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MANEWRY JESIENNE 
Jak za dawnych dobrych „czasów, 

kiedy mniej było obłudy i mniej dekla- 

mowano o pacyfizmie i rozbrojeniu we 

wszystkich niemal państwach, odbyły 

się wielkie manewry jesienne. Zaznajo- 

mienie się z przebiegiem tych ćwiczeń 

wojennych w poszczególnych państwach 

jest niezmiernie pouczające, stanowi bo- 

wiem świetny komentarz do dzisiejszych 

stosunków politycznych w Europie. 

Zacznijmy nasz przegląd od słonecz- 

nej ltalji. W drugiej połowie sierpnia 

zakończyły się na morzu Śródziemnem 

wielkie manewry iloty włoskiej. Plan 

strategiczny manewrów przewidywał 

następującą operację, podzielonej na 

dwie części iloty. Część B, wypływając 

z północnych wybrzeży Trypolitanji, mia 

ła na celu opanowanie zatoki tarenckiej 

i wysadzenie tam transportów  wojsko- 

wych, część A, której bazy mieściły się 

u zachodnich wybrzeży Sycylji i wschod 

niego brzegu Adrjatyku, powinna była 

temu przeszkodzić. Prócz tego, założe- 

nie przewidywało, że mniej więcej w po- 

łowie drogi morskiej, którą grupa B po- 

winna była przebyć, znajduje się tikcyj 

na wyspa. 

Czem są manewry? Każdy dobrze 

wie, że jest to przygotowanie, próba 

generalna prawdziwej wojny, a plany, 

opracowywane przez sztaby mają na ce- 
lu stworzenie sytuacji i założenia jaknaj- 

bardziej zbliżonego do rzeczywistości. 

Rozpatrując pod tym kątem widzenia, 

plan manewrów włoskich nie trudno bę - 

dzie się domyśleć, że północne brzegi 

Trypolitanji, to Algier i Tunis, a grupa 

В, to flota irancuska eskortująca trans- 

porty wojsk kolonjalnych do metropolji. 

Grupa A operująca u brzegów zatoki ta- 

renckiej, to flota włoska, której zada- 

niem jest w wypadku koniliktu zbrojne- 

go odciąć Francję od jej rezerw kolo- 

njalnych. Aby sytuacja zupełnie odpo- 

wiadała rzeczywistości, założenie prze- 

widziało istnienie fikcyjnej wyspy Z, któ 

ra oznacza nic innego, jak Korsykę. 

Nic dziwnego, że manewry wywoła- 

ły we Francji duże zaniepokojenie. Pra- 

sa paryska zamieściła mapę operacji tlo 

ty włoskiej pod wymownym tytułem „La 

legon que nous devons en tirer". 

Jakiż stąd wniosek? Oto przedewszy 

stkiem ten, że antagonizm  francusko- 

włoski jest jednym z głównych elemen- 

tów sytuacji politycznej w Europie i an- 

tagonizm ten łatwo może się stać otwar- 

tym konfliktem. Jeżęli zważymy, że Wło- 

chy w swej polityce zagranicznej stale 

występują przeciwko Francji, że gwai- 

townie szukają sprzymierzeńca w Ber- 

linie, że intensywnie rozbudowują swą 

flotę zarówno morską jak powietrzną, 

że wznoszą fortyfikacje i umocnienia 

na granicy z Francją, wówczas przeko- 

namy się, że ognisko przyszłego konili- 

ktu zbrojnego leży nietylko na Wscho- 

dzie Europy. 

Wróćmy jednak do manewrów je- 

siennych. Francja nietylko ograniczyła 

się do oburzenia z powodu tak przejrzy- 

stego planu manewrów włoskich, lecz 

jakby w odpowiedzi zorganizowała wiel- 
kie ćwiczenia lotniczo-gazowe w Mar- 

sylji, w Mally i ostatnio wielkie mane- 

wry w Chalons sur Marne. Zwłaszcza 
te ostatnie, w których wzięło udział kil- 

ka dywizyj wojska, miały na celu za- 
demonstrowanie najnowszych zdobyczy 

w dziedzinie t. zw. motoryzacji wojska. 

Manewry w Chalons sur Marne mia- 
ły charakter zamknięty, czyli inaczej mó- 

wiąc nie brali w nich udziału jako obser- 
watorzy, attache wojskowi państw ob- 

cych, z któremi Francja utrzymuje sto- 

sunki. Być może prasa włoska po pew- 

nym czasie przyniesie jakieś rewelacyjne 

szczegóły, narazie jednak doświadczenia 

osiągnięte na tych manewrach otoczone 

są ścisłą tajemnicą. 

Z pośród wszystkich ćwiczeń woj- 

skowych, które ostatnio się odbyły, naj- 

bardziej wyraźnym celom politycznym 

poświęcone były manewry Reichswehiy 

i marynarki niemieckiej. Clou manewrów 

polegało na odbyciu bitwy pod bramaini 

Berlina pomiędzy armją „czerwonych, 

która wtargnęła do Niemiec ze Wscho- 

du, usiłując sforsować linję rzeki Odry 

i armją „niebieskich““, broniącej stolicv 

i przepraw. Založenie zadania strategi- 

cznego przewidywało, że „Czerwoni* 

wyposażeni są w liczne udoskonalenia 

techniczne wszelaką broń maszynową, 

tanki, samochody, posiadają zmotoryzo- 

waną kawalerję tudzież ciężką artylerię 

i lotnictwo, armja niebieskich zaś, tego 

wszystkiego była pozbawiona, aczkol- 

wiek ilościowo przewyższała siły „,czer- 

wonych*. Zwycięstwo, jak należało się 

spodziewać, przypadło w udziale grupie 

„czerwonych*, która sforsowała linię rze 

ki Odry, wykazując, że rzeka ta nie posia 

da tej wartości strategicznej, jaką jej 

dawniej przypisywano i nie może stano- 

wić linji obronnej na Wschodzie. 

I tu podobnie, jak na manewrach wło 

skich, wałczące oddziały oznaczały z je- 

dnej strony domniemanego przeciwnika, 

z drugiej własną armję. Kogo markowali 

czerwoni, domyśleć się łatwo, wszak 

wtargnęli ze Wschodu. Wyposażona w 

nowoczesny sprzęt wojenny armja „czer 

wonych*, to wojska polskie, pozbawic- 

ne ciężkiej artylerji, tanków i t.p. „nie- 

bieskie* oddziały, to armja niemiecka, 

która mimo nawet liczebnej przewagi nie 

może utrzymać świetnej pozycji strate- 

gicznej, jaką jest linja rzeki Odry. Wnio- 

sek stąd prosty. Sztab niemiecki z nat- 

chnienia gabinetu zademonstrować pra- 

gnął opinji międzynarodowej jak dalece 

Niemcy są bezbronne, a żądania równo- 

uprawnienia słuszne, . 

W manewrach, któremi kierował szef 

Reichswehry gen.. Hammerstein, wzięły 

udział delegacje oficerów włoskich i so- 

wieckich. 4 Włoch przybył specjalnie 

gen. Monti, z Moskwy znany nam do- 

brze Tuhaczewski, niefortunny dowódca 

marszu na Warszawę w r. 1920. 

Zaproszenie tych wyłącznie delega- 

cyj przy pominięciu attache wojskowycii 

innych państw, nabiera specjalnej wy- 

mowy, świadcząc, że współpraca pomie- 
dzy sztabem Reichswehry a czerwoną 

armją mimo pewnego oziębienia w sto- 

sunkach sowiecko-niemieckich po przyj- 

ściu do władzy von Papena nie doznała 

rozluźnienia. 

Jest to cenna wskazówka, że konce- 

pcje polityczne  Brockdorita-Rantzau są 

nadal w Niemczech aktualne. Być może 

my sami przyczyniamy się do ich utrwa- 

lania, zbyt gorliwie występując w cha- 

rakterze jedynego, 100 proc. obrońcy 

postanowień międzynarodowych, tak u- 

pokarzająco krępujących Niemcy. Sz. 

  

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskiege, , BRASŁAW — Ksjęgarnia T-wa „Lot”. 

BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy, 
BARANOWICZE — ul, Szeptyckiego — A, Łaszuk, 
DĄBROWICA (Połesje) — Księgarnia K, Malinowskiego, 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa — W, Włodzjmierow 
GRODNO — Ksiegamja T-wa „Ruch“, 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński, 
IWIENIEC — Sklep tytenfowy — S, Zwierzyński, 
KLECK — Sklep „Jedność” 
LIDA — ul, Suwalska 13 — S, Mateskį, 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“, 

  

lrnczysie otwayce AU Zgromadzenia Ligi Narodów 
GENEWA PAT. — 13-te Zgromadze wygłosił krótkie przemówienie okoliczno- 

nie Ligi Narodów zostało uroczyście о- 
twarte o godz. 11 przed południem przez 
przewodniczącego Rady Ligi Narodów p. 
de Valerę, który wygłosił przemówienie 
powitalne. й 

W przemówieniu tem de Valera omó 
wił prace Ligi Narodów w ubiegłym ro- 
ku, a więc konierencji rozbrojeniowej, 
co do której jest zdanie, że zrealizowa- 
ła pewne postępy, ale że nie spełniła je- 
szcze pokładanych w niej nadziei. Dalej 
wspomniał o konierencji lozańskiej i © 
konilikcie japońsko - chińskim, wyraża- 
jąc nadzieję, że raport komisji Lyttona 
przyczyni się do definitywnego i spra- 
wiedliwego załatwienia sporu, zgodnie 
z zasadami paktu Ligi. Wreszcie omówił 
w paru słowach prace różnych organów 
Ligi. Po tym krótkim szkicu o pracach 
Ligi w ubiegłym roku de Valera bardziej 
ogólnie omówił kryzys, jaki przechodzi 
w chwili obecnej Liga Narodów, usiiu- 
jąc przytem zanalizować nastrój człowie 
Ka ulicy we wszystkich krajach wobec 
Ligi Narodów, Musimy być szczerzy wa 
bec samych siebie. Wszędzie słychać kry 
tyki, skargi i podejrzenia. Zarzuca się 
Lidze, że zajmuje się kwestiami drug” - 
rzędnemi, podczas, gdy wielkie probłe'ny 
są pomijane i przemilczane. 

Zmusić do milczenia krytyków moż- 
na iyiko przez wykazanie, że pakt Lig: 
Naredćw iest pdktem uroczystym, kió- 
rego zobowiązań żadne państwo — du- 
że czy małe — nie może zlekcewažyč, 
Jedyną rzeczą, która może zastąpić wy- 
ścig zbrojer uwy, jest bezpieczeństwo 
narodów, zapewnione przez pełny akces 
do zasad paktu. Nie można pozwolić 
żadnemu państwu na wystawienie na 
szwatk interesów ogólnych przez egoi- 
styczna ak. ję przeciwko paktowi. Skut- 
kiem teg « konferencja rozbrojeniowa jest 
nieodzowna dla Ligi Narodów. Jeszcze 
większe znaczenie ma być może konie- 
rencja gospodarcza. Omówiwszy następ- 
nie sytuację ekonomiczną świata i ogól 
są nędzę, de Valera oświadczył, iż na- 
deszła chwila działania. 

Jeśli pozwoli się nam prowadzić na 
sze własne państwo, nietylko zapewnimy 
rozwój naszego życia gospodarczego, a- 
le będziemy mogli przyczynić się do po- 
stępu cywilizacji. Dzieje Irlandji są dzie 
jami narodu, którego jedynem życzeniem 
jest rządzić się samemu, zresztą w poko 
ju ze swymi sąsiadami. Jeśli się nam po 
zostawi swobodę, wybierzemy drogę po 
koju, bez żadnych zamiarów egoistycz-* 
nych ani planów zaborczych. Wszystkie 
narody — dodaje de Valera — mogą о- 
brać tę samą drogę. 

W zakończeniu przemówienia de Va- 
lera oddał hołd zasługom ustępującego 
sekretarza generalnego Ligi Narodów sir 
Drummonda. 

Po przemówieniu de Valery Zgroma- 
dzenie przystąpiło do wyboru przewodni 
czącego. 44 głosami na 50 głosujących 
wybrany został na przewodniczącego de 
legat Grecji Politis. Politis po wyborze 

  

ściowe, w którem wskazał na koniecz- 
ność wzmocnienia gwarancji pokoju. — 
Następnie Zgromadzenie utworzyło komi 
sję, których w tym roku wyjątkowo tyt- 
ko będzie 5, albowiem komisja trzecia 
— rozbrojeniowa — nie została jeszcze 
utworzona ze względu na to, że sprawa 
mi rozbrojenia zajmuje się specjalna kon 

ferencja. Do komisji politycznej odesłano 
na żądanie Niemiec część raportu sekre- 
tarza generalnego, dotyczącą ochrony 
mniejszości. „Jak wiadomo, 0d czasów 
Stressemianna delegacja niemiecka co- 
rocznie domagała się odesłania tej części 
do komisji politycznej, a to celem wy- 
wołania tam ogólnej debaty na tematy 
mniejszościowe. 

Mussolini mobilizuje miijon rezerwistów 
LONDYN PAT. — „Daily Herald“ 

wywołał dziś sensację mało wiarygodną 
wiadomością o zarządzeniu przez Musso 
liniego mobilizacji jednego miljona re- 
zerwistów w miesiącu październiku, któ 
ra ma być protestem przeciwko nieudol- 

i   

nemu prowadzeniu prac rozbrojeniowych 
a także demonstracją przeciwko stanowi 
sku mocarstw w sprawie rozbrojenia.— 
Z kół ambasady włoskiej w Londynie ka 
tegorycznie zaprzeczają tej wiadomości. 

Rozoiqzanie Obozu Wielkiej Polski 
na Pomorzu 

"TORUŃ PAT. — Pan wojewoda po- 
morski Kirtiklis w dniu dzisiejszym wy- 
dał zarządzenie, rozwiązujące na terenie 
województwa pomorskiego organizację 
Qbozu Wielkiej Polski. Zarządzenie ma 
tresc następującą: 

Na zasadzie par. 10 tyt. 17 cz. II 0- 
gólnego prawa krajowego, par. 6, 12, 15 
ustawy o zarządzie policyjnym z dnia 11 
marca 1850 r. oraz par. 137 tyt. 6 usta 
wy o ogólnej administracji kraju z dnia 
30 lipca 1883 r. i art. 8 p. 2 ustawy z 
dnia 1 sierpnia 1919 r. zakazuję rozwi- 
jania jakiejkolwiek działalności organiza- 
cji pod nazwą „Obóz Wielkiej Polski 
oraz wszystkich jej jednostek organiza- 
cyrmych na terenie województwa ротог- 
skiego, tudzież zakazuję należenia do 
wiej i brania jakiegokolwiek udziału w 
jej działalności, jako odtąd zakazanej, 
ponieważ działalność tej organizacji za- 
graża spokojowi, bezpieczeństwu i po- 
rządkowi publicznemu. 

Każdy zatem, kto mimo tego zakazu 
będzie należał do wspomnianej organiza 
cji i z nią współdziałał, zostanie pocia 
gnięty do odpowiedziałności karno -ad- 
ministracyjnej względnie karno - sądo- 
wej. 

Decyzja powyższa ulega natychmia- 
stowemu wykonaniu. Przeciw niniejszej 
decyzji przysługuje prawo odwołania się 
do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 

przez urząd województwa pomorskiego 
w ciągu dni 14 od następnego dnia po 
jej doręczeniu. . Wniesienie odwołania 
nie ma mocy wstrzymującej. 

Uzasadnienie brzmi: Dłuższa obset- 
wacja działalności organizacji pod na- 
zwą „Obóz Wielkiej Polski* na terenie 
województwa pomorskiego wykazuje nie 
zbicie, że działalność ta w sposób wy- 
raźny zagraża spokojowi, bezpieczeń- 
stwu i porządkowi publicznemu. Człon 
kowie OWP niejednokrotnie dopuszcza- 
ją się i wzywają do otwartego niepo- 
słuszeństwa przeciw zarządzeniom 
władz państwowych, dopuszczają się ob 
niżania autorytetu tych władz i prawnie 
istniejących rozporządzeń państwowych, 
szerzenia nienawiści i poduszczania róż 
nych klas ludności do gwałtów przeciw 
sobie. Działalność powyższa nabiera spe 
cjalnego znaczenia wobec specyficznej 
struktury organizacji OWP, w której 
władze pochodzą wyłącznie z nominacji 
a środkiem działania władz w stosunku 
do podwładnych organów i członków 
organizacji jest rozkaz, przy równoczes- 
nem stosowaniu środków represyjnych 
wobec nieposłusznych. Przy wzięciu pod 
uwagę wyżej przytoczonych  okoliczno- 
ści organizacja pod nazwą OWP. stano- 
wi poważne zagrożenie dla bezpieczeń- 
stwa publicznego. 

Likwidacja „„Selrob-Jednist" 
w całej 

LICZNE REWIZJE I ARES 

LWÓW. PAT. — Na zarządzenie p. 
wojewody iwowskiego w dniu 26 wrześ- 
nia, we wczesnych godzinach rannych, 
organa policji państwowej rozpoczęły 
na terenie całego województwa likwida 
cję partjj  „Selrob - Jednist“ uznanej 
przez ministra spraw wewn. za nielegal- 

  

GANDHI ZAPRZESTAŁ GŁODÓWK 
Anglija uznała układ w Poona 

SIMLA PAT. — Donoszą, že Mac 
Donald zaaprobował układ, zawarty w 
Poona między przedstawicielami wyż- 
szych kast a parjasami w sprawie repre 
zentowania parjasów w parlamencie. — 
Wiadomość о zaaprobowaniu układu 
przyjęta została na dzisiejszem posiedze 
niu Zgromadzenia Narodowego owacyj-* 
nemi oklaskami. 

LONDYN PAT. — Donoszą urzędo- 
wo, że rząd angielski zwróci się w od- 
powiednim czasie do parlamentu z załe- 
ceniem przyjęcia postanowień układu w 
Poona, który miałby zastąpić postano- 
wienia, uchwalone przez Izbę Gmin 4 
sierpnia rb. 

