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Czarna niedziela 
Już o pół do dziesiątej mówili sobie 

ludzie w tramwaju, na ulicy: —- sły- 

szał pan, podobno Żwirko zginął. — 

Skąd pan wie? — Mówił ktoś... 

Prasa się nie popisała. Pierwszy do- 

datek nadzwyczajny wyszedł dopiero 0 

2-giej popołudniu! Wydało go najospal- 

sze pismo, ale zato biegłe w nekrologach 

—Kurjer Warszawski. Gdy pierwsi chłop 

cy wybiegli na Nowy Świat krzycząc dy- 

szkantami: katastrofa por. Žwirkoooo, 

straszna śmierć por. Żwirkiego — byli 

w jednej chwili rozbrojeni. Tłumy wy- 

dzierały sobie kilkunastowierszowe arku 

siki, nieznajomi zupełnie czytali razem 

hiobowe słowa. 

Rano powtarzano sobie wieść o ka- 

tastrofie z niedowierzaniem: słyszałeni, 

że... Ach cóż za bzdura, taki lotnik jak 

Żwirko, kto też mógł wymyśleć tę giu- 

pią plotkę... I choć pół miasta szeptało 

to samo — nie wierzono. Nie chciano 

wierzyć, Żwirko, umiłowany Żwirko 

miałby zginąć. 

Nawet dodatki nadzwyczajne miały 

wielu Tomaszów. Kłamstwo, bujda! Lu- 

dzie się bronili przed zniszczeniem swe- 

go ideału, przed tak szybkim, bezlitos- 

nym końcem bohatera. 

Jedna uwaga cisnęła się wszystkim 

na usta: co za pech! Jakimżeż pecho- 

wym narodem jesteśmy. Lindberg, Co- 

ste, Pinedo, Byrd, dokonali swych wiel- 

kich czynów, podnieśli duch narodu i 

żyją sobie dalej, latają dalej. Nam się 

udał jeden lotnik, nareszcie mieliśmy je- 

dnego super-asa i — zaraz katastrofa! 

RWD, nasza duma, chluba — strzaska- 

ra; głupi wypadek-natiuralnie, ale w ką- 

cikach mózgu świdruje myśl: wszyscy 

okrzyczą, że nasza maszyna nic nie war- 

ta, że fuksem przeszła Challerge... 

Prości ludzie mruczeli: — to robota 

Niemców, komunistów, zepsuli w nocy 

samolot, chcieli usadzić Żwirkę, gdzieby 

taki specjalista się wykropił — tu był 

szwindel... 

Kucharki lały łzy do rosołu. Wczoraj 

jeszcze wyrzucały swym strażakom, że 

nie są lotnikami, że lać wodę, a latać 

jak Żwirko, to całkiem inna karjera — 

teraz chlipią patrząc na ścianę kuchni, 

gdzie pod tarką  przylepiły  fotogratję 

Żwirki wyciętą z Kurjera. 

Pełno w mieście wielkich plakatów 

z wizerunkiem Żwirki i anonsem, że pi- 

sze swe wspomnienia oO locie; jakże 

smutnie wygląda teraz ta twarz w be- 

recie, plakaty wydają się ciemne, każ- 

dy w myśli obwija ten plakat czarną 

obwódką. 

Wieczór Warszawski zainicjował 

składkę na samolot dla Żwirki, w ty- 

dzień zebrano prawie 30.000 zł.; dziś 

Kurjer Czerwony przyjmuje już składki 
na pomnik dla Żwirki — kto nie zdążył 
dać na samolot, da na kamień nagrobny. 

Żwirko był pierwszym człowiekiem, 

co wprawił całą Warszawę, bez resztek, 

bez malkontentów, bez zgrzytników — w 

entuzjazm, będzie on też pierwszym, po 

którym żałobę wdzieją wszyscy, napraw 

dę wszyscy. Karol. 

Jedno z ostatnich zdjęć por. Żwirki i 

Co było przyczyną Katastrofy 

inż. 

Komisja techniczna wysłana na miejsce 
wypadku nie zdała jeszcze oficjalnej rełacji o 
przyczynach katastrofy samolotu por. Żwirki. 
Jak jednak wynika, ze spostrzeżeń lotników 
którzy przybyli na miejsce, oraz słyszeli zezna 
nia świadków, wydaje się być wykłuczonem, 
aby katastrofa była spowodowana przez jakiś 
deiekt techniczny aparatu. Samolot był kilka- 
krotnie sprawdzany zarówno przez  Challen- 
ge'em jak i przed ostatnim wylotem do Pra- 
gi. Nie znaleziono w nim żadnego defektu. 
Tak więc przyczyny wypadku szukać należy 
wyłącznie w fatałnych warunkach atmosfe- 

SZALONA BURZA 
Około godziny 8.10 rozszałała w okolicach 

Cieszyna straszliwa burza, o której sile może - 
dać wyobrażenie fakt, że w pobliskiej Wiśle 
huragan wyrwał szereg drzew z korzenianii, 
w samym zaś Cieszynie jest wiele drzew po- 
łamanych. Burza trwała około 20 minut. 

Porucznik Żwirko i inżynier Wigura prze- 
lecieli ponad Cieszynem około godziny S-ej. 
Równocześnie szła od Brna ku  Katowicom 
straszliwa burza. Lotnicy musieli ją zauważyć, 
ale zapewne próbowali się przez nią przedo- 
stać, gdyż umówili się z kierownikiem ekipy 
polskiej, która już poprzedniego dnia wyłle- 
ciała do Brna, że przybędą tam o 9-ej rano. 

WE WŁADZY HURAGANU 

W odległości 6 klm. za Cierliskami mniej 
więcej nad miejscowością  Błędowo, lotnicy 
musieli się już orjentować, że burzy nie prze- 
będą i postanowili zawrócić. Szałał huragan 
z szybkością ponad 100 klm. na godzinę W ta- 
kim wypadku lotnikowi nie pozostaje nic in- 
nego, jak przed huraganem uciekać i znaleźć 
gdzieś miejsce do lądowania, aby burzę prze- 
czekać. Huragan tak silny grozi samoiotowi 
każdej chwili przewróceniem. Nad Błędowem 
więc Żwirko i Wigura zawrócili. 

Gdy znaleźli się nad Cierliskiem dojrzeli 
polanę, która nadawała się do lądowania. Przed 
polanką znajdował się las, przechodzący w Za- 
gajnik. Nad lasem zaczęli się lotnicy obniżać, 
Samolot na wolnych obrotach motoru zaczął 
planować. Tem się prawdopodobnie tłumaczy, 
że Świadkowie katastrofy nie słyszeli warkotu 
motoru. Kiedy samolot stracił szybkość — 
wiatr rzucił nim o las. Prawe skrzydło zawa- 
dziło o jakieś wysokie drzewo i katastrofa 
stała się już nieuchronną. Za hipotezą, że skrzy 
dło samolotu odpadło wskutek uderzenia © 
drzewo, przemawia fakt, iż tylko część skrzy- 
dła samolotu została oderwana, a nie całe 
Skrzydło. Zresztą oberwanie się skrzydła sa- 
mo przez się w warunkach, w jakich wyda- 
rzyła się katastrofa, nie można sobie zupełnie 
wyobrazić. 

Kiedy samolot straciwszy po nadłamaniu 
skrzydła równowagę, uderzył o drzewo, obaj 
lotnicy wypadli, ponosząc Śmierć na miejscu. 

Odległość miejsca katastrofy w linji po- 

WILEŃSKI KOMITET UCZCZENIA Ś. P. POR. ŻWIRKI 
Na odbytem we wtorek zebraniu przedsta- 

wicieli wszystkich sfer społeczeństwa  wileń- 
skiego powstał pod przewodnictwem p. woje- 
wody Beczkowicza komitet obywatelski trwa 
łego uczczenia pamięci Żwirki i Wigury. 

Zebranie zagaił prezes LOPP-u wicewoje- 
woda Jankowski, przypominając podniošle, ra- 
dosne chwile pobytu lotników w Wilnie, ich 
prostotę i ogromną skromność, ktorą zaskar 
bili sobie sympatję powszechną. Niestety — 
mówił — ci ludzie, na których Rzeczpospolita 
cała liczyła, że w dalszym ciągu potrafią sku- 
tecznie pracować dla jej chwały, na chwałę lot- 
nictwa polskiego — nie żyją, przeszli do hi- 
storji. W całej Polsce, we czwartek w dnTu 
pogrzebu, odbędą się uroczystości żałobne.-— 
Szczególnie tu, w Wilnie, skąd pochodził Żwir 
ko, ideały lotników bohaterskich winny znaleźć 
jak najsilniejszy oddźwięk, przez zespoloną ak 
cję w kierunku utrwalenia ich pamięci czynem 
realnym, t. j. zebraniem funduszów: już to na 

międzynarodowe zawody r. 1934, już to na 
w cele, związane z pracami poległych lotni- 

Na przewodniczącego zebrania zaproszono 
p. wojewodę Beczkowicza, który też stanął 
na czele obsżerniejszego komitetu, złożonego z 
ogółu tak licznie zebranych reprezentantów Wi 
leńszczyzny. Wybrano komitet wykonawczy, w 
następującym składzie: przewodniczący — pre 
zes LOPP, wicewojewoda Jankowski, wicepre- 

zesi— prezydent miasta Maleszewski i ko- 
mendant miasta ppłk. Błocki, skarbnik — dyr. 
Maculewicz, sekretarz — dyr. Romer. 

W wyniku obrad obydwóch komitetów, ob 
szerniejszego i wykonawczego, postanowiono: 

Na pogrzeb do stolicy udaje się delegacja, 
złożona z prezydenta miasta dra Maleszew- 
skiego, prezesa LOPP-u wicewojewody Jan 
kowskiego, prezesa kolejowego Komitetu LOPP 
Butkiewicza,, przedstawicielki _ Akademickiego 
Aeroklubu H. Przygodzkiej, oraz przedstawicie 
la młodzieży szkolnej Henia Borowskiego, bra 
ta wujecznego Ś .p. por. Żwirki, ucznia 6 klasy 
gimn. Słowackiego. Delegacja złoży wieńce. 

W dniu pogrzebu, we czwartek 15 bm od- 
będzie się w Ostrej Bramie nabożeństwo ża- 
łobne, za duszę Ś. p. por. Żwirki i inż. Wigu- 
ry, przy udziale stowarzyszeń i organizacyj 
które przybędą z pocztami sztandarowemi. — 
W tym samym dniu Radjo wileńskie zorgani 
zuje przed mikrofonem w swem studjo żałobną 
akademię. 

W sobotę 17 bm. o godz. 19-ej odbędzie 
się uroczysta powszechna akademja żałobna 
w wielkiej sali miejskiej. 

Komitet wykonawczy postanowił zająć się 

na następnych posiedzeniach realizacją wnio- 
sków red. B. W. Święcickiego uczczenia Ś. p. 
Żwirki przez nazwanie jego imieniem jednej z 
ulic Wilna i lotniska na Porubanku. 
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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BRASŁAW — Ksjęgarnia T-wa „Lot“. 
BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy, 
BARANOWICZE — ul, Szeptyckiego — A, Łaszuk, 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K, 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa — W, Włódzimierow 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*, 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S, Zwierzyński, 
KLECK — Sklep „Jednošė“ 
LIDA — ul, Suwalska 13 — S, Mateskį, 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnja Jażwińskiego, 
{ NOWOGRÓDEK — Kiosk St, Michalskiego, 

Malinowskiego, 

Smarzyński, 

N.-ŚWIĘCIANY — Ksjęgarnja T-wa „Ruch“, 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz, Naucz. 
PIŃSK — Ksjęgamia Połska — St, Bednarski, 
POSTAWY — Ksjęgarnia Polskiej Macjerzy Szkolnej, 
>10LPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 

SLONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul, Mickiewicza 13, 

ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewįn —Biuro Gazetowe, ul, 3 Maja 5 

WILEJKA POWIATOWA — ul, Mickiewicza 24, F, Juczewska, 

MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch*, NSE 
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Wigury przed tragicznym odlotem do Pragi. 

wietrznej od Warszawy wynosi około 350 km. 
Huragan, w który wpadli Żwirko i Wigura, 
przyszedi nagle, gdyż inaczej tak rutynowany 
pilot, jak ś. p. Żwirko ominąłby go lub też wy 
lądował przed czołem burzy. 

Katastrofa wydarzyła się w Bramie Moraw- 
skiej, będącej bardzo niebezpieczną dla lotni- 
ków, gdyż panują w niej często silne prądy, 
gwałtowne burze i trąby powietrzne. Dotąd 
piłoci omijają zwykle Bramę Morawską i wo 
lą lecieć ponad górami, niżli nad tą zdradliwą 
doliną. 

Jak przypuszczają, piloci ś.'p. Żwirko 1 Wi 
gura padli właśnie ofiarą zaburzeń atmosterycz 
nych, panujących nad Bramą Morawską. 

ZŁE PRZECZUCIA 

Porucznik Żwirko miał przed swym lotem 
złe przeczucia. Już coś takiego jest w psychi- 
ce lotniczej, że działa jakiś szósty zmysł, który 
ostrzega przed nieszczęściem. Nie miał ochoty 
lecieć do Pragi. On, który przebył najeżony 
trudnościami raid dookoła Europy, termin od- 
lotu do Pragi odkładał i zwierzał się przy- 
jaciołom, że wolałby zostać i odpocząć. 

W piątek wieczorem, a więc na dwa dni 
przed katastroią, wziął na bok swego przyja- 
ciela kapitana Komara i powiedział mu: 

— Słuchaj... A nawet gdyby coś ze mną... 
to ty i porucznik Witecki z Bydgoszczy bę- 
dziecie opiekunami mego synka Heniusia. 

— Cóż ty znowu! — żachnął się kapitan 
Komar. 

— Nic. To tyłko na wszelki wypadek. Ale 
żonie mojej nie wspominaj o tej rozmowie. 

W niedzielę rano wyleciał, by już nigdy 
nie wrócić... 

Inżynier Wigura przed odlotem na mię- 
dzynarodowy raid awjonetek spisał testatnent 

i zostawił go w swem biurku. Gdy wrócił 
szczęśliwie jako zwycięzca raidu, powiedział 
jednemu ze swych przyjaciół: 

— Wszystko to, co się mówi o złych 
przeczuciach, to tylko nasz przesąd lotniczy. 
Ot ja miałem złe przeczucia, gdy leciałem na 
raid, spisałem nawet testament, a wróciiłem 
zdrów i cały! 

Testamentu jednak inż. Wigura nie zni- 
szczył. W kilka dni później zginął pod Cier- 
fickiem... 

PLANY ZABITYCH LOTNIKÓW 

Tragiczna Śmierć por. Żwirki i inż. Wi- 
gury jest niepowetowaną stratą dla polskiego 
lotnictwa. Nie prędko znajdą się ludzie, któ- 
rzy będą mogli zastąpić najlepszego pilota i 
jednego z najwybitniejszych polskich konstru- 

ktorów. 3 

Za kilka dni por. Żwirko miał przystą- 

pić do próby pobicia rekordu światowego na 
wysokość w specjalnie do tego celu przygo- 
towanym samolocie „RWD7*%. Rekord ten był 

już raz przez porucznika Żwirkę pobity w ro- 

ku 1930, ale z powodu przyczyn formalnych 
nie został zatwierdzony przez federację lotni- 
ста w Paryżu. Obecnie miał por. Żwirko po- 
bić ten rekord ponownie, obiecując sobie osią- 

gnać wynik jeszcze lepszy. 
Próba pobicia rekordu odkładana była tyl 

ko ze względu na to, że w Londynie konstru- 
ktorzy aparattu zamówili specjalne śmigło. 
Śmigło to dziś rano zostało dostarczone do 

Warszawy. Ale któż pobije rekord?.. 
Inżynier Wigura miał przystąpić do tech- 

nicznego opracowywania swych spostrzeżeń 

z międzynarodowego raidu awjonetek. Spo- 
strzeżenia te miały posłużyć inżynierom Ro- 
gulskiemu, Drzewieckiemu i Wigurze do ulep- 

szenia typu płatowca „RWD” i stworzenia no- 
wego modelu na następny chalenge. Pasjono- 
nowało ich zagadnienie powiększenia szybko- 
ści samolotu, przy zachowaniu jego dotych- 
czasowych walorów zwrotności. Konstruktorzy 
odbyli już na ten temat wstępne rozmowy. 
Oczywiście spostrzeżenia inż. Wigury, poczy- 
nione podczas łotu, miały bezcenne znaczenie. 

Inż. Wigura miał zamiar poświęcić się 

już teraz całkowicie pracom konstrukcyjnym 

i więcej nie latać. 
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Policja wkroczyła do gmachu Reichstagu 
W poszukiwaniu maszyny piekielnej 

BERLIN PAT. — Ubiegłej nocy po- 

licja wkroczyła do gmachu Reichstagu, 

przeprowadzając szczegółową rewizję w 

lokalu klubowym  partji komunistycznej, 

oraz w piwnicach. Władze policyjne о- 

trzymały pouine informacje, że wewnątrz 

gmachu znajduje się maszyna piekielna. 

Jak zaznacza komunikat, prezydjum p0- 

Co zamierza 
BERLIN PAT. — Dotychczas brak 

wszelkich danych co do tego, jaki prze- 
bieg przybiorą wypadki polityczne. — 
Rząd Rzeszy zajął stanowisko wyczeku- 
jace i zapowiedział powzięcie decyzji 
dopiero za kiika dni. W kołach rządo- 
wych podkreślają jednak, że rząd prze- 
strzegać będzie w swem postępowaniu 
zasad konstytucji, nie zamierzając doko- 
nywać zmian w prawie wyborczem. Co 
najwyżej drogą dekretu dokonane będą 
pewne zmiany w postanowieniach ordy- 
nacji wyborczej, zwłaszcza, o ile doty- 
czy to dzielnika wyborczego, który ma u- 
lec zniżce. 

Rząd posiada jeszcze 24 tygodnie 
czasu do wyznaczenia nowych wyborów. 

