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Aniagonizm Giosko-Etancuski 
Antagonizm francusko-włoski przeja- 

wia się dziś jaskrawo. 

Często przesadne zarzuty, stawia- 

ne przez prasę włoską pod adresem Fian 

cji, są wynikiem nietylko współzawodni- 

ctwa w zakresie marynarki, lecz mają 

trwałą podstawę w czynniku populacyj- 

nym. Gdy w 1929 r. Francja miała bez 

Alzacji i Lotaryngji 17,7 urodzeń na ty- 

siąc 18 śmiertelności, czyli miała ubytek 

ludnościowy, 0,3 proc., Włochy nato- 

miast 25,1 urodzeń na tysiąc, 16.0 šmier 

telności, czyli 9,1 przyrostu. Przed kil- 

koma laty przyrost włoski był jeszcze 

znaczniejszy, wynosił 12 na tysiąc. Gdy 

Francja ma 73 mieszkańców na kilome- 

trze kwadratowym, Włochy posiadają 

132. Gdy Francja ma 10.9 miljona kin. 

kwadratowych kolonij i krajów manda- 

towych z 60 miljonami mieszkańców, 

Włochy posiadają kolonij 2,5 miljona 

klm2 z ludnością 43,4 miljona. 

Kolonje francuskie nietylko obszarem 

przeszło czterokrotnie przewyższają ko- 

lonje włoskie, lecz pod względem ho- 

bactw naturalnych, rozwoju gospodarcze 

go, pojemności swego rynku, są czemš 

nieznacznem wobec kolonij francuskich. 

Kolonje włoskie nie są właściwemi 

kolonjami osadniczemi i jako kolonje su- 

rowcowe zajmują bardzo podrzędne sta- 

nowisko. Nic więc dziwnego, że główna 

fala emigracji włoskiej nie skierowuje 

się do kolonij włoskich, lecz do Francji 

i kolonij francuskich. Według statystyki 

1931 r. Tunis liczył 91,4 tysięcy Wło- 

chów i 91,1 tysiąca Francuzów. Wło- 

chów jest znacznie więcej, gdyż pewna 

część przyjęła obywatelstwo: francuskie. 
Oprócz tego dzieci, urodzone bądź we 

francuskich kolonjach, bądź we Francji, 

figurują w statystyce, jako Francuzi. Nie- 

dawno „Gazeta Polska* podała ciekawy 

artykuł o Włochach i Francuzach w Tu- 

nisie. „Biedny emigrant włoski, przeważ- 

nie sycylijczyk, wzbogaca się po osiedie- 

niu w Tunisie. Wszyscy oni doskonale 

znają uprawę winogron i wkrótce zami:- 

niają swój mały kawałek ziemi w kwitną- 

cą winnicę. Pierwszy hektar zamienia kil 

ka tysięcy i osiedleniec włoski zatrudnia 

w krótkim czasie już jako robotników 

wielu Berberów, bogaci się, rozmnaża. 

Wpływy włoskie w Tunisie przez to 

wzrastają. Sytuacja dla sewerenitetu sta- 

je się niepokojąca i Tunis italizuje się 

coraz bardziej. Włosi, na podstawie t- 

mowy z 1896 r. mają kontrolę nad szko- 

łami dla dzieci swych emigrantów. Szko 

ły włoskie są prowadzone patrjotycznie, 

publicyści i pedagodzy włoscy zwiedza- 

ją te szkoły, rozsiane tak w  kolonjach 

francuskich, jak i we Francji. W saniej 

Francji jest przeszło 2 miljony Włochów. 

Jeden z najważniejszych portów francu- 
skich Marsylja posiada więcej Włochów, 

niż Frańcuzów. Są departamenty w po- 
łudniowej Francji, jak np. departament 

Gers, gdzie Włosi wykupili niemal wszy- 

stkie grunty. 

Wobec odgłosów, rozpościerających 

się we Francji na południu, zmniejszo- 

nego obszaru gruntów ornych w porów- 

naniu z czasem przedwojennym, emig:a- 

cja włoska jest tam pod względem g0- 

spodarczym czynnikiem dodatnim, pod 

względem politycznym  niebezpiecznyin, 

Gdy rząd frańcuski ograniczy prawa enu- 

grantów włoskich, wywołuje to odruch 
niezadowolenia w opinji włoskiej. Rząd 

włoski nieoficjalnie zachęca emigrantów 

na terenie Francji i jej kolonij do nie- 

przyjmowania obywatelstwa francuskie- 
go, gdyż może ujmować się tylko za swy 
mi obywatelami. Natomiast rząd francu- 

ski z łatwo zrozumiałych -powodów za- 

chęca Włochów do przyjmowania Тгапси- 
skiego obywatelstwa. W osadach oby- 

wateli francuskich — Włochów likwidu- 

je się szkolnictwo włoskie, co znowu 

wywołuje zaostrzenie Stosunków irancu- 

sko-włoskich. 
Antagonizm francusko-włoski, oparty 

na podłożu demograticznem (ruchu lud- 

nościowego obu państw) jest najbardziej 

zasadniczy, najtrudniej do usunięcia ze 

wszystkich antagonizmów politycznych 

w Europie. Faszyzm rzucił hasło, że Wło 

chy winny nawrócić do tradycyj staro- 

żytnego Rzymu. Słyszałem przed kilk- 

ma laty z ust Włocha we Francji: „Fran-- 

cja, to nasza kolonja, była kolonią, po- 

wstała jako kołonja i musi być przeo- 

brażona w kolonję włoską. Największej 

sławy doszła Francja gdy była rządza- 

na przez Włocha. Kochamy Francję i 

chcemy by była rządzona przez Wło- 

chów. Jest to megalomanja polityczna, 

lecz nie przestaje być czynnikiem  poli- 

tycznym. 

Włochy iaszystowskie bezwzględnie 

zwalczają Włochy masońskie Emigra- 

cja polityczna włoska jest masońską i 

pozostaje w związku z lożami maso: 

skiemi Francji. Loże francuskie w 1915 

r. zmobilizowały Włochów przeciwka 

państwom centralnym. Powrót masone- 

rji włoskiej do wpływów i władzy jest 

dla Francji rzeczą pierwszej wagi, gdyż 

zapewnia wpływy polityczne francuskie 

we Włoszech. Stąd popieranie emigran- 

tów włoskich we Francji, a nie faszystów 

— masonów. Rzecz naturalna, że wywo 

łuje to niezadowolenie w sierach rządo- 

wych włoskich. Pozatem idzie emulacja 

włosko - francuska. Gdy w 1912 r. Wł». 

chy posiadały 34.8 miljona mieszkań- 

ców, a Francja 39.6 miljonów, czyli ре- 

siadała o 4.8 miljona więcej, w 1931 r. 

41.1 miljona, a Francja 40.2 miljona — 
Nietylko pod względem liczebności Wło- 

chy dorównały Francji, a nawet przewyż 

szyły ją. Przeżywają one dziś bardzo 

bujny rozkwit nauki i pragną zdob ść 

dla włoskiego języka na terenie między- 

narodowym stanowisko nie mniejsze, ad 

języka francuskiego. 

Włochy wogóle we wszystkich dzie- 

dzinach usiłują dorównać lub przewyż- 

szyć Francję, a przedewszystkiem nie 

chcą ustępować Francji na morzu Śród 

ziemnem. Państwo, posiadające tak licz: 

ne porty i miasta nadbrzeżne, jak Wło 

chy, muszą dojść do potęgi w dziedzinie 

marynarki i łodzi podwodnych dla za- 

bezpieczenia swego terytorjum. 

Władysław Studnicki. 

Polityka handiowa Litwy 

BERLIN. PAT. Berlińska „Industrie und 
Handel' z dnia 20 b.m. donosi z Kowna, że 
tamtejsze koła polityczne rozważają metody 
walki z przesileniem i że mówi się o możliwo- 
ści wprowadzenia kontyngentów wwozowych. 
Tym pogłoskom jednak zaprzeczono jakoby ze 
strony miarodajnej. 

Wytyczne polityki handlowej litewskiej — 
jak twierdzi korespondent — muszą być inne 
od wytycznych polityki gospodarczej krajów 
nadbałtyckich i Litwa musi iść własnemi dro- 
gami. 

Litwa tak długo będzie stała zdala od 
wspólnych działań państw bałtyckich, jak dłu- 
go Łotwa i Estonja będą współdziałały z Pol- 
ską. Korespondent uważa, iż takie stanowisko 
Litwy jest zupełnie zrozumiałe z jej punktu 
widzenia, ponieważ przy samodzielnem postę- 
powaniu w drodze rokowań z państwami prze- 
mysłowemi można więcej uzyskać. 

Prawdopodobnie korespondent przez „pań 
stwa przemysłowe rozumie przedewszystkiei 
Niemcy. 
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Trzesienie ziemi na Bałkanach 
SALONIKI PAT. — Silne trzęsienie 

ziemi odczuto wczoraj trzykrotnie o go 
dzinie 21, 23 i o 3-ej nad ranem w Ma 
cedonji i Tracji. Ośrodek trzęsienia był 
na półwyspie Chałdejskim. Trzęsienie 
ziemi wywołało dużą panikę wśród lud- 
ności. Według oficjalnych wiadomości, 
miasteczka Jarissos, Stratonikon, Staghi- 
raa i Nehori są cakowicie zniszczone. 
Pierwsze depesze podają cyfrę 100 zabi- 
tych i wielu setek ranmych. W miastecz 
ku Stratonikon jest 50 zabitych i 100 
rannych. W miejscowości Jerissos ma 
znajdować się około 100 zabitych i cięz 
ko rannych. 
SSRS NIK ASRNERT ISI OECS, 

Gandhi obiecuje wykonać 
układ 

POONA PAT. — Gandhi spozyl 
dziś rano pewną ilość cukru i soku z 

owoców. Przyjął on przywódców hindu- 

skich, którym oświadczył, że przyłącza 

się.do nowozawartego układu i że parja 

si mogą go zatrzymać jako zakładnika 

dla zabezpieczenia należytego wykona- 

nią układu. Z okazji rocznicy urodzin 

Gandhiego giełda i wszystkie rynki są 

dziś w Bombaju nieczynne. R 
wej 

Niespodziewana porażka 
Tildena 

BERŁIN PAT. — Zakończyły się tu teniso 

we mistrzostwa Świata, w których brało udział 
50 graczy - zawodowców. Pierwsze miejsce 

zupełnie niespodziewanie zajął Francuz Plaa 

przed słynym Tildenem, Niemcem Nuessleinem 

i Anglikiem Burke. 

  

SOFJA PAT. — O godz. 21.20 odczu 
to w całej Bułgarji silne trzęsienie ziemi 
które jednak nie wyrządziło szkód i nie 
pociągnęło za sobą ofiar w ludziach. 

BIAŁOGRÓD PAT. — Stacja sejstio 

  

graficzna w Białogrodzie zanotowała © 
godzinie 20,22 początek gwałtownego 
trzęsienia zimei, którego ośrodek znajiu 
je się w odległości 235 km. od Białogro 
du. Ofiar w ludziach nie było. 
  

Odpowiedź v. Papena na mowę Herriota 
BERLIN. PAT. — Biuro Wolffa ogła- 

sza wywiad z kanclerzem Papenem, zawie- 

rający odpowiedź na niedzielną mowę pre- 

mjera francuskiego Herriota. 
Oświadczenie Herriota kanclerz Papen 

określa jako „nowe utrudnienie wszelkiego 

porozumienia oraz potwierdzenie negatyw 

nej interpretacji francuskiej z dnia 17 b. 
m.“ — Juž sam fakt, że Herriot bez zgody 
rządu Rzeszy zakomunikował innympań- 
stwom inicjatywę niemiecką w sprawie roz 
poczęcia rokowań dyplomatycznych o ró- 
wnouprawnienie, — oświadcza Papen — 

świadczy, iż Francja nie życzyła sobie po- 
rozumienia. 

„Wobec tego stwierdzam, że nie chodzi 

© rozbrojenie Niemiec, lecz o wypełnienie 
przez inne mocarstwa przyrzeczeń w: kwe- 
stji rozbrojenia”. 

W żądaniu prawa do obrony koncentru- 
ją się — podkreśla kanclerz — postulaty, 

wysuwane mietylko przez niemieckiego mi- 
nistra obrony krajowej, lecz jednomyślnie 
przez cały rząd: Rzeszy. 

„Nie domagaliśmy się nigdy, aby wol- 
no nam było zbroić się w tym samym za- 
Kmesie, jak to czyni Francja, czy inne pań- 
stwa. żądamy zrównania zbrojeń przez ob- 
niżenie ogólnego poziomu uzbrojenia, Niem 
cy przyjmą każde ograniczenie zbrojeń, by 
le tylko zastosowane ono zostało do wszyst 
kich państw" . 

Argumenty prawne rządu francuskiego 

i angielskiego, —zdaniem kanclerza — nie 
wytrzymują krytyki. Niemcy również po- 
wołują się w roszczeniach swoich na art. 

8 paktu Ligi. ale żądają, aby jego posta- 
mowienia zastosowane zostały do wszyst- 
kich państw. 
iPołemizując z wywodami Herriota, kane 

lerz Papen kategorycznie przeczy, jakoby 
przewidziane dekretem prezydenta Rzeszy 
z 13 bm. sportowe przysposobienie młodzie 
ży niemieckiej miało charakter wojskowy. 
„Jakiż cel mają tego rodzaju podejrzenia 

i do czego zmienzają ciągłe pogróżki w spra 
wie rewelacyj? Wszystko to są utrudnie- 
mia w porozumieniu. Tylko równcupraw- 

nienie i równość traktowania może przy- 
nieść odprężenie w: stosunkach między na- 

rodami. Chodzi tu o zasadnicze prawa ma- 
rodów, których żaden kraj nie może odma- 
wiać innemu'. Herriot — zdaniem Papena 

niesłusznie zarzuca Niemcom brak 
wdzięczności. 

Nigdy pacyfikacja Europy nie będzie 
mogła być urzeczywistniona, jeżeli podej- 
mowane będą próby degradowania poszcze 

gólnych państ do rzędu krajów niższego 
gatunku — zakończył Papen. 

OŚWIADCZENIE GEN. V. SEECK1A 

BERLIN PAT. — W wywiadzie z 
przedstawicielem jednej z angielskich 2- 
gencyj prasowych gen. von Seeckt o- 
świadczył, że niema dziś na świecie siły 
która mogłaby przeszkodzić Niemcom w 
odzyskaniu ich stanowiska wielkiej potę 
gi militarnej. Świat nie powinien się dzi 
wić, jeżeli Niemcy  dła odbudowania 
swej siły zbrojnej zastosują swe własne 
metody. Gdyby Rzesza niemiecka znajdo 

Zdobywca puharu Gordon-Bennetta 

falon amerykański spadł pod Święcianami 
Silna wichura gnała go nad terytoriami pięciu państw 

WILNO. — Wczoraj o godzinie 11 
m. 30 przed południem nad gminą dau- 
gieliską w powiecie święciańskim uka- 
zał się dużych rozmiarów balon, który 
gnany dość silnym wiatrem w p:wnym 
momencie skręcił nagle ku wsi Łaszule, 
i następnie opadł na pobliskie pola. 

Balon brał udział w międzynaródo- 
wych zawodach balonów wolnyca © pu 
har Gordon - Bennetta i wraz z inaerti 
wystartował onegdaj z Bazylei. Oznaczo 
ny był literami „U. S. Navy“. 

Załugę stanowili dwaj oficerowie a- 
nierykańscy: kapitan Settie i porucznik 
Bushuell. 

- Balon zaraz po starcie wobec silnego 
wiatru uniesiony został na północny 
wschód i przeleciał ponad  Niemcafti, 
Czechosłowacją, Polską, Litwą, aby na- 
stępnie ponownie przeciąć terytorjum 
polskie i opaść koło Daugieliszek. 

Lądowanie nastąpiło wskutek pęknię- 
cia powłoki i odbyło się bez wypadku. 

Starostwo święciańskie natychmiast 
po otrzymaniu wiadomości o wylądowa- 
niu lotników amerykańskich polecito u- 
dzielenie im jak najdalej idącej pomocy 
przy transporcie balonu jak również w 

  

Rewja Kolejowego Przysposobienia wojskowego 
w stolicy 

  
Przegląd oddziałów Kolejowego Przysposo-ta Rzeczypospolitej wraz z gen. Składkowskim 

bienia Wojskowego zakończył dwudniowe świę reprezentantem Pana Marszałka 
to kolejarza polskiego. 

Na ilustracji naszej widzimy Pana prezyden 

Piłsudskiego, 
przed trontem pocztów sztandarowych. 

podróży do Warszawy. 
Q godz. 2 p. p. balon załadowano na 

trzy fury i dostarczono na stację koleio 
wą w Ignalinie, gdzie oddano na bagaż 
towarowy. 
* . Ponadto o wypadku powiadomiono 
ambasadę amerykańską w Warszawie. 

