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ŚWIĘTO FRANCJI. — DEPESZA 
P. PREZYDENTA RZPLITEJ 
WARSZAWA (PAT). — 

święta nanodowego Francji Pan Prezy- 

dent' Rzeczypospolitej Ignacy Mościcki 

wysłał do Prezydenta Republiki francu- 
skiej depeszę następującej treści: 

W dniu, w którym .Francja obchodzi 

swe swięto narodowe, chciałbym wyrazić 

Panu, Panie Prezydenicie, najgorętszę 
życzenia sławy i pomyślności dla 
przyjaźmionego i Ssojuszniczego narodu 

które składam wraz z całym narodem 
polskim. Do życzeń tych dolączam naj- 
lepsze życzenia osobiste dla Jego Eksce- 

iencji. 

а- 

(—) I, Mościcki, 
W odpowiedzi Pan Prezydeni: Rzeczy 

pospolitej otrzymał następującą depe. 
szę od Prezydenta Republiki Francu- 
skiej: : 

Głęboko wzruszomy  serdecznemi žy- 

czeniami, jakie mi złożyła Wasza Eks- 
<ealencja, wyrażam jej najszczersze po- 
dziękowania i gorące życzenia wielko- 
ści i pomyślności dla Polski, które 

składam wraz z francuskim narodem o0- 
raz moje najlepsze żyjczenia osobistego 
szczęścia dla Waszej Fkscelencji. 

(—) Lebrun. 

SIR JOHN SIMON BĘDZIE 
PRZEWODNICZYŁ 

GENEWA (PAT). — Przewiodniczą 

cym Komitetu Rady dla przygotowania 

„światowej konferencji gospodarczej i 
monętamnej mianowany został przez 
Radę sir John Simon, który pnzyjął tę 
godność. 

POŻYCZKA DLA. AUSTRII 
ZADEKLAROWANA 

GENEWA, (PAT). — Po wczorajszem 

posiedzeniu Rady Ligi Narodów терге- 

podpisali protokuł austrjacki. Przedsta- 
wiciele tych państiw zadeklarowali, że 
ich udział iw pożyjezce dlia Austrji bę- 
dzie następujący: 

Angilija i Framcja — po 100 miljo- 
nów szylingów; Italja — 30 mi!jonów, 
mów szylingów, Italja — 30 miljonów, 
Belgja — 5 miljonów.. 

NIEMCY DENERWUJĄ SIĘ 
BERLIN (PAT). — Zatwierdzenie 

przez Radę Ligi protokułu w sprawie 
pożyczki dla Austrji w wysokości 300 
miljonów szylingówii prasa: centrowa i 
nacjonalistyczna przyjmuje z silnem zde 
nerwowaniem, 

ELIMINACY JNE MARSZE 
PRZED 6 SIERPNIA 

WARSZAWA (PAT), — Zarządze- 
niem Komendy Głównej Związku Strze- 
1e0kiego tegoroczny 9-ty marsz szlakiem 

*kadrówki, przypadający! w tradycyjną 
„rocznicę wymarszu Pienwszej Kadrowej 
z Krakowa: do Kielce 6 sierpnia, będzie 

poprzedzony eliminacyjnemi  marszami 
tego samego typu wi okręgach i obwo” 
«dach Związku Strzeleckiego. | 

DOWÓD POLSKI WYSTARCZY 
WARSZAWA, (PAT). — (telef. od 

własnego koresp.). — Wiadomość, która 
ukazała się w prasie wczorajszej, jako- 

iby do przejazdu przez terytorjum gdań- 
ssklie na. Pomorze konieczne były nowe 
«dowody osobiste, jest fałszywa. 

Wystarczy jakiklowiek dowód, stwier 
dzający obywatelstwo polskie. 

ŚWIĘTO WYCHOWANIA 
FIZYCZNEGO W SPALE 

WARSZAWA (PAT). — W Spale 
odbyło się wczoraj doroczne święto wy- 
chowania, fizycznego i przysposobienia 
wojskowego, W roku bieżącym ze wzglę- 
<dów. budżetowych mozmiary święta były 
zmacznie ograniczonie. Uroczystości roz- 
poczęły! się o godzinie 8-ej rano. Po po- 

łudniu odbył się przegląd oddziałów, wy- 
chowania: fizycznego przez P. Prezyden- ciała przed gdańskim sądem ławniczym, któ 

ta Rzeczypospolitej oraz popisy i za- 
wody sportowe. Pan Prezydent, jak zwy 
kde, bardzo żywo interesował się spor- 
tem i sprawami WF i PW. 
EPIDEMJA PARALIŻU DZIECIĘCEGO 

BERLIN (PAT) — Bpidemja dziecię "2 statku „Polonia* odjechała polska ekspe- wi 
<ego paraliżu mlecza pacienzowego sze- 
nzy się w Magdeburgu w dalszym ciągu. 
Wczoraj znów przywieziono do szpitala 
dwoje dzieci, dotkniętych epidemją tej 
choroby. Dotychczas zanotowano 24 wy 
padki zasłabnięcia, z czego 3 zakiończy- 

ły się śmiercią. 
ŚMIERĆ MARSZAŁKĄ PLUMERA 
LONDYN, PAT. — Dziś rano zmarł 

w. Londynie marszałek Pllumer, który: w: 
czasie wielkiej wojny był dowódcą ant 
mji we Framcji i Włoszech, a mastęp- 
nie armji okupacyjnej w Nadrenji. 

STRAJK W BELGJI ROŚNIE 
BRUKSELA. PAT, — Sytuacja straj 

kowa pozostaje bez zmiany. 'W! Borinage 
tylko nieznaczna część robotników pod- 

jeła pracę. Zaburzenia ustały. Nato- 
miast w innych miejscowościach strajk 
rośnie bez przerwy. 

GENEWA. PAT. — Komitet rozbrojenia 
jn; "Moralnego zakończył już prawie pierwsze 

W. dniu czytanie projektu układu. W dniu 16 bm. ko 
mitet zajmował się kwestją rozbrojenia mo- 
ralnego w dziedzinie kinematografji i radjo- 
tonji, Przyjęty został artykuł, 
rządom zapobieganie wyświetłaniu 
mogących wywoływać reakcję przeciwko po 
rozumieniu narodów. W krajach, w których 
istnieje cenzura filmowa, zapobieganie wy- 

nakazujący 
filmów, 

świetlaniu tego rodzaju filmów będzie jej za 
daniem. W innych krajach rządy będą działać 
zapomocą innych środków, stojących do ich 
dyspozycji. W dziedzinie radjofonji przyjęto 
i odesłano do komitetu redakcyjnego artykuł, 
nakazujący zapobieganie rozpowszechnianiu 
przez radjo fałszywych wiadomości, jak rów 
ińeż przemówień, mogących zakłócać stostn- 

KINEMATOGRAFJA I RADJOFONJA MUSI SŁUŻYĆ IDEI POROZUMIENIA 

ki międzynarodowe i obrażać uczucia innych 
narodów. Na wniosek delegata polskiego p. 
Komarnickiego komitet polecił Komitetowi 
redakcyjnemu oprzeć odpowiednią część u- 
kładu na konwencji radjowej polsko-niemiec- 
kiej. 

Ogólnie można stwierdzić pozytywne usto 
sunkowanie się niemal wszystkich delegacyj 
do idei konkretnych zobowiązań w dziedzinie 
rozbrojenia moralnego. O ile z początku nie- 
które delegacje wykazywały tendencje do 
wyeliminowania z projektu postanowień, któ 
reby przewidywały represje i wykluczały ina 
nilestacje szkodłiwe dla pokoju, o tyle obec- 
nie, dzieki wytrwałej akcji delegacji polskiej, 
konieczność dokonania poważnego wysiłku w 
tej dzedzinie zyskała powszechne zrozumie- 
nie. 

Bezewocne rozmowy de Valera i MacDonalda 
IRLANDJA GROZI BOJKO TEM WĘGLA ANGIELSKIEGO 

LONDYN. PAT. — Rokowania Maąc-Donal 
da i de Valery rozbiły się po trzygodzinnych 
bezowocnych rozmowach. De Valera zażadał 
zawieszenia wprowadzonych w życie brytyj- 
skich ceł bojowych z chwilą ustanowienia ko 
misji, która ma rozpatrzyć sprawę długów 
Irlandji wobec skarbu brytyjskiego. Mac Do- 
nałd stawiał jako warunek zawieszenia cel 
wpłacenie przez Irlandję 1 i pół miljona fun- 
tów do skarbu brytyjskiego, która to suma 

Sytuacja w 

miałaby leżeć w skarbie brytyjskim jako za: 
bezpieczenie. Zgody nie osiągnięto. De Valera 
odjechał w sobotę rano do Dublina, a Mac 
Donald odleciał samolotem do Lossimouth. 
W toku dyskusji de Valera grozić miał, że 
w razie zastosowania przez Wielką Brytanję 
ceł Irlandja sprowadzać będzie węgiel z in- 
nych krajów. Irlaadja sprowadzała 3 i pół 
miljona tonn węgla brytyjskiego rocznie. 

Niemczech 
NOWE DEMONSTRACJE BEZ ROBOTNYCH I KOMUNISTÓW 

KILKANAŚCIE OSÓB RANNYCH 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
5RASLAW -— Ksjęgarułja T-wa „Lot“. 

— A, Lazzuk, 
DĄBROWICA (Poltsje) — Ksjęgaraia K, Malinowskiego, 

BIENIAKONIE — Bufet Kotejowy, 
BARANOWICZE — ti, 

DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa — W, Wiodzimierow 
GRODNO — Ksiegarnja T-wa „Ruch“, ; 
HORODZIEJ — Dworzec Kołejowy — K, Smarzyński, 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S, 
KLECK — Sklep „Jedność* 
LiDA — ul, Suwalska 13 — S, Mateski, 
MOŁODECZNO — Księgarnia F-wa „Ruch”, i 

NOWOGRÓDEKR 

OSZMIANA — 

POSTAWY — 

оКЕН ST. ŚWIĘCIANY 

WARSZAWA — 

Kajęgarnia Spółdz, 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St, 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskiega, į 
— Kiosk Bi, Michalskiego, į 

N..SWIĘCIANY — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, j 
Naucz. 

Bednerski, 
Polskiej Macierzy Szkolnej, Księgarnia 

STOLPCE — Ksjęgamnia T-ws „Ruch“, 
SŁONIM — Ksjęgarnia О. Lubowskiego, ul, Mickiewicza 12, 

— M, Lewia —Biuro. Gazetowe, ui, 3 Majs 8 
WILEJKA PZWIATOWA — ui, Mickiewicza 24, F, Juczewsia. 

Tow, Księgarał Kol, „Ruch“, 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpałtowy na stronie 2-ej i 3-ej gr, 40, Za tekstem 15 gr, Komunikaty, orzz 
nadesłane, milimetr 50 gr, Kronika reklamowa miłimetr 60 gr, W numerach świątecznych, oraz z prowincji o 25 proc. drożej, 
Zagraniczne 50 proc, drożej, Ogłoszenia cyfrowa i tabelaryczne o 58 proc, drożej, Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 

PO LAT 
Taksówki na Litwie nie są drogie, 

a drogi doskonałe. Nazajutrz rano 
biegł mój chevrolet z Poniewieża na 
zachód. Jak wszystkie dnie i ten był 
upalny. W mieście targ. Rynek wy- 
pchany i kolorowy. Gościniec ożywio- 
ny furmankami i dymiący kurzem. Ko- 

  

dziękuję. Nic, tu widzę, nie uległo 
zmianie. Przepraszam, a plac krokieto- 
wy też w dawnem miejscu? 

— Będzie pan musiał jechać na go- 
ściniec, bo tędy kiepska droga. 

Trochę mi było przykro, ale tylko 
trochę. To się wydaje tak z oddalenia 
lat, z za kordonu. Trudno, u nich ko- 

  

Nowy most w Poniewieżu 

nie nie płoszyły się maszyny, 
ruch automobilowy rozwinięty, a uro- 
dzaje po bokach piękne. Tyle się w 
oczy rzuciło pobieżnie, bo mi bardzo 
było śpiesznie. Co krok, co zakręt, co 
wieś wysilałem pamięć, by poznać i 
przypomnieć. Na powitanie zlekka po- 

BERLIN. PAT. — Z Frankfurtu n.-Menem muniści wznieśli tam barykady, z 'poza któ- chylały głowy pola pszeniczne i fało- 
rych ostrzeliwali pochód narodowo-socjalisty wało żyto. Tam — myślałem — była donoszą o nowych ofiarach zaburzeń. W 

czasie demonstracyj bezrobotnych w Hanau 

doszło do krwawej bójki z policjantami, któ- 

rzy odpowiedzieli salwą, przyczem dwie ko- 

i 2 za 8 > - biety zostały zabte, wiele zaś osób jest cięż 
zentanci Anglji, Ttalji, Belgji i. Francji ko rannych. Do ciężkich starć doszło również 

czny. Interwenjująca policja użyła broni pal- 

nej. Liczby rannych nie dało się ustalić. O po w ruinie, czy już zniesioną 

dobnych zaburzeniach donoszą z kilku in- 

bardzo stara karczma, czy zastanę ją 
zupełnie. 

Ale nadjechawszy ujrzałem, jak ją kry 
nych miejscowości, gdzie ogółem raniono kil ją nowym gontem i remontują Ściany. 
kanaście osób. 

na pograniczu holenderskiem, pod Emden. Ko 

ROBOTNICY W KILONII PRZECIW HITLEROWI 

HAMBURG. PAT. — W stoczni Deutsche na dom 
Werke w Kilonji wybuchł strajk na tle рой- 
tycznem. Robotnicy zażądali wydalenia hitle 
rowca, który brał podobno udział w napadzie 

robotniczy. Dyrekcja odmówiła. 
Ulłady z robotnikami dotychczas nie dały 
rezultatów. 