MĄC DONALD— MINISTREM SPRAW 

ZAGRANICZNYCH 

LONDYN PAT. — „News Chronicle" 
podaje dziś sensacyjną wiadomość, że 
w razie ustąpienia liberalnych ministrów 
z rządu obecny minister spraw zagrani- 
cznych Simon, który pozostaje w gabi- 
necie, obejmie ministerstwo spraw we- 
wnętrznych na miejsce ustępującego Sa- 
muela. Natomiast sprawy zagraniczne 
objąłby obecny minister lotnictwa Lord 

Londonderry. © ile powyższe przewidy- 
wania dziennika są słuszne, oznaczałoby 
to, że faktycznym ministrem spraw za- 
granicznych byłby sam Mac Donald, — 

przez którego lord Londonderry jest cał- 
kowicie opanowany. 

BOMBAY. PAT. — Głodówka Gan- 
dhiego trwała w sumie 149 godzin. 

POONA PAT. — Gandhi przygotowu 
je się do zaprzestania głodówki. Lekarz 
Gandhiego zaleca mu spożywanie w ma 

    

łych dawkach soku pomarańczy, a następ 
nie koziego mleka, rozcieńczonego w go 
racej wodzie. 2 

POONA PAT. — Wobec zaaprobo- 
v:'mia przez Mac Donalda układu, za- 
wartego w Poona, Gandhi zaprzestał g'0 
dówki. 

WYBORY W BUŁGARII 
SOFJA, PAT. — W dniu wczorajszym 

odbyły się wybory do rady miejskiej, Wy- 
bory miały przebieg zupełnie spokojny. — 
Według dotychczasowch obliczeń, w głoso 
waniu wzięło udział 44 tysiące osób na о- 
gólną ilość 65 tysięcy upnawmionych do 
głosowania. Głosowało o 9 tysięcy mniej, 
niż w ostatnich wyborach do parlamentu 
w roku 1931. Blok rządowy i partje opozy- 
cyjne mieszczańskie uzyskały liczbę gło- 
sów, odpowiadającą poprzedniemu ich sto- 

sunkowi, natomiast komuniści uzyskali o 4 
tysiące głosów więcej, zdobywając szereg 
nowych mandatów. Znaczne zwiekszenie 
liczby mandatów komunistycznych tluma- 
czy się przedewszystkiem systemem wy- 
borczym, dzielącym miasto na 6 okręgów 
oraz rozdnobnieniem partyj mieszczańskich 
W ikażdym razie liczba mandatów komunis- 
tycznych nie odpowiada stosunkowi liczeb 
memu partji komunistycznej do innnych 

partyj, 

Oswobedzenie p. Janiny Krzywickiej 
MOSKWA PAT. — Poselstwo R. P. w 

Moskwie komunikuje: W wyniku rokowań w 
sprawie wymiany personalnej, prowadzonych 
między poselstwem R. P. a czynnikami sowiec 
kiemi została oswobodzona p. Janina Krzywie 
ku, lat 35, ostatnia z partji wymienionych o- 
statnio więźniów politycznych. Odnośny proto 

kół podpisano dnia 26 bm. w Komisarjacie lu- 
dowym spraw zagranicznych przez radcę Po- 
nińskiego ze strony poselstwa R. P. oraz reie 
renia spraw polskich Konica ze strony komi- 
Sarjatu ludowego spraw zagranicznych. Pani 
Kizywicką wyjedża do kraju w dn. 27 bm. 

Polsce 
ZTOWANIA WE LWOWIE 

ną. Partja „Selrob - Jednist*, kierowana 
i utrzymywana prze organizację komit- 
nistyczną dązyła do obalenia obecnego 
ustroju państwowego drogą rewolucji 0- 
raz oderwania części ziem od całości 
państwa, co zostało stwierdzone i 
nione w szeregu procesów, m. in. w pro 
cesach przeprowadzonych przez sądy 0- 
kręgowe w Lublinie i Lwowie przeciw 
przywódcom tej partji Mikołajowi Hav.- 
rylukowi i towarzyszom, którzy zostali 
skazani na karę więzienia prawomocnym 
wyrokiem sądu okręgowego w Lublinie 
dnia 17 maja 1930 r. oraz wyrokiem są 
du okręgowego we Lwowie dnia 27 lu- 
tego 1932 roku w sprawie przeciwko 
byłemu senatorowi Michałowi Chimcyno 
wii tow. Partja Selrob - Jednist zosta- 
ła uznana jako przybudówka komunisty- 
cznej partji Zachodniej Ukrainy za orga 
nizację zakazaną. 

Organa policji państwowej we Lwo- 
wie przeprowadziły w dn. 26 bm. liczne 
rewizje i aresztowania wśród członków 
„Selrob - Jednist“, jak i wśród prasy 
tej organizacji. Mianowicie przeprowa- 
dzono rewizje i opieczętowano redak- 
cje „Selrob'** „Wikna”, „Syła* „Koopera- 
tywny Wisty““ „Nowi Szlachy,“ „Nasza 
Zemla“ i we współdzielni „Knyžka“. 
Aresztowano 25 osób. W czasie rewizji 
do rąk organów policji dostała się duża 
ilość materjałów, wskazujących na dzia- 
łalność członków  Selrob - Jednist, któ- 
rzy byłi jednocześnie członkami komu- 
nistycznej partji Zachodniej Ukrainy. 

STANISŁAWÓW PAT. — W związ- 
ku z likwidacją partji „„Selrob - Jednist“ 
organa policji przeprowadziły szereg re- 
wizyj w powiatach województwa stani- 
sławowskiego, przyczem  opieczętowano 
lokale partyjne. 

LUBLIN PAT. — Władze bezpieczeń 
stwa przeprowadziły w dniu 26 bm. w 
kilku powiatach województwa lubelskie- 
go likwidację stronnictwa „Selrob - jed- 
nist*, dokonywując rewizji w lokalach 
partyjnych i mieszkaniach wybitnych 
działaczy. 

ujaw” 

NOWOGRÓDEK — Kiosk St, Michalskiego, 
N.-ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch”, 
OSZMIANA — Ksjęgarnia Spółdz, Naucz. 
PIŃSK — Ksjęgamia Polska — St, Bednarski, 
POSTAWY — Ksjęgarnia Połskijej Macjerzy Szkolnej, 
STGŁPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 
SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, uł, Mickiewicza 13, | 

ST, ŚWIĘCIANY — M, Lewin —Biuro Gazetowe, ul, 3 Maja 5 

WILEJKA POWIATOWA — ui, Mickiewicza 24, F, Juczewska. 

WARSZAWA — Tow, Ksjęgarzj Kol, „Ruch“, 

rai A demai aps bo 
о #5 frużcj, za proc, ж 

TELEGRAMY 
BURZA 1 PIORUNY W WOJ. 

POLESKIEM 

PIŃSK. PAT. — Nad częścią powiatu 
koszyrskiego przeszla gwałtowna burza, * 
która wyrządziła znaczne straty. W 4 miej 

scowościach wybuchły pożary od piorunów 
Z powodu silnego wiafru pożar przerzuca: 
się z budynku na budynek. Spłonęło ogółem 
6 zabudowań. 2 osoby poniosły śmierć od 
porażenia przez piorun, 5 zaś osób walczy 
ze śmiercią. Wichura powywracała ponad- 
to w wielu miejscach słupy telefoniczne i 
telegraficzne. 

BRZEŚĆ nad Bugiem. PAT. We 
wsi Rubiel gminy chorskiej pow. stoliń- 
skiego, w zabudowaniach Szymona Sosie- 
wicza z nieustalonej dotychczas przyczyny 
powstał pożar, któny przerzucił się na są- 

siednie zabudowania. Doszczętnie spłonęło 
około 350 zagród gospodarskich. W ogniu 
poniosło śmierć 15 osób, w: tem większość 
dzieci. Ze zgliszcz wydobyto dotychczas 3 
trupy. Straty narazie nieustalone, ale się- 
gają kilkuset tysięcy złotych. Bliższych 
szczegółów brak. Na miejsce wypadku wy- 
delegowany został zastępca naczelnika urzę 

du śledczego z Brześcia. 

CZŁOWIEK, KTÓRY MIESZKAŁ 
W GROBIE 

SOSNOWIEC. PAT. — W mocy z 24 
mia 25 bm. w jednym z grobowców na cmen 
tanzu w Gołonogu zatrzymano niejakiego 

Jama Pędzińskiego, bez stałego miejsca za- 
mieszkania, pochodzącego z Kutna. Oświad 
czyl on, że nie mając mieszkania, zamiesz- 
kał w groboweu. Pędziński sypiał w trum- 
nie, z której uprzednio usunął zwłłoki. Po- 
siadał on w grobowcu lampę, koc, przybo- 
ry do golenia i zapas chleba, Pędzńńskiego 
przekazano władzom sądowym. * 

START ZEPPELINA i 
BERLIN, PAT. — Sterowiec „Hr. Zep- 

pelin* wystartował w dniu 26 bm. rano z 
Friedrichshafen do swego lotu do Amery- 
Iki Południowej. Na pokładzie znajduje się 
8 pasażerów. Stenowcem kieruje dr. Ecke- 
ner. „Zeppelin“ widziany był o godzinie 16 
mad miastem francuskiem Nimes. Sters- 
wiec leciał nisko i bardzo wolno, z powodu 
gwałtownego wiatru. 

Wielkie zawody balonów 
BAZYLEA. (PAT. — W niedzielę mię- 

dzy; godziną 16-tą a 17-tą wystantowało 16 
balonów, biorących udział w zawodach: o 
puhar Gordon-Bennetta. Kierunek wiatru 
północno-wschodni. Balon „Polonia“ odle- 
cial jako trzeci, balon „Gdynia“ jako 15-ty. 
W ostatniej chwili rząd sowiecki udzielił 
zezwolenia na ewentualne lądowania bało- 
nów ma terenie Związku Socjalistycznych 
Republik Rad. 

BALON „GDYNIA* WYLĄDOWAŁ 
POD WARSZAWĄ 

WARSZAWA. PAT. — W dniu 26 bm. 
o godz. 10,04 pod Bielanami w. pobliżu 
Warszawy wylądował polski balon „Gdy- - 
nia* z załogą por. Franciszkiem Hynkiem i 
por. Burzyńskim, Załoga polska, biorąca 
udział w zawodach balonów wolnych o pu- 

har Gordon-Bennetta wystartowała 'wezo- 

raj z Bazylei o 16,57, Balon „Gdymia* po 
starcie wzniósł się ma wysokość 2500 me- 
trów i na tej wysokości utrzymywał się aż 
do granicy polskiej, gdzie „Gdynia osiąg- 
nęła 4500 metrów. Przy sprzyjających wa- 
runkach atmosferycznych balon szybował 
z szybikością przeciętną około 70 km. na go 
dzinę. Balon „Gdynia” leciał ponad Mona- 
chjum, Pragą, nad którą lotnicy przelecieli 
n g. 1,08, nad Wrocławiem był o 4,55. Nad 
uwaniecą polską lotnicy przelecieli o godzi- 
mie 5. Wylądowanie pod Warszawą nastą- 
piło ze względów technicznych, z powodu 
braku balastu i gazu. W czasie lotu w dn. 
25 bm. lotnicy natknęli się na burzę, którą 
'ominęli, unosząc się na znaczniejszą wyso- 
Ikošė. Długość lotu „Gdyni* wynosiła w 
przybliżeniu ponad 1100 km. 

WSZYSTKIE BALONY WYLĄDOWU- 
JĄ W POLSCE 

'WARSZAWA. PAT. — W dniu 26 km. 
wylądowały ma terenie Polski następujące 
załogi balonów, biorących udział w mię- 
dzynarodowych zawodach o puhar Gordon- 
Bennetta: 

Balon „Gdynia* (Polska), załoga por. 
Hynek i pon. Burzyński — o 10,04 na Bie- 
lanach pod Warszawą. Balon „Victor de 
Beauciair" (Szwajcarja), załoga kpt. Hu- 
ber i por. Lochinger lądował o 8 rano pod 
Kaliszem. Balon „Stadt Essen", obsługa p. 
Eimermacher, dr. Kaulen, lądowai o 11,15 
pod Rawą Mazowiecką. Balon „L'Aventu- 
re" (Francja), obsada pp. Marąquin i de 
Bnouckere lądował o 16,33 ma polach wsi 
Grabowo, pow. Radom. Balon „Polonia“ 
(Polska), załoga por. Pomaski i por. Ja- 
nusz lądował o 16,14 na jeziorze Siemień 
w powiecie radzyńskim o pół kilometra od 
brzegu. Obaj lotnicy uratowani. Balon „Ba 
sel“, obsadzony przez van Baerle i Diecka, 
lądował 14,50 pod Inowodem, w pobliżu 
Rawy Miazowieckiej. 

„ WARSZAWA. PAT. — Nadeszly dalsze 
wiadomości o lądowaniu balonów, biorą- 
cych udział w międzynarodowych zawo- 
dach. Mianowicie balon „Belgica“, z zało- 
ва Ernst, Demuyte, lądował o 13,30 koło 
Starej Wsi w pobliżu Piotrkowa. Balon 
hiszpański „14 de Abril", obsadzony przez 
kpt. Nuneza i por. Carrasco, wylądował 
kolo Warszawy, w miejscowości Urle. 
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Przegląd Wydawnictw (Nr. 3), kwar 
talnik Książnicy Atlas, wypówiada słu- 
szne uwagi na temat współczesnych nau- 
czycieli, oraz ich roli, różniącej się za- 
sadniczo od roli nauczycieli przedwojen- 
nych. 

Dlaczego poprzednie pokolenie nauczy- 
cielskie w dużej mierze obywało się bez zna- 
jomości teorji pedagogicznej? Przecież zna- 
liśmy  pierwszorzędnych nauczycieli, którzy 
książek pedagogicznych, ani dydaktycznych 
nie czytali, a przecież byli dobrymi nauczycie- 
lami? 

Wytłumaczyć sobie to można tylko tem, 
że uważali za swe zadanie tylko uczenie, a 
więc przekazanie pewnej określonej sumy wia 
doimości, lub doprowadzenie do pewnej spraw- 
ności, bez względu na cel. Nauczycielowi by- 
ło obojętne, co uczący się z tej umiejętaości 
zrobił i jak ona oddziała na jego psychikę. 
Wystarczało więc, gdy nauczyciel znał swój 
zakres wiedzy, reszta go nie otrhodziła. 

Dziś dzieje się inaczej. Nau::zyciel metyl- 
ko uczy, ale ucząc wychowuje. Wychowując 
musi sobie zdać sprawę, jaki jest jego ideał 
wychowawczy, dłaczego jest taki a nie inny, 
a jeśli taki, to jakich środków należy użyć, 
by ideał ten osiągnać. 

Powstaje więc konieczność grutow- 
nego poznania przez nauczycieli teoryj 
pedagogicznych, a przedewszystkiem — . 
uświadomienie sobie ideału wychowaw- 
czego, którego realizacja ma być celem g 
działalności tak poszczególnych pedago 
gów, jak i zespołu nauczycieli polskich. 

Tego jednak nie dość. Bez współ- 
działania rodziny wysiłek nauczycieli 
pójdzie na marne. Dziś, w okresie prze- 
prowadzania nowej reformy szkolnej, łą- 
czność szkoły z rodziną jest potrzebna, 
jak nigdy! 

Mówiąc 0 wykonawcach reformy szkol- 
nej, trzeba mieć na myśli nietylko nauczycieli, 
nej, trzeba mieć nam yśli nietylko nauczycieli, 
bezpośrednio pracujących pod kierunkiem Mi- 
nisterstwa W. R. i O. P., ale i rodziców, współ 
pracujących ze szkołą i nauczycielstwem. Bez 
przeszkolenia rodziców, choćby tylko swiatlej 
szych z nich, reforma wychowania nawati na 
duży opór psychiczny ze strony zarówno ro- 
dziców, jak wychowanków, o ile nie wa bez- 
pośrednie przeciwdziałanie. 

Przed nauczycielstwem polskiem sta- 
ją dziś niezwykle wielkie i odpowiedzial 
ne zadania; czy ono sprosta im? Przy- 
szłość pokaze!.. ! 

Gazeta Lwowska (216) z niepoko- 
jem stwierdza coraz wyraźniej zaryso- 
wujący się wśród młodzieży współcze- 
snej wrogi, lub lekceważący stosunek do 
„Sstarych'. Młodzi szczególnie narzeka- 
ją na niedołęstwo starych w okresie kry- 
zysu. 

Czy mają rację? 

By zapanować nad kryzysem, niedość jest 
„wychowanym być w szkole kryzysu“... Prze- 
ciwnie, kryzys, to zły wychowawca, bowiem 
histeryzuje i pcha do krańcowości. Do wszel 
kiego zwycięstwa prócz zapału trzeba zaś rów 
nowagi. Tę ostatnią najłatwiej jednak znaleźć 
u t. zw. starych. Pocóż ich więc przedwcześ- 
nie eliminować z pośród aktywnych sił społe- 
cznych? Poco piętnować ich niesłusznie i pu- 
blicznie nimi poniewierać? Co bowiem z tego 
wyjdzie, jeśli młodzi, jak to czytałem właśnie, 
stwierdzą, iż w powiedzeniu: „czas powystrze 
lać starych — aczkolwiek niepoważnem — 
jest dużo prawdy*?! Brak tych „powystrzela- 
nych" dałby się odczuć bardzo rychło. 

i Nie trzeba się więc kwapić ze „strące- 
niem z Tarpejskiej skały ludzi, których wyde- 
likaciła zasługa”. Trzeba raczej brać od nich 
to, co niewątpliwie posiadają,  przeszedłszy 
jedyną w swoim rodzaju szkołę rycerską. Trze 
ba szanować ich zasługi, i do zasług tych do- 
dawać tylko własne, nowe, owiane tym sa- 
mym duchem szlachetnej ofiary, nie złości... W 
ten sposób jedynie osiągniemy tak bardzo cen- 
ną ciągłość narodowej kultury i bezustannych 
wysiłków najlepszych dla dobra wszystkich. 