Jak opadł baoen amerykański 
Relacja naszego korespondenta. 

Na wieść o opadnięciu balonu ame- 
rykańskiego w gminie daugieliskiej udał 
się niezwłocznie na miejsce wypadku 
nasz korespondent. Oto jego relacja: 

— W spokojnych Daugieliszkach sen 
sacja. Kto żyw pośpieszył na odległe o 
dwa i pół kilometra od miasteczka pola 
wsi Łaszule, aby naocznie obejrzeć „A- 
merykańców'* którzy dosłownie spadli z 
nieba. 

Z opowiadań obecnych przy lądowa- 
niu wynika że balon zauważyli pracują- 
cy w polu chłopi. Ukazał się on z za la- 
> od strony północnej i leciał dość ni- 
sko. 

W chwili, gdy balon znalazł się nad 
polem, lotnicy wyrzucili liny, dając zna- 
ki że zmuszeni są lądować. 

Chłopi chwycili liny i po chwili ba 
lon gładko opadł na zaorany teren. —Z 
gondoli wyskoczyło dwóch młodych lu- 
dzi ubranych w cywilne, sportowe ubra 
nia. Miny lotników zdradzały zaniepoko- 

jenie, sądzili bowiem, nie rozumiejąc a- 
ni słowa, że opadli na teren sowiecki. 

Wtym czasie we wsi Łaszułach znaj 
dował się policjant, który zauważywszy 
opadający balon, pośpieszył na miejsce 
lądowania. Orzełek policjanta odrazu zor 
jentował lotników, że znajdują się w Pol 
sce. Poprosili go o pomoc. 

Rozmowa oczywista odbyła się „na 
migi“, ale nie przeszkodziło to hynaj- 
mniej, że jaż po pół godzinie zajechały 
iurmanki, na które załadowano uszkodzo 
ny balon. 

W międzyczasie znałazł się we wsi 
przygodny tłumacz, reemigrant z Amery 
ki, który ułatwił dalsze porozumienie z 
lotnikami. Wówczas dopiero się wyjaśni 
ło, że są to dwaj oficerowie ameryvkań- 
scy, biorący udział w zawodach bało- 
nów wolnych, jak również przyczyny, 
dlaczego musiano lądować. 

Przy okazji Amerykanie wyjaśnili, dla 
czego w pierwszej chwilii byli tacy za- 
niepokojeni. 

Otóż zdawało się im, że są na teryto 
rjum sowieckiem i zmuszeni do lądowa 
nia spotkają się z bolszewikami, co do 
przyjemności w żadnym wypadku zali- 
czyć nie można. 

Po krótkim posiłku, w asyście tłu- 
mu chłopów, Amerykanie odjechali fur- 
mankami do Ignalina, gdzie dopiero wie 
czorem wsiedli do pociągu, idącego z 
Rygi do Warszawy. x. 

Na Polesiu i pod Kownem 
WARSZAWA PAT. — We wtorek w 

godzinach rannych wylądował w pobliżu 
miejscowości Wysokie Litewskie w woj. 
Poleskiem balon francuski „Petit Mous- 
se* z załogą pp. Ravaine i Spiess'eni. 
Dotychczas brak jeszcze wiadomości o 
balonie amerykańskim „Goodear 8". 

Według niesprawdzonych pogłosek 
bałon „Goodear 8* wylądować miał w 
okolicach Kowna. We wtorek o godzinie 
18 prezydjum Aeroklubu Rzeczypospoli- 
tej podejmowało w swym lokalu lampką 
wina zawodników, którzy przebywają w 

Warszawie, a więc członków załóg balo 
nu hiszpańskiego, francuskiego, niemiec- 
kiego i szwajcarskiego oraz zawodni- 
ków polskich. 

W przyjęciu wzięli udział oficerowie 
lotnictwa z szefem departamentu lotni- 
ctwa wojskowego płk. Rayskim na czele, 
dyrektor departamentu lotnictwa cywil- 
nego płk. Filipowicz, szei wydziału balo 
nowego w Ministerstwie Spraw Wojsko 

wych płk. Grabowski oraz członkowie” 
Aeroklubu R. P. 

wyniki zawodów 
BAZYLEA PAT. — Według klasyfi- 

kacji prowizorycznej w zawodach 0 pu- 
har Bennetta pierwsze miejsce zajął ba- 
lon amerykański „U. S. Navy“, który 
przebył 1536 km., drugie również amery 
kański bałon „Goodear 8“ — 1383 km., 

trzecie francuski balon „Petit Móusse* 
— 1233 czwarte balon polski „Polonia“ 
— 1164, piąte hiszpański „14 de Abrii* 
— 1143, szėste polski „Gdynia“ —1075 
td 

drożej, Aśministracja ało 

N.-ŚWIĘCIANY — Ksiegarnja T-wa „Ruch“, 
OSZMIANA — Ksiegarnia Spėldz, Naucz. 
PINSK — Ksiegamia Polska — Si, Bednarski, 

Ksiegarnja Polskieį Macjerzy Szkolnej, 
STOLPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 
SŁONIM — Ksiegarnia D. Lubowskiego, ul, Mickiewicza 13, 

ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin —Biuro Gazetowe, uł, 3 Maja 3 

WIŁEJKA POWIATOWA — ul, Mickiewicza 24, F, juczewska. 

WARSZAWA — Tow, Księgarni Kol, „Ruch“, i 

TRAKAI RAZA 

Za tekstem 16 gr, Komusikaty, oraz 
oraz z prowincją © #5 proc. śrożsj, 

przyjnucje zastrzeżeć sz 
dowodowego 88 gr. 

TELEGRAMY 
ZWOŁANIE SEJMU ŚLĄSKIEGO 

WARSZAWA. PAT. — „Monitor Pol- 

ski' z dnia 27 bm.za mieszcza zarządzenie 
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej o zwo- 
łaniu Sejmu Śląskiego: Nia podstawie art. 
2M ustawy konstytucyjnej z dnia 15 lipca 
1920 rokiu. zawierającej statut organiczny 

województwa śląskiego, zwołuję Sejm Šlą- 
ski do miasta Katowie na sesję od dnia 
30 września 1932 r. — Warszawa, 25 wrze- 
śnia 1932 r. (—)Prezydent Rzeczypospoli- 
tej (—) I. Mościcki, prezes Rady Minist- 
rów w zastępstwie (—) Zawadzki. 

KOMUNIŚCI BIAŁOSTOCCY 
PRZED SĄDEM 

BIAŁYSTOK. PAT. W dniu 27 bm. Sąd 
Okręgowy rozpatrywał sprawę niejakich 
Chaji Sybirskiej, Chany Lewin i Nochuma 

Azesa, mieszkańców Białegostoku, oskar- 

żonych o działalność komunistyczną. Sąd 
skazał Chanę Lewin na 2 lata więzienia, 
Nochuma Azesa na 3 lata więzienia i Cha- 
ję Sybirską uniewinnił. 

SOWIECKO-ŁOTEWSKIE 
ROKOWANIA. 

MOSKWIA. PAT. — W dniu 27 'bm. roz- 
poczęły się sowiecko - łotewskie rokowa- 

nia handlowe. Delegacja łotewska złożyła 
wczoraj wizyty Karachanowi, Stomoniako- 
wowi i innym. 

24 WYROKI ŚMIERCI 

RANGOON, PAT. — Trybunał zatwier- 
dził 24 wyroki śmierci na 36 wyroków, za- 
padłych w procesie przeciwko uczestnikom 
powstania w zeszłym roku w Birmanji — 
Pozostałych 12 wyroków śmierci zamienio- 
no na dożywotnią deportację. 

NOWA KOPALNIA GAZU ZIEMNEGO 

WIEDEŃ. PAT. — Jak donoszą dzien- 
niki wiedeńskie, wiercenia, dokonane w O- 
berlaa pod Wiedniem, natrafiły na głębo- 
kości 264 m. na gaz ziemny, którego pro- 
dukcja dzienna jest obliczana na 20.000 me- 
trów sześciennych. Wiercenia dokonywa 
towarzystwo European Gaz and Electrie 
Company. 

STRASZLIWA BURZA'WE WŁOSZECH 

VARESE. PAT. — Na skutek oberwa- 
nia się chmury, cała okolica Varese, aż do 
brzegów jeziora Verbano, uległa żywioło- 
wej katastrofie. Zerwanych zostało wiele 
mostów. Tu i ówdzie poobsuwały się góry 
i prawie wszystkie drogi w okolicy są u- 
szkodzone. Linja kolejowa. Medjolan—Lago 
Maggiore mie funkcjonuje, na skutek zer- 
wania przewodów prądu elektrycznego i 
podmycia. szyn. Szkody wynoszą kilkadzie- 
siąt miljonów lirów. 

śosiarczeaje numeru 

  

Wspólny front Łotwy i 
Estonii w Genewie 

„Jaunakas Zinas* donosi: W estoń- 
skie. 1 ministerstwie spraw zagranicznych 
rozpoczęła się konterencja ministrów spr. 
zagr. łotwy i Estonji. Na porządku ob- 
rad figurują kwesije: uzgodnienia polity- 
ki zagranicznej obu państw na zbliżają- 
cej się sesji pieuum Ligi Narodów, świa 
towcej konferencj: gospodarczej, wspól - 
nej «kcji w sp'oówie długów wojennych 
i zagadnień cksportu. 

„Paewaleht* donosi, że na konteren- 
cji zaznaczyła się całkowita zbieżność 
poglądów i nastrój /.optymistyczny о- 
bu stron. Wyznaczona dla przyśpiesze- 
nia pracy podkomisja rozważa różhe ża 
gadnienia związane z estońsko - łotew- 
skiemi stosunkami gospodarczemi oraz 
ze stosunkami tych _ państw z krajami 
trzeciemi. Komisja opracowuje sprawo- 
zdanie. 

Minister spraw zagranicznych Łotwy 
Zarinsz oświadczył przedstawicielom 
prasy, że delegacja łotewska jest zdecy 
dowana usunąć wszelkie przyczyny nie- 
porozumień, jakie wynikły na tle wyko- 
nywania estońsko - łotewskiego trakta- 
tu handlowego. Będzie ona dążyła rów- 
nież do zwiększenia możliwości ściślej - 
szego zbliżenia gospodarczego obu 
państw. 

Echa sprawy Sacco i Vanzetti 
ZAMACH BOMBOWY NA SĘDZIEGO 

THAYER'A 

WORCHESTER (Stan Massassuchetts) —- 

РАТ.. — Dziś rano nastąpił gwałtowny wy- 

buch w dormu sędziego Thayera, spowodowa- 

ny podłożoną bombą. Tylna część domu zosta 
ła poważnie uszkodzona. Wszystkie szyby wy 
leciały. Sędzia Thayer wyszedł z wypadku bez 
szwanku, zaś jego małżonkę, poważnie ranną, 
odstawiono do szpitala. Jak wiadomo, sędzia 

Thayer był w rzeczywistości jedynym czynni- 
kiem decydującym w procesie przeciwko anar 

chistom włoskim Sacco i Vanzetti i wydał 

wyrok, skazujący oskarżonych na karę Śmier- 

ci. Proces odbywał się przed paru laty, a o- 

skarżeni odpowiadający za napad rabunkowy, 

straceni zostali wówczas na krześle elektrycz- 

nem w Bostonie. Wyrok wywołał swego cza- 

su bardzo poważne wątpliwości nawet w ko- 

łach prawniczych.
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SILVA RERUM 
Powściągliwość i Praca (9), mie- 

sięcznik, posiadający piękne tradycje, 
lecz w ostatnich czasach dość nierówno 
redagowany, prowadzi propagandę do- 
brej książki w sposób, sprzyjający żar- 
tom. Ote przykład: 

CO MĄŻ I ŻONA WIEDZIEĆ I CZYNIĆ 
POWINNI. Są to nadzwyczaj doniosłe i aktu- 
alne uwagi i wskazówki, regulujące praw- 
dziwie chrześcijańskie życie małzonków. Książ 
ka konieczna w każdej rodzinie, ale nadaje 
się tylko dla osób zamężnych... 

„Tylko dla osób zamężnych '.... Więc 
„osoby* żonate, owdowiałe, separowane, 
lub rozwiedzione — nie mogą czytać po- 
żytecznej książki, która jest konieczna w 
każdej rodzinie. Ale co robić, jeżeli w ro 
dzinie niema osoby -zamężnej?... 

Zawiłe zagadnienie! 

A oto inne ogłoszenie: 
ZAMACHY NA KULT BOGARODZICY 

w POLSCE. Najnowsza praca znanego tna- 
rjologa, dr. M. Skrudlika omawia bluźnierczą 
propagandę sekciarską przeciw czci Bogaro- 
dzicy na terenie Polski. Prawdziwemu czci- 
cielowi N. P. Marji trudno odmówić sobie 
przyjemności przeczytania tej broszury. 

„Przyjemność '... Czy to jest określe- 
. nie właściwe? Czy poznanie bluźnierczej 
propagandy może sprawiać przyjem- 
ność? Czy przyjemność ma się zrodzić 
wskutek samego faktu ukazania się dzieł 
ka?... 

Wypadałoby uważniej przeglądać 
tekst ogłoszeń, szczególnie, jeżeli chodzi 
o zachowanie powagi treści. 

Czas (220) zamieszcza rozmowę z 
Tadeuszem Peiperem na temat projekto : 
warńego przez dyr. Juljusza Osterwę Te. 
atru eksperymentalnego. 

Znajdujemy takie uwagi: 

„Przedewszystkiem: Cóż to jest ekspery- 
iment w teatrze”. Jest to publiczne wypróbo- 
wanie wartości jakiejś nowej idei teatralnej. 
Dyr. Osterwa, który nieraz już występował z 
nowemi ideałami teatralnemi, będzie to nie- 
wątpliwie czynił, nadal, sam i przez  reżyse- 
rów, których podobno ma do Krakowa za- 
praszać. Teatrem eksperymentalnym będzie 
więc, w najbardziej twórczych swych  krea- 
cjach — gmach im. Słowackiego. A skoro tak 
— to pocóż stwarzać drugi teatr eksperymen- 
talny?“ 

„Czy wyklucza więc Pan eksperyment ze 
scenki tymczasowej?“. 

„Nie. A to dlatego, ponieważ scenka tym- 
czasowa dźwigałaby na sobie prace mające na 

" celu przygotowanie dzieła dramatycznego i je- 
go realizacji teatralnej, zanim dostanie się ono 
na scenę główną, więc i niektóre eksperymen- 
ty sceny głównej mogłyby być na scenie tym- 
czasowej przygotowywane. Ale tylko przygo- 
towywane. Sam eksperyment (t.j. publiczne 
przedstawienie) miałoby odbyć się na scenie 
głównej”. 

„Czy sprawę scenki tymczasowej uważa 
Pan za sprawę lokalną Krakowa, czy też przy- 
pisuje jej Pan znaczenie szersze?" 

„Bardzo szerokie". 

Dyr. ]. Osterwa wytwarza w Krako- 
wie wielki ruch. Oby miał powodzenie! 

. < Lector 
д 

a 

| Antoni SKURJAT snizdackiżn « 
| Przyjmowane są również roboty aina- 
s torskłe. 

SIDO 

  

  

  Dla mtodziežy specjslny rabat,     

ULUBIONA PASTA DO OBUWIA 

  

Ma dużo podobieństwa z pięknem 
starego Wilna, bo źródło piękna jest, tu 
i tam, podobne: historyczne wspomnie 
nia, architektoniczne zabytki i  przešli- 
czne położenie wśród zalesionych 
wzgórz. 

Tylko wzgórza gdańskie porosły bu- 
kiem i krzakami żarnowca, zamiast na 
szej sosny i leszczyny, a na końcu wid 
nokręgu, gdzie u nas *odwieczny las, 
tam — morze. I zabytki architektoniczne 
w dalszą przeszłość sięgają: jak w Wit- 
nie barok, tak tam gotyk pokrywa wszv 
stko inne, narzuca się pierwszy uwadze. 
Rzeczy późniejsze podporządkowują się 
temu zasadniczemu gotykowi, a nowsze 
budowle, w myśl konserwatorskich wska 
zań, naśladują go, jak mogą i umieją. 
tn sam jest północny: ciężki, ogromny, 
ponury... jednem słowem krzyżacki. To 
skcjarzenie nasuwa się tak nieodparcie, 
że aż przesłania estetyczne wrażenie. 