„WSCHÓD NALEŻY DO NIEMIEC“ 
PIŁA. PAT. — Na wiecu przedwyborczem 

w Pile przewodniczący frakcji hitlerowskiej 
w sejmie pruskim Jube oświadczył m. in., że 
hitlerowcy domagają się ochrony wschodnich 
granic Niemiec przez obsadzenie tankami, 
samolotami i innemi środkami technicznemi. 
Pod adresem ludności polskiej na pograniczu 
Jube powiedział: ,W,asze wsie nad granicą 

zostaną opróżnione. Z waszemi szkołami, z 
waszymi podżegającymi księżmi zostanie zro 
biony porządek. Wschód należy do Niemiec". 
Te prowokacyjne słowa zostały przyjęte z 
oburzeniem przez ludność polską, jako za- 
powiedź nowych gwałtów i ataków ze stro- 
ny hitlerowców. 

— 

GABINET RZESZY ORRADUJE NAD SYTUACJĄ WEWNĘTRZNĄ NIEMIEC 

BERLIN. PAT. — W sobotę przed połu- 
dniem, po powrocie kanclerza von Papena z 
Neudeck, odbyło się posiedzenie gabinetu 
Rzeszy, poświęcone przedewszystkiem zaga- 
dnieniom wewnętrznym Niemiec. Na wstę- 
pie obrad postanowiono przedłożyć prezy- 
dentowi Hindenburgowi rozporządzenie, roz- 
ciągające zarządzenia o pomocy wschodniej 
rewnież na, wschodnie obszary Bawarji. Po- 
zatem — jak donosi prasa — omawiana by- 
ła sytuacja wewnętrzna Rzeszy, ze szczegól- 
nem uwzględnieniem Prus. Aczkolwiek wy- 
niki konferencji w Noudeck dotychczas nie 
są znane, prasa zapowiada, że rząd Rzeszy 
otrzymał pełnomocnictwa do interwencji w 
Prusach w razie zaostrzenia się sytuacji. For- 
ma tej interwencji nie została przesądzona. 

Co do radjofonji niemieckiej, to liczą się w 
dalszym ciągu z jej reorganizacją według po 
stanowień planowanych przez rząd Rzeszy, 
z częściowem wszakże uwzględnieniem de- 
zyderatów krajów związkowych, którym da- 
no wyraz na wczorajszej konferencji. Decy- 
zja gabinetu w tej kwestji dotychczas nie jest 
znana. Gabinet Rzeszy zajmował się w dn. 
16 bm. również sprawą stanowiska na konie- 
rencji rozbrojeniowej w Genewie. Z kół zbli 
żonych do rządu iniormują, że projekt wy- 
jazdu na obrady genewskie kanclerza Rzeszy 
względnie ministra spraw zagranicznych 
Neuratha został zaniechany. Interesów nie- 
mieckich bronić będzie nadal dotychczasowy 
szef delegacji ambasador Nadolny, 

80 OFIAR HITLEROWCÓW 

KRÓLEWIEC. PAT. — Prasa komunisty 
czna donosi, że z ręki hitlerowców padło w 

Niemczech w ciągu ubiegłych 6 miesięcy 80 
komunistów i socjalistów. 

RANIONY PRZEZ HITLEROWCA GOMIŃSKI ZMARŁ 

GDAŃSK. PAT. — W szpitalu w Gdań- 
sku zmarł 16-letni uczeń garncarski Gomiń 
ski, ranny ciężko przez hitlerowca Otto Buch 
holtza podczas walki ulicznej, jaka miała 
miejsce 24 czerwca w lasku pod Wrzeszczem, 
podczas pobytu floty niemieckiej. Buchholtz 
odpowiadał wczoraj za ciężkie uszkodzenie 

ry przekazał sprawę sądowi przysięgłych, 
uznając się za niekompetentnego wobec po- 
wagi przestępstwa. Charakterystyczne jest, 
że w swoim czasie prasa gdańska bójkę sta- 

rała się zbagatelizować, nazywając wiadomo 
ści, jakie ukazały się o niej w prasie polskiej 
kłamstwem i prowokacja. 

Polska wyprawa polarna 
GDYNIA. PAT. — W dniu wczorajszym dycja polarna, udająca się na wyspy Niedź- 

iedzie. 

Krylenko o walce z wrogami dyktatury 
wę komisarza ludowego sprawiedliwości Kry 
lenki, wygłoszoną.z okazji 10-lecia prokura- 
tury sowieckiej, a poświęconą ocenie niecdaw 
nego dekretu o praworządności rewolucyj- 
nej. -Krylenko polemizuje z teorją lewicowych 
komunistów o możliwości skasowania apaia 
tu przymusu państwa, konstatując w niezwy 
kle znamiennych słowach, że w ZSSR żyje 
jeszcze znaczna warstwa zamożnych  chło- 
pów t. zw. kułaków, obejmująca 35 proc. go 
spodarstw indywidualnych. Pozatem mieszka 

po miastach znaczna ilość średniej i drobnej 
burżuazji, a także istnieją  kontrrewolucyjni 
działacze z zagranicy. Nie wymarły również 
resztki kapitalistycznych pojęć w szerokich 
masach pracujących. Krylenko wskazuje na 
rosnącą jego zdaniem groźbę, wymagającą 
zniszczenia resztek wrogów klasowych we- 
wnętrz kraju. Za naczelne zadanie sądów so 
wieckich Krylenko uważa walkę z wrogami 
dyktatury proletarjatu, kontrrewolucją, sabo- 
tażem i spekulacją. 

Wiedeński Wacker bije Cracovie 
/ 

KRAKÓW. PAT. — W sobotę odbył się 
na boisku Cracovii międzynarodowy mecz 
pomiędzy wiedeńskim Wackerem a Čraeovią, 

zakończony  zdecydowanem zwycięstwem 
Wiedeńczyków 3:1 (2:1). DE VALERA i Mac 
Donald nie doszli do porozumienia. 

Zapamiętałem to sobie, bo i później ni- 
gdzie nie widziałem na Litwie zrujno- 
wanych budynków, opuszczonych do- 
mów, zabitych deskami okien; ni- 

gdzie nie danem mi było słyszeć: „tu 
dawniej była, tu kiedyś prosperowała 
...— Wszystko prosperowało obecnie 
i nadal, co było dawniej, natomiast zo- 
baczyłem cały szereg nowych budowii, 
zakładów, fabryk. 

— Wiele trzeba płacić od samocho 

du podatku w Polsce? — przerwało mi 

rozmyślanie zapytanie szofera. 
— A wieleż u was? 

— 50 litów od siły, o ile samocnód 

chodzi jako przedsiębiorstwo. Prywat- 

ne płacą po 30 za samochody do 12 

sił i po 60 za maszyny ponad 12 sit. 

Pozatem nie płacimy już żadnych po- 

datków ani świadczeń. Boz, 
— Tu, tu naprawo... 

Jakże się ta wieś nazywa... 
była niedoprzejechania w dnie jesien- 
ne i wiosenne roztopy. Te same cha- 

łupy. Przez małe szybki ciekawie za- 

glądały głowy kobiet i dzieci. Już, już 

widzę oto na własne oczy: aleja topo- 

lowa i wygon. Kontury lasu pozostały 

niezmienione. Więc nic nie wycięli? 

Wspaniałe budowle dworskie, kamien- 

ne budynki kryte dachówką. — „Niech 
pan jedzie prosto i przez ten murowa- 
ny mostek*. — Maszyna zaszumiaia 

motorem, zatoczyła krąg, obiegła po 
żwirze klomb i stanęła przed gankiem. 
Nic, nic nie uległo zmianie. Wyskoczy- 
łem. Nie poznali. Cóż w tem dziwne- 
go czternaście wszakże upłynęło lat... 

— A, bardzo nam miło... 

— (Co? miło, no oczywiście, mnie 

też bardzo miło i przyjemnie... cztec- 
naście lat... 

— Dokądže to teraz? 
— Kto, ja?... ja dokąd? ja... z Wil- 

na... ja tak sobie chciałem zobaczyć 
co tu u was słychać, jak żyjecie, co ro- 
bicie i myślicie, jakie panują nastro- 
je i przekonania... A ta gruszka pod 
oknem jej już niema? 

— (Cóż ja. Ja polityką się nie inte- 
resuję. Społecznemi sprawami też. 
Siedzę, gospodaruję. А może pan 
chciałby zobaczyć ogród? 

— Ogród, tak chciałbym zobaczyć. 
Czternaście lat, mójsBoże! Dobrze, że 
szofer stoi jeszcze i walizki nie wy- 
niósł, Tak jak jadę dalej. Nie, cóż 
znowu, nie będę robił kłopotu. Cztes- 
naście lat psia krew... byłem Wtedy 
małym chłopcem. Nie, za herbatę też 

znaćnie właśnie w polu zajęte 

Ongis 

wszystkie, 
nie mogliby mnie dostarczyć dalej. 
Czternaście lat... a u nich konie zajęte. 
Zrozumiałem. 

Znowu maszyna w ruchu. Znowu 
lecimy, a słońce kłoni się ku zachodo- 
wi. Pamiętam, że od cmentarza na le- 
wo. Już jest. Jazda! Tej drogi wcale 
nie poznaję. Gdzie była grzązka pełna 
wybojów, taszyn i grobli — teraz wy- 
godny gościniec. Wokoło rozbudowa- 
uo. Nowe domy, kolonie, folwarki. Zu- 
pełnie nowe drogi, dostosowane do no 
wej fizjonomji kraju. Przed samym 
dworem jakiś olbrzymi wyrósł folwark. 
Widzę z daleka, że drzewa parku 
pizeżedzone, pozatem wszystkie bu- 
dowle na starych miejscach. Nic nie 
ubyło. Właśnie zwożono koniczynę, a 
sam gospodarz stał u elewatora z za- 
dartą głową. Odryna po sam wierzch 
wypchana, jak się patrzy. 

— A!! oczom własnym nie wie- 
rzę! Nareszcie, a jakże to puścili?! a 
co tam słychać w Wilnie, a zdrowi!..? 

do miejsca, Terminy druku mogą być przez Admjiujstrację zmieniane dowołnje. Za dostarczenie nurneru dowodowego 20 gr, 
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ACH CZTERNASTU 
kach słychać? — U Karpia? no cóż 
nic nowego, gospodaruję na swoich 
400 hektarach. Czterystu? — Tak, bo 
jego majątek zaliczony do wzorowych 
gospodarstw. Teraz zwracają nam nie- 
co lasu. Właściwie przypada 25 ha na 
gospodarstwo, ponieważ jednak z je- 
danego bloku leśnego można wydzielić 
jedynie pewną ograniczoną ilość hek- 
tarów, więc się nam dostało po 15-cie. 

Obecnie norma podniesiona zosta- 
ła z 80 ha do 150-ciu. Nie dotyczy to 
gospodarstw t. zw. wzorowych dzier- 
żawionych przez właściciela od pań- 
stwa. 50 procent właścicieli ziemskich 
korzystając z powiększonej normy do- 
kupuje sobie ziemi, dzierżawi od oko- 
licznych włościan lub kolonistów, al- 
bo odkupuje. Dziś jako regułę należy 
uznać znacznie więcej, niż 80 ha. Zie- 
mia jest tania. To dziwne. Nie, bo 
włościanie nasyceni są ziemią. Nie sku 
pują jej więcej. Nadzieleni zaś wojsko 
wi, koloniści i urzędnicy, jak to zresz 
tą wszędzie bywa, zaledwie w niezna- 
-cznym procencie przeistaczają się w 
rolników, z reguły zaś powracają do 
starych zawodów, ziemię z powrotem 
odsprzedają. W Poniewieskim powie- 
cie, słynnym z doskonałej ziemi, gdzie 
wspaniale rodzi pszenica, hektar kosz 
tuje od 300 do 700 litów, znacznie 
mniej, niż przed wojną światową. 

— Bezrobocie? Ž 
— Zimą tak, teraz latem odczuwa- 

my brak robotnika na roli. 
Po kolacji wyszliśmy do parku. 

Stereotypowym zwyczajem listek się 
nawet nie ruszył. Jutro znów będzie 
pogoda. Z odległych łąk dolatywał 
głos derkacza. Dziewczynka przynio- 
sła spóźnioną pocztę: dwa listy „Dzień 
Kowienski“, „Chatę Rodzinną* i „Uki- 
ninko Patarejas“ pismo rolnicze. 

— Czy dobrze jest redagowane? 
— Doskonale. — Rzeczywiście zna 

lazłem go później we wszystkich dwo- 
rach i zaściankach szlacheckich, jak 
również u bogatszych gospodarzy wiej 

skich. - 
Cisza, kompletna cisza. Z lasu po- 

ciągnęło wilgocią i w oddali zapiszcza 
ła sowa. ы 

  

„Gendarmerie Station Schadow“ 

— Zaraz, zaraz zapłacę szofera. 
Dom miszkalny jak dawniej. Park, 

ogród, inspekty, oranżerja. Kwiaty, ró- 
że piękne sztamowe przed gankiem, 
ule, klomby, aleja lipowa i stara eko- 
nomka. Ten sam zażywny, gospodar- 
ny, dostatni dom. Ani śladu jakowegoś 
zubożenia, przygnębienia. Wiele koni? 
—dwadzieścia i dwa. Wiele krów? — 
trzydzieści kilka. Cóż, bardźo pięknie. 
Bardzo jest wam trudno? — Nie, da- 
jemy sobie radę. 