Może i mają słuszność starzy, któ- 
rzy w sposób tak przekonywający bro- 
nią się przed atakami młodych, ale czy 
to pomoże?.. 

Najskuteczniejszym sposobem poro-- 
zumienia się z młodymi — jest — sa- 
memu być młodym! Lector. 

  

Dnia 1 września r. b. został wydany 
dekret Prezydenta R. P., mocą którego 

wprowadzono szereg opłat, przeznaczonych 

na zasilenie środków do walki z bezrobo- 
ciem. 

Ciężki jest stan gospodarczy i dlatego 

wszystkie środki, które zraierzają do zmiej- 
Szenia bezrobocia i ulżenia doli ludzi po- 

zbawionych pracy, spotykają się ze zrozu- 

mieniem. Między innemi został opodatko- 

wamy cukier, przeznaczony na wewnętrz- 

ne spożycie, sumą 50 gr. od 100 klg. Wo- 
bec rocznego spożycia około 3.000.000 а kg. 

dać może ten podatek 1.500.000 zł. Suma ta 
użyta na zasiłki, licząe około 3 zł. dzien- 
nie, da możność wypłacenia pół miljona 
dniówek bezrobotnym. 

Jednakże użytkowanie w ten sposób 
kwot nie wpłynie w ten sposób ani tro- 
chę na usunięcie przyczyn kryzysu, nie 
stworzy nowych niożliw 1 @а pracy 'we- 

wnątrz kraju. A właśnie w cukrze tkwią 
agromne możliwości znatezienia dużych iio- 

ści pracy. 
Cukier przed wyjściem z fabryki winien 

być opakowany. W chwili obecnej opako- 

wanie cukru odbywa się wyłącznie w wor- 

kach jutowych, wytwarzanych z juty im- 
rtowanej z Indyj. Opakowanie z juty ko- 

około 1,5 zł. na 100 kg. cukru. Za 
iec jutowy potrzebny do zrobienia 
jutowego płacimy około pół zł. za 

y, reszta stanowi koszi przerobu ju- 

ty i zysk kartelu jutowego. 

Przejście z opakowania jutowego na 

worki lniane podroży opakowanie cukru o 
około 1 zł. za 100 kg. Przechodząc na opa- 

kowanie połowy cukru w worki lniane ob- 

ciąży każde 100 ke. eukru, sprzedanego we- 

wnątrz kraju ogólną sumą 1.500.000 zł. 
Wprowadzenie przymusu używania do 

opakowania eukru worków lnianych stwo- 
rzy zbyt na około 1.50% — 2.000 tonn włó- 
kna lnianego gorszego gatunku, na sumę '9- 

koło H.500.000 zł., dając podstawę do upra- 
wły Inu na około 5.000 ha i zatrudniając 
przy uprawie i przeróbee Inu 500.000 dni 
pracy. 

Fabryczny przerób włókna lnianego na 
przędzę jest powolniejszy od przerobu 

juty — wymaga większej ilości (parokrot- 
nie) robotnika, a więc jest droższy. Lecz 

czyż w chwili szukania sposobów walki z 
bezrobociem racjonalnem będzie iść w: kie- 
runku bardzo ekonomicznego przerobu za- 
granicznego surowca, wtedy, gdy produk- 

cja surowca krajowego skazana jest na 
upadek. 

Należy zanotować, iż „jakkolwiek rolni- 
ctwo nasze popada. w coraz większą depre- 
sję produkcyjną — zmniejsza się w dal- 
szym ciągu obszar pod obsiewiem lnu (1930 

r. — 117.000 ha; 1931 r. — 102.000 ha, 1932 
r. — 90.000 ha) jakikolwiek logika i żelaz- 

na konieczność wiskazują, że produkcję 

włókna musimy rozszerzyć, gdyż jest to 
jeszcze jedyma  miewyzyskana możliwość 
produkcyjna, zachłanność przemysłu i 
błędna kalkulacja nie pozwalają nam zejść 
z błędnej drogi, (która może doprowadzić 

Ofiary kryzysu 
WIEDEŃ. PAT. — Wielki przemysło- 

wiec tekstylny Feliks Wolf, wspólnik zna. 
nej finmy Lederer i Wolf, popełnił wczo- 

  

      

   

      

„Taj pod wpływem rozstroju nerwowego sa- 
mobójstwo .przez powieszenie. 

WARSZAWIA. PAT. — W dniu 23 bm. 
w gmachu Muzeum Wojskowego wystrza- 
łem z rewolweru popełnił samobójstwo za- 
stepca kustiosza Muzeum A.polonjusz Bar- 
toszewski, który mimo matychmiastowej 
pomocy zmarł. 

W tymże dniu w gmachu Sądu Apelacyj 

nego w przystępie rozstroju nerwowego po 

pelnił samobójstwo Ignacy Ochman, lat 77, 
rozcinając sobie brzytwą gardło i brzuch. 
Samobójcę w stanie ciężkim przewieziono 
do szpitala. 

Kto wygrał? 
WARSZAWA PAT. — W 16 dniu ciągnie- 

nia 5 klasy 25 Polskiej Państwowej Loterji 
Klasowej główniejsze wygrane padty na nume- 
ry następujące: 

Po 5 tysięcy złotych — 37251, 45827, 69430 
75094, 114380, 126851, po 3 tysiące złotych— 
34807, 44215, 51148 56636 į8931. 

  

ŽYROWICE W ROKU 1730 
25 b.m. Żyrowice obchodziły uroczy= 

ście rocznicę koronacji cudownego Ob:a- 
zu Najświętszej Marji Panny, zapocząt- 
kowując w ten sposób stałe doroczne 
przypomnienie znamiennego i tak waż- 
nego w dziejach Żyrowic zdarzenia.*) 

Na marginesie więc tegorocznego 
obchodu warto przypomnieć sobie, jak 
wyglądały Żyrowice przed wiekiem zgó- 
rą, w okresie niezwykłych uroczystości 
koronacyjnych. 

O tem mamy najdokładniejsze rela- 
cje z pierwszej ręki, bo od uczonego ba- 
zyljanina, o. dr. Teofila jętkiewicza, któ- 
ry na zlecenie władz zakonnych, najści- 
ślej opisał to, czego sam był świadkiem, 
dodając do swej kroniki krótki zarys 
dziejów cudownego. Obrazu Żyrowickie- 
go, odpisy dokumentów, związanych z 
koronacją i wykazy dokonanych przed 
Obrazem cudów w ciągu oktawy koro- 
nacyjnej, t.j. od 19 do 27 września 1730 
roku. **) 

Na przywitanie olbrzymich rzesz pą- 
tników (około 200 tys. osób) i w celu 
zaznaczenia wyjątkowej chwili, przy-- 
stroiły się Żyrowice i otoczyły się takim 
przepychem, o jakim można było tylko 
śnić!.. 

Sześć bram zbudowano w drodze do 
kościoła, jedną wspanialszą od drugiej, 
— wewnątrz zaś kościoła zgromadzono 
prawdziwe skarby, tak, że niemal o zgor 
szeniu można było mówić! 

‚ ,%*) Wielkie roczystości jubileuszowe z oka 
zji 200-ej rocznicy koronacji odbyły się w +0- 
may: Patrz „Słowo* — Nr. 215 — 19-IX 

3U. r. 

**) jętkiewicz Teofil. „Agula grandis ma- 
gnarum alarum“. Suprail, 1730, Dzielko to ze- 
wszechmiar zasługuje na spolszczenie i opra- 
cowanie. 

Pierwszą bramę zbudował zakon 0.0. 
Bazyljanów wspólnie ze szlachtą powia- 
tu Słonimskiego. Brama ta symboliczne- 
mi postaciami malowideł i rzeźb miała 
zaznaczyć potęgę Najświętszej Panny 
Żyrowickiej i stwierdzić łączność zakon 
ników i szlachty we wspólnem oddaniu 
się Kościołowi. 

Na prawej kolumnie bramy był wyo- 
brażony genjusz Miłości, trzymający na 
ręku troje dzieci, co miało symbolizować 
Polskę, Litwę i Ruś, połączone węzłami 
miłości pod berłem króla i pod opieką 
Najświętszej Panny. Nad kolumną — ge- 
njusz króla, w wieńcu laurowym, skła- 
dał u stóp Królowej Korony Polskiej ko- 
ronę i berło. Nadpis brzmiał: Augusto 
Nomini Sceptrum et Corona. 

Na lewej kolumnie genjusz Sprawie- 
dliwości trzymał w rękach miecz i wagi, 
nad kolumną papież w tiarze wyciąga 
w prawej dłoni koronę do Najświętszej 
Panny Napis: Coronans coronabit te. 

U szczytu bramy herb powiatu Sło- 
nimskiego: jeździec z mieczem w podnie 
sionej dłoni.***) 

Z drugiej strony bramy na prawej 
kolumnie —- genjusz Nadziei z kotwicą 
i napisem: Est nobis pennis spes, — nad 
kolumną genjusz arcybiskupa  Hrebnic- 
kiego, trzymający herb biskupa. Na lewej 
kolumnie — genjusz wiary z krzyżem i 
napisem: Per fidemin Salutem, nad ko- 
lumną — genjusz biskupa brzeskiego 
Teofila Godebskiego. U szczytu — Orzeł 
biały. 

Pozatem — po obu stronach bramy 

***) Słonimianie. którzy całkiem błędnie 
odtworzyli herb powiatu (archanioł z miecza- 
mi), powinni zwrócić uwagę na świadectwo 
x. jętkiewicza i przywrócić powiatowi Słowim 
skiemu jego właściwy herb. 

do katastrofy w: pierwszej linji przemysłu, 
opartego na zajgnanicznym suroweu. 

Wyprodukowanie 1 j pół miljona wor- 

ków lnianych, dając podstawę do uprawy 
5.000 ha lnu, w. razie wynobu' tych worków 
w gospodanstwie rolnika, produkującego 
len sposobem samodziałowym, pochłonie 

3.000.000 dni pracy, co łącznie z pracą zuży- 
tą przy uprawie i wyprawie lnu da 3 i pół 

dni roboczych i spowoduje dopływ do rol- 
'wa 3 i pół miljona złotych, a zaoszczę- 

jowi około pół miljona złotych, któ 

ne nie wyjdą za surowiec zagranicą. 

Opodatkowanie cukru 50 gr. od! 100 kg. 
da. skarbowi żywą gotówkę do interwencji 

na najbardziej zagrożonych odcinkach bez- 

nobocia. Wprowadzenie przymusu stosó- 

wania do pół produkcji worków samodzia- 

lowych podróży 100 kg. cukru jeszcze o 50 
gr. lecz stanie się twardą cegiełką w bt- 
dowie fundamentów pod nową, racjonalną 

gospodarkę opartą ma równouprawnieniu 

rolnictwa i przemysłu, dążąc do wyzyska- 
nia naszych przyrodzonych bogactw, a nie 

ma marnowanie ich. Į 
Zbiedniała do reszty wieś przestała nie- 

mal używać eukmu. Miożmo; eniężenia 
produkowanego lnu, a przedewszystkiem. 
wyrobów z Inu, przyczynić się może do 
znacznego zwiększenia siły nabywczej rol-- 
mików, со też bezpośrednio odbije się na 

zwiększeniu spożycia cukmu. 
Cukier w workach z juty — krzepi kie- 

szeń plantatora w Indjach i kartelu juto- 

wego, Worek z naszego lnu — osłodei dolę 

rolnika i jest jednym z warunków sanacji 
maszego cukrownictwa. Tutu 

   

    

   

          

    

SŁOWO 

BERLIN PAT. — Minister wyżywienia i rol 

nictwa Rzeszy Braun wygłosił w dn. 26 bm. 

na walnem zgromadzeniu bawarskiej partji rol 
niczej w Monachjum wielkie przemówienie, za 

wierające program akcji pomocy rządowej dla 

rolnictwa. Wskazując na obecne bezrobocie i 
towarzyszący mu spadek siły nabywczej ludno 

Ści,, minister podkreślii ujemne skutki tego sta 

nu rzeczy dla rolnictwa niemieckiego. Do u- 

padku gospodarki rolnej w Niemczech przy- 

czyniła się — zdaniem ministra — również po 

lityka handlowa okresu  poinilacyjnego, nwrą 

okupił eksport przemysłowy z Niemiec ustęp- 

stwami celnemi na rzecz importu produktów 

rolnych. Następstwem tego było zalanie rynku 

wewnętrz. zagranicznemi produktami roinetmi. 

Po kiłku latach ciężkich strat usunięte zo- 

stały wiążące postanowienia celne w tym 

względzie. Teraz Niemcy mogą również pokryć 

własne zapotrzebowanie na zboża chłebowe 1 

uzyskać znaczny stopień niezależności w zakre 

sie zapotrzebowania na zboże pastewne, tak, 

że z zagranicy przywozić muszą tyłko drobne 

ilości, 

Minister wyraził przytem nadzieję, że kra- 

jom sąsiadującym z Niemcami uda się przez 

ograniczenie swej produkcji odzyskać równo- 

wagę gospodarczą. Konieczne są jeszcze ulgi, 

w zakresie oprocentowania długów rolnictwa. 

W tym celi wydane zostaną zarządenia, do 

tyczące procentów hipotecznych. Procenty od 

długoterminowych procentów hipotecznych zre- 

dukowane zostaną o 2 proc. w ciągu najbliż- 

szych dwóch lat. 

Ponadto prezydent Rzeszy zaaprobował 
wniosek rządu o wydanie drogą dekretu zarzą 

dzeń, łagodzących dotychczasowy  przymas 

przy ściąganiu należności od.dłużników. Wpro- 

wadzone ma być postępowanie ugodowe i 0- 

pracowany plan regulacji długów w rolnic- 

twie. Dekret przewidywać będzie dalej szereg 

zarządzeń chroniących gospodarstwa rolne 

przed przymusową licytacją oraz przed rozwią 

zaniem umów dzierżawnych. Minister zapowie- 
dział wreszcie wszczęcie akcji rządu na rzecz 

obniżenia cen mięsa w ciągu najbliszej zimy. 

Krwawe starcia uliczne w Kolanii 
BERLIN PAT.— Do poważnych demonstra 

cyj komunistycznych doszło wczoraj w Kolo- 

nji Policja w czasie likwidowania pcehodów 
w dzielnicy robotniczej została obrzucona z 

okien domów kamieniami. Prócz tego z tłumu 

demonstrantów padły strzały, na które policja 

Żołnierze gen. м. Schleichera 
  

odpowiedziała salwą. Z pośród demonstrantów 

jeden został zabity, a kilku odniosło ciężkie ra 

ny, zaś 2 policjantów zostało lekko rannych. 

Strzelanina powtórzyła się potem między komu 

nistami i narodowymi socjalistami, przyczem 

po obu stronach szereg osób odniosło rany. 

 BOGEGRZSKA 

Z Jakich elementów składa się korpus oficerski Reichswehry — Dosko- 
nałe wyszkolenie wojskowe oficerów — Ich wyposażenie materjalne 

Jeśli o prostych żołnierzach niemieckiej 
Reichswiehry, przez 12 lat odbywających 
służbę wojskową słusznie mówi się, że 

swem. wyszkoleniem równają się oficerom 
normalnej armji, zbudowanej na zasadach 
powszechnego obowiązku slużby wojsko- 
wej, to o oficerach tej „pokojowej! armji 
miożna powiedzieć, że swem położeniem ma 
terjalnem i towarzyskiem, zmacznie prze- 
wyższają oficerów normalnych armij. 

Pominąwszy już dobór i dlugoletnie 
szkolenie, jak również wszelkie formalno- 
ści, przez jakie w swej karjerze oficer 

Reichswehry musi przechodzić, stwierdzić 
musimy, że tworzy się tu silna, iddowo o 

materjalmie ściśle skupiona kasta, będąca 

dla Reichswehry, a temsamem i dla mini- 

stra vom Śchleichera doskonale przygoto- 
waną drużyną, której w zupełności można 
zaufać. 

Taksamo jak prości żołmierze, i ofieeno- 
wie pozyskiwani są dla. Reichswehry wie!- 
kiemi wygodami materjalnemi i przyrze- 

czeniem stałej egzystencji, ale dobór jest 
nadzwyczaj ścisły. W roku 1929 na 180 wol 
nych miejsce zgłosiło się 2.000 petentów, a 
w. roku 1931 na 200 wolnych miejsc zgło- 

silo się aż 3.000 kandydatów. Korpus ofi- 
cerski w 60 procentach składa się z synów 
oficerów miemieckiej armji cesanskiej, a 
stosunek ten stale jest zachowywany. 14 

procent pochodzi z rodzin wysokich urzęd- 

ników państwowiych, a drugie tyle z rodzin 

wielkich posiadaczy ziemskich. 
Już z góry zastłrzeżone jest, że @0 Кот- 

pusu oficenskiego mie może być przyjęty 
ten, „kto swem pochodzeniem, lub brakiem 

uczuć patrjotycznych «i: lojalności" budzi 
podejrzenia. Zdolności: fizyczne badane są 

nadzwyczaj ostro, tak jak bada się również 

intelekt. Symów: kupeów i niższej burżuazji 

jest pomiędzy oficerami Reichswehry tyl- 
ko 5—6 procent. 

Karjera oficerska w! Reichswehrze zbu- 
dlowana została tak, aby nabyto przedwo- 
jenny połysk, jako „pierwisze powołanie w 
narodzie”. Jeśli chodzii o materjalne wypo- 
ażenia, to rzeczywiście zawód oficerski 

jest miajlepszym wawodem w' Niemczech. 