  

licji, rewizja nie potwierdziła tych podej 

rzeń. Przeciwko wejściu policji do gma- 

chu Reichstagu oraz przeciwko dokona- 

niu rewizji dyrektor gmachu parlamentu 

złożył ostry protest. Komendant oddzia- 

łu policyjnego protest ten zignorował, 

kontynuując poszukiwania. 

czynić Rząd 
Przedewszystkiem brany jest pod uwa- 
gę dzień 6 listopada, o ile sytuacja nie 
ulegnie jakimś powikłaniom z powodu 
zakłócenia porządku i spokoju. Kompli- 
kacje może wywołać pozatem zapowie- 
dziane przekazanie spornych kwestyj 
Trybunałowi Stanu, który nawet w razie 
uznania swej niekompetencji będzie mi- 
siał poddać przedtem sprawę szczegóło- 
wemu zbadaniu. 

Sprawa reformy konstytucji, zapowie 
dziańnej wczoraj przez kanclerza Pape- 
na, znajduje się ma dalszym planie, tak, 
że będzie załatwiona dopiero najpraw- 
dopodobniej po ukończeniu planu prac 
na najbliższych 12 miesięcy. 

  

Kondukt pogrzebowy w (ieszynie 
CIESZYN. PAT. — We wtorek o go- 

dzimie 8,30 wyprowadzono zwłoki śp. por. 
Źwimki i inż. Wigury z kostnicy szpitalnej. 
W uroczystości ;pogrzebowej wzięły udział 
delegacje Związku Rezenwistów i Powstań 
ców ze sztamdarami, wszystkie szkoły, 
straż pożarna, delegacja: ludności polskiej 
z czeskiego Śląska itd. 

‚ Копашке udał się do kościoła parafjal- 
tego, gdzie o ogdz. 9,30. odbyło się uro- 
czyste nabożeństwo żałobne z udziałem ca- 
łego duchowieństwa katolickiego z Cieszy- 
ma. Na nabożeństwo przybył również p. wi- 
cewojewoda śląski dr. Saloni. Po nabożeń- 
stwie pożegnał zwłoki lotników w imieniu 
miasta Cieszyna dr. Michejda. 

O godzinie 10,15 wyruszył kondukt. do 
dworca kolejowego. Liczba uczestników 
uroczystego odprowadzenia: zwłok bohate- 
rów ma dworzec wzrosła do kilku tysięcy. 

Na dwiorecu oczekiwały dwa wozy, które zo 
stały doczepione do pociągu osobowego.— 

Przed wozami ustawiła się kompanja ho- 
morowa 4 pułku strzelców, wszystkie związ 
ki ze sztandarami, towarzystwo śpiewackie 
w Cieszynie itd. Przy dźwiękach hymnu 
żałobnego wynieśli oficerowie na ramio- 
mąch obie trumny, przykryte sztandarami 

narodowemi. Z kolei wicewojewoda dr. Sa- 
loni złożył 'w imieniu województwa śląs- 

kiego wielki wieniec z szarfami w kolo- 
rach narodowych z mapisem: „Bohaterom 
lotnikkom — Wojewoda Śląski". — Następ- 
mie wicewojewoda wygłosił krótkie požeg- 
nalne przemówienie, poczem pociąg ruszył 
w kierunku Bielska. 

Szczątki samolotu odwieziono samolo- 
tem do Krakowa. 

KATOWICE. PAT. — We wtorek po 
południu liczne tłumy, zebrane na stacji, 
żegmały pociąg, w którym znajdowały się 
zwłoki por. Źwirki i inż. Wigury. W na- 
stępnym wagonie była żona śp. por. Żwir- 
ki oraz siostra inż, Wigury. 

W przejeździe przez Kraków, Zagłębie 
i Częstochowę 

KRAKÓW. PAT. — W godzinach popo- 
łudniowych spoleczeństwo krakowskie zło- 
żyło manifestacyjny hołd poległym boha- 
terskim lotnikom Śp. por. Žwirce i inž. Wi- 
gurze. 

O godz. 15,15 przy dźwiękach marsza 
żałohnego zajechał ma dworzec specjalny 
pociąg, wiozący zwłoki bohaterskich lotni- 
ków. Na lokomotywie widniało śmigło sa- 
molotu. W otwantym wozie spoczywały 2 
tfmumny, przykryte sztandarem państwo- 
wym. W.następnym wagonie znajdowała 
się żona Śp. por. Żwinki i siostra Śp. inż. 
Wigury. Wojsko sprezentowało broń. 

W czasie uroczystości pożegnania zwłok 
unosiły się nad dworcem kolejowym samo- 
loty eskadry 2 pułku lotniczego. 

O godz. 18,10, po odegraniu marsza ża- 
lobnego, pociąg ze zwłokami lotników od- 
jechał w kierunku Warszawy. 

ZĄBKOWICE. PAT. — Ludności Za- 
głębia Dąbrowskiego dane było złożyć 
hołd pamięci bohaterskich lotników. Na 
dworcu kolejowym w Będzinie zebrały się 
tysięczne tłumy ludności z Sosnowca, Bę- 

dzina, Dąbrowy i Ząbkowic, reprezenitanci 
władz, duchowieństwa, delegacje pułków 
it. d. 

O godz. 19,01 pociąg, wiozący zwłoki bo- 
haterskich lotników wjechał na dworzec w. 

Zabikowicach. W tym momencie dały się 
słyszeć syreny okolicznych fabryk oraz 
dźwięki onkiestry, która graia marsza ża- 
łobnego Chopina. Do wagonu ze zwłokami 
posypały się kwiaty. Wśród tłumu rozle- 
gały się szlochy. Po chwili milczenia chóry 
maszynistów i pracowników kolejowych od 
śpiewały pieśni żałobne, a po 10 minutach 
postoju pociąg odjechał w dalszą drogę. 

CZĘSTOCHIOWA. (PAT. — Wielotysię 
czne zastępy publiczności zebrały się na 
tutejszym dworcu kolejowym, oczekując 
pociągu ze zwłokami ofiar tragicznego lo- 
tu. Przybyli przedstawiciele władz, korpu- 
sli oficerskiego i podoficerskiego, poczty 
sztandarowe byłych orgamizacyj wojsko- 
wych i sportowych. Podczas krótkiego ро- 
stoju pociągu orkiestra 27 pp. i orkiestra 
kolejowa odegrały marsze żałobne. — Na 
trummach złożono liczne wieńce. 

Kondolencje Marszałka Piłsudskiego 
WARSZAWA. PAT. — Pan Marsza- 

łek Józef Piłsudski wystosował do pani 
Agnieszki Żwirkowej, wdowy po Ś. p. 
por. Żwirce telegram treści następują- 
cej: 

Przesyłam Pani słowa głębokiego 

współczucia z powodu śmierci ś .p. Jej 
mięża. S$. p. por. - pilot Franciszek Żwir- 
ko chlubnie zapisał się na kartach pol- 
skiego lotnictwa. Trwała pamięć, jaka 
po nim została, niech Pani i synowi u- 
mniejszy ból w tak ciężkich chwilach. 

WYMIANA DEPESZ 
POMIĘDZY MARSZAŁKIEM PIŁSUDSKIM i MIN. VISKQVSKY'M 
WARSZAWA. PAT. — Pan Marsza- 

łek Józef Piłsudski, minister spraw woj- 
skowych, otrzymał następującą depeszę 
od dr. Viskovsky'ego, ministra obrony na 
rodowej Czechosłowacji:. 

Ekscelencjo! W imieniu armji czesko 
słowackiej proszę Pana i Wojsko Poi- 
skie o przyjęcie wyrazów głębokiej syin- 
patji z powodu śmierci tragicznej porucz 
nika - pilota Żwirki. Śmierć tego boha- 
tera, który ostatnio zdobył dla Polski wa 
wrzyny w challenge'u międzynarodowym 
samolotów turystycznych, jest dla nas 
tem więcej tragiczna, że zginął on prźy 
okazji złożenia nam wizyty w locie do 
Czechosłowacji, gdzie entuzjastyczne 
przyjęcie było dla niego przygotowane. 

Minister obrony narodowej 
(—) Dr. Viskovsky. 

W odpowiedzi Pan Marszalek prze- 

słał następującą depeszę do Pragi: 

Bardzo dziękuję Panu Ministrowi za 

serdeczne wyrazy współczucia, które c- 
trzymałem od Pana i Armji Czeskosło- 

wackiej z powodu tragicznej śmierci por. 

Żwirki. Jednocześnie proszę o przyjęcie 
mego serdecznego podziękowania dla 
tych dowódców i odziałów armji czesko 

słowackiej, które oddały honory naszym 

dzielnym lotnikom i okazały tak wiele 

żołnierskiej życzliwości wobec tego tra- 

gicznego wypadku. 

Marszałek Polski, min. spr. wojskowych 

(—) Józef Piłsudski. 

UCHWAŁA KOMISJI OCHRONY 
PRAW PARLAMENTU 

BERLIN PAT. — Stała komisja ochro 
ny praw parlamentu przyjęła wniosek 
przedstawicieli centrum, stwierdzający: 

1) że rozwiązanie Reichstagu sprzecz 
ne jest z art. 25 konstytucji, ponieważ 
obawa, wyrażona w dekrecie rozwiązują 
cym co do tego, że Reichstag mógłby 
zarządzić uchyłenie pewnych rozporzą- 
dzeń nadzwyczajnych, nie jest przewi- 
dziana w konstytucji, jako dostateczna 
podstawa do rozwiązania parlamentu. 

2) Rozwiązanie sprzeczne jest z po- 
stanowieniami art. 48 konstytucji, ponie- 
waż narusza prawa parlamentu do wy- 
stępowania z żądaniem uchylenia dekre- 
tu, zaś w razie powtórzenia się takiego 
rozwiązania doprowadziłoby to do po- 
zbawienia parlamentu przysługujących 
mu uprawnień. 

Wniosek ten, wraz z wnioskiem na- 
rodowych socjalistów, domagającym się 
uznania wczorajszego głosowania w 
Reichstagu za zgodne z konstytucją, — 
przyjęto wszystkiemi głosami przeciwko 
niemiecko -' narodowych. Podobną więk 
szošcią głosów przyjęto również wniosek 
narodowych socjalistów, wzywający do 
niezwłocznego ogłoszenia terminu no- 
wych wyborów do Reichstagu. 

PLOTKI I POGŁOSKI W KULUARACH 
BERLIN PAT. — W Reichstagu panuje od 

samego rana wielkie ożywienie. Posłowie zja- 

wili się na posiedzenia frakcyj i komisyj — 

zwołane na przedpołudnie. Frakcja socjal- de- 

mokratyczna rozpoczęła obrady o godz. 10 ra 

no. O godzinie 11 zwołane zostało posiedzenie 

komisji stałej, a © godzinie 3 popoł. zbiera się 

komisja zagraniczna. Równocześnie niemiecku - 

narodowi zwołali posiedzenie frakcji w gmachu 
Sejmu pruskiego. ; 

Prasa poranną zajmuje się pierwszemi kom 

binacjami w związku z imającem nastąpić roz 

pisaniem nowych wyborów. Wskazuje się przy 
tem na fakt, że dzień 6 fistopada jest terminera 

ostatecznym przeprowadzenia nowych wybo- 
rów. Krążą nadto pogłoski o mających nastą- 
pić zmianach ordynacji wyborczej. 

HITLER ZWRACA SIĘ 

DO TRYBUNAŁU STANU 
"BERLIN PAT. — W poniedziałek późnym 

wieczorem odbywały się w hotelu Kaiserhgi 

poufne narady przywódców narodówych socja 
listów z udziałem Hitlera, które  przeciągnęły 

się do północy. W naradach tych wzięli mię- 

dzy innemi udział Goering i Goebbels. : 
Hitler, według doniesień prasy, zaaprobd- 

wał postępowanie Goeringa w Reichstagu, wy 

rażając życzenie, aby narodowo - socjalistyci- 

ne rządy krajowe wystąpiły jak najszybciej ze 

skargą do Trybunału Stanu, przeciwko rozwią 
zaniu Reichstagu. W kołach prorządowych wy 

rażają przekonanie, że Trybunał Stanu nie uzna 

się kompetentnym do rozstrzygnięcia sporu 

między parlametem a rządem Rzeszy. 

TELEGRAMY 
ZEPPELIN ZNÓW LECI DO AMERYKI 

BERLIN PAT. — W poniedziałek o godz. 
22'm. 10 sterowiec „Hr. Zeppelin* odleciał no 
24-godzinnej zwłoce z Friedrichshafen do Ame 
ryki Południowej. Sterowiec zamierza dotrzeć 
do Rio de Janeiro. Na jego pokładzie znajdu- 
je się 9 pasażerów. 

ZAKAZ LOTÓW 2 
TRANSOCEANICZNYCH 

„ NOWY YORK. PAT — „New York Times;' 
podaje, że rząd Stanów Zjednoczonych wy- 
stąpić ma z inicjatywą, wszczęcia rokowań 9 
zawarcie układu międzynarodowego, zakazują- 
cego lotów transoceanicznych osobom żądnyin 
rozgłosu. 

CESARZ JAPOŃSKI UZNAŁ 
NIEZALEŻNOŚĆ MANDŻURII 

TOKIO PAT. — Plenarne posiedzenie rady 
prywatnej doradziło cesarzowi wyrażenie zgo- 
dy na uznanie nowego państwa mandżurskie 
go. 

GANDHI ODZYSKA WOLNOŚĆ 

SIMLA. PAT. — Wedłe informacyj z kulua 
rów zgromadzenia ustawodawczego rząd wy- 

puści Gandhiego na wolność prawdopodobnie 

20 bm. Niezwłocznie potem Gandhi miałby roz 

począć strajk głodowy. 
LONDYN PAT. — Omawiając efekt ostat 

niej decyzji Gandhiego, „Daily Telegraph" do 
nosi z Bombaju: że postanowienie Gandhiego 
będzie miało poważny wpływ na sytuację ogół 
ną w Indjach. W szczególności obała ono 

wszystkie widoki współpracy Hindusów, гапне 
rzonej przez rząd Wielkiej Brytanji na konie- 
rencji Okrągłego Stołu, która ma być zwołana 

w listopadzie. ‹ 

ARGENTYNA WSTAPI DO LIGI 
NARODOW 

BUENOS AIRES. PAT. — Minister spraw 
zagranicznych ošwiadczyl, iž Argentyna wstapi 
niebawem do Ligi Narodów. 
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SILVA RERUM Wszyscy pod sztandary LOPP. 
SZTUKA EPOKI 

W 251 numerze „Gazety Polskiej* 
znajdujemy artykuł Władysława Skoczy 
аза p.t. „Grafika — sztuka demokracji *. 

Zastanowiwszy się krótko nad róż- 
norodnością technik graficznych i boga- 
ctwem jej działów, znakomity malarz 
omawia szczegółowo tę dziedzinę grafi- 
ki, którą nazywa użytkową. 

Zadaniem grafiki użytkowej jest przysto- 
sowanie talentu i wiedzy fachowej artysty do 

'wnych praktycznych potrzeb życia. Należy 
u wszelkiego rodzaju artystyczna reklama, 
druk znaczków i papierów wartościowych, 
ilustracja książkowa i dzienników, druk dy- 
plomów tablic szkolnych, służących  ošwiato- 
wej i wszelkiej ideowej propagandzie. 

Сгайка użytkowa przez silne związanie 
jej z życiem, mą wyższość nad innemi działa- 
mi sztuk plastycznych i znajduje zastosowanie 
nawet w najbardziej niesprzyjających warun- 
kach rozwojowych sztuki. I tak w czasie woj- 
ny, gdy wystawy sztuki były prawie zamknię- 
te i w handlu dziełami sztuki nie było żadne- 
go obrotu, grafika użytkowa znajdowała za- 
stosownie w formie druków i plakatów pro- 
pagandowych. To samo obserwujemy i w 
chwili obecnej w dobie olbrzymiego kryzysu 
ekonomicznego. 

Dział grafiki użytkowej rozwija się 
obecnie powszędy, osobliwie we Francii 
i w Niemczech. Ogromne znaczenie jego 
zrozumiały Sowiety: rozkwit grafiki ro- 
syjskiej pozostaje w ścisłym związku z 
propagandą komunizmu. 

Umiejętnie i artystycznie wykonany 
plakat silniej oddziaływa na masy, niż 
słowo drukowane czy mówione. 

Graiika użytkowa w Polsce rozwinęła 
się na szerszą skalę właściwie dopiero po od- 
zyskaniu niepodległości. Przed wojną podob- 
nie jak i w innych dziedzinach sztuki posia- 
dając świetnych artystów, mogliśmy ujawnić 
zaledwie nasze możliwości w tym kierunku. 
Państwo jest olbrzymim odbiorcą grafiki użyt- 
kowej, wydając albo samo we własnych za- 
kładach wielkie masy druków, albo powodu- 
jąc wydawanie ich przez prywatne zakłady 
dla użytku ogólno-państwowego. Należą tu 
przedewszystkiem wszelkiego rodzaju papiery 
wartościowe, a więc banknoty, znaczki pocz- 
towe, dypłomy, świadectwa, tablice szkolne i 
wszelkiego rodzaju reklamy, służące propagan- 
dzie turystyki przedsiębiorstw państwowych i 
monopolow. Rezultaty naszego dorobku mož- 
na było oglądać na Powszechnej Wystawie 
w Poznaniu, gdzie ten dział przemysłu był do- 
słownie rezuitatem ostatnich dziesięciu lat 
pracy. 

Rola grafiki w życiu kulturalnem spo 
łeczeństwa jest ważna i doniosła — 
stwierdza Skoczylas. Celem jej jest po- 
dnoszenie estetyki życia. 

Tak jak wynalazek druku przyczynił się 
do zdemokratyzowania wiedzy i literatury, któ 
re przedtem były udziałem tylko wybranej eli- 
ty tak samo olbrzymi postęp w technice sztuk 
graficznych przyczynia się do zdemokratyzo 
wania sztuk plastycznych. 

Grafika staje się sztuką demokratycz 
ną dzięki swej przystępnej cenie, która 
bynajmniej nie umniejsza jej wartości 
artystycznych. Malarstwo i rzeźba co- 
raz bardziej tracą swych indywidualnych 
mecenasów, grafika zdobywa coraz wię- 
cej odbiorców. 