Do stołu siadamy: gospodarze, sta- 
ra rezydentka, ekonom i młoda echmi- 
strzyni. Czem chata bogata... a widać, 
że rada, bo stół pełen zastawy. O wszy 
stkiem zrazu chciałoby się mówić i roz 
pamiętywać dawne czasy. Jak to Niem- 
cy nas dusili, jak w Szadowie był 
Amtsvorstehr, a w Czerwonym Dwo- 
rze u Roppa Wirtschafoffizier. 

— A cóż słychać w Czerwonym 
Dworze? 

— Ropp ma teraz 200 hektarów. 
Dwieście? dlaczego, przecież refor- 

ma... — Tak, ale u niego drenowane 
były pola. — Aha. A co w Liberysz- 

WEEK WYCIE IA S EA TINA LT IS 

JUNAK ZWYCIĘŻA ATLETICO 

KURYTYBA. PAT. — W Kuryty- 
bie odbył się w obecności 2 tysięcy wi- 
dzów mecz pilki koszykowej pomiędzy 
drużyną połską Junak a drużyną brazy- 
lijską Atletico Paraneuse o puhar, o- 
fiarowany przez towarzystwo miemiec- 
kie Handwerker. Zwyciężyli Polacy w 

stosunku 14:10. 

WYBUCH W KOPALNI 

LIPSK. PAT. — W jednej z turyń- 

gijskich kopalń węgla briunatnego w O- 

berhausen nastąpiła w: sobotę silna eks- 

plozja. Przyczyną wybuchu było zapa- 

(lenie się miału węglowego. — 5 robot- 

ników! odniosło silne rany, 4 z nich w 

stamie bardzo ciężkim odwieziono do 

szpikala. ° 

— Dlaczego przerzedziliście aleię 
topolową, a i w parku widzę trochę 
mniej drzew. 

— Co było robić, nie mieliśmy wła 
snego lasu. Trochę tego poszło na o- 
pał, ale staraliśmy nie popsuć głównej 
Inji. Miejscami rosły za gęsto. 

Po drodze zaturkotały  furmanki. 
Ruch tu widzę u was. Bo teraz tędy 
przechodzi gościniec pierwszej  kate- 
gorji. Mamy nowy przystanek kolejo- 
wy, a staramy się o rampę towarową. 
Wystarałem się oto, jak mnie wybra- 
no wójtem... 

— Wybrano wójtem, jakże to, chło 
pi miejscowi? 

— A tak, my zawsze żyjemy w 

zgodzie. Teraz się już trochę posta- 
rzałem i złożyłem urząd. 

Na gościńcu zamigotały latarnie sa 
mochodu i maszyna cicho przesunęła 
się po drodze, znikła, zaświeciła znów 
reflektorami, poprzez zbitą gęstwę 
wierzb, wjechała na pagórek, polecia-- 
ła w dal. Jeszcze raz usłyszałem da- 
leki sygnał. Później wszystko ścichło. 

—Trzeba i mnie jutro... — Dlaczego 
jutro! tak zaraz, jeszcze chwalić Boga 
mamy co jeść i gdzie spać! Żadnego 
ktopotu, co znowu, proszę bardzo choć 
miesiąc i pół roku. 

— Dziękuję, dziękuję, jeżeli o ko- 
nie można prosić... 

— No cóż zrobić, proszę, a.w któ- 
rą stronę? 

— W tamtą... 6. 2 m.
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SILVA RERUM Rozmiary Katastrofy w Lidzie 
1 znowu— pytanie, dotyczące szko 

ły i losu młodzieży. 
Echo Polskie (190) słusznie wskazuje 

na konieczność skierowywania młodzie 
ży do szkół zawodowych. Wymienia 
te szkoły: n 

Zastanówmy się nad tem, jakie mamy w 
Polsce szkoły zawodowe, wymagające od 
kandydatów wykształcenia już bądź co bądź 
niebylejakiego, bo najmniej 6-klasowego. — 
Przez naukę w jakiej szkole można zao- 
szczędzić młodzieży stratę czasu i dać jej 
wykształcenie i zawód. 

Jeśli o szkoły męskie chodzi, to przede- 
wszystkiem wymienić należy szkoły techni- 
czne. 
Państwowa Wyższa Szkoła Budowy Ma- 

szyn i Elektrotechniki w Poznaniu i w 
Warszawie (im. Wawelberga i Rotwanda) 
kształci w ciągu trzech i pół lat techników 
© zapasie wiedzy i znajomościach praktycz 
nych, zupełnie wystarczających do pracy sa 
modzielnej. 

Trzy lata trwają nauki w Państwowej 
Szkole Morskiej w Gdyni (wydziały nawiga 
cyjny i mechaniczny), w Państwowej Szko 
le Przemysłowej w Krakowie  (wydziały:- 
budowlany i mechaniczny) i na wydziałe 
elektrotechnicznym w Państwowej Szkole 
Włókienniczej w Łodzi. 

Prócz tego wymienić należy w szeregu 
tych szkół następujące szkoły specjalne:— 
w Warszawie państwowa szkoła chemicz- 
na, państwowa szkoła techniczna lotnicza i 
samochodowa, państwowa szkoła budowni- 
ctwa i w Wilnie państwowa szkoła techni- 
czna. 

To są główne szkoły zawodowe, do 
których można skierować chłopców, a- 
by zdobyli i średnie wykształcenie i 
opanowali jakiś fach. Cóż jest dia 
dziewcząt? 

Jeśli o zawody specjalne kobiece chodzi— 
to wskazać nałeży na istniejące w Warsza 
wie i w Szaiarni szkoły laborantek (wy- 
magające cenzusu 6-klasowego), na liczne 
licea handlowe oraz na szkoły gospodar- 
czo - społeczne, z których jedną mamy w 
Łodzi. 

W Zakopanem istnieje nawet państwo- 
wa szkoła hotelarsko - przemysłowa, specjał 
mie dla kobiet. Również cieszyńska wyższa 
szkoła rolnicza przyjmuje kobiety. 

ABC (195) w artykule pod wy- 
mownym tytułem odpowiedni człowiek 
ra odpowiedniem  stanowisku* kreśli 
wrażenia z pracy w Poradni psycholo- 
gicznej w Warszawie. 

Oto psychotechniczną próba kan- 
dydatów na szoferów: 

Stoją zwartą grupą za kierowcą. Ten zaś 
z uważną, skupioną miną śledzi przemykają 
са taśmę — szosę, na której cieniem swe 
go samochodu musi ominąć | tramwaje, 
przechodniów, a nawet policjantów z lasecz 
kami w ręku. 

I ja staję z boku. Samochód mknie. — 
plecami kierowcy rozlega się szmer u- 

znania. Kierowca trąbi, sygnalizuje, staje, 
skręca. Nagle— stop! Człowieka  przeje-- 
chai, — coprawda tylko namalowanego — 
ale i to nie ujdzie mu na sucho. Dostanie 
za to dużą ilość punktów karnych — Kto 
wie — wyraża zasmucona twarz kierowcy, 
czy opinja doktora nie zniszczy jego pięk- 
nych szoferskich planów. 

Poradnia warszawska, największa 
w Polsce, pracuje intensywnie: 

Poradnia bada przeciętnie 24 osoby dzien 
nie, Badanie trwa dwa dni. — Pierwszego 
dnia robi się wywiad ze zgłaszającym, ba 

da się stopień jego niteligencji, pamięć, uwa 
gę, zmysł obserwacyjny. Drugiego dnia czy 
mi się doświadczenia, wykazujące wrażli- 
wość zmysłu dotyku, wzroku, słuchu itp. 

I tak wychodzą stąd szeregi ludzi, którzy 
być może, będą właśnie tymi pożądanymi 
„odpowiednimi ludźmi na odpowiedniem miej 

scu“. RZ 
Życzyć należy, aby poradnie psy- 

chotechniczne znałazły rozpowszechnie 
nie w całej Polsce. 6 

Lector. x 
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LIDA. — Według dotychczasowych da- 

nych, jakie dało się zebrać — spłonęły czte 

ry posesje, należące do: Dłuskiego Florjana, 

Dworzeckiego Berela, oraz Tawszuńskich — 

Frumy i Girsza. W posesjach tych mieściły 

się: kino „Nirwana*, skład wódek Borkow- 

skiego Michała, sklep kapeluszy Jawgreio-- 
wej Jadwigi, piwiarnia Lewina Maksa, pi- 

wiarnia Lachowicza Antoniego, sklep gałante 

ski Boruch, Kaganowicz Morduch, Frenkiel 

Icek, Winer Mojżesz, Jabłoński Lejzer,. Gal 

peryn Josel. Ryżewski Hilary. Lachowicz An- 

toni, Czereczewski Josel, oraz Kapłan Icek. 

Jak wielkie były rozmiary pożaru —, może 

świadczyć fąkt iż dziś w trzecim dniu po- 

żuru O godzinie 18-ej — jeszcze płonie we 

wnątrz posesja Dłuskiego. Na ulicy Suwai- 

skiej stoją dotąd beczkowozy z wodą oraz 

  

ryjny Brema Jakóba, składy Syndykatu 1:0i- 
niczego, rymarnia Czajkowskiego. sklep mia 

nufaktury Winera Jakóba, sklep szkła Flak- 

sa Abrama, sklep maszyn Singera oraz lo 
ka! Stowarzyszenia Kupców Polskich. Q- 

piócz tego zostali poszkodowani następujący 
iokatorzy: dr. Kapłan Salomon, Borkowski Mi 
chał, Dębowski Icek, Sartori Leon, - Lipnik 

Ajzyk. Mierzwa Jan, Łando Jankiel, Słonim- 

sikawki ręczne z których się zalewa wydo 

stające się języki ożnia. Straże pożarne do 

tąd zużyły do sikawek motorowych około 

400 litrów benzyny. Przy lokalizacji ognia 
zostai ciężko poparzony żołnierz 5 p. lotni 

czego Walukiewicz Jan, który w dniu wczo 

rajszym zmari, został raniony w głowę stra 

żak Kacenelenbogen oraz strażak Bojarsh: —- 

Poparzenia rąk doznał strażak z Grodna Ła 

(o będzie dalej w sprawie Gorgonewej? 
Gorgonowa została uznana winną a 

dotyczący wyrok Sądu przysięgłych za- 
czepił jej obrońca, wnosząc przeciw nie- 
mu kasację do Sądu Najwyższego. 

Wynik rozprawy kasacyjnej wyzna- 
czonej już na dzień 21 bm, budzi zro- 
zumiałe zainteresowanie. Sypią się róż- 

me na ten temat domysły i przypuszcze- 
nia, mniej lub więcej prawnicze. Czasem 
zupełnie nieprawnicze. Godzi się więc 

przedstawić czytelnikowi istotny stan 
tej rzeczy. 

Pytanie zasadnicze: czy Sąd Najwyż 
szy będzie orzekał o winie Gorgonowej ? 
Czy wywok jego powiie, że Gorgonowa 
jest winną czy też niewinną ? 

Bezwzględnie nie. Ta kwestja nie me- 

że być migdy przedmiotem kasacji, nie 
może być tem samem przedmiotem roz- 
trząsamia przez Sąd Najwyższy. Tem- 
bardziej, że przecież wyrok lwowskiego 
Sądu oparty jest na uchwale przysięg- 

łych. Ci zaś mają najzupełniejszą swo- 

bodę swej decyzji, której zreszitią nie ma- 
ją obowiązku i wogóle prawa uzasadniać 
Zaczepienia ich przekonania w drodze 
kasacji jes tedy niedopuszczalnem. Pod 
dawanie w wątipliwość ich uchwały przy 
sługiwało jedynie (temu trybunałowi, t. 
j. temu składowi owych 'tmzech sędziów 
zawodowych, który uczestniczył w pro- 
cesie. Mógł to był uczynić tenże trybu- 
nał bezwłocznie po ogłoszeniu uchwały 
przysięgłych, jeżeliby był  jdnomyślnie 
uznał, że przysięgli pomylili się odpo- 
wiadając twierdząco na pytania co do- 
winy. Tego trybunał nie uczynił, i wo- 
bec tego formalnie ta strona zagadnie- 
nia już nie istnieje. i 

Podstawą kasacji według wyraźne- 
go brzmienia kodeksu 'postępowania kar 
nego może być tylko i wyłącznie zarzut: 
a) mieprawidłówego zastosowania: usta- 

wy pnzy określaniu przestępstwa i wy- 
mierzeniu kary, b) obrazy przepisów po- 
stępowania karnego, ` 

Tę własnie obrazę przepisów postę- 
powania zarzuca obrońca Gorgonowej w 
swej kasacji. W szczególności podnosi 
on, że miesłusznie oddalono jego wnios- 
iki dowodowe a w szczególności o podda- 

NOTATKI MUZYCZNE 
Brak czasu, spowodowany pracą 

egzaminacyjną w Konserwatorjum oraz 
innemi zajęciami terminowemi, jako 
też konieczność wypoczynku, po tem 
wszystkiem, stały się przyczyną opóź- 
nienia tego sprawozdania. za co ła- 
skawych czytelników i osoby zaintere 
sowane najuprzejmiej przepraszam. 
4 * * * 

Okres przedwakacyjny zaznaczył 
się uroczystościami, z powodu 60-ej 
rocznicy zgonu Stanisława Moniuszki, 
obchodzonej w całej Polsce. Wilno, 
gdzie wiekopomny twórca artystycznej 
pieśni i opery polskiej — z początku- 
jącego kompozytora — dojrzał do mi 
strzostwa, dołożyło wszelkich starań, 
aby dzień pamiętny — w miarę możno 
ści — uczcić godnie. 