Porucznik Reichswehry pobiera rocznie za 
leżnie od: ilości lat służby od 2.256 marek 
(4.783 zł.), do 3.948 marek (8.368 zł.) — 

  

    

Kapitan pobiera rocznie 4.512 do 6.484 ma- 
wek. Placa ita stopniuje się zależnie od ran- 

gi oficera i tak np. generał brygady otrzy- 
muje 15.000 marek (lokoło 31.800 zł.), a ge- 
merał dywizji 17.860 marek (27.763 zł.) — 

Oprócz tego oficerowie pobierają specjal- 
ne dodatki ma rodziny, Dodatki: te pobiera- 
ją nawet po ukończeniu służby, wojskowej. 
Emerytura dowódcy dywizji wymosii 36.400 
zł. rocznie. Nie więe dziwnego, że za dwa- 

naście lat trwania Reichswehry na emery- 
tury wyznacza się 148,200.000 zł., zaś pen- 

gje członików starej armji wynoszą przeszło 

ówierć miljanrda zł., z czego b. kronprinz о- 
trzymuje od: republiki 28000 mk. (61.880zł.) 

Zanim oficerowi powierzy się dowódz- 
two, musi nauczyć się sluchać. Każdy mło- 
dziemiec, który chce zostać oficerem, i zo- 
stał przyjęty, wybiera sobie pułk, w któ- 
rym chce służyć. Po 15-miesięcznej służbie 
jako szeregowiec, - staje do egzaminu. Nie 

mając wykształcenia średniego, musi jako 
szeregowiec służyć trzy lata. Po zdaniu e- 

    

gzaminu mianowany jest oficerem - aspi- 
rantem. Następnie przydzielony jest do 

szkoły 'odnośnego rodzaju broni. Słucha- 

czem tej szkoły jest rok, poczem staje do 

egzaminu oficerskiego, ale mimo, że egza- 

mim zda 'wyśmienicie, mie jest mianowany 

oficerem. Decydują o tem czynni 'oficero- 

wie, (którzy głosują, czy kandydat może 

być przyjęty do korpusu oficerskiego. Je- 

żeli wynik głosowania jest pomyślny, kan- 

dydat mamianowany zostanie oficerem. -- 

W ten sposób zawodowi: oficerskiemu na- 

daje się charakter kasty, do której nie każ 

%0 się dopuszcza. Każdy oficer zobowią- 

zuje się służyć 25 w Reichswehrze. 

Specjalny protokół przyrównuje posz- 

czególne rangi oficerskie do stopni. służbo- 

wych urzędników cywilnych, Tak mp. do- 

wódca kompanji równa się staroście powia- 

towemu, generał brygady prezydentowi po- 

licji berlińskiej, generał dywizji posłowi 
peimomocnemu, dowódca korpusu podsekire 

tarzowi stanu itd. K. R. 

"Rua 2-2 COZ STOW RESZTE. 

Manewry francuskie 

  

Pod Chalons na polach bitew wielkiej woj 
ny odbyły się manewry armji francuskiej. 

Generał Gamelin w otoczeniu sztabu bada 

na mapie pozycje 15-ej dywizji. 
Kuchnia polowa w oblężeniu 

żołnierzy. 
spragnionych 

i wewnątrz niej — mnóstwo symbolicz- architektury. Brama ta była poświęcona i przypomnieć zasługi jednego z głów- 

nych malowideł i napisów, dokładnie 0- 
pisanych przez sumiennego kronikarza. 

Druga brama, zbudowana przez me- 

tropolitę Atanazego Szeptyckiego, była, 
podobna do pierwszej 

  

Najświętszej Pannie. 
Trzecia brama, wzniesiona przez wo- 

jewodę wileńskiego Ludwika  Pocieja, 
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miała zapomocą licznych rzeżb i mało- 

nych twórców unji — metropolity Hipa- 
ckego Pocieja. 

Czwarta, dwupiętrowa, posiadająca 
ośm arkad, nad któremi znajdowały się 
balkony dla orkiestry, była zbudowana 
przez książęcy dom Radziwiłłów, którzy 
szczególnie się przyczynili do świetności 
koronacji. Ks. Anna Radziwiłłowa, mal- 
żonka wielkiego kanclerza litewskiego, 
ofiarowała korony do św. Obrazu, mister 
nie wykonane w Rzymie i ozdobione 
drogiemi kamieniami. Ks. Hieronim Ra- 
dziwiłł, jej syn przyjął na siebie godność 
delegata Stolicy Apostolskiej, zaś ks. Mi- 
kołaj Radziwiłł, wojewoda nowogródzki, 
przyczynił się do wzniesienia wspaniałej 
bramy, wykazującej cześć, jaką żywili 
Radziwiłłowie do cudownego obrazu N. 
P. Żyrowickiej. 

Piątą bramę zbudowali Wiśniowiec- 
cy. Brama ta była zbudowana w stylu 
egipskim i przypominała piramidy. 

Wreszcie szóstą bramę, przylegają- 

cą do frontonu kościoła, wznieśli ks. ks. 

Sapiehowie, potomkowie szczególnego 
dobrodzieja klasztoru żyrowickiego, Lwa 
Sapiehy, który obdarzył klasztor ziemią 
i budynkami, kościołowi zaś ofiarował 
liczne utensylja i odlał wielki dzwon, na- 
zwany. Lwem. 

Olbrzymia brama Sapiehów miała 

dwie kondygnacje, z których dolna tą- 

czyła się z wejściem do kościoła, gór- 

na zaś, na której był umieszczony ołtarz, 

stanowiła wcale obszerną kaplicę z ga- 

lerją dla orkiestry i chóru. 

Przepych bram był zdumiewający, ale 

nikł jednak wobec przepychu wnętrza 

kościoła. 

Ściany i kolumny kościoła od -dołu 
do samej góry były zawieszone perskie- 
mi dywanami, haftowanemi złotem i sre 

brem, — damasceńskiemi i innemi wscho 

pod względem wideł uzmysłowić potęgę unji kościelnej dniemi tkaninami. 

Potentaci z Wall - Street 
Opustoszały do niedawna domy mak- 

lerów na Wall Street napełniły się znowu 
tłumną ciżbą. Za pulpitami, codziennie no- 

wi przyjmowani pracownicy obracają karty 
olbrzymich iksiąg. Martwe, niemalże zardze 

'wiałe telefony rozbrzmiewają ua mowe. 
Wszystko wróciło prawie że do stanu z 

przed trzech lat. Przynajmniej u maklerów 
Nie obchodzi tu nikogo, że w: międzycza- 

sie, wedle rządowych obliczeń liczba bez- 
robotnych przeknoczył jedenasty miljon 
że interesy ratalne pochłonęły meble są- 
siada, a wkrótce pochłoną może własne. 

Akcje ruszają się znowu. Rozkosznym 

wzrokiem ogarnia się papiery, które wy- 
dobyto z safesów, bo nie warto było pła- 
cić za nie czynszu, 

Możliwie, że przyczyną tego wszystkie- 
go była polityka. Ale faktem jest, że już 
inme ręce starają się o to, by tę sytuację 
w dalszym ciągu utrzymać. Sprawili to po- 
tenci z Wall Street, których rzesze speku- 
lantów wieale nie znają, chociaż ofiarnie 
wiydają.się im w ręce. iPotentaci stanowiący 

tajemniczą siłę, zdolną w ciągu dnia ty- 
siące ludzi zdruzgotać lub przysporzyć im 

miljony. 

    

Cóż to za jedni? 

Najpotężniejszym człowiekiem na Wal 
Street jest Wiliam Durant. Byt on wodzem 
owych miljonów, które w r. 1924 dopro- 

wadziły do najwyższego mapięcia powo- 

jenmą pomyślność. Jest on człowiekiem, 
którego myś bracają się zawsze w ra- 
mach miljonów. i miljardów i który umie 

wszystko stawić na jedną kartę. 

W r. 1905 był bardzo bogatym czło- 
wielkiem; w pięć lat później bardzo bied- 
nym. W mroku 1925 zakończył szereg tran- 
zakcyj giełdowych zyskiem dwudziestu 

  

miljonów. W  miedawno wydrukowanej 
książce p. t. „Wall-Street' maluje Carl 
Sperling sylwetkę tego fantastycznego 
człowieka w kitłórego mózgu zrodził się w 
r. 1907 pomysł założenia General. Motors 

Corporation. Kapitatem dziesięciu mlijo-- 
nów dolarów założono to przedsiębiorstwo. 

a po dwóch latach egzystencji dało ono 
11 miljonów. zysku. W r. 1910 banki amery- 
kańskie nie były w stanie zaspokoić po- 
trzeb kredytowych Duranta i witedy runął 
Przy pomocy ocalonych 100.000 dolarów 
założył Chevroleta. Wkrótce potem dobija 
z powrotem dominującego stanowiska w 
General Motors. 

Przyszły czarne dni roku 1920 — Mor- 
ganowie i Du Pontowie wyparli wszech- 
władnego Duranta, który opuszcza przed- 
siębiorstwo z kwotą czystego zysku 40 mi|- 
jonów. Od tego czasu jego mazwisko nie 
zmika z ust spekulantów i giełdziarzy. W 
roku 1928 miały przepłynąć przez jego rę- 
ce trzy miljardy dolarów. 

Niemniej znaną figurą w: galerji mężów 
z Wall Street jest Jesse Livermore, który 
zdobył sobie sławę największego i naj- 
sprytniejszego baissiera .Działa już od r. 
1907 i po każdym swym upadku podnosi 
się znowu z miljonowemi zyskami, niby 
feniks z popiołów. Niiema takiej haussy, 
przeciw ikitórej nie odważyłby cię wystąpić, 
Umie zawsze wycofać się w krytycznym 
momencie i uniknąć straty. Znalazł licz- 
nych naśladowców, którzy jednak  zwykie 
wszystko tracili. 

John Raskob, do miedawna przewodni- 

czący marodowej pantji demokmatycznej i 
jej główny finansowy wspomożyciel był 
przed czterema laty managerem prezydene 
kiej kampanji Smitha i kandydatem na 
miejsce Mellona w urzędzie skarbu na wy- 
padek klęski Hoovera. Trzyma się on zda- 

la od hamdlu terminowego. General Motors 
dopomogły mu do zrobienia ogromneg ma- 

jątku. 

Artur Cutten specjalizował się w lep- 
szych czasach w: radjo. Krach kiosztował go 
40 miljonów, jednakże potem zdołał posta- 

wić się znowu ma nogi. Do innych, znanych 

maklerów należy Benjamin Block, który 
umie równocześnie pracować dla baissiera 
Livermore i haussiera Duranta, przyczem 

obaj wychodzą z zysikkem. Jego rada wanta 
jest nieraz miljony, a jedna jego telefoni- 
czna rozmowa może strącić lub podnieść 
kurs każdej akcji. 

  

W głównym ołtarzu został umieszczo- 
ny Obraz Matki Boskiej Żyrowickiej, bę- 
dący ścisłą kopją obrazu, który cudow- 
nie się ukazał w Rzymie. Kopja ta rów- 
nież słynęła cudami. Obraz był ozdobio- 
ny srebrną, złoconą sukienką i złotemi 
koronami. Wota — srebrne i złote, ste- 
brne lampki i świeczniki, oraz przepię- 
kne dywany i tkaniny uzupełniały šwiet- 
ność głównego ołtarza. Nad ołtarzem by- 
ły wzniesione cztery piramidy na trójkąt- 
nej podstawie, ozdobione napisem ze 
szczerego złota: Maria i całe zawieszo- 
ne srebrnemi i złotemi wotami. 

Pomiędzy piramidami wznosiła się 
przekraczająca normalny wzrost człowie 
ka postać pierwszego żyrowickiego prze 
ora, św. Józefata Kuncewicza, — odlana 
ze srebra! 3 

Cudowny obraz Matki Boskiej Ży- 
rowickiej znajdował się w bocznym о#- 
tarzu, mającym baldachim z najwspaniał 
szych wschodnich tkanin i lśniących 
gich kamieni. Oprócz mnóstwa srebrnych 
wspaniałym blaskiem brylantów i dro- 
gich kamieni. Oprócz mnóstwa srebrnych 
pozłacanych lamp i świeczników, dwa- 
naście olbrzymich aniołów, całych ze 
srebra i uwieńczonych gwiazdami ze 
szczerego złota, — trzymało duże świe- 
ce: 

Pośrodku kościoła były zawieszone du 
że srebrne lampy (48 sztuk), które two- 
rzyły dwie świecące się korony.. 

Przy jednej kolumnie, naprzeciw ka- 
zalnicy, był wzniesiony wspaniały tron 
dla koronatora — metropolity Atanaze- 
go Szeptyckiego; obok tronu umieszczo- 
no 30 foteli dla biskupów, prałatów i 
innych dostójników kościoła, oraz dla naj 
znakomitszych gości. Perskie dywany, 
suto złotem i srebrem haftowane, drogie 
francuskie sukno, najwspanialsze tkani- 

ny, złoto, srebro i drogie kamienie -— 
wszystko to wytwarzało wspaniały о- 
braz.



  

KRONIKA 

  

— Zarząd Akademickiego Oddziału Związ 
ku Strzeleckiego podaje niniejszem do wiado- 
mości, że dyżury w lokalu Komendy Podokrę 
gu Z. S. przy ul. Żeligowskiego 4 są codzien- 
nie w godz. od 9—13 i że udziela się wszel- 
kich intormacyj w sprawie przyjęcia do Akade 
mickiego Oddziału Zw. Strzeleckiego — w go 
dzinach podanych. 

шка 
POCZTOWA 

CR — Translokata agencji. — Z dniem 3i paź 
Dziś 27 Wzcnód słońce g. 554 dziernika rb. zwija się agencję pocztową Re- 

Kośmy i D. wiatycze pow. Prużana woj. poleskie, a z dn. 
jatro Zachód złeńca g 18 08 I listopada rb. uruchamia się na jej miejsce a- 

Cypriana gencję pocztowo - telegraficzną Stechniewicze. 

zz m tegoż powiatu i województwa. 
RÓŻNE 

— SZKOŁY POWSZECHNE NA FUN- 
DUSZ IM. ŻWIRKI. Apel władz Kurator- 
jum do składania datków na fundusz im. 
Žwirki žywem echem odbił się w szkołach. 

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

Z DNIA 26 WRZEŚNIA 

Cisnienie średnie: 759. 

  

    
Temperatura, Średni Bak Zaledwie w ciągu trzech dni - w szko- 
Temperatura najw. е łach powszechnych miasta Wilna dziatwe 
Temperatura najn 12. wraz z nauczycielstwem, złożyła około 700 

  

złotych. S 
— MEMORJAL WLASCICIELI DO- 

MÓW. Właściciele nieruchomości w Wilnie 
złożyli magistratowi memorjał w sprawie 

spłaty zaległych należności podatkowych. 
Wł ciele domów wyrazili gotowość spla 

łub miejscami o chmurnym stanie nieba, w cią cenia zaległości W: najkrótszym czasie, pod 
gu dnia pogoda słoneczna © zachmurzeniu u- warunkiem, że magistrat nie przekaże ich 

miarkowasem. Ciepło. Słabe wiatry z kierun- do egzekucji wladzom skarbowym. 
ków poladuiawych. Wydział podatkowy magistratu, wy- 

5 chodząc z założenia, że propozycja zainte- 

resowanych jest sprzeczna z obowiązującą 

ustawą, odrzucił ją. Sprawy o zaległe po- 
datki od nieruchomości w: ten sposób przej- 

Opad: 1.0 mm. 

Wiatr: południowo - zachodni. 

Tendencja: wzrost, potem stan stały. 

Uwagi: chmurno. 

PROGNOZA POGODY 
W całym kraju, po lekkich rannych mgłach 

    

KOŚCIELNA 

— Urlop Arcybiskupa Teodozjusza. 
J. E is, ak S więc? a dą do egzekucji skarbowej. 
Wschodniego Teodozjusz, dnia >M. — Sprostowanie. — W notatce o konkur- 
wyjeżdża na trzytygodniowy urlop ku- sie fryzjerskim, która ukazała się w nr. z dnia 
racyjny do Czechosłowacji. Na czas nie- 22 września rb. mylnie wydrukowano adres 
obecności ks. Arcybiskupa Teodozjusza Kay OB, Pa Z: Witolda Pazi 

: 2: sg 2 SE _ łowskiego. Zamiast ul. ielka winno Dyć: *. 

Zarząd Djecezji Wileńskiej został „PO-  Mural* Mickiewicza 1, co niniejszem prostu- 
wierzony ks. Arcybiskupowi  Grodzień- jemy. 

skiemu Aleksemu. TEATR I MUZYKA 
— W sprawie rocznego zjazdu księ- = — Teatr Pohulanka. — W sobotę dnia 1 

KOLEJOWA 
— Wyjazd dyrektora kolei. — Wczoraj wy 

jechał z Wilna dyrektor PKP. inż. Kazimierz 
Falkowski, w celu wzięcia udziału w dalszych 
obradach zjazdu dyrektorów PKP. w Warsza- 
wie. Na czas nieobecności dyr. Falkowskiego 

ży prefektów. — Pan kurator Okręgu Października o godz. 8 wiecz. odbędzie się in- 

Szkolnego Wileńskiego powiadomił koło 3guracyine przedstawienie _d-go sezonu teat- 
eK ; dzianki* — „Przeprowadzka“ K. H. Rostwol 

nień od zajęć dla księży prefektów na rowskiego. Utwór ten rozwija losy rodziny Szy 

с ° ję haterów Franka Szywałę i Felka Zająca. — 
tb. udzielą poszczególne dyrekcje szkół opatrznościową postać dla Szywałów. wnoszą= 
oraz inspektorowie szkolni i 

indywidual- uczciwość prostego serca. Sztukę reżyseruje 
nie się zwracać. reżyser Jan Bonecki, mając do rozporządzenia 

Zarząd Koła Ks. Ks. Preiektów — Teatr Lutnia. — Reżyser M. Tatrzański, 
kapelmistrz M. Kochanowski i baletmistrz Mo 

Bo idowiski tkę „Wiki i s i в 5 r ,. Sze widowisko muzyczne, operetkę „Wiktorię i 
Spłata pożyczki angielskiej. — W paž jej huzara”, która triumfalnie obiegła wszyst- 

wojennej pożyczki angielskiej. Z należnych dzie dla Wilna obfitowała w szereg sensacyj, 
Aaglikom 310 tysięcy złotych, 155 tys. zł. pła- stanowiących niewątpliwie o trwałem powodze 

> ‚ ż ŻY — Stały Teatr Objazdowy. — Dnia 1 paź- 
Jak słychać — magistrat mimo ciężkiej sy- dziernika odbędzie się pierwsze widowisko Sta 

"= ZASP. w Wilnie w doskonałej obsadzie z re- 
— Taryfa elektry — Na. posiedzeniu żyserem Janem Boneckim w głównej roli na 

: P ra „Szczęście od jutra“. 2 paždziernika Teatr 
W cEĆ dalszych zniżek w opłatach za Objazdowy gra w Święcianach, 3 bm. w Drui 

du dla celów gospodarczych. CO GRAJĄ W KINACH? 
— Uigowe terminy podatkowe. — Przypy- HELIOS — Miłeść dońskiego kozaka. 

min, przewidziany dla ulgowych spłat zaległo- — CASINO — Liljanka chce się rozwieść. 
ści od elektryczności, wody, kanalizacji i in- Pan — „Cudotwėrca“ 

Po pierwszym października, wplacający 24- STYLOWY — Bracia Karamazowy 
łegłości, będą zmuuszeni uiszczać wysokie od 3 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

Nieznani złodzieje usiłowali przedostać się 
wczoraj do składów mieszczących się w pe- 

Złodziei spłoszył jeden z lokatorów, oddając 
do uciekających kilka strzałów. 