Grafika jest wyrazem dzisiejszej epo- 
ki — kończy Władysław  Skoczylas 
swój interesujący artykuł. _ Narrator 
  

Leltcja języków Francuskiego i niamiec- 
|] kiego specjaluie do matury udziela nauczy 

ciel z długoletnią praktyką pedagogiczną. 
Sukces zapewniony. Opłata mmiarkowana. 
W. Stefańska 32 — 10. Po+ewicz 0d8—10i14—6     

Stare polskie przysłowie, kitóne mówi, 
że „każdy sobie rzepkę skrobie*, można 
to zastosować i w stosunku do organi- 
zacyj społecznych, że ich mamy zbyt 

dużo, nie wymaga tu uzasadnienia, gdyż 
każdy przeciętny obywatel odczuwa to na 
swej kieszeni. Mnogość (tych onganizacyj 
wprost przeszkadza pracy społecznej, to 
też czy mie należałoby pomyśleć o ich ko- 
masacji; ale nie to chcę dzisiaj wypowie- 
dzieć w swym artykule (o tem napiszemy 
innym razem), chcę tu poświęcić parę 
słów metodom propagandowym 'tych orga- 

nizacyj. 
'Wiadomem jest, że poza miastem, w mi- 

niaturze tworzą się prawie wszystkie onga- 

nizacje w gminach, przyjeżdża taki „agi- 

tator' i dowodzi, że jego organizacja jest 
najlepszą. co gorsze, bardzo często powotu- 
je się ma autorytet władz, że bez danej or- 
ganizacji wprost nie może państwo istnieć. 

Trzeba, zdaniem mojem, gminy nasta- 
wiać w jednym kierunku (ostatnio na na- 

szym terenie już się to robi), i wysunąć 
najważniejsze organizacje, któreby w gmi- 

nach naprawdę były żywotne, a mie papie- 
rowe, jak to często dziś obserwujemy. 

Do najważniejszych z organizacyj spo- 
łecznych zaliczam LO-PIP. i PCK., ale prze- 
dewszystkiem powinniśmy popierać LOPP 
gdyż gminy w tym kierunku są daleko za- 

angażowane, a po drugie (co najważniej- 
sze), POK. otrzymuje subsydja rządowe, 
czego mie ma LOPP. 

Jalkie przedstawia  niebezpieczeństwo 
broń chemiczna i kto ma obowiązek przy- 
gotowania kraju do obrony, o tem parę 
słów chtę powiedzieć. 

Nowoczesne sposoby walki nie ograni- 

czają się na stosowamiu broni palnej, jak 
to miało miejsce w poprzednich wojnach. 

W ciągu akcji bojowej, zarówno w pierw- 
szych linjach frontu, jako też daleko w 
głąb poza frontem, a mawet w głębi kraju 

istnieje ustawicznie niebezpieczeństwio za- 
trucia lub oparzenia ze strony broni che- 
micznej. Gaz, dzięki swoim doskonałym, a 
przy tem drażliwym cechom bojowym, stał 
się bardzo skutecznym śnodkiem do zwa!- 
czamia przeciwnika, a przedewszystkiem 
przeciwnika nie należycie uświadomiome- 

go, nieprzygotowanego do tego sposobu 
wojowaniaą i obrony. Gazy docierają wszę- 
dzie, wszędzie przenikają i nie uznają Ža- 
dmych z tych zapór, kitóre dotychczas sta- 

mowiły ochronę przed siłą kruszącą pocis- 
ków. Zagazowanie przeciwnika odbywa się 
przez stosowanie artyleryjskiej i okopowej 

amunicji gazowej. oraz bomb lotniczych — 
'Pozatem imicjatywa technicznego stosowa- 
mia napadów posiada tak obszerną skalę 

różnych możliwości, że trudno jest, dzisiaj 
przewidywać, jakie nowe środki i sposoby 
w tej dziedzinie przyniesie przyszła wojna. 
Doświadczenia minionej wojny śwatowej 

wykazały, że dziedzina obrony przeciwko- 
gazowej wymaga przedewszystkiem nale- 
żytego zaopatrzenia, organizacji i wyszko- 
lenia. Nie wystarczy, ażeby każdy obywa- 
tel posiadał nawet najdoskonalszą maskę 
przeciwgazową, gdy jej mie będzie umiat 
należycie nałożyć lub zgoła nie będzie wie- 

dział, kiedy ją należy stosować, zostanie 
porażony gazami i skończy swój żywot w 

męczarni, 

Powyżej wymieniłem, że obrona przeciw 
gazowa wymaga  przedewszystkiem orga- 

nizacji, zaopatrzenia i wyszkolenia. 

Organizacją, która ma na celu obronę 
powietrzną państwa, jak też „przeciwgazo- 

wą jest LOPF. 

Zaopatrzenie polega na (tem, iż każde 
miasto czy wieś, winny mieć chociażby pry 

mitywne schrony przeciwgazowe, następ- 

nie każdy obywatel winien mieć maskę 

  

  

Od Administracji 
Uprzedzamy naszych Sz. Sz. Prenumeratorów, że zdniem 

15 WRZEŚNIA r. b. wstrzymamy wysyłkę pisma osobom 

zalegającym w opłacie. 

    

NOWE OPAKOWANIE 

  

Labora- 
torjum 

podaje do wiadomości Szanownej Ki 

znany od 
lat 40:tu 

został obecnie ulepszony i zaletami swemi n'e 
tylko nie ustępuje pudrom zagranicznym, ale 
wiele z nich przewyższa.— Prosimy żądać tylko 
ulepszonego pudru ABARIiD w sreb- 
rzystych pudełkach z białą lilją, — Cena duże- 

go pudełka 2.50 gr., małego 150 gr. 

  

МЕНЕ 
w Warszawie 

i enteli, že 

Puder Abarid 

  

Zapach miast 
Wilno jest także Europą. Jest wiel- 

kiem dwustutysięcznem miastem, jest 
stolicą dużej połaci kraju. Każde wielkie 
miasto, każda stolica, ma swoją atmosie- 
rę, swoje powietrze duchowe. Wciągane 
w płuca powietrze miast ożywia albo 
zatruwa. 

Powietrze duchowe miast ma dwa 
zapachy: dzienny i nocny. Są miasta, 
w których granica pomiędzy wonią dnia 
i wonią nocy jest niedostrzegalna i ło- 
tna, jak lotną bywa chwila zmierzchu, 
łagodząca przejście od dnia do nocy. 
Bywa tak, że nie odczuwamy zgoła, jak 
oto skończył się dzień i spłynęła noc. 
Ale bywa inaczej: noc tropikalna spada 
ostro i gwałtownie. Dzień kończy się 
niespodzianie jak ucięty nożem. W ta- 

kim momencie stajemy wstrząśnięci, 

przeniesieni znagła w inny świat. Dozna- 

jemy wówczas  odurzenia, oddychamy 

szybko i przerywanie. Krew krąży w 

nas inaczej, źrenice rozszerzają się. Płu- 
ca nasze wypełniać poczyna odmienne 
powietrze, nozdrza nasze chwytają in- 
ne zapachy. 

Są miasta, w których powietrze nocy 
nadciąga delikatnie i otulająco, są inne, 

w których powietrze nocy 
liwe i niepokojące. 

r 

Gdy w pełni dnia stoimy na berliń- 
skim Wittenbergplatz i mamy przed so- 

bą połyskującą Tauentzienstrasse, a za 

soba taką samą Kleiststrasse, oddycha- 

my jedynie gorącym asfaltem, mdłą wo- 

nią benzyny i nieustającym pośpiechem 

przechodniów. W tym wibrującym po- 

špiechu oblewają nas wszystkie zapa- 

chy wielkiego miasta, od poddaszy do 

suteren, od pachnącego szelestu bankno 
tów do nieumytej woni. nędzarza. 

Ale tańmy w tem samem miejscu no- 
cą, która jest neonowa. Twarzą do 
Kleiststrasse. Na lewo, wdali, u szczytu 
wielopiętrowej kamienicy płonąć i ga- 
snąć będzie nieskończenie drażniący na- 
pis, który nas kieruje w przyległą Luther- 
strasse. Zaraz na prawo od niej biegnie 
ciemna ulica. Nazywa się Wormstrasse. 

Historyczne, religijne nazwy. Powietrze 
nocne tych dwóch ulic, związanych z 
imieniem reformatora religijnego, jest 
syntezą nocnego powietrza Berlina. 

Ein Erlebnis. Tu czeka przeżycie. 
Zapach tych ulic płonie jedynym narko- 

spada burz- 

* 

  

przeciwgazową, a nawet ubranie przeciw- 
iperytowe. 

Za.pewne nie jeden powie, że zaopatirze- 
nie się w maskę drogo kosztuje, a pienię- 

dzy na to niema, zgodzić się z tem osta- 
tecznie można, lecz właśnie LOPP., ażeby 
zaopatrywać swych członków na dogod- 
niejszych warunkach w sprzęt, daje im te 

sprzęty mą raty. 
Marzeniem LOPP. jest, ażeby każdy 0- 

bywatel, nie narażając się odrazu na więk- 
sze koszta, mógł zaopatrzyć się w potrzeb- 
ny sprzęt przeciwgazowy. 

Wyszkoleniem ludności cywilnej zajmu 
je się również LOPP., czynność ta polega 
na wyszkoleniu instruktorów, którzy nastę 
pnie przeszkalają tudność w obronie prze- 

ciwgazowiej i przeciwlotniczej. 
Lotniotwo przed wielką wojną świat ›- 

wą i w. jej stadjum początkiowem odgrywa- 
ło rolę środka pomocniczego, używanego 
głównie do pogłębiania i uzupełniania roz- 

poznania, dokonywanego przez kawalerję. 
W chwili obecnej znaczenie lotnictwa jest 
ogromne. Rola jego w działaniu wojennem 
jest tak ważna, akcja jego 'tak niebezpiecz 
na dla nieprzyjaciela, że jedną z najważ- 
miejszych i najbardziej studjowanych o0- 
becnie gałęzi wiedzy wojskowej jest obnona 
przeciwlotnicza, mająca na celu, jeśli już 
mie zlikwidowanie działalności lotniczej 
nieprzyjaciela, to przynajmniej zreduko- 
wane jej do minimum. 

Charakterystyczną cechą lotnictwa jest 
wielki promień jego działalności, dzięki 
czemu stanawi ono miebezpieczeństwo nie 

itylko dla armji walczącej na froncie, lecz 
zarówno dla całego kraju, lub znacznej je- 
go części. Wychodząc z tego założenia mu- 
simy dojść do wniosku, iż do walki z lot- 
mietwem musi być wciągnięta nie tylko ar- 

mja czynna, lecz cała ludność, której zada- 
niem będzie zmniejszyć działanie lotnic- 

twa nieprzyjacielskiego do minimum, któ- 
re może przeniknąć w głąb kraju, szerzyć 
tam spustoszenia, wywołując depresję mo- 
ralną wśród nieprzygotowanej do walki 
ludności cywilnej. 

Zmaczenie tyłów przy prowadzeniu woj 
my; mowoczesnej jest tak ogromne, że stro- 
ny wialczące za wszeliką cenę usiłują je o- 

chronić zarówno od skutków materjalnych, 
jak też działania moralnego napadów nie- 
przyjaciela powietnznego. Włypływa stąd 
komieczność zorganizowania jak najskutecz 
niejszej obrony przeciwlotniczej tyłów. Na 
tyłach armji rzadko kiedy będzie się miało 
do czynienia z lotnictwem dziennem. 

Skuteczność mowioczesnych środków О. 
P. L. oraz akcja własnego lotnictwa myśliw 

skiego uniemożliwiają przenikanie nieprzy 
jaciela na dalekie tyły 'we dnie. Im większą 
przestrzeń ten ostatni ma do przebycia, tema 
mniejsze jest  prawdopodobieūstwo osiąg- 

mięcia celu przez niego, ze względu na na- 

sycenie środkami obrony przeciwlotniczej, 
a celem najważniejszym ich będą. stacje 
i mosty kolejowe, ośrodki przemysłu wo- 
jeznego, oraz wogóle wszystkie fabryki i 
centra. przemysłowe, wielkie składy wojen- 
ne, wreszcie większe ośrodki administra- 
cyjne i węzły kolejowe. 

Do obrony obszaru krajowego używa się 

następujących rodzajów bromi:  artylerfi 
przeciwlotniczej, zgrupowań ciężkich ikara- 
binów maszyniowiych, oraz balonów zapo 
rowych. 

Powyżej zaznaczyłem, że potrzebne jest 
również lotnietwo myśliwskie do obrony; 
jest to majważniejszym nerwem obrony, 
bez którego mie będziemy się mogli tak 

skutecznie bronić, jak tego wymaga kraj. 

Chcąc mieć własne samoloty, któreby 
nam służyły jako obrona w czasie wojny, 
musimy mieć w pierwszym nzędzie własne 
lotniska, własne hangary, mechaników, pi- 
lotów, mie wspominam już o tem, że same 

Należy pomagać nie tylko radą, trzeba 
nam jak najwięcej szerzyć propagandę L. 
O.P.P,, tnzeba wmawiać i tłómaczyć tym, 
którzy są jeszcze mieuświadomieni i nie 
wiedzą, jalk poważne zadanie ma Liga, 
niech zapisują się wszyscy "na członków, 
niech wpłacają regularnie składki, z iktó- 
rych ;potem Liga stawia wiprost niezapom- 

niane pomniki, jak: lotniska, hangary, 
szkoły dla pilotów i mechaników — zaku- 
puje narzędzia potrzebne, sprzęt przeciw- 

gazowy i wiele jeszcze innych rzeczy, któ- 
re są miezbędne do obrony. 

A więc póki iczas, póki możemy zabez- 

pieczyć swe jutro, póki mie spadnie nam 
niebezpieczeństwo na: glowy, śpieszmy zgo- 
dnym pochodem, niezależnie od wieku, płci 

i narodowości, pod sztandary LOPP. 

A kiedy Liga będzie liczyła miljony 
członków, wówczas powiemy: zrobiliśmy 
swoje. 

Kto nie jest członkiem, miech nie zwile- 
ka, niech jutro zapisze się na członka i za- 
chęci swego znajomego. 

Zapisy przyjmują wszystkie Kiomitety 
Powiatowe i Koła. 

8. Głąbik. 

tykiem, któremu na imię sexus. Zły za- 
pach. Wżera się każdą porą ciała, za- 
truwa mózg i nerwy,rozkłada wolę, wy- 
pala uczucie. Ciało nasze słabnie, słania 
się, a płuca zmazane kleistą wonią nie 
mogą chwytać oddechu. 

Powietrze nocnego Berlina jest lep- 
kie. 

* * * 

W Paryżu stańmy nocą na Montpar- 
nassie. Tu, gdzie połowę szerokości cho 
dnika zajęły werandy Le Dóme i Cou- 
pole. Po tej samej stronie nieco dalej, na 
rogu jednej z przecznic świeci się szyld 
z napisem Elan Noir. Elan — to znaczy 
łoś, ćlan — to znaczy uniesienie. Na ze- 
wnątrz wymalowany jest czarny łoś, we- 
wnątrz czeka czarne uniesienie. Tam, 
pod werandą Dóme siedzą artyści z ca- 
łego świata, tu wśród ceglastych ścian 
Eianu tłoczą się ludzie kołorowi: czar- 
ni, półczarni i quarteroni. Tam pachnie 
intelekt, tu pachnie ciało. Tam nad kie- 
liszkiem wina pochyla się oto blada 
twarz jakiegoś myśliciela, którego wy- 
sobie czoło, czarna broda i wydatne 
wargi przywodzą na pamięć Norwida. 
Tu, na estradzie góruje silna, nadmiarem 
życia szalona mulatka. Jej kawowe cia- 
ło nie zna spoczynku, jej obnażone ręce 
nie ustają w wirowaniu, jej nagie nogi 
są spragnione. 

ŁO W G 

Ij GorguloW 
PARYŻ PAT. — Wobec odrzucenia 

przez prezydenta Lebrun prośby o uła- 
skawienie mordercy prezydenta Doume- 

zostanie ŚCięt) 
ra Gorgułowa wyrok śmierci zostanie 
wykonany w dn. 14 bm. 0 wschodzie 
słońca. 

Konferencja w Stresie 
REWALORYZACJA CEN ZBOŻA.—WSPÓLNE PROPOZYCJE 3-ch PAŃSTW. 

STRESA. PAŁ. — Wspólna propozy 
cja delegacyj francuskiej, włoskiej i nie 
mieckiej dla rewaloryzacji cen zboża 
przedstawiona została dziś komitetowi 
mieszanemu państw eksportujących i im 

portujących. 
Propozycja ta ma formę konwencji i 

proklamuje na wstępie, że celem jej jest 
udział wszystkich lub prawie wszyst- 
kich państw europejskich w dziele rekon 
strukcji państw Europy Środkowej i 
Wschodniej i ich przyczynienia się pie- 
niężnego do uzdrowienia finansowego i 
monetarnego oraz pelepszenia warunków 
rolniczych tych państw. ' 

Konwencja przewiduje, że państwa, 
eksportujące pszenicę, jęczmień i kuku- 
rydzę, otrzymają ułatwienia dla swego 
eksportu w granicach przeciętnego eks- 
portu ostatnich 3 lat. W tym celu z kon 
trybucji ogólnej podniesiona będzie pew 
na suma rocznie. Wpłata każdego pań- 
stwa będzie zianiejszona, proporcjonalnie 

do korzyści, przyznanych przez to pań- 
stwo państwom eksportującym w ra- 
mach układów dwustronnych. Niemcy 
uwolnią się całkowicie od swej części 
kontrybucji finansowej przez układy wie- 
lostronne. 

Wzamian za otrzymane korzyści pań- 
stwa rolne miałyby udzielić państwom 
przemysłowym korzyści bliżej jeszcze 
uiesprecyzowanych. Konwencja w zasa- 

dzie obowiązywałaby do 30 paździer- 
nika 1935 r. 

Projekt powyższy, który jest pierw- 
szą konkretną próbą rewaloryzacji cen 
zboża, został życzuwie przyjęty przez 
państwa bloku rolnego. Zażądały one je 
dynie rozszerzenia układu i na inne ro- 
dzaje zbóż. W szczególności chodzi tu 
© żyto i owies, których włączenia do- 
magała się delegacja polska. Postulat 
włączenia żyta napotkał początkowo na 
sprzeciw delegacji niemieckiej. Sprawa 
ta zdecydowana będzie na kom. plen. 