Już w przeddzień odbył się kon- 
cert — monstr zjednoczonych orkiestr 
wojskowych, w parku Żeligowskiego, 
pod kolejną dyrekcją kapelmistrzów: 
F. Koseckiego, J. Košcieszy i B. Resz 
kego, poświęcony utworom Moniusz- 
ki, którym z widocznem upodobaniem 
przysłuchiwały się tłumy. 

W samą rocznicę, w kościele św. 
Jana, gdzie w ciągu lat osiemnastu Mo- 
niuszko. grą artystyczną i natchnioną 
na organach podnosił ducha modlących 
się, odbyło się uroczyste nabożeństwo 
w obecności licznie zgromadzonej eli- 
ty społeczeństwa i delegacyj, w cza- 

sie którego zjednoczone czołowe chó- 
ry mieszane wykonały pod batutą prof. 
Wład. Kalinowskiego piękną Mszę 
mistrza. у 

Bezpośrednio uformował się po- 
chód, w którym wzięły udział wieło- 
tysięczne rzesze, dla złożenia licznych 
wieńców dokoła pomnika Moniuszki, 
przy śpiewie chórw zjednoczonych 
pod kierownictwem prof. Wł. Kalinow 
skiego. 

W godzinach popołudniowych, or- - 
kiestry wojskowe odegrały na dziesię- 
ciu placach publicznych utwory Mo-- 
niuszki, poprzedzone odczytaniem tre- 
ściwej pogadanki o jego znaczeniu. 

Uwieńczeniem całego obcholu był 
Wielki Koncert, w parku Żeligowskie- 

0. 
Z _ polotem . ujęte i odczytane 

pizez p. Witolda Hulewicza słowo wstę 
pne zapoczątkowało piękny wieczór, 
na który się złożyły: utwory orkie- 
strowe, kantata „Milda“, arje z .„Hal- 
ki* i wiązanka pieśni solowych z for- 
tepianem. 

Całym koncertem kierował ze szcze 
iem oddaniem się i wysoce arty- 
stycznie dyrektor Adam Wyleżyński, 
świetnie wspomagany przez udział: 
wyśmienitej śpiewaczki operowej p. W. 
Hendrych, wybornej piešniarki p. Z. 
Bortkiewicz - Wyležynskiej,  czoto- 
wych wokalistów Konserwatorjum: p. 

nie świadka Stanisława Zaremby bada- 
niu przez psychjatrów, o powtórnej wi- 

zji lokalnej w porze nocnej, o zbadanie 
akt kradzieży, dokonanej w willi Zarem- 
by już po morderstwie, oraz akt sprawy 

morderstwa na Lewandówice na osobie 
12-letniej Neuwertówny, wreszcie o prze 
słuchanie świadków co do prawdomówno 
ści świadka służącej Bronisławy Bećke- 
równy. 

‚ Zarzuciła dalej-w swej kasacji о- 
brona, że wbrew ustawie nie dopuszczo- 
no jej do głosu w czasie pytań, stawia- 
nych świadkowi nadkomisarziwi Fran- 
ikiewiczowi. Zarzuca dalej kasacja wy- 

rokowi mylną stylizację pod względem 
prawnym a w szczególności brak zarów- 

no w pytaniu, postawionem przysięgłym 

jak i w wyroku sprecyzowania, na czem 

miało polegać działanie Gorgonowej, któ 

re doprowadziło do śmierci Lusi Zarem 
bianki. 

Sąd Najwyższy będzie zatem miał do 
rozstrzygnięcia, czy odmówienie owym 
wnioskom dowodowym obrony oraz te 
inne zarzucane w ikasacji postąpienia 

Sądu pierwszej instancji stanowią istot- 

ną obrazę przepisów postępowania są-. 
dowego 'czy też nie i stosowinie do tego 

albo kasację oddali allbo też wyrok n- 
chyjli. Samej tedy kwestji winy czy nie- 
winności — jak już powiedziano — ba- 
dać nie będzie, ) 

Wszelikie przewidywania na temai, 
jakie w tej sprawie może zapaść rozstrzy 

gnięcie Sądu Najwyższego uważać nale- 
ży bezwzględnie za bezcelowe, chybione 
i niemające żadnego uzasadnienia. 

W mazie oddalenia kasacji wynok 

lwowskiego Sądu stalnie się prawomoc- 
nym i nastąpi jego wykonanie. Ponie- 

waż chodzi tu o karę śmierci, przeto wy- 
mok ten może być wykonany dopiero vo 
decyzji Pana Prezydenta Rzeczypospoli- 
tej, że nie korzysta z prawa łasiki. Poza 

tem znanym jest kodeksowi przepis, że 

wykonanie kary śmierci na kobiecie 
brzemiennej odrącza się do upływu 
trzech miesięcy po rozwiązaniu, o ile 
dziecko pozostaje przy życiu. 

O ile wyrok Sądu lwowskiego zosta 

p. Grabowskiej, Bandurskiej Sienkiewi 
cza i Niedzielki oraz celniejszych chó 
rów zjednoczonych, Wileńskiej Orkie- 
stry Symfonicznej tudzież akompanjator 
ki na fortepianie p. W. Czuchowskiej. 

W pięknym nastroju przeszelł wie- 
czór, kończący uroczystości obchodo- 
we, upiększone jeszcze prześliczną po- 
godą. 

Z powodów technicznych, nie da- . 
ło się w dniu rocznicy otworzyć Wy- 
stawy Moniuszkowskiej, którą otwarto 
dopiero 15-go czerwca, zawdzięczając 

przedewszystkiem — gorliwym 
staraniom i pracy osobistej p. Edwar 
da Wrockiego, bezinteresownie wysta- 
wiającego, ze swych bogatych zbiorów 
muzycznych wszystko, co tylko ma ja- 
kąkolwiek styczność z uwielbianym uni 
strzem polskiej muzyki wokalnej. 

Z pomocą znanego zbieracza pa- 
miątek wileńskich p. Lucjana Uziębły. 
udało się też uzupełnić wystawę wielu 
interesującemi przedmiotami, znajdują 
cemi się w Wilnie. 

Miłośnicy muzyki i wielbiciele Mo 
niuszki dość licznie oglądali z pietyz- 
mem pamiątki po nimi bliskich mu 
osobach. ; 

Do tak harmonijnego przebiegu u- 

roczystości, bardzo przykry dysonans 
wniósł artykuł p. Stanisława Węsław- 
skiego (,„Dzien. Wileń.* 5 VI. 32 r. 
Nr. 126). zawierający najzupelniej nie 
słuszne twierdzenie. że: ..w swoim cza- 
sie zapomniano czy też zaniedbano 

będź Borys oraz zaczadział Miłan Wacław z 

Lidy. 
Podczas pożaru na kradzeniu rzeczy 40 

stał przyłapany Kiedyk Stanisław. Do loka 

lizacji ognia oprócz straży dzielnie się przy 

czyniły oddziały wojsk. 77 p.p. pod dowódz 

twem kmdt. placu p. majora Sadow- 
skiego, 5 p. lotniczego pod dowództwem p. 

ppłk. Iwaszkiewicza oraz policja państwowa. 

Wiele osób ze społeczeństwa zapisało się 

wielką odwagą przy ratowaniu płoracegc 

mienia oraz dostarczaniu wody. 

Co do przyczyny pożaru —to obiegzią po 

głoski, że pożar powstał z podpałenia. Kvn 

kretnych danych brak. — Wielką trudnością 

przy lokalizacji ognia był brak wody oraz 

węży do sikawek, i to może częściowo uspra 

wiedliwia straże, iż pożar przybiai takie 

rozmiary. 

Straty narazie nieustalone. Są bardzo du 
że. 

Pogrzebem tragicznie znarleyc szere- 

gowca Walukiewicza zajmuje się Komitet.— 

romimo, iż dziś mija trzeci dzień od wybu 

chu pożaru, — zgliszcza płoną w datszym cią 

gw. Nazewnątrz wydostają się języki ognia, 

oraz tumany dymu, 

Pogorzelcy swoje mienie już poznosiii z 

ulic i ogrodów. P. Rodziewicz, którego mu 
sarnię oraz sklep wzdlin uratowano. wysto- 

sowai do wszystkich serdeczne podziękowa 

rie. 

Bardzo duże straty poniósł p. Borkow- 

ski, spłonął bowiem najpoważniejszy polski 

sklep bławatny. 

Wedle kražacych poglosek Winer przed 
kilku dniami ogłosił upadtos>, robiąc dług 

około 2 miljonów zot ' :h. 

Pogrzeb bohaterskiego 
żołnierza 

W sobotę o 9-ej rano odbył się pogrzeb 
szeregowca 5 p. lotn. Jana Walukiewicza, 
który, ratując mienie i życie ludności m. Li- 
dy, podczas ostatniego pożaru, padł ofiarą 
obowiązku. W pogrzebie wzięli udział przed 
stawiciele władz państwowych, cywilnych i 
wojskowych, dowódca 5 p. lotn. płk. Iwa- 
szkiewicz, komendant placu mjr Sadowski, 
oficerowie i szeregowcy 5 pp. lotn. oraz spo- 
łeczeństwo m. Lidy. Ża trumną postępował 
pluton honorowy z orkiestrą 5 p. lotn., od- 
działy straży pożarnej miejskiej, kolejowej 
z słobódzkiej. Na trumnie złożono 6 wień 

ców. 

KONIEC NIEPODLEGŁOŚCI 
MONACO 

MINJATUROWE PAŃSTWO WCIELONE 
DO FRANCJI 

Bankructwo kasyna w Monte Carlo, 
„księstwa Monaco, przyczyniło się do 
zlikwidowania niepodległości najmniej- 
szego księstwa w Europie. 

Mianowicie, książę Ludwik, wiładca 

Monaco, podpisał na konferencji we 
francuskiem ministerstwie spraw: wew- 
nnętrzmyich, nominację wice prezesa fran 
cuskiej izby deputowanych p. Bouil ion 
Lafonta ma ministra Monaco. Z tą 
chwilą faktyczna samodzielność państwa 
Monaco upadła a malulikie księstewko 

zostało uznane za jeden z departamen- 
tów republiki francuskiej. 

Decyzja podkreślająca niezależność 

księstwa Monaco wywolłana została ka- 
tastrofalnym stanem skarbu monakij- 

skiego, którego głównem źródłem docho 
dów była jaskinia gry w Monte-Carlo. 

Nowy minister francuski dal Monaco 
zamierza zwiolnić połowę dyrektorów 
i urzędników kasyna, zaś pozostałym 
zredukować pobory o 30 proc. Te dykta- 
tomskie zarządzenia mają wpłynąć na 

wzmożenie dochodowości tego nowego 
departamentu francuskiego. 

nie uchylony, Sąd Najwyższy przekaże 
sprawę do ponownego rozpoznania te- 
muż sądowi ale już w innym składzie 
sędziów. Oczywista rzecz, że wylosowa- 
ną zostanie mowa ława przysięgłych z 
nowej już listy. Na ponownej rozprawie 
ma pnawo popierać oskarżenie poprzed- 

  

KATASTROFA SAMOLOTU 4P. LOTN. 
GBSERWATOR i PILOT LEKKO RANNI 

W 'dniu wczorajszym samolot woj- 
skowy 4 p. lotn., zdążający z Torunia 
do Lidy, uległ na skutek przymusowego 
lądowania na nieodpowiednim terenie, 
na błotnistej łące w majątku Radziwo- 

W Zagożdżonie był 
WARSZAWA. PAT. — W związku z wia- 

domościami wczorajszej prasy warszawskiej 
o rzekomym wybuchu w państwowej wytwóż 
ni prochu w Zagożdżonie, dowiadujemy się 
z miarodajnego źródła, że wiadomości te ab- 
solutnie nie odpowiadają prawdzie. W rze- 

Wyrok w procesi 
W tych dniach zapadł wyrok Sądu Okręgo 

wego w Grodnie w sprawie Arkadjusza Szy- 
pica i 18 1. Toli Hiroma, którzy w dniu imie 
nin Marszałka Piłsudskiego wywesili w Indu 
rach transporant z hasłami komunistyczne- 
mi. 

Sąd pod przewodnictwem sędziego Me- 
relego i przy udziale sędziów Onichimowskie 

niszki poważnemu wypadkowi. 
Obserwator por. Pietrutatis oraz pi 

lot plut. żak odnieśli lekkie jedynie u- 
szkodzenia ciała. 

tylko drobny pożar 
czywistości dnia 14 b. m. w Zagożdżonie po- 
wstał w jednym z budynków fabrycznych 
drobny pożar, który w ciągu kilku minut zo- 
stał ugaszony.  Spowodował on minimalne 
szkody materjalne, które sięgają 3—4 tysię- 
cy złotych. ъ 

e komunistycznym 
go i Pacewicza skazał Szypiego na 2 lata 
ciężkiego więzienia, Hiroma zaś na 1 rok wię 
zienia z zamianą na dom poprawy. 

Po rozprawie sądowej został aresztowany 
świadek oskarżenia Panasiewicz, wożny u- 
rzędu gminnego Indury, który mimo swego 
zeznania u Sędziego Śledczego cofnął na roz 
prawie sądowej swoje zeznania. 