22 : ь ż 2 '6w ZASP. D, będzie d ŚĆ „Niesj 
Księży Prefektów, że urlopów i zwol- R. PSC REY RIDE 

roczny zjazd w Wilnie dnia 30 września wałów, wysuwając na plan pierwszy jako bo- 

т ; w Okręgu, cą tężyznę i radość życia, szlachetność i 
do których o urlop należy 

pierwszorzędną obsadę. 

w Wilnie. 

rawski w intensywnem tempie montują pierw 

dzierniku przypada termin płatności raty przed kie sceny europejskie. Obsada tej operetki bę- 

Gd miłę rs A Dańktwa. riu teatru muzycznego. 

tuacji finansowej, przypadającą ratę uiści w łego Teatru Objazdowego Teatrów Miejskich 

RTW W dniu 6 października ma byGirozpatty. czele. Dana będzie świetna komedja współczes 

Chodzi tu o ulgi przy wykorzystywaniu prą 4 bm. w Brasławiu. 

minamy, że z dniem 1 października mija ter- HOLLYWOOD — Najeźdzcy. 

nych samoistnych podatków miejskich. ŚWIATOWID — Idjota i Z dnia na dzień. 

setki za zwłokę. 
— STRZAŁY DO „WŁAMYWACZY. — 

dwórku domu nr. 19a przy ulicy Święciańskiej. 

— Okradziony podczas wizyty. — Balukie- 
SEM Aaa pełni wicedyrektor inż. wiczówna Bronisława (Kalwaryjska 105) skrad 

m Mazuro у AKADEMICKA ła z kieszeni bawiącemu u niej Stasiakowi Ka 
s zimierzowi (św. Piotra i Pawła 9) zegarek 

— Komendant Akademickiego Oddziału oraz gotówkę łącznej wartości 300 zł. Balukie 
Zw. Strzeleckiego zawiadamia członków AOZS wiczównę zatrzymano. jest ona prostytutką. 
odpraw Oddziału odbędzie się w dniu 29 — PIERWSZA OFIARA CZADU. — 

. (czwartek) o godz. 18 min. 30 w lokalu i zano! ° 
Komendy Podokręgu Z. S. przy ul. Żeligow- Ne + J kad IM wypadek 
skiego 4. Obecność członków w mundurach-- Zaczadzenia. Mianowicie Lejba Paruski 
obowiązkowa. z powodu przedwczesnego zamknięcia 

RASRSCH WNE szybru w napalonym piecu uległ poważ 
i ОНа A nemu zatruciu czadem. 

Kolumny kościoła, oraz chór były Pogotowie ratunkowe przewiozto go 
ozdobione dużemi owalnemi obrazami w qę szpitala 
liczbie siedmiu, które odtwarzaly naj- : Е SERA 3 — PRZECHODZIEŃ POD DOROŻKĄ. — 
ważniejsze cuda, dokonane w Żyrowi- Dorožkarz Protasewicz Mikołaj Ue 
cach za łaską Najświętszej panny. 10) najechai na ul. Subocz na Jakubowskiego 

Na pierwszym obrazie, zawieszonym Steiana, m-ca wsi Góry, który doznał lekkiego 
nad tronem metropolity, było odtworzo- obrażenia ciała. 
ne cudowne znalezienie Obrazu przez R AŁSZERZ_ Z =WILEJKI. — W u 
pastuszków w lesie. rzędzie pocztowym na Pradze w Warsza 

Na drugim, nad kazalnicą (pierwsza "i aresztowano Konstantego Danielskie 

kolumna po prawej stronie od wielkiego WE: Wilejka, KORY sia podstawie Sfałszo ołtarza) — ukazanie się Najświętszej wanej książeczki PKO. wystawionej w 

Panny i cudowne uratowanie Obrazu Wilnie usiłował podjąć 70 złotych. 

podczas pożaru drewnianej świątyni. — PRZYGODA . ZAWIANEGO. — Niejaki ] P. z ulicy Kalwaryjskiej gdy wracał w stanie _Trzeci obraz (druga kolumna po le- nietrzeźwym do domu, usiadł na ławce w po- 
wej stronie), wyobrażał Matkę Boską bliżu rogatki miejskiej i zasnął. Gdy się obu Żyrowicką, przyjmującą korny hołd cu- dził, stwierdził, że nowe ubranie jakie miał na 

downie uzdrowionych za jej wstawien- S as as 
nictwem. 2 

dę pewnej znanej w Wilnie firmy samo- 
Następny obraz (druga kolumna z chodośią Kali ina oszustwa, dj 

wś przedstawiał tłum pobożaych, cego na tem, że nabywca samochodu 
kie Linas Spadają z Obrazu Žyrowic- swartošci kilkunastu tysięcy złotych, — 

B e jasne — na cnotliwych wpłącił gotówką 2 tys. zł., pozostałą zaś 
wik paka na grzeszników, nie CZy- należność zagwarantował wekslami. — 
Piąty a. SE cca „ Zobowiązanie okazało się jednak bez- 

x lewk) adtbarzał hy: i kolumnie wartościowe, wskutek czego firma ponio 
nie młodej dziewczyny 1 a: wskrzesze- słą straty, bowiem samochodu nie spo- 
Sakai sk y.! wspaniałe zwy sób narazie odnaleźć. Policja aresztowa 
wu PORĄ wojskami moskiewskiemi łą jedną osobę zamieszaną w tę aferę. 

№ ® 2 kol е i — SŁUŻĄCA — ZŁODZIEJKĄ. — Służąca 
a irzeciej Kolumnie zprawa szósty Sokołowskiego Ksawerego (Wileńska 30) Ile- 

obraz przedstawiał nawrócenie się za- wiczówna Jadwiga skradła z niezamkniętego 
pomocą Najświętszej Panny heretyków > rubli rosyjskich w złocie. Iewiczów PZ > zatrzymano., 
' schizmatyków. Ę > — Poz okno po radjo. — Zażełło Włady 

Wreszcie obraz siódmy, zawieszony sław (Ogińskiego 12) dostał się przez otwar- 
pod chórem, wyobrażał boczny ołtarz, te okno do mieszkania Blachówny Dobory-- 
wzniesiony nad miejscem, gdzie się znaj (a (Antokolska 149) i skradł aparat radjowy 

dował cudowny kamień, na którym spo- e asia e pary słuchawek, łącznej 
i Я ieży r 

czywała Najświętsza Panna, gdy uka- wraz ze skradzionemi rzeczami. - R 
zała się dzieciom żyrowickim po poża- —. WILKI. W pobliżu traktu Batorego 
rze. pod Michaliszkami wilki rozszarpały konia, na- Tak е ‚ „„, leżącego do Judla Gerszatera. 
== -— w bardzo pobieżnym i siłą _ —- POBICIE. Na ulicy Niemieckiej znie- ad © miedokładnym skrócie — wyglą- ważony został czynnie kierownik występującej y Žyrowice i kościół Żyrowicki w o- W Wilnie operetki żydowskiej p. Feldman. Po- okresie koron acyjnym w“ r. 1730 big wydac gonic w policji 

NS na tie porac a 
W. Charkiewicz. | bistych, Z 

SEE SOSU 

SYLWETKI TEATRALNE 

  

Ceniony i popularny w Wilnie, jeden z 
wybitniejszych dekoratorów w Polsce, p. Jan 
Hawryłkiewicz powrócił do Wilna na sezon 
bieżący i pozostanie na stałe w teatrze „Lui- 
nia”. Ostatnio p. Hawejłkiewicz pracował w 
Grodnie. leyo 'świetne kompozycje dekoracyj- 

    

JAN HAWRYŁKIEWICZ 

ne zyskaty mn ogólne uzi:nie i populartiošė. 
W Grodr.2 też p. Hawryłkiewicz zorgani ował 
wystawę obrezów swegc pęndzla. Krytyka w 
wysoce pochiebnyca slowach oceniła crazy 
tego utaleniowanego «i, sty - malarza. 

  

Zjazd inżynierów kolejewych | 
W dniach 2, 3 i 4 października br. od- 

będzie się w Wilnie ogólno-polski zjazd im-- 
żynierów kolejowych, przy mudzale około 
500 osób. 

Ma przybyć również minister komuni- 
kacji inż. Butkiewicz. 

Dnia 2 października o godz. 9,15 w koś- 
ciele Ostrombramskim odprawione zosta- 
nie nabożeństwie, poczem o godz. 10 rano 

w sali Śiadeckich USB. nastąpi otwarcie 
zjazdu. 

Program przewiduje szereg referatów 
fachowych, które wygłoszą inżynierowie: 

Dybowski, Krzyżanowski, Dębski, Czeczot, 
Kołomyjjski i inni. 

W niedzielę 2 października popołudniu 
uczestnicy zjazdu udadzą się do Trok i We- 
rek. — Wieczorem 0 godz, 10 w; sali Miej- 
skiej odbędzie się raut. 

Pogłoski o rozwiązaniu Rady Miejskiej 
WILNO. — Ponowiły się wersje o 

niedalekiem rozwiązaniu wileńskiej Ra- 
dy Miejskiej. Komisarzem rządowym 
miałby zostać p. A. Piłsudski, dotychcza 
sowy doradca finansowy magistratu. 

Prezydent miasta p. Maleszewski po 
opuszczeniu swego stanowiska przeszedł 
by do ministerstwa spraw wewnętrznych 
na wyższe stanowisko w departamencie 
zdrowia. 

Posunięcia te mają nastąpić już w 
pierwszych dniach października. 

Z SĄDÓW 
* PROCES O OSZCZERSTWO 

Sąd Grodzki w Wilnie rozpatrywał onegdaj 
dość ciekawą ze względu na wymiar kary 
sprawę p. Antoniego Paciukańca, oskaronego 
przez p. Władysława Cukanowa, — urzędnika 
jednego z banków miejscowych o oszczerstwo. 

Jądro sprawy przedstawia się następująco: 
p. Paciukaniec począł w swoim czasie rozgła- 
szać wśród różnych osób fałszywe wiadomo- 
ści, z których wynikało że p. Cukanow, bę- 
dąc urzędnikiem Wileńskiego Banku Przemy- 
słowo - Rolnego, miał być rzekomo z tego ban 
ku wydalony za nadużycia pieniężne. Gdy 
wiadomości te dotarły wreszcie do uszu -p. 
Cukanowa, ten długo się nie namyšlając, za- 
skarżył p. Paciukańca do sądu, wobec czego 
cała sprawa stała się onegdaj przedmiotem roz 
ważań sądu grodzkiego. W imieniu p. Cuka- 
A występował na rozprawie adw. Łuczy- 
wek. 

Po rozpatrzeniu całokształtu sprawy sąd 1- 
znał oskarżonego winnym _inkryminowanego 
mu przestępstwa i skazał Paciukańca w ra- 
mach art. 255 nowego kodeksu karnego na 3 
miesiące aresztu i 500 zł. grzywny. p. w. 

Dr. GRZEGORZ GORDON 
Akuszerja i choroby kcbiece powrócił 

i przyjmuje chore 4—5 p.p. 
Jakóba Jasińskiego 24, 
  

OLKIENIKI 

— WŁAMANIE DO KOOPERATYWY. — 
Nocy przedwczorajszej dokonano włamania do 
kooperatywy „Wygoda* w Olkienikach*. 

Złoczyńcy wynieśli większą ilość różnych 
towarów wartości przeszło 3 tysiące zł. 

PLISSĄ 
— POŻAR Z PODPALENIA. -- We wsi 

Zaborze gm. pliskiej wybuchł pożar w zabudo 
waniach Teodora Handryka. Straty wynoszą 
7 tys. zł. 

Pożar powstał wskutek podpalenia i dopu- 
ściła się tego sąsiadka Wiera Kasprowiczowa 
z zemsty za porzucenie, 

Z POGRANICZA 
— OBCE SAMOLOTY. — W sobotę rano 

mieszkańcy wsi granicznych koło Dzisny zau- 
ważyli grupę samolotów, lecących wzdłuż 
Dźwiny. 

Samoloty należały do sowieckiej eskadry 
garnizonu smoleńskiego, witebskiego i  połoc- 
kiego. Biorą one udział w manewrach sowiec- 
kich na przedpołu Borodino koło Smoleńska. 

Po krótkim raidzje nad granicą łotewsko - 
sowiecką i częściowo polską samoloty odle- 
ciały w kierunku Połocka. 

— MANEWRY SOWIECKIE NA BIA- 
ŁORUSI. W ub. sobotę rozpoczęły się ma- 
newry wszystkich garnizonów wojskowych 
na Białorusi sowieckiej. » 

Manewry odbywają się między Orszą 
e Smoleńskiem. Udział w nich bierze pie- 
chota, kawalerja, wojska lotnicze, balomy, 
*anonierki rzeczne, wojska techniczne, lącz 
ność, artylerja: lekka, ciężka i majcięższa, 
oraz szwadrony nowoczesnych taczanek, 0- 
20lem 75 tys. żolnierzy wszystkich rodzai 
broni. 

Wczoraj rozpoczęły się manewry lotni- 
cze, atakiem na Smoleńsk. 

W napadzie były użyte po raz pietwszy 
samoloty zasłon dymnych. 

Na manewry przybyło kilkudziesięciu 
wyższych wojskowych z Moskwy, Lenin- 
gradu i Kijowa. Komisarz wojny Woroszy- 
łow ma przybyć na manewry 27 bm. 

Na manewrach tych znajdują się woj- 
skowi przedstawiciele jedynie Niemiec i Li 
twy. 

O losach Rady Miejskiej decyduje— 
jak wiadomo — Warszawa i wersje o 
jej rozwiązaniu notujemy z obowiązku 
informacyjnego. 

Listy do Redakcji 
Szanowny Panie Redaktorze. 

W dniu 15 b.m. Dyrektor Programów Roz 
głośni wileńskiej p. Hulewicz niedawno na 
łamach „Słowa* poruszył kwestję utworzenia 
przy Muzeum Wojskowem w Warszawie spe- 
cjalnego działu, poświęconego Ś.p. por. Żwir- 
ce i inż. Wigurze, który byłby w posiadania 
wszelkich pamiątek, dotyczących życia, zwy- 

  

* cięstwa, triumfów i tragicznego zgonu bohater 
skich naszych rycerzy powietrza, a zwłaszcza 
szczątków aparatu, na którym dokonali epo- 
kowego wyczynu okrywając nieśmiertelną 
chwałą Polskie Lotnictwo. Tak! R.W.D. 6 był 
duszą Ich duszy! W jego kadłubie była zam- 
knięta przeogromna myśl twórcza, która w ło- 
pocie skrzydeł goniła ku nowym zdobyczom, 
a Ich wspólnym wysiłkiem było coraz dalsze 
szersze zataczać kręgi w zawodach z żywio- 
iem i ludźmi o laury, sławę 'i potężne imię Ich 
samych (zbyt byli skromni), lecz gorąco umi- 
łowanej Ojczyzny. Tu na Wileńszczyźnie z 
prochów walecznych Praojców, na ziemi prze- 
siąkniętej krwią walecznych ofiar  tyloletniej 
niewoli, wystrzelił ku słońcu. ten przepiękny 
kwiat Wielkiego Ducha Potężnego Orła Tyta- 
nicznego Czynu. Musimy więc być dumni i 
tembardziej w swych sercach z całym pietyz- 
mem przechowywać pamięć o Nim i Jego 
wiernym przyjacielu, a wyraz temu dać w u- 
tworzeniu działu pamiątek po ś.p. por. Żwir- 
ce i inž. Wigurze, lecz nie w Warszawie, a 
tu w Wilnie, przy miejscowem muzeum i w 
tym celu rzucam inicjatywę społeczeństwu Wi- 
leńskiemu, by łącznie z aeroklubem, LOPP na 
czele z p. wicewojewodą p. Jankowskim Ma- 
rjanem, rozpocząć staranie u miarodajnych 
władz w kierunku pozyskania zezwolenia i pe- 
wnego subsydjum na zapoczątkowanie piękne 
go dzieła. A więc pamiątki, po tych drogich 
każdemu sercu polskiemu, podniebnych Bo- 
haterach ludziach niezłomnej woli, gromadźmy 
w jego Gnieździe Rodzinnem. Niech te reli- 
kwie narodowe będą wśród nas, niech się Wil- 
no stanie Mekką młodych lotników, którychby 
nowe zastępy czerpiąc tężyznę ducha  głę- 
boką wiedzę, poczucie obowiązku, miłość Oj- 
czyzny, z żywego testamentu przemówienia $. 
p. por. Żwirki utrwalonego na płycie, mogły 
lecieć w zwycięstwo, w podniebne szlaki po no 
we wawrzyny, jako wierni, niezłomni i godni 
jego następcy, pomnąc na to, że to co zdobyli 
ś.p. por. Żwirko i inż. Wigura nie śmiemy w 
przyszłym chalangeu ustąpić nikomu. 