Niepokojąca sytuacja w Mandżurli 
PARYŻ PAT. — Słynny generał Ma -Czan 

Szan, o którego Śmierci podawały źródła japoń 
skie, ogłasza, że odniósł kilka zwycięstw nad 
wojskami japońsko - mandżurskiemi. i posu 
nął się na północny zachód od Charbinu. W 
mieście Kirynie ogłoszono stan wojenny ze 
względu na zbliżanie się oddziałów ochotników 
chińskich. Sytuacji tej Japonja stawiła czoło po 
podpisaniu układu z państwem mandżurskiem. 

SZANGHAJ. PAT. — Bandyci mandżurscy 
zaatakowali pociąg między Czang - Czen a 

Charbinem. Według informacyj ze źródeł ja- 
pońskich 7 żołnierzy japońskich i mandżur- 
skich zostało zabitych. 12 jest rannych. Ban- 
dyci uprowadzili 30 podróżnych. Wobec coraz 
częściej powtarzających się nąpadów bandyc- 
kich na pociągi władze kolei wschodnio - chiń 
skiej postanowiły wstrzymać ruch kolejowy 
na całej linji w godzinach wieczornych. Ро- 
cząwszy od dnia dzisiejszego nocny ruch na 
kolei wschodnio - chińskiej został całkowicie 
przerwany. 

Prof. Valdemaras stanie przed sądem 
RYGA. PAT. — Z Kowna donoszą, 

że przybył tam prof. Valdemaras, który 
jeszcze w b. miesiącu stanie przed są- 

dem w sprawie niewyliczenia się z otrzy 
manych ongiś 50000 marek duńskich.— 
Proces budzi duże zainteresowanie. 

  

Wyrok w procesie © włamanie 
do Banku Polskiego w Częstochowie 

* WARSZAWĄ PAT. — W dniu 13 b. 
m. w Sądzie Okręgowym w Warszawie 
zapadł wyrok w procesie o okradzenie 
zakładu jubilerskiego Jagodziūskiego о- 
raz o przygotowywanie włamania do 
Banku Polskiego w Częstochowie. Na 
mocy wyroku skazani zostali: Stanisław 
Lichocki (t. zw. Szpicbródka) i Stempel 
Adam na 6 lat więzienia, Marjan Brze- 
RRECEDRORAENECECE 

ziński, Dylewski, Andrzejczak i Jan 
Weiss — na 4 lata więzienia, Wacław 
Daszkiewicz, Stanisław Szewczyk, Nuta 
Woginiak — na 3 lata więzienia, Euge- 
nja Mirecka — na rok więzienia, bracia 
Fienryk i Wacław Majcherkiewicze oraz 
Kazimiera Domańska zostali uniewitnie- 
ni, Władysław Dąbrowski zaś — zwol- 
niony od kary. 

  

wyęctwo rikių pli w Ryl 
Ekipa polska zdobyła puhar narodów 

RYGA. PAT. — W ostatnim dniu Коп- 

kursów hippicznych rozegrano konkurs o 

puhar narodów. Zdobyła go poraz pierw- 

szy w roku ubiegłym ekipa! polska. W myśl 

regulaminu, 'puhar przechodzi na własność 

w razie zdobycia go przez jedną ekipę dwa 

razy z rzędu. 

, Dzisiejszy konkurs, bardzo trudny, miał 

14 przeszkód wysokości do 1,50 m., szero- 

kości do 2 m., przyczem jeźdźcy musieli 

przejść parcour dya razy. Stanęły cztery 

ekipy: estońska, łotewska, niemiecka i pol- 

sika, każda po czterech jeźdźców. 

Ekipę ;polską stanowili: rtm. Szosland 

na: Donessie, kpt. Sałęga na Marokko, por. 

Rojcewicz na The Hoop i por. Ruciński na 

Roxanie. 

Zwyciężyli (Polacy, zajmując pierwsze 

miejsce (36 punktów karnych) i puhar na- 

modów ma własność. 

Kto wygrał? 
WARSZAWA PAT. — W 5-tym dniu 

5 klasy 25 Loterji Państwowej ważniej- 
sze wygrane padły na numery następują- 
ce: 

złotych 
144956. 

złotych 5000 43929 157229. 
złotych 3000 — 8919 68143 101001 

104171 105937 123174. 

  

  

15000 — 33488 133047 

Wydatne wargi myśliciela powoli 
wciągają łyk za łykiem, wydatne wargi 
mulatki wyrzucają niemilknące okrzyki 
i melodje. Myśliciel sączy w siebie wi- 
no, od którego twarz jego stopniowo ró- 
żowieje, mulatka wylewa z siebie nie- 
przerwane odurzenie, które jest mocniej- 
sze od wina, od którego czerwieni się 
każdy, ktokolwiek do niej się zbliży. In- 
telekt i ciało. 

Stańmy na środku ulicy. Na prawo 
— w nieustającym ruchu mulatka, na 
lewo — spoczywający w miękkiem krze- 
śle myśliciel. Stoimy w przeciągu, któ- 
ry nas owiewa. 

Powietrze nocnego Paryża jest ostre. 

* * 

A w Rzymie — nie wiem, dlaczego 
pragnę stanąč na Piazza di Spagna i 
oprzeć się plecami o ślimacznicę scho- 
dów Santa Trinita dei Monti. Pnie się 
ona za mną wysoko w górę. Przede mną 
będzie chłodny zapach wody z fontanny 
Berniniego. Nie chcę tu przychodzić no- 
cą, gdy cisza zupełna zapadnie. Stanę 
tu o zmierzchu, są bowiem miasta, w 
których granica pomiędzy wonią dnia i 
wonią nocy jest lotna, jak chwila zmie- 
rzchu. 

Cały dzień oto błądziłem po Rzymie. 
Teraz pójdę nawprost, na via Condott- 

* 

Drugie miejsce zajęla ekipa niemiecka 

58 puniktów kiarnych, 3-cie łotewska 70 p. 

karn., 4-te estońska 88 p. k. 

Indywidualnie pierwsze miejsce zajął 

por. Ruciński na Roxanie z 8 p. karn., dru- 

giem i trzeciem podzielili się rtm. Szosland 

na Donessie i niemiec Schwandt na koniu 

Ben Hur. Obydwaj mieli: (po 12 p. karn. 

Nagrodę posła Rzeczypospolitej min. 

Arciszewskiego dla najlepszego jeźdźca io 

tewskiego zdobył por. Broks, wykazując 

najmniejszą ilość punktów karnych. 

Wieczorek lepszy w dysku 

od Heljasza 
Krótką wzmiankę w poniedziałkowym 

numerze, omawiającą wymik Wieczorka w 

rzucie dyskiem (nowy rekord okręgu), za- 
kończyliśmy uwagą, że Wieczorek mie mo- 

że być brany pod uwagę przy ustalaniu 
składu na mecze w IPiradze i Wiedniu. Pi- 
saliśmy tak w przeświadczeniu, że nasz 0- 

iimpijczyk Heljasz jest znacznie lepszy, 

tymczasem dziś, po otrzymaniu wyników 

z miedzielnego czwórmeczu. w Poznaniu wi- 
dzimy, że Wieczorek znajduje się w lep- 
szej niż Heljasz formie. * 

Mówią o tem niedzielne ich wyniki: 

Wieczorek — 4l! m. 94 cm., Heljasz — 41 

m. 62 cm. 
W tych warunkach Wieczorek ma, na- 

szem zdaniem, prawo bronić honoru banw 

Polski. (t) 

ti, do starej winiarni. I napiszę wiersz 

— taki: 

Tu, na via Condotti, wstąpię do winiarni. 

Niech to będzie zwyczajne, trochę cierpkie 

chianii, 

Nierwy moje po Rzymie wiją się niekarne, 

W ustach mam sto języków. Śmieszne. 

Mezzofanti. 

Rozbiły się me oczy na drobniutkie druzgi, 

I na każdej ulicy pozostał odłamek. 

Całe miasto oplotły zwoje mego mózgu, 

Miljon mych rąk u wszystkich zawieszony 

klamek 

pierś się 

pochyli, 

Gdy w tej starej winiarni cierpkie wino piję. 

Niema mnie. Słychać tylko, jak w dzwonach 

: bazylik 
Jednym stęsknionym jękiem moje serce bije. 

Niech próżna moja głowa na 

Czem pachnie powietrze Rzymu? jak 
pochwalić jego czysty zapach? 

* * 

Ale chciałem napisać 0 nocnem ро- 
wietrzu Wilna. Wczorajszą noc spędzi- 
łem, chodząc po niem do świtu. Od Łu- 
kiszek do placu Katedralnego, od placu 
Katedralnego do starego ratusza, od ra- 
tusza do magistratu. I innemi jeszcze uli- 
cami. ! 

* 

"ła zaledwie w tych 

Spacerkiem po Grodnie 
Cudne słońce wmześniowe od samego ra 

ma wabi jakoś człowieka na Świeża powie- 
trze. Mamy niedzielę i mogę sobie jpozwo- 
Tić na mały spacerek, chociaż na taką roz- 
kosz mogę sobie pozwolić i w powszedni 

dzień... 
Właściwie trzebaby zabrać całą rodzinę 

li pojechać sobie gdzieś za miasto, lecz ze 
względu na to, że narazie nie ma znajo- 
mości ze sferami autobusiarzy i dorożka- 
rzy, muszę się zadowolić małą przechadz- 
Ка po naszem miłem. Grodnie, tembardziej, 
że dzięki niedzieli, dozorcy nie zamiatają 
ulić i można jakoś ulicę przejść... 

"Trochę zmęczony przechadziką, znalazłem 
się w t. zw. „Dolinie Szwajcarskiej”, vis a 
vis poczty. Chcę trochę odpocząć, lecz 
wszystkie (a wszystkiego ćwierć tuzina), 
ławki są zajęte przez odpoczywających, 

zmajdujących się jak i ja w stamie spo- 
czymiku ludzi różnego stanu i wyznania. — 
Nie chcąc nasuwa się pytanie, czyż najpra- 

wdę już naszego magistratu nie stać na to, 
aby zrobić jeszcze kilka ławek? Jestem 
święcie przekonany, że magistrat ma to już 
w projekcie, tak samo, jak już od iks lat 
projektuje wybudować na Niemnie t. zw. 

łazienki. Nie wina przecież jest magistra- 
tu, że lato jest takie krótkie i nim człowiex 

się obejrzy — jest już po wszystkiem i nie 
warto jest przecież budować dazienki na 
lodzie... to, że za lato fale Niemna pochio- 
ną kilkanaście osób, to trudno, magistrat 

przecież nie wydał rozporządzenia, aby о- 
bywatele obowiązkowo się kąpali... 

Słońce wrześniowe piecze i mastraja ja- 
koś przebaczająco. Odpoczywam więc sto- 

jąc i spaceruję sobie dalej przez Orzeszko-- 
wej na Dominikańską. 

Dużo, bardzo dużo spacerujących,, prze- 
ważają jednak obywatele rodzaju męskie- 
go ze szerokiemi, marynarskiemi spodnia- 
mi, bez krawatów, z grubemi laskami w rę- 
iku, złączeni po 3—4 w rząd, „przebijają 
sobie drogę". 

Zostając trochę „przebity” młodzieżą, 
dostaję się jednak na Plac Batorego, gdzie 
zamierzam trochę odpocząć, lecz i tu ma- 
gistrat dopiero projektuje wybudować ła- 
wiki, a narazie wszystko jest zajęte. 

Gdy stałem tak sobie i znowu odpoczy- 

wałem stojąc, podchodzi do mnie jakiś 
pan, 'widać nietutejszy. 

— Proszę pana, — pyta ten jegomość 
— gdzie tu jest ul. Rusznikarska ? 

— Jaka, proszę pana? 
— Rusznikarska. 
— Proszę pana, urodzilem się w Grod- 

nie i poraz pierwszy słyszę, że w Grodnie 
są rusznikawze i mają własną ulicę. Mam 
do pana zaufanie i wierzę panu, lecz gdzie 
Się ta ulica znajduje nie wiem. Podejdzie- 
my do pana policjanta, om już napewno 

wie, 
iPodchodzimy obaj do pana posterunko- 

wego i zapytujemy go o ul. Rusznikarską. 
— Ma gdzieś talka ulica być, lecz do- 

kładnie panów poinformować nie mogę. 

Poszliśmy więc szukać i nareszcie zna- 
leźliśmy. Znajduje się Фа ulica Rusznikar- 
Ska gdzieś w kącie Placu Batorego i łączy 
go z ulicą Klasztorną. 

Radziłbym wszystkim obywatelom, 

przyjść i zobaczyć, jak ta: „ulica* wygląda, 
a gdybym miał gotówkę, to ofiarowałbym 
ogromną nagrodę temu śmiałkowi, który 
bez szwanku przejdzie tę uliczkę. 

Winić znowu magistrat mniema sensu, 
gdyż on swoje zrobił — nabił tabliczkę, a 
dalej radźcie sobie jak chcecie. 

Mając dość 'tego spaceru, postanowiłem 

wrócić do domu. * 
FZEBREOSRCCTOWIETA SEO. WP UZPYREONECZEKY TE PDWAC W TERA POZRRTOWA 

Manewry międzydywizyjne 
na Wołyniu     

Bawiący w Polsce. szef sztabu armji Sta- 
nów Zjednoczonych gen. Mac Arthur obecny 
był na manewrach międzydywizyjnych pod 
Równem, na które zaproszeni zostali również 
i zagraniczni attaches wojskowi, akredytowa 
ni w Warszawie. 

Ilustracja nasza przedstawia: gen. Mac Ar- 
thura w rozmowie z sowieckim attache woj- 
skowym. 

Przypominało mi się kilku literatów 
i artystów, nietutejszych, niewileńskich, 
którzy na krótko przyjechali do Wilna 
i z którymi wędrowało się nocą po pu- 
stych ulicach: wileńskich. Dziwna rzecz, 
że literaci i artyści wydobywali z sie- 
bie zgoła banalne określenia. Mówili: 

— Cudownie. Czarująco. Przepięk- 
nie. 

Lub potrafili jedynie porównywać i ze 
stawiać atmosferę wileńską z jakąś in- 
ną, z atmosferą innego miasta. 

Magdalena Samozwaniec, wałęsając 
się nocą po zaułkach wileńskich, zdoła- 

słowach wyrazić 
swoje uczucia: 

— Ach, tu jest piękniej niż w Krako- 
wie! Wilno w nocy naprawdę jest cu- 
downe! 

A potem w Krakowie napisała ielje- 
ton, w którym wykpiła Wilno. 

* * * 

Jaki jest zapach nocnego Wilna? 
Dlaczego ludzie mówią tylko: cudownie 
i czarująco? A potem mówią co inne- 
0. 

o Ja wiem, dlaczego. Dlatego, že w za- 
pachu Wilna jest mdła domieszka obłu- 
dy. Wysz.
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KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 

GICZNEJ U.S.B. W WILNIE 
Z DNIA 13 WRZEŚNIA 

Ciśnienie średnie: 752. 

temperatura średnia: + 11. 

Temperatura najwyższa: + 15. 

Temperatura najniższa: -*8.* 

Opad: 4,8 mm. 

Wiatr: zachodni. 

*Tendencja: wzrost. 

Uwagi: deszcz. Ь 

MIEJSKA 
— Redukcje w magistracie — W magistra- 

cie są już opracowane listy pracowników, któ 
rzy mają być w przyszłym miesiącu zreduko- 
wani. Wśród podlegających zredukowaniu zna 
duje się 5 pracowników narodowości żydow 
skiej. W związku z zamierzoną redukcją tych 
żydów w dniu wczorajszym do prezydenta 
miasta dra Maleszewskięgo zwróciła się dele- 
gacja działaczy żydowskich w osobach inż. Tro 
ckiego, ławnika Kruka i dra Wygodzkiego. 
uelegacja interwenjowała u prezydenta celem 
wstrzymania tych redukcyj. Delegaci żądanie 
swe umotywowali, iż w samorządzie miejskin 
pracuje znikoma ilość żydów, a gdy i ci zo- 
stana zwolnieni, w magistracie niemal nie bę- 
dzie żydów. 

— Upiększenie placyku przed kościołem 
św. Kazimierza. — Celem upiększenia placyku 
przed kościołem św. Kazimierza, pokrywający 
go obecnie bruk ma być usunięty, a w jego 
miejsce urządzone zostaną po obu stronach dro 
gi wiodącej do kościoła rozległe trawniki. 

Sama droga, wykładana płytami betonowe 
mi zostanie rozszerzona w ten sposób że sze- 
rokość jej zrównana zostanie z szerokością 
schodów kościelnych. Boczne dróżki wiodące 
do kościoła będą zlikwidowane, pozostanie na 
tomiast przejazd do bramy, przy kościele. 

Prace nad usuwaniem bruku rozpoczęto już 
w dniu wczorajszym. (j). 

— Chleb sitkowy. — Wczorajsza nasza no 
tatka o wypieku nowego gatunku pieczywa do 
tyczyła chleba sitkowego, a nie podsitkowego 
którego w Wilnie wogóle niema. 

Chleb sitkowy jest wypiekany prawie przez 
wszystkie piekarnie i można go dostać po 28 
gr. za kg. 

— Związek Muzyków pragnie wydzierża- 
wić salę po kinie miejskiem. jak się dowiadu- 
jemy, Związek Muzyków w Rzeczpospol. Pol- 
skiej Oddział w Wilnie, zwrócił się z prośbą 
do Pana prezydenta miasta o wydzierżawienie 
sali po kinematogralie miejskim, celem stwo- 
rzenia placówki kulturalno-oświatowej na wzór 
Filharmonji Warszawskiej. 

KOLEJOWA 
— Kolejowy referat prasowy. — Dyrek - 

cja kolejowa uruchomiła referat prasowy, któ- 
ry będzie informował prasę 0 wszystkich prze 
jawach-žycia kolejowego. 

SZKOLNA 
— Shelley's Institute. — 1) Rodowici An- 

glicy prof. George Bridge i prof. Denis Cross 
rozpoczynają wykłady angielskiego. 

2) Równoległe kursa angielskiego, niemiec- 
kiego i francuskiego; 

3) Stenografja angielska i 
pisanie na maszynie. 

4) Stypendjum na wyjazd do Londynu do 
Polytechnic College otrzymywać będą studenci 
mający Świadectwa „celujące”. 

5) Kancelarja czynna codziennie od 11-е] 
do l-ej i od 5 — 8 wiecz. Adres: Zygmun- 
towska 20 m. 3. 