  

Mecz © puhar Davisa 
PUBLICZNOŚĆ WYGWI 

MEDJOLAN. PAT. — W sobotę rano do- 
kończone przerwany mecz pomiędzy Pren- 
nem a Steianim o puhar Davisa. Prena wy- 
grał spotkanie w stosunku 6:1, 6:4, 1:6 i 6:2. 
Steiani, nadzieja Włoch, zawiódł na całej li- 

ZDAŁĄ WŁOCHÓW 
nji. Nerwowo i nierównie grał również Pal- 
mieri. Publiczność wygwizdała graczy wło- 
skich. Po pierwszych dwóch spotkaniach pro 
wadzą Niemcy w stosunku 2:0. 

Handel ludźmi w dwudziestym wieku 
Amerykanie znowu wymyślili: nieby- 

le jaki „przeboj“. W Los Angeles nastą- 
pilo mw liych dniach uroczyste otwarcie 
tak zwamego „targu niewolników*. Na 
estradzie zajmującej środek dużego pla- 
cu stoją rzędem bezrobotni obojga płci. 
Naokoło roi się od gawiedzi. Niebrak i 
kupców traktujących na serjo dziwaczną 

tranzakcję. 
Korespondent „Daily Mail'* byjł świad 

(kiem, jak jeden energiczny „wołacz* re- 

cytował jak z nut nazwiska i zawód bez- 
robotnyeh, zachwalając ich pracowitość 

inteligencję. Właściciel restauracji Ar- 
rieo nabył na tym osobliwym targu nie- 
jaką pamią Hanzel, którą przedstawio- 
no w: następujących słowach: 

„Dobra kucharka, doskonała poko- 
jówika, z wyższem wykształceniem potra 

fi także prowadzić księgi rachunkowe za 
łatwiać korespondencję w trzech języ- 
'kach. Gra na skrzypcach, może uczyć pły 
wania i tenisa. Za jedną godzinę żąda 
jednego dolaira“. 

Jalkiś wybladły młodzieniec stał na 

estradzie podobny do skazańca, czeka- 
jącego na kata. „Wolłacz* ogłosił wszem 
i wobec, że młody człowiek jest studen- 

tem trzeciego rokiu prawa, _ 'potnzebuje 

pieniędzy na dokończenie studjów, po- 
dejmuje się każdej roboty, zgadza się 
być kelnerem w nocnej westauracji, al- 
bo portjerem klubu. Może przygótowy- 

Zaburzenia 
FA Ё      

Od kilku dni trwają na belgijskich :er2- 
nach węgiowych ‚ zaburzenia, wywołane 
przez strajkujących górników. Najgroźniejszy 

wać chłopców do kolegjów, zna dosko- 
nale język francuski, studjował także 
archeologję, mógłby więc objąć stanowi- 
sko asystenta podczas jakiejś naukowej 
wyprawy. 

Młody czlowiek nikogo mie nęcił. 
Dopiero gdy szepnął wolaczowi, że do- 
skomale tańczy i rumbę i biguinę, i mo- 
że udzielać lekcji tańca — zgłosiły się 
odrazu dwie córeczki Sklepikarza + о- 
fiarowały mu po kilka dolarów za go- 

dzinę lekcji. 

Targ niewolników bardzo się spodo- 
bał miejscowej ludności, Rząd Stanów 
Zjednoczonych miał pewne wątpliwoś- 
ci, ale wireszcie za namową jednego z 

ministrów zdecydowano się zezwolić na 
organizowanie podobnych „zgromadzeń 

pod gołem niebem* zważywszy, iż mnó- 
stwło Ibezrobotnych w ten sposób otrzy- 
mało zajęcia. 

Celem uniknięcia wyzysku i nadużyć, 
ustalono pewne minimum wynagrodze- 
nia, dłlla „nabywanych na targu mie- 
wolników — mianowicie ćwierć dolarz, 

za godzinę pracy. 
Trzeba koniecznie posłać do Los An- 

gełos ma koszt rządu Stanów Zjednoczo- 

nych autora ,Babiłta', złośliwego Sin- 
clair Lewi ang na chlopcow i dziew- 

częta w dwudziestym wieku może mu na 

sunąć ciekawe refleksje, na temat po- 
stępów jakie poczyniła ludzkość. 

     

na belgijskich kopalniach węgla 

starć z oddziałami wojskowemi wysłanemi 
tam dla utrzymania porządku. Na zdjęciń 
naszem widzimy samochody pancerne, pa- 

ni prokurator, może jednak dokonać te- charakter przybrały te zaburzenia w okoli- trolujące na ulicach Charleroi. 
- go także i inny. 

WS T INT KSI P AIPS TEST TAS TSS ORŻZA SEK ZOO ORDÓOWE CE OWWERE POOCECCE 

zorganizować pięćdziesięciolecia, by te 
raz, wyczekawszy dla przyzwoitości lat 
diesiątek. w pośpiechu uchybienie to 
naprawić". Trudno sobie wytłumaczyć, 
— co spowodowało takie nieprawdzi- 
we i krzywdzące, zarówno społeczeń 
stwo, jak i ówczesny komitet jubileu 
szowy, lekceważenie wszystkiego, to 
wtedy zdziałano. 

Po solennem nabożeństwie. uświet 
nionem pięknem kazaniem ś. p. bisku 
pa Bandurskiego odsłonięto pierwszy 
w Polsce pomnik Moniuszki, przy od 
powiednich przemówieniach prof. Ru 
szczyca, dyr. Wyleżyńskiego i in. z 
udziałem różnych delegacyj z wieńca- 
mi i chórów śpiewaczych oraz ufun- 
dowaną staraniem š. p. hr. Ledochow- 
skiego tablicę na froncie domu, gdzie 
mieszkat Moniuszko. Tegož wieczoru 
ctwarto uroczyście teatr operowy 
przedstawieniem  „Halki*, poprzedzo- 
nem słowem wstępnem niżej podpi- 
sanego. Działo się to wszystko 19-go 
września 1922 r., gdyż w rocznicę zgo 
nu — ze względów technicznych — 
obchód nie mógł być zorganizowany, 
chociaż niczego nie „zapomniano* i 
nie „zaniedbano. 

Niemniej dziwnem, a rewelacyjnem 
jest w tym artykule twierdzenie, że 
„różni mniejszego kalibru epigono- 
wie (a więc, chyba Żeleński, Noskow 
ski, Karłowicz, Statkowski i  in.-)... 
zachwaśclił muzykę polskąi na długie 
lata utworami, które wystawiały na- 

"kom i 

cach Charleroi i Perrones, gdzie doszło do 

szej kulturze muzycznej kompromitu- 
jące świadectwo. ; 

Z tegoż artykułu dowiadujemy się 
też, że „wszystko, co czuło się młode, 
i zdolne do stworzenia nowych war 
tości, musiało się przeciwstawić Mo- 
muszce“, a zawdzięczając — zapew- 
ne — tym „młodym i zdolnym* ie- 
raz dopiero bdziemy mieli „historycz 
ny pogląd na twórczość Moniuszki, ja 
ko że tylko „dziś rozumiemy, że ma- 
ło który z narodów może się pochłu- 
bić takim, jak Moniuszko, własnym 
Schubertem*. Quod erat demonstraa- 
dum!.. Zdaje się — dyskusja i ko- 
nientarze są zbyteczne. 

* * * 

Z niezwykłem zainteresowaniem 
siuchaczy odbyło się „święto piešni“ 
szkół powszechnych, które wykazało 
z roku na rok wznoszący się , poziom 
wykonawczy, oraz wciąż staranniejszy 
dobór utworów chóralnych poszczegól 
nych chórow szkolnych. Na omowie- 
nie słuszne kilku wybitniejszych, a 
wszystkich dobrych  produkcyj brak 
mi czasu i miejsca.. Mogę tylko szcze 

rze pówinszować wszystkim uczestni- 
organizacjom  Śpiewactwa 

szkolnego, w naszym okręgu, p. Bro- 
nisławie Gawrońskiej najzupełniej za- 
służonego powodzenia, jakie przypadło 
w udziale wybornie zorganizowanemu 
popisowi. 

* * * 

Szkoła Organistów mi. Jozeia 

  

Montwiłła, pomimo niezmiernie trud- 
nych warunków finansowych, zawdzię- 
czając tylko ofiarnej pracy ideowej 
grona nauczycielskiego, znowu wypu 
ściła sześciu absolwentów, z których 
każdy jest najzupełniej muzycznie i 
zawodowo przygotowany do objęcia 
posady organisty kościelnego, zdolne- 
go odpowiedzieć wysokim . wymaga- 
niom, częściowo nawet najwyższym. 

Zaiste dziwną jest obojętność, z 
jaką ogół naszego duchowieństwa za 
patruje się na kwestję jakości muzyki 
kościelnej, tak silnie działającego czyn 
nika w podniesieniu nastroju duchowe 
go modlących się. Kurja archidiecezjal 
na — widocznie — wcale nie docenia 
potrzeby. posiadania szkoły organistów 
—nic w tym kierunku nie czyni sama 

i nie zachęca do tego księży, z któ- 

rych tylko bardzo niewielu okazuje zro 

zumienie dla tej ważnej płasówki-— 
A byłoby tak łatwo rozwinąć szko- 

łę, gdyby tylko każdy ksiądz, w miarę 

możności, ofiarował na to: od jednego 
złotego do kilkunastu, lub dwudziestu 
kilku złotych, — rocznie! Tak nieduże- 
mi środkami możnaby zorganizować 
szkołę pierwszorzędną. Oby się tak sta 

tol... 

Przywykto się już do tego, że po- 
pis doroczny Konserwatorjum muzycz 
nego, wybornie prowadzonego przez 
dyrektora A. Wyleżyńskiego, stanowi 
jedną z atrakcyjnych pozycyj miejsco- 
wego życia kulturalnego. Popis doro-   
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| Spostrzeżenia Zakładu Meteorologicz- 
3 nego w Wilnie. 
ь Z dnia 16 lipca 1932 roku. 
i Ciśnienie Średnie: 749. 

Temperatura średnia: + 22. 

Temperatura najwyższa: +31. 

Temperatura najniższa: - 18. 

Opad w mm.: 7. 

Wiatr: północny. 

Tendencja: wzrost. # 
Uwagi: lekka burza — przelotne opady. 

— ОР REDAKCJI. — Pod artykn- 
y łem wstępnym „Żydzi wileńscy* w dn. 
‚ 14 lipca przez niedopatrzenie opuszczo- 

ny został podpis: Cat. 

3 URZĘDOWA 
2 — URLOP PREZESA ILLASZEWI- 

CZA. Prezes Oddziału Prokuratorji Ge- 
._ merallej w Wilnie J. Illaszewicz od dnia 

) 18 lipca do 27 lipca rb. będzie na urło- 
pie wypoczynkowym: zastępować go bę- 

| dzie Starszy Radca Prokuratorji Gene- 
riallnej M. Obiezierski. ż 

MIEJSKA 
— Nowe jezdnie. — Wróciła z po 

dróży do Warszawy i Lwowa delega- 
cja techników miejskich wysłana przez 
miasto w celu zapoznania się ze spo- 
sobami układania jezdni z klinkiera. 

Spostrzeżenia swe delegacja prze- 
dłoży magistratowi w jaknajbliższym 
czasie. Magistrat, jak wiadomo, robo- 

‚ ty przy układaniu nowej jezdni na ul. 
| gZamkowej i Wielkiej, postanowił pro- 

wadzić we własnym zakresie bez przed 
Ssiębiorcy prywatnego i wspomniani te 
chnicy mają właśnie kierować temi pra 
cami. 8 

— JEZDNIE NA PERYFERJACH. 
| W z wiązku z projektem uporządkowa- 

nia jezdni na przedmieściach i zużytko= 
walnia. dla tego celu bruków z ul. Zam- 
kowej i Wielkiej, sekcja techniczna ©- 
pracowuje obecnie plan tych robót. 

POCZTOWA 
— OBRÓT POCZTOWY PACZKA- 

MI. Z dniem 1 sierpnia władze pocztowe 
wprowadzają znacznie ułatwienia w ob- 

Tocie drobnych paczek żywinościowych. 
Talk przesyłki, jak i związana z nie- 

mi korespondencja. będą. korzystały ze 

a zniżek do 85 procent. 
| "Paczki te będą wysyłane jak najszyb- 

` 

  
ciej i opłacane będą następująco: przy 
odległościach do 100 km. po 50 gr. za 5 
kg., 60 gr. za 6 kg. itd, Przy odległoś- 
ciach ponad 100 km. taryfa będzie po- 
dwójna. Przesyłki będzie można nada- 
wWąć -poza godzinami unzędowemi. Rów- 

, mież oddawanie paczek będą zalatwialy 

„, ambulase kolejowi. co ma zniaczenie dla 
producentów wliiejskich, ogrodników, fol- 

| warków itd, 
k 

  

KOLEJOWA 
— ULGI DLA PIELGRZYMEK. —Z 

Gkazji 550-letniej rocznicy sprowadze- 
4 nia Cudownego Obrazu Matki Boskiej 

Częstochowsikiej Ministerstwo  Komuni- 
kacji przyznało dla pielgrzymek udają- 

cych się do Częstochowy, w czasie wd 

KAŻDEGO 
©D PLAGI ietniej, 

tępląc radykalnie: komary, RM Glas, i wszelkie robactwy. dwrzedaż w składach apt. irantekach 

Przedst. H. Wojtkiewicz, Wlino, Kalwaryjska 21 
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ONE RETTE TKA ZOE READ TERRA WDOWA EEST KTS TEST СЛОЕНЬЬ 

<zny nietylko nie. był mniej interest- 
jącym od uprzednich, lecz pozwolił 
stwierdzić, stały rozróst instytucji, po 

_ myślny stan artystyczny można było 
_ zanotować, słysząc wielką ilość о- 

brych występów popisowych, jako też 
coraz się zwiększający i sprawny 
zespół orkiestry uczniowskiej, pod ba- 
tutą dyrektora. 