Może to wina, przejściowego zapew- 
ne, nastawienia psychicznego  dzisiej- 
szych czasów, ale patrzy się na wspariia 
łość Marienkirche, na przecudną strzeli- 
stość św. Elżbiety, na były Arsenał, na- 
wet na pogodniejszy, już renesansowy 
Ratusz, patrzy się na to wszystko raczej 
z mieszaniną ciekawości i niechęci, niż 
z zachwytem. Piękne 'to jest, ale jedno- 
cześnie obce i wrogie. A czasem wręcz 
przygniatające i groźne, jak ta wieza 
na Dominikańskim placu, zwana „Kick 
in die Kók*, co znaczy po staroniemiec- 
ku: patrz w górę. Stoi ona, jak stała 
przed sześciu z górą wiekami, w roku 
1308. Wtedy to komtur krzyżacki, Hen- 
ryk von Plotzke, w pochmurny 1 błotni- 
sty dzień listopadowy, patrzył z jej ok- 
na na kłębiący mu się pod nogami tłum 

  

WALKI W OBRONIE MIASTA ŁWOWA — 
Zarząd Główny Towarzystwa Badania Hi- 

storji Obrony Lwowa i Województw Południo 
wo - Wschodnich z siedziba we Lwowie komu- 
nikuje, iż w listopadzie rb. opuści prasę 5-ty 
tom materjałów do dziejów listopadowej obro- 
ny Lwowa w r. 1918, wydany przez komisję 
naukową Towarzystwa. 

Będzie on zawierać relacje organizatorów, 
dowódców oraz wybitniejszych uczestników tej 
obrony. Relacje te przedstawiają materjał źród 
łowy pierwszorzędnej wagi, wskutek czego 
przyczynią się znacznie ln wyświetlenia genezy 
oraz przebiegu obrony Lwowa. 

Cena dzieła w objętości przeszło 450 stron 
druku wyniesie z przesyłką pocztową 12 zł — 
zaś dia zamawiających w przedpłacie 10 zł. 

Zamówienia należy skierowywać pod adre- 
sem:  „Adniinistracja wydawnictw Towarzy 
stwa Badania Historji Obrony Lwowa* Lwów 
gmach DOK 6, nałeżytość zaś pieniężną przez 
PKO, konto czekowe nr. 143870. 

   

  

ar. DOWOD 

Kryzys gabinetowy w Anoliji 
LONDYN PAT. — Według wiadomo 

ści, zamieszczonych w dzisiejszych ran- 
nych dziennikach, angielski kryzys gabi- 
netowy jest nieunikniony i może nawet 
zatoczyć szersze kręgi, anizełi dotych- 
czas spodziewano się. Według wszelkie - 
go prawdopodobieństwa, liberałowie па- 
rodowi, projektując możliwość solidary- 
zowania się z liberałami, mają poprostu 
na myśli wymuszenie od Mac Donalda 
kilku stanowisk w rządzie, oproóżnionych 
przez ustępujących liberałów. 

Co należy wiedzieć 
Wiadomość o zawleczeniu do jednego z po 

wiatów Małopolski Wschodniej groźnej zakaź- 
nej choroby paraliżu dziecięcego wprost z po 
granicza niemieckiego, gdzie ta choroba gra- 
suje w sposób zatrważający — odbije się nie- 
wątpliwie silnem echem zarówno w i tak już 

* zaniepokojonych kołach rodzicielskich, jak nie 
-— KSIĘGA KU CZCI POLEGŁYCH 

LOTNIKÓW. Jak się dowiadujemy, wkrót- 

ce po odsłonięciu pomnika poległych li 

ków (w. dniu 11 listopada br), —ukaże się 

księga „Ku Czci Poległych Lotników. 
Księga ta będzie pierwszem dzielem, za 

krojonem na szeroką skalę, propagującem 

ideę potężnego lotnictwa polskiego, stano- 
wiąc zarazem hołd, złożony pamięci tych 
bohaterów, którzy ofiarą własnego życia 
rozslawili na świat eały imię Polski. 

Najgorętszem pragnieniem Komitetu 

jest, aby księga dotarła wszędzie, niosące 
wieść po poległych rycerzach przestworzy, 
aby pamięć o Bastyrach, Szałasach, Idzi- 
kowskich, Źwirkach i całym legjonie in- 

nych — nie zaginęła dla potomności, ucząc 
najwyższej enoty obywatelskiej: poświę- 
cenia wlasnego życia w służbie Ojczyzny. 

Komitet jest przekonany, że całe spo- 

łeczeństwio przyjdzie mu z pomocą, że zr»- 

zumie doniosłe dla kraju znaczenie potęż- 
nego lotnictwa, bez którego będziemy na- 
rodem bezbronnym wobec wroga. 

Dochód z księgi częściowo zasili fun- 
dusz budowy pomnika, częściowo zaś prze- 

zmaczony jest ma rzecz wdów i sierót po 
poległych lotnikach. 

Prace Komitetu Redakcyjnego zbliżają 

się ku końcowi, — Do ostatecznego ich 
sfinalizowania brak jedynie życiorysów i 
fotcgrafij niektórych poległych lotników. 

Dlatego też Komitet Redakcyjny tą dro 
gą zwraca się do wszystkich, którzy i 
dają wspomniane materjały bio; 
z prośbą © nadesłanie ich pod adresem: 
Warszawa - Okęcie, I pułk lotniczy, na rę- 
ce kpt. Stanisława. Borowego. 

Materjały nadeslane zostaną po wyko- 
rzystaniu niezwłocznie zwrócone właścicie 
lom. — Rodziny poległych pzoszone są o 
wskazanie swych adiresów. 

GUBATTA ADAM. — Zarys gry w golia. 
Warszawa Główna Księgarnia Wojskowa 1932 
r. str. 70, cena zł. 2,50. 

Mało znany jeszcze w Polsce sport — golf 
— zyskuje coraz więcej zwolenników. Zagrani- 
ca pod tym względem daleko już wysunęła 
się naprzód. 

Fakt istnienia 40 tygodników i miesięczni- 
ków, poświęconych tej grze oraz stale wzrasta- 
jaca literatura przedmiotu rzuca należyte Świat 

  

   

   
       

     

      

® lo na silny rozwój tego sportu. 
Gra ta, znana już od 600 lat w Szkocji, ma 

tę zaletę, że jest dostępną dla wszystkich bez 
różnicy płci i wieku ze względu głównie na 
niekosztowne i przystępne Środki i warunki, 
jakich wymaga. 

Jeśli się nie posiada specjalnych torów, z po 
wodzeniemm może być uprawiana na każdym 
większym placu, polu, czy pastwisku. Przytem 
w braku partnerów można się zabawić same 
mu,, nie pozbawiając się uroku, jaki daje ta 
gra. 

Obecna praca jest doskonałym podręczni- 
kiem fej u nas niezwykłej, choć pożytecznej i 
coraz bardziej modnej gry, ujęt; n bardzo jas 
u» i przystępnie. 

Autor kolejno daje nam opis gry, opis 
sprzętu. omawia wymaguza stawiane graczo 
wi, następnie technika i vaktykę £rv. Na Eoń- 
cu podaje regulamin oraz aifabetv..z1y wykaz 
terminów angielskich. 

Cechuje ją przystępny i jasny wykład, po- 
party 36 rycinami w tekście. 

Książka stanowi 24-ty tomik popularnej Bi- 
bljoteczki Sportowej i jest, jak i inne jej to- 
miki, ładnie i stasannie wydana. 

  

  

Piekno starego Gdańska 
Kaszubów. Patrzył, brwi marszczyt, gryzł 
niecierpliwie w zębach -koniec rudej bro 
dy i zmagał się z ostatniemi skrupuła- 
mi, zanim wydał rozkaz pamiętnej rzezi, 

po której Gdańsk przestał być siowiań- 
skim. 

Spiewają o tej rzezi na Kaszubach do 
dziś dnia i, rzecz dziwna, śpiewią ko- 
‘узапКе. Zaczyna się od słów: „A w Ra 
duni krwawa woda”, i była widocznie 
na to przeznaczoną, by małym dzieciom 
w kołysce powtarzać codzień o krzyw- 
dzie, by wyhodować mścicieli... 

Marienkirche, czy też, jak chce Polo- 
na Gdańska, Kościół Ma jack:.. (Cho- 

i.bym nie rościła pre.'u-ji do tego 
tak wybitnie, tak w każdym 

CLż 
kościoła, 

  

calu, tak bezwzględnie krzyżackiego). 
Więc Marienkirche dominuje nad 

miastem,  oglądanem z okolicznych 
wzgórz. ^ 

Wygląda, jak olbrzymi rycerski hełm, 
krzyżaka, porzucony wśród miejskich 
placów i ulic. Posępny, ogromny, z po 
czerniałej w ciągu wieków cegły budo- 
wany, pomimo swej wysokości, robi ka- 
Ściół wrażenie przygniatające. Jest cięż- 
ki, niema w nim śladu uciekania wzwyz, 
strzelistości, koronkowości południowe- 
go gotyku. Kolosalną .masą przytłacza 
niewielki plac, na którym stoi, ani się 
daje obejrzeć dokładnie, bo, obudowany 
ze wszystkich stron, nie ma żadnej: per- 
spektywy. 

Idzie się ku niemu i nie widzi się 
go wcale, aż nagle wyrasta z za węgła 
1 odrazu, ceglanem cielskiem przesłania 
cały świat. Wewnątrz — półcień; па- 
chmurzone,. mało barwne witraże, za- 
miast tęczowych obrzasków dają jakiś 
nieprzyjemny szary mrok, kłębiący się 

  

wątpliwie w kołach tych czynników, które są 
odpowiedzialne za poczynienie najdalej idących 
zarządzeń izolacyjnych. 

W związku tedy z wyżej powiedzianem —- 
podajemy kilka wyjaśnień, dotyczących choro- 
by Heine - Medina. 

Występuje ona najczęściej u dzieci pomię- 
dzy 3 — 5 rokiem życia. Choroby tej naba- 
wić się mogą i osoby starsze, jakkolwiek jest 
typową chorobą zakaźną dzieci. T. zw. chora 
bę Heine - Medina wywołuje zarazek, przeni- 
kający do organizmu przez drogi oddechow= 
(nos, gardło), rzadziej przez drogi pokarmowe. 
Czy odgrywa tu pewną rolę przeziębienie — 
jest niewiadome. 

Choroba chwytając dzieci przedtem zupeł- 
nie zdrowe i pochodzące z rodzin zupełnie 
zdrowych przedstawia obraz ciężkiego zakaże- 
nia ogólnego, ograniczając się następnie do pe 
wnych ograniczonych miejsc w rdzeniu pacie 
rzowym. Najczęściej występuje w lecie i w je 
sieni w postaci mniejszych lub większych epi- 
demij, (obecnie Szwecja, Norwegja, Niemcy, 

  

Jak Wilna urzci pamięi 
Wybrani ma ogólnem zebraniu przedsta 

wiciele wszystkich warstw społeczeństwa 
wileńskiego w dniu 13 bm. Komitet Wyko- 
nawczy Uczczenia śp. pilotów por. Żwirki 

i inž. Wigury, apeluje za naszem pośrednic 

twem do ogółu i wszystkich tych instytu- 
cyj i organizacyj, które podjęły inicjatywę 

uczczeria pamięci tragicznie poległych zwy 

cięzców tegorocznego Challenge'u, by wsz6l 

kie swe projektų zglaszaly do Komitetu, 

celem skoordynowania w tym kierunku wy 
siłków Wilna i z. Wileńskiej. Komitet Wi- 
leński stanął ma stanowisku, iż nie mależy 
rozdrabniać akcji, której w zasadzie przy- 
świeca jeden i ten sam cel, zwłaszcza, iż 
wysiłek Wilna, jako rodzinnego miasta 
Źwirki, winien uzewnętrznić się jak naj- 
wspanialej i najokazalej. 

„Daily Herald“ donosi, že rekonsttuk 
cja nie będzie częściowa, lecz ogólna 1 
że nawet sam Mac Donald ustąpi ze sta 
nowiska premjera, które zajmie Baldwin, 
natomiast Mac Donald objąłby sprawy 
zagraniczne. Wszystkie te kombinacje 
są spekulacjami, powstałemi stąd, że 
częściowe przesilenie zdaje się istotnie 
być przesądzone, na co wskazuje nagły 
powrót króla ze Szkocji, który ma na- 
stąpić w piątek rano. 

a Hejne - Medina? 

  

   Francja i Węgry), przenosząc się z osobnika 
na osobnika drogą przedmiotów i potraw. — 
Również osoby zdrowe mogą przenosić zara- 
zek tej choroby same nie chorując wcale. U- 
sadawia się zarazek w błonie śluzowej nosa i 
gardła zdrowej osoby, a ta nie zapadając wca 
le na zdrowiu, przenosi go nieświadomie droga 
„kropelkowego“ zakażenia na osoby inne wraż 
liwe, zwłaszcza dzieci. 

  

Choroba wybucha nagle wśród objawów 
wysokiej gorączki, bólów głowy i kończyn, 
senności, sztywności karku, przeczulicy skóry. 
Po 2—5 dniach, niekiedy jednak już po paru 
godzinach, występują porażenia. Zjawia się tak 
niespodzianie, że rodzice podają, iż dziecko by 
ło poprzedniego dnia zdrowe i wstalo naza- 
jutrz z objawami porażenia. 

W ciągu następnych tygodni porażenie caie 
go ciała się cofa, ograniczając się do pewnyh 
tylko grup mięśniowyh. Jednocześnie ustępują 
objawy ogólne. Okres ten trwa 1 — 115 lai, 
i jeśli w ciągu tego czasu porażenia nia ustę 
pują, pozostają na zawsze. Części ciała pora- 
żone ulegają zanikowi, chudną i  znieksztai- 
cają się. 5 

Nieraz zapobiegawczo działa surowica о- 
zdrowieńców dożylnie podana, surowica małp 
uodpornionych, zarazkiem choroby Heine - 
Medina lub wreszcie surowica koni i baranów 

     

  

Jednocześnie Komitet prosi o kierowa- 

nie wszelkich datków pieniężnych na cele 

uczczenia bohaterów przestworzy, na ra- 

chunek Komitetu (oddziału) do Państwo- 

wego Banku Rolnego w Wilmie, którego dy 

rektor p. Ludwik Maculewicz objął z wy- 
boru funitcje skarbnika Komitetu. 

Na ostatniem swem posiedzeniu, odby- 

tem w dniu 26 bm. pod iprzewiodnictwem 

prezydenta m. Wilna dra. Maleszewskiego, 
Komitet wykonawczy uczczenia śp. pilotów 
por. Fr. Żwirki i inż. St. Wigury uchwalił 
jednomyślnie następujące wnioski: 
„Red. Bol. W. Święcickiego: 1) wszcząć 

zabiegi o nadanie nazwy jednej z ulic Wil- 

na imienia Żwirki i Wigury; 2) nadania 
nazwy imienia Źwirki i Wigury lotnisku 
na Ponubanku. 

Świąto pułkowe 

  

najc!; szej G5cha= 

dził w niedzielę swe Święto pułkowe. 

WS AS TI AI IIS IT II IIS 

Pierwszy pułk artylerji 

pod sklepieniem, tak wysokiem, że talu, 
w górze, już się wszystko zaciera i gi- 

nie z przed oczu. Najpiękniejszą rzeczą 
najcenniejszym klejnotem  Marienkirche 
jest „Sąd Ostateczny* Memlinga, skarb, 

zdobyty po krzyżacku, na korsarskiej wy 

prawie. 
Za dawnych lat patrycjusze floren- 

ccy, Portinari, obstalowali obraz w Brii- 
ges, mieście wielkich artystów flamandz 
kich; obstalowali, przez jednego ze sw 
ich, Tomassa, który był we Flandcji a- 
jentem i przedstawicielem domu banko 
wego Medyceuszów. 

Tomasso Portinari wywiązał się do- 
brze z polecenia: trafi? do samego Mem 
linga; Ale kiedy obraz jechał okrętem 
do Włoch, napadł na żeglarzy słynny 
korsarz gdański, Paul Benecke... okręt 
zatopił, a zrabowany obraz zawiózł swo 
im współobywatelom i dał zawiesić w 
Marienkirche. Podobno sam papież Syk- 
stus IV upominał się  krzyw - 
dy  Portinarich, podobno klątwą 
obłożył " zuchwałego korsarza  —- 
bezskutecznie. Paul Benecke tylko zy- 
skał na szacunku wśród swoich, czego 
najlepszym dowodem, że i dzisiaj ma 
w Gdańsku statek swego imienia.... 