— Interwencja u kuratora szkolnego.—W 
związku z nieprzyjęciem do gimnazjów pań- 
stwowych kilkunastu uczniów żydów, którzy 
uczyli się poprzednio w gimn. prywatnem Gur 
wiczowej, wczoraj zwrócił się z interwencją 
do kuratora szkolnego dr. Wygodzki. Kurator 
zaznaczył, że uczniowie gimn.  Gurwiczowej 
nie są dostatecznie przygotowani z języka pol 
skiego 1 przyjęci do szkół średnich państwo- 
wych być nie mogą. 

Jednak p. kurator obiecał, że w tej spra- 
wie porozumie się z ministerstwem. i jeżeli 
władze centralne udzielą zezwolenia, to wów- 

  

niemiecka, oraz 

czas: uczniowie gimn. Gurwiczowej zostaną 

przyjęci. 

WS GRY RZ CRY UM AV UT UD GD VES EN UE | 

p Tanio Tanio @ 
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8 Fr. Rymaszewskiego — @ 
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RÓŻNE 
Ukręgowy Z.O.R. w Wilnie za- 

wiadamia oficerów rezerwy, pospolitego rusze 
nia, w stanie spoczynku, oraz członków rodzin 
oficerów zmarłych, iż w związku z zarządze- 
niem M.S. Wojsk. ogłoszonem w Dzienniku 
Rozk. Nr. 12-32, w sprawie uzyskania paten- 
tów oficerskich, przyjmuje osoby  zaintereso- 
wane w tej sprawie, oraz załatwia wszelki 
formalności z tem związane codzień (oprócz 
niedzieł i świąt) w godzinach od 18 do 20-tej 
w Sekretarjacie Okręgu przy ul. Wileńskiej 
33 — telefon Nr. 75. 

— Skazanie „Wilner Togu“ Redaktor 
odpowiedzialny „Wilner Togu“ skazany zostai 
przez Sąd Grodzki na 300 zł. grzywny za u- 
mięszczenie artykułu omawiającego tendencyj- 
nie zajścia listopadowe. 

tie pracowników żydów. -- WCzo 
raj odbyło się zebranie członków Związku Za 
wodowego Pracowników Handlowych i  Biu 
rowych Żydów, na którem miała być omówio 
na sprawa strajku w Mminie żydowskiej. Po- 
nieważ w czasie obrad powstało zamieszanie, 
zebranie rozwiązano. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Lutnia — „Cudowny С 

Dziś, we środę 14 września o godz. 8 m. 15 
ujrzymy po raz drugi doskonałą sztukę w 3-ch 
aktach Franka Vospera p.t. „Cudowny połów" 
w reżyserji W. Radulskiego. Udział biorą p.p. 
Loedi, Hajdamowiczówna, Wyrwicz, Jasiūska- 
Detkowska,  Detkowski, Zelwerowiczówna, 
Burzyński Stanisławska, Skolimowski, — Мога- 
nowicz, Dobrowolski i in. Sztuka ta na wczo- 
rajszej premjerze odniosła wielki sukces arty- 
styczny, wróżąc jej długotrwałe powodzenie. 

Jutro, we czwartek 15 września o godz. 
8 m. 15 „Cudowny połów*. 

— Teatr Letni — „Przez dziurkę od klu- 
cza* gościnne występy Janiny  Sokołowskiej. 
Dziś, we środę 14 b.m. o godz. 8 m. 15 wspa- 
niała rewja artystów teatru Morskie Oko 0.t. 
„Przez dziurkę od klucza* z gościnnym wy- 
stępem Janiny Sokołowskiej, która wystąpi w 
przebojowych numerach własnego pomysłu. 
Nie zbraknie też naszych ulubieńców: dosko- 
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nałej pary tanecznej Iny i Jerzego Ney*ów, 
Sempolińskiego, Kozłowskiej, Sulimy-Jaszczoł- 
ta, Kosińskiej, Rogóskiego. Ponadto w rewii 
bierze również udział zespół girls. Świetna i 
arcywesoła rewja ta gromadzi co wieczór tłu- 
my publiczności w Teatrze Letnim. 

Jutro i dni następnych rewja „Przez dziur 
kę od klucza”. 

— Jeden występ słynnego chóru rosyjskie- 
go w sali miejskiej. — W niedzielę 18 bin. o 
godz. 8,30 wiecz. czarować nas będzie sw an 
przej „knemi głosami świetny chór rosyjski pod 
dye: ziakomitego tenora. artysty rosyjskioj 
opery w Paryżu, Teodora Andrej: Program 
zaowieda najulubieńsze i najpi 240 jneŚ 
ni rosyj-kie ludowe, romanse cygańskie oraz 
pieśni syberyjskich włóczęgów w oryginalnych 
kostiumach inscenizowanych  orz*z reżyserów 
teatru Stanisławskiego w Moskaie ty do 

ia w ks'egurni „Lektor Miuk'owicza 4. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

HOLLYWOOD — TABU. 

CASINO — ZŁOTO. 

IPAN — Człowiek który zabił. 
ŚWIATOWID — Błękitny express. К 
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SHELLEY'S INSTITUTEI 
Zapisy na Kurs t. zw. „KRYZYSOWY" 8 
po 6 złotych miesięcznie przyjmuje kance- IB 

B [arja (Zygmontowska 20 m. 3) wyłącznie g 
a dnia 14 go i 16 od 5 — Bej. a 
t rozpoczynają się dnia 15 wrzešnia 

o godzinie 5-tej. 

NOCAMI | 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— WYPADEK NA CMENTARZU. — Na 
cmentarzu żydowskim ostatnio prowadzone są 
roboty regulacyjne, przy których zatrudnieni 
są robotnicy, szykujący się do wyjazdu do Pa 
lestyny. Wczoraj o godz. 8 rano jeden z za- 
trudnionych przy tych robotach (Pinchus Kot) 
(Subocz 37) ugodzony został przez nieostroż- 
ność ciężkim klocem w głowę. 

Doznał on wstrząsu mózgu i w stanie cięż 
kim przewieziony został do szpitala Św. Ja- 
kóba. . 

— ZŁODZIEJE W SYNAGODZE. — Nocy 
ubiegłej nieznani sprawcy splądrowali synago- 
gę przy ul. Wileńskiej 39. Uchodząc, włamy- 
Das zabrali żarówki i skarbonkę z pienię- 
zm. 

    

    

  

  

  

        

  

    
     

    

ZAMACHY SAMOBÓJCZE. — Na 
ulicy Bakszta koło domu nr. 1 Zawadzka Ste 
ianja lat 19 (Bakszta 5) w celu pozbawienia 
się życia zażyła nieznanej trucizny. Lekarz 
pogotowia ratunkowego po udzieleniu pomocy 
odwiózł desperatkę do szpitala Sawicz w sta 
nie ciężkim. 

Szymańska Janina (Rysia 20) w Urzędzie 
Pośrednictwa Pracy w celu pozbawienia się 
życia zażyła nieznanej trucizny. Lekarz pogo- 
towia po udzieleniu pomocy odwiózł desperat- 
kę do szpitala Sawicz w stanie niezagrażają- 
cym życiu. 

Powód — ciężkie warunki materjalne. 

— ZAMACH SAMOBÓJCZY. — Wczoraj 
rano przy ulicy Uniwersyteckiej usiłował ode- 
brać życie przy pomocy trucizny niejaki Piotr 
Dowojkoi. Dowojko wypił dużą dozę sublinia- 
tu i został w stanie ciężkim przewieziony 
karetką pogotowia ratunkowego do szpitala 
"żydowskiego. я 

— NIEOSTROŻNY STRZAŁ. — Skrzypski 
Mieczysiaw lat 17 uczeń szkoły przemysłowo - 
rzemieślniczej (Wiłkomierska 7) w czasie ma- 
nipulowania rewolwerem własnej konstrukcji 
sp'wodowai wystrzai. Kula гаа w palec 
prawej ręki i w bok, gdzie utkwiła. Lekarz 
pogotowia ratunkowego po udzicieniu pomocy 
odwiózł Skrzypskiego do szprra św |akoba 
w stanie niezagrażającym życiu. 

Podrzutek. — W podworzu domu nr. 2 
przy ul. Młynowej znaleziono podrzutka płci 
żeńskiej w wieku około 4 tygodni. Przy pod @ 
rzutku była kartka z napisem „Ochrzczona, na 
imie Jadwiga Kochanowska”. Dziecko na wy- 
z. wzięła Urbańska Helena (Młynowa 

— Podrzutek. Na rogatce Kalwaryjskiej 
znaleziono podrzutka płci męskiej w wieku o- 
koło 2 tygodni. Podrzutka umieszczono w przy 
tułku Dzieciątka Jezus. 

Z POGRANICZA 

— ZBIEG Z SOWIETÓW. — Wczoraj na 
odcinku granicznym Suchodowszczyzna na te- 
ren polski zbiegł wojskowy Iwan Narkow z 

przyjaciółką Elżbietą Baranową, żona komisa- 
rza granicznego. 

Uciekinierami 
władze. 

zaopiekowały się odnośne 
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NA FILMOWEJ TAŚMIE 
OTWARCIE SEZONU W _ „HELJOSIE". 

Ubiegły sezon przyniósł cały szereg obra- 
zów lepszych i gorszych. Wśród lepszych znaj 
dowały się często filmy francuskie. 

Wyparły one rozreklamowane obrazy ame 
rykanskie i zdecydowanie zajęły pierwsze 
miejsce w produkcji światowej. Podbiły publi- 
czność nie ilością, nie przeładowaniem scenerji 
lecz wartością, subtelnością ujęcia i artyzmein. 

Za dobry znak uważać należy wybór fil- 
mu francuskiego na ofwarcie sezonu w „Heljo- 
sie“. 

„Žona na jedną noc“, aczkolwiek nie ma 
w sobie żadnych cech  programowošci, lub 
dogmatu artystycznego jest w całej peini cha- 
rakterystycznym dla francuskiej produkcji fil- 
mem. 

To, co pociąga nas w filmach francuskich 
— lekkość, giętkość asocjacyj, mistrzostwo w 
koordynacji dźwięku i ruchu, a nadewszystko 
dokładność wykonania — znajdujemy w „Żo- 
nie na jedną noc”. 

Pointa tego filmu znana jest z wystawio- 
nej, bodaj w ubiegłym roku w „Lutni”, sztuki 
p.t. „Gość z Ameryki". 

Teatralny temat został jednak potraktowa 
ny wybitnie filmowo. 

Fabuła została w zasadzie ta sama. By- 
stra i sprytna sekretarka zastępuje kapryśną 
żonę dyrektora wiedeńskiego  przedstawiciel- 
stwa amerykańskiej firmy samochodów. Głów- 
ny szef, mr. Brown przybywa z Ameryki na 
inspekcję i zostaje oczarowany wdziękiem do- 
mniemanej żony. Prawdziwa żona zjawia się 
nagle. Sytuacja -wikła się lecz wkońcu wszyst- 
do szczęśliwie zostaje wyjaśnione. 

Dość przeciętna bulwarowa farsa znalazła 
bardzo szczęśliwe ujęcie filmowe. 

Aparat od pierwszej chwili uruchomiony sta 
le wędruje, wciąga widza w muzyczne tempo, 
stwarza sytuacje pełne  pikanterji i dobrego 
humoru. 

Dużo dodaje wdzięku podkład muzyczny 
skomponowany przez autora operetkowego P. 
Abrahama. 

Humor i werwę potęgują wykonawcy. 
Najlepszy jest Renć Lefebvre, którego znamy 
z „Miljona“. Aktor ten ma wielki dar. Umie 
żyć swoją rolą. To, co wyczynia na schodach, 
gdy wraca nieco podpity, jest doskonałością 
w swoim zakresie. 

Mary Glory mniej tu ma pola do popisu. 
Przydałyby się jej lekcje plastyki, bo swoją 
wrodzoną zgrabność psuje  nieumiejętnem i 
sztywnem poruszaniem się. 

Bardzo dobra jest Odette Florelle jako 
sekretarka. 

Piesek Bibi  fotogeniczny i fonogeniczny. 
Mógłby być więcej wyzykany w drugiej czę- 
ści filmu. 

O ile nie stawiamy omawianemu filmowi 
większych wymagań tematowych i zadowala- 
my się beztroskim śmiechem, który on wy- 
wołuje (drogi i rzadki dziś towar!) — o tyle 
najwyższą miarę przyłożyć należy do strony 
technicznej. 

Takiego opracowania najdrobniejszych 
szczegółów, takiej dokładności w montażu — 
szukać tylko w obrazach francuskich! — 

Nadprogramowe dodatki bardzo dobre. 
Zdjęcia z Olimpjady i tygodnik Fox'a są sto- 
sunkowo Świeże i mogą zasługiwać na nazwę 
aktualności. Zwycięstwo Kusocińskiego i widok 
tysięcznych tłumów w olbrzymim  stadjonie 
w Los Angeles zbliża i mocniej pozwala prze- 
żyć triumf sportu polskiego na Olimpjadzie. 

Tak zaczęty sezon aby jak najmniej miał 
minusów w rodzaju zgoła niepotrzebnych 
przerw w czasie wyświetlania obrazu. Należy 
aparaturę odremontować porządnie i nie psuć 
wrażenia ciągłemi przerwami. | 

Wśród zapowiedzi na najbliższą przy- 
szłośc widnieje: „Księżna Lowicka“ z Jaraczem 
i Smosarską „Demon  mitošci“  „„Atlantyda“, 
z Brygidą Helm oraz „Miłość i zemsta doń- 
skiege kozaka* w rosyjskim oryginale daleko 
lepiej nazwane „Cichy don*. 

Tad. C. 

      

    

a 
К Art. Potegrat 

Antoni SKURJAT Sniadackich 4 
Przyjmowane są również roboty ama- 
torskie. Dla młodzieży specjalny rabat, 

  

  

— TYFUS W SOWIETACH. — W okręgu 
kojdanowskim, zastawskim i ostroszyckim wy 

buchła ja tyfusu plamistego. Setki chło- 
pów, kobiet i dzieci za na tę niebezpie- 
czną chorobę. Kilkanaście osób zmarło. 

Wobec tego, że okręg zasłźwski i kojda- 
nowski graniczy z powiatem wołożyńskim, na 
tym odcinku nie są przepuszczani przez grani- 
cę uciekinierzy z Rosji sowieckiej w obawie 
przeniesienia groźnej epidemii. 

W okręgach, nawiedzionych przez epidemję 
tyiusu plamistego, pracuje kilka kolumn prze- 
ciwtyjusowych z Mińska, Orszy, i Połocka, 
oraz sanitarne władze wojskowe sowieckie, — 
które ochraniają od epidemii żołnierzy sowiec- 
kiej straży granicznej. 

  

Puszkarzewicz zdobył tenisowy puhar „Stowa“ 
bijąc w finale Kewesa 6:4, 6:5 

W czwartym dopiero dniu tenisowego 
turnieju z wyrównaniem o puhar przechod- 
ni redakcji „Słowo'* wyjaśniło się, kto w 
tym roku zabierze ten puhar. 

Zabrał go młody, rozpoczynający do- 
piero karjerę tenisową zawodnik — Pusz- 
karzewicz, uczeń gimnazjum im. Zygmun- 

ta Augusta. (Pokonał w finale czołową ra- 
kietę Wilna —- Kewesa (ŻAKS), od które- 

go bral fory w postaci minus trzydzieści 
w każdym gemie. 

Jak już podawaliśmy, w poniedziałek 

spotikanie przerwane było, z powodu zmro- 
ku, przy stanie 4:4 pierwszego seta. Wczo- 
raj mimo złego stanu pogody, a więc i kor 
tu, zdecydowano kontynuować grę. Puszka- 
mzewicz grając bardzo ostrożnie, wykorzy- 
stuje słabą formę Kewesa i wygrywa dwa 
gemy. Jest 6:4. 

Drugi set rozpoczyna Puszkarzewicz, 

iecz Kewes rewanżuje się, wygrywając dru 
giego gema. Dochodzi do 2:2. Potem znów 

chwilowe prowadzenie Puszkarzewicza i 
równowaga: 4:4. 

Kewes porzuca złą taktykę ostrożnej 

gry i kilkoma ostremi piłkami wysuwa się 
naprzód. Prowadzi już 5:4, lecz bojąc się 

przegrać, zaczyna cylkać. To go zgubiło, 

gdyż ostrożny Puszkarzewicz odbija. tylko 
piłki i czeka na błędy przeciwnika. Osta- 
tecznie po remisie 5:5 Puszkarzewicz wy- 

grywa decydującego gema i zabiera puhar, dziękowanie. 

ku wielkiej radości licznie przybyłych na 
kort jego kolegów szkolnych. 

Początkujący niemal gracz, dzięki wy- 
równaniu bije jednego z najlepszych, jeśli 
nie najlepszego gracza: Wilma. 

Sędziowała p. Monwid-Olechnowiczowa 

* * 

Turniej skończony. Przez cztery dni: u- 
waga 46-ciu uczestników jego i licznego 
grona zwolenników tenisu skoncentrowana 
była na kortach parku sportowego. Kto 
zwycięży? W czyje ręce przejdą puhary 

* 

przechodnie „Słowa” i firmy J. Nowicki? SSUY 
Jak dawać sobie będą rady silni gracze, 

zrównani ze swymi młodszymi kolegami po 
rakiecie wyrównaniem ? 

Odpowiedzią były cięstwa p. Mon- 
wid-Olechnowiczowej, wa b obcią- 
żających ją forów, pokonała wszystkie prze 
ciwniczki, oraz młodego, ale dobrze zapo- 
wiadającego się Puszkarzewicza. 

* + ® 

Wszystkim osobom, które zechciały ła- 
skawie wziąć udział w organizacji turnie- 
ju, a zwłaszcza pp. J. Grabowieckiemu, M. 
Kopciowi, Kewesowi, kierownikowi parku 
sportowego p. K. Amdrzejewskiemu oraz 
gospodarzowi kortów. p. Michniewiczowi, 
tą drogą Redakcja skiłada serdeczne po- 

В X: 

Najbliższa impreza motocyklowa 
W niedzielę odbędzie się kolejna impre- 

za! motocyklowa, organizowana przez Wil. 
Two C. i M., w postaci „pogoni za lisem". 
Będzie nim, jak zawsze, p. WŁ Kurec. 

Zapisy zawodników stowarzyszonych i 

niestowarzyszonych przyjmuje sekretarijat 
Twa (Niemiecka 9) od 5—7 popoł. 