: Pięciu absolwentów, a mianowi- 
cie: p. Stefanja Grabowska, śpiewacz 
ka (kl. prof. Karmiłowa);. p. Halina 
Kalmanowiczówna, pianistka (kl. 
prof.*Cecylji Krewer); p.p. Kaci Do 
deronek, skrzypkowie (kl. prof. Ledó- 
chowskiej) oraz p. W. Sacewicz, obo- 
ista (kl. prof. F. Koseckiego) z powo 
dzeniem ukończyli całkowity kurs w 
swej specjalności. 

: Po raz pierwszy, zaprodukowane 
były kompozycje orkiestrowe dwóch 

słuchaczów klasy prof. Eugen. Dziewui 
skiego. Szlachetnie brzmiący, ładnie* 

' Zinstrumentowany i proporcjonalnie 
zbudowany utwór, w poważnym cha- 

' rakterze, świadczy o rzetelnych stu- 
djach p. B. Bagona, którego wyobraż- 
Hia zwraca się chętnie w stronę póź- 
Eiejszych romantyków. Nowoczesnemu 
kierunkowi hołduje p. S. Czosnowski, 
którego  barwnie  zinstrumentowane 
drobne utwory wskazują na opanowa- 
nie materjału i żywą pomysłowość, 
jak kalejdoskop zmienną i zaciekawia 
lącą. Obaj kompozytorowie byli wyzwa 
ni na estradę i życzliwie oklaskiwani. 

з ® 

KRONIKA 
10 sierpnia do 31 grudnia 1932 roku ui 

gi następujące; 
1) Przy przejazdach pociągami nor- 

malinemi : 
a) 33 i jedna trzecia proc znižki 

dla: grup, składających się majmniej z 

15 osób; 

b) 50 proc. zniżki dla grup, składa- 
jących się najmniej z 50 osób. 

2) Przy przejazdach kolejami umyśl- 
nie uruchomionemi: 

a) 60 proc. zniżki, dla grup, składa 
jących się najmniej z 200 osób; 

'b) 66.6 proci zniżki dla grup, składa 
jacych się najmmiej z 250 osób. 

— ULGI W ZWIĄZKU ZE ŚWIĘ- 
TEM MORZA. — Osoby udające się w 
dmiaich 28 — 31 lipca rb.;do Gdyni na u- 
roczystości „Święta morza* opłacają — 
przy pnzejeździe do Gdyni w wagonach 

klasy dowolnej pociągów osobowych i 
pośpiesznych — 70 proc. normalnego bi 
letu. 

Przejazd powrotny z Gdyni w dn. 
31 lipca, 1 i 2 sierpnia rb. odbywać 
się będzie bezpłatniej na podstawie bile 
tów: nabytych ma przejazd do Gdyni i 
ostempowanychl w dniu powrotu w ka- 

sie biletowej st. Gdymia. 

Dr. Krzemiański 
Choroby wewnętrzne spec. żołądka 

i jelit przyjmuje od 12 — 3 

Kwlatowa 7, tel. 14 25. 

RÓŻNE 
— Zarząd Okręgu i Oddziału Związku Le 

gjonistów Polskich w Wilnie podaje do wia 
domości swym członkom, że tegoroczńy 
Ogólny Zjazd Legjonistów w Gdyri został 
wyznaczony na dzień 14 sierpnia r. b., zor- 
ganizowanie którego zostało poruczone iKo- 
mitetowi Pomorskiemu, na czele ktcrego sta 
nął p. wojewoda Stefan Kirtiklis. 

Ponieważ każdy Okręg ma być zorgani- 
zowany na Zjazd w osobną jednostkę z Ko- 
mendantem Okręgu na czele, przeto wzy- 
wa się wszystkich członków do niezwiocz 
nego zgłoszenia swego uczestnictwa prez 
zapisanie się na listę w lokalu Związku przy 
ul. Bernardyńskiej 10—1, "ewentualnie dro- 
gą korespondencyjną do dnia 25 lipca b. r., 
celem ustalenia ścisłej liczby uczestników i 
opracowania szczegółowych warunków prze 
jazdu przez Zarząd Okręgu. 3 

— Kwesta uliczna na remont wieży Śto- 
Jańskiej —odbędzie się dzisiaj! Pomóżmy za 
czętej robocie! Naprawiona w czas dzwonni 
ca — zachowana zostanie od ruiny! Nie ża 
łujmy grosza na zachowanie tego, conasi 
ojcowie z takim pietyzmem wznieśli, co sta 
nowi urok i piękno naszego miasta. Choć 
by najmniejsza ofiara — zaważy na całości 
wysiłków. 

— CYRK STANIEWSKICH PRZY- 
BYWA DO WILNA. Niieląda atrakcja 

czeka Wilmo już w, najbliższych dniach. 
Oto ma bardzo krótki przeciąg czasu 
przybywa do naszego miasta Cyrk Sta- 
niewskich, który, jak wiadomo, je»: na]- 
większem w Polsce przedsiębiors.wem 

wlidowiskowem. Cyrk przyjeżdża włas- 
nem rociągicm, zaopatrzony * najbar- 
dziej nowoczesne urządzenia, wraz z ca- 
łym zespolem artystycznym i wiczą” ze 
sobą olbrzymi zwierzyniec, Program 
przedstawiień, jas mas informują, skła- 

      

Guć się będzie z sz:regu nm r nie- 
zmier..e atrakcyjnych: to w: SE 45 
bylo trešcią i w.gnesem r.zeństawień 

  

     

  

nie, co budziło zach- 
iedeńsk а entuz- 

zostało zgrupowane 

na arcnie Cyzku Staniewskich i już ze 

dni ki ka sprez*Liewamne będzie publicz- 

ności wiileńskiej, która, jak waemy, da- 
rzy cyuik sepcjalną sympatją. Bogaty 
program Cyrku Staniewskich zawiera 
m. im. wielką paradę ras i ludów, w któ- 

rej wezmą udział trupy Chińczyków, 
Malajów, Tumków, Arabów i Japończy- 
Ików, co w połączeniu z pokazem tresury 

słoni, małp, wielbłądów i zebr, złoży się 

na całość rzadkiego, tchnącego egzotyz- 

mem, naprawdę imponującego wiidowis- 

ka. Cyrk Staniewskich przybywa do 

Willinia już «w dniach najbliższych i roz- 

lokuje się ma placu pnzy ul. Mickiewi- 

cza. 50. r 

w Paryżu 1 -.on: 
wyt publiczn 

jazm Lierlinskiej -- 
a 
   

Jak možna bylo przewidzieč, wy- 
stawienie opery „Faust“ Gounoda by-- 
ło bardzo fragmentaryczne, a szczujp- 
łość miejsca i brak akustyki, na o- 
twartej scenie, jeszcze się mniej nada 
wały do spotęgowania ogólnego wra 
żenia. 

Oczywiście, główne zainteresowa- 
nie publiczności skupiało się na wy- 

stępie, w partji tytułowej, p. W. La- 

dis - Kiepury, posiadacza bardzo ład 
nego głosu lirycznego, znacznie już 
wykształconego, który w sali mógłby 

się podobać bardzo, lecz na dworze 
nie zaimponował teraźniejszej publi-- 
czności, bardziej pożądającej nie pięk- 

ności brzmienia głosu, lecz siły i cał- 

kiem niemuzykalnego przeciągania nad 
miernego efektownych tonów, czego p. 
Ladis - Kiepura — na szczęście —nie 
czyni. 

Nie należało młodemu artyście, wy 

stępować po raz pierwszy w niezna- 

nem mieście, w tak niekorzystnych 

warunkach, i dyskredytować swoje 
stanowisko. Narazie, nie mogę nic wię 

cej powiedzieć.. 
Z tego też powodu, nie mogę oce 

nić należycie p. Junelli - Trebickie- 
go, w partji Mefista, ani wszystkich 
innych. O ile można było osądzić, — 
dwa występy, po raz pierwszy, w ope 
rze, p . Aldony Potopowiczówny, w 

partji Siebla i p. W. Niedzielki, w 
partji Wagnera, były bardzo pomyśl- 
ne i obiecujące na przyszłość. 

Michał Józefowicz. 

5 tia WB 

Groźny pożar przy ul. R. Śmigłego 
WILNO. — Wczoraj w nocy w po 

sesji 36-a, przy ulicy Rydza-Śmigłego 
wybuchł niespodziewanie pożar w jed 
nem z mieszkań. 

Ogień objął motentainie sały bu- 
dyrek zajmowany przez kilka rodzin 
żydowskich, zagrażając poważnie roz 
szerzeniem się na sasiednic domy dre 
wniane. 

Zbudzeni ze snu łokatoczy poczęli 
ewakuować rzeczy z zagrożonych do- 

KATASTROFA LOT 
LIDA. — Dziś w godzinach popo- 

łudniowych — wedle otrzymanych in 
formacyj — samolot wojskowy 4 p. iot 
niczego, lecący z Grudziądza do Lidy 
— na skutek defektu w motorze spadł 
ze znacznej wysokości. Katastroia wy 
darzyła się w pobliżu Lidy. Szczęście 
sprzyjało jednak lotnikom, bo samolot 
spadł do błota, w którem się zarył nie 
mal całkowicie. Lotnicy: pilot plutono 

mów i mimo ogólnej paniki stosunko- 
wo szybko zorganizowali pomoc przy 
lokalizowaniu pożaru. | 

W czasie ratowania dobytku uległ 
bardzo ciężkiemu poparzeniu 60-letni 
Вепсе! Вгийпо, którego mieszkanie u- 
legło całkowitemu zniszczeniu. Ranne- 
go ulokowano w szpitalu żydowskim. 
Straty wynikłe przez pożar są znacz- 
ne. 

NICZA 
wy i obserwator porucznik doznali 
ciężkich uszkodzeń ciała. Na miejsce 
katastrofy wyjechała karetka pogoto - 
wia z 5 pułku lotniczego oraz samo- 
chód ciężarowy z ludźmi, którzy usi- 
łują wydostać ugrzęźnięty samolot z 
błota. Bliższych danych brak. Kata- 
strofa ma miejsce przy torze kolejowym 
na odcinku: Białohruda — Kurhan, 
na szłaku Lida — Warszawa. 

  

  

— Ulewa. Wczoraj w dzień nad 
Wilnem i okolicą przeszła dość silna 
ulewa, oczekiwana z utęsknieniem 
szczególnie przez podmiejskich ogrod 
ników. 

Na prowincji ulewa przeszła miej- 
scami w burzę, połączoną z pioruna- 
mi, które jednak większych szkód nie 
wyrządziły. 

W razie przeziębienia, kataru, zapalenia 
gardzieli, przy bólach nerwowych i łame- 
niu w kościach, należy dbać o codzienne 
regularne wypróżnienie i w tym celu uży- 
wać pół szklanki naturalnej wody gorzkiej 
„Franciszka - }бхе!а“. Żądać w aptekach i 
drogerjach. 

— TELEFON Z HISZPANIĄ. Od i 

lipea rb. wprowadzomo ogólny ruch tele- 

foniczny między Polską a Hiszpanją, 
Wyspami Balearskiemi i Kanadyjskiemi, 
Dpuszczone są rozmowy: państwowe, а- 
bdnowane, prywatne, zwykłe i pilne. 0- 
płata za trzyminutlową rozmowę zwykłą 
wynosi np. z Wilna do Madrytu — 21 fr. 

10 e., do wszystkich miejscowości Portu- 
galji — 25 fr. 10 ce. W okmesie słabego 
muchu t. j. od godz. 19 do 8 opłata za 

prywatną lub państwową rozmowę zwy- 
kłą wynosi 3/5 jednostki, taryfowej. 

— CHOROBY ZAKAŹNE. W ubieg- 
łym tygodniu na terenie miasta zamoto- 
wamo 42 wypadki zasłabnięcia na cho- 
roby zakaźne. 

— BEZROBOCIE, Liczba pozostają- 
cych be zpracy z uwagi na sezon, stop- 

niowo zmniejsza się i obecnie na tere- 

nie Wilna znajduje się 5239 beznobot- 
nych. 

— BADANIE PRODUKTÓW. Miej- 
Ski zakład badań dokonał w ub. miesią- 

cu 650 analiz próbek towarów, oddanych 
do zbadania, Pięć procent próbek zakwe- 
stjonowano, jako nienadające się do u- 

żytku. 
— ZNACZKI STEMPLOWE W SKLE 

PACH TYTONIOWYCH. Poczęły 0b:- 
wiązywać przepisy, nakazujące sprzedaż 

w sklepach tytoniowych znaczków stemi- 
plowych, Pieczę nad skilepami ma w tej 
mierze lokalny urząd skarbowy. 

SPRZEDAŻ NAPOJÓW CHt0- 
DZĄCYCH. Komisja sanitarna przepro- 

wadza stale lustracje wyftiwórni napo- 
jów chłodzących i lodów. 

Badane są przyrządy, służące do wy- 
rabiamia wody i lodów i w razie stwier- 

dzonych uchybień, nakazywane jest od- 
nawianie naczyń. Р 

— Wygėorowany cennik iodkarski —Oka 
zuje się, že 20 groszowe opłaty za przejazd 

łodzią przez Wilję obowiązuje jedynie zwy 

kłych śmiertelników, bowiem p.p. urzędni- 

cy elektrowni miejskiej na skutek wstawien 

nictwa dyrekcji płacą 10 groszy. 
Te dwie miary stosowane w tak stosun- 

kowo drobnej sprawie dobitnie świadczą, że 
mieszkańcy Śnipiszek Kalwaryjskich winni 

również szukać kogoś, ktoby za nimi się 

wstawił. Może Starostwo Grodzkie zechce 

tu coś powiedzieć. 