Zofja Dębicka 
  

Szanowny Panie Redaktorze! 
W związku ze wzmianką, umieszczoną w 

wczorajszym numerze p.t. „Świetne wyniki wil 
nian w zawodach z okazji Ogólnopolskiego 
Święta Kolejowego uprzejmie proszę Wielce 
Szanownego Pana Redaktora o łaskawe zamie 
szczenie w swem poczytnem piśmie poniższe- 
go oświadczenia: „Świetne wyniki, jakie na za 
wodach w Warszawie otrzymali członkowie 
KPW. Okręgu Wileńskiego, przypisać należy 
temu, że wp. dyrektor Kolei Państwowych w 
Wilnie, inż.. Kazimierz Falkowski użycza swej 
troskliwej opieki KPW. a co zatem idzie, — 
ułatwia zarządowi okręgowemu możliwości 
prowadzenia intensywnej pracy nad podniesie- 
niem kultury sportowej swych członków, co 
właśnie przyczyniło się do odniesienia tak 
świetnych wyników na „Święcie Kolejarza Pol 
skiego”, zorganizowanego przez zarząd głów- 
ny KPW. w Warszawie. 

Prezes (—) PUCHALSKI. 
w-z sekretarz (—) DOWGIELEWICZ 

  

Pogrążeni w głębokim smutku zawiadzmizmy o :gonie nieodżałowanej 

pamięci naszego długoletni:go NACZELNEGO REDAKTORA, wybitcego 
literata i dziennikarze, wice prezesa P. Е. N.- Klubu Żydowskiego w Wilure 

Dona Kapłanowicza 
pogrzeb odbędzie się dziś o godzinie 12 w poł. z mieszkania przy ulicy 

W. Pchulanka 45 

Redakcja „Cajt” w Wilnie 

  

CHODZĘ PO MIEŚCIE... 
FATALNY STAN ULICY KRZYWE KOŁO 
Na samym wstępie zaznaczmy, że chodzi 

tu nie o nową ulicę tej nazwy, urządzoną 
przed paru laty i obecnie remontowaną, a o 
stare Krzywe Koło. Zaczyna się ta ulica przy 
ostatniej skrzynce pocztowej, przed dzisieįszem 
Krzywem Kołem i biegnie stromo w górę, w 
lewo od ul. Połockiej, by się w końcu połą- 
czyć z nowem Krzywem Kołem. 

Nowe Koło wcale nie przekreśliło egzysten 
cji dawnego; dla mieszkańców  wznoszących 
się przy niem domków, jest ono w dalszym 
ciągu potrzebne i na ich to prośbę kreślimy 
tych słów kilka. 

Stare Krzywe Koło — to wąwóz o stro- 
mych zboczach, ostro pnący się w górę. Wo- 
da deszczowa wyżłobiła głębokie rowy na ca- 
lej długości tej ulicy , utrudniając i bez tego 
mozolną komunikację. 

Chodzi o wybrukowanie tej ulicy, co jest 
o tyle łatwe, do uskutecznienia, że uliczka jest 
— jak się rzekło — wyjątkowo wąska: jakieś 
parę metrów zaledwie, nie potrzebuje więc du 
żo kamieni! 

ANTYSANITARJA NA UL. MIŁOSIERNEJ 

Zbiegająca od Bakszty do mostu przez Wi 
lenkę ulica Miłosierna posiada dotkliwy man- 
kament. Przechodzący tą ruchliwą uliczką mie 
szkańcy uderzani są niemiłą wonią, szerząca 
się od kamienicy nr. 4. 

Jak się okazuje, — źródłem tego smrodu 
jest nieskanalizowane podwórze wspomnianej 
posesji, którego wszystkie brudy, łącznie z tre 
šcią znajdującego się tam ustępu, są spuszcza 
ne prosto do rynsztoku ulicznego! 

Niedość tego! Dzięki uszkodzeniu kanału 
drewnianego, którym ciecz wspomniana wydo 
staje się na ulicę, wsiąka ona do ziemi, z niej 
zaś do fundamentów i šcian, zarówno kamie- 
nicy nr. 4, jak i sąsiedniej, oznaczonej nume- 
rem szóstym. W tej drugiej kamienicy w klat- 
ce schodowej drzwi frontowych wysoko nad 
podłogą przebiega linja nasiąkłych wilgocią 
murów, cóż dopiero mówić o suterenie: tain 
cała ściana od góry do dołu jest poprostu mo 
kra i zatruwa niemiłą wonią pokój! 

Mieszkańcy tej sutereny zwracali się do po 
licji i do magistratu z prośbą o pomoc. Po- 
cieszono ich zapowiedzią rychłego  skanalizo- 
wania tej kamienicy, upływa jednak drugi już 
miesiąc, a o kanalizacji ani słychu!... 

Dłużej z tem zwlekać nie wolno!... 

Przechodzień. 

NA FILMOWEJ TAŚMIE 
„LILJANKA CHCE - . ROZWIEŚĆ* — 

„CASINO*. 

Cokolwiek zechce ta powiewna istotka, 
zawsze znajdzie uznanie u wszystkich. 

Aje zdarzył się wyjątek. Liljanka zech- 
ciała się rozwieść i gwałtownie domaga się 
tego od swego męża. Jednak Henry Garat 
prócz tego, że jest czanującym chłopcem, 

ma olej w głowie i naturalnie nie zgadza 

się. 
Kto ma rację? Om czy ona? Wprawdzie 

służba hotelowa wodzi się o to za czuby, 
ale urocza pana przychodzi wkrótce do zgo 
dy ku ogólnemu (i swemu także!) zadowo- 
leniu. 

Ta lekka i nienużąca treść komedjowo- 
operętkowa znalazła oprawę filmową, sta- 
nowiąca swego rodzaju cadko wzrokowo- 
słuchowe. 

Reżyserował Thiele. Komu to. nic nie 
mówi, niech zobaczy film. 

Zachwycamy się filmami rysunkowemi. 
Podoba się nam ich rytmiczny dźwięk, ze- 
spolenie ruchu z myzuką. Film Thielego 
jest czemś w. rodzaju rysunkowego, tylko, 
że z udziałem żywych, nie rysowanych bo- 
haterów. 

Lwią część powodzenia zawdzięcza film 
wykonawcom. Liljan Harvey i Henry Ga- 
mat mają rekordową ilość wielbiciel:, no i 
zupełnie słusznie. Są tak mili, dobrani i 
zmgrami, że się patrzy ma nich z rzetelną 

przyjemnością. 
'Ton zasadniczy nadaje filmowi Liljan- 

ka. Od jej imienia zresztą film się nazywa. 
Cały obraz tańczy wraz z nią, porusza się 
rytmem muzycznym i zachwyca wzrok i 
słuch widza. 

Liljan Harvey jest angielką, gra w fil- 
mach niemieckich, jednocześnie wraz z Ga- 
ratem nakręcając wersje francuskie. Taką 
właśnie wersję oglądamy w „Casinie”. 

Słówko należy się doskonałemu komi- 
ikowi, który często ukazuje się w filmach 
francuskich — Lacianowi! Baroux. Tu w 
roli księcia-lowelasa jest jak. zawsze dosko 
mały i niezawodny. 

O ile film daje parę chwil rozrywki i 
odpoczynku, o tyle dodatki są mizerne. — 
Szczególnie ten polski! przezgląd, kręcony 
przez kogoś, kto nie ma pojęcia o apara- 
cie filmowym — jest: okropny. Zdjęcia ska- 
czą, gonią jak szalone i denerwują widza. 
Sala krzyczy i tupie, ale za mało. Tad. C. 

u m 
Art.-Fot- gr 

| Antoni SKURJAT a: | 
Przyjmowane są również roboty ama- 
torskie. Dia młodzieży specjalny rabst, | 

  

Pożar wsi 
WILNO. — Przedwczoraj we wsi Kisiance 

gm. święciańskiej z nieźnanych bliżej przyczyn 
wybuch pożar. Ogień momentalnie objął znacz 
ną część wsi, rozszerzając się coraz bardziej. 
Dzięki natychmiastowej akcji ratunkowej pożar 

po kilku godzinach zdołano umiejscowić. 
Pastwą płomieni padło 9 domów mieszkal- 

nych wraz ze sprzętami oraz kilkanaście bu- 
dynków gospodarskich z żywym i martwym 
inwentarzem. 

Kto podpalił Mieczysławów 
WILNO. — Sprawcy podpalenia maj. 

Mieczysławów w gm. hruzdowskiej nie 
zostali dotychczas wykryci. Również nie 
są ustalone powody, dla jakich dokona- 
no zbrodni. 

Według ścisłych obliczeń straty spo- 

wodowane pożarem wynoszą 40 tysięcy 
złotych. 

Spłonęła mianowicie stodoła wraz ze 
zbiorami i inwentarzem. Jedynie budy- 
nek był zaasekurowany. 

Zgon redaktora „Cajtu” 
W dn. 26 bm. w południe zmarł w Wilnie 

długoletni naczelny redaktor dziennika „Cajt* 
b. p. Don Kapłanowicz, przeż zy lat 51. 

B p. red. Kapłanowicz by riceprezesem 
Pen - Clubu żydowskiego w. Wilnie, członkiem 
zarządu Związku Literatów Żydowskich i kil 
kakrotnie członkiem zarządu Syndykatu Dzien 
nikarzy Żydowskich. 
Wymienione instytucje odbyły w godzinach 

wieczornych wspólne zebranie, poświęcone pa 
mięci zmarłego. 

Pogrzeb B. p. red. Kapłanowicza odbędzie 
się na koszt gminy żydowskiej, dzisiaj 27 bm. 
o godz. 12 w południe z Domu Żałoby przy 
ul. Wielka Pohulanka 45. 

кей Don Kapłanowicz urodził się w Wor 
nianach na Wileńszczyźnie w roku 1880. Ukoń 
czył gimnazjum w Wilnie,” od najmłodszych 
lat współpracował w prasie żydowskiej. — W 
roku 1903 wysłany był przez rząd rosyjski na 
Sybir .za działalność polityczną, po powrocie 
do kraju wydał w roku 1906 pierwszy zbior- 
mk nowel i opowiadań z opisem sybirskiej 
katorgi, pod tytułem: ,7a żółtym murem*.— 
W latach następnyca pojawiło się w druku kite 
ka innych zbiorów nowel. Red. Kapłanowicz 
był długoletnim korespondentem  dziennika* 
„Tog* w Nowym Yorku, jednego z najwięk- 
szych żydowskich czasopism w Ameryce. 

SPORT 
* TENISOWY TURNIEJ ZAMKNIĘCIA * 

° A, Z, $5.-и, i 
Mimo niesprzyjającej pogody i znacznego 

oddalenia kortów od centrum miasta, turniej 
tenisowy AZS'u cieszy się powodzeniem. Sta- 
nęło do walki 28 conajlepszych rakiet reprezen 
tujących wszystkie kluby wileńskie. 

Turniej trwa już od czwartku (mała ilość 
kortów oraz deszcz przerywający gry) —-trud 
no więc śledzić skrupulatnie za przebiegiem 
wszystkich spotkań. Podajemy tylko suche, te- 
chniczne wyniki spotkań ćwierć - i półfina- 
łowych, rozegranych w niedzielę i wczoraż 

W niedzielę: Korneluk — Borowski 7:5, 6:4; 
Grabowiecki — Bukowski 6:1, 6:1; Kewes -— 
Merecki contra _ Weyssenhoff — Kopeć 8:6, 
7:5:. Niezgrana para AZS'u miała w pierw- 
szym secie kilka setboli, a w drugim prowa- 

     

  

  

dziła już 5:1. 
Lisowski — Szulc contra  Korolczyk 

— Korneluk 3;6, 6:4, 6:4; .Grabowiecki — 
Turczyński contra Patyra — Wojkow 6:1, 6:0. 

Hohendlingerówna — Reissowa 6:2, 7:5.; 
Olechnowiczawa — Florczakowa 6:2, 6:2. Ho 
hendlingerówna — Turczyński contra Hudybo 
wa — Patyra 6:2, 6:3. 

W poriiedziałek: Florczakowa — Grabowie- 
cki contra Reissowa—Kewes 6.3, 6:2. Turczyń 
nowiczowa — Dowborowa 6:3, 6:2; Turczyń- 
ski — Kewes 0:6, 6:3, 6:2. Turczyński dał się 
pobić w pierwszym secie, lecz następnie zmie 
nił taktykę i zacykał czopami zbyt uinego w 
swe siły Kewesa. Grabowiecki — Korneluk 6:3 
6:2; Dowbor — Patyra 6:3, 6:2; Piotrowicz 
— Kopeć 7:9, 6:2, 6:4; Olechnowiczowa — 
Korolczyk contra Piekarska — Kopeć 6:2, 6:4. 

Turnieju nie zakończono. Zostało jeszcze 
do rozegrania szereg spotkań. W klasie A.: 
finał singlu Grabowiecki —. Turczyński. Do fi- 
nału pań weszła p. Olechnowiczowa, której 
przeciwniczką będzie triumfatorka spotkania 
Hohendlingerówna — Piekarska, a więc raczej 
p. Hohendlingerówna. 

W grze mieszanej para Florczakowa — 
Grabowiecki walczyć będą z parą, która zwy 

   

cięży w spotkaniu: Hohendlingerówna — Tur 
czyński contra Olechnowiczowa — Korolczyk. 
W grze parami panów też sytuacja nie zosta- 
ła wyjaśniona. Para Grabowiecki — Turczyń- 
ski czeka na rezultat gry: Kewes — Merecki 
contra Szulc — Lisowski, aby zmierzyć się ze 
zwycięzcą. 

W klasie B. sytuacja jest jeszcze mniej jas 
na. 

—Dziś gry odbywać się będą po południu i 
zapewne nie zostaną jeszcze ukończone. (t). 

NIEDZIELNY RAID MOTOCYKLOWY* 

W niedzielę odbędzie się (kolejny raid 
motocyklowy, zorganizowany przez Wil. 
'Two C. i M. — Trasa tego raidu wytyczona 
została w sposób następujący: Wilno—Ra- 
duń—Wilmo, co stanowi 168 kilometrów. 

Raid otwarty dla stowarzyszonych i 
nies ych. Zapisy do godz. 5-tej 
w sobotę przyjmuje p. Andrukowicz — ul. 
Zamkowa 10. 

W mastępną niedzielę (2 października ) 
na torze kolarskim na Stadjonie Ośrodka 
(Pióromont) odbędą się zawody kolarskie 
oraz popisy motocyklistów. Sądząc z frek- 
wencji na otwanciu toru, i te zawody zgro 
madzą na „trybunach* tłumy. (t) 

ZAWODY SZKOLNE 

W niedzielę zakończyły się doreczne za 
wody leklkoatletyczne o mistrzostwo wileń- 
skich szkół średnich. Z racji licznych zgło- 
szeń trwały one przez trzy dni i cieszyły 
się dużem zaintenesowaniem publiczności 
(czytaj sztubakerji płci obojga). Pogoda 
niedopisała, to też wyniki osiągnięte w nie 
których konkurencjach niezbyt wiernie od- 
źwierciadlają poziom formy młodocianych 
zawodników. Ale nie o rekordy przecież i- 
dzie i nie o tworzenie kilku, bodaj nawet 
Kusocińskich. Akcja WF. ma zadania mniej 

m błyskotliwe, ale realniejsze. 
Wynik techniczne w' poszczególnych kon 

kurencjach przedstawiają się następująco: 
Biegi: 100 m.: — Krauze (Szk. Techn.) 

12 sek,, Zalewski (g. A. Mickiewicza), Ko- 
walski (g. A. Mick) — 110 m. przez płot- 
ki: — Kowalski (g. A. Mick.) 20,6 sek., 
iParfionow (g. Lelewela), Amelczenko (g. 
Lelewela) ; 1500 m. — Samecki (Szk. ogr.) 
4 m. 35,6 sek., Herman (Sem. Naucz.), To- 
maszewicz (g. A. Mick.) Skoki: wzwyż — 
Amelczenko (g. Lelewela) 165 cm., Krau- 
ze (Szk. Techn.), Kowalski (g. Mick), wdal 
— Krauze 6 m. 15 cm., Małachowski (Szk. 
Ogr.), Kowalski. 

Pchnięcie kulą — Fiedoruk (Szk. Tech.) 
12,46 m., Pazurkiewicz (g. Z. Aug.), Ur- 
ban (g. Lelewela). Rzut dyskiem — Żukow 
ski (g. Mick.) 322 m., Fiedoruk, Urban 
(g. Lelewela). (t)



     

grodžiejyka 
— ŚWIĘTO CHRYSTUSA KRÓLA W 

GRODNIE. Ks. dziekan grodzieński rozpo- 
czął przygotowania do uroczystego obcho- 
du święta Chrystusa Króla, które obcho- 
dzone będzie 30 października. 

— ZAWIESZONY ZWIĄZEK. Stanosta 

powiatowy grodzieński zawiesił działalność 

„Związek zawodowy robotników pnzemysiu 
odzieżowego w Polsce, oddział w Grodnie'* 

za działalność zagrażającą bezpieczeństwu 
publicznemu. : 

— NOWIY TYGODNIK ŻYDOWSKI W 
GRODNIE. Od pierwszego października w 
Grodnie zacznie wychodzić nowy tygodnik 
w języku żydowskim, pt.: „Grodner Styme'* 

Jest to organ „„Bundu', poświęcony „o- 
bronie interesów robotniczych '*. 

— ŁADNY SKŁAD APTECZNY! Pod- 
czas rewizji składu apitecznegło Stejnwaksa 

przy ulicy Bonifratenskiej, kierownik bry- 

gady lotnej kontroli skarbowej wykrył 

sprzedaż jodymy, przygotowanej na spiry- 
tusie skażonym. 

Stejnwaksa pociągnięto do odpowie- 

dzialności, a jodymę skonfiskow amo. 