A ciekawe, że gdy Napoleon wywiózł 
Sąc Ostateczny z Gdańska do P.ryża, 
i kiedy potem dzięki dyplomatycznyri 
zabiegom, obraz na swoje miejsce do 
Marienkirche powrócił, gdańszczanie u- 
mieścili pod nim długi nag's. Jėst w tym 
Lapisie powiedziane, jak to Pan Bóg 
sprawiedliwy, na niczyje krzywdy nie po 
zwala i zawsze w końcu sorawi, że 
Śwarb zrabuv 1 do prawego włascicie : 
l: powróci: 

! rzed „Sądein* Memlinga stałam bar 
dzo długo 1 usiiowałam zdać sobie spra 
wę z odnies. mego wrażer1a. Dla ocz: i 
zmysłu estetycz':: go laika, pierwsze wra 
żenie wypada uj. mnie. Całość zje się 
brzydk,. 
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Ilustracja nasza przedsiawia monicit mszy 

polowej. 

Ge nagie „ostacie o zbyt wielkich 
głowach, za cw.skich rękach i nogach 
za krótkich, o wyłamanych, sztywny h 
ruchach, o kolorycie trupim — są jaki:s 
odrażające... Ale im dłużej się patrzy, 
tem wyraźniej wychyla się z ram obrazu 
1a:styczny, niesamowity czar Średniowie - 
cza i sprawia, że w tych postaciach po 
tępieńców i zbawionych, świętych Pań- 
s*'ch, zielonoskrzydtych djabłów i anio 
łów, widzi się o wiele więcej, niż jes: 
namalowane. A na tem właśnie poleza 

[óckno średniowiecznej sztuki religijne'. 
Z Marienkirche — wyjście, wprost 

przez Franengasse, ku Franenthor. Jedzn 
z najcharakterystyczniejszych zakątków 
Starego Gdańska. Ale główną arteriją 
jak za dawnych czasów — tak do dziś 
dnia — jest Długa ulica (Langgasse) i 
Długi Rynek (Langmarkt) ze swoim Ar- 
tushofem i Studnią Neptuna. 

Tu kamienice mają wygląd bardzo 

wesoły. Wąskie, kilkupiętrowe a trzyo- 

kienne, rwą oczy bogactwem rzeźb i 
polichromii, poprostu mienią się w słoń- 
cu, jak ogromne klejnoty... jasnozielore, 
jasnoróżowe, modre.. hojnie pozłacane,,, 
Każda ma przed sobą mały taras (beisch 
lag) otoczony misterną kratą żelazną, 
opatrzony dwoma kamiennemi kulami. 

Wszystko jak dawniej — prócz о- 

kien. Małe szybki, w ołów oprawne, za- 

stąpiono lustrzanemi szybami nowoczes- 
nych wystaw sklepowych. Bo Langmarkt 
i Langstrasse, po dawnemu, koncentru- 
ją całe życie Gdańska... tu się mieszczą 
instytucje miejskie i firmy największ=, 
na Ratuszu, w Czerwonej Sali, obraduje 
Senat Gdański, w podziemiach Artusho- 
iu mieści się Rathskeller, najbardziej 
wzięta gdańska restauracja. Sam Artus- 
hof, dawna, poprostu i  prozaicznie, 
giełda, obecnie zmieniony jest w muze- 
um, które, niestety,» remontuje się już od 
dwóch lat i dla zwiedzających jest ni*- 

dostępne. 

    

WYSTAWA DYLETANTÓW W INSTY- 
TUCIE PROPAGANDY SZTUKI 

  

Wystawa pod liasłem „Szukajmy nowych 
talentow“ zgromadziła w salonach  lustytutu 
Propagandy Sztuki w War zawi: szew. cieka 
wych rzeżb, obrazow « !:vunków artystów - 
amato*ow. 

Ilistracja nasza przedstawia rzežbę stola- 
rza Efroima Frydmana, niezwykle ciekawą w 
ekspresji. 

  

  

  

Krzywicka wraca dziś 
WILNO. Dziś rano przybędzie do Stolp- 

ców Janina Krzywieka, znana działaczka 

społeczna na terenie Mińszczyzny, skazana 

przez bolszewików na 15 lat więzienia. 

Sowiety wymieniły ją za komunistę z 

Polski, również skazanego na długoletnie 

więzienie. 

P. Krzywicka wraca do Polski w towa- 

rzystwie siostry. 

aterykich lotników 
Pułk. piłota W. Twaszkiewieza z Lidy 

w sprawie wzniesienia latarni - pomnika 
w okolicy Porubanka, któraby oświetlała w 
nocy lotnisko i stale przypominała wszyst 

kim wiekopomną zasługę dla lotnictwa na- 

rodowego pilotów Żwirki i Wigury. 

Dyrektora Witolda Hulewicza w spra- 
wie ufundowania archiwum pamiątek po 
poległych lotnikach i wszczęcia starań, by 

w: archiwum. tem przechowane również by- 
ły szczątki zwycięskiej awjonetki RWD 6, 

oraz komplety wycinków z gazet i cała П- 
teratura, omawiająca czyny, zasługi i tra- 

giczną śmierć Żwirki i Wigury. 

Dyrekt. Adolfa Hirszberga w sprawie 
utworzenia stałego funduszu wileńskiego, 
od któnego odsetki zapewniłyby egzysten- 
cję synkowi śp. por. Źwirki 2-letniemu о- 

becnie Heniusowi Żwirce. 

Ponadto Komitet z uznaniem przyjąi 

do wiadomości imiejatywę Knuratorjum 
Szkolnego zkierania. wśród dziatwy szkol- 

nej środków na awjonetkę, Iktora wežmie 
udział w przyszłym challenge'u w r. 1934. 

Co do pierwszego wniosku, prezydeni 
Maleszewski oświadczył, iż został on już 
pozytywnie załatwiony pnzez magistrat m. 
Wilna. który zdecydował mazwać imieniem 
Źwirki i Wigury ul. Raduńską i trakt wio- 
dący do lotniska na iPorubanku. Wniosek 
ten niewątpliwie uzyska jednomyślną a- 

probatę Ra 

Realiz 
sków Kon 
żące zadanie. 

Nadmienić należy, iż Komitet pozostaje 
w najściślejszym kontakcie z miejscowymi 
cadziałami LOPP. i Aeroklubem. W celu 
rozszerzenia swego zakresu działania na 
całą Wileńszczyznę, na omawianem zebra- 

niu Komitet Wykonawczy dokooptował w 

charakterze swych członków prezesów od- 

działów powiatowych LOPP. 

  

  

   następnych wnio- 
jbliższe bie- 

Tuż za Długim Rynkiem — drzeinie 
stary port na Motławie. Przechódzi się 

ku niemu z wąskich, poplątanych przecz 
nic Langmarktu — przez kilka bram: 
Franenthor, Kranthor, i brama Zielona. 
—wszystkie stare, sklepione, głuchem e- 
chem odbijające ludzkie kroki. Tym e- 
chowym odgłosom do wtóru, — Skrzy- 

pią deski pomostu, uginają się za każ- 
dym krokiem na pozieleniałych ze staro- 
ści palach dębowych. To wszystko tu- 
taj — to już tylko zabytek;, właściwy 
port, Neufahrwasser, razem ze swoimi 

dźwigami i torami kolejowemi, jest © 
wiele dalej, ku otwartemu morzu. Tutuj 
przystają statki spacerowe... Chociaż nie 
które z tych staroświeckich śpichrzy, co. 
jak stare a dostojne dziady, obsiadły o- 
bie strony kanału, niektóre z nich przy- 
stosowano do dzisiejszych potrzeb umie- 
jętną przeróbką wewnętrzną i służą o- 
ne całkiem dobrze pomimo swojej sędzi 
wości. Nawet stary żóraw, Kran, co da 7 

niej dźwigał na haku pszeniczne wory, 
i z wozów na okręty je przerzucał, na- 
wet ten żóraw, przy wielkich uroczysto 
ściach, porusza się i coś tam symbolicz 
nego w dziobie przenosi. Tak samo żyją 
do dziś dnia stare krzyźackie młyny na 
kanale, obok św. Katarzyny. < 

Ale nigdzie to stare žycie minionego 
Oglanska nie jest tak ucawycone i Za- 
trzymane w przelocie, unieruchomione i 

wiernie przechowane, jak w kamienicy 

Uphagenów. Kamienica ta wewnątrz i 

zewnątrz pozostawiona jest tak, jak u- 

meblował ją i urządził do swego użyt- 

ku ostatni właściciel, Uphagen z XVIII 

wieku. Zawarował on testamentem niety 

kalność swojego domu i do dziś jest 
tam wszystko nieporuszone z miejsca, 
ustawione, ułożone, jak ou lubił, jakby 
oczekując jego powrotu. Dziwnie się tam 
miesza bogactwo, nieledwie przepych z 
urąganiem wszelkim pojęciom maszym o 
komforcie. Jakże mało wymagający byli 

W WIRZE STOLICY 
JAK SIĘ DOSTAĆ NA MEDYCYNĘ? 

Na pierwszym roku medycyny jest żi0 

miejsc, kandydatów zgłosiło się 540, urządzo- 

  

no tedy egzaminy konkursowe. Tematy byty 

następujące: 

1) O dezyniekcji 

2) Młodość, wiosna, a walka o byt. 

Zaczęło się od tego, że odczytano 540 

amatorom artykuł popularny o dezynfekcji, kan 

dydaci mieli go poprostu streścić. Co do mio- 

dości i wiosny, nie dano żadnych wskazówek 

— niech każdy pisze, co mu do łba strzeii. 

Wszyscy mieli napisać oba tematy. Czasu -- 

4 godziny. 

Dalsza procedura jest urżędowo taka: ko- 

misja, złożona z 3 profesorów, zagłębia się w 

tym stosie ćwiczeń. Każdy proiesor odczytu;e 

wszystkie 540 prac, a właściwie 1080 i stawia 

sobie w notesie stopnie (za każdy temat insy 

stopień), w międzyczasie sekretarjat przegląda 

matury konkursowiczów, sumuje stopnie i wy- 

ciąga średnią arytmetyczną. Żadnego wzgiędi 

na poszczególne przedmioty, czyli, że ktoś, ma- 

jacy piątki z łaciny, chemii, fizyki i matematy- 

ki, a trójki z pozostałych przedmiotów, otrzy- 

ma w rezultacie jednakową średnią jak taki, 

co ma piątki z gimnastyki, śpiewu i rysunków, 

a trójki z pozostałych nauk. 

Następnie sumuje się stopnie: średnią mą- 

tury i otrzymane u poszczególnych profesorów. 

profesorów, u każdego 2 stopnie, plus ten 

jeden — z owych 7 ocen, wyciąga się Średnią, 

ostateczna cyira, ten stopień „średni* decydu- 

je o przyjęciu. 

— To się nazywa sprawiedliwość, — .wo- 

ła rozpromieniony dziekan, żadnej protekcji, 

żadnych machlojek, zimna ocena umiejętności 

— nic więcej! 

Biegłość w streszczaniu popularnego arty- 

kułu, swada w bujaniu o wiośnie, stopnie ze 

śpiewu i geografji są zatem kryterjami do oce- 

ny uzdolnień kandydata na dobrege  iekarza. 

Przypuśćmy... ale ciekawe, na czem się opiera- 

ją stopnie wystawiane przez profesorów z ko- 

inisji trzech. Bo: 

prace były pisane w  zeszłą . środę, k' - 

przyjęty będzie, ogłoszono już w bieżącym ty- 

godniu. 

Przez 4 godziny kandydaci nagryzmolili 

sporo. Profesor musi odczytać 1080 prac, licząc 

że czyta błyskawicznie, że żaden charakter ni- 

sma nie sprawia mu trudności, że wystarcza 

mu pizejechanie się po łebkach — jednak każ- 

da praca musi mu zająć minimum 5 minut 

czasu, ergo jeden dandydat 10 minut. To już 

chyba minimum — 10 minut na ocenę cztero- 
godzinnego mozołu, na zdanie sobie sprawy, 

czy osobnik może być lekarzem! 

  

  

A zatem odczytanie wszystkich prac zaj- 

mie profesorowi 90 godzin t.j. równo 15 dni po 

6 godzin czytania bez przerwy.Dla dobra wau- 

wersytetu przez te 11 dni, komisja nie będzie 

ani spać, ani jeść, ani wogóle nic — ty'ko 

czytać. 

Jednak po tygodniu, t.j. po r dniach 
będą wyniki, wynika, że profesorowie 

tają po więcej niż 24 godziny na dobę. + 

Albo nie czytają wcale, wychodząc 

słusznego założenia, że i tak te bzdury 

świadczą 0 niczem. 

już 
CZ7= 

ze 

me 

Więc na jakiej podstawie przyjmowani są 

studenci na medycynę? 

Losowanie? Bezmyślny traf? Dziekan z 
oczyma przewiązanemi chustą wyciąga nazwi- 

ska z kapelusza — nie byłoby to głupsze od 

oceniania ćwiczeń o młodości i wiośnie. 

Albo jednak po staremu... nie żadna p'o- 

tekcja, broń Boże, tylko odpowiednie znajo- 

mošCi... Karol. 

Kto wygrai? 
WARSZAWA PAT. — Wygrane Lo- 

terji Państwowej w dn. 27 września: —- 

25 tysięcy zł. — 58144, 15 tysięcy 

— 106785, 10 tysięcy — 42733, po 3 

tysiące — 9585, 37023, 114318, 120881. 

ci ludzie, co pijali kosztowne wina przy 
każdym obiedzie, na codzień ubierali się 
w jedwabie i posługiwali się dziełami 
sztuki w przedmiotach codziennego, naj 
pospolitszego użytku. Bo przecie każdy 
lichtarz... każdy kubek... nawet szczypce 
do poprawiania ognia na kominku., w 
prześlicznym pokoju do gier towarzy- 
skich, o ścianach malowanych w moty- 
ie, niema ani jednego miejsca, gdziety 

usiąść można. Rozmiar oraz ilość szat i 

komód uprawnia do przypuszczenia, że 
pani Uphagenowa mogła mieć wpraw - 
dzie dużo sukien, ale zato conajwyżej 
dwie zmiany bieliźny. Umywalnia takich 
rozmiarów, że chyba końce pałców ur:u 
czyćby można, w kuchni parę kociołków 
i rożnów zaledwie, na ścianach cenne 
obrazy i nigdzie śladu fotela, czy otu- 
many, czy czegoś takiego, w coby zagłę 
bić się można rozkosznie, wygodni:, 
choćby z tajeczką w zębach, po cało- 
dziennej pracy. A nad wszystkiem uruk 
rzeczy umarłych, bezpowrotnie mini '- 
nych, więc opromienionych tajemniczą 
aureolą, podobną do tej, jaką w ciemną 
noc dojrzeć można dokoła próchna. Zda 
wało się w tej zdrętwiałej w bezruchu 
kamienicy, że lada chwila drzwi się О- 
tworzą, i wejdą jej pomarli właściciele, 
zaszeleszczą zbutwiałemi jedwabiami i 
wyproszą niepożądanych gości, co za- 
kłócają im ciszę współczesnym gwareni. 
Taki sobie trochę upiorny czar, który 
zawsze jednak bierze... 

Zresztą cały Gdańsk ma dzisiaj w 
sobie coś z tego upiornego czaru. lego 
stare piękno wydźwignęło się na plan 
pierwszy, ponad, coraz bardziej zamiera- 

jące, życie dnia dzisiejszego. | 

Gdańsk, w samobójczej złości, prze- 

ciął własne arterje i omdlewa na upływ 
krwi. Żal pięknego szaleńca! Gdybyż się 
chciał opamiętać? Przecie czas jeszcze 

założyć opatrunek. 
W. Dobaczewska.
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Michała 
| PORCWORECSECZO 

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

Ciśnienie średnie: 

Temperatura šredn 

"Femperatura naj 

"Temperatura najr 

Wiatr: południowy. 

Tendericja: lekki spadek. 

Uwagi: pogodnie, wieczorem potężna Di:- 

rza. 
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PROGNOZA POGODY 

Dość pogodnie. Rankiem miejscami „lekkie 

mgły. Dość ciepło. Słabe wiatry południowe. 

MIEJSKA 
ZATWIERDZENIE BUDŻETU 

MIASTA. Odbyło się posiedzenie wydziału 

wojewódzkiego, na którem po dłuższej dys- 
kusji zatwierdzono budżet miasta na rok 
1932-33. Władze wojewódzkie poczyniły w 
budżecie, jak wiadomo, szereg poprawek, 

które będą omawiame na plenum R. M. 
— KOMASACJA POŻYCZEK SAMO- 

RZĄDOWYCH. W dniu wczorajszym przy- 
był do Wilna delegat B. Gosp. Kraj. p. Mae 

kiewicz w celu omówienia sprawy skioma- 
sowania zaciągniętych przez miasto poży- 

ezek państwowych. 
W związku z (em w magistracie odbyła 

się narada, na której zapoznano się z wa- 

rumkami B. G. Kr. i omówiono szczegóły 
komasacji. 

— NOWE TRASY AUTOBUSOWE. — 
Wczoraj wieczorem odbyło się w magistra 

eie posiedzenie w sprawie zaliwierdzenia 

  

  

"nowych tras autobusowych. 
Rozmowy przeciągnęły się do późna, 

więc decyzję co do projektu przebiegu no- 

wych linij podamy jutro. 

— LUSTRACJA „ARBONU*. Przybyli 
do Wilna przedstawiciele finansistów szwaj 

carskich, którzy są udziałowcami fabryk 
Saurera, w celu przeprowadzenia lustracji 
tut. oddziału „„Arbonu*, 

WOJSKOWA 

— Rejestracja rocznika 1914. — Z dniem i 
października upływa termin rejestracji rocznika 
1914 Ci, którzy w bież. miesiącu nie dopełnią 
tego obowiązku, zostaną ukarani grzywną. 

SKARBOWA 

- WZIMOŻENTE PŁATNOŚCI PODAT- 
KÓW. Z uwagi na bliski termin przekaza- 

nia egzekucji miejskiej Izbie Skarbowej i 
uplywający termin niepobierania kar za 

zwiokę, wplacanie podatków i różnych in- 
nych mależności do kas miejskich ostatnio 
zmaczmie wzrosło. 

Qyfrowych danych 
podać. 

narazie niesposób 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Zarząd Związku  Legjonistek Polskich 

oddz. w Wilnie powiadamia, iż dnia 29 wrz-ś 
mia rb. o godz. 16 m. 30 odbędzie się walne ze 
branie byłych legjonistek polskich w lokalu Fe- 
deracji PZOO Wilno, ul. Żeligowskiego 4. 

Przybycie wszystkich członkiń jest b. po- 
żądane. 

RÓŻNE 
— Anteny a kominy. — W związku z se- TV 

zonein oczyszczania kominów, okazało się, że 
umieszczone na niektórych domach anteny ra 
djowe uniemożliwiają pracę kominiarzom. 

Anteny założone nieodpowiednio będą usu- 
wane. 

— Ruch furmanek. — Wobec 
uprawiania handlu z furmanek przed bramarui 
i na ulicach, policja sporządziła szeręg proto 
kułów za tamowanie ruchu. 

— PRACE ZARZĄDU KOLEJOWEGO ż 
KOMITETU LOPP. Na warsztacie prac 
Kolejowego Komitetu Ligi Obrony Po- 
wietrznej i przeciwgazowej, w chwili obec- 
nej znajduje się preliminarz budżetowy na 
rok 1983. Z, dotychczasowych obrad można 
wnioskować, iż budżet ma rok mastępny po 
mimo kryzysu nie ulegnie ważniejs zym 
zmianom. Możliwe są drobne odchylenia od 

  

  

wysokości budżetu zeszłorocznego i wyko- 
nyw go w roku bieżącym, Obok budżetu 
ma. posiedzeniach zarządu Komitetu rozpa- 
trywane są sprawy, związane z wyszkole- 
niem personelu kolejowego w dziedzinie 9- 
brony przeciwgazowej i przeciwlotniczej, 

tym też celu w, matjbliższej przyszłości 
komitet ma nawiązać ścisłą współpracę z 
kolejowymi lekarzami. Będzie to miało ро- 
ważne znaczenie dla spraw szkolenia per- 
sonelu kolejowego, ponieważ lekarz z na- 
tmry swego zajęcia jest najbliższym czyn- 
mikiem ratunkowym na wypadek ataku ga 
zowego. Na jednem z ostatnich posiedzeń 
komitetu uchwalono dla uczczenia pamięci 
iragicznie zmarłych lotników polskich por. 
Żwirki i inż. Wigury, wyasygnować 50 zł. 
na remont Bazyliki Wileńskiej. 

TEATR I MUZYKA 
INAUGURACJĄ SEZONU W TEATRACH 

MIEJSKICH ZASP-u. 
Teatr POHULANKA na uroczyste otwarcie 

sezomiin dramatycznego dnia 1 października 
© godz. 8 wiecz. da przepiękną sztukę najzna- 
komitszego współczesnego dramaturga polskie- go, laureata nagrody literackiej K. H. Rostwo- rowskiego „Przeprowadzkę“. Są to dzieje Fran 

ka i Zośki, nieszczęśliwych dzieci tragicznej matki z „Niespodzianki* wystawionej na sce- nach wileńskich w ub. sezonie. 
Obsadę sztuki stanowią przeważnie nowe Aaa natų, Reżyseruje Jan Bonecki a mysłową s cyj je a Makojnic prawą dekoracyjną pracuje 

_ Teatr LUTNIA. — Już w piątek 30 wrześ- 
nią otworzy swoje podwoje komedja muzyczna 
która odtąd stale będzie się mieścić w teatrze 
Lutnia. Na inauguracyjne Przedstawienie ze- 
spół teatru Lutni przygotowuje nadzwyczaj 
melodyjną, pełną humoru operetkę „Wiktorja i jej huzar”. Wspaniałe dekoracje, piękne bale- 
ty, efekty świetlne i sama operetka spotkają 
się z pewnością z gorącym entuzjazmem publ. 
czności wileńskiej. 

—— Teatry miejskie na prowincji. — Aby 
wynagrodzić publiczności prowincjonalnej Wi- 
łeńszczyzny brak stałego teatru dyrekcja teat- rów ZASP w Wilnie postanowiła stworzyć sta 
ży objazdowy teatr. : 

Od kilku tygodni 

  

zespół teatralny przystąpił 

wypadków | 

do pracy odpowiednio w tym celu zorganizo- 
wanej i już dnia i października, wyjeżdżaj? 
nasi artyści na pierwsze artystyczne tournee z 
przemiłą, pełną słońca i czaru komedją Kie- 
drzyńskiego „Szczęście od jutra.* с 

Kalendarzyk objazdu wygląda następująco: 
1 października — Nowoświęciany, 2 — Świ 
ciany, 3 — Druja, 4 — Braslaw, 5 — Duksz:y 
6 — Postawy, 7— Głębokie, 8 — Królewszczy 
zna, 9 — Stara Wilejka, 10 — Mołodeczno, 11 
— Lida, 12 — Nowogródek, 13 i 14 — Ba 
ranowicze, 15 — Stołpce, 16 — Nieśwież, 17 
— Luniniec, 18 — Pińsk, 19 — Słonim, 20 — 
Wołkowysk. A 

CO GRAJĄ W KINACH? 
HELIOS — Miłość dońskiego kozaka. 

HOLLYWOOD — Najeźdzcy. 

CASINO — Liljanka chce się rozwieść. 

Pan — „Cudotwórca* 

ŚWIATOWID — Idjota i Z dnia na dzień. 
STYLOWY — Haj - Tang. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— PODSTĘPNA KRADZIEŻ. Kęstowicz 

Helena (Sofjaniki 3) i Emiljanowa Marja 
(Chmielna 11), skradły Alperowiezowi 

Mendlcwi (Mickiewicza 7) z kieszeni ka- 
mizelki na ul. Wileńskiej zegarek z dewiz- 

ką, wartości 500 zł. Zdłodziejki wraz ze skra 
dzicmym zegarkiem zostały zatrzymane — 

Kradzieży dokonano w czasie t. zw. sztucz- 
nego tłoku. 
‹ — TRAGEDJA PORZUCONEJ. — 
Na ul. Zawałnej znaleziono omdiałą Aa- 
nę Kraujalisównę (miejsca zam. brak), 
jak się potem okazało poważnie pobitą 
przez niejakiego + asuwskiego, įeį donie 
dawna przyjaciela. 

Kraujalisówna, mając z K. nieślubne 
dziecko, żądała od niego trochę pienię- 
dzyna utrzymanie maleństwa. 

Kosowski nietylko odmówił, lecz c- 
debrai od dziewczyny dziecko i gdzieś 
je ulokował. 

Gdy porzucona zagroziła sądem i 
wszczęła na ten temat rozmowę, spotka- 
wszy Kosowskiego na ulicy, ekskocha- 
nek pobił ją i uciekł, gdy straciła przy 
tomność. 

— MIĘDZY SĄSIADAMI. Ferlis Izrael 

(Szklana 11), zapomocą złamania kłódki 
dostał się do mieszkania Gelter Rywy (ul. 
Szklana 11), skąd skradł garnitur męski о- 

raz gotówikę łącznej wartości 100 zł, Ferlis 

po dokonaniu kradzieży zbiegł. 

— ZAMACHY SAMOBÓJCZE. Szymań 

ska Janina, lat 29 (Rysia 25) w celu poz- 
bawienia się życia przyjęła nieznanej tru- 

cizny. Lekarz pogotowia po udzieleniu po- 

mocy odwiózł Szymańską do szpitala Sa- 
wicz w stanie niezagrażającym życiu. — 
Przyczyna: brak środków do życia. 

— Madinówna Zofja z zawodu służąca 

(św. Michalska 10) w celu pozbawienia się 
życia wypiła esencji octowej. Lekarz po- 
gotowia po udzieleniu pomocy odwiózł de- 
speratkę do szpitala Sawicz w stanie nie- 

zagrażającym życiu. 

   

      

  

  

  

BIENICA 

STRYAŁ Z ZASADZKI. — We wsi Tryło- 
wo gm. bienickiej został postrzelony 18-letni 
Paweł Korsak. 

Sprawcą był sąsiad Włodzimierz 
wicz na tle zemsty osobistej. 

MOŁODECZNO 
— We wsi Braskowszczyzna 

pożar zniszczył budynki 

Daszkie- 

— POŻAR. 
gm. mołodeczańskiej 
gospodarcze, powodując 10 tys. zł. strat. 

Z POGRANICZA 

PRZYGODA RYBAKÓW. W dniu wczo- 
rajszym na rzece Mereczance niedaleko O- 

kiej straży zatrzymał 2 
atrzymanych strażniey 

nicy w Sorworcach. Na sku- 
tek interweneji obu zatrzymanych rybaków 
zwolniono. 
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BEZ PASZPORTU DO ŁOTWY. Na po- BS 
graniczu łotewskiem koło Turmont, zatrzy 

ano niejakiego Ch. Łaksztejna, który nie 
alnie zamierzał przedostać się przez 

ję. Jak się okazał, jest to kupiec łom 
\ i, który nie mając pieniędzy na pasz 

port zagraniczny, zamierzał przedostać się 
do Łotwy nielegalnie przy pomocy zawodo- 

wego przemytnika P. Pućki, iktóry mimo 
że pobrał 50 złotych, doprowadził kupca 
do pasa granicznego i porzucił ma odludziu 

= 

Z DESZCZU POD RYNNĘ 

Cóż winien Zygmuś, że jest taki śliczny... 
. Cóż winien Henio Achelczyk, że jest 

taki brzydki, jecz za to ma 17 lat i wszedi 
już w kolizję z prawem. 

I za co? 
Za glupie rzeczy, które pewtego wieczo- 

ra przyniósł do niego jego osobisty przy- 
jaciel Alfek Orłowski i poprosił o przecho- 
wanie. Byly to rozmaite przyrządy fryzjer- 
skie i tylko tak mało domyślny człowiek jak 
Henio nie mógł „skapować”, że pochodzą 
one z jednego zakładu przy ulicy Miekie- 
wicza, gdzie poprostu zostały skradzione 
przez pracującego tam Alfka. 

„Skapował” lecz zapóźno, gdy po rze- 
czy zgłosił się właściciel, lecz już w towa- 
rzystwie posterunkowego i obu przyjaciół 
poproszono o pofatygowanie się do komi- 
sarjatu. 

W Sądzie Okręgowym Orłowski przy- 
znał się do kradzieży odrazu, tłumaczył się 
tylko Achelczyk. 

Mówił długo ; przekonywująco, niczem 
profesjonalny adwokat, a gdy skończył — 
sąd uznając winę obu oskarżonych za udo- 
wodnioną, skazał: Orłowskiego za kradzież 
na 18 miesięcy, a przyjaciela jego za prze- 
chowywanie rzeczy, wiedząc, że pochodzą 
one z kradzieży, na rok domu poprawy. 

Wyrok ten był jednak stosunkowo lago- 
dny, gdyż obaj skazani mieli już za scbą 
po 3 miesiące więzienia za inne kradzieże. 
Tego zdania byli obaj przyjaciele i z tem 
się zgadzał w zupełności ich obrońca. Ule- 
gając jednak prośbom, skierował całą spra 
wę do Sądu Apelacyjnego. 

Na wiezorajszej nozprawie w instancji 
odwoławczej, nastąpił zwrot najmniej ocze 
kiwany. Sąd Apelacyjny uznając wyrok po- 
przedniej instancji za łagodny, zamienił 
młodocianym złodziejom dom poprawy na 
więzienie a jednocześnie uzupełnił to każ- 
demu pozbawieniem praw obywatelskich 
na przeciąg lat trzech. p. w. 

    

   

    

SŁOWO 

Wypadek motocyklowy na ul. Legjonowej 
ULEGŁ PORANIENIU URZĘDNIK BANKU ROLNEGO. 

WILNO. — Wczoraj w godzinach popołu-go w Wilnie p. Zawisza. 
dniowych na ul. Legjonowej w czasie wymija- 
nia się z furmanką wypadł z tylnego siodełka 
motocyklu na jezdnię urzędnik Banku Roine- 

Ułegi on poważnym  obraženiom głowy i 
przez pogotowie ratunkowe został przewiezio- 
ny do szpitała św. jakóba. 

Za dwa ruble pożyczone przed 40 laty 
100 dolarów 

WILNO. — Niejaki Zecht z ulicy Archaniel 
skiej otrzymał onegdaj z Ameryki przekaz na 
100 dolarów i list, w którym handlarz z Fi- 
ladeliji |. Fiszkin, wyjaśnia mu powody nade- 
słania pieniędzy. 

Przed 40 laty matka Fiszkina zaciągnęła 
wobec ojca Zechta dług w wysokości 2 rubli 
za naukę jej dzieci. Emigrując do Ameryki, 

AS EEE TEZ 

"NA FILMOWEJ TAŚMIE 
„CUDOTWORCA“ — „PAN“. 

Wśród filmów, które przewijają się 
przez ekran, mało jest naprawdę oryginal- 
niych. 

„Cudotwórca* należy do tych ostatnich. 
Niema tu zwykłego szablonu z pieprzy- 
kiem erotycznym, sensacją i happy-endem. 
Jest natomiast motyw prawie że niewyzys 

kiwany — wiary i jej wpływu na ludzi. 
Rzecz potraktowiana jest po amerykań- 

sku. Banda złodziejska pod wodzą dosko- 

nalego w swym fachu Doca (Chester Mor- 

ris), usiłuje sprytnie wyzyskać dobrodziej- 

stwa sędziwego starca, który uważany jest 
za cudotwórcę. Istotnie ma on nadprzyro- 
dzony dar, dzięki któremu wielu ludzi zna- 
lazło ulgę w. cierpieniach. 

Sprawa idzie świetnie. Miljony płyną 
do kieszeni wyzyskiwaczy. Ale staje się 
coś niepojętego. Wszyscy po kolei przeis- 
taczają się. Pierwsza zmienia się Helena 
(Sylwja Sydney), za mią reszta. Ostatni u- 

lega wpływowi starca Doc. 
Film zbudowany jest: mocno i wyraziś- 

cie. Kilka rysów charakteryzuje tło, na któ 
rem działa świetnie zorganizowana banda 

— i następnie powoli rozwijający się kon- 
trast: przemiana złodziejskich dusz. 

Że film robi wrażenie i nawet wzrusza, 
jest w znacznej mierze zasługą wykonaw- 

ców. Motyw przewodni — wszechmocności 
wiary, uwypukla się stopniowo i konikre- 

tyzuje się w: scenach końcowych, 

Przy całej emocjonalnej wartości tego 
filmu, nasuwa się jednakże sceptyczna u- 

waga o nieżywotności jego tematu. Co to 

za eudotwórca ? Istnieje on jako postać pa- 
pierowa w powieści lub na, deskach teatru 
czy przed objektywem aparatu, ale odpo- 
wiednika życiowego mie ma. Łagodzi ten 
sceptycyzm świadomość, źe film rozumia- 
ny być powinien w przenośni, jako obrazo- 

styczma metafora, coš jak opowieść 
tyczna. Dydaktyzm jednak nie jest 

tu nużący i nawet w angielskiem ujęciu 
nie ciągnie za sobą balastu purnytańskiego 
moralizowania. 

Technicznie film jest zrobiony dokład- 
mie i solidnie. 

Dedatki są przeciętnie dobre. Zacieka- 
wia zapowiedź „Pogromców przestworzy 
z Olarkiem Gablem, Wallacem Beery i Do- 
rotą Jordan. Tad. C. 