Zbiónka zawodników o 9,30 koło kiapli- 

cy Ponarskiej. (D 

ЗОО М 

Przed wymianą więźniów 
WILNO. — Wczoraj do Mińska przy 

szedł specjalny pociąg z partją więźniów 
politycznych, którzy będą wymienieni 
na więźniów - komunistów z Polski. — 
Jutro ma przybyć pociąg z więźniami - 
księżmi na czele z ks. Skalskim, których 

sprowadzą z Ukrainy, gdzie odbywają 

ciężkie więzienie. ь 
Wszystkich więźniów mających ulec 

wymianie z Mińska sprowadzą z dniu 15 
bm. o godz. 9 rano. Więźniowie polity- 
czni z Polski również rano na dzień 15 
bm. przywiezieni zostaną do Stołpców. 

Powodzenie komunikacji lotniczej 
Komunikacja lotnicza na linii: 

Warszawa — Wilno — Ryga — Tallin 
cieszy się dużą frekwencją podróżnych. 

Samolotami tej linji przewożona jest 
również spora ilość bagażu, towarów i 

poczty. 
W dniu 12 bm. przewieziono z War- 

szawy do Wilna 8 podróżnych, 106 kilo 
gramów bagażu, 27 kg. towarów i oko- 
ło 1 kg. poczty. 

NIEUDANY RABUNEK W SKLEPIE 
WILNO. — Od pewnego czasu właścicielka 

sklepu tytoniowego przy ul. Mickiewicza 22 
A. Alknonisowa zaobserwowała pewnego osob 
nika, który stale nabywał u niej znaczki pocz- 
towe, zwracając pilną uwagę, gdzie znaczki 
są przechowywane. W dniu wczorajszym nie- 
znajomy również zgłosił się po znaczek. Gdy 
znaczek otrzymał, poprosił jeszcze o pudełko 
tutek. 

W tym czasie do sklepu wszedł inny kupu 
jacy i zażądał okazania ustników, ułożonych 
w oknie wystawowem. 

WILNO. — Poruszenie wywołała w Głębo- 
kiem tajemnicza śmierć tamt. mieszkańca Sta- 
nisława Jantowskiego. Ustalono, że Jantowski 
został zabity przez Aleksandra Duszewskiego 

Z SĄDÓW 
Morderstwo po środku wsi 
Mieszkaniec wsi Dubrowlany pow. grodzień 

skiego, Włodzimierz Kazimierczyk, tak jak i 
wielu innych ludzi, miał narzeczoną. 

Mieszkała w tej samej wsi i nazywała się 
Nadzieja Kopycka. 

Była ładną i jak twierdzili inni bardzo go 
kochała. Nic przeto dziwnego, że Kazimier- 
czyk uważał siebie za najszczęśliwszego  czło- 
wieka pod słońcem i z niecierpliwością ocze 
krwał terminu ślubu. 

Nieszczęście jednak chciało, że oprócz ko- 
chającej narzeczonej szczęśliwy mieszkaniec 
Dubrowlan miał jeszcze nienawidzących go z 
całego serca wrogów. 

Jego właśni sąsiedzi: józei Jaworski, Jan 
Mostowski i Jerzy Szewczenko, z którymi na 
pozór nie miał żadnych zatargów i nieporozu- 
mień, czekali tylko okazji, by „utopić go w łyż 
ce wody". 

Okazja jednak nie nadchodziła. 
Postanowili przeto „działać* bez okazji. 
W dniu 20 września r. ub. kiedy Kazimiec- 

czyk wracał od narzeczonej, poprostu napadli 
na niego po środku wsi i przygotowanemi u- 
przednio siekierami i nożami zadali mu kika 
dziesiąt ran, od których napadnięty w, parę 
minut potem umari, 

Umierającego Kazimierczyka znalazła w ka 
łuży krwi Kopycka, która również zdążyła je- 
szcze zauważyć uciekających napastników. 

W wyniku prowadzonego śledztwa 
wszyscy oni znaleźli się przed Sądem Okręgo- 
wym w Grodnie, który uznając za udowodnio 
ną winę tyko w stosunku do Jaworskiego 1 
Mostowskiego, skazał każdego z nich na 3 la- 
ta więzienia. 

-Trzeciego uczestnika krwawego wypadku 
Sąd uniewinnii. 
W dniu wczorajszym sprawa ta na skutek 

apelacji prokuratora znalazła się na wokan- 
dzie sądowej Sądu Apelacyjnego w Wilnie. 
W imieniu oskarżonych występował tym ra- 

zem znany adwokat z Grodna a jednocześnie 
poseł na Sejm p. Terlikowski, którego šwiet- 
nej obronie w dużej mierze musi zawdzięczać 
Szewczenko, że wyrok pierwszej instancji zo- 
stał zmieniony tylko względem jego dwóch to- 
warzyszy,. 

Mianowicie Sąd Apelacyjny, stojąc na sta- 
nowisku, że Sąd Okręgowy wymierzył Jawor- 
skiemu i Mostowskiemu stanowczo za małą 
karę, powiększył ją każdemu z nich do 5 lat 
takiegoż więzienia, w stosunku zaś do Szew- 
czenki wyrok pierwszej instancji pozostawił w 
w mocy. 

Obrońca skazanych zapowiedział kasację. 
p. w. 

Z IZBY PRZEMYSŁ.-HANDLOWEJ 
W WILNIE 

Rozdział kontyngentów przewozo- 
wych na wrzesień i październik br. 

W dniu 8 bm. odbyło się w Warszawie 
posiedzenie Centralnej Komisji Przywozo- 
wej, na którem zostały rozpatrzone kon- 
tymgenty przywozowe na miesiące wrzesień 

i październik — niektórych masowych ar- 
tykułów, a między innemi skór surowych. 
W posiedzeniu tem wzięła również udział 
Izba P.-H. w Wilnie. 

Zapotrzebowanie na skóry* ze strony 
przemysłu garbarskiego znacznie przekro- 

czyło odpowiednie kontyngenty specjalne i 
autonomiczne, wobec czego musiano 'powa- 

žnie zredukować „powyższe zapotrzebowa- 

nie. W odniesieniu do skór C. K. [P. ściśle 
współpracuje ze specjalną podkomisją rze 
czoznawców z ramienia przemysłu garbar- 

skiego. Izba P.-H. w: Wilnie poddała rewi- 
zji zaproponowane przez tę podkomisję 
przydziały dla garbarń w naszym okręgu, 
dążąc do równomiernego traktowania 
wszystkich zakładów, w zależmości od ich 
zdolmości produkcyjnej i faktycznego pozio 
mu produkcji w ostatnim czasie. 

Izba Wileńska ustosunkowała się rów- 
nież pozytywnie do zapotrzebowań na skó- 
ry ze strony kupców — importerów skór 
zagramieznych w jej okręgu, którym 'wobee 
tego przyznano również pewne 

  

  

Aczkolwiek wynik rozdziału kontyngen 
tów na skóry nadal nie zaspokoił całko- 
witego zapotrzebowania: zainteresowanego 

przemysłu i handlu okręgu Izby, zwłaszcza 
jeśli chodzi o skóry t. zw. „kontyngentu 
miemieckiego*, jednakowoż w porównaniu 
z poprzednim okresem przedstawiał się 
względnie pomyślnie. 

Posiedzenie C. K. P. miało również roz- 
patrzeć kontyngenty przywozowe na kono- 
pie, sizal, manillę itp. egzotyczne surowce 
włókniste. Ponieważ jednak w związku Z о- 
statnio praktykowanem uprzywilejowaniem 
przy podziale tych kontyngentów — zakła- 
dów mechanicznych na niekorzyść wytwór- 
mi ręcznych — Izba, P.-H. łwi Wiilnie wystą- 
piła miedawno do Min. Przemysłu i Handlu 
z odpowiednio umotywowanym memorja- 
łem w powyższej sprawie, w którym .przed- 
stałwiione zostały również (konkretne wnie- 
ski Izby, zmierzające do rozwiązania oma- 
wianego zagadnienia. — Komisja Do am2- 
szej dyskusji zaakceptowała propozycję 

Izby Wileńskiej co do chwilowego wstrzy- 
mania się z podziałem kontyngentów aż do 
ostatecznego wypowiedzenia się minister- 
stwa. 

kontyn- nym 

W czasie, gdy sprzedająca, wychodząc 
przed sklep, w celu zajrzenia do okna, nagle 
się odwróciła, zauważyła, że jej pierwszy ku- 
pujący szyokim ruchem wyciągnął z pod lady 
teczkę, zawierającą znaczki na parę tysięcy 
złotych. 

alknonisowa cofnęła się do sklepu, lecz ra 
buś zdołał ją odtrącić i wybiegł na ulicę, — 
gdzie ukrył się w tłumie przechodniów. Rów- 
nież zniknął drugi kupujący, który był najpraw 
dopodobniej spólnikiem złodzieja. 

Zabójstwo w Głębokiem 
który po dokonanym mordzie uciekł do Sowie- 
tów. Istnieją poszlaki, że Duszewski działał z 
ramienia GPU i zabójstwo ma tło polityczne. 

Aoniiirka 
— IMPREZY LOPP. W niedzielę dnia 

11 bm. odbyla się kwesta publiczna na 
rzecz Ligi obrony przeciwgazowej państwa 
zorganizowana staraniem miejskiego koła 
LOPP. Z okazji kwesty na plasu handlo- 
wym w Słonimie w godzinach południo- 
wych, orkiestra T9 pułku piechoty ode- 
grała szereg popularnych utworów mu- 
zycznych. 

Również w sobotę dnia 10 bm. na sta- 
djonie powiatowego komitetu PW. i WF. 
rozegrano mecz piłki nożnej między kom- 
binowanemi drużynami klubów sportowych 
wojskowych i cywilnych, Mecz zakończony 
wynikiem 2:2 wzbudził szensze zaintereso- 
wanie w miejscowem społeczeństwie. 

Sędziował Kosowski dobrze. Dochód z 
tej imprezy sportowej przeznaczony na 

rzecz LOPP-u. 
—- „UŁANI, UŁANI'.. w SŁONIMIE. 

Nareszcie dyrekcja dźwiękowca „Modern“ 
sprowadziła jeden z filmów polskich „U- 
łani, włani, chłopcy malowani*... Obraz ten 
pełen humoru i śmiechu, został należycie 
oceniony przez miejscowe społeczeństwo. 
Powodzenie ma duże, publiczność miumauie 

obiega kasę kina, chcąc ujrzeć grę Zuii 
Pogorzelskiej, Waltera i innych. 

— OBCHÓD ROCZNICY ŚMIERCI ŚP. 
TADEUSZA HOŁÓWKI Staraniem rady 
powiatowej BBWR. oraz komendy Legjonu 
Młodych w Słonimie, zorganizowany został 
obchód rocznicy śmierci posła ziemi nowo- 
gródzkiej śp. Tadeusza Hiołówki. 

Uroczystość zagaił prezes rady powia- 
towej p. Ludwik Gajewski, streszczając w 
krótkich słowach znaczenie i powód obcho- 
du i wezwał obecnych do uczczenia pamię- 
ci zmarłego. W chwili tej powstali wszys- 
cy, zgromadzeni iw; obszernej sali Domu Lu 
dowego, a orkiestra wojskowa 79 рр. о- 
degrała marsza żałobnego. 

Następnie komendant Legjonu Mło- 
dych p. Michałkowicz w pięknem swem 
przemówieniu podkreślił zbrodnię truska- 
wiecką, jako wyraz szowinistycznej poli- 

tyki w stosunku do człowieka, reprezentu- 
jącego światopogląd politycznie groźny 
dla nich, oraz zobrazował piękne życie 
zmarłego i jego oddanie dla kraju i ciągłą 
pracę nad reformą konstytucji, mającej 
przyczynić się do wydźwigmięcia państwa 
do rzędu potęg iwszechświatowych. Daiej 

omówił ten wielki sentyment do ziemi na- 
szej i jego stosunek do mniejszości, stwier 
dzając, że śp. Hołówko pozostawił testa- 
ment, którego realizacja następuje, gdyż 1- 

lość zwolenników tej idei stale wzrasta. 
zakończył swe przemówienie wezwaniem 
do uczczenia prochów zmarłego. Orkiestra 
79 pp. odegrała nia! zakończenie marsza ża- 
łobnego, którego obecni wysłuchali, stojąc 
w. skupieniu. 

Na uroczystości tej zauważyliśmy mię- 
dzy innemi reprezentacje poszczególnych 
orgamizacyj społecznych ze starostą Koś- 
laczem na czele, pułk. M. Turkowskiego do- 
wódcę 79 pp., posła E. hr. Hutten-Czap- 

skiego, seniatora Siedłuna Bazylego i oko- 

ło 400 mieszkańców Słonima. 
— 0 TEATR POLSKI NA KRESACH. 

Od dwóch tygodni bawi w naszem mieście 
zespół teatru ukraińskiego pod dyrekcją 
p. Bugajow - Połtawczenko. 

Gra artystów postawiona na wysokim 

poziomie, ściąga codziennie tłumy publicz- 
ności. Po licznych odwiedzinach tego te- 
atru rodzi się palące pytanie społeczeństwa 
polskiego, dlaczego teatr polski nie umie 
wejść ma te wyżymy, czy też zejśćz „tych 
wyżyn" i trafić tam, gdzie trzeba, nie u- 
mie dać prowincji dobrych i godziwych 
przedstawień. Teatru polskiego o podob 

zakroju oczekujemy z upragnieniem. 
=. Utopił się w stawie. 25-letni Aron Per 

cowicz, zam. w maj. Azarycze p. Słonimem, 
udał się onegdaj do ogrodu iw jednym ze sta 
wów zaczął się kąpać. W pewnym momencie 
złapał go kurcz, który pozbawił władzy nad 
mięśniami i... Percowicz utonął. 

— Wróżba za 600 złotych. Dzisiaj za- 
wiadomiona została policja, że do Nadziei Se- 
wastjańczyk zam. w Słonimie, zgłosiły się dwie 
cyganki proponując wróżbę, na co wyżej 
wspomniana ochocze przystała. Podczas wróż 

by, cyganki zażądały od Sewastjańczyk jak- 
największej ilości pieniędzy i biżuterji, a to 
w celu odprawienia nad niemi „modłów* Na- 
iwna niewiasta wręczyła cygankom 4 dolary, 
130 zł., 2 obrączki złote, 1 pierścionek złoty, 
2 damskie palta, oraz kilka sukien, słowem 
cały swój dobytek, w nadziei uzyskania cen- 
nych i tak długo oczekiwanych wiadomości 
wróżbiarskich. Tymczasem cyganki nie udzie- 
lając żadnej odpowiedzi zniknęły, jak kamfo- 
ra z terenu Słonima. Zdesperowana zaś Seba- 
stjańczyk zwróciła się o pomoc do policji. 

. Wypadek ten był dzisiejszą sensacją Sło- 
nima. 

BEZROBOTNI I ZREDUK, URZĘDNICY A 
mogą sobie zapewnić stały zarobek przy 
sprzedaży artyknłów pierwszej potrzeby 
Rutynowanym pensja. Zgłaszać się: Wilno, 

+ Jagiellońska 5, m. 36 

  

  

  
-— KIEDY SPODZIEWANY JEST 

PRZYJAZD KIEROWNIKA WOJEWÓDZ 
TWA NOWOGRÓDZKIEGO. Według po- 
siadanych informacyj, p. Świderski, nowo- 

mianowany kierownik województwa Nowo- 
gródzkiego przybędzie do Nowogródka w 
dniu 15 bm. 

ZEBRANIE ORGANIZACYJNE 
ZWIĄZKU AKADEMIKOW WOJEWODZ- 
TWA NOWOGRÓDZKIEGO. W dniu 12 
wnześnia br. w lokalu Ogniska odbyło się 
zebranie omganizacyjne Wojewódzkiego 
Związku Akademickiego województwa no- 
wogródzkiego. — W skład prezydjum po- 
wołano: pp. nacz. Galasiewicza, prezesa L. 
Woyno, Sawicką, Pawluciową, Wierzbow- 
ską oraz z ramienia powiatowego Koła A- 
kademików pp. Dawidowicz i Mikułko. 

Zebranie uchwaliło urządzić Tydzień A- 
kademicki, w dniach od 31 grudnia br, do 
dmia 6 stycznia 1933 r. 

„— UJĘCIE (PODPALACZY W POW. 
SZCZUCZYNSKIM. W nocy na 5 bm. nie- 
znani sprawcy podpalili gajówkę we wsi 
Sześciły gminy orlańskiej pow. szczuczyń- 

skiego. Podpalenie było bardzo złośliwe, a 

tylko dzięki natychmiastowej akcji ratun- 
kowej uratowano mieszkańców gajówł 
rodzinę gajowego Józefa Siemianiaka, »- 
raz częściowo stłumiono ogień. Złoczyńcy 
w: odległości 25 metrów od gajówki wywie- 
sili płachtę czenwoną z hasłami komunis- 
tycznemi, 'Wszczęte natychmiast energicz- 
ne dochodzenia przez orgama bezpieczeń- 
stwa publ. doprowadziły do ujawnienia i 
ujęcia sprawców; są nimi: Czertok Aleksy 

ze wsi Czerlonka pow. słonimskiego, Mar- 
mysz Bazyli, Marmysz Juljan, Gonczaruk 
Teodor i Adamowicz Władysław ze wsi 
Sześciły pow. szczuczyńskiego, którzy pod- 
palili gajówkę z zemsty do gajowego, jak 
również dla uczczenia obchodu, przypadają 
cego w tym dniu święta komunistycznego 
(czynni działacze kompartji). — Grozi im 
sąd doraźny. 

    

— W SPRAWIE PRZYJĘCIA WIĘŻ- 
NIÓW. W dniu 13 września br. o godzimie 
10 obradował organizacyjny Komitet przy- 

jęcia więźniów. 
Byli więźniowie będą przyjęci w dniu 

15 bm. w Kołosowie mędzy godz. 14—19; 

wi samym Kołosowie otrzymają (pierwszy 
posiłek, następnie w tymże dniu przybędą 
do Baranowicz o godz. 23,40. Na stacji po- 
wita b. więźniów Komitet z panem staro- 
stą Neugebauerem na czele, przyczem prze- 
mówienia wygłoszą: pan starosta w imie- 
ni urządu, p. burmistrz Jarmulski i przed- 
stawiciel PCK. 