— NA DWORCU GRASUJĄ ZŁODZIE 
JE KIESZONKOWI. Jadwidze Łotoszek. 
zamieszkałej przy ul. Grochowskiej 76, skra 

dziono na dworcu kolejowym w Grodnie 25 
złotych z ikieszeni płaszcza, 

AAA ad AA AAAA AAAA AAA DAŁA AAAA AA AAA AAAA SKA — 

Największą i najbezpiecz- 
niejszą zbiornicą kapitałów 

i oszczędności 

jest KOMUNALNA KASA 
OSZCZĘDNOŚCI POWIATU 

GRODZIEŃSKIEGO 

Wysokie oprocentowanie—całko- 
wiłe bezpieczeństwo — wypłaty 

na każde żądanie. 
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KiNA P. T. K. TEL. 214 
ESET SSSR 

sean. 0 g. 6, 8 i 10.15. 

Džwigkowiec 

Kino „POLONJA“ 
Pocztowa 4. 

„BEZIMIENNI 
BOHATEROWIE" 

z M. Bogdo. A. Brodziszem, Zulą, 
Pogorzelską i St. Jaraczam 

w 100 proc. džwiękowcu polskim 

wstęp Gd 80 gr. 

Dźwiękowiec 
Xino „ĄPOLLO“ 

Dominik. 26. 
Najśmieiszy film w polskiej wersji 

dźwiękowej p. t. 

AFRYKA MÓWI 
Rzecz dzieje się na odszarach „czar- 
nego ląda* od stlantyku do indyj- 

skiego oceanu. 
Wstęp ed 70 gr. 

  

KINO „PALACE“ 
Orzaszk. 13. 

Największe asy ekranu 

IGO SYM 
w wielkim filmie p. t. 

„SPELUNKA“ 
wstęp od 45 qroszy. 

— STRÓŻ ZAMIAST PILNOWAĆ, — 
KRADNIE. Z domu przy ul. Kalucińskiej 

8 z korytarza mieszkania Frydmana Mow- 
szy skradziono łóżkio żelazne, wartości 40 

ych. 
O ikradzież podejrzany jest stróż domu. 

— KRADZIEŻ BIELIZNY. Kazańskic-- 
mu Lejbie, zamieszkalemu przy ul. Karme- 
lidkiej 23, ze stnychu skradziono (bieliznę, 

wartości 125 złotych. 
Policja poszukuje nieznanych „elegan- 

tów. 

słoniińrka 
— UROCZYSTOŚCI ŻYROWICKIE KU 

OZCI NAJŚWIĘTSZEJ MARJI PANNY. 

Zwyczajem dorocznym w: dniu 25 bm. Źy- 
rowice obchodziły wielką uroczystość rocz 
nicy koronacji Najświętszej Marji Panny. 

Do uroczystości tego święta szykowala 
się skromna mieścina już oddawna. Stwo- 
1zomo nawet w: tym celu kiomitet kościelny, 
ikttóry zajął się popularyzacją obchodu w o 
kolicy, oraz czynnościami oreanizacyjnemi 
na miejscu. 

Prace komitetu nie poszły na marne, 
gdyż w niedzielę, w, dniu uroczystości, a czę 
ściowo i w wigilję jej, przybyły liczne piel 
grzymki. katolickie, tak ze Słonima jak i z 

pobliskich miejscowości, a mianowicie: By 
temia, Sielawiez, Derolczyna i innych. 

W miedzielę rano Żyrowiee, udekorowa- 
me flagami о barwach nanodowych, witały 
tłumy: pątników, zdążających na odpust.— 
Wkrótce pnzed 6-tą zrana rozległ się dzwo- 
nek przy skromnym kościółku żyrowickim, 
malowniczo położonym na wzgórzu i pięk- 
nie zadrzewionym. 

Była to zapowiedź miebawem mającego 
się rozpocząć nabożeństwa rannego. 

Około 10-tej rozpoczęło się 'unoczyste 
mabożeństwo obrądku wschodniego — 0d- 
prawione przez Jezuitę ojca Niemancewi- 

icza z Albertyna, który też wygłosił kaza- 
nie kaleczonym językiem białoruskim (ra- 

    

, czej rosyjskim), 'w którem powiedział mię- 
dzy imnemi, że tem, czem dla Polaków jest 

Częstochowa, a dla. Litwinów Wilno, tem 
dla Białorusinów są Żyrowice, Przemówie- 
nie, obfitujące w tego rodzaju frazesy, 

nie mogło wszakże wywrzeć na słucha- 
czach, będących w przeważnej ilości rzym- 

sko-katolikami i rdzennymi Polakami, do- 
datmiego wrażenia. Zamiast utnwalenia po- 

gody ducha, z jaką wierni Polacy zdążali 
do świątyni — zastąpił ją niemiły zgrzyt. 

O godzinie 11-tej ks. Hemler z Byttenia 
w asyście licznego duchowieństwa katolic- 
kiego. odprawił uroczystą sumę i wygłosił 

podniosłe kazanie. 
Po południu o godzinie 2-giej odprawio 

mo uroczyste nieszpory, które zakończyły 
| uroczystości żyrowidkie. Przeszło tysięczny 
tłum wiernych opuszczał cudowne miejsce, 

w: madziei, że w roku przyszłym danem mu 

będzie obchodzić to wielkie święto bardziej 
uroczyście. 

— PRZYJAZD MARSZAŁKA SENA- 

TU WŁADYSŁAWA RACZKIEWICZA. — 
Wczoraj o godzinie 1,06 pociągie mpośpie- 
sznym z Warszawy przybył do Słomima 
Marszałek Senatu p. Władysław Raczkie- 
wicz w towarzystwie sekretamza osobistego 
p. Mohla. 

— SP. JANINA KLEINDIENSTOWA, 
Zmarła. znaną była na naszym terenie jako 
jedna z nielicznych i cichych, lecz jakże 
pracowitych, skromnych, a wytrwałych 
działaczek na polu oświatowem. 

Wieść o jej śmierci wstrząsnęła do glę- 
bi miejscowe społeczeństwo (polskie, star- 
sze i młodzież. Toteż wczoraj, podczas od- 

  

Początek seansów 
15, — 8, — 10, 

  

Wstęp od 70 gr. 
UWAGA: kasa czynna od godz, 5.30 
  

KINO s g. 6. 

DŹWIĘKOWE 
„ŠWIATOWID“ Rekord humoru, 

GRODNO, Brygidzka 2. 

tantastyc7nošci 
i gry aktorów osiągnął bez wątpienia film według satyry 

temata, potężnej wystawy 

Marka Twaina p. t. 

Na dwarze króla Artura 
W roli głównej COILL ROGERS i MYRNA LOY 

L   

  

HERMAN ZANDON : _ 28) 

KLUCZ DO ZAGADKI 
ROZDZIAŁ XX. 

w SCOTLAND YARDZIE 

laksis szybko odwiózł ich do celu. 
Szli do gabinetu głównego komisarza. 
Milliken wszedł pierwszy i poprosił 

swych towarzyszy, by zostali w pocze- 

kalni. 
Dziewczyna ścisnęła rękę Donalda: 

—- To wszystko jest takie zawikiane, 

niepra »daż, Donaldzie? 
Rzeczywiście:, 

Patrzał na nią tak, jakby w ciągu о- 
statniej godziny zaszła w niej jakaś 
zmiana :. 

-— Szkoda, że nie złapałem człowie- 
ka, kióry chciał cebie zadusić, — powie 
dział wreszcie. 

— O, ol... Jaki groźny! — roześmia- 
ła się Glorja. Wyglądasz jak jagniątko, 
z temi niewinnemi, oczyma, a marzysz 

o morderstwie! 

— Tak, chciałbym zabić tego łotra! 
On może znów napaść na ciebie... 

— Nie sądzę. Piorun nie uderza ni- 
gdy dwa razy w to samo miejsce. 

— Ale Stegton nie jest piorunem.. 

—- Ty myślisz, że to Stegton? 
— Tak, on sam, ałbo ktoś z jego pod 

władnych. 3 
Glorja otworzyła swą torebkę i Szu- 

kała w niej czegoś. 
— Czy jesteś guzikologiem? — zapy 

tała żałtobliwie. 
— Co?! — 
— Guzikolog! Niezłe słówko, nie- 

prawdaż? Ja sama je wymyśliłam. To 
znaczy — człowiek, który wie wszystko 
o guzikach. Ich pochodzeniu i t.p. oto 

_ Wydawca: Stanisław Mackiewicz. ių 

Teri 

masz egzemplarz, na którym możesz wy 
próbować swe wiadomości. 

Podała Donaldowi płaski, czarny gu- 
zik, przy którym wisiał jeszcze pęczek 
czarnych nici. 

— Oto ślad, który musi ci wskazać 
do odkrycia mego napastnika, — wyja- 
śniła, — wyrwałam ten guzik szamoczac 
się z nim... Poza tem podrapałam ru 
twarz!.. Oto dwie wskazówki, co do je- 
go osoby, które mogę ci dać! 

— Czy mogę zatrzymać ten guzik? 
— Tak, tylko nie rzucaj się na kaž- 

dego, który będzie miał podrapaną twarz 
i nie ma guzika! 

Dziwna z ciebie kobieta, Glorjo. Cze 
mu nie powiedziałaś Millikenowi o tem, 
że masz ten guzik? 

— Nie wiem... Może to kobieca intu- 
icja? Jak wiesz tem tłumaczy się wiele 
nonsensów! 

— I wiele głębokich posunięć!... Dla 
czego skłamałaś przed Millikenem, że 
spędziłaś noc na wsi? A zresztą nie mów 
my o tem... Nie chcę wyłudzać od cie- 
bie twoje małe tajemnice. 

— Jesteś poczciwy, Donaldzie! Z se- 
kretów można się zwierzać tylko przy 
świetle księżyca... Moje tajemnice nie są 
małe — są olbrzymie!... 

Rozłożyła ręce ruchem przesadnie 
tragicznym. 

‚ — Jakieby one nie były, jestem pe- 
wien, że są to bardzo miłe tajemnice!.. 

— Nie masz w sobie ani trochę nieu- 
iności!... Cieszy mnie to bardzo, Donal- 
dzie. Mam wielką ochotę objąć twoją 
głowę i pocałować. Ale niech się pan 
nie przeraża Mr. Chadmor, potrafię opa- 
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ama did, ESL НЫ 00 

Drukarnia wydawnictwa „SLOWA“. 

SŁO WO 

prawianego za duszę zmarłej nabożeństwa, 

zauważyliśmy świątynię przepemioną wier 
nymi, którzy wspólnie zanosili modły do 
tronu Najwyższegio. 

Po zakończeniu nabożeństwa ks. pre- 
fekt Pogorzelski wygłosił "wzruszające 

przemówienie, streszczając żywot zmarłej i 
wydaje się nam niezrozumiałem i wymaga- 
jącem ingerencji jego władz przełożonych. 

podkreślając jej wielkie zalety osobiste. 

W osobie zmarłej tracimy gorącą pa- 
trjotkę, dobrą nauczycielkę i cichą dzia- 
laczkę społeczną, której obce były roz 
i chwała, a bliskie kształcenie młodzieży 

i obywatelskie jej wychowanie. 
Cześć Jej pamięci! 

— DLACZEGO KURSY HADLOWE 
POLSKIEJ MACIERZY SZKOLNEJ W 
SŁONIMIE NIE SĄ CZYNNE. Przed noz- 
poczęciem mwoku szkolnego, mury miasta 

Slonima oblepione zostały ogłoszeniami 

Polskiej Macierzy Szkolnej, w których 0z- 
najmiamo o mającem nastąpić otwarciu 
kursów handlowych w Słonimie. Nie bę- 

dziemy się tu zastanawiali nad celami i 

eniem tych kursów, gdyż są one aż 
nądto wiadome, zresztą odnośne władze 
szkolne i miejskie, doceniając ich zmacze- 

nie, pomagają w organizowaniu. 

I zdawałoby się, że szlachetnemu zamia 

rowi Polskiej Macierzy Szkolnej mie nie 
„przeszkodzi, jednakże talk nie jest. 

Zdumieni długotnwałem nieuruchomia- 
niem kursów, zwróciliśmy się do ich orga- 

nizatorów z prośbą o wyjaśnienie. 
Oświadczono mam, że kursy mie mogą 

być unuchomione narazie, ponieważ kierow. 

nik szkoły powszechnej Nr.3 (t. zw. Sza- 
fbasówki), pomimo zezwolenia Inspektoratu 
Szkolnego i magistratu, mie wpuszcza słu- 
„chaczy tych kursów do lokaluu, uniemoż- 
liwiając tem rozpoczęcie nauki. 

Podobne stanowisko kierownika szkoły 

   

   

    

— NOWA GAZETA ŻYDOWSKA. — 
iP. Mański zaczął wydawać czasopismo ży- 
dowsikie , „Bara nowiczer  Mioment“. 

— GROŹNY POŻAR. W dniu 23 bm. 
podczas silnego wiatru w. dzień, wybuchł 
pożar w miasteczku Stołowiczach. Pożar 

przybrał odrazu groźne rozmiary z powodu 
wiatnu, gdyż przerzucał się na budynki są- 
siednie. Zaalarmowano Starostwo. — Pan 
stanosta Neugebauer zlecił straży barano- 
wiekiej wyjechać ma miejsce, udając się о- 
sobiście do Stołowicz. 

Zawdzięczając przybyciu straży bara- 
nowiekiej i odwróceniu się wiatru, pożar 

przyniósł stosunkowo niewielkie straty. 
Spaliły się zabudowania Wołodykowej, 

2 wieprze, 4 prosięta i tegoroczne zbiory, 
wartości około 6500 zł., u Frydmanowej 
dom, stodoła, chlew i tegonoczne zbiory, 

wartości. 5180 zł. й 
Podczas ratunku złamała rękę Anna 

Wolożykowa i poparzyli się: policjant Jó- 
zef Woliński i strzelec iAntoni Bułygo. 

Wołożykowa i Bułygo zostali odwie- 
zieni do szpitala sejmikowego. Pan staro- 
sta wydał ma miejscu poszkodowanym do- 

raźne zapomogi. 

Radja wileńskie 
WTOREK 27 WRZEŚNIA 

11.58 Sygnał czasu; 15.10 Program dzien- 
ny; 15.15 Chóralna muzyka taneczna (płyty. 
15.35 Komunikat meteorologiczny; 15.40 Mu- 
zyka kameralna (płyty); 16.20 Audycja dla 
nauczycieli muzyki; 16.35 Komunikat dla żeg-, 
lugi i rybaków; 16.40 „Zamykamy sezon ka- 

cert symfoniczny; 18.00 „W jagodowym kra- 
ju“ — wrażenia z podróży po Polsce, wygłosi 
H. Wańkowicz; 18.20 Muzyka taneczna; 19.10 

darczo - społecznych * — odczyt litewski; 
Rozmaitości; 19.35 Prasowy dziennik radjowy; 
19.40 „Film tantastyczny* — teljeton wygłosi 

sand, li ki; 20.00 Koncert. W prze|Polskiego, * Wilno 
A КН PE IMickiewicza 28, lub do rwie feljeton „Narodziny jedenastej zimy” 
Zdzisława Marynowskiego; 21.50 Komunikaty; 

22,00 Muzyka taneczna; 22.40 Komunikaty; 
22.50 Muzyka taneczna. * 

nować swe pragnienia! Księżycowe świa 

tło jest równie konieczne dla pocałun- 

ków, jak dla tajemnic! 

— Będę się modlił, 
czorem był księżyc! 

— Bądź ostrożny Donaldzie. jestem 

pewna, że naprzykład Milliken uważa 
mnie za niebezpieczną oszustkę. 

— A ja myślę, że jesteś... 

Nie skończył, bo drzwi otworzyły się 
i z gabinetu wyszedł starszy człowiek. 

ukonił się z godnością dwojgu młodyr1 

i nieco zmieszany zniknął za drzwiami. 

— To doktór Wilet, — szepnął Do- 

nald. 

Wszedł policjant: 

— Mr. Mott prosi Miss  Westcott. 

Nie, — zaprzeczył, gdy Donald wstał 

również, — państwo wejdą po kolei... 

Donald usiadł nieco zaniepokojony. 

Musiał długo czekać, nareszcie wróciia 

Glorja, wzruszona, ale uśmiechnięta. 

— Proszę wejść, — zaprosił policjant 

Donalda. : 

Mott urzędował w dużym pokoju 0 

wysokich oknach. Siedział przy dużem, 

dębowem biurku Obok nićgo stał Ripple, 
a w głębi pokoju — Milliken. 

— Niech pan siada, Mr. Chadmot, 

— odezwał się pierwszy Mott. — Właś- 

nie wysłuchałem raportu Millikena. Je- 

żeli pan chciałby coś zmienić we wczo- 

rajszem swem nocnem zeznaniu, teraz 

może pan to uczynić. ; 

Powiedziałem prawdę, więc nic zmie 

nić nie mogę! 

— Przed chwilą był tu doktór Wilet, 

pan pewnie widział go wychodzącego. 

On zmienił zupełnie swoje poprzednie ze- 

znanie. Myślałem więc, że może i pan 

ma ochotę zrobić to samo?.. 

Mott milczał chwilę i dodał: 

— Doktór złożył odmienne zeznanie 

żeby dziś wie- 
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CZERWONO - 
POLSKIEGO 

jakowy* — odczyt z Warszawy; 17.00 Kon-,(buhaj, 3 krowy, jało- 
„wica) z powodu reduk- 
cji obory S P R Z E- 
ID A JĘ folwark „Da- 

Program na środę; 19.15 „Z zagadnień gospo-|niłowo". O szczegóły 
19.30|zwracać się do Wileń- 

skiego Związku Hodow 
ców Bydła Czerwono - 

OBY zę EEN © WEED ZKE 

  

Dźwiękowe 

Kino 

HELIOS w-g powieści В. Szolochowa 

Dziś premiera! Najnowszy artystyczny przebój dźwiękowy wytw. „SOWKINO* w Moskwie 

ĄILOŚĆ DOŃ$KIEGO KOZAKA 
„Cichy Don“ rež Olgi Preobrażeńskiej i lwana Pronowa z udziałem najwybitniej- 

szycb artystów testrów moskiewskich. Orygiralne pieśni i tańce w wykonaniu dońskich kozaków. 
Atrakcje dźwiękowe. Na 1-szy szans ceny zniżcne. Szanse 4, 6, 8 i 10.20 Na premiery, sobcty i niedziele bilety hone- 

rowe nieważne. 

  

Dziś! Po raz pierwszy w Wilnie! Najnowszy przebój produkcji „Paramouniu* 1932-33 r. 

Dźwiękowe kino 

Wielka 42, tel. 528 

UDOTWÓRCA 
Wspaniała kreacja najmodniejszej gwiazdy ekranu Silvji Sidney i bohater tilmu 

Nadzwyczaj ciekawa fascynu.ąca treść! Oiśniewająco piękne widcki! 

(Wiara czyni cuda 
a miłość jest pod- 

stawą życia) 

„SZARY DOM* Chester Merris 

Koncertowa gra aktorów! Najnowsza technika! Napięcie! 
Nad program: Konkursowy tygodnik „Paramotntu* orsz najnowszy „Pat*. 

Na pierwszy se2ns ceny zniżon*. 

  LARP 

OSTATNIA LICYTACJA 
Zarząd Konkursowy Masy  Upadi. Tow. 

Handi. - Zastaw. (Lombard) w Wilnie ul. Bi- 
skupia 4 (tel. 14-10) zawiadamia że dn. i!, 
12 i 13 października rb. w lokalu Len:bardu 
o godz. 4 po poł. odbędzie się OSTATNIA 
I OSTATECZNA licytacja wszystkich pozosta 
łych zastawów od Nr. 68404 do Nr. 106312 
włącznie. 

ZARZĄD. 

  

Dwa pokoje 
d' wynej;cie, Portowa. 
5m 4 

POKÓJ 
duży, jasny, z umebio- 
waniem lub bez w do- 
brym punkcie miasta“ 

sosnowe 

  

(HB DLL 

Farbisrnia I Pralnia 
Chemiczna zł E c Z A“ 

ul. Mickiewicza 9 (wejście z ul. Sniadeckich) 
farbuje i czyści najnowszym sposobem 

solidnie, fachowo po cenach konkurencyjnych 

GABINET 
Racjonalne] kosmetyki leczniczej 

Wilno, Mickiewicza 31 m. 4. 

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

cjonalnej. 
Codziennie od g. 10—8. 

W. Z. P. 

  

  

      
T 
Lekarze 

DOKTOR 
Zeldówicz 

chor.skórne, wenerycz - 
ne, narządów  moczo- 
wych, od 9 do 1, 5 — 

SPRZEDAM 
niedrogo w Górach An- 
tokolskich dom z pla 
cam: 6000 mtr2 Do. 
wiedzieć się ul. Zawal 
na 4 m. 4, 

Prześliczny KOTEK 
8 wiecz. ANGORA bialy trzy- 
DOKTOR miesięczny niedrogo — 

ZELDOWICZOWA Portowa 28 m. 5. 

kobiece, weneryczne, T“ SĘ 
narządów . moczowych KUPIĘ OKAZYJNIE 
od 12 — 2i od 4—6 , WIERZCHOWCA 

ul: Miekiewicza=22 - zosłego "z lemperaren= 
tel. 277. tem i dobrym eksterje- 

: rem Szczcgėlowe ofer- 
z ` "7 ty sub „wi:rzchowiec* 
ADALAAA AM AŽ mininiai przyjmuje red, „Slowo“ 

Kusuo —-- 
70 RAT EPIAN 

ksėtki мм dobrym sta- 
nie do wynajęcia lub 
Кар та 
Wiadomość w admini-* 

j SPRZEDAŻ 

  

  

OKAZJA : > 
taniego kupna ubrań, Stizcji „Słowa” и С. 
mebli, kas ogniotrw., + 
futer--biznterj Rpa OPO > 
powodu likw. lombar- | A*AAAAA4AAAAAAA4AA4 
du. Biskupia 4 — tel NE Lokale 

RE FETTEFWYTYWEYYVYWYYY. 

PGume BYDŁA a A OJ umeblowany dla jednej 
lub dwu osób, osobne 
wejście, balkon — do 
wynajęcia. Artyleryj - 
ska 1 m. 3. 

POKÓJ 
do wynajęcia dobrze 
umeblowany ze wszy- 
stkiemi wygodami na 2 
lub 1 osobę (używanie 
łazienki, salonu) Na 
życzenie dobre obiady, 

ul. 

.|E. Taurogińskiego, ul. СО0 . z › alkowite utrzyma- 
„ ĮMilehska 39 m. I WI nie. Objazdowa 6 — 7 

Wilnie. 

   
dlatego, że dowiedliśmy mu, że wczoraj 
skłamał... 

— Skłamał? 
— Tak, a to zawsze robi złe wraże- 

nie na sędziach. Lepiej jest powiedzieć 
odrazu prawdę. Jak pan zapewne 
jnięta, dr. Wilet twierdził w nocy, 
stryj pana już nie żył, gdy on nadszedł... 

— Tak. Czyżby to nie było prawda? 
— Umarł chwilę później. 
— Czemu więc Wilet nie powiedział 

tego odrazu?. 
— Tak, to dziwne, kiedy rozumni lu- 

dzie popełniają czyny bezmyślne!.. Plą- 
сга się w Sprzecznościach i wkońcu, 
przyciśnięci do ściany, muszą się przy- 
znać do wszystkiego. 

— Przyznać do wszystkiego?! Czyż- 
by to znaczyło, że on?.. 

Komisarz uśmiechnął się: 
— Nie do morderstwa, o, nie! Minu- 

tę, lub dwie stryj pana żył jeszcze przy 
doktorze. Przez ten czas stryj pana zdą- 
żył nazwać imię mordercy... 

Mott zatrzymał się, czekając na etekt 
swych słów: 

— Nie sądzę doktora zbyt surowo, 
— ciągnął dalej. — Wilet popełnił błąd, 
ale naprawi! go szczerem wyznaniem. 
Zrozumiał, że nikt nie ma prawa stawać 

na przeszkodzie sprawiedliwości i osła- 
niać zbrodniarza. 

— Ostaniač?... Kogo?.. — wymówił 
z trudem Donald. 

— Pana, Mr. Chadmor! 

Na chwilę serce zamarło w piersi 
Donalda. 3 

— Mnie?... Mój stryj powiedział... Nie, 
to niemożliwe, to jest zbyt głupie! 

— Przeciwnie, jest to jedyne, praw- 
dopodobne / wytłumaczenie sprawy! 
Wszystko, nie mówiąc — о świadectwie 
doktora Wileta, wskazuje na to, że pan 
jest mordercą. Pana własne słowa unie- 
możliwiają przyjęcie innej hipotezy! 
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Początek o gedz. 4, 6, 8 i 10,15, W dnie świąt o Ż-ej. 

K) A НОЖОКОоЕЕ 

Drzewo opalowe, brzozowe, 
i olszowe, oraz węgie! = 
górnośląski 
POOSETEZCER 

e 
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a 3 — 3. Dowiady- Е 

wać się w godzinach SKŁAD DRZEWA E 

biurowych. s a a 

owa > | Michała hr. Tyszkiewicza | 
NA acaj © w Wilnie, ul. Tartaki 28, tel. 751. = 
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4 ks Dostarcza również dla urzędów i Instytucji. = 

SE "POKÓJ. = Dła P.P. Urzędników na raty. = 

SOME wygodami“ AT 
odnajmę — możną z 
utrzymaniem nie drogo ‚ 

Bankowa z Makowej Walką z kryzysem! Ceny zniżone o połowę 
N 2 m. 6 
oO ROZA s« MOSTOWA 

bowwnającia | ŁAŹNIE I WANNY „AGRES Ne 12 
miesiksni» z 4 pokoi 
i kuch.i ze wsze'kiemi 
wygodami przy ulicy 
Skopówka 6. 

po remoncie i wprowadzenin mięzkiej wody miejskiej z dniem 

29 września b. r. zostaną znów otwarte i bzdą czynne 

CZWARTKI, PIĄTKI i SOBOTY  Csny zniżone © połewę 
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Pesady prosi o udzielenie  ja- 
TIYYTYYYYTTYYWYTYWYY" kiejkolwiek pracy, faj- 

- — — — — -- chetniej we własnym 
Wykwalifikowaną fachu. Pieślak Jan, Ma 

inanicurzystkę ma dO- jjnowa 7. 
brych warunkach po- „ш — 
szukuje zakł:d fryzje- O GRODNIK 
ski Pallera Pohulanka kwalifikowany z prak- 

nr_ 19, tel. 991 tyką, Legjonowa 43. 
R Chlebowski Antoni. * 
BAŻAAŁAABAAŁDAAŁAŁKAA: = 

CIEŚLA 
Lekcje prosi o udzielenie ja- 

UESENEGE A UREBNERI kielkolwiek pracy. Za-' 
s *"rakowski Stanisław —- 

STUDENTKA Trakt Batorego 2. я 
poszukuje prywat - __ 
nych lekcyj do dzieci 
od lat 7 - miu. Zgło- 

  

SZEWC : 
° dobry robotnik bardzo 

AI so AC „Sło- potrzebujący pracy. — 

W: zgadzający się na każ 
MASAMAAAA42A44223325 ję warunki wynagro - 
POSZUKUJĄ dzenia poszukuje za- 
PRACY jęcia. — Czebotarunas* 

S rin Wiktor * Wodociągowa 

Siostra-pielęgn. .. . 
z długoletnią praktyką ŚLUSARZ 
skromnych wymagań YECHANIK 
poszukuje pracy przy / pozostający bez pracy 
SS rs So przyjmie posadę na“ 

y 2 skromnych warun - 
"" kach. Pracowity, solid-* 

ny, uczciwy. Dobry ro 
botnik. Tokarska 6 m. 
6. Zaulewicz Włady - 

Inteligentna 
раппа poszukuje po- 
sady gospodyni domu 

  

  

u samotnego paa”. Zgło- 
szenia w Ria: pod w. 

ZOE - ROBOTY. 
SZOFER WSZELKIE. 

z dobremi świadectwa- druciarskie wykonuje 

mi, trzeżwy, uczciwy, tanio i_ solidnie Wy- 

pracy. Wy- ganowski Michał Bu-" poszukuje 
magania skromne. Wa- kowa 12. 
ilewski Antoni Ostro- -- silewski Antoni TaLi 
bramska 25. 
аЕН НЕЫ MEBLOWY 

CUKIERNIK znający dobrze swój 

znający dobrze swój fach prosi o udzielenie 

fach, pracowity. Przyj- mu pracy. Przyjmie ró 

mie posadę za skrom-“ wnież zamówienia. — 

ne wynagrodzenie — Wykonanie sofidne. — 

"Tummel Ernest. Pań- Babkin Antoni, Smoleń 

ska 7. ska 13. 
L — -- 

  

— Ale Wilet nie miat powodu mnie 

osłaniać! Prawie się nie znamy. 

—- On mówi, że był obecny przy 

przyjściu na świat pana. Był przyjacic- 

lem pańskiego ojca i całej rodziny Chad 

morów.. . 

— |-mój stryj powiedział mu, że.. 

— Nie, on nie powiedział słowamii, 

on był zbyt słaby, by mówić. Ale doktór 

zauważył, że chce coś powiedzieć i za- 

pytał, czy może wyjawić imię mordercy ? 

Wtedy stryj pana skinął głową i wska- 

zał polcem... wie pan co? 

— W każdym razie nie mniet... Nie 

było mnie w pokoju... 

— Pana nie było, ale w  bibljotece 

wisi portret — portret pana. z lat dzie- 

cinnych. Otóż, w odpowiedzi na pytanie 

doktora, umierający wskazał palcem ten 

portret, oskarżając w ten sposób pana. 

W tejże chwili umarł. 

Mott skończył i siedział, wpatrzony 

w twarz Donalda. Nikt nie przerywał 

milczenia. Donald stał jak skamienialy. 

Wreszcie Milliken odsunął się od о- 

kna i rzekł spokojnie: : 

— Na pana miejscu, panie komisarzu, 

nie ufałbym tak ślepo Wiletowi. 

— Dlaczego? = 

—_- Bo doktór nasz ma usposobienie 

zbyt zmienne! Nie dowierzam ludzioia, 

którzy to mówią prawdę, to znów kła- 

mią! W nocy opowiadał jedną historyj- 

kę, a teraz drugą... może ma w tem ja- 

kiś cel własny?. 

Mott odpowiedział po namyśle: 

— Przyznał się, że umierający wska- 

zał na portret bratanka, dopiero wtedy, 

gdyśmy go przycisnęli do ściany i sam 

radził, żebyśmy nie przypisywali teniu 

zbyt wielkiego znaczenia. Kiedy się coś 

z takim trudem wydziera człowiekowi, 

należy przypuszczać, że właśnie to jest 

prawdą! 
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— —-kiejkolwiek posady. — == 

--3. Aleksandrowicz Kazi 

ŚLUSARZ KRAWCOWA 
prosi o udzielenie ja- wykonanie staranne. — 
kiejkolwiek pracy. Sta- szyje dobrze i niedrogo 

  

nisław Andrzejewski — Zawadzka Brygida — 
Pokój 6. Majowa 15. 
- — -u = 
ŚLUSARZ W CEGIELNA 

dobry fachowiec, = so- pod Wilnem lub na 
lidny, ze Świadectwa- Wileńszczysźnie 
mi, poszukuje pracy w przyjmie pracę ma se- 
zakresie swej specjal- zon. Kalwaryjska 135. 
ności. Slaskowicz An- Wodejko Adolf. 
toni Więzienna 2 m. 

RZ RR EKONOM 
SZEWC zdolny, pracowity pe- 

pozostający bez pracy leca się. Bakszta 14. 
prosi o udzielenie ja: Januszkiewicz Witełd. 

Trakt KOCEZENENE EEE 

_ __ Różne 
ZELADNIK "E 

szewski dobry facho - к0 dopomoże ucz- 
wiec, ze skromnemi niewi Szkoły Tech. 
wymaganiami szuxa za do ukończenia nak, 
jęcia od zaraz, solidny, Warunki zmeszają gs 

nie pije. Żórawia 6 m. do szukania jskiegokcć- 
wiek zarobku w gadzi- 
nach wolnych. — Może 

Kozyrski Leon. 
Batorego 28. 

c 

> „„ udzielić T L 
. wykonywać prace kre - 

RR ed ky Ślarskie albo też zajmie 
* : _ się inną pracą byłe ad 

warsztacie czy też Sa- zs7,2. Łaskawe zgło- 
modzielnie. Może Wy- szenia kierować do re 
jechać na prowincję—- dakcji. 
Sokóla== 16. Hiurlzyinza ER 
Stanisław. SPRAWDZGNA * 
-- — — — — — — -- рггзет Том. Рай МНо- 

-- ZREDUKOWANY  sierdzia šw. Wincente- 
wożny z instytucji u- go a Paulo rodzina W. 
bezpieczeniowej, z do- składająca się z redzi- 
bremi świadectwami — ców (ojca ber pracy), 
młody, żonaty poszuku 8 - ga dziatek da- 
je pracy. Adrejmias lg- tknięta krańcową mę- 
nacy Koszykowa 39 m. dzą: najmłodsze 4 - e 

miesięczne bebe da - 
— -- tąd niechrzczone dia baz 

KOWAL ku bielizenki i kośder- 
znający swój fach po - ki. — Wołamy 6 po- 
szukuje pracy najchęt- moc dla maleństwa te 
niej do'majątku, spokoj go — starzyzna "a'dze 

  

  

  

ny, pracowity, Nowo- peżądana — Naiskrans 

gródzka 10 Marciniak“ s!sze ofiary skłafać 
Konstanty. proszę — do Redakcji 
BSCEE са оЮа pod literą W. 

  

— Tak, ale on sam — dr. "Wilef 
może nie być takim, jakim nam się wy- 
daje... 

Mott zniecierpliwiony „wzruszył ra- 
mionami. Powstał i odszedł z Rippiem 
i Millikenem do okna, gdzie  naradzali 
się półgłosem. 

Donald widział, jak spoglądali chwi- 
lami na niego. Niektóre słowa  dolaty- 
wały do jego uszu: „Dom Tajemniczy... 
Portret“.. 

Ripple opušcit naradę pierwszy i wy- 
szedł. Donald domyślił się, że inspektor 
udał się do „Tajemniczego Domu,* by 
zobaczyć ów tatalny portret, ale poce 
mu to? 

Mott i Milliken rozmawiałi jeszcze 
chwiłę poczem komisarz usiadł przy Biur 
ku i zaczął przeglądać papiery. Pomoc- 
nik jego stał, kołysząc się na nogach i 
patrząc przez okno ze zwykłym  obojęt- 
nym wyrazem. 

Donald czuł, że zapomnieli o jege 
obecności. Myślą podążył za Pippiem de 
swego starego domu. Przeczuwał, nie 
umiejąc tego sobie wytłumaczyć, że od 
wyniku tej wycieczki inspektora, załeżeć 
będzie czy on — Donald wyjdzie wolny 
z tego gabinetu, czy pod opieką polieji. 

Drgnął, gdy telefon na biurku za- 
dzwonił. Zapewne Ripple dzwonił po wi- 
zycie w „Tajemniczym Domu“. Widocz- 
nie informacje, które udzielił były waż- 

ne, bo na twarzy Motta malowała się 
zdziwienie. Powiesił słuchawkę i po ci- 

chej naradzie z Millikenem oznajmił: 
— Narazie nie mamy do pana żad- 

nych pretensyj. Może pan odejść. 
Donald nie pamiętał, jak wyszedł z 

gabinetu. Co znalazł Ripple? Czemu ye 
wypuszczono? 

W przedpokoju znalazł  zniecierpłi- 
wioną i niespokojną Glorję. Czekała na 

niego. 
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Redaktor w.-z. Witold Tatarzyński. 
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