Farbiarnia | Pralnia 
Chamiczna „i Ę c z A" 

ul. Mickiewicza 9 (wejście z ul. Sniadeckich) 
tarbuje i czyšci najnowszym sposobem 
solidnie, fachowo po censch konkurencyjnych 

[TF CH WS UW ЧЕ EWY EW GW UP WB AP M7 

5 Tanio Tanio 
: dejlepsze farby, pokost, pędzie I szezotki 

polaca skład farb 
Šš Fr. Rymaszewskiego 8 
3 Wilno, ul, Mickiewicza 35. a 

  

    

  

      

  

nie miała możności uregulowania należności i 
ostatnio zupełnie przypadkow porządkując sta 
re notatki znalazła zapiskę o należnych Zech- 
towi 2 rt. 

Syn tisz-mmowej, chcąc odpowiednio zre- 
wanżować się za zbyt długie nieodsyłanie na- 
leżiwyśsi, prosi w liście o przyjęcie 100 doła- 
rów. 

nowośtódzka 
"PRZEMÓWIENIE POŻEGNALNE WOJ. 

'  KOSTKA-BIERNACKIEGO 

Teraz dopiero otrzymaliśmy tekst prze- 

mówienia, które na pożegnainem zebraniu 

wygłosił b. wojewoda nowogródzki, a о- 
becny poleski, pułk. W. Kostek - Biernac- 
ki. Na liezne mowy odpowiedział temi 
słowiy: . : 

Szanowni państwo. Niezmiernie mi mi- 
ło, że słyszę tyle serdecznych przemówień, 
nieraz bardzo pochwalnych. Przemówienia 
te musiały płynąć z serca, boć z dniem dzi 
siejszym ustają nasze stosunki i współpra- 

da i tylko od dobrej woli państwa zależało 
zebranie się tutaj dla wyrażenia mi swych 
uczuć. 

Właśnie we wrześniiu bieżącego roku 
mija 30 lat, kiedy jako emigrant począłem 
przenosić z Krakowa do Kongresówki lite- 
raturę niepodległościową. Nie była to mo- 
ja pierwsza praca niepodległościowa, lecz 

  

były to bardzo ciężkie trudy i właśnie deiś- 
przyszły mi one na myśl. Ё 

Droga, przebyta w ciągu tych 30-tu lat 
do dnia dzisiejszego, nie była łatwa. Pro- 
wadziła ona przez ciernie emigracji, po 

przez szarpiącą nerwy konspirację, więzie- 
nia i walkę z bronią w ręku, nie językiem, 
lecz w organizacji bojowej w latach rewo- 

lucji. Później biegła ta droga poprzez od- 
ległe, gorące bezdroża Afryki francuskiej, 

gdeie dalej uczyłem się żołnierki, następnie 
już w Związku Walki Czynnej, wreszcie w 
legjonach, i w czynnej służbie wojskowej 
niepodległej już Ojczyzny aż do chwili 
przejścia rła stanowisko administracji pań 
stwowej, i 

Ale i za to w Polsce niepodległej mia- 
łem chwile tak przykre, jakich nie miałem 

w czasach najcięższych zaborczych. Byłem 
zawsze żołnierzem. Przetrzymałem wszel- 
kie próby. Byłem pewny, że do końca ży- 
cia munduru żołnierskiego "nie zdejmę i 
pójdę w nim w stam! spoczynku wiecznego, 
ale wola Komendanta zdecydowała inaczej. 

Jednak wszystko, co najlepsze, co naj- 
szlachetniejsze, wymarzone od lat najmlod 
szych, jest w Komeńdancie. 

Dlatego wszystkie nasze tęsknoty i ma- 
rzenia skoncentrowały się w Komendancie, 

który posiada w sobie wszystko, co najlep- 
sze, a nic, co jest złego. Stąd nasz fanatyzm. 
Z Nim, tylko z Komendantem są nasze my- 

śli, 
Z biegiem czasu i pracy przekonałem 

się, że rozkaz Komendanta dał mi nową 

możność zrialezienia Polski, bo tu, wśród 
kresowego społeczeństwa, znalazłem zno- 

wuż Polskę. Zmikły cienie niechęci, mam 
najgłębszą sympatję dla najbliższych współ 
pracowników i tutejszego społeczeństwa, 
bo wśród nich zmalazłem Polskę. 

Może moje poczynania wielu pokrzyw= 

  

Dyrekcja 

Państwowego Monopoli 
Spirytusowego 

podaje do wiadomości, że od dnia 

wódki czy- 1 Ltr 0,75 Ltr. 
ste zło 

zwykła 
35 st. 4,— = 
40 st, 4.55 — 
45 st. 5,10 — 

wyborowa 
40 st, 5,30 — 
45 st. 6— 4,50 

loksusowa 
45 st. 7,50 5,65 

Spirytus na 
cele d. mowo 

lecznicze 10,20 a 
90 st. 10,80 — 
95 st. 

  

pujące detaliczne ceny sprzedażne wyrobów monopolowych wraz 
z butelką; 

29. IX. 1932 r. obowiązują nastę- 

0,5 Ltr. 0,25 Ltr. 0,10 Ltr. 
ty ch 

2,05 1,05 0,45 
2.35 1,20 0,50 

2,60 1,35 0,55 

2,70 1,40 — 
3,05 1,55 — 

3,80 = < 

5,15 — 1,10 x 
5,45 2,75 1,15 ` 

    

2000000000000000000000000000 

Komunalna Kasa Oszczędności? 
m. Wilna 

© podaje do wiadomości, że numery książeczek oszczędnościowych, 
uprawnionych do losowania w dniu l-go pażdziernika r. b. wywieszone ©$) 

© będą w lokalu Kasy celem sprawdzenia przez osoby zainteresowane, 
poczanając od dnia 28 września b. r. 
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MICHALINY 
PREZYCENTOWEJ 

zasłużonej działaczki I cbywateiki 
w duin Jej imievin (29 września) w 
będzie się uroczyste nsbożeństwo żałobne, o czem powiadamia 

KOŁO WILEŃSKIE RODZINY WOJSKOWEJ @ 

Za spokó] duszy 

        
MOŚCICKIEJ 

kcściele św. Ignacego o godz. 10 ej od- 

   
+ 

МАСЛИ PACPOMAKMM 
zmarł 13 września 1932 r. w majątku Gieczany na Litwie Ko- 

wieńskiej, 

Nabożeństwo żałobne za 
się dna 30 września o godz. 9 

duszę ś. p. Zmarłego odbędzie 

w kościele Św. Jakóba w Wil- 

nie, na które krewnych, przyjaciół i znajomych zaprasza 

dzily, wielu zmiotły z powierzchni życia, 
lub umicestwiły, jednak napewno nie po- 
krzywdziły patrjotów i lojalnych obywate- 
li, lecz wrogów Państwa. 

Odchodząc ra nowe stanowisko, odczu- 

wam tylko dużą przykrość, że nie będę się 
z panami stykał. Lecz nie smucę się, gdyż 
wierzę, że i na tym drugim odcinku pracy 
znajdę Polskę — bo i tam są kresy. 

Wyrażam cześć i uznamie dla ziemi No- 
wogródzkiej, że nie zawiodła ona Komen- 
danta ami mnie, jego karnego i wiernego 
żołnierza. 

Ziemia Nowogródzka niech żyje! 

— WIELKA MANIFESTACJA RZĄ- 

DOWA. — WIEC BBWR. W KROSZYNIE. 
Małe miasteczko Kroszyn, położome na szla 

ku Baranowicze - Stołpce, miasteczko li- 
czące zaledwie paręset mieszkańców; ma 

jednak 'to miasteczko dzielnych ludzi w 3- 
sobach ks. proboszcza Borodicza i kierow- 
mika szkoły Świtalskiego, ludzi którzy 
mało mówią (jak to zwykle bywa w cza- 
sach obecnych), ale za to robią. 

Miasteczko to w dniu 25 września br. 
przeżyło u siebie wielką uroczystość i goś- 
ciło w swych murach nielada gości: był se- 

nator Rdułtowski, ks. Świderski, ks. Amd- 

ruszewicz, którzy wrócili z Rosji w ostat- 
niej partji wymienion. więźniów. Radę Po- 
wiatową reprezentował kierownik Sekre- 
tarjatu BBWR. np. Głąbik. 

Cóż to za uroczystość w takiej zapadłej 
dziurze, spyta się kto. 

Otóż to miasteczko zdobyło się na za- 
łożene świetlicy, którą uroczyście święciio. 

Świetlicę tę założono staraniem Koła 
BBWR. 

O.godzinie 15-tej masy ludności (było 
około 300—400 ludzi, świetlica nie pomieś- 
ciła więcej), zebrało się przed šwietilicą, 
gdzie miejscowy proboszcz ks. Borodicz i 
kierownik szkoły ip. Świtalski, czymiąc ho- 
nory domu, przyjmowali gości. * 

Ks. Borodicz, jako, że były wojskowy, 
skomenderował „baczność”, wszystko ści- 
chło i wówczas ks, Świderski (więzień bol- 
szewicki), dokonał poświęcenia świetlicy. 

Tuż po poświęceniu świetlicy odbył się 
wiec, zonganizowany staraniem wyżej 

wzmiankowanych działaczy BBWR. 
Jak przystało na takich działaczy, od- 

bywało się wszystko we wzorowym po- 
rządku. 

Zagaił wiec p. Świtalski, który po przy- 
witaniu gości, przekazał głos ks. Świder- 
skiemu. 

Ks: Świderski w przeszło godzinnym re- 
feracie poruszył jprzeważnie sprawy gospo 
darcze w Sowietach, charakteryzując życie 
rolnicze, lkolektywy, wrywatną własność, 
której tam niema, ceny produktów ofiejai- 
ne i na rynkach, podatki i ich system, 
w. końcu zaznaczył, że w Rosji panuje 0- 
becnie lenistwo, nikt nie chce pracować, 
gdyż nie widzi w tem celu. 

Ро jego przemówieniu chór odśpiewał 
„Boże coś Polskę". 

Następny mówca p. senator Rdułtowski 
porównywując życie w! Sowietach i u mas, 
wykazując dodatnie stirony w Polsce zazna 
czy, że rząd wydatnie opiekuje się rolnic- 
twem, przytaczając choćby ostatnio wpro- 
wadzone ulgi w rolnictwie. 

Po jego przemówieniu chór odśpiewał 
„Jeszcze Polska nie zginęła”. 

Z powodu braku czasu ks. Borodicz о- 
graniczył swe przemówienie do minimum, 
to też następny mówca ks. Andruszewicz, 
który charakteryzował własność 'w. Sowie- 
tach i braki w życiu codziennem, nie mógł 
zakończyć swego pięknego referatu. 

Po jego referacie chór odśpiewał „Kró- 
lowio Anielska", 

Zi ramienia Rady iPowiatowej BBWR. 
przemawiał kierownik Sekretarjatu p. Głą 
bik, który w swem przemówieniu, mając o- 
graniczony czas, życzył świetlicy: rozwoju, 
by stała się kuźnią oświaty, przez którą 
dążymy do potęgi. 

Po przemówieniu p. Głąbika chór od- 
śpiewał „Pierwszą Brygadę". 

Po przemówieniach ks. Świderskiemu 
zadawano pytania o stosunkach w Sowie- 
tach, na iktóóre udzielał odpowiedzi. 

Płytamia były różnorodne, jak np. pia- 
tiletka, szkolnictwo itp. 

Zalkończył wiec p. kierownik szkoły 
Świtalski, który dziękował prelegentom za 
przybycie i wygłoszone referaty, oraz 
wszystkim przybyłym. 

Na zakończenie wzniesiono spontanicz- 
ne okrzyki na cześć Rzeczypospolitej 'Pol- 
skiej i Rządu, poczem odśpiewano „Rotę*. 

Piękna ta uroczystość ma długo zostanie 
w pamięci obecnym, a że nie jest to pusty 
frazes, niech posłuży fakt, że obecni na sa- 
li zwrócili się do kierownika, by podobny 
'wiee, z udziałem księży przybyłych a Bol- 
szewj, powtórzyć na przyszłą niedzielę, co 

    

me względów technicznych nie może być wy 

konane. 
Odjeżdżających księży i delegata Rady 

(Powiatowej odprowadziło prawie całe mia- 
steczikło ma przystanek, wiwatując na ich 
cześć. 

Wzruszające były sceny, kiedy proste 
wiejskie kobiety podchodziły do księdza 

Świderskiego i całując po rękach, dzięko- 
wały za uświadomienie. 

Oby, więcej i częściej były takie uświa 
damiania. й 

L 

Przedstawicielem 
naszego pisma 

w BARANOWICZACH 

jest p, Serafin Głąbik 
Ułańska 108 tel. 202 

Przyjmuje ogłoszenia i prenumeratę 
filja Administracji 

Baranowicze ul. Szosowa 178 
tel. 253. 

w godzinach 10 —14 oraz 18—20 
codziennie 

  

rtoijócka 
— Z ŻYOTA ZW. STRZELECKIEGO. 

Podczas ostatniej inspekcji oddziałów Zw. 
Strzel., dokonanej przez p. zast. starosty 

paw. J, Gacka, viceprezesa Pow. Zw. Strzel. 
obyw M. Dudzińskiego, kmdta PW. p. por. 
Sowę, obywateli Drozdowskiego, Szewczy- 
ka i Jankowskiego, zostały założone nowe 
Oddziały Zw. Strzel. w Ruhajcu, w Staży- 

nie, w Suporośnej Słobodzie i Bruchaczach. 
Organizacyjnie zebrania zagajał kmdt pow. 

Zw. Strzel. obyw. Drozdowski Wincenty, 

poczem komendant PW. i obyw. Szewczyk 
sdharakteryzowali cele i zadania Zw. Strze 
leekiego. 

Po dokonaniu wyborów Zarządu i komi- 
sji rewizyjnej w poszczególnych oddzia- 

łach, przemawiali następnie p. zast. staro- 

sty pow. J. Gacek i p. Dudziński. 

Następnie dokonano inspekcji w Oddz. 

Zw. Strzel. w: Derewnie, Jankowiczach i Na 
Jibokach, gdzie odbylo się Walne Zebranie 
Zw. Strzel. 

W dniu następnym komendant PW., o- 
byw. Drozdowski i referent wych. obyw. 

Szewczyk Wincenty udali się do Połonecz- 
ki, gdzie również został założony Oddział 
Zw. Strzeleckiego, 

  
       PRZODUJĄCE ŚRODKI DO 
PIELĘGNOWANIA ZĘBÓW 

słoniińyka 
SPROSTOWANIE. We wczorajszym 

numerze naszego pisma, do wzmianki о &. 

p. Kleindienstowej, wkradł się niezmiernie 

przykry i wypaczający treść, błąd. Miano- 

wicie kilka wierszy z notatki o kursach 

handlowych, wskutek przeoczenia dostało 

się do tekstu wzmianki o śp. Kleindiensto- 

wej. — Wobec tego uważamy za stosowne 

samieścić jeszcze raz całkowitą treść no- 

tatki: 
— ŚP. JANINA. KLEINDIENSTOWA. 

Zmarła. znaną była na naszym terenie jako 
jedna a nielicznych i cichych, lecz jakże 

(Dalszy ciąg kroniki słonimskiej na str. 4-ej)



(Dalszy ciąg kroniki słonimskiej) 

pracowitych, skromnych, a wytrwałych 

działaczek na polu ośwatowem. 
"Wieść o jej śmierci wstrząsnęla do głę- 

bi miejscowe społeczeństwo polskie, star- 

sze i młodzież. Toteż wczoraj, podczas od- 

prawianego za duszę zmarłej nabożeństwa, 

zauważyliśmy świątynię przepelnioną wier 
nymi, którzy wspólnie zanosili modły do 
tronu Najwyższego. 

Po zakończeniu nabożeństwa (ks. pre- 
fekt Pogorzelski wygłosił "wzruszające 
przemówienie, streszczając żywot zmarłej i 
„podkreślając jej wielkie zalety osobiste. 

W osobie zmarłej tracimy gorącą pa- 
trjotkę, dobrą mauczycielkę i cichą dzia- 
daczkę społeczną, której obce były rozgłos 
i chwała, a bliskie kształcenie młodzieży, 
i obywatelskie jej wychowanie. 

grod НЕ/Йа 
— KOMITET DNI SZOPENOWSKICH. 

W ubiegły poniedziałek w gmachu magist- 

ratu odbyło się posiedzenie komitetu orga- 
nizacyjnego Dni Szopenowskich rw Grodnie. 

Na zebraniu został wybrany komitet 

wykonawczy, do którego weszli pp.: prof. 
Borewicz, prof. Franczak, major 'Wierzbiń- 
ski, ławnik Gutman, prof, Laskowski, por. 

     

    

   

  

     

Racjonalnie Ulokowana 
Gotówka 

w dobie kryzysu to wkład 

w KOMUNALNEJ KASIE 
OSZCZĘDKOŚCI POWIATU 

GRODZIEŃSKIEGO 
Wysokie oprocentowanie—całka- 
®е bezpieczeństwo — wypłaty 

na każde żądanie. 

KINA P. T. K. TEL. 714 
ROTAMECAZSRENREW ITW 

sean. o z. 6, & 1 10.15. 

Dźwiękowiac 

Kino „POLONJA“ 
Pocztowa 4. 

„Bezimienni Bohaterowie' 
z M. Bsgdo. A. Brodziszem, Zulą, 

Pogorzelską i St. Jaraczem 
w 100 proc. dźwiękowcu polskim 

wsie> od 80 gr. 

Dźwiękowiac 

Kino „Ą POL LO* 
Dominik. 26. 

Dziś! Niezwykła egzotyczn» premjera 

pt „ROW ma postyni” 
W rolach głównych: 100 proc. męski 
Jack Holt piękna Dorothy Sebastian 
oraz Ralph Graves. Krótkie i dosad- 
ne określenia; Tajamnica krwawej pla- 
my na piaskach pustyni. Tragiczne nie- 
porozumienie, Miłość tancerki kabaret 
z Bel Abbas, Krew za krew. W dłung- 
lach piekielnej wyspy. Zorodnia której 
nie było. Przepyszne sce-cy walki z 
Kabylami. Tragiczna miłość dwóchprzy - 
jaciół do jednej kobiety, Ucieczka z 
Piekielaej Wyspy. Wstęp od 70 gr. 

KINO „PALACE“ 
Orzaszk. 13. 

Największe asy ekranu 

160 SYM 
w wielkim filmie p. t. 

„SPELUNKA“ 
'us+8p nd 45 mrozy 

  

  

Początek seansów 

  

UWAGA: kasa czynna od godz. 5.30 

Radziszewski i profesor Kurc. 
Oprócz tego zostanie jeszcze powołany 

komitet honorowiy. 
Na zebraniu wyłoniła się myśl zapro- 

szenia do Grodna pianisty Unińskiego i po- 

łączyć jego występ z obchodem Dni Szope- 
nowskich, jednak okazało się, że Grodno 
nie posiada ani jednego fortepianu kon- 
certowego. 

— FAŁSZERZE BILETÓW TEATRAL- 

NYOH. Na przedstawieniu żydowskiem w 
ubiegły piątek wykryto, iż mieznane osoby 
sprzedawały na to przedstawienie fał- 

szywe bilety. 

Zachodzi więc pytanie, skąd fałszerze 
zdobyli się na książki biletowe i odpowie- 

dnie pieczątki? 

— ZNOWU BEZROBOTNI. Przedwczo 
raj zwróciła się do wiceprezydenta miasta 
delegacja zatrudnionych bezrobotnych. 

Delegacja ta zaznajomiła wiceprezy- 
denta z ciężkim stanem materjalnym bez- 

robotnych, którzy otrzymują po 2,50 zlo- 
tych dziennie i pracują tylko 4 dni w ty- 
godniu, przyczem za czwarty dzień pobie- 
rają zamiast pieniędzy mąkę. Bezrobotni 
proszą więc o podwyższenie im zapłaty do 

14 zł. tygodniowo. 
Wiceprezydent. oświadczył delegacji, że 

tak we własnym zakresie tego załatwić nie 
może i obiecał tę sprawę poruszyć przed 
miarodajnymi czynnikami. 

Bezrobotni przynzekli przyjść po odpo- 
wiedź we środę, przyczem  nadmie- 
mili, iż w razie nieprzychylnego załatwie- 
nia ich sprawy, będą zmuszeni porzucić 

pracę. 
Sprawa jest trudna do rozwiązania dla 

stron obu, ponieważ miasto jest również w 
bardzo ciężkiej sytuacji i podniesienie wy- 
sokości wynagrodzenia za pracę jest pra- 

wie niemożliwe. 
— IMŁODOCIANY PRZESTĘPCA. -— 

Piętnastoletni Chwiesień Władysław, za- 
mieszkały przy ul. Sobieskiego 22, wyłu- 
dził od małoletniego Tadeusza Proroka 65 

H złotych. 

Radio wileńskie 
ŚRODA 28 WRZEŚNIA 

11.5ł Sygnał czasu; 15.10 Program dzien- 
ny; 15,15 Wesołe piosenki (płyty); 15.35 Ko- 
munikat meteorologiczny; 15.40 Aud. dla dzie 
ci; 16.05 Muzyka francuska (płyty); 16.35—. 
„Mala skrzyneczka“ — listy dzieci omówi Cio- 
cia Hala; 17.00 Koncert symfoniczny; 18.00— 
„Król Stefan Batory* — odczyt wygł. Karol 
Koźmiński; 18.20 Muzyka taneczna; 18.50 — 
„Państwowe znaczenie Związku Strzeleckiego” 
— odczyt 'wygł. mec. Fr. Paschalski; 19.10-- __ 
Program na czwartek; 19.20 Pras. dzien. radj, 
19,30 „„Plaszczyk kleptomanji“ — felj. wygł. 
Elżbieta Minkiewiczówna; 19.45 Pogad. muzycz 
na; 20.00 Transm. z Pragi czeskiej Opera „ia 
sałka* Dworzaka; W przerwach komunikaty, 
dod. do pras. dzien. radj. i wiad.ł sport. 22.30 
Muzyka lekka i taneczna (płyty) 

-——1 

Drzewka i krzewy 
Qwocowe 

doboru odmian ziemi Witeńskiej, o trwa- 
łych odpornych na mrozy podkładkach 

oleca 

WILEŃSKI SP. 
$ymdykat Rolniczy 
WILNO, UL. ZAWALNA 9, tel 323 
po cenach zaacznie obniżonych. 
Do 10 sztuk drzewek owocowych do- 

dajemy gratisowo byliny. 

  

    
wstęp od 70 gr. 
  

KINO 
6 8. 615, — 8, — 10, 

DŹWIĘKOWE 

„ŚWIATAWID" 
Rezord humoru, 

GRODNO, Brygidzka 2, 

  

HERMAN ZANDON 

х lautastyczności 
i gry aktorów osiągnął bez wątpienia film wedłng satyry 

Na dwsrze króla Artura 
W reli głównej COILL ROSERS I MYRNA LOY 

temate, potężnej wystawy 

Marka Tweina p. t. 
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_ KLUCZ DO ZAGADKI 
ROZDZIAŁ XX 

; PRZENIKLIWOŚĆ PITERKINA 

Zjedli razem śniadanie i długo potem 
rozmiawiali poutale.. Głorja zapłaciła ra- 
chunek, bo Donald miał pustki w kiesze- 
ni. Potem odprowadziła go do rejenta, 
u którego musiał podpisać kilka papie- 
rów. 

Teraz miał nadzieję, że dostanie pie- 
niądze, pozostawione w banku przez oj- 
ca. 

» Potem razem udali się do Banku. Ka- 
sjer z nieukrywanem zaciekawieniem 
spojrzał na spadkobiercę Chadmorów, 
gdy Donald podał mu czek: 

Na ulicy Glorja zauważyła, że czas 
śpieszyć na próbę. Donald odwiózł ją do 
teatru. „Žegnając się, przytrzymał jej rękę 
w swojej: 

— Glorjo... Chciałbym, żebyś... 

— Co, Donaldzie? A już wiem! My- 
ślisz o tym „dusicielu*? Nie bój się, mój 

drogi, będę ostrożna i obiecuję ci, że 
więcej nie będę odwiedzała jaskini zbrod 
niarzy! Dowidzenia! 

Wysunęła swoją dłoń z jego uści- 
sku i z uśmiechem kiwnęła głową od 
progu. 

Donald ruszył 
się machinalnie w 
guzikiem... 

Odkładając na bok wszelkie niepoko- 
jące myśli i możliwości, Donald po- 
stanowił zabrać się do skompletowania 
swej garderoby. Nie miło było myśleć o 
tego rodzaju drobiazgach, po tragicznych 
przejściach ostatniej doby, Ale Donaid 
wiedział, że będzie się czuł o wiele pew - 
niejszy i spokojniejszy, gdy będzie przy 
zwoicie i odpowiednio ubrany. Postanc- 

Wydawca: Stanisiaw Mackiewicz. 

rzed siebie, bawiąc 
ieszeni tajemniczym 

wił więc nie zwłekać z zakupami. Nie 
znał jednak ani sklepów, ani krawców... 
Gdzie należało się udać w tym wypad- 
ku? Donald przypomniał sobie umowę, 
z Piterkinem. 

Z najbliższej buduki  teleionicznej, 
zatelefonował do „Splendidu* i umówił 
się, że spotka się z Piterkinem za godzi- 

е erp Г< si =) 
IJ ES 

IAR IDT a © i 
Lokaj zjawił się punktualnie o ozna 

czonej godzinie. Postanowili, że naraz': 
wystarczy gdy kupią dwa gotowe ubra- 
nia i obstalują u dobrego krawca smo- 
king i frak. Donald postanowił polegać 
całkowicie na radach Piterkina. Po zała- 
twieniu sprawunków, udali się do kraw- 
ca. 

  

W drodze lokaj zapytał: 
—Czy pan zna niskiego, szerokie- 

go w ramionach jegomościa z podwój- 
nym  podbrėdkiem i spłaszczonym no- 
sem? 

Donald spojrzał ze zdziwieniem na 
pytającego. 

— Bo taki człowiek idzie teraz za na- 
mi, — wyjaśnił Piterkin. — Tylko niech 
się pan nie odwraca, sir! 

— Czy macie oczy z tyłu głowy? — 
zaśmiał się Donald. 

— Owszem, sir, czasem to się przy- 
daje. 

Donald przyjrzał się wąskiej, żółtej 
twarzy lokaja. Nie wyrażała ona nic. Wię 
cej poza pełnem godności uszanowaniem 
jakie maluje się zwykle na twarzy sta- 
rych sług. 

—(Co wam się stało Piterkin? — za- 
pytał nagle Donald — czy tresowaliście 
dzikie koty? 

Piterkin dotknął ręką kilku 
nięć na twarzy. 

zadras- 

  

ЗЕО 

| REP TY CZ WE CE WH EW RK CP 

Zjednocz. Kop. Górnosi. „PROGRESS* 
kopalnie: Eugenie, Hr. Laura, Dębieūsko, 
Matylda, Andaluzja, Radzionków, Mysło 

wice, Ferdynand i Florentyna. 
Wagonowo i od jednej tonny w szczelnie 
zamkniętych i zaplombowanych wozach 

dostarcza 

M. DEULL wwo. 
EGZYSTUJE OD 1890 r. 

Biuro: ul. J giellońska 3 Tel. 811 
Składy: Kijowska 8 Tel. 999. 

  

ŻĄBAJCIE 
we wszystkich spiekach i 

składach spiecznych znanego 
środka od odcisków 

Prow. A. PAKA. 

GABIRET 
Racjonalnej kosmetyki leczniczej 

Wiino, Mickiewicza 31 m. 4. 

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

cjonalnej. 
Codziennie od g. 10—8. 

W. Z. P. 
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3 POKOJE 

z wygodami z używal- 

ESS EEST TAI 

Lekarze 
nością kuchni. Pańska 

r. med. 
DOCENT UNIW. S. B. 4—7- 
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Dyrekcja kina „Casino“ ma zaszczyt pointormowacč Szanowną Publicznošė, že mimo ko- 
Josalnych kosztów zakontraktowano następujące filmy najnowszej 
wyświetlane w najbliższym czasie: 

produkcji, które zostanz 

się w początku listopada. W Wiinie ukaże się kilka dni później. 

„PIEŚŃ NOCY* — z Janem Kiepurą w roli głównej. Film ten wyświetlany obecnie z 
kolosalnem powodzeniem w Berlinie i Rydze. Premjera tego filmu w Warszawie odbędzie 

„100: METR. DŁUGOŚCI* — Najnowsza komedja produkcji polskiej z udziałem Zuli Po- 
gorzelskiej, Adolfa Dymszy, Mieczysława Cybulskiego, K. Ankwiczównej oraz naszych cze 

kina „CASINO” 
cia studentów Paryża, bez udziału gwiazd, 

„Braterstwo ludów' — reż. Pabsta twórcy 
„BŁĘKITNA RAPSODJA'* — z udziałem 

"ce! Filmem tym otworzyło sezon najleps. 
„DAMA W SMOKINGU'* — Dowcipna komedja produkcji francuskiej. Zabawne momen ty i 

* w mężczyznę. W rol. gł. Carmen Boni. 

łowych sportowców z Kuso 

  

kim na czele. 
— „KOBIETA I SZPIEG* — Film osnuty na tle wojny światowej. W rolach gł. BRYGi- 

DA HELM i VILLI FRITSCH. 
„HOTEL STUDENTÓW" — Film reżyserjii Turzańskiego (twórcy iilmu „Trójka*) z ży- 

grają studenci Uniwersytetu Paryskiego. 
„Najeźdzców*. Film o dużym 

janette Gaynor i 
zekino w Warszawie „„,Światowid'*. 

„MOSKWA BEZ MASKI'* — Film z życia Rosji u schyłku panowania Cara Mikołaja I! 

Film ten o dużej wartości artystycznej. 
nakładzie pie niężnym. 

Charles Farella oraz rosyjskiego zespołu kabaretowego. Rosyjski śpiew! Tań 

sytuacje na tle przeistaczania się kobiety 

  
  

„KSIĄŻĘ FAZIL* — Film egzotyczny osnuty na tle rywalizacji Angielki z kobietamiWschodu. 
„KRÓL TO JA* — z udziałem Vlasta Burana doskonałego, niezrównanego humorysty znanego Wilnu z firmów „C. K. Feldmarszał-k 

* „On i jego siostra” i „Pod kuratelą”. Dalszy program podamy w następnym komunikacie. 

Dźwiękowe Dziś ! Nejnowszy POS ZWI Meno) dźwiękowy wytw. „SOWKINO* w Moskwie 

Ka MIŁOŚĆ DOŃ$KIEGG KCZAKA 
HELIOS 

rowe niewsżne, 

w-g posiešci D. Szolcchowa „Cichy Don* reż. Oigi Praobrażeństiej i wana Pronowa z udziałem najwybitniej- 
szych srtystów teitrów moskiewskich, Orygiraln< pieśni i tańce w wykonaniu dońskich kozaków. 

Atrakcje dźwiękowe. Na i szy seans ceny zniżone, Seanse 4, 6, 8 i 10.20 Na premiery, soboty i niedziele bilety home- 

  

Dźwiękowe kino 

"PAN" 
Wielka 42, iel. 528   

Na pierwszy seans ceny zniżone. 

bohater tilmu „SZARY 
Wspaniała kreacja najmodniejszej 

Haioe miłośnicy sportu! W dodaik. „Psramountn“ i „Pat“ 
skoki na jądzie i do wody orsz biegi widzisue w ne- 

Dziś! Po raz pierwszy w walnie! Najnowszy przebój produkcji „Paramountu* 1932-88 r. 

€UDOTWÓRE 
sprawozdanie z Olimpjzd:! Efektowne Zawody lekkostletyczne, 

turalnem tempie i „zwolaionem tempie", pływanie, boks i in. Bardzo ciekawe! 
Początek o gedz. 4, 6, 8 i 10,15. W dnie świąt o Z ej. 

gwiszdy ekranu Sitvji Sidney 
Chester Morris. Fascynująca treśći 

między im. 
DOM* 

  

Dziś! Najnowszy przebój sezonu! Z udziałem niezrównanej bohaterki filmów „Precz zmi- 
łością", „Z rozkazu księżniczki”, „Droga do raju" i „Kongres tańczyć 

LILJAR HARYET 
oraz z gwiazdorem humoru francuskiego L U c į E N E M B A RO ux EM. DŹWIĘKOWE KINO 

CG/ING 
Wielka 47, tel. 15-41 

jej 
i czarującego KERRY GARATA partnera 

Tytuł tego arcyfilmu 

„Liljinka chce się rozwieść” 
Nad program: Doskonałe dodatki dźwiękowe: 1) Tygodnik „Foxa*, 2) Komedja dźwięk.- 
rysunkowa. — Ceny od 25 gr. — Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15, w dnie świąto g. Z-ej. 

  

Dźwiękowe kino 
Dziś Arcydzieło RNAJEŹBŹCY (Front zachodni 1918 roku). 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

pi Г Oi mes Film tea osnuty na tle powieści 
Marjan Mienichi ORTE P ГА м HOLLYWOOD 6. W. PABSTA wojennej Ernesta Johannsena „Czwórka piechniów*, wstrząsz 

po powrocie i przepro- krótki w dobrym sta- Mickiewicza 22 swetni prawdziwemi obrazami z czasów wojny. Ludzie ze słabeini nerwami są proszeni nie przychodzić, — Nad programs: 
wadzeniu się wznowił nie do wynajęcia lub tel. 15-28. Dodatki dźwiękowe. Początek o godz, 4-ej, w dnle świąteczne o godz. 2-ej. 

przyjęcia chorych  Kuljuiua. 
skórno - wenerycznych Wiadomość w admini-* 

Wileńska 31 m. strzcji „Słowa u С. Tos Dziś! 100 proc. dźwiękowe arcydziełol 

od 4—7 po poł. BIŁ: ŻB A || G 17 Potężny dramat w s - „sTviowy+ |" M T (Miłość w. Księcia Borysa) iii xu: 
PTNNYNNNNNYNNYNY TY MAAMAŁAAAAAAŁAŁAŻ ŁAM arystokracji rosyjskiej ilustrujący miłość kochanków odmiennych ras: W soli glėwnej slynna chinka AN MAY WONG 
(ERA Lekale Wielka 36 Nad program: A akt ia mp film rich czasów! 100 proc. dźwiękowy! Śmiech do łes! p.t. Ma 

SEKCIE Ravenos Zachodzie nie było tek źle. Arcyzabzwue perypetje 8 akt. dzielnego Wojaka Szwejka. W rcli gł. SLIM i Monty 
PRESTO = ё Banks; : 

Sa А 1 lub 2 E aS 3 S : SA —  REEREEENE WEED KA R = Suo © prywat - pokoje umeblowane do РОКо] — -- ОО ВО т с ее ° АЬ RÓŻNE 
nych lekcyj do dzieci a EA do wynajęcia dobrze inteligentną _ stolarskie i meblarskie STOLARZ dobry robotnik, praco- pwemiGiwEE 
od lat 7 - miu. Zgło- 2 a = E m, 8. umeblowany ze WSZY- panna poszukuje po- wykonuję solidnie, ta- podejmujący się każ wity, sumienny, w cięż Ktą dopomoże ucz- 

szenia do Adm. „Sio- „$ 40“ 7 stkiemi wygodami na 2 sądy gospodyni domu nio i szybko. Piotrow dej roboty znający; kich warunkach znaj- pjgwi Szsoły Techa. 
wa" dla С. M. POKÓJ D] 9sobe (užywanie a samotnego paa». Zgło. ski Stanisław Chełmska — gruntownie Swój dujący Się, szuka pra” gg ukończenia nauk, 
s а ы da a łazienki, salonu) | Na szenia w sdminist, pod 47 m. 2. fach, trzeźwy. —' cy od zaraz. Zgadza” Warunki zmoszają ge 
UDZIELAM ie sa a Pon <nie Aras, „Gosposia“ SA uczciwy, prosi O ja- 2 e NC: do szukania jskiegokoł- 

fókóyi: jeżć niemieckie: wozi » ub całkowite utrzyma- - ——— = ы kiekolwiek zajecie — Zórawia m. I. Žyž- wiek zarobku w godzi- 

wm e W, SIĄ gene Wazów" i Konia Zadra Jm wą dys o a m. 14. akae| ir 1 “ —Е\Ъцрюуше obeznany z fach poszukuje pracy. MUŃd: Rz: PIEKARZ == udzielić korepetycji = 
————— --swym zawodem, zdol- 3 Lwowsk 30 m. 3 Е wykonywać prace kre 

SSAAAAABAMMAAAALMAA IS POKÓJ POKÓJ ny fachowiec. Konow- Zygmuntowicz Stefan - LWOWSKa * ©: chwilowo bez pracy — ślarskie а100 tež zsįmie 
IKuPke duży, jasny, z umeblo- umeblowany do wyna- ski Jan. Bystrzycka 11. Mostowa 3. = "7 przyjmie posadę. Wy- się inną pracą byle od 

i SPRZEDAŻ a ada Mi > RU ONE RON -- STOLA RZ magania skromne. — zaraz. Łaskawe zgło- 
brym punkcie miasta' soby. Dąbrowskiego 12 -- „ CUKIERNIK sumienny, pracowity — Szeptyckiego 10. Szysz szenia kierować do re 

" do wynajęcia. Zamko- m, 3 WŁAŚCICIELI specjalista od ciastek. prosi o udzielenie ja- kiewicz Michał. dakcji. 
== — — — == жа 3 — 3. Dowiady- -- ———— — > KAMIENIC Ždolny, pracowity. Z kiejkolwiek pracy. Mo- —— — — s 

3 wač się w godzinach POKÓJ prosi o posadę dozorcy powodu kryzysu chwi- że wyjechać na „prowin TYLE DOMÓW SPRAWDZONA * 

biurowych. słoneczny z wygodami' były nauczyciel (z ro- I0WO bez zajęcia. — cję. Czywilis Michał — buduje się w Wilnie, przez Tow. Pań Miła- 
= "-odnajmę — można z dziną, żonaty). Skraj- Śniegowy 14 iKsielew- Ponarska 45. /vż przy żadnym z sierdzia św. Wincente- 

= POKÓJ utrzymaniem nie drogo nia nędza. Chętnie, su- SKi Stanisław. -- — — — — — — --nich nie znajdzie się go a Paulo rodzina W. 
duży (salon) dobrze Bankowa z Makowej mienine i, gorliwie speł — ———— — PRZYJMIE PRACĘ praca dla wykwalifiko- składająca się z rodzi- 
umeblowany, ciepły No 06, ni swe czynności. Ad". S$ TOLARZ ma najskromniejszych - waego cieśli, solidnego" ców (ojca bez pracy), 

PIANINA ać As -- —————— —re w redakcji lub Za dobry fachowiec ze warunkach w zakładzie cego bez pracy? Łaska  g - gą dziatek da- 
zupelnie nowe“ (wielo- an NS @ . — — -- ггесхе 15 — 12. świadectwami przyj - piekarskim wykwalifi * cztowieka, pozostają - tknieta Ктайсома nę- 
leć" gworańója): 3Ł zdrowe obiady, — МАМыЛЫЮАЮМЬНЫе и те ст -— + Е НЕ Ы akla ES cego bar pracy? Laska dzą: najmiodsze 4 - re 

+ i : —. — — — — — — nych warunkach. Naru piekarz. Lipowa = г / = miesieczne bol 5 
L 4. H. Portowa 23 m. 24. PoSZUKUJĄ CIEŚLA NiE Klemens— zaułek Liksza Jan. szę BETOWAĆ ul. Św. tąd zek daj 

A 2 pO PRZEBNY PRACY wykwalifikowany z -* Lidzki. -- ss B 0 — Ku biėlzenii 7 Р kakiee> 
NIEBYW A ŁA pokój suchy, ciepły na qyvyy"yvwwvvvvv: poleceniami podejmie — <— — -: -- DE E ki. — Wołamy © po- 

OKAZJA Ž I ` > a dla Siostra-pielęgn. się pracy w swojej spe CIESLA REPARUJĘ ZAMKI -- ATOR "Tmoc dla maleństwa te 
taniego kupna ubrań, Sz (ate sari Z długoletnią praktyką cjalności, tanio. Robo- prosi o udzielenie jakiej dorabia Kacze tanio, SE a Ra. go — starzyzna "ardzo 
mebli, kas  ogniotrw.. go na płuca, można z skromnych wymagań tę wykona solidnie. — kolwiek pracy . Może solidnie, szybko wy: аВВ, '21;Ьас2у1‹ г;‚_„ёда… — Naiskzomu 

futer, biżuterji 
powodu likw. 
du. Biskupia 
14-10. 

i tp. Z utrzymaniem w środku" 
lombar- miasta. Żgłaszać się— 

4 — tel žawalna 16 — 52. 

+ — Nie, zaciąłem się brzytwą... 
Po załatwieniu zamówień u krawca, 

lokaj ofiarował się towarzyszyć Donal- 
dowi aż do domu, by zanieść mu paczki. 
Donald zgodził się chętnie i wezwał tak- 
sówkę. 

— Co wiecie o „sześciu nocnych pta- 
kach'? — zapytał Donald w samocho- 
Ižie, skai is 

Tak nazwa! dowcipny korespondent 
jakiegoś pisma, sześciu tajemniczych 
członków nocnego klubu. 

— Bardzo mało wiem 
Oni nie są zbyt rozmowni. 

— Ci czterej, których widziałem, rze- 
czywiście nie są zbyt pochopni do zwie- 
rzeń! Ale wy byliście jednym z nich, Pi- 
terkin. Czemu udawaliście, że mnie nie 

poznajecie? 
— Jestem tylko służącym, sir.. 
Jasnem było, że Piterkin nie chciał 

nic mówić. 
— Doktór Wilet wydał mi się trochę 

dziwny — zauważył po chwili. 
— Czy on jest jednym z sześciu? — 

zapytał Donald. 
Zapytany dał wykrętną odpowiedź: 
— W wieczornych gazetach maniy 

jego drugie zeznanie! 
— Juž nie rozumiem, dlaczego On 

nie powiedział prawdy odrazu? 
— I mnie to dziwi, sir. Dziwię się 

też, dlaczego on nie wspomniał o tem, 
że pański stryj był krótkowidzem. 

— Czy to może mieć jakieś znacze- 
nie?.. 

— O, nawet bardzo duże, sir Mr. 

Chadmor nosił zwykle ciemne okulary, 
a do czytania wkładał inne... |edna z ga 
zet podaje plan bibljoteki. Miejsce, gdzie 
leżał zamordowany jest oznaczone krzy- 
żykiem. Odległość od tego miejsca do 
ściany, wynosi jakieś sześć do siedmini 
metrów, a w pokoju paliły się tylko świe 
ce! Trzeba mieć doskonały wzrok, aby 
rozpoznać portret, wiszący w mroku, w 
takiej odległości! 

o nich, Sir. 

   

Drukarnia wydawnictwa „SŁOWA'. 

V E PM P PETRJER TOWAR PTT TAKE 

poszukuje pracy przy Tartaki 27 Rajchinbach 

chorych zsuł. Dobro- Józef. 

czynny 3a m. 13. --   

— Słuchajcie Piterkin, czy nie jesteś- 
cie przebranym detektywem? 

— O, nie, sir, jestem tylko lokajem.. 

— Dobrze. Ale rozumiecie sami, że 
stryj musiał znać doskonale każdy sprzęt 
w pokoju i wiedział naturalnie, gdzie 
wisi mój portret. Mógł więc pokazać go, 
nie widząc nawet. Portret wisiał tam już 
od welu lat, bo nic się nie zmieniało w 
domu! 

— Tak, myślałem o tem. Ale w każ- 

dym razie, na pana miejscu zbadałbym 

tę sprawę bliżej! 
— Zróbię to przyjacielu, możecie być 

pewni! — odpowiedział z uśmiechem Do 
nald. 

Przypomniał sobie telefon Rippla po 
wizycie w Domu Tajemnicy. Może in- 
spektor znalazł rzeczywiście znowu ja- 
kąś sprzeczność w zeznaniach  Wileta? 

— Jeśli macie czas, Piterkin, to chciał 

bym z wami obejrzeć bibljotekę, — po- 

powiedział Donald. 
Lokaj spojrzał na zegarek. 

— Obawiam się, że spóźnię się do 
hotelu, sir, muszę zaraz wracać. 

— Ale gdy wysiedli z taksówki, Do- 
nald zauważył, że Piterkin waha się. 

— Chodźmy Piterkin, — rzekł za- 
chęcająco, nie zajmie nam to więcej, jak 
kilka minut! 

— Dobrze. Mam wielką ochotę zo- 
baczyć jeszcze raz ten pokój. 

Donald zadzwonił. Policjant poznał 
go i ukłonił się. 

Grodi z oznakami uszanowania wpu- 
ścił nowego pana do domu. 

— Czy nikt nie przychodził, Grodi? 
— Tylko policja, sir. Oni ciągle przy 

chodzą i wychodzą. jeden z nich siedzi 
teraz w bibljotece. 

Donald wszedł z Piterkinem do ponu- 
rego pokoju. Przy drzwiach siedział po- 
licjant, który oznajmił, że nie można w 
pokoju nic przestawić. 

Donald zapalił dwie świece w kan- 
delabrach z obu stron poczerniałej, zło- 

    pa, 
о) 

wyjechać na prowincję. kwalifikowany ślusarz 
4. Kowalew- Bruzga Stanisław. Sa- 

raceńska 14 m. 12. 
ŻĘ wa ——— 

Kijowska 
ski Jakób. 

  

        
conej ramy, która ujmowała portret ma- 

iego chłopca z jasnemi lokami i weso- 

łym uśmiechem na ustach. : 

— Oto, jak wyglądałem w 

czasach niewinności, Piterkin! 

— Rama jest nadłamana, — zauwat- 

żył lokaj, pokazując długą rysę w drze- 

wie u dołu. Potem podszedł do kana- 

py i zmierzył wzrokiem odległość do 

ściany przeciwległej. > 

—— On leżał tutaj, nieprawdaż? 

-— Tak, właśnie tam, gdzie stoicie. 

Piterkin położył się na podłodze i 

podniósł nieco głowę, starając się do- 

strzec portret. в 

— Trudno, szczególnie dla krótko- 

widza... — mruknął. = 

— Mój stryj wiedział, gdzie wisi ten 

portret, nie potrzebował go widzieć! 

Lokaj znów zaczął oglądać obraz, 

podnosił go, oglądał obicie pod nim... 

— Sir! — krzyknął. — Proszę po- 

patrzeć! 
Donald nie mógł zrozumieć na ra- 

zie, o co mu chodzi. Potem zobaczył ma- 

ły, wielkości połowy wiszącego  portre- 

tu, kwadrat ciemniejszy od reszty obić. 

— To dziwne, bardzo dziwne! = 

tłumaczył Piterkin, — Kiedy obraz wisi 

długo na jednem miejscu, obicie dooko- 

ła blakuje, a pod nim pozostaje ciemniej 

sze. A tutaj kolor obicie pozostał ten sam 

tylko pod połową obrazu! я 

Donald drgnął. Zaczął rozumieć Zna 

czenie tego odkrycia... 

— Co to ma znaczyć Piterkin? 

—- To znaczy, że portret pana o 

niedawna tu wisi! Na tem iniejscu wisiał 

že 
PS djabła! Macie rację, Piterkia! 

—— Chodzi o to tylko, kiedy przewie- 

szono obrazy? : 

— Zaraz zapytam Grodiego! 

— Ale. czy on powie prawdę? —- mru 
"rął lokaj, — zauważyłem, że starzy ka- 

merdynerzy są tacy sami łgarze, jak niy- 

śliwi, albo sklepikarze. Nie wiem, dła- 

owych 
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stryj pana pokazał pana portret, to ni- 
czego tak jest... 

czego jeszcze nie dowodzi; umierający 
człowiek nigdy nie jest przytoniny. 

— To samo powiedział doktór Wilet 
komisarzowi. Prosił, nie przypisywać te- 
imu zdarzeniu wielkiej wagi. , 

Zegar wybił piątą. Mrok zapadał rza 
cając tajemniczą zasłonę na „Аписиза“ 
z bronzu i złowieszczy iortepian. 

Nadzieje Donalda, obudzone odkry-— 

ciem, dokonanem przez lokaja, zaczęły 
się rozwiewać. Patrzył z bólem w sercu 

na te dębowe šciany, tak niewzruszone, 

tak wrogie mu, pozornie... zdawały się 
drwić z niego! 

W uszach jego stukały młoteczki „„ślu 

sarza”, który badał te ściany. Nie, wszy- 

stko jedno, nic już nie pomoże, nic nie 

rozjaśni tej strasznej tajemnicy! | 

— Móż Boże, — krzyknął  Piterkiz, 

— ja tu rozmawiam, a czas ucieka! Spó- 

źniłem się już! Muszę zaraz iść, sir. 

Donald zmartwił się szczerze. Obec- 

ność lokaja dziwnie dodawała mu otu- 

chy i spokoju, których tak bardzo po- 
trzebował. 

— Piterkin, — rzekł, — ja poirzebu- 

ję kamerdynera. Może jutro będę już w 

więzieniu, ale zrobię tak, żebyście nie 

stracili w razie czego na zmianie obo- 

węązku. Czy chcecie przejść do mnie? 

Stużący zamyślił się. Uśmiech, błą- 

dzący po zmarszczonej jego twarzy, 

świadczył, że propozycja przypadła ma 
do gustu. 

— Pomyślę sir, — odpowiedział — 

Miałbym wielką ochotę, ale... Jutro rana 

dam odpowiedź, sir. | 

I znów stając się wzorowym lokajem, 

Piterkin poprawił krawat Donałda, skła- 

nił się z uszanowaniem i wyszedł. 
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