
Kowarski, który odniósł był już wielkie 
sukcesy w warszawskim Instytucie Pro- 
pagandy Sztuki; Menkes i Andrzej Pro- 
naszko ze Lwowa; Henryk  Gotlieb i 
Zbigniew Pronaszko z Krakowa; рагу- 
żanin Kanelba i laureat Łodzi Strzemiń- 
ski. „Słowo Polskie" z wielkiem uzna- 
niem odzywa się o kompozycji Niesio- 
łowskiego. 

Naturalnie, różne pisma rozmaicie 
oceniają poszczególnych artystów. Ргс- 
wadzą też spory i zasadnicze, i — jak 
widać z tonu niektórych artykułów — 
prywatne, osobiste. Z Wilna niesposób 
coś o tych sporach powiedzieć: nie wi- 
dzieliśmy wystawionych obrazów, nie 
znamy lwowskich stosunków. Możemy 
tylko stwierdzić, na podstawie  przyto- 
czonych wyjątków z prasy lwowskiej, 
że „Nowa Generacja* naogół przychyi- 
nie została przez Lwów przyjęta i sta- 
ła się wydarzeniem w tamtejszym świe- 
cie artystycznym. Gdy wystawa przenie- 
siona będzie do Wilna, co jest możliwe, 
wówczas na miejscu przekonamy się o 
jej wartościach. Narrator 

To i 
POCIĘTE SERCE DO LABORATO 

RZU — HISTORJA 
Los Gorgułowa będzie rozstrzygnię- 

ty w dniach najbliższych. Nikt nie wąt- 
pi, że czeka go gilotyna. A gdy spadnie 
do kosza z trocinami okrwawiona gio- 
„wa przestępcy, co stanie się z jego cia- 
łem, co stanie się z jego mózgiem, który 
z pewnością mógłby powiedzieć dużo 
„ciekawego? 

Współpracownik  „Paris-Soir roz- 
mawiał właśnie z prof Romier, znakomi- 
tym histologiem francuskim, na „aktual- 
ny” temat: 

— (Co czeka ciała straconych prze- 
stępców? 

Prof. Rómier w odpowiedzi wygłosił 
króciutki wykład, zastrzegając się na 
wstępie, że jest przeciwnikiem kary 
śmierci. 

  

— Ciało zgilotynowanego należy 
przedewszystkiem do rodziny. Trup musi 
być jej wydany na pierwsze żądanie. 
Jeśli zaś nikt nie zgłasza się po _ ciało. 
przekazywane ono zostaje mnie, albo 
któremu z moich kolegów. Natychmiast 
dokonywujemy sekcji. Prawie wyłącz- 
nie interesuje nas serce zbrodniarza. 

Chcę panu wytłumaczyć, co nami 

  

KRAKÓW PAT. — Dnia 6 bm. odbyło się 
na kortach sekcji tenisowej krakowskiego 

AZS-u zakończenie turnieju tenisowego 0 mi- 
strzostwo Polski z walką finałową o tytuł mi 

strza Polski w grze pojedyńczej między Heb- 

dą i Tłoczyńskim. Tytuł mistrza Polski na rok 

1932 zdobył Hebda, osiągając bezapelacyjne 

zwycięstwo nad Tłoczyńskim w stosunku 8:6, 

6:3 i 6,1. Hebda odniósł zasłużone zwycię- 

stwo, górując nad technicznie lepszym prze- 
ciwnikiem spokojną taktyką oraz regularnoś- 

cią. 

W pierwszym secie Hebda prowadzi 2:0, 
następnie gra wyrównuje się 3:3 i 4:4. Heb- 

da dochodzi do 5:4, a nawet 40:30 i set - 

ballu. jednakże Tłoczyński wyrównuje 5 : 5 

i prowadzi nawet 6 : 5, ale  docho - 

dząc zbyt ciężko do siatki przegrywa seta, 

bo Hebda wspaniale go mija, zdobywając ko- 

lejno 3 punkty i osiągając w pierwszym se- 
cie 8:6. Prowadzenie zmienia się w drugim se- 

cie aż do stanu 3:3. Hebda spokojną taktyką 

znów zdobywa seta, wygrywając pod rząd 3 

gemy. Następnie w trzecim secie  Tłoczyński 
DULODATSNY NASA AEDPTA 
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Wyścig automobilowy 
w Czechach 

BRNO. PAT. — Odbył się tu w nie- 

dzielę donoczny wyścig automobilowy, t. 

zw. „masarikawy okruh'. Bieg zgromadzi! 

w tym roku jedynie 21 wozów, przyczem ze 

zmanych kierowców nie startował Carac- 

ciola. Liczba publiczności dochodziła 70 

150 tysięcy. Pierwsze miejsce zajął Fran- 

cuz Chirom na Bugattim 4 godz. 37 min. 

10 sek. Znany automobilista Nuvolari 

(Włochy) na maszynie Alfa Romeo przy- 

był jako trzeci wskutek defektu motoru. 

  
  

  

zaczyna grać żywiołowo, atakując bezustan- 

nie. jednakże Hebda broni się świetnie, zbie- 

ra każdą piłkę przeciwnika, okazując swą nad 

zwyczajną klasę. Dochodząc często do siatki, 

Hebda wyprowadza z równowagi Tłoczyńskie- 

goi zdobywa kolejno 5 gemów do 0. Następ 

nie, po długiej wymianie piłek, oddaje Tłoczyń 

skiemu 1 gem i osiąga zwycięstwo 6:1 w 

trzecin: secie oraz puhar przechodni. Publicz- 

ności ponad 2 tysiące osób. 

Zawody motocyklowe 
w Sosnowcu 

SOSNOWIEC. PAT. — W niedzielę od 

były się w Sosnowcu ogólnopolskie zawody 

motocyklowe, które zgromadziły nia star- 

NARÓD B 
W czasach, kiedy ludzkość wraca 

pierwotnych form. współżycia jednostek i 
ludów, kiedy „człowiek staje się wilkiem 
człowiekowi”, a na bajkę zakrawa fakt, xe 

istnieją na świecie ludzie, którzy nie mają 
rządu, policji i wojska, a przecież żyją z 
sobą w jaknajlepszych stosunkach i pos 

czycić się mogą zdobyczami cywilizacyjne- 
mi, które zupełnie obce są t. zw. narodom 
kulturalnym. 

Są to Eskimosi, zamieszkujący północ- 
ne kraje Kanady i Grenlandji. 

W walce o byt zetknęli się oni z tak 

ciężkiemi warunkami że musieli albo zgi- 

nąć albo w drodze doboru naturalnego -— 
piąć się na coraz wyższe stopnie rozwoju 

fizycznego i umysłowego. Otoczenie, w: ja- 
kiem żyli zaostrzało ich zmysł praktyczny 
i wychowywało ich na naród filozofji. Do 
myślenia czasu Eskimosowi nie brak. 

Nieraz przesiedzi cały dzień na lodzie obok 
swego „aglu* (to jest otworu w lodzie, 

przez który psy morskie zaczerpują powie- 

     

Czarni sataniści w Paryżu 
Paryski lasek Vincennes był widownią nie 

samowitej ceremonji, którą celebrowali mu - 

rzyni, zamieszkali w Paryżu. Dnia 31 sierpnia 
zebrało się w łesie kilku „czarnych ludów" 

pod wodzą negra, który postanowił odnależć 

zakopany tam skarb przed laty przez tajemni- 

czych „korsarzy*. Wiadomość о projektowanej 

wyprawie po skarby w ostatni dzień miesiąca 

(gdy na niebie błyszczy sierp nowego księży- 

ca) przeniknęła do prasy za pośrednictwem 

pewnego niedyskretnego literata, narodowości* 
murzyńskiej. To też „Paris Soir* wysłał zaraz 
specjaln. korespondenta z nakazem uwiecznie- 

nia na łamach dziennika tej niezwykłej uroczy 

stości. Murzyni ród swój wywodzący się z 

dżungli afrykańskiej, a osiadli w cywilizowa- 

nym Paryżu, w charakterze pucybutów, kelne- 

rów i portjerów — zachowali po dziś dzień 

wiarę w dobre i złe moce, oraz w wielkiego 

złego ducha, którego można przebłagać mod- 

litwami. Nie kto inny, jeno zły duch mógłby 

wskazać biednym „negro”, gdzie się znajduje 

skarb, który umożliwiłby im kupno wielkiego 

okrętu i powrót do ojczyzny 
— jedziemy późną nocą samochodem —- 

opowiada wysłannik „Paris Soir* — mój towa 
rzysz udziela mi informacyj. Powiada, że tani- 
ci wędrują drogą boczną, a ceremonja wzywa 
nia djabła odbędzie się na ustronnej polanie, 
omijanej przez przechodniów i żandarmów. — 
Skryjemy się w rowie, albo wśród drzew i 
obserwować będziemy czarnych satanistów. 

Samochód zamiata jasną smugą reflektora 
ciemną drogę. Na trzy metry nic nie widać. 
W odległości sześciuset metrów od Minimes 
znajduje się polana. — Samochód zatrzymuje 
się u skraju drogi. Włazimy do rowu. Czas 
najwyższy. Za pięć dwunasta. Nagle zatrzymu 
je się przed nami w odległości pięciu metrów 
samochód i natychmiast gasi Światła. Na 
szczęście... Wysiadają trzej mężczyźni... Jeden 
trzyma w ręku elektryczną latarkę. 

— Nikogo nie widzisz? — zapytuje gard 
łowym głosem. Głosem metysów z Antyli... 

Trzej dżentelmeni wydobywają z wnętrza 
samochodu najrozmaitsze przedmioty. W bla- 
sku latarki widać worek płócienny, piecyk że- 
lazny metalowy. Nalewają mu do brzucha ja- 
kiś płyn.. Rozlega się trzask zapalonej zapaiki. 
Bucha płomień. 

Wszystko to się odbywa na niewielkiej pe 
lanie, otoczonej murem drzew. Najwyższy 
wzrostem murzyn kreśli baranią piszczelą 43 
koła na ziemi, naokoło ogniska. Na plecach ne 
gra bieleją wypisane kredą litery J. H. S. (Je- 
sus Hominum Salvator) oraz dwa krzyże. Te 
znaczy, że czarni sataniści grożą — @аБ 
Chrystusem. 

Dwaj pozostali murzyni zapalają gromni- 
ce. V 

Rozlega się straszliwy bełkot: 
W imię Boga żywego. O Adonai! 

Eltohim! O Ariel! Błagam cię, wzywam cię, od 
daję ci moje serce i moje wnetrzności, lecz 
racz mnie usłyszeć i bądź nam miłościwy. 
Amen. 

Wymachuje teraz rozdwojoną na końcu ga 
łązką i krzyczy: : 

оо 
RjoW — PALARNIE OPJUM NA MO- 
ZE STERYLIZACJA. 
kieruje, aby pan nie myślał, że jesteśmy 
wampirami. Dlaczego pragniemy  świe- 
żego materjału ludzkiego? Dlatego, że 
dla histologji nie ma żadnego znaczenia 
praca nad martwą już tkanką, nad tkan- 
ką, która zaczęła rozkładać się. 

Trupy szpitalne nie są nam potrzeb- 
ne. Oficjalnie uważa się, że śmierć na- 
stąpiła po upływie 24-ch godzin od 
chwili, gdy lekarz ją skonstatował. Przed 
upływem tego czasu sekcja nie jest do- 
zwolona. A po 24 godzinach trup nie 
przedstawia już żadnego interesu. Wię- 
cej nawet. Amputowana noga, czy rę- 
ka również nie ma dla nas znaczenia: 
przecie amputacja następuje skutkiem 
choroby, lub nieszczęśliwych wypadków. 

Pozostają tylko „świeże* trupy stra- 
conych. Niestety, nie zawsze otrzymuje- 
my je. Napróżno czekałem w swoim cza 
sie na trupa Landru, umyślnie przyjecha 
łem po niego do Wersalu. Ale trupa za- 
żądali krewni. 

Aby zaspokoić wszystkie pracownie 
histologiczne, rozcinamy serce stracone- 
go na drobne części. Każda pracownia 
otrzymuje swoją cząstkę. Wyjątkowem 

  

— Przez Tagla i przez Hathona!—Elohim 
Ariel! Jahwe! 

Trzykrotnie wzywa „cesarza Lucyfera", pó 
czem recytuje jednym tchem litanję kabalisty- 
cznych słów. Udaje mi się złowić uchem ostat 
nie słowo „aritnamik*. 

— Szatanie, o szatanie! Oddaję ci moją du 
szę, ale przyjdź tutaj i pomóż nam zdobyć 
skarb. 

Nikt się nie zjawia. 

Negr powtarza inwokację, skandując każ- 
de słowo coraz krzykliwiej, coraz namiętniej. 
Zamiast djabła zjawiają się ćmy i komary i 
tańczą nad ogniem. z 

Nagle murzyn wpada w furję. Zaczyna 1y 
czeć dzikim głosem: 

— Świnia, djabeł , zwyczajna świnia! Nie 
chce pomóc czarna człowiek! 

Wymyśla djabłu, przeklina jego „matkę”, 
wzywa niebo na świadka murzyńskiej niedoli, 
wreszcie wybucha dziecinnym, niepohamowa - 
nym płaczem. Szlocha wielki negr, Salo 
jego towarzysze. Jeden z nich zaczyna biegać 
jak szalony po mrocznej polanie, zanosząc się 
od płaczu. 

Potem, gdy już ostatnia nadzieja gaśnie ra 
zem z ogniskiem, zrezygnowani murzyni za- 
czynają zwolna uprzątać ślady ceremonji. Za- 
cierają stopami koła, wyżłobione w ziemi i za 
sypują je zeschłemi liśćmi. 

O trzeciej nad ranem samochód, wiozący 
satanistów zawraca w kierunku Paryża. 
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cie 60 zawodników. Wszystkie biegi z wy- 

jątkiem kategorji ponad 350 cm. sześć. wy 

grał Baron, osiągając w. biegu 0 najlepszy 

czas na 10 okrążeniach ;po 450 m. czas 3 m. 

57 sek, a w biegu o honorową magnodę 

miasta na 12 okrążeniach — 4 mim. 27,2 s. 

W kategorji powyżej 350 cm.sześć. pierw- 

sze miejsce zajął Kosmola — 5 min. 20 s. 

W czasie biegu o honorową nagrodę mia- 

sta ten ostatni zawodnik stracił pamowania 

mlad maszyną i wypadł tak nieszczęśliwie, 

że uderzył głową barjerę, doznając 

wstrząsu mózgu. Stan jego jest bardzo 

о 

ciežki. 

Z POLICJI 
trze) i czeka na zwierzynę, albo zaskoczo- 
my przez Śnieżycę, spędza całe dni: w swym 
„iglu“, w swym namiocie ze śniegu. 
Eskimosi są wielkimi przyjaciółmi dzie- 

ci. Im odważniejszy i co zatem idzie, za- 
możniejszy, tem chętniej przyjmuje na 

własne obce sieroty. Eskimosi wierzą, że 

dzieci są niejako podobizną rodziców i na- 
uczycieli i że skoro dziecko ma być miłe, 

rodzice winni służyć mu przykładem. 
Pod względem uczciwości i uczymno- 

ści Eskimosi służyć mogą jako wzór. Wie!- 
kie ubóstwo rzadko się spotyka. Każdy 
normalny Eskimos jest dość dumny i zrę- 
czmy, by o własnej sile stał się doskonałym 
myśliwym i właścicielem dostatniego go- 
spodarstwa. Ślkoro zdobył tyle, ile potrze- 

ma mu bogastw, nie jest też do pomyśle- 
nia, aby Eskimos żył w dostatku, gdy in- 
mi cierpią nędzę. Gdy który nie może iść 
na łowy, albo nie ma szczęścia, posyła mu 

Się częćś jego do domu. To, co potrzeben 
jest do życia, jest zdaniem  Eskimosów, 
własnością wszystkich. 

Długie, bolesne doświadczenia wyrobiły 
w Bskimosie przekonanie, że panowamie 

mad sobą stamowii podstawowy warunek 

szczęśliwego współżycia. Wybuchów złości 
i wyrazów nieoględnych nie spotyka się 
wśród nich wcale, a mowa ich mie zna wca- 
le wyzwisk. Nie sprzeczają się między so- 
bą, choćby nawet mieli do tego powody. 
Wymówki ubiera się w łagodną formę i 
wypowiada tylko w ostateczności. Spory 
i kłótnie należą do rzadkości. Zabójstwo, 
morderstwo i wojna są to pojęcia im nie- 
znamie. Eskimos nie zna męstwa, rozpaczy, 
trwającego do ostatniej kropli krwi. Lecz 

nie jest bynajmniej tchórzem. W' walce z 
siłami przyrody, podczas polowania na nie- 

dźwiedzie i momsy odznacza się niezwykłą 
odwagą. Nie traci pamowiania nad sobą 

nawet w obliczu śmierci, — Spokojnie cze- 
alk z harpunem w ręku na zbliżającego się 
groźnego morsa, by w odpowiedniej chwili 
zadać mu cios śmiertelny. — Z swych ma- 
łych łodzi: atakuje on nawet żarłoczne wie- 
lorydy, mie mając przytem uczucia jakoby 
dokonywał rzeczy nadzwyczajnych: 

W pożyciu rodzinnem odznacza się wiel- 

kiem przywiązaniem i troskliwością, о- 
Ibec obcych jest niezmiernie gościnnym. 

W ten sposób specjalne warunki bytu 
uczyniły z Eskimosa człowieka o wielkich 
zaletach umysłu i charakteru, dla: którego 
mie potrzeba ani prawa ani policji. 

E 

EEE 
w Warszawie 

podaje do wiadomości Szanownej Kliienteli, że 

znany od, Puder Abarid 40 tu 

został obecnie ulepszony i zaletami swemi nie 
tylko nie ustępuje pudrom zagranicznym, ale 
wiele z nich przewyższa.— Presimy żądać tylko 

ulepszonego pudru ABARID w sreb: 
rzystych pudełkach z bisłą lilją. — Cena duże- 

go pudełka 250 gr., małego 1 50 gr. 

nistracji 
  

Uprzedzamy naszych $z. 5z. Prenumeratorów, że z dniem 

15 WRZEŚNIA r. b. wstrzymamy wysyłkę pisma osobom 

zalegającym w opłacie. 

wielki proces owłama- 
nie do Banku Polskiego 

Onegdaj w Sądzie Okręgowym w War- 

szawie rozpoczął się proces o usiłowania naj- 

większego dotychczas w Polsce 
pod skarbiec Banku Polskiego w Częstocho- 

wie, gdzie łupem kasiarzy miało paść 6 miljo- 
nów złotych. 

Na ławie oskarżonych zasiada zuchwała 

banda „Spicbródki* z mistrzem na czele. Za- 

powiedź procesu bandy „Szpicbródki* ściągnę 
ła do sądu okręgowego tłumy różnorakiej pu- 

bliczności. Widać eleganckich przedstawicieli 

gałęzi kunsztu złodziejskiego różne „damy** o0- 

raz pospolitaków. 

Rozprawie przewodniczy sędzia Kozakow 

ski. już od samego rana woźny sądowy czy- 

nił przygotowania, związane ze sprawdzaniem 

listy świadków. Obok stołu sędziowskiego Die 

trzy się góra dowodólw rzeczowych, wszelkie- 

go rodzaju narzędzi kasiarskich i butli tleno- 
wych, wraz z zapalnikami do przecinania kas 

pancernych. Samochody więzienne co chwila 

zajeżdżają na dziedziniec sądowy, zwożąc z 

różnych więzień oskarżonych. 

Rozprawa sądowa rozpoczęła się o godz. 

11-ej. Przystąpiono do sprawdzania persona- 

lijów i karalności wszystkich oskarżonych. 

Dzień upłynął na odczytaniu olbrzymiego aktu 
oskarżenia, oraz wysłuchaniu wyjaśnień pod- 

sądnych, którzy nie przyznają się do winy. 

KOBIECY REKORD WYSOKOŚCI 
PARYŻ, PAT. Komisja sportowa 

Aeroklubu Franeuskiego zatwierdziła świa 
towy kobiecy rekord wysokości pani Ma- 
ryse Hiltz, która: osiągnęła wysokość 97931 
m. Poprzedni rekord, ustanowiony przez 

miss Nicholls, wynosił 8761 m. 

10.060 sztuk bydła ofiarą wylewów 

WELLINGTON (Nowa Zelandja). 
PAT. — Wskutek ostatnich wylewów w 0- 
kolicach Wairarapa zginęło około 10 ty- 

sięcy sztuk bydła. 

UROCZYSTY OBCHÓD 
na grobie 5. p. Tomasza Bata 

Towarzystwo śpiewacze morawskich 
nauczycieli, których działalność znana jest 
w: całym świecie, urządziło z własnej ini- 
cjatywy dnia 28 sierpnia br. nad grobem 
śp. Tomasza Bata uroczystość špiewaczą, 
ma którą zjechało około 8.000 ludzi z ca- 

łego kraju. Uroczystość zakończyła się od- 
śpiewamiem umiłowanej przez śp. Toma- 
sza Batę marodowiej pieśni słowackiej: 

Nie umnzemy ma słomie, 
Umrzemy na koniu, 
Kiedy z konia spadniemy, 

Szabelka zadzwioni... 
oraz przemówieniem prokurenta p. Cipe- 
ry, który zakończył słowami: 

„Tomasz Bata umarł, ale duch Jego i 
dzieło żyją i żyć będą”. 

I rzeczywiście każdy, kto dzisiaj iprzy- 

jeżdża do Zlima, oszołomiony jest ruchem, 
który tam pamuje i ze zdumieniem stwier- 
dza, że panujący kryzys. nie daje się tam 
odczuć. Serce całego przedsiębionstwa, or- 
gamizacja sprzedaży w CSR. wykazuje na- 
przekór kryzysowi wzrost obrotu о 20 pro- 
cent w porównaniu z rokiem 1931. Maga- 
zyny są puste i ma zbliżający się sezon je- 
sienny przyjęto mapowrót do pracy ponad 
1500 robotników. 

Zagraniczne fabryki firmy Bata w 
Polsce, Jugosławji, Szwajcarji, Francji i 
Niemczech, do których to państw z powo- 
du wysokiego cła i zamaknięcia granic niie- 
ma wiwiozu, pracują i z każdym dniem po- 

większają swoją wytwónezość. Obecny szef 
firmy Jan A. Bata zwraca specjalną uwa- 
gę na mozwój zagnanicznych fabryk i sprze 
daży. Oo się tyczy Polski, to, charakterys- 
tyczne jest, że firma. Bata zrozumiała zna- 
czenie portu w Gdyni i umie go wykorzy- 

stać dla wiwozu i wywozu swoich towarów. 
Szef firmy Jam A. Bata, postanowił w 
związku z zakończeniem letniego sezonu, 
pozostałą ilość płóciennego obuwia sprze- 
dać w: ciepłych krajach. W tym celu zosta- 
nie zorganizowana wyprawa z portu w 

E Gdyni. Okręt firmy Bata objedzie całą A- 
frykę; tw każdym porcie pracownicy firmy 
sprzedawać będą przywieziony towar. 

Firma Bata poznała niebezpieczeństwo, 
cagražające przemyslowi europejskiemu ze 
stnony Japonji, która zapomocą własnych 
okrętów zarzuca swemi towarami cały 
świat, nie wyłączając Europy, i postano- 
wiła w ten sam sposób zwalczać japońską 
konkurencję. Okręt pojedzie przez Indje do 
Singapore i Batawji, skąd maladowany 
transportem surowej gumy, wróci po 4-ch 

“L OOOO OZONE inosch do portu w Gdym 
wydarzeniem była dla nas egzekucja 
Mata-Hari. Przecie kobiet nie skazuje- 
my na śmierć, i dlatego nie mamy tru- 
pów kobiecych. Zresztą, trupa Mata-Ha- 
ri preparowałem nie ja, lecz mój nau- 
czyciel prof. Prónan. 

Prof Romier, jak powiedział, jest 
przeciwnikiem kary śmierci. Zdaniem jego 
byłoby pożyteczniej dla nauki, gdyby 
zezwolono przeprowadzać na skazanych 
pewne eksperymenty, nie zagrażające 
ich życiu. Praca nad żywą tkanką daje 
lepsze rezultaty, niż praca nad martwą, 
nawet „świeżą”. 

— Jestem przekonany —dodaje proj. 
Romier — że surowica antysyfilityczna 
byłaby dużo wcześniej odkryta, gdyby 
wolno było eksperymentować na żywych 
ludziach. 

Prof Romier — jak widzimy — mó- 
wi o wszystkich tych sprawach spokoj- 
nie, jak przystało człowiekowi nauki. 
Gorgułow oczywiście czuje się inaczej, 
wiedząc, że serce jego będzie pocięte na 
drobne cząstki, aby obsłużyć liczne la- 
boratorja histologiczne. Lecz prawda — 
ma żonę, która może, jeśli zechce, ucz-. 
cić go należytym pogrzebem. 

w * * 

P. Gėo London w paryskim  „Jour- 
nal“ opowiada o ostatniej, niebezpiecz- 
nej formie snobizmu, która szerzy się 
na lazurowym brzegu. W Nicei, w Mon- 

  

te Carlo, w Cannes — wszędzie palą 
opium. 

Wysportowani młodzi ludzie i wy- 
gimnastykowane damy — cała publika, 
dia której największą namiętnością by- 
ło dotychczas pływanie i tenis, oddaje 
się obecnie niemniej namiętnie paleniu 
opium. 

— Muszę wyznać — pisze Góćo Lon- 
don — że, gdy po raz pierwszy uczynio- 
no mi dziwaczną propozycję, nie zrozu- 
miałem, o co chodzi. 

— Jedźmy na morze. Będziemy palili. 
Zobaczy pan, jakie to niezwykłe. 

Piękna pani, która z temi słowy zwró 
ciła się do mnie, posiada w Paryżu mlie- 
czno-białą skórę. Tutaj, na jasnym brze- 
gu, ambicją jej jest osiągnąć karnację 
Murzynek z Harlemu. Dochodzi do te- 
go przez zastosowanie najrozmaitszych 
tortur, przez nieustraszone oddawanie 
się palącym promieniom słońca. 

Morze tego dnia było niespokojne ii 
zauważyłem, że racjonalniej będzie wy- 
palić papierosa na lądzie. Piękna dama 
zrobiła wielkie oczy. 

— Któż mówi o papierosach? Będzie 
my palili fajkę... 

Oto jest ostatni snobizm towarzyski: 
palenie opium na morzu. Kołysząca się, 
rozfalowana palarnia. Cała flotylla moto- 
rówek i łodzi żaglowych jest do usług 
palaczy. Fajki i kulki opium  przecho- 

  

wywane są w nieprzemakalnych  wor- 
kach gumowych, ukrytych na dnie ło- 
dzi. Wypływa się w otwarte morze, wy- 
ciąga worek gumowy — i szaleństwo 
zaczyna się. Opaleni na bronzowo mio- 
dzi ludzie w poszukiwaniu gwałtow» 
nych wrażeń, nie znaleźli nic lepszego 
ponad żądzę trucizny... 

* * * 

Pisma podawały wiadomość o skan- 
dalu „lekarskim“ w Grazu. Oto kilka 
szczegółów. 

Policja w Grazu oddawna już wie- 
działa, że pewna „grupa lekarzy* doko- 
nywa na osobnikach płci męskiej stery- 
lizacji, czyli wyjałowienia. Operacja ko- 
sztowała niewiele — 80 szylingów — i 
gwarantując zachowanie potencji, za- 
pewniała jednocześnie absolutną niepło- 
dność. „Lekarze twierdzili, że przepro- 

wadzają ją według metody prof. Schme- 
rza w sposób całkowicie niewinny. 

Impreza „grupy, lekarzy* miała w 
czasach kryzysu wielkie powodzenie. 
Mimo niewysokie honorarjum, zarabiali 
oni tysiące szylingów miesięcznie. Mieli 
do rozporządzenia klinikę z dwiema sa- 
lami operacyjnemi. 

Zbadanie sprawy nastręczało wiele 
trudności. Należało naprzód odnaleźć lu- 
dzi, którzy poddali się operacji. Gdy ich 
ujawniono, wytłumaczono im, że opera- 
cja nie jest zgoła. niewinną, szczegól- 

włamania 

W WIRZE STOLICY 
CHĘCINY 

* Parę kilometrów za Kielcami widać już w 
oddali wielkie baszty zamku chęcińskiego, aie 

jechać trzeba długo. 

Małe, brudne miasteczko przyklejone u 

stóp góry, na której leżą majestatycznie zmur- 

szałe ruiny. Choć tam już tylko porozwalane 

mury, odrapane baszty, choć tam prócz wrza- 

skliwych gawronów, niema żywego ducha, a 
tu w miasteczku tłamsi się bądź co bądź pa- 

rę tysięcy żydów i kilkunastu chrześcijan, 
co im usługują — jednak zamek przytłacza, 

dominuje wyraźnie. Miasto jest — bo jest zag 

mek; bo jego pańskość tego potrzebuje, w 

cieniu jego ogromu gmerzą się w dole chata- 

ciarze. 

Wleżć na górę, to cała historja. Stromo, 

ślizgo, kamienie uciekają z pod nóg. Ze szczy- 

tu — co za widok! Na cztery strony Świata, 

hen, hen, dziesiątki kilometrów widać jak na 

dłoni. Szosa wije się między pagórkami, wy- 

gląda jak biała tasiemka. 

Zamek zbudował Łokietek, dobre miejsce 

wybrał cwaniak, zęby sobie musieli połamać 

ci, co próbowali wgramolić się na górę. Stę- 

kali nieraz pewnie Rusini, Czesi, czy inna ho- 

łota, drepcząc u stóp Chęcin i pożądliwie pa- 

trząc w górę. Co się targnęli — rzucono im 

tak kamyczek z murów, pac w głowę — po 

krzyku. 

Sterczą jeszcze boczne wieżyce, nie moż- 

na wležė do środka, wejście było głęboko, te- 

raz ziemia je przysypała; Środkową basztę 

zgruchotały pociski podczas wojny Światowej, 

Moskale chcieli wypróbować celność swej ar- 
tylerji i pukali do Chęcin przez pół dnia 
bez żadnej zresztą potrzeby, bo Austrjacy byli 

daleko; no i udało im się, po paru setkach 

wystrzałów trafili w basztę — rozleciała się 

jak domek z kart, gawrony zaległy pole tru- 

pem. 

W karczmie, na dole, gospodarz opowia- 

da nam z dumą, że niedawno przyjechał je- 

den pan aż z Ameryki, by zamek zobaczyć. 

Nie miał żadnego w Polsce interesu, nie za- 

trzymał się w Warszawie ani w Kielcach — 

widział przecie lepsze miasta w Ameryce — 

zato w Chęcinach przebył cały tydzień, nie 

mógł się nacieszyć widokiem z góry, kazał 
sobie nawet obiad do riin przynosić. Zwiedzał 

też kopalnie słynnego marmuru chęcińskiego. 

— Duże to kopalnie? 
—- O panie, wielkie, ogromne.. 

— A ilu ludzi tam pracuje 

— Bo ja wiem — 50, czasem może 

ludzi. 

Zapotrzebowanie na marmur jest minimal 

ne. Leżą całe tonny wydobytego już marmi:- 

ru, czeka na obróbkę — niema nań! amatorów. 

Bank Gospodarstwa był ostatnim poważnym 

kupcem — dla gmaszyska w Warszawie, Chę- 

ciny pracowały przez pół roku. 

Stary, stary żyd z białą brodą kiwa się w 
kącie. „Ładnie tam z wierzchu, co?* — pyta. 

— A cóż to pan nigdy nie był na zamku? 

— Nie, mówi żyd, mam 76 lat, urodziłem 

się w Chęcinach, całe życie tu  przemieszka 

łem, a nigdy na górze nie byłem. 

— Dlaczego? ; 5 

=— Byłem maty, to wojowałiśmy z gojąt- 

kami, co który z nas lazł na wierzch — do- 

stawał tam lanie, więc się bałem. Potem wy- 

rosłem — miałem interesy, zajęcie, siedziałem 

w sklepie... Raz poszedłem — złapała mnie 

ulewa w pół drogi, wróciłem. jutro, jutro pój- 
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górę... Umrę pod zamkiem, tu na dole — nie 

będę wiedział jak tam wygląda na szczycie... 

Ach ty beznadziejny flejtuchu! Karol. 

przestworze wolne 
od kurzu, dymu 
i sadzy, dając moc 

RA 

Wiadomości, że firma Bata ma na skła- 
dzie wielką ilość starego i niemodnego o- 

па 1 sklep przypada 4.000 par obuwia, co 

wcale miie jest dużo. Gdyby firma Bata 
chciała wywieźć do sąsiednich państw nad 

części tylko artykuły standartowe, musia- 
łaby zapłacić gotówką elo, wymoszące 200 
do 300 proc. wartości całego towianu, a tak 

dę — myślałem, no i postarzałem się, dziś 

Į cudnych wrażeń, 

buwia, które stara się wywieźć do sąsied- 

miar miemodnego towaru, którego zresztą 

mielogicznej polityki mie można przecież 

jestem za stary, nie mam sił wleźć na taką 

poprzez czyste 

KRZEPI UMYSŁ I CIAŁO 

niich państw, są bezpodstawne. Przeciętnie 

nie posiada, ponieważ wyrabia po większej 

spodziewać się po firmie Bata. A. G. 

nie, gdy ją źle wykonano. Kilku zopero- 
wanych wyraziło zgodę na poddanie się 
badaniu specjalistów w miejskim szpi- 
talu. Badanie wykazało, że operacje wy- 
konywano niestarannie i nieumiejętnie. 
Świadczyło to, że chirurgami nie mogli 
być doświadczeni lekarze. Istotnie, jak 
się później okazało, byli to studenci. 

Wystraszeni pacjenci wyznali wów- 
czas prawdę, i policja mogła  przystą- 
pić do likwidacji „grupy ”. 

Aresztowano pięciu ludzi, wśród nich 
jednego studenta medycyny i jedną sio- 
strę miłosierdzia. Głównym  organizato- 
rem grupy był jakiś Bułgar, również stu- 
dent144 

„Grupa“ przestrzegała jak najdalej 
idących ostrożności. Pacjentów  dostar- 
czali wyłącznie pośrednicy. Niektórych 
z nich wprowadzano na salę operacyj- 
ną z zawiązanemi oczami. Nie wymienia- , 
no nigdy nazwisk lekarzy”. 

Liczba ofiar przemyślnej grupy się- 
ga podobno kilkuset. Ocywiście, prof. 
Schmerz, na którego studenci powoły- 
wali się, nic wspólnego z całą bandą nie 
miał. 5 

Wedtug ostatnich wiadomošci, jeden 
z członków „grupy* student Konstanty 
Berson dokonał zamachu samobójczego, 
zażywając morfiny. 

Historja sterylizacji 
gicznie. 

kończy się tra- 
dox.   
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KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 

GICZNEJ U.S.B. W WILNIE 

DNIA 6 WRZEŚNIA 
Ciśnienie średnie: 763. 

Temperatura średnia: +14. 

"Temperatura najwyższa: 18. 

Temperatura najniższa: +8. 

Opad: — 

Wiatr: p:łnocno - zachodni. 

Tendencja: bez zmian. 

Uwagi: dość pogodnie. 

OSOBISTE 

— Prezes Kresowego Związku Zie: 
mian Antoni hr. Jundziłł _ bawił przez 
wczoraj w Wilnie. 

WOJSKOWA 

— Rejestracja rocznika 1914. — Wydział 
wojskowy magistratu przeprowadza obecnie 
rejestrację mężczyzn urodzonych w roku 1914. 
Rejestracja potrwa do 1 października. 

ŽALOBNA 
— Uroczysta msza św. żałobna za duszę 

św. pamięci Józefa Łubiakowskiego, artysty 
teatrów miejskich, zmarłego dnia 10 lutego, 
zostanie odprawiona w sobotę dnia -10 wrześ- 
mia o godzinie 9-ej w kościele ks. ks. misjo- 
narzy przy ul. Subocz, na którą zaprasza się 

wszystkich OE ao i życzliwych 
świętej pamięci Zmarłego.ł 

MIEJSKA 

— Prezydent miasta. — P . prezydent Ma- 
ieszewski, który korzysta jeszcze z urlopu wy 
poczynkowego, po powrocie ze wsi, zlustro- 
wał wczoraj roboty klinkierowe na ul. Zaia- 
kowej, zapoznając się z postępami robót. 

— Posiedzenie magistratu. — Wczoraj od 

było się posiedzenie magistratu, na którem n.. 

in. omawiano sprawę przyjęcia por. Żwicki 

przez miasto. 

— Egzekucja miejska. — Władze skarbo- 

we przejmują już stopniowo poszczególne 

działy, wydziału egzekucyjnego magistratu w 

zależności od porządkowania tych spraw przez 

sekwestratorów. 

Regulacja Wilji. — Roboty nad uregu- 
łowaniem brzegów Wiljj posuwają się na- 
przód. Kierownik tych robót p. inż. Wisłocki 
chce zabezpieczyć brzeg od Zygmuntowskiej 
jeszcze do jesieni. 

AKADEMICKA 
— Z Koła Polonistąw. — Koło Poionistów 

USB otwiera z dniem 5 września informatorjum 
dla nowowstępujących na polonistykę. Infor- 
matorjum czynne codziennie w lokalu Koia 
Polonistów (ul. Zamkowa 11 m. 8 II podwó- 
rzę na prawo) od godz. 1l do 13. 

. SKMA. Odrodzenie zawiadamia, iż z 
dniem 6 września rb. żóstało uruchomione in- 
formatorjum dla * nowowstępujących w godzi- 
nach dyżurów codziennie od 12 — 1 p.p. w 
łokalu własnym (Uniwersytecka 7 — 9). 'n- 
formacje w sprawie studjów na USB oraz © 
życiu akademickiem. › 

SZKOLNA 

— 7е Szkoty Rzemiost Art.. — Dy- 
rekcja Szkoły Rzemiosł Artystycznych 
podaje do wiadomości, że rok szkolny 
rozpoczyna się 15 września, zapisy zaś 
odbywają się codziennie od godz. 12 do 
14 w lokalu szkoły przy ul. św. Anny 13. 

i „Shelley's Institute“ — Dyrekcja poda 
je do wiadomości, że od dnia 1-g0 wrzešnia 
kancelarja przyjmuje zapisy na kursa angiel- 

skiego, niemieckiego i francuskiego. 
Rodowici Anglicy Mr. George Bridge i 

is Cross 1ozpoczynają we wrześniu wykła 
dy literatury asgielskiej. 

Stenografja axgielska i niemierka oraz pi- 
sanie na maszytie. — Kancelarja czynna «o- 
dziennie od 1'-ei do 13-eji od 17-6į do 20-ej. 
Adres: Zygmmt wska 20 m. 3. 

— ROCZNA SZKOŁA PRACOWNIC 

GOSPODARCZYCH Związku Pracy Oby- 
watelskiej Kobiet przy ul. Jagiellońskiej 
Nr. 3/5 m. 3 przyjmuje zapisy nowowstę- 
pujących | uczenic od godz.  10-6j do 
godz. 12-tej. 
Zadaniem szkoły jest przygotować prak- 

tycznie dziewczęta w dziedzinie g0spo- 
darstwa domowego. * 

TEATR I MUZYKA 

Teatr Lutnia — „Handlarze sławy”. 
Dziś we środę 7 września o godz. 8 min. 15 
po raz 6-ty ujrzymy arcyciekawą  komedjo- 
satyra Pagnol'a i Nivoix p.t. „Handlarze sła- 
wy” w realizacji i z gościnnym występem p. 
Boneckiego, znakomitego artysty teartrów war 
szawskich, który w tej sztuce pożegna Wilno. 

ereg przezabawnych i dobrze pomyślanych 
sytuacyj, silnie zaprawionych sarkazmem, w 

ore arcydzieło to obfituje, wywołuje hura- 
Eany oklasków świetnie bawiącej się publicz- 
ności. Obsada premjerowa. Barwne dekcwacje 
pomysłu W. Makojnika. 

‚ Jutro we czwartek 8 września o godz. 8 
min. 15 „Handlarze sławy” z gościnnym wy: 
stępem miłego gościa p. J. Boneckiego. 

Premjera w Teatrze Lutnia. Najbliż- 
szą premierą w Teatrze Lutnia, która ukaże 
się w końcu bież. tygodnia, będzie doskonaia 
sztuka w 3-ch aktach Franka Vospera p. t. 
„Cudowny połów”. Będzie to ostatnia premje- 
Ta w bież. sezonie. 

— „Publiczność ma |" w teatrze Letnim. 
Dziś, we środę 7 września o godz. 8 min. 15 
ujrzymy barwną, arcywesołą į nadwyraz cie- 
kawą rewję „Publiczność ma głos”. Czarujące 
salce Ney'ów, szereg świetnie  pomyšlanych 
i doskonale odtworzonych numerów przez p.p. 
J. Koztowską, L. Sempolińskiego, W. Boruń- 
skiego, Z. Kosińską, J. Sulimę-jaszczołta, W. 
Biszewską, K. Wyrwicza i zespół girls — 
gwarantują miłe pędzenie wieczoru w Teatrze 
Letnim. jutro, we czwartek 8 września o godz. 
8 min. 15 rewjąa „Publiczność ma głos". 

CO GRAJĄ W KINACH? 
HELIOS — Pat i Patachon, jako wyna- 

kzcy prochu. 
HOLLYWOOD — żebrak Stambułu. 
CASINO — W cieniu drapaczy chmur. 

PAN — Kobiety bez przyszłości. 
й RÓŻNE 

— © zachowanie odpoczynku niedzielnego. 
Odbyjo się cały szereg zebrań kupieckich i Rzemieślniczych w sprawie zachowania odpo- 

czynku niedzielnego. Wystosowano prośbe do 
władz, by nie ograniczano świętowania nie- 
dzieli w handlu i rzemiośle. 

— Likwidacja przedsiębiorstw. — Wobec 
nastania okresu jesiennego zlikwidowało się 
cały szereg przedsiębiorstw sezonowych pow- 
tałych latem. Dotyczy to przeważnie sklepow 
ze słodyczami i napojami. 

— „Czarna Kawa* Podchorążych - Wilnian 
odbędzie się w dniu 10-go września 1932 ro- 
ku w salonach Kasyna Oficerskiego | Bryga- 
dy Legjonów (Koszary im. Komendanta Józefa 
Piłsudskiego). Wejście wyłącznie za zaprosze- 
niami. Przygrywać będą 2 orkiestry. Bufet 
na miejscu. Wstęp 2 złote. Początek o godz. 
22-ej. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— AUTOBUS WPADŁ” NA WÓZ. — Szo- 
fer, którego nazwiska narazie nie ustalono, 
prowadzący autobus nr. 92190 na ul. Lipówka 
najechał na wóz nałeżący do Wojciulewiczo- 
wej Anny, zam. w zaścianku Łysa - Góra gm. 
turgielskiej — wskutek czego w wozie zosta- 
ło złamane koło. Wypadku z ludźmi nie było. 

— NIEUWAŻNY ROWERZYSTA. — Bas 
Józet (Bonifraterska 12), jadąc rowerem przy 
zbiegu ulic Ludwisarskiej i  Tatarskiej naje- 
chat na przechodzącą przez jezdnię Kropotów- 
nę Jadwigę lat 6 (Pańska 8), która doznała 
lekkiego okałeczenia nosa i ust. Lekarz Pogo- 
towia po udzieleniu pomocy odwiózł Kropotów 
nę do mieszkania i oddał pod opiekę rodzi- 
Con. 

— Podrzutek. — Koło szpitala kolejowegc 
na Wilczej Łapie został znaleziony podrzutek 
płci żeńskiej, w wieku około 7 dni. Podrzutka 
umieszczono w przytułku Dzieciątka Jezus. 

* WILEJKA 
— SYMULACJA NAPADU. — Danielewicz 

Kazimierz z zaścianka Krasus gm. Krzywic- 
kiej pow. Wilejskiego zameldował w policji 
że w odległości 3 km. od Wilejki napadło na 
niego 2 osobników i pod groźbą rewolwerów 
zrabowali mu 95 zł. 

Danielewicz otrzymał je od niejakiego No- 
siewicza na kupno wódki. Wszystkie okolicz- 
ności przemawiają za tem, że Danielewicz sy 
mulował napad, chcąc ukryć powierzone pie- 
niądze. 

Z POGRANICZA 
STRZAŁ DO FLISAKA. — Na rzece 

Mereczance w czasie spławiania tratew z drze 
wem. przez flisaków postrzelony został w bok 
przez niestalonego osobnika z terenu litewskie 
go Zygmunt Bojaruniec, tlisak z powiatu osz- 
miańskiego. 

— UJĘCI PRZEMYTNICY. — W rejonie 
Oran patrol KOP-u zauważył kilku osobników 
którzy usiłowali przedostać się na teren polski. 
Na wezwanie patrolu osobnicy poczęli ucie- 
kać. Dwóch zbiegów zdołano zatrzymać. Są 
to przemytnicy Władysław Kułbic i jerzy Ma- 
lewicz. 

2 klasa 25 Lot. Państw. 
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Ciągnienie rozpoczyna się 

JUTRO i trwa do 12 paździer | 

nika r. b. 
Szczęsliwe losy do nabycia | 

| "52" „LICHTLOS" tnrze | 

Wielka 44. Mickiewicza 10. 

  

  

  

— WIELKIE ŚWIĘTO FEDERACJI 
WOJEWÓDZKIEJ. WALNY ZJAZD W 
BARANOWICZACH. Wojewódzka  Fede- 
racja PZOO. miała w dniu 4 września 

wielkie święto, odbył się zjazd wojewódzki 
Nie będę poruszał znaczenia ogólnego 

Federacji, gdyż są to rzeczy znane, nato- 

miast w naszem województwie rozmach or 
ganizacji datuje się od chwili objęcia sta- 
mowiska starosty przez pana J. Neuge- 
bauera. 

W dniu 4 waześnia przed godziną 9-tą 
zaczęły się zjeżdżać poszczególne delegacje 
z powiatów. Słonim zgłosił się w mumndu- 
wach z dwoma sztandarami, Baranowicze 
wystawiły kompanję honorową. O godzinie 
9,30 'wymaszerowano do kościoła, gdzie ks. 
kanonik Żołądkowski odpnawił mabożeńst- 
wo, ;po nabożeństwie odmaszerowano do 
gnobu Nieznanego Żołnierza. Na czele szła 
orkiestra, następnie sztandary, kompanja 
honorowa, wieniec, członkowie Federacji i 
goście. 

Pochód był imponujący, gdyż na zjazd 
przybyło 65 delegatów i około 100 gości, 
między innemi delegat DOK Brześć. 

O godzinie 10,30 złożono piękny wieniec 
na grobie Nieznanego Żołnierza, skąd po- 
chodem udamo się do świetlicy. 

Świetlica urządzona została skromnie, 
ale nie bnakuje w niiej niczego. 

Poświęcenia Świetlicy dokonał ks. ka- 
nonik Żołądkiowski, który jednocześnie wy 
głosił przepiękne przemówienie, nawiązu- 
jąc do tradycyj wojskowych, honoru armji 
wzywał do pracy. Zakończył swe przemó- 
wienie okrzykiem ma cześć Tego, który 
stwonzył tę anmję z miczego, na cześć Wo- 
dza: Majrszałka J. Pilsudskiego. Okrzyk po- 
wtórzono trzykrotnie z entuzjazmem. 

Po poświęceniu Świetlicy udano się do 
Klubu Urzędniczego na: wspólne śniadanie, 
które wszyscy za jednym stołem po żoł- 
niensku spożyli: 

O godzinie 12,30 w sali kina Casino, a 
nie jak pierwotnie projektowano w sali Sta 
rostwa, która nie mogła pomieścić wszyst- 
kich gości i delegatów, rozpoczęły się obra 
dy, które zagaił "w zastępstwie prezesa pa- 
nia wojewody Biernackiego, 'wice-prezes p. 

LA ŁO WO 

Por. Żwirko przylatuje do Wilna 
WILNO. — Wczoraj rano nadeszła 

z Aeroklubu warszawskiego wiadomość, 
że zwycięzca raidu europejskiego por. 
Źwirko ma przybyć do Wilna we czwar 
tek o godzinie 4 p.p. m. in. w celu oso- 
bistego podziękowania za życzenia, ja- 
kie mu miasto złożyło z okazji zwycię- 
stwa lotniczego. : 

W związku z tem dziś w południe n 
p. wicewojewody Jankowskiego odbę- 
dzie się konferencja _ przedstawicieli 
władz państwowych, samorządowych, 
wojskowych i przysposobienia lotnicze- 
go w celu omówienia szczegółów przyję 
cia por. Żwirki. 

Por. Żwirko ma przylecieć samolotem 
na którym odbywał raid. Towarzyszyć 
mu będzie inż. Wigura. 

ODEZWA 
DO KOLEJARZY OKRĘGOWEJ DYREKCJI 

KOLEI PAŃSTWOWYCH W WILNIE 
Ostatnie dni przyniosły nam, napawają- 

cą nas dumą, wiadomość, że lotnik polski por. 
Żwirko, zdobył wawrzyny zwycięstwa, bijąc 

w locie o pierwszeństwo sławnych lotników 
zagranicznych. е 3 ! 

Wszyscy dziś wiemy, że por. Żwirko jest 
synem kolejarza i pochodzi z Wileńszczyzny. 

To też my kolejarze, w otoczeniu któryci 
żył i wychowywał się por. Żwirko, jesteśmy 
najwięcej zainteresowani w tem, by czyn Je- 
go nie przeszedł bez echa, a przeciwnie, był 
pieczołowicie przechowywany w naszej pamię 
ci i doczekał się widomego znaku tej pamię- 
ci w postaci czegoś konkretnego, coby nam 
stale przywodziło zwycięstwo polskiego lot- 
nika. 

Proponuję jako widomy znak tej pamięci, 
zakup aeroplanu ze składek kolejarzy Dyrek- 
cji Wileńskiej, i ochrzczenie tego aeroplanu 
nazwą „ŻWIRKO”. 

Będzie to dowodem z naszej strony, że 
nie zapominamy naszych kolegów, jakim był 
ojciec por. Żwirki i wybitne czyny popełniane 
przez ludzi z naszego środowiska, potrafimy 
uczcić. 

To też do dzieła kolejarze. 
Sypnijmy wszyscy swemi 

miętając, że dwa razy daje ten, 
daje. * 

Składki przyjmuje Spółdzielczy Bank Wia 
ścicieli Średnich i Drobnych Nieruchomości, 
ul. Gdańska Nr. 1 m. 6. 

"Eljasz Tretynkiewicz. 

groszami pa- 
kto prędko 

Wódz powstań antysowieckich na Kaukazie 
zbiegł do Polski 

Ze Stołpców piszą, że onegdaj na teren 
polski przedostał się b. dowódca powstania 
na Kaukazie pułk. Włodzimierz  Dżengini - 
Tersnow. 

Dżengini w roku 1924 i 1927 — 28 prze- 
bywai w kraju zakaukaskim wraz ze swym 
oddziałem i niepokoił władze sowieckie. Gru- 
pa powstańcza Dżenginiego stoczyła cały sze 
reg potyczek iz oddziałami sowieckiemi i wy 
mordowała kilkunastu wybitnych komunistów. 

Po rozbicia odziału Dżengini ukrył się na 
pograniczu perskiem, gdzie przebywał aż do 
roku 1930. W tymże roku dostałi się z powro 

tem do Rosji i w przebraniu podróżował do 
kraju, przygotowując wystąpienia przeciwko 
Sowietom. 

Po kilkomiesięcznych podróżach i ukrywa 
niach się Dżengini zamierzał dostać się do 
Findlandji, a gdy mu to nie udało się, posta- 
nowił w przebraniu uciekać do Polski. Do 
Polski dostał się on w przebraniu kolejarza 
z dokumentami na nazwisko Piotra Mursano- 
wicza. 

Pułk. Dżengini posiada w Paryżu krewnych 
oraz znajomych w Rydze, dokąd też udaje 
się. 

  

Walka o bogactwo 
Wśród ogólnego zainteresowamia szero- 

kich sfer społeczeństwa tutejszego, na bar- 
dzo licznem zebraniu, odbytem we wtorek 

wieczór pod przewodnictwem dyrektora 
Izby przem. - handl. Barańskiego, powstał 
miejscowy Komitet dla poparcia zapowie- 
dzianej w Wilnie na dni: od 15 do 25 wrze- 
śnia br. Ruchomej Wystawy Przemysłu 

Krajowego. Przybyli reprezentanci woje- 
wództwa, miasta, wojskowości, prasy, 
szkolnietwa, organizacyj społecznych, lecz 

najliczniej reprezentowane były sfery 
przemysłowe, kupiectwo wilęńskie, rolni- 
cy. Wystawa urządzona będzie w gmachu 

Stow. Handł. - Przemysłowego, Mickiewi- 
cza 33a, otwarta będzie przez 11 dni ой 9 
rano do 8 wieczór. ` 

starosta Neugebauer, wygłaszając przytem 
dłuższy referat o znaczeniu Federacji. Mo- 
'wę swą zakończył okrzykiem ma cześć Naj- 
jaśniejszej Rzeczypospolitej, Pana Pirezy- 
denta R. IP. i Pana Marszałka Piłsudskie- 
go. Następnie odczytamo depesze, madesła- 
me do prezydjum zjazdu, poczem poszcze- 
gólni przedstawiciele - organizacyj witali 

zjazd w imieniu swych organizacyj. 
Sprawozdanie z poszczególnych powia- 

tów złożył p. Bruszkiewicz. Jakkolwiek mie 
które powiaty jeszcze kuleją, tło jednak 
jest to już poważna organizacja, licząca 
6500 człorików, posiadająca kilka bataljo- 
mów ówiczących, a Szezuczyn szwadron ka- 
walerji w. składzie 64 ludzi. Szwadron po- 
siada pełny ekwipunek i uzbrojenie, oraz 
wlasne konie, a w noku bieżącym odbył dwu 
rajdy, jeden w ciągu 3-ch dni do Grodna. 

Sprawozdanie rzeczowe i kasowe woje 
wódzkiej Federacji przedłożyli pp. Głębski 
i Budrewicz, 4 

Sprawozdanie przyjęto do zatwierdza- 
jącej wiadomości, udzielono absolutorjum 
ustępującemu zarządowi. 

Następnie przyjęto budżet w: docho- 
dach i wydatkach 3880 zł. 

Na wniosek starosty Bogatkowskiego 
przyjęto mastępujące rezolucje: 

1) Wystąpić do władz rządowych o zwol 
nienie Federacji od opłat stemplowych, 
pocztowych, na rzecz PCK. i bezrobocia; 

2) zwolnić od składek czynnych człon- 
ków Związku Rezerwistów, przyczem spra- 
wę tę będą regulowały: powiaty we jiwłas- 
nym zakresie; 

3) uzyskać od władz zezwolenie, aby 
Izba Skarbowa powiadamiała 0 wolnych 
wakatach koncesyj. 

Następnie p. starosta Neugebauer wy- 
głosił referat organizacyjny, a p. Brusz- 
Kiewicz o PW. i WF. 

Do zarządu wojewódzkiej Federacji 
wybramo pp.: wiojewodę Biernackiego jako 
prezesa, starostę Neugebauera i mecenasa 
Głębskiego jako wice-prezesów, posła Gorz 
kowskiego jako członka zarządu, Budrewi- 
cza jako skarbnika i Baniewicza jako se- 
kretamza. 

W końcu zjazd uchwalił dezyderat, aby 
do przyszłego zjazdu powiaty ufundowały 
sztandary, i: że następny zjazd odbędzie się 
w Sionimie. 

Wreszcie na waniiosek przewodniczącego 
przy długo niemilknących oklaskach u- 
chwalono wysłać następujące depesze: 

„Pam Prezydent R. B. Warszawa Za- 
mek. Zebrani ma walnym. zjeździe w Bara- 
nowiczach dnia 4 'wnześnia delegaci Fede- 
racji PZOO województwa mowogródzkie- 
go składają (Panu Prezydentowi wyrazy 
czci i oddania. Za prezydjum Neugebauer* 

„Pan Marszałek Piłsudski Belweder. Ze- 
brami na walnym zjeździe w dniu 4 wrześ- 
nia delegaci Federacji PZOO. województwa 
nowogródzkiego w imieniu 7 tysięcy sfe- 
derowanych członków, wiernych zawsze 
WS: = 0 na Twój rozkaz, 
składają Ci wy, jglebszego 
hołdu i oddania. Za aktas Nao: 
bauer“. 

„Generał Górecki, (Prezes Federacji — 
Wanszawa, Nowy Świat 31. Delegaci 7 ty- 
sięcy sfederowanych województwa nowo- 
gródzkiego, zebrani nia walnym zjeździe w 
Baramowiczach dnia 4 września, składają 
swemu prezesowi wyrazy czci i oddania. 
Za prezydjum Neugebauer“. j 

Następnie przewodniczący zamknął 
zjazd, dziękując za liczne pmzybycie i ży- 

  

Ž towary angielskie, 

gospodarcze Polski 
W bardzo interesującem przemówieniu, 

przybyły dziś z Warszawy dyrektor wysta- 
wy Skwarczyński informował o programie 
i zadaniach wystawy, jakoteż o tej akcji, 
która w związku z wystawą ma być prze- 
prowadzona iw Wilnie i na terenie woje- 

wództw. wschodnich, zwłaszcza wiieńskie- 
go i białostockiego w celach propagandy 
przemysłu krajowego. Od szeregu lat wie- 

le państw prowadzi — mówił dyr. Skwar- 
czyński — zdecydowaną akcję ochrony 
przemysłu krajowego. W ostatnim roku 

nawet tak potężne przemysłowe państwo, 
jak Amglja, rozwinęło akcję, na której 
czele stamął jako główny agent przemysłu 
i handlu krajowego — dziedzic korony an- 
gielgkiej, wołając imieniem wytwórczości 
angielskiej do swych ziomków: Kupujcie 

A Niemcy urzą- 

dzają masowe wystawy i „Tygodnie Prze- 
mysłu Krajowego''. 

U mas w Polsce, w tej walce o zdolność 
konkurencyjną dla przemysłu krajowego, 
idzie o danie możności pracy dla. polskie- 
go robotnika, dła polskiego inżyniera -— 
o zatrudnienie naszych warsztatów. W wal 
ce tej nie powinno zabraknąć nilkogo. Pra- 
ce te ponawia dzisiaj Wystawa wyrobów 
przemysłu krajowego, do iktórej przyłącza 
się wystawa wyrobów miejscowego prze- 

myisłu i rzemiosła: Wileńszczyzny. 
iPrzed otiwiarciem 'wystawy i podczas jej 

trwamia odbędą się pokazy, konkursy, od- 
czyty, urządzone będą kumsy nietylko w 
mieście Wilnie, ale też w miastach powia- 
towych: „O podstawach bogactwa gospo- 
darczego Polski". Dla mauczycieli szkół 
powszechnych urządzone będą odczyty o 
„woli szkoły w gospodarczem wychowaniu 

społeczeństwa '. 
Zebrami postanowili jednomyślnie jak 

najgoręcej poprzeć pracę inicjatorów wy- 
stawy, któna pozostaje pod protektoratem” 
i kontrolą ministerstwa przemysłu i han- 
diu. 

Komitet rozpoczyna natychmiast swe 
prace, Zebrami postanowili zwrócić się do 
p. wojewody wileńskiego, p. prezydenta 
miasta Wilna, JE. metropolity wileńskie- 
go, do p. generała Lucjana Żeligowskiego, 
90 inspektora armji gen. Dąb-Biernackie- 
go i: innych najwyższych dostojników z za- 
proszeniem do komitetu honorowego wy- 
stawy. W skład tegoż komitetu wejdą też 
pp. prezesi Izby handlowo - przemysłowej 

i Izby rekodzielniczej + inni. 

  

   
opatrzony Św. Sakramentemi zmarł w 

Jakóba odbędzie się dz š dn. 

Gość z Paryża 
Wczoraj przybyła do Wilna, aby wy- 

głosić dwa odczyty z higjeny umysłu i od- 
żywiania, uczona polska z Paryża,dr. Me- 

lanja Lipińska, której książka pt. „Ko- 
bieta i rozwój mauk lekarskich* wyszła 
właśnie z druku nakładem Kasy im. Mia- 
nowskiego. 

Dr. Lipińska pracuje naukowo w szp- 
talach paryskich, a przez zimowe miesiące 

praktykuje z wielkiem powodzeniem w 

Nizzy. 

Za swoją pracę naukową otrzymała w 
grudniu ub. r. dwiie nagrody: nlagrodę hr. 
Hugo (siostrzeńca Victora Hugo) za dzie- 
ło z historji medycyny, i nagrodę Insty- 
tutu Francuskiego (Akademji „Nieśmier- 
telnych“). 

Książka dra Lipińskiej („Kobieta i 
rozwój nauk lekanskich*) zyskała wysokie 
uznanie 'w. świecie naukowym francuskim. 
Dowodem niech będzie poniższy wyjątek z 

przedmowy pióra Maurice de Fleury: 
— „Książka pami Lipińskiej obejmuje 

dzieje wieków w! czasie i cały świat w prze 
strzemi. Rozpoczęta historją medycyny w 
starożytności, kończy się wykładem o na- 
ukach lekarskich iw, dzisiejszej dobie. Do- 
wiadujemy się z niej, iż w zamaniu życia 

ludzkości, wszędzie niemal i przez długi 

czas umiejętność mozpoznawania roślin 
leczniczych, władza zażegnywania złych du 
chów, leczenia i sprawowania dobroczyn- 
nych czarów przypisywiama 1 przyznawana 
była kobietom. 

„Zawsze i powszędy znajdujemy kobie- 

tę wróżkę, kierującą się intuicją i doświad 
czeniem w czasach pierwotnych, i dzisiej- 
szą kobietę uczoną, biorącą czynny udzisł 
w rozwoju medycyny. 

„Pomijając majsławmiejszą z kobiet, 
przebywiającą wśród nas od ośmiu lat, przy 
taczamy nieśmiertelne imiona: Józefy Jo- 
tejko, która poświęciła pracy na polu bio- 
łogji majątek swój i trud całego życia, o- 
raz pami Klumpke - Dejenine, chluby neu- 
rologji francuskiej, którą Śmierć niestety 
wyrwała. z naszego grona. 

„Kobieta z każdym dniem daje dowody, 
iż pod względem intelektualnym  dorów- 
nywa: mężczyźnie w zupełności; a. kto wie, 
czy mie pnzewiyższa nas zdolnością zapar- 
cia się siebie w służbie cierpiących. Jest 

tio przekonanie, które żywię oddawna. 
Z radością widzę jego potwierdzenie w 

dziele koleżanki Melanji Lipińskiej, obfi- 
tującem mie w dowolne komentialnze, lecz w. 
niezaprzeczalne fakty". 

Glębokich i interesujących odczytów 
dra Lipińskiej wysłuchamy w Wilnie z naj 
żywszą przyjemnością i pożytkiem. 

  

SPOSÓB 'POPRAWY SYTUACJI 
Wylkoncypował go Jakób Zelder z An- 

tokola, Był bez gmosza i postamowił zdobyć 
pieniądze. Ułożył program z kilku punk- 
tów, które w krótkim czasie z powodze- 
niem wykonał. 

Punkt pierwszy: ożenić się szybko i bo- 
gato. Wykonane. Znalazła się żona ze skle 
pem ma Antokolu. 

Punkt drugi: usunąć na kilka dni żo- 
mę ze sklepu. Pnzeprowiadzone szczęśliwie. 
Żonę udało się wyprawić na prowincję do 
krewnych. 

Punkt. trzeci::' w czasie nieobecności żo- 
my sprzedać sklep z całą zawartością. I to 
się załatwiło szczęśliwie. : 

Punkt czwarty i ostatni: po likwidacji 
sklepu zwiać z pieniędzmi jak majdalej. 
I w tej imprezie życzliwy los sprzyjał Zel- 
derowi. Szczęścianz! 

Krwawy finał 
LIDA PAT. — Na terenie koszar 77 p.p. 

w Lidzie wydarzył się wypadek zabójstwa żoł 
nierza. Jak ustalono, tło zabójstwa było na- 
stępujące: 

W dniu 4 września grupa szeregowych, ko 
rzystając z niedzielnego wypoczynku, udała się 
na «boisko sportowe 77 p. p., gdzie rozpoczę- 
ła grę w karty, w t. zw. oczko. W pewnym 
momencie w związku 
przez starszego strzelca Krajewskiego złotówki, 
pomiędzy Krajewskim a trzymającym bank, 

z zabraniem z banku ‹ 

gry w „oczko” 
rownież starszym strzelcem Lewaszem wynik- 
ła kłótnia, która przekształciła się w bójkę— 
Podczas bójki starszy strzelec Lewasz wydo- 
był bagnet i zadał nim cios w lewą pierś star 
szemu strzelcowi Krajewskiemu, kładąc go tru 
pem na miejscu. Zabójca usiłował zbiec lecz 
został zatrzymany i osadzony w areszcie gar 
nizonowym. 

Zabójca jest z zawodu krawcem i pocho- 
dzi z gminy iwiejskiej, zabity zaś pochodzi z 
Warszawy i był z zawodu zdunem 

SZAJKA AFERZYSTÓW PRZED SĄDEM 
Proces © zaciąganie 

Głośna i sensacyjna afera z podjęciem w 
oszukańczy sposób z Komunałnej Kasy Oszczę 
dności 5000 dol. pod zabezpieczenie hipotecz- 
ne na nieruchomości Frąckiewicza przy ul. Za 
rzecznej nr. 20 oraz pobraniem od Józefa Bła 
dyki tytułem pożyczek 500 i 1000 doł. z za- 
pisem sum tych na hipotece folwarku „Łozów 
ka”, należącego do p. Marji Rogińskiej. 

ROSE WRZE ZYTA OTOK "CEY EITI 

cząc dalszych pomyślnych rezultatów pracy 
Po zjeździe odbyla się odprawa preze- 

sów i komendantów powiatowych Związku 
Rezerwistów podokręgu nowogródzkiego. 

— POŻARY. We wsi Łacza-Ług gm. 
dobromyskiej ma szkodę Bolesława Wójci- 
ka spalił się dom mieszkalny wiartości: 700 
zł. Pożar powstał wskutek zapalenia się 
sadzy w kominie. 

— We wsi Bortniki: na szkodę Torkajło 
Antiomiego wskutek  nieostrożnego obcho- 
dzenia się z ogniem spalił się chlew, w któ 
rym były 2 wansztaty stolarskie, 16 kz. 
słoniny i 30 kg. pęcaku. 

(Dalszy ciąg kroniki na stronie 4-ej) 

pożyczek na hipotek; 
Przez dzień sąd przesłuchiwał 

świadków i badał dokumenty, znajdujące się 
w aktach sprawy, jako dowody rzeczowe. 

O godz. 8,30 wieczorem przewodniczący 
zamknął przewód sądowy i otworzył rozpra- 
wę stron. 

Pierwszy głos zabrał rzecznik oskarżenia 
podprokurator p. O. Klasse, który obrazując 
zuchwalstwo oskarżonych, domagał się przy- 
kładnego ich ukarania. 

Oskarżenie popierali pełnomocnicy poszko- 
dowanej Komun. Kasy Oszcz. mec. M. Engiel 
i J. Rutkiewicz, prosząc w konkluzji o zasą 
dzenie od skazanych poniesionych strat. 

Następnie występowali kolejno: mec. Jan 
Łuczywek w imieniu osk. Wołejszy, mec. Zb. 
Jasiński, jako rzecznik osk. Bondarewicza mec. 
K. Petrusewicz, broniąc osk. Frąckiewicza. 

Dalej przemówienia obrończe _ wygłosili 
mec. ]. Czernichow i 
nich bronił osk. Siemieszę, 
Rokickich. 

©О godz. 11,30 przewodniczący zamknął 
Aa zapowiadając ogłoszenie wyroku 0 

po poł. 

drugi zaś małż. 

dr. 
KS. KONSTANTY TEŻYK 
Dziekan Knyszyński, Proboszcz w Trzciannem, 

pow. Białostockiego, 

w wieku lat 56. 
Eksportacja zwłok z kaplicy szpitalnej św. Jakóba do kościoła św. 

b. m. o godz. 9 rano, o godz. zaś 9 m. 30 
zostanie odprawione Nabożeństwo żałobne za duszę zmarłego Kapłana. 

O eksportacji na dworzec kolejowy do Trzciannego na miejsce wiecz- 
nego spoczynku zostanie ogłoszone po Nabożeństwie źałobnem w Kościele, 

O tym smutnym obrządku powiadamiają stroskani 

   

Ant. Milier. Pierwszy z. 

   

  

     
    

     

Wilnie dn. 5 września r. b. o północy 

KREWNI ZMARŁEGO 

CHODZĘ PO MIEŚCIE... 
Qspałe tempo robót na Górze 

Bouffałowej 
Już się latoo skończyło i 

a na górze Bouffałowej jakże dużo'jeszcze do 
zrobienia, 

Pomijamy już kwestję 

zima się zbliża. 

boiska dla dzieci, 
które miało być urządzone na górze, jako 
sprawę całkiem narazie beznadziejną, za cały 
bowiem okres wakacyj, poza wytknięciem pa 
tykami jakiegoś „zaczarowanego koła” i usy- 
paniem pewnej ilości piasku dokoła niego, pra 
ca ta nie ruszyła ani o krok! 

Darujemy także Magistratowi 
autobusów dalekobieżnych, która w dalszym 
ciągu „ma być wznoszona* przy ul. Porto- 
wej!.. Jest to , bądź co bądź, impreza na wię 
kszą skalę!.. Ale całoletnie grzebanie się nie- 
mrawe ze skafpami, które, biegnąc w dwu 
kondygnacjach, mają opasywać górę na prze 
strzeni od ul. 3-go Maja do ul. Sierakowskie- 
go, — potrafi wytrącić z równowagi nawet 
najcierpliwszego!.. W górnej kondygnacji jest - 
jeszcze coprawda dość sporo do zrobienia, na 
tomiast skarpy dolne są już w trzech czwar- 
tych gotowe i mogłyby być dawno ukończo 
ne, pozostało tam bowiem do odarnowania 
parę zaledwie niewielkich kawałeczków. 

Cóż jednak widzimy?! Oto, niewykończo- 
ne te kawałki (w końcu  Piekiełka i przy 
mostku) w ciągu dwóch - trzech tygodni po 
zostawały nietknięte i teraz dopiero zaczęto 
przy ul. Piekiełko prace nad ułożeniem kanału 
odprowadzającego wodę, z powierzchni, bieg- 
nącej w połowie zbocza, promenady! 

Co do górnych skarp to naprzykład te z 
nich, co okalają parę domków w kotlinie, 
dzięki mazgajskiemu  zwłekaniu z odarnowa- 
niem ich zostały silnie rozmyte przez deszcze 
i w rezultacie trzeba je teraz niwelować na 
nowo, a więc powtarzać dwa razy jedną i 
tę samą robotę!.. 

Tak samo budzi zastrzeżenia drut kolcza- 
sty wzdłuż promenad i zejść. rozpięty z tej 
racji, że barbarzyńska publiczka „dla skróce- 
nia drogi* próbowała chodzić „naprzełaj* ni- 
szcząc Świeżo urządzone skarpy! Wskazane tu 
są raczej barjery żelazne które będą wygląda 
ły solidniej i estetyczniej, zabezpieczając nale 
życie nieuważnych przed upadkiem ze stro- 
mych i wysokich skarp, co jest nader łatwe 
o zmroku! ; 
Wspomnijmy tu jeszcze na ostatek o rodza- 

ju bastjonu ziemnego, który się wznosi w głę 
bi góry od strony ulicy Objazdowej. Z placy- 
ku, mieszczącego się na jego wierzchołku i 
obsadzonego po brzegach drzewami roztacza 
się piękny i rozległy widok na miasto. Otóż 
wobec stałego osuwania się zboczy „bastjonu * 
zarówno placyk ten, jak i drzewa, są w po- 
ważnem niebezpieczeństwie. Parę drzew już 
nawet. zginęło! Czas najwyższy ratować vi 
zagłady resztę!... BoE. 

NA FILMOWEJ TAŚMIE 
„ŻEBRAK STAMBUŁU" „HOLLYWOOD" 

—- Zmamy filmy najrozmaitszych produk- 
cyj. Od kolosów z Hollywoodu, do wykwint 
nych obrazów paryskich... 

W galerji filmów europejskich zjawił 
się nowy obraz, tym razem egzotycznego 
pochodzenia, bo aż z Turcji. . 

Pierwszy film turecki — „Żebrak Stam 
bułu* — zrobiony został ze znaczną staran 
niością i posiada szereg zalet. Oczywiście 
wiele w nim jest momentów niewykończo- 
nych, wiele niedociągnięć, ale jak na pierw 
szą próbę, obraz wcale nie jest zły. 

Jeżeli można z tego powodu wysunąć 
zarzut przeciw  pierwiiastkowi filmowemu 
„Żebraka Stambułu” — to za wiele w um 
zmalazło się teatru. Patos gestu, sytuacji 
i głosu przeszedł ma taśmę, jako atrybut 
maniery aktorów, którzy wszyscy zeszli z 
desek scenicznych, przed objektem aparatu 

Fabuła „Żebraka Stambułu ma biblij- 
no-koramowe motto grzechu kainowego, 
przedstawionego w symbolicznym i napu- 
szonym prologu. Reszta filmu, to historja 

dwóch braci. Jeden. ślepy, drugi jego dobro 
wolny opiekun. 

Za pirzewinienie wobec brata, opiekuje 
się starszy młodszym, aż obaj znajdują 
Szczęście za. przyczyną wielkodusznej poetki 

Zarówno jak treść, tak i wykonanie u- 
trzymane jest w szablonowych ramach. 

Melodje dość ciekawe. Dźwięk mógłby 
być więcej tonowany. - Tad. C. 

Biuro Wystawy 
Ruchomeį 

prób i wzorów przemysłu krajowego 
mieści się w Izbie Rzemieślniczej przy 
ul. Mickiewicza 23, I piętro, telefon 359 
udziela wszelkich informacyj i przyjmu 
je zgłoszenia udziału tak w wystawie 
wileńskiej, jak w wystawach na terenie 
województwa białostockiego. 

450 H. P. 

(iły wodnej 
do wykorzystania 

moi. |] 

brak stacji 
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Przedstawiciele.n ias aa bol NAJNOWSZE rekordowe arcydzieło humoru, królorie śmiechu 

naszego pisma a WRA ok, Bey 4 6 stel cha Kao » A T E | R T A | El 6 E 

w BARANGWICZACH towski. Dekoratorem jest p. Stanisław Kino ja ko WYNALAZCY PROCHU 

jest p. Serafin Głąbik 
Ułańska 108 tel. 202 

Przyjmuje ogłoszenia i prenumeratę 
filja Administracji 

Baranowicze uł. Szosowa 178 
tel. 253. 

w godzinach 10 —14 oraz 18—20 
codziennie 

— TO SIĘ OBŁOWILI. W nocy z 4 na 
5 września miezniani sprawcy zapomocą - 
twarcia okna dostali się do Bantla Gusta- 
mwa i skradli mu bižuterję wamtošci okolo 
2000 złotych, 

— Tejże nocy dostali się zapomocą ©- 

derwania desek 'w szczycie domu złodzie- 
jaszkowie do sklepu Kałmanowskiego Ber- 

ka, skąd zabrali kasetkę żelazną, zawiera- 

jącą 150 zł. bilonem, kilka monet srebr- 
nych rosyjskich i niemieckich, papierośni- 

cę, 2 obrączki złote, parę kolczyków i in- 
me drobne cenne rzeczy. 

Wypady drobnych rzezimieszków były 
mniej owocne i tak: 

— Tadeuszowi Białko skradziono z ku- 
chni obrączkę złotą. 

— Koryckiemu Anatolowi zaś skradzio 
mo 9 gołębi z chlewa. — A może same od- 
leciały ? 

— Q0ZY NIE NASTĄPIŁO PRZEDA- 
WNIENIE? Kopielewiicz Mila poskarżyła 
się policji, że niejaki Bubień Jam wypoży- 

czył u niej beczkę z kranem mosiężnym » 
1921 roku i dotychczas nie zwirócił. Policja 
wyjaśni, czy 'polega to ma prawdzie. 

grodięhyka 
— SPRAWY TEATRALNE. Dyrekcja 

teatru miejskiego w iosobach pp. Józefa 
Kwokowskiego i Kazimierza Opalińskiego 
rozpoczyna 10 bm. w: sobotę sezon 1932-33 
roku, wystawiając „Kordjana'. 

Do zespołu teatralnego należą: Marja 
Hlauskówna, Sławia Klonówna, Felicja Ko- 
złowska, Marja Mirowińska, Zofja Miille- 
mowa, Wanda Patniewska,  Wiktorja 
SŚchrott - Kalińska, Zofja  Ustarbowska, 
Franciszek Bay, Władysław Czyżewski, 
Edward Dąbrowski, Włojciech Dąbrowski, 

SUFETTYWTYSWNNYWHE TWYYYWYCYTYYWYTEYTY YYY 

DZis W KINACH P.T. K. 
TEL. 714 CENY ZNIŻONE 

 PREWYCZEWIEBYZTRACIPZUAY. a AS NSE KT Т 

sean. o g. 6, 8 i 10.15. 

Dźwiękowiec 

Kino „POLONJA“ 
Pocztowa 4. 

Na otwarcie sezonu! 

„ZEMSTA 
NIETOPERZA“ 

Dzieje intymnego flirtu arystokraty 
rosyjsk. ks. Orłowskiego i pokojówki 

Iwan Petrowicz w roli księcia 
Anny Ondra w roli pokojówki 
Wspaniałe muzyka J. Straussa 

wstęp od 75 gr. 

Dźwiękowiec 
Kino „ĄPOLLO" 

Beminik. 26. 
Otwarcie sezonu 1922 33 

Dżwięk. 100 proc. potężny dramat p. t 

ZORADZIECKIE 
ŚWIATŁA 

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

wstęp od 60 groszy 

KINO „PALACE“ 
Orzaszk. 12. 

Meonumentalny! Arcypotęžny film p. t. 

„BitwanadSommą“ 
Powiększcna Orkiestra 

wstęp od 45 groszy. * 
WAAAAAŻAAADAABANIADRAKNA 
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Początek saa 

KINO 
DŹWIĘKOWE 

„ŠWIATOWID“ 
GRODNO, Brygidzka 2. 

KONGESNLTSAAI 

HERMAN ZANDON 

KLUCZ DO 
— Grodi, — rzekł 

pamiętacie, gdzie bawiłem 
małym chłopcem? 

— Pamiętam, Mr. Donald! Na stry- 
chu. Właził pan na okna, spadał i nabi 
jał sobie guza! Rodzice pana woleli 
więc, żeby się-pan bawił w pokoju na 
strychu, gdzie okno jest w suficie! 

— Racja! Powiedźcie, Grodi, czy nie 

Donald, — czy 
się, będąc 

możnaby postawić tam łóżka na jedną 
noc? 

— Łóżko jest, sir. Spała tam jedna 
ze służących, dapóki państwo nie odpra 
wili wszystkich. | 

—- Świetnie! Proszę poświecić mi. 

— Dobrze... sir... słucham, —- mam 
rotał oszołomiony służący, Zapa!ziąc 

  

drżącą ręką jedną ze świec na kc „uku. 

Teodor w milczeniu sk dził dziwne 
przygotowania. Widział, ;ak bratanek 
podszedł do dziewczyny i wziął ją na 

ręce, jak dziecko, widział jak się'broniła, 
gryzła, drapała, podczas gdy Donald, 
śmiejąc się wynosił ją z pokoju Staru- 
szek stracił się i nie wiedz'-”, co powie” 

dzieć. Wszystkie tradycje, przestrzegane 

     
  

„ Wydawca: Stanislaw Mackiewicz. 

o g. 615, — 8, — 10, 

Dziś 

— ODNALEZIENIE ZWŁOK ŚP. SĘ- 
DZIEGO SKIRGIEŁŁY. Wczoraj z rana 
zmaleziono w Niemnie zwłoki: śp. sędziego 
Skirgiełły, który utonął we czwartek 1 b. 
m. Zwłoki znajdowały się w miejscu uto- 
mięcia. ! 

— ZAWODOWCY Z WARSZAWY DO 

ZNALI ZAWODU W GRODNIE. Pisząc o 

kradzieżach z ostatnich trzech tygodni, 
wyraziliśmy przypuszczenie, że są one doko 
nywane przez te same osoby. Obecnie :przy- 
puszczenie nasze sprawdziło się, gdyż 

sprawcy: omawianych kradzieży му osobach 
Jana Hołowki i Oswalda Sztolca (obaj z 
Warszawy, kilkakrotnie karani), zostali 

ujęci dzięki nadzwyczajnej przenikliwości 

policji, która zdołała 'w: tak krótkim czasie 

wytropić złodziei, będących już na odjezd- 

nem. Prawie wszystkie zeczy zostały 
uwwócone poszkodowanym. 
Grabezyk. 

— WYKRYCIE ZABÓJCY - SZOFE- 

RA. Jak donosiliśmy w jednym z Nrów z 
ubiegłego tygodnia, został przejechany 
przez samóchód Jan Łukaszewicz. Obecnie 
wykryto sprawcę z Białegostołu — jest 
nim Jan Stefański, który iprzyzmał się do 

przejechania Łukaszewicza. 

— STRASZNA ZBRODNIA OBŁĄKA- 

NEJ MATKL Zofja Wrzesińska, zamiesz- 
kała wi Stryjówce gm. Jeziory pow. Grod- 
mo, w napadzie szału utopila 'w jeziorze 

swie dzieci: 9-letniego Stamisława i roczne- 

go Michała, poczem pochowala je sama.— 
Sprawę prowadzi sędzia śledczy. 

SAMOBÓJSTWO [PSYCHICZNIE 
OHOREGO GRODNIANINA W OHOROSZ 
CZY. Przebywający ha kuracji iw, Chorosz- 
czy iumysłowio chory Tkacz Jaikób, korzysta 
jąc z nieobecności służby szpitalnej powie- 
sił się. ы 

Jako marzędzie do samobójstwa posłu- 
żyło prześcieradło, zahaczone u rury wo- 

dociągowej. 

— KRADZIEŻ. Skradziono portfel na 
szkodę K. Pancewiicza Piłsudskiego 6. 

— SAMOBÓJSTWO. Izydor (Zalkiewicz 
Grochowa 41 powiesił się w Krynikach w 

dniu 3 bm. 

 lidżka 
— PODZIĘKOWANIE. Księża Pijarzy 

'w Lidzie serdecznie dziękują wszystkim Pa 
niom i Panom za mieszezędzenie swej faty- 

gi okioło zorganizowania loterji fantowej, 

z której dochód przeznaczono na kupno 
szat litungicznych. Jednocześnie dziękują 

miejscowemu społeczeństwu za ofiarowane 

fanty ma ten cel i poparcie całej imprezy. 

NIESZCZĘŚLIWY "WYPADEK 
PRZY PRACY. W dniu 3 września br. w 
koszarach 5 p. Lotniczego zdanzył się nie- 
szczęśliwy: wypadek, a mianowicie: miesz- 

kanka Lidy Zaleciłówna Bronisława lat 17 
zatrudnionia przy budowie domu, w momen 
cie, kiedy była na rusztowaniu na wysoko- 
ści 4 metrów, niosąc beton straciła równo- 
wagę i runęła na ziemię, doznając złama- 

nia ręki i ogólnych obrażeń. W stanie mie 
budzącym obawy o życie, przewieziona 20- 
stała do Powiatowego Szpitala w Lidzie. 

  
   

      
   

  

     

    

аЛЕНа 37 

Racjonainie Ulokowana 
Gotėwka 

w dobie kryzysu to wkład 

w KOMUNALNEJ KASIE 
OSZCZĘDKOŚCI POWIATU 

GRODZIEŃSKIEGO 
Wysokie oprocentowanie—całka- 
wite bezpieczeństwo — wypłaty 

na każde żądanie. 

wstęp od 70 gr. 

premjera 
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ZAGADKI 
tu оа dziesiątków lat, z 'siały podepta- 
ne. Teodo: Chadmor był :ak zdumiony, 

że nie mógł wydobyć ze siebie głosu. 

Elżbieta Chadmor w. 
i uczesane. Zdziwienie ; 
sceny nie miało granic. 

— (o się tu dzieje, I sodc:ze? 
Chadmor oblizał zesclinięte wargi i 

odrzekł: 

Widziałaś, co robi tenu wdijat: 

Tak, ale co to znaczy. 

Donald zaniósł tę «sobę do łóżka! 
Do... łóżka! — - jęknęła staruszka. 

— Tak. A Grodi poszedł mu dopo- 
móc... 

'ciła prz.':rana 
i na widok tej 

   

    

ROZDZIAŁ IX 

DONALD SIĘ TŁUMACZY 

Elżbieta upadła na fotel z ciężkiem 
westchnieniem. Nie mogła już nic zrozu 
mieć. 

Donald wrócił rozczochrany, z roz- 
dartym krawatem, ale z uśmiechem za- 
dowolenia na twarzy: 

— Ciociu Elbieto! 
Pochylił się i ucałował ją w czoło. 

— OKRADZIONO BUFET KOLEJO- 
WY W STOŁPCACH. Zeszłej niedzieli w 

mocy, został okradziony bufet na stacji 
Stołpce. Złodzieje dostali się do bufetu 
prawdopodobnie przez otwarty lufcik w to 

alecie męskiej i zabrali z kasy bufetu prze- 

szło 590 zł .Pozatem nic więcej nie ruszyli. 

Policja prowadzi śledztwo. Mel. 

  

— Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA LOPP. 

W SŁONIMIE. Zamząd Koła: urządza dnia 

10 bm. tj. w przyszłą sobotę mecz piłki 
możnej między drużynami „Makabi“ i „P. 

W. Pocztowe”, zaś w miedzielę 11 bm. od- 
będzie się zbiórka publiczna przy stoli- 
kach i parami lotnemi na ulicach miasta. 

Całkowity dochód z powyższych imprez 
pwzeznaczony będzie na cele LOPIP. — Za- 
rząd Koła za naszem pośrednicbwem ape- 
luje do miejscowego społeczeństwa © ро- 
parcie jego poczynań. 

— LIST KANCELARJI CYWILNEJ 

P. PREZYDENTA R. P. DO SŁONIM- 
SKIEGO ODDZIAŁU ZWIĄZKU PRACY 
OBYWATELSKIEJ KOBIET. Dzisiaj Za- 
rząd Słonimskiego Oddziału Związku Pra- 

cy Obywatelskiej Kobiet otrzymał list z 
kancelarji cywilnej 'P. Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej z wyrazami podziękowania za 

depeszę kondolencyjną, wysłaną Panu Pre 
zydentowi R. P. z powodu zgonu Jego Mał- 
żoniki. 

Radjo wileńskie 
ŚRODA 7 WRZEŚNIA 

11.58 Sygnał czasu; 15.10 Program dzien- 
ny; 15.15 Orkiestra Pawła Whitemana (pły- 
ty); 15.35 Kom. meteor.; 15.40 Aud. dla dzieci 
16.05 Recital fortep. Alfreda Cortot (płyty); 
16.10 „Z męczeńskich dziejów Unji“ — odcz. 
wygł. prof. H. Mościcki; 17.00 Koncert; 18.00 
Transm. z Chełma Lubelskiego — Uroczysto- 
Ści ziemi Chełmskiej; 19.10 Rozmaitości; 19.15 
Z prasy litewskiej; 19.30 Progr. na czwartek; 
19.35 Pras. dziennik radjowy; 19.45 „Co nas 
boli?" — przechadzki Mika po mieście; 20.00 
Kwadrans literacki; 20.15 Muzyka lekka; 20.30 
Kom.; 22.00 Muzyka taneczna; 22.25 Wesołe 
piosenki (płyty); 22,40 Wiadomości sport. —— 
22.50 Muzyka taneczna. 

  

Giełda warszawska 
Z DNIA 6 WRZEŚNIA у 
DEWIZY 1 WALUTY 

Belgja 123.80—124.11—123.49. 
Holandja 358.90—359.80—358. 
Londyn 31—31.15—30.85. 
Nowy York 8,919—8,939—8,899. 
Nowy York kabel 8.924—8.944 —8.904. 
Paryż 34.97—35.06—34..88. 
Praga 26.38—26.45—26.32. 
Szwajcarja 172.65—173.08—172.22. Ro 
Włochy 45.80—46.02—45.58. 

„ Berlin 212. | 
Tendencja niejednolita. 

PAPIERY PROCENTOWE 
3 proc. bud. 38.5 — 39. 
4 proc. iwest. 99.75—100. 
4 proc. inwest. 99.75—100. 
T proc. stabil. 55.75—57—56. 
10 proc kolej. 100. 
8 proc. obl. bud. BGK 93. 
4.5 proc. L. Z. Ziemskie 39.75. 
4,5 proc. L. Z, m, Warszawy 45,5—46 
5 proc. L. Z. m. Warszawy 48,5—49. 
8 proc. L. Z. m, Warszawy . 60,75—62. 
8 proc. L. Z. m. Częstochowy 55,5. 
10 proc. L. Z. m, Lublina 59—59,75. 
8 proc. L. Z. m. Piotrkowa 56—56,15. 
Tendencja mocna. 

  

ofiary 
Od naczelnika Urzędu Akcyzowego w Wił 

nie i współpracowników, zamiast pożegnalne- 
go obiadu na rzecz Domu „Dzieciątka Jezus* 
zł. 51.10. 
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— jak dawno już cioci nie widzia- 

łem! Ciocia jest taka sama młoda, jak 

dawniej! Stryjaszku, czy mogę już uścis 

nąć twoją dłoń, kiedy się pozbyłem ej 

dzikiej kotki? 
Teodor wyciągnął / zimną, bezsilną 

rękę i nie odpowiedział na mocny u- 

ścisk Donalda. Elżbieta wytarła chustką 

miejsce na czole, do którego dotknęły u- 

sta bratanka. Zapanowała chwila ciszy. 

— Zdaje mi się, że gniewacie się na 

mnie! — zauważył Donald. — Czy coś 

się stało? : 

— On się jeszcze pyta! — wybucn- 

nął starzec. — Co zamierzasz uczynić z 

tą osobą? 
— Spędzi noc na strychu. Niech so- 

bie krzyczy, nikt jej nie posłyszy! Uciec 

nie może, zamknąłem drzwi na klucz. 

Podrzucił klucz w górę i złapał go 

zręcznym ruchem. Stryj i ciotka nie chce 

li wierzyć własnym uszom i oczom. Te- 

odor spróbował zapanowač nad sytua- 
cją: 
> — Żądam, żebyś zaprzestał swoich 
skandalicznych żartów w moim domu! 
Narazie ja jestem tutaj panem! Wytłu- 
macz przynajmniej, co to wszystko ma 
znaczyć? 

— Chodzi tu 
powiedział krótko Donald. 
był powiedzieć to odrazu! 

o morderstwo, — od- 
Powinienem 

Niezwykłe sceny, pobudzające widzów do niebywałych paroksyzmów śmiechu 

Nad program: 

PRZEPIĘKNA REWJA (kolorowa) i TYGODNIK FILMOWY 
Na 1 szy seans ceny zniżone. — Początek o godz. 4, 6, 8 i 10:20 

  

Dźwiękowe kino Dziś! Pierwszy wielki dźwiękowiec turecki z życia współczesnego, który jednym wielkim pochodem triumfelnym prze- 

HOLLYWOOD | szedł etony wszystkich ody S Ь TAĄBUŁU Visos 
Mickiewicza 22 stolic świata p. t. wybitniejsze gwiazdy te- 

tel. 15-28. atru stołecznego w Konstantynopolu. Akcja rozgrywa się w krainie 1001 nocy na tle słynnych pałaców muzułmańskich. 
Nad program: Dodatki dźwiękowe. 

ANONS; tych dniach uroczyste otwarcie sezonu! — Najpotężniejsze arcydzieło dźwiękowe rezyserji 

TURŻAŃSKIEGO „ZALOTNY KSIĄŻE" z udzisłem znakom tej Natalji Kowanko, Mikołaj 

Kolin i inni 
  

Dziś! Potężny wspauisły dramat na tle nowojorskich olbrzymów 

W cieniu drapaczy chmur 
Wspaniała gra, oryginalna wystawa, ciekawy scenarjnsz. — W rolach głównych stuprocentozy wamp. 