    

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

Dr. M. Girszowicz 
przeprowadził się na ul. Jakėba Jasiń- 

skiego 6, tel. 7—21. 
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TEATR I MUZYKA 
—,„(Człowiek, który zabił* M. Rostanda 

— м teatrze Letnim. — Dziś w niedzielę 17 
lipca o godz. 8,30 — jako przedstawienie 
ukaże się świetny dramat Maurycego Ro- 

"standa „Człowiek, który zabił”. Sztuka ta 
wielokrotnie służyła za temat do poważnych 
prac reżyserskich, a ostatnio ukazał się w 
Warszawie film, osnuty na tle dzieła Rostan 
da p.t. „Człowiek, który zabił”. Film ten w 
całej Europie zdobył wielki sukces dzięki 
ogromnym walorom artystycznym. 

Jutro w poniedziałek 18 bm. o godz. 
8.30 ostatni występ Teatru Rosyjskiego 
przed wyjazdem z Polski. Ukaże się sztuka 
Surguczewa p.t. „Jesienne skrzypce" Zain- 
teresowanie stale wzrasta. z 

— „Awąntura w raju w Lutni. — Dziś 
w niedzielę 17 lipca o godz. 8,15 — przed- 
ostatni raz szampańska farsa Arnolda i Ba 
cha „Awantura w raju', po cenach zniżo- 
nych. Komedja ta skupia w sobie moc zdro 
wego humoru, lekkość i polot, pozwalając 
nam — LUDZIOM PÓŁNOCY pła- 
wić się w radości i słońcu, wypoczynkowej 
miejscowości, którą autorzy nazwali „Ra- 
jem”. 

jutro w poniedziałek 18 bm. o godz. 
8,15 — po raz ostatni w sezonie „Awantu 
ra w raju". 

POPOŁUDNIÓWKA NIEDZIELNA 
Dziś w niedzielę 17 lipca o godz. 4-ej p. 

p. ukaże się po raz pierwszy jako popołu- 
dniówka wesoła operetka muzyczno - śpiew 
na „Polacy w Ameryce*. Piękna oprawa 
sceniczna, melodyjne śpiewy, tańce oraz inu 
zyka — składają się na barwną artystyczna 
całość. Ceny miejsc popołudniowe. 

— Park Żeligowskie zn Dziś k-ncert 
Wai. Orkiestry Symfoniczi:"| pod bat tą prof. 

Walerego Berdiajewa, oraz wystąpi solista 
Aibert Katz (wiolonėzeia), w programie m::- 

zyka wschodnia, korr=",t. Cejtlina, Krejrna, 

ki.gła i Prokofiewa. Pol +€k o godz. 6,15 

wiecz. Ceny wejścia 49 36 gr. i 

krzesia 1 zł. 

— „Florette et Patapon“ — premjera w 
teatrze Letnim. — W nadchodzący wtorek 
19 lipca o godz. 8,15 — premiera pełnej 
humoru farsy p.t. „Florette et Patapon“— 
Niezwykłe przygody tej przezabawnej spół 
ki stanowią źródło Śmiechu. i wesołości— 
Próby pod kierunkiem Edwarda Glińskiego 
dobiegają końca. Bilety do nabycia w kasie 
zamawiań. 

WIDOWISKA PONIEDZIAŁKOWE 
— Pożegnalny występ Zespołu Rosyj- 

skiego w Teatrze Letnim. — Dziś w ponie- 
działek 18 lipca o godz. 8,30 Teatr Rosyj- 
ski da ostatnie przedstawienie sztuki Surgu 
czewa „jesienne skrzypce”. Jest to ostatni 
występ naszych gości przed udaniem się w 
dalszą podróż — społeczeństwo wileńskie 
niezawodnie tłumnie się zjawi w dniu tym do 
teatru, aby dać wyraz swej sympatji arty- 
stom. 

Jutro we wtorek 19 bm. premjera przepysz 
nej farsy „Florette iet Patapon“. 
— Ostatnie przedstawienie „Awantury w 

raju” — Dziś w poniedziałek, 18 lipca 0 
godz. 8,15 — po cenach propagandowych od 
20 gr. do 2 zł. nieodwołainie po raz ostat- 
ni w sezonie odegrana będzie arcyucieszna, 
szampańska farsa p.t. „Awantura w raju“— 
Sztuka ta zyskała sobie wielki i tak zasłużo 
ny rozgłos, że napewno ostatnie przedstawie 
nie jej wypełni salę po brzegi. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
HELIOS — „Spór o sierżanta Griszę”. 

HOLLYWOOD — „Bezbronne dziewczę 

CASINO — „W pogoni za miljonami". 
PAN — „Na zachodzie nie było tak źle”. 
ŚWIATOWID — „Wieczny Płomień". 

STYLOWY — „Serce na ulicy”. 

WYPADKI i KRADZIEŻE 

— PRZECHODZIEŃ POD „ARBO 
NEM*. — Na Antokolu pod przejeżdża 
jacy autobus wpadł Wojciech  Augu- 
styn (Antokolska 31). Odniósł on licz- 
ne obrażenia głowy i nóg. 

— Zajście na uł. Subocz. — Kilku 
żydów wszczęło wczoraj bójkę z robot 
nikami gazowni Tradzilewiczem i So 
bocz, w czasie gdy ci przechodzili ul. 
Subocz. Obu ich musiał opatrzyć 1e- 
karz pogotowia. 

    
   

NE GLi: 

NAZYWA SIĘ ©LECHNOWICZ 
Pod mostem strategicznym na Antokolw, 

w miejscu. wyznaczonem- na kąpiele, toneła 
wczoraj jakaś dziewczyna. Nikogo w pobli- 
żu nie było. Tylko samotny kajak płyną: 
zdala. Mógł nawet -nie zauważyć tonącej. 

Brzegiem przechodził właśnie pewien bez 
robotny. Tak jak stał — w ubraniu i w trze- 
wikach — rzucił się bez namysłu do wody. 
Wyratował. ; 

Wygramolił się na brzeg i wyglądał nał 

turalnie jeszcze bardziej nędznie i tragiko- 

micznie. Spojrzał na swoje nogi. Na jednej 
z nich nie było trzewika. Bezrobotny zgu- 

bił go ratując tonącą. Spojrzał, machnął rę 

ką, poszedł swoją drogą. 2 

Bezrobotny nazywa się Olechnowicz. 

Z AMOLEM PO ZWYCIĘSTWA 
SPORTOWE! . 

lież chwil załamania psychicznego prze 
chodzi każdy sportowiec przed walką, gdy 
czuje, iż nerwy jego i osłabiony organizm 
nie wytrzymają tej hazardowej a zarazem 
szlachetnej walki o zwycięstwo. A jak szyb- 
ko mijają te załamania psychiczne, gdy 
przed walką zawodnik zrobi masaż całego 
ciała Amolem. Natychmiast poczuje kipiący 
zapał do czekających go wyczynów, żywsze 
pulsowanie krwi i wiarę we własne siły. A 
potem dzieli go już jeden tylko krok od zwy 
cięstwa. . 

Cukierek Amol w czasie upalnych dni 
lata daje rzeźkość całemu organizmowi i 
doskonale dezyniekuje jamę ustną. 

Do nabycia we wszystkich aptekach i aro 
gerjach.. 

SM A M UM UA 

  

Olbrzym cyrków euro- 
pejskich 4 masztowy 
w Polsce największy 

zebry i małpy. 

  

Cyrk Stanieoshich 
Już w najbliższym czasie zawita do Wilua! 

Wielki rakordowy program egzotycznych atrakcji. Parada ras 
I ludėw na arenie: Tresowane słonie, wielbłądy, konie arabskie, 

Przy cyrku oibrzymi własny zwierzyniec i 

KUCHENKA 
SPERATWSOWA 

LŽ EG" 

PRAKTYCZNA 
BEZPIECZNA 
OSZCZĘDNA 

Peli się bei stru nie wyjclnielt 

Gzchewana 
A 

SWĘOU, MUŁ 

J 
QRYCINALNA TYLKO 
Z 7YM ZNAKIEM, 

   
     

       

    

  

  

  

  

i północno - wschodnie 
KRZYSZTOF BRUN I SYN S. 

w _ Warszawie. 

Teatr 

Przedstawicielstwo na wojew. centralne 

    

A. 

Letni 
Rosyjski teatr dramatyczny z Rygi 

Już się ustala tradycja letnich wizyt 

ilnie Rosyjskiego Teatru z Rygi. 
Witamy dobrze już w Wilnie znany 

zespół rosyjskich artystów. 

Przymoszą ci antyści żywą mowę ro- 
syjską, z którą w! Wilnie 'nie tak łatwo 

jest spotkać się. U nas za często i za- 

nadio chętnie się mówi, po rosyjsku, 
jednak bardzo rzadko — calkiem popra- 

wnie: bez szpetnych naleciałości bez fał- 

szywych akcentów. 

To, że artyści nosyjjscy niosą tę nie- 

skażoną mowę rosyjską, jest ich zasłu- 

gą, bo w ten sposób dają coś rzetelnego. 

Jeżeli natomiast chodzi o wynik ich 
pracy scenicznej, stwierdzić stanowczo 
trzeba, iż zespół ryski nie daje ani no- 
wych ikoncepcyj inscenizacyjnych, ani 
ciekawej i głębokiej interpretacji lite- 
rackiej utworów. dramatycznych, 

Repertuar nieraz może nieco zadziwić, 
opracowanie zaś sztuk jest niemal cał- 
kowicie pozbalwione twórczej myśli, a 
nawet nie zawsze odznacza się nzetelno- 
ścią aktorską. 

Zdziwienie wywołuje (jak iw ps- 
przednich latach) hałaśliwy sufler. W 
zeszłym roku kirzyki suflerskie rozlega- 
ły się z budki suflerskiej; obecnie — z 

za kulis wysuwa się nerwowa ręka z 

kartkami tekstiu i słychać przyśpieszo- 
ny głos. - З 

Artyści zaś przezornie unikają środ- 
ka sceny... 

Teatr Rosyjski zaciekawić może: 
mową i treścią sztuk; — zaimaponować 

  

jednak grą artystów i wysiłkiem reży- 
sera nie potrafi. 

Dziś teatr ma całym świiecie wy- 
chodzi na całkiem nową drogę; rosyjscy 
zaś artyści z Rygi pokazują nam teatr 
z przed pół wieku; teatr, który myśmy 
już dawno pozostawiili poza sobą. In- 
scenizacja „Dziiadów* we Lwowie, oraz 
„Dam i huzarów* w Warszawie wyka- 
zały, jakie są możliwości iw wyzyskamiu 
nawet t. zw. klasycznych sztuk. 

Zresztą i na wieńlskim gruncie bez 
trudłu możnaby bylo wskazać na szereg 
twórczych koncepcyj inscenizacyjnycn, 
Dlatego też z pewnem zażenowaniem pa- 
trzy się na objazdowy teatr rosyjski, 
który bynajmniej nie świadczy o istnie- 
niu świetnych tradycyj teatralnych w 

dawnej , a i obecnej nawet Rosji. 

Dotychczas artyści rosyjscy dali na- 
leżącą do żelaznego repertuanu sztukę 
Ostnowskiego „Wimni bez wimy* . oraz 
nową sztukę Józefa Dymowa — „Śliska 
droga''. 

Dziś — „Człowiek, który zabił „„Ro- 

standa, * W. Z. 

Zaznaczyć należy, iż pierwsze przed- 
stawienie rozpoczęło się z przeszło go- 
dzinnem opóźnieniem. Przyczyna: trud- 
ności z wydobyciem kostjumów teatr :1- 
nych, które zostały zatlrzymane przez U- 
rząd celny 'w: celu oclenia. 

Można wyrazić tylko ubolewanie, iz 
masz urząd celny bez potrzeby robi nie- 
znośne i nieusprawiedliwione utrudnie- : 
nia, 

Dwa domy 
Mam bardzo dziwnie uczucie, ilekroć 

odwiedzam te dwa domy. Rodziny, które 
w nich mieszkają, znajdowały się daw- 
niej mniejwięcej w ideńtycenych warun- 
kach. Mężceyźni w tym samym prawie 
wieku, zarabiali tyle, że mieli na dostat- 
mi byt dla swoich, mogli sobie, od cza- 
su do czasu, pozwolić na wyjazd zagra- 

nicę, mogli nawet w lepszych latach, 
nieco odkładać. 

Otóż, o ile w rodzinie X-ów pomimo 
ciężkich czasów, . stosunkowo niewiele 
się zmieniło, mgrzedstawia się sytuacja 
Y-ów poprostu. opłakanie, Ukrywają 
coprawda wstydliwie istotny stan rzeczy 

ale wszyscy znajom i isąsiedzi wiedzą, 
że wszystkie cenniejsze ich drobiazgi 
oddawna powędrowały już do lombardu, 
a w mieszkaniu ich niegdyś takiem ład- 
nem, odbywają się, nieomal co tydzień, 
jakieś licytacje i kongresy wierzycieli. 