Po przyjęciu więźniowie zostaną prze- 
wiezieni do swych lokali, przyczem przed 
rozlokowaniem ich będą wykąpani w łaźni 
miejskiej. Dla pomocy i opiekowania się 
b. więźniami zostało zorganizowanych kil- 
ka sekcyj, a manowicie kwaterunkowa z 
burmistrzem na czele, pomocy doraźnej, 
zbiórki z panią starościną. Neugebauerową 
na czele, obiadowa z panem burmistrzem 
Jarmulskim na czele, 

Wkońcu wybrano prezydjum Komitetu z 
przewodniczącym panem starostą Kutro- 
czyckim, wice - przewodniczącym p. pułk. 
Sokół - Szachinem, skarbnikiem p. Stafie- 
jową i sekretarzem p. Głąbikiem oraz 
członkiem zarządu dr. Czyżem. 

Sekcje już rozpoczęły pracę. Przępustki 
wstępu na dworzec wydaje Starostwo. 

— PILNOWAĆ DZIECI. Kierowca tak- 
sówki Edward Chnalko na rogu ulicy Sze- | 
rokiej i Rynkowej przejechał 4-letniego 
symika. stróża szkoły powszechnej Mitera. 

Na szczęście skończyło się dobrze, bo 
dziecko doznało zaledwie kilku zadraśnięć 
głowy, a mogło się skończyć daleko gorzej. 

Kierowca odwiózł dziecko swoją taksów 
ką do szpitała miejskiego, gdzie lekarz u- 
dzielił mu perwszej pomocy. . 

— ZBCHCIAŁ NA WOLNOŚĆ. Nałeżą- 
cy do Wołochmiańskiego Szlomy byk, 
zbiegł z pastwiska. 

grodźięh zka 
— PRACOWNICY MIEJSCY ZNOWU 

GROŻĄ STRAJKIEM. Związek Zawodowy 
Użyteczności publicznej zwrócił się do In- 

spektora Pracy z pismem, wi którem prosi 
Inspektora Pracy o interwencję w magist- 

racie w sprawie wypłacenia urzędnikom i 
funkcjonarjuszom miejskim zaległych po- 
borów. Pismo podkreśla, że urzędnicy ma- 
gistraccy nie otrzymali jeszcze poborów. za. 
lipiec i sytuacja ich jest niezwykle ciężka 
wobec zwiększonych w sezonie jesiennym 
wydatków, związanych z kształceniem dzie 
ci, zaopatrzeniem 'w ubrania itp. Zw. Zawo- 
dowy pragme zalpobiec wystąpieniom гох- 
goryczonych pracowników, co może mieć 
dla gospodarki miejskiej fatalne skutki.-— 
Przyjmując pod uwagę ciężki stan finan- 
sów miejskich, związek pirosi magistrat o
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* 
wypłacenie poborów. chociażby za jeden 
miesiąc lipiec. O ile magistrat nie zadość- 
uczyni temu, związek zrzeka się wszelkiej 
odpowiedzialmości za możliwe następstwa. 
Związek udzielił magistratowi 3-dniowego 
terminu dla załatwienia powyższego żąda- 
nia. Jak się dowiadujemy, w związku z tem 
miała się odbyć u Inspektora Pracy konfe- 
rencja z udziałem obu zainteresowanych 

stron. 

— Wysokowartościowe zwycięstwo 76 pp. 
Oczekiwane z wielkiem zainteresowaniem 

zawody piłki nożnej między  mistrzowskiemi 
drużynami — Polesia, drużyną 4 Dywizjonu 
Samochodów Pancernych, a mistrzem  woje- 
wództwa Białostowskiego 76 p.p., przyniosły 
pełny sukces drużynie miejscowej. 

Z ważności stawki o jaką drużyny miały 
walczyć, a mianowicie o mistrzostwo między- 
okręgowe w torowaniu dalszej drogi do ligi, 
zawody zorganizowano, nader uroczyście. 

Przy dźwiękach orkiestry 76 p.p. na boi- 
sko wchodzą goście z brześcia, a za nimi na- 
sza jedenastka, w której siły ufamy, iż zreha- 
bilituje swą porażkę, poniesioną w Wilnie, w 
walce z 1 p.p. leg. 

FETYYTYWYTYYYYYYYYYY TFYTYTYTYYTYYYYYYWYYTYTY 
KINA P. T. K. TEL. 214 

sean. o g. 6, K I 10,15. 

Bźwiękowiec 
Kino „POLONJA“ 

Pacztowa 4. 
Pierwszy arcyfilm dźwiękowy wyko- 
nany przez emigrantów rosyjskich 
w Paryżu. — Romans najpoczyt- 
niejszego autora Józefa Kassada 
„Nuits de Princes" z życia Gruzinów 

». « Noce Kkaukazkie 
W rolach gł.: Glne Manes I Jacques 

Catalain 
Śpiewy w języku rosyjskiw. 

wstęp od 80 gr. 

Dźwiękowiac 
Kino „ĄPOLLO“ 

Dominik. 26. 
Dziś wyświetla najwspanialszy 

100 proc. polsk! dźwiękowiaec 
osanty na ile powieści 

jerzego Kossowskiego p. t. 

„SZYB L 23" 
W rolach gł: Baśka Orwid, Jarzy 

Marr, i Wilsona Gawiikowski 
wstęp od 70 gr. 

KINO „PALACE“ 
Orzaszi. 14. 

Największe asy ekranu 

IWAN MOZŻUCHIN 
Mary Philbin i R. Szildkraut 

w lilmie p. t. 

ZDOBYWCA SERC 
Powiększona orkiestra 
wstąp od 45 groszy. 

"di 

        

   
Początek seansów 

Po wspólnem zdjęciu — drużyny rozsta- 
wiają się na swych stanowiskach, by odbyć 
trening przed matchowy. Z treningu wniosko- 
wać można, iż goście niepewnie się czują na 
obcym gruncie i zwycięstwo naszej dzielnej 
jedenastki musi być pewne. 

Na gwizdek sędziego, wyledegowanego 
z Białostockiego Kolegium Sędziów grę roz- 
poczynają grodnianie pod wiatr, który  unie- 
możliwia im zbliżanie się ku bramce gości, ci 
zaś mając ułatwione zadanie kilkakrotnie za- 
grażają bramce miejscowych. Już w drugiej 
minucie  prawo-skrzydłowy samochodziarzy 
psuje pewną sytuację — strzelając z aut. 

Grodnianie rewanżują się atakiem, lecz 
bezskutecznym cyfrowo.. Następnie obustron- 
ne ataki drużyn i pierwsza połowa zawodów 
kończy się bezbramkowo. 

Mimo, iż wynik był bezbramkowy, grod- 
nianom należy się uznanie, wszak utrzymanie 
takiego wyniku przy silnym wietrze, kosztowa- 
ło ich niemało trudu. : 

Druga połowa zawodów przechodzi pod 
wyraźną przewagę miejscowych, czego dowo- 
dem są zdobyte aż sześć bramek, a to przez 

Świętochowskiego z przebojów 3, Haselbu- 
sza, 2, Adamczaka 1. 

Samochodziarze brzescy nie przedstawiali 
grodnianom zbyt groźnego przeciwnika, a mi- 
mi, iż pierwszą połowę grali z wiatrem, w 
drugiej byli zupełnie wyczerpani — co przy- 
czyniło się do tak wysoko cyfrowej klęski. 

Bezapelacyjnie najlepszy na boisku był 

bramkarz 76 p.p. Detko, który dzielnie bronił 
swej piłkarskiej Świątyni. 

Następnie Wytrański i Adamczak 1, choć 
tego drugiego widzieliśmy już w lepszej for- 
mie. 

Jako całość — drużyna 76 p.p. miała poza 

sobą matchi rozegrane w lepszej formie, lecz 
miejmy nadzieję, że rewanżowem spotkaniem 

w Brześciu, potwierdzi ją wygrywając match, 
a tem samem zdobywając dwa tak drogocen- 
ne punkty. . 

Sędzia nieszczególny. 
Publiczności przeszło 1500 osób. — $. О. 

— POSIEDZENIE KOMISJI TEATRAL 
NEJ. Dziś o godz. 20tej odbędzie się posie-- 

dzenie Komisji Teatralnej, 
Na porządku dziennym  zmajdują się 

sprawy: zatwierdzenie repertuaru na przy- 
szły sezon, zatwierdzenie cen miejsc w te- 
atrze. Dyrekcja teatru miejskiego przedio- 

KUKL AT AS TRS DRT 0 

Racjonalnie Ulokowana 
Gotówka 

w dobie kryzysu to wkład 

w KOMUNALNEJ KASIE 
OSZCZĘDNOŚCI POWIATU 

GRODZIEŃSKIEGO 

Wysokie oprocentowanie —całko- 
wite bezpieczeństwo — wypłaty 

na każde żądanie. 

  

  

     wstęp od 70 gr. 
  

    

  

GRODNO, Brygidzka 2. 

KINO | о g. 615, — 8, — 10, 

DŹWIĘKOWE | |wan Mozżuchin 
„ŚWIATOWID” $ i E 

w pozostałych rolach głównych Suzy Vernon i Jean Angelo 
Jest to pierwszy 100 proc. film dźwiękowy Iwana Mozżuchina 

Wersja francuska — Reżyserja Stryżewskiego. 
Wad program Komedja 

   
    

    
   

w pięknej epopei bonaterstwa 
i miłości p. t. 

RZANT X. 
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Podaje się do wiadomości, że w majątku Landwarowie 

8 sprzedają się * 
m a zu 

działki letniskowe 
położone w miejscowości łerenowo urozmaiconej pomiędzy 

stacją kolejową i jeziorem z przeznaczoną dla ogólnego użytku 

publiczności plażą z piaszczystym dogodnym dla kąpieli 

brzegiem. 

Wiadomości udziela administracja majątku 

Landwarów 
I ‚ 

Pierwsza Wileńska Spółka 
Parcelacyjna 

WILNS, MICKIEWICZA 4. 

Lo) 

HERMAN ZANDON 19) 

KLUCZ DO ZAGADKI 
— N-nie, — brzmiała niepewna od- 

powiedź. 
Nie mógł się zdecydować powiedzieć 

policji o cieniach, które mignęły mu pa- 
rokrotnie o dziwnych odgłosach, które 
dolatywały do jego wytężonego słuchu... 
Milikan zbliżył się do niego. Jego koń-- 
ska głowa kołysała się z boku na bok, 
jakgdyby była zbyt ciężka na cienką szy- 

je 
— Więc pan był sam ze stryjem, g iy 

została dokonana zbrodnia? — zauwa- 
żył spokojnie Mott. 

Donald drgnął. Mott oskarżał go o 
to morderstwo. Ripple śmiał się drwią- 
co. Mott spojrzał prosto w oczy Do'ał : 
da i dodał: 

— Nikt nie ukrywał się w pokoju i 
pan sam powiedział, że nie można było 
wejść, bo drzwi były zaryglowane! 

— Wezwałem starego ślusarza, — 
zaznaczył Ripple. 

— Doskonale. On rozproszy 
kie wątpliwości na ten temat. 

Mott wyjął długiemi, białemi palca- 
mi cygaro z kieszonki i zapalił je. Do 
drzwi zapukał policjant, oznajmiając 

WSžei- 

przybycie šlusarza. 

  

Był to mały. nieśmiały człowieczek, 
który pracował w Scotland Yardzie w 
charakterze specjalisty od kluczów i 
zamków. Prawdziwego jego nazwiska 
nikt prawie nie znał, nazywano go „Ślu- 
sarzem* i koniec. Miał sławę najlepsze- 
go znawcy w swoim fachu, a nawet na- 
pisał książkę o rozmaitych systemaca 
zamków. Poza tem znał wszystkie sztucz 
ki, któremi dopomagają sobie. zbrodnia- 
rze, by dostać się do zamkniętego lokalu 

„Ślusarz* położył czapkę na stół i 
otworzył małą walizkę. Nawet nie spoj- 
rzał na przykryte pledem na podłodze 
ciało, ale oczy jego zabłyszczały, kiedy 
spojrzał na okna i drzwi. 

— (Chciałbym wiedzieć, czy mógł 
ktoś dostać się do pokoju przy zamknię 
tych drzwiach? — powiedział Mott. — 
Jak pan widzi, okna są osłonięte grubemi 
kratami żelaznemi. 

Ślusarz zabrał się do roboty. Zwró- 
cił uwagę na solidność wykonania drzwi 

i zawiasów, wyraził przy tem żal, że 
"ie robiono już teraz takiej porządnej 
roboty. Oglądając zamki, ślusarz ma- 
mrotał z uznaniem: 

— System Strassfelda... To jest lep- 

SEO Wo 

żyła komisji teatralnej kilkanaście sztuk, 
wśród których zmajdują się: „Dzika pszczo 
la“ Morstna, „Życie jest skomplikowane" 
Fiałkowskiego, .Azef* Tołstoja, „Bole- 
sław Śmiały" Wyspiańskiego itd. 

— SPRAWA 0O ZABÓJSTWO. Jutro 
Sąd Okręgowy w Grodnie rozpozna spra- 
wę Chaima Chałefa, oskarżonego o zabój- 
stwo niejakiego Kadyszes. 

Oskarżony ma wszystkiego 17 lat i jest 
z zawodu rzeźnikiem. Do sprawy zawezwa- 
no 24 świadków. 

Bronić będzie p. mec. Fitrstenberg. 

— POŻARY. W dniu 11 bm. o godz. 
14-tej we wsi Zylicze, gim, Mornica, wsku- 
tek wadliwej budowy komina powstał po- 
żar w zabudowamiach Szurgów Władysła- 
wa i Kazimierza, niszcząc dom mieszkalny, 

zabudowania gospodarcze i narzędzia ro!- 

nicze. Straty około 9.000 zł. 
— W dniu 12 bm. przynul. iPodolnej Nr. 

68, z nieustalonej przyczyny wybuchł po- 
żar w, składziku, który został natychmiast 
zlikwidowany. 

— KRADZIEŻE. U Ciapińskiego Igna- 
cego, zam. przy ul. Niarutowicza 30, skra- 
dziomo z mieszkania przez otwarte okno 
zegarek damaski, oraz pudełko z listami i 
dowód osobisty Barbary Stuszko - Ciapiń- 
skiej. 

— W mocy na 13 bm. z pastwiska obok 
wsi Prokopowicze, gm. Indura. skradziono 

trzy konie na szkodę Oszerka Aleksandra 
2 konie i na szkodę Szangaja Antoniego 1 
konia na ogólną sumę około 700 złotych — 
Sprawcy nieznani. 

— ZABÓJSTWO. W dniu 11 bm. o g. 
14 podczas sprzeczki na tle majątkowem, 
został zabity kamieniem Ciniewski Kirył, 
mieszkaniec wsi Bobrowniki, gm. Brzosto- 
wiea Wielka przez stryja swego Cieniew- 
skiego Andrzeja. 
— SYMPATYCZNY LOKATOR. Olendz 

ki Konstanty, zam. przy ul. Przedmiejskiej 
ma dość sympatycznego lokatora Szersza- 
nowicza Jana, który z. niewyjaśnionych 
przyczyn porąbał w: wynajjmowanem mies:- 
kaniu drzwi, okienmice, ściany itd. 

  

Radje wileńskie 
ŚRODA, DNIA 14 WRZEŚNIA 

11.58: Sygnał czasu. 15.10: Program dziea 
ny. 15.15: Wesołe piosenki (płyty). 15.35: 
Kom. Meteor. 15,40: Audycja dla dzieci. 16.05: 
Nowa literatura fortepianowa (płyty) 15.40: 
„Mała skrzyneczka” — listy dzieci omówi Cio- 
cia Hala. 17.00: Koncert. 18.00: „Rola Chin 
w kryzysie światowym* — odczyt. 18.20: Mu- 
zyka taneczna z Ciechocinka. 19.10: Program 
ra czwartek. 19.15, Przegląd prasy litewskiej. 
19.30: Prasowy dziennik radjowy. 19.45: „W 
świetle rampy” — nowości teatralne omówi 
Tadeusz Łopalewski. 20.00: Muzyka lekka. 
20:35: Kwadrans literacki „Wywltaszczona“ — 
Sygietyńskiego. 20.50: Recital skrzypcowy Br. 
Gimpla. 21.50: Komunikaty. 22.00: Muzyka 
tan. 22.25: Kwadr. muzyki operowej (płyty). 
22.40: Wiad. sport. 22,50: Muzyka taneczna. 

ECCE = kad 
POLSKA SKŁADNICA Ar paromis 

„START 
tel. 400, ui. Królewska 1 

Poleca sprzęt do wszelkich sportów 
ubiory PE gramofony, 

płyty 
We wrześniu sprzęt letni po cenach 

e znaczuie zniżonych. ga 
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OBWIESZCZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie X 

rewiru, zamieszkały przy ulicy Wiwulskiego 
Nr. 6 m. 28 na zasadzie art. 1030 U.P,C, ogła- 
sza, że dnia 17 września 1932 r. od godz. 10 
zrana w domu przy ulicy Dąbrowskiego Nr. 
10 odbędzie się licytacja ruchomości, należą- 
cych do dłużnika Romana Antonowicza, skła- 
dających się z samochodu osobowego firmy 
„TATRA*, oszacowanych na 3000 zł. 

Spis rzeczy i szacunek takowych przeirza 
ny być może w dniu licytacji. 

Komornik Sądowy J. FIEDIAJ. 

| 
‘ 

GABEKNET 
Racjonalnej kosmetyki leczniczej 

wiino, Mickiewicza 31 m. 4. 

URODĘ 
kobiecą kosnerwuje, doskonali, odświeża, 2- 
suwa jej skazy i braki. Masaż kosmetyczny 
twarzy. Masaż ciała, elektryczny, wyszczu- 
głający (panie). Natryski „Hormona* wedlug 
prof. Spuhla. Wypadanie włosów, łupież. In- 
dywidualne dobieranie kosmetyków do każ- 
dej cery. Ostatnie zdobycze kosmetyki ra- 

  

  

  

  

  

Dzwiękowe 

Kino 

„Helios“ 

Otwarcie sezonu! Czarujące arcydzielo džwiękowe Z serji wszechšwiatowej slawy 1932—33 r. 

Muzyka słynnego Paula Abrahama. W rolach gł. 
ŁONA NA JEDNĄ RO ulubiona gwiazda, przepiękna MARY GLGRY 

Nad progran: Najnowszy tygodnik Foxa. Sensacje dla miłośników sportu! Zwycięski bieg chluby Polski J. Kuse- 
cińskiego na tegorocznej Olimpjadzie w Los Angelos. Przemówienie Kusocińskiego przez Radjo w ję:yku polsk*m. 

Oryginalne zdjęcia: 1) Otwarcie Olimpjady, 2) Detilada zawodników, 3)Bieg Kusocińskiego i t. @. 
Na 1-szy sean ceny zniżone. — Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15 

  

Dziśi Wielki tilm dźwiękowy. który zdobył wszystkie ekrany Świata 

  
Dźwiękowe kino 

Mickiewicza 22 W krainie wiecznej wiosny. Film piękna pośród nagich Indzi, 
tel. 15-28 Nad program: Dodatki dźwiękowe. Początek o g. 4-ej w dnie Świąteczne o godz, 2 ej. 
  

  

i Dziś premjera! To o czem myślą! To do czego dążą! To co łączy — dzieli ludzi 

| „ZŁOTO? nihzrd Arlen, 
Mary Brian i William Boyd «enoo 

Dia młodzieży dozwolone. — Nad program: Najnowszy tygodnik dźwiękowy „FOXA* 
Ceny od 25 gr. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10-ej w dnie Świąteczne o godz. 2-ej. 

DŻWIĘKOWE KINO 

CGJINO 
Wielka 47, tel. 15-41 

  

Dziś! wspaniały dźwiękowy fiim francnski prydukcji 1932-33 r. 

CZŁOW 5 EK KTORY ZA BiŁ (Fascynujący dramat miłosny) 

w g popularnej powieści słynnego romansopiszrza Claude Farrerea 
stynny JEAN AM:ELO i niezspomniany Jean 

W rol. gł, najpiękniejsza aktorka Francji MARIE BELL, Valjean z „Nędzników* Gabriet Gabria. 

Nad program; Swietna komedja „Rekrutka Ofarma“ ze słynnym komikiem Slim w roli tytułowej oraz majuowsze 
atrakcje dźwiękowe. Początek seansów o g. 4, 6, 8, i 10.15 — Na 1.szy seans ceny Zniżone. 
Anons! Jaż w tych dniach długooczekiwany wspaniały film dźwiękowy „ŚPIEWAK MIEZNANY“ 

Dźwiękowe kino 

„PAN“ 
Wielka 42, tel, 5-28 

  

  

  

  

Hurtowa i detaliczna YYWYYYYVYYYYYYYYYYYYVYVYVYVYYTVYYVYVY 

aan zwa [TTE 2: Wiłeńskie Prywatne Kursy 
książkę wojskową rocz 4 £ 

opałowego nk 62 wyd pręt S A p 0 c H 0 D 5 W E 
wiat na imię Fejwera 
Blica unieważnia się. i MOTOCYKLOWE 

Nauka na nowoczesnych maszynzch 
OPŁATY ZA KURS ZNIŻONE 

Przy kursach warsztaty i stacja obsługi dla mote- 
cykli i samochodów. Koncelarja kursów i sała wy- 

„Centrospał” 
Wilno, Zamkowa 18, tel. 17.90 

T 
bokser wabi się „Ten“ 
maści płowej z czar- 

Y
T
Y
T
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
T
Y
Y
Y
Y
V
Y
Y
V
Y
V
Y
V
Y
Y
Y
V
Y
'
 

  

2 
AA
AA
AA
AA
AL
AA
AA
BA
AA
AD
AA
AA
AA
AA
, 

  

    

  

AAAAAŁAŁAAŁAŁAŁAA ZA TYM „pyskiem. Odpro- kładowa przy 

Курмо Lokaie Lo UL. AD. MICKIEWICZA 24 m. 10. 

| SPRZEDAŻ  TYTTTTTYTTT"Y"  szczenie będzie Ścigane Garaże i ach AI 

ja sądownie. zaułe r. 8. i 

Ke AAB POKOJ Г WONTTNYNTONYNYTYNYY! AAA AA 
umeblowany dla jednej YWVYYYYYYYVYY УУч 

Masło 
wyborowe I gat. kg, 

lub dwu osób, osobne 
wejście, balkon — do 

  

Róże 
рча 
Do wydzieržawienia 
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eńska 42 vis a Vis pl. POKój rowany, parterowy — s r = 

Otzeszko: el. | umebloigny do wyma. światły 160 m. kw. i. E SOSNóWE i Olszowe, oraz węgiel > 
main.  jĘCia dla kulturalnej o- Skład parterowy, muro g Е 

suby. Dąbrowskiego :2 wany 72 m. kw. górnośląski = 

m. 3 - Е 

ЕЕ о SPRAWDZONA — * B 404L: BLC A = 
6] przez Tow. Pań Miło- Е 

do wynajęcia z wygo- sierdzia św. Wincente- SKŁAD DRZEWA Е 

dami dla samotnych go a Paulo rodzina W. s : Н @ Е 

# 2 można z utrzymaniem. składająca się z rodzi- Michała hr Tyszkiewicza z 

Pianina Królewska 9 m. 4. ców (ojca bsz pracy), s = 

zupełnie nowe (wielo — — — — — — — 8 - ga dziatek do- w Wilnie, ul. Tartaki 28, tel. 751. Е 
Aa ad 8 ё POK6] tknieta krahcową  nę- ? : Ё 
„200. owska 4, uży, jasny, z umeblo- dzą: najmłodsze 4 - ro "gi i r Žž 

Abelow. Reno lub bez w do- miesięczne bobo do - Е AO ai 5 Ra. Z š 
IP — brym punkcie miasta' tąd niechrzczone dla be S Dła P.P. Urzędników na raty. E 

s s RT Ž P I A Ndo wynajęcia. Zamko- ku bielizenki i kołder- E = 
krótki w dobrym sta- wa 3 — 3. Dowiady- ki, — Wołamy O po- Tl A e i i i AA i 

ki , do wynajęcia lub py: BERG godzinach moc dla maleństwa te 
ujerna. iurowych. Et, ŚŚ "r RA uż. 

ONZdOOSC adminis ao E S SZE WIE ip IEŚLA MŁODY IN- 

DO WYNAJĘCIA т pozostający bez pracy' prosi o udzielenie ja- TE LIGENTNY 
u aiejsze ofiary skła uć 

proszę — do Redakcji 
„Słowa” pod literą W. 

  

prosi o udzielenie  ja- kielkolwiek pracy. Za CZŁOWIEK 

kiejkolwiek posady. — rakowski Stanisław —- poszukuje posady rol- 

Kozyrski Leon. Trakt Trakt Batorego 2. "nej w maj. pisarza pro 

uaaŁAakkŁAGAŁ I AGŁA Batorego 28. — wjantowego lub prak- 

С. 
2 pokoje elegancko u- 

m MEeblowane z niekrępu- 
jącem wejściem I pię- 

strecji „Słowa” 
« 

— 

  

  

   
  

s] tro. Ul. Kasztanowa 4 
EN, m. 6. SZOFER tykanta rolnego, rów- 

- k a POSZUKUJĄ ROBOTY z dobremi świadectwa- nież może prowadzić 

ulica DOBRA OJ] MIESZKANIE PRACY WSZELKIE mi, trzeźwy, uczciwy, książki, posiada świa- 
5 pok. słoneczne ze  Vwvvvvvvvvvyvvvrryy druciarskie wykonuje poszukuje pracy. Wy- dectwa ze szkół i 

wszystkiemi wygoda -' tanio i solidnie Wy- magania skromne. Wa- praktyk odbytych. UŁ 

mi do wynajęcia Jakó- KOWAL ganowski Michał Bu“ — -— — Nieświeska 22 - 16 m. 
ОНО Мр 

—_. kwalifikowany z prak-' 
tyką, Legjonowa 43.KRAWCOWA 
Chlebowski Antoni.  * wykonanie staranne. — 

ba Jasińskiego 1 a. znający swój fach po - kowa i2. 
(obok Sądu). szukuje pracy najehęt- 

ABAAŁAARAŁAAAAŁAŁŁA Niej do'majątku, spokoj 

  

ŚLUSARZ   —————— TESTERA ny, pracowity, Nowo- dobry fachowiec, “ so- © у ю у k атаг 
dA = Lekcje gródzka 10 Marciniak" lidny, ze świadectwa- silewski Antoni Ostro-' szyje dobrze i niedrogo 

Konstanty. mi, poszukuje pracy w bramska 25. Zawadzka Brygida — 

D OM rwvtyvvwyvvvyvvvyyww” Em mona m zakresie swej specjal- Majowa 15. 

do sprzedania.  NOWY LA DZIECI ZE SFE- SZEWC  nošci. Slaskowicz An- SZEWC parowe zewn 
murowany z dwóch RY IN(FLIGENTNEJ poszukuje pracy przy' toni Więzienna 2 m. dobry robotnik bardzo” ŚLUSARZ 
mieszkań z niewielkim * ' warsztacie czy też sa- potrzebujący pracy. — prosi o udzielenie а- 

WA W gprzedzzkolu i w r 
ogrodem, ziemia włas-' =: : х ielni ; A g hw 2 oddzialach modzielnie. Może wy 
na. Ul. „aso F szkołyvimi Jana Laskie jechać na prowincję.— 

ŚLUSARZ  zgadzający się na każ kiejkolwiek pracy. Sta- 
M ECHA NIK de warunki wynagro - nisław Andrzejewski — 

26 m. Sokola 16. Hurczya pozostający bez pracy dzenia poszukuje za- Pokój 6. 
a a — 2 2 AE z ik 

— — — - - 7;„1‹:‘::_3е2щ;2…а1а1,‚)…-‹ Stanisław. przyjmie posadę  na' lęcia. — Czebotarunas“ Bai ZETA: 

OKA. ZY PNŁE sdzieknie dd 9% 16 ———— į SKrOmnych warun - Wiktor * Wodociągowa ZREDUKOWANY * 

do sprzedania maho- SARA ość mibjabić 65 CUKIERNIK kach. Pracowity, solid-' 14. wożny z instytucji u- 
niowa sypialnia, obraz' graniczolia znający dobrze swój ny, uczciwy. Dobry ro — — — — — -— bezpieczeniowej, z do- 

w złoc. ramach (2 x 1) : fach, pracowity. Przyj- botnik. Tokarska 6 m. C ZEL AD NIK bremi šwiadechwami — 
stół dębowy, dywan' UDZIELAM mie posadę za skrom-' 6. Zaulewicz Włady - szewski dobry facho - młody, żonaty poszuku 

francuski (4.5 x3,5) 1 lekcyj jęz.  niemieckie- T“ wynagrodzenie — ław. wiec, ze skromnemi je pracy. Adrejmias lg- 
biurko dębowe. 20 Wiwulskiego Ё Tummel Ernest. Pań- f-—-—-—-———i wymaganiami szuka za nacy Koszykowa 3% m. 

Tamże do wynajęcia m 14 ska 7. STOLARZ jęcia od zaraz, solidny, 3.-— 
ładne pokoje 1 lub 2 T YYWEPYWOYYYWWYPYPW MEBLOWY nie pije. Żórawia 6 m. — 2 

t swój 3. Aleksandrowicz KaziW CE GIELN 
lub na* 

znający dobrze BEJCARZ 
ja- fach prosi o udzielenie mierz. 

ze wszelkiemi wygoda STUDENTKA 
udzielenie mi. Z meblami lub bez. poszukuje prywat - prosi «0 pod Wilnem 

— Wilenszczy: žnie 
cjonalnej. Róg ulicy i zaułka nych lekcyj do dzieci kiejkolwiek pracy, naj- mu pracy. Przyjmie ró — ———— П5 — 

Codziennie od g. 10—8. Montwillowskich N 10“ od lat 7 - miu. * Zgło- chętniej we własnym wnież zamówienia. — EKO NO M przyjmie pracę na se- 

a №. 2. Р. |-- 20 — ll r 3— szenia do Adm. „Sło- fachu. Pieślak Jan, Ma Wykonanie solidne. — zdolny, pracowity po- zon. Kalwaryjska 135. 

5 p.p. wa“ dla C. M. linowa 7. Babkin Antoni, Smoleń leca się. Bakszta 14. Wodejko Adott. 

YYYYYYVYVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYJ mis m сс ska 13. Januszkiewicz Witold. —- — — 

o ii ii a i Снч 

sze od wszystkich zamków  współczes- — Tak, podniecałem go sam. Była pierwsza za pięć. Przypomniał Znów jęknął dzwoneczek, cicho, o- 

nych! — Więc morderca musiał być ognio- sobie, że o pierwszej po północy miało strožnie... : 

— A co pan powie o zasuwach?-- trwałym, jeśli rzeczywiście dostał się tą być zebranie tajemniczego klubu. Mott i Ripple znów spojrzeli pe so- 

pytał Mott. drogą! — zadrwił Ripple, z którego ust ROZDZIAŁ XIII bie. Za chwilę zjawił się Maney. || 

— Nie oglądałem je jeszcze, — od- nie schodził ironiczny uśmiech. NOCNI GOŚCIE — Był jeszcze jeden gość, ale udaio 

burknął stary. Ślusarz oglądał uważnie popiół i „— Poślę policjanta, żeby zobaczył, mu się uciec! 

Jakby chcąc ukarać komisarza 
brak cierpliwości, długo oglądał 
suwy, zasuwając i odsuwając je.. 

— Jeżeli one były dobrze zasunięte, 
to zzewnątrz nie można był je odsunąć, 
— oznajmił wreszcie. 

Mott spojrzał pytająco na Donalda. 
— Zasuwy były zupełnie dobrze za- 

sunięte, — zapewniał Donald. — Jestem 
tego pewien, bo oglądałem parę razy 
drzwi. z 

A więc hipoteza okien i*drwi odpa- 
da! — twierdził komisarz. — Trzeba 
zbadać inne możliwości. 

— Inne hipotezy potrzebują dłuższe- 
go śledztwa! — zauważył stary. — A 
pan, zdaje się, śpieszy! 

—- Nie, nie. Proszę dalej 
badania! 

Ślusarz podszedł do kominka. Ogień 
dogasał, tylko dwie zwęglone głownie 
dymiły jeszcze. Ślusarz ukląkł,  wsunął 
głowę do kominka, kaszląc i ksztusząc 

za 

za- 

prowadzić 

się od dymu. 
— Czy ogień palił się podczas, gdv 

popełniono zbrodnię? — zapytał : Mott 
Donalda. s 

  

ściany, kominka. 
— Nie, nikt nie mógł wejść tędy, — 

oznajmił, wstając i wycierając ręce. -- 
W kominku nazbierało się tyle popiołu, 
który rozleciałby się na wszystkie stro 
ny, gdyby ktoś wpadł przez komin. 

Jeszcze jedna hipoteza została odsu- 
nięta. Donaldowi wydawała się ona od- 
razu niemożliwą, ale ślusarz postanowił 
widocznie zbadać wszystkie możliwości. 

Teraz chodził, po pokoju, postukując 
małym młoteczkiem w ściany i przysłu- 
chując się odgłosom, przy pomocy apa- 
ratu, włożonego do ucha. Donald śledził 
go z coraz to wzrastającem zaciekawie- 
niem i niepokojem, z nadzieją, że ślu- 
sarz znajdzie klucz do zagadki i uratuje 
go od podejrzeń. 

„Stuk, — stuk, stuk — stuk'* postu- 
kiwał młoteczek w pełnej oczekiwania ci 
szy. Burza już ucichła. Obecni milczeli. 

Nagle brzęknął cicho dzwoneczek 
przy bramie. Mott, Miliken i inspektor 
spojrzeli na siebie -pytająco. Ślusarz nie 
przerywał pracy. 

— To dzwonek przy brame! — wy- 
jaśnił Donald, spoglądając na zegarck. 

    

  
Drukarnia „Siowa“ Zamkowa 2. 

MOULIN 

"kto dzwoni, — odezwał się pierwszy 
Ripple i podszedł do drzwi, przy któ- 
rych dyżurował jeden z jego podwład- 
nych. 

— ldźcie do bramy Maney, zobacz- 
cie, kto tam dzwoni. 

Ślusarz postukiwał dalej młotkiem, 
nie przerywając swych poszukiwań z 

nadzwyczajnym uporem i cierpliwo- 
ścią. Ale nie mógł znaleźć tajnego przej- 
ścia. Gdyby nawet znalazł to przejście, 
myślał Donald, — czemby się tłumaczy- 

ło to, że morderca wszedł niezauważo- 

ny? A fortepian? A popiersie z bronzu, 
które ktoś przestawił? A nóż pirata?... 

We drzwiach ukazała się olbrzymia 
postać Maney'a: 

— Człowiek, który dzwonił czeka w 
hallu. Chciał uciec, ale Gilkurst zatrzy- 
mał go. Czy mam go wprowadzić? 

—- Nie teraz jeszcze, — odpowie- 
dział Mott. — Niech tam zaczeka. I każ- 
cie Gilkurstowi, by czekał przy bramce, 
może ktoś jeszcze przyjdzie. 

Śłusarz skończył oglądać ściany i 
zabrał się do podłogi. 

    

Ripple mruknął przekleństwo. Mott 

zmarszczył brwi. Milliken pokiwał gło- 

wą, uśmiechając się głupawo. 
Znów zadzwoniono. 
— To wygląda na jakieś zebranie, 

— zauważył Ripple i zwrócił się do Ma- 
ney'a: 

— Gdzie Sanderson. 
— Dyżuruje w korytarzu. 
— Powiedžcie mu, żeby  piłnował 

bramy, razem z Gilkurstem. Gdyby ktoś 
jeszcze zadzwonił, musicie go zatrzy- 
mać, musimy ich wybadać! 

Policjant wyszedł. Ślusarz skończył 
prawie oględziny pokoju. Z każdą chwi- 
lą, nadzieje Donalda słabły. Oględziny 
nie dały pożądanego rezultatu. Jeszcze 

trzy razy zadzwonił dzwonek przy bra- 

mie i za każdym razem zjawiał się Ma- 
ney z meldunkiem, że gość został zatrzy 
many. 

Czterej z tajemniczych gości zostali 

zatrzymani, piąty uciekł. Co się stało z 

szóstym? 
Minął kwadrans, ale nikt więcej nie 

dzwonił. ‚ 
(D. C. N.) 
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