Myrna Loy -- Maureen O'Sulivan, Tomasz Meighanen 
i HARDŻE ALBRIGHF. — Nad program: Doskonały dodatek dźwiękowy Foxa „Lot do stratesfery 

prof. Piecarda, i inne. Dla młodzieży dozwolone, 
Początek o godzinie 4, 6, 8 i 10, wdnie świąteczne o godzinie 2-ej. Ceny od 25 groszy. 

DŻWIĘKOWE KINO 

CGI/INE 
Wielka 47, tel. 15-41 

  

Nasz repertuar sezonowy składa się z najlepszych dźwiękowców najnowszej produkcji roku 1932 - 1933 

JUŻ od dziś ukaże się na naszym ekranie nieziemsko piękna © AR GRAWTOGE 

i stuprocentowy amant CLARK GABLE w 100 proc. dżwiękowym dramacie eroiyczno-obyczajawym 

KOBIETY BEZ PRZYSZŁOŚCI ore. |... 
Niezwykłe arcydzieło pornszające w zupełnie nowy sposób drastyczne zsgadnienia współczesnej moralności. Nad pro- 

gram: arcyzabawna komedja dźwiękowa w 2 akt. Lokomotywa Nr. 1373 oraz najnowszy tygodnik „Pat”. 
Z powodu wysckiej wartości artystycznej filmn nprasza się o przybycie na początek seansów o godzinie 4, 6, 8 i 10.15 

Na 1-szy seans ceny zniżone. 

% 

3 

` 

Dźwiękowe kino 

„PAN“ 
Wielka 42, tel. 5-28 

        

  

  

Drzewo opalowe, brzozowe, 
sosnowe i olszowe, oraz węgiel 

górnośląski 
BEO LBC. A 

SKŁAD DRZEWA 

- Michała hr. Tyszkiewicza 
w Wilnie, uł. Tartaki 28, tel. 751. 

Wileńskie Prywatne Kursy 

SAMOCHODOWE 
i MOTOCYKLOWE 
Nauka na nowoczesnych mąszynach 
OPŁATY ZA KURS ZNIŻONE 

Przy kurszch warsztaty i stacja obsługi dla mote- 
cykli i samochodów. Kancelarja kursów i sała wy- 

kładowa prz. 

UL. AD. MICKIEWICZA 24 m. 10. 
Garaże i warsztaty, Bernardyński 

zaułek Nr. 8. 
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Dostarcza również dła urzędów i instytucji. 

Dla P.P. Urzędników na raty. 
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MII 
zawierający paszport zagranicz- 

ny oraz książkę wojskową na 

nazwisko Janusz Gerżabek zna- 

lazca zechce zatrzymując sobie 

kwotę pieniężną znajdującą się 

w portfelu zwrócić dokumenty 

do Administracji Słowa z prze- 

znaczeniem dla właściciela. 

GABIRET 
Racjonalrie! kosmetyki leczniczej 

Wilno, Mickiewicza 31 m. 4. 

URODĘ 
kobiecą kosnerwuje, doskonali, odświeża, »- 
suwa jej skazy i braki. Masaż kosmetyczny 
twarzy. Masaż ciała, elektryczny, wyszczu:: 
plajacy (panie). Natryski „Hormona* według 
prof. Spuhla. Wypadanie włosów, łupież. in- 
dywidualne dobieranie kosmetyków do kai- 
dej cery. Ostatnie zdobycze kosmetyk! 

cjonalnej. 
Codziennie od g. 10—38. 

  

  

  

Ta- 

  

W. Z. P, 

PH 

W. Gierwiatowski 
FORTEPIANÓW 

egzystuje od 1838 roku 
przy ul. róg WIELEŃSKIEJ i GDAŃSKIEJ 1 m.5 

9 / Posiada wielki wybór fortepianów i pianin pierwszo- 
rzędnych fabiyk, zagranicznych, krajowych 1 koncer- 

towy C. Bechsteina. 

    

-—- Morderstwo! — jęknęła Elżbieta 
— wróżba się sprawdza! Mówiłam!.. --- 
zawołała do męża. 

— Ach, tak? — zaśmiał się ironicz- 
nie starzec, — któż to zamierza popeł- 
mc morderstwo? 

— O ile wiem, trzy osoby: Stegton, 
Marek Jarro i Patsi Hell, Jarro siedzi w 
kotle. 

— W kotle? — powtórzył stryj, za- 
czynając wątpić w przytomność bratan- 
ka. 

— Tak, wpakowalem go do kotla w 
pralni... Posiedźi tam trochę zanim go 
ktoś uwolni. 

— Gdzież jest ten.. kociół? 
— W jaskini tych zbójów. Gdzieś w 

Est-Endzie. Jarro siedzi w kotle, Patsi 

Hell na strychu, tylko Stegton: pozostał 
na wolności! Myślę jednak, że to po- 
winno im popsuć plany! Przynajmniej 
na dzisiaj! 

Stryj milczał. Jego żona spojrzała na 
Donalda szkłanemi oczyma i zapytała 
niepewnym głosem: 

— Kogo oni chcieli... zabić? 
— Nie mam pojęcia, ale wiem, 

przygotowują jakieś morderstwo. 
Jakby tknięci tą samą myślą oboie 

starzy właściciele domu odwrócili gło- 
wy w stronę Amiculusa i fortepianu. Bu 
rza wzmogła się, a z nią szum wichru i 
bębnienie deszczu. 

ZE 

    

POSZUKUJĘ 
Lekarze posady do wszystkie - 

EROR RSA. UI. Wileńska 4 m. 
8. — Rynkiewiczówna 

Dr WOLFSON p: 
weneryczne, _ moczo _ Мацаппа. 
płciowe, skórne. Ul. 
Wileńska 7, tel. 10-67:  |NTELIGENTNA 
о0 д ее в; wychowawczyni zna - 

jąca freblowską  meto- 
Raid bad ie A ów Boi Cz a + 

dę poszukuje posady 
Kupno do dzieci. Umie szyć— 

i SPRZEDAŻ może się zająć domem. 
Skromne wymagania. 
Chętnie wyjedzie. Po - 
ważne świądectwa i 
refer. Mickiewicza 19 
m. 5. od godz. 2 do 7 
wiecz. 

RUTYNOWANA 
maszynistka poszuku - 
je posady na prowincji 
Posiada własną maszy- 
nę. Pisze biegle. Łaska 

  

Pianina 
zupełnie nowe (wielo- 
letnia gwarancje) zł. 
1.200. Mijowska 4 Н 
Abelow. 
  

х еа лН we oferty do adm. 
DACHÓWKĘ „Slowa“ dla „Aulyno- 

wai ej“. Ę rementową sprzedam. - 
N Wilejka ul. 3 Maja 
R, В, 

PPWOW ET 

НОк ТАМ 
krótki w dobrym  sta- 
nie do wynajęcia lub 
kupca. 
Wiadomość w admini-' 

Lekcje 
P O———" MINI 

WYYTYYYYYYYYYYPYYYT 

  

stracji „Słowa u CSTUDENTKA 
M. poszukuje prywat - 

r й nych lekcyj do dzieci 
Ma od lat 7 - miu. Zgio- 

Posad szenia do Adm. „Sło- 
— grwwe= wa' dla C. M. 

Ogrodnik- uekcje  jĘzyków 
pszczelarz irancuskiego i niemiec 

samotny poszukuje po ki 96 specjalnie do 
sady. Ul. Rakowa 5—9 uiatury udziela natczy- 
Jar Machnik. 'el z długoletnią prąk 

iyk4 pedagogiczną. — 
DAM POSADĘ suxces zapewniony. — 
kasjerki za pożyczenie ':;Fata umiarkowana. - 

1000 zł. Wiadomość w W. Stefańska 32 m. 10 
Administracji. Rużewicz. 

   

  

— Opowiadasz rzeczy pozbawione 
sensu, — zauważył wreszcie stryj. — A 
przytem widzę, że popełniłeś dwa prze 
stępstwa: porwałeś dwoje ludzi. Dziew- 
czynę zamknąłeś w moim domu, a męż- 
czyznę... w kotle. 
— To brzmi nieprawdopodobnie, przy 

znaję, ale zaraz opowiem wszystko szcze 
gółowo... 

— Pamiętaj, że porwanie jest kara- 

ne sądownie... 
—. Tak, ale ci ludzie należą do tych, 

z którymi trzeba się obchodzić z wiel- 
ką... cierpliwością i dobrocią — roze- 

śmiał się Donald. — Jeżeli stryj pozwoli, 

przenocuję dziś tutaj. 
— Proszę! — odpowiedział zamyślo- 

ny, wyciągając rękę do dzwonka. 
— Powiem Grodiemu, żeby c! przy- 

gotował pokój. 
— Nie warto. Odpocznę doskonale 

tutaj na kanapie. Spałem pół dnia. Mam 
ochotę wyciągnąć się na kanapie i po- 
myśleć... — Machinalnie dótknął w kie- 
szeni rewolweru, odebranego, od Patsi 

Hell. 
Elżbieta wstała mówiąc, że wezmie 

środek nasenny i poprosi żonę Grodie- 

go, aby przenocowała w jej pokoju. 
Teodor został sam z siostrzeńcem. 

Starzec był bardzo wzburzony i niespo- 
kojny i prawie nie słuchał Donalda, któ 
ry opowiadał mu swe przygody w ci 

  

   

   

  

POKÓJ 
z utrzymaniem — &а 
dwóch uczenic lub stu- 
dertek. Opieka, francu- 
ski, pianino. Uniwersy- 
tecka 2. Zahorska. 

uireblowany dla jednej DO ODSTĄPIENIA 
iub dwu osób, osobneSKLEP w centrum mia 
wejście, balkon — dosta z eleganckiem urzą 
wynajęcia. Artyleryj -dzeniem, nadającem się 
ska 1 m. 3. na branże: techniczną, 

> drogeryjną lub galante- 
ООО ryjną. Wiadomość w 

duży, jasny, z umeblo- Biurze Reklamowem — 
waniem lub bez w dó"Stefana Grabowskię — 
brym punkcie miasta' go w Wilnie "SL. Gar 
do wynajęcia. ZamkO-barską wl sd 32 
wa 3 — 3. Dowiady- ° an 
wać się w godzinach RE 7 
biurowych. r MIESZKANIE 

4 - pokojowe potrzeb 
POKÓJ "e z wygodami. Oferty 

do wynajęcia dobrzedo „Slowa“ pod „O- 
umeblowany ze wszy-Szczędność*. 
stkiemi wygodami na 2 — ————— 
lub 1 osobę (używanie LOKAL 
łązienki, salonu). Nall - pokojowy na 
życzenie dobre obiadyszkołę lub instytucję, 
lub całkowite utrzyma- mieszkania 51 2 - ро- 
nie. Objazdowa 6 - 7.kojowe i magazyn do 

odnajęcia. W. Pohu- 
$ Р 0 K 0] lanka 9. Informuje do- 

šwiatly, cieply Z CalkO-29rpą. 
witem sutem utrzyma- 
niem 70 zł. miesięcznie 
Słowiańska 2. 

DG WYNAJĘCIA 
mieszkania z 6, 4 i 
po'. z wygodami. Ul. 
jak Jasińskiego nr. 7. 

Lokale 
FEYWYTWYYYWYYYYYYVYY 

POKÓJ 

  

POKÓJ 
umeblowany do wyna- 
įęcia dla kulturalnej о- 
suby. Dąbrowskiego :2 

m. 3 
  

DO WYNAJĘCIA 
w domu nr. 6 przy 
ul. Gimnazjalnej, ©- 
bok Sądu Okręgow. T 

EO WYNAJĘCIA 
dwa pokoje z kuchnią, 
wainą i  wszelkiemi gimn. Lelewela. 4 i 5 

wygodami, z komfor- pok. mieszkania ze 
tovem wejściem fron- wszelkiemi wygtda - 
towzem z ewentualną u- mi. я 
<-walnością pianina, — -- - ——— - 
Ociądać można odd5 2 POKOJE 
40 6. Jagiellońska 10do wynajęcia sło 1eezne 
m. 5. świeżo odremontowa - 

ne Skopówka 7 m. 1. 

gu dziesięciu lat. Gdy skończył, nastało 
milczenie. 

Wreszcie Donald wstał: 
Pójdę zobaczyć, czy Patsi czego aie 

nabroiła! Zaraz wrócę. 
—- Pójdę z tobą, — mruknął 

bojąc się zostać w pustym pokoju. 
Na górze pachło wilgocią i pieśnią 

o wiele silniej, niż na dole. Widocznie 

nie otwierano tu nigdy okien. Donald 
niosł świecę, której płomyk  rozŚwietlał 
nieduży krąg, poza nim zaś panował gę- 
sty mrok. Przy jednych drzwiach górne 
go piętra Donald zatrzymał się i przy- 
łożył ucho do dziurki w zamku. 

— Špi! szepnąl. 
Kiedy wrócili do bibljoteki, Teodor 

stryi, 

  

usiadł znowu na fotelu, Donald stai 
przed nim. 

— (Co się tu stało stryja? Czy wi- 
dzieliście widmo? 

— Dlaczego pytasz o te? 
— Kiedy wszedłem z Patsi, stryj 

miał przerażenie w oczach, jakby się 
coś strasznego stało przed chwilą! 

— Tak.. straszne! — szepnął, ogła- 
dając się bojażliwie na fortepian. 

Donald zapytał: 
— Kiedy dowiem się tajemnicy :9- 

dzinnej, stryju? 

ie. © N.) 

    WNTEDTROY WG NOWAKCECIZZA ORO 
Redaktor w z.: Witold Tatarzyšski,  