* * * 

Obaj panowie, o których mowa, pra- 
cują w połkrewnych branżach, które w 
jednakowym mniej więcej stopniu do- 
tlenął kryzys gospodarczy. Nie stracili 
na szczęście swoich posad, al edocho- 
dy ich uszczupliły się znacznie. Tymcza- 
sem X po dawnemu jakoś trzyma się, a 
Y, mówiąc gwarą potoczną, notorycznie 
leży. Biorąc za punkt wyjścia Y-ha, ja- 
ko charakterystyczną, zwróciłem się po- 
ufnie do X-a, Upoważniały mnie do te- 

go nasze dawne, życzliwe stosunki i sto- 

pień znacznej zażyłości. | 
„Powiedz mi, położyłem — nm rękę 

na ramieniu — Jak ty to właściwie ro- 

bisz, że nie obmiżyłeś dotychczas w 

sposób zbyt widoczny poziomu życia? 

Twój sasiad a nasz wspólny przyja- 

ciel, Y-k, znajduje się, jak wszyscy wie- 
my, w opłakanych warunkach materjal- 
nych. A wy macie, jak ze wszystkiego 

włoszę, od czasu do czasu nawet na 

skromny luksus", 
X uśmiechnął się. 
„To jest bardzo proste — odpowie- 

dział — W czasach większych zarobków 
udało mi się odłożyć coś mie coś na Cczar- 
ną godzinę. Mam w P. K. O. pewne о- 

szczędności. Ilekroć trzeba zrobić jakiś 

większy wydatek, czerpię z tych oszczęd- 
mości i płacąc za wszystko gotówką, pła- 
cę nieewykle tanio. A biedny nasz przy- 
jaciel Y-k, nie był zbyt przezorny, nie 
nie odłożył, a gdy trzeba było coś ob- 
stalować lub kupować, uskuteczniał to 
na kredyt. W tem sposób wlazł w długi 
i procenty... х 

Kupowanie na kredyt ma narazie tę 

preyjemną stronę, że się nie wykłada 
żywej gotówki. Ale po pewnym czasie 
to się mści. Bo każdy kupiec, każdy do- 

stawca musi sobie przecież oprocento- 
wywać kapitał, względnie grosz uwią- 
zany u klienta, W ten sposób kredyt o- 
łówkowy przeistacza się z czasem w kre- 
dyt rewersowy, kredyt rewersowy w 
kredyt wekslowy, a z wekslami, wiesz 
dobrze, jak bywa. Po pierwszych prote- 
stach i klauzulach zaczyna się desparac- 

ki tamiec naodsiebkę... puchną koszta & 
kary, wdają się w to komornicy, odzy- 
wają się do ciebie adwokaci i sądy i 
masz zatrute życie! 

„Więc tak wygląda przyczyna niiedo- 
li Y-ka?“ 

„Mniejwięcej. Pomyśl tylko. Moja 

żona, kupując nową suknię i płacąc go- 
tówką, w teraźniejszych czasach może po 
prostu dyktować ceny i warunki. A bied- 
na Y-kowa nie posiadająca grosza, ku- 

puje po takiej cenie, jaką jej wyznaczy 
i podpisuje wekselek... W ten sposób mo- 
ja żona ma, przypuśćmy letnią sukienkę 
za 50 złotych, a Y-owa taką samiuteń- 

ką za 150, — 2ł.! Oblicz jak się to 
kształtuje w cyfrach w budżecie rocz- 

ntym, gdy Y-kowie przepłacają na każ- 
dym kroku, w sklepach spożywczych 
(bramie na książkę) w  kooperatywie 

mieszkaniowej (zaległe komorne z pro- 
centami) u mniejszych i większych do- 
stawców, wogółe na każdym  kroku..... 

Mnie te kilkanaście tysięcy odłożone w 
lepszych latach, poprostu zrbawiły, bo 
pieniądz jest dziś potęgą. A Y-ków ich 
mieopatrzność kosztuje krwawo. Wszyst- 

ko, co włożyli w urządzenie i umeblowa- 
nie domu dawno poszło. Biżuterja Y -ko- 
wej przepadła w zastawie. Strasznie mi 
ich ża!



„SŁOWO 
  

  

MAKABI BIJE GGNISKO 
Poważny konkurent 1 DD. Leg. w walce 

o tytuł mistrza Wilna 
Wezorajsze spotkanie piłkamskie o 

misinzostwo Iklasy „A“ WOZPN. pomią- 
dzy Makabi a Ogniskiem, należy do jed- 
nych z ciekawszych, jakie oglądaliśmy 
w tym sezonie, 

Być może, że przyczynił się do tego 
w zmaczmej mierze falkt, że spotkanie to 

bylo dla Makabi decydującem o jej « 
sach do zdobycia tytułu mistnza, w każ- 
dym bądź jednak razie, gra byia cieka- 
wa i dostarczyła publicznośći nielada e- 
mocji, 

Mecz ro2po0zyna Ognisko, predko je- 

dniak piłka przechodzi 'pod nogi makabi- 

stów: i miezadługo Jałowicer drybluje ją 
pod bramikę Ogniska. 

Sytuację ratuje Adbermtowicz, który w 

ostatniej ehwlili wybija Jałoweerowi pił- 
ikę z pod nóg i silnym wyikopem przesyła 

ja na środek boiska. 

Gra w tej części meczu jest maogół 

równorzędna i w: obu drużynach nie wi- 
dać specjalnie słabych pumktów. 

Oba mapady raz po raz goszczą pod 

bramką przeciwnika. 

Sytuacja zmienila się dopiero w 19 

minucie, gdy Świetnie grający w. tym 

dniu Zajdel strzela pierwszego goala @а 

swych barw. 
Na trybunach obsadzonych w 90-ciu 

    

procentach przez „kibiców** Makabi nie- g 
bywałe zadowolenie, graniczące chwila- 
mi z ogromnym hałasem. 

Działa to dopingująco na czarno- 
białych, natomiiast wywołuje wyraźną 
konsternację w szeregach Ogniska. 

Odtąd družyna ta załamuje się do 
niepoznamia. Pracuje jedynie z głową 
środkowy napastnik Godlewski i prawo- 
skrzydłowy Kozłowski II, reszta kopie 
piłkę, bylle kopać. 

Tymiczasem wykorzystuje to atak 
Maikalbi i coraz częściej gości pod biram- 

ką różowych. 
W 27 minucie sędzia p. Wolman dyk- 

tuje strzał karny dla Malkabi, za sfau- 
lowanie Buchholca, który pewnie zamie- 

6 pp. Leg.— Lauda na 
Dziś ma boisku 6 pp. Leg. na Anto- 

kolu odbędzie się mecz piłki nożnej o 

mistrzostwo klasy „A pomiędzy druży- 
ną tego pułku a Laudą. 

Jak wiadomo, oba te zespoły zajmu- 

Radje wiieńskie 
Niedziela, dn. 17-go lipca 1932 r. 

10,30. Transm. nabożeństwa z Piekar 
Wielkich na Śląsku. 11,58: Sygnał czasu. 
12,10: Kom. met. 12,15: Koncert. 12,55: „Sa 
morząd Świata pracy”, odcz. 13,10: Kon- 
cert. 14,00: „Ignacy Łukasiewicz — wynaiaz 
ca lampy naftowej', odczyt. 14,15: Koncert. 
14,50: „Porady weterynaryjne, odcz. 14,50: 
Koncert. 15,05: „Co słychać, o czem wiedzieć 
trzeba”, odcz. 15,20: Koncert. 15,40: Aud. 
dla dzieci. 16,05: Aud. popularna. 17,00: Kon 
cert. 18,00: „Żona i nie żona* Goethego, fe- 
ljeton. 18,20: Muz. lekka. 19,15: Feljeton hu 
morystyczny. 19,30: Progr. na poniedziałek. 
10,35: Skrzynka techn. 19,50: Rozmaitości. 
20,00: Koncert. 21,50: Wiadomości sport. z 
prowincji. 21,56: Wileński kom. sport. 21,58: 
Wiadomości sport. 22,00: Muz. tan. 22,40: 
Kom. 22,50: Muz. tan. 

klimatyczna. OTWOCK sims, 
Wszazania: wszelkie :tadja chorób płuc- 
nych, ozdrowiuy, wyczerpanie, niedo 
krwistość, zołży, krzywica, choroby serca 
Liczne sanatorja, komtortowe pensjouaty. 

Kasyno. Zakład przyrodoleczniczy. 
Ceny mmiarkowane 

Leśna stacja 

    

B. FARDJOHN 

nia go w drugi z rzędu punkt dla swej 
drużyny Jałowłcer. 

W 10 minut potem wspomniany An- 
tokolec strzela z daleka, przyczem pilka 
odbija się od sztangi, wobec czego do- 
biega i pewnie już ładuje ją w bramce 

Zamosi się ma poważną klęskę Ogniska 
'Przyjpuszczenie бо znajduje jeszcze 

zasadmienie, gdy na 2 minuty 
przed przerwą, Antokolec strzela dla 
Makabi kormera, przyczem piłka odbija 
się od Apanasika i grzęźnie w siatce. 

Wiśród graczy Ogniska wyraźna a- 
patja do dalszej gry. 

W 8 minucie po przerwie sędzia dyk- 
tuje dla czarnych nzut wolny. Strzela 
silnie Jałowcer, dobija zaś piłkę i za- 
mienia w! goala Antokolec, 

Makabi prowadzi 5:0. Po upływie 10 
minut zwycięstwo to powiększa tenże 
Jałowicer do 6:0. 

Tych szešė biramek dziala. jednaik pod 
niecająco na różowych, którzy zbierają 
ia siłach 1 рга па bramkę pnzeciwnika, 
celem zdobycia za wszelką cenę pnzynaj- 
mniej punktu honorowego. 

Wysiłek ich zostaje uwieńczony nit- 

zadilnigło pomy ikiem ,gdy God- 
ę do brane 

ustalając wyłnik 6:1. 

aście minut przed końcem 
meczu p. drugi! strzał Godlewskiego, 
ustanawiający ostateczny wynik spot- 

kamia 6:2 na korzyść Makabi. 
W ten sposób dotychczasowy leader, 

1 pp. Leg. zyskuje groźnego przeciwnika 
w końcowym etapie rozgrywek o mist- 

rzestwo i gdyby ostańieczne spotkanie 

pomiędzy Makabią a wojskowymi zakoń 
czyło się przegraną ostatnich, Makabi 
zdobyjwa mistifzostwo Wilna, 

Zmajjąc jednak niezłą formę, w jakiej 
zmajjduje się obecnie drużyna 1 pp. Leg., 
należy mocno wątipić, ażeby spotkanie 

to zakończyło się zwycięstwem makabis- 
tów. zas. 

    

      

    

  

boisku Antokolskiem 
ją ostatnie miejsca w: tabeli i wynik dzi 
siejszego spotkamia nie będzie miał żad- 

mego wpływu na ostateczne wyłonienie 

się mistnza, zas. 

  

  

pp. wynajmujących 

naty, pokoje i t. p. 

оннн » „ SŁOWA" 
{ do innych pism bardzo tanio 

załatwia 

Biuro Reklamowe 

St. Grabowskiego 
ul. Garbarska 1. tel. 82. 

  

Niebywale tanio 

ROWERY 
2 [1] 

„kx „Uniwersal 
Wilno, Wielka 21, tel. 12-83 

Duży wybór płyt i patefonów. 
Wszelkie reperacje wykonuje się 

we własnych warsztatach. 

Tajemnica Keithposi - Square 
Wožny wezwał insjpektiora. 
Sędzia — Czy to, ©0 pan chce powie- 

dzieć ma związek z naszą sprawą ? 
Inspektor Robson — Jeśli nie bez- 

pośredni, to w każdym nazie bardzo bli- 
ski. W poniedziałek dowiedziałem się o 
czemś, co uważam za konieczne zako- 
munilkować sądowi, chociaż dotyczy to 
moich rodzinnych spraw. Policjant Apl- 
by wspominał w swych zeznaniach, że 
w nocy 15-g0o manca widział kiobiletę wy- 
chłodzącą z Keithpool - square, która wy 

ślizgnęła mu się z rąk. Muszę zakomuni 
kować sądowi, że kobietą tą, była moja 
córka. 

Sędzia — Czy pan nie wiedział o tem 
podczas zeznania Aplby ? 

Robson — Nie wiedziałem. Córka 
moja powiedziała mi o tem, po wyczy- 
taniu w gazetach zeznania policyjnego 

Aplby ? 
Po inspektorze miejsce świadka za- 

jąt lekarz sądowy Tallbort Roubotton. 
— Qzy pan robił sekcję zwłok? 
— Tak, w niedzielę, na prośbę Regi- 

nalldda Boyde'a dokonałem sekcji zwłok. 
— Qzy śmierć spowiódowana była 

natunalną przyczyną ? 

— Nie, zmarły został 'uduszony 
-— Czy nie znalazł pam na ciele ja- 

kich ram, lub obrażeń? 
— Nie, tylko kilka zadrapań i sinia- 

ków. 

— Czy mogło to być spowodowane 
uderzeniem o meble stojące w pokoju? 

— W sypialni zmarłego nie zauważy- 
łem mebli ami przedmiotów, kitórieby mo- 
gły służyć jalko broń napastnikowi. Są- 
dzę, że zmarły został mapadnięty we Śnie 
ale obudził się przed śmiercią ? 

— Oby nie pnzypuszcza pan, że zmar- 
ły mógł wzywać pomocy przed śmiercią? 

— Nie sądzę. Zbyt silnie ściśnięto 
mu gardło. 

Gdyby nawet knzyklnąl, głos jego nie 
doleciałby poza ściany pokoju. 

— Pan oglądał ciało w miedzielę 10-g0 
mamca, czy miemógłby pan określić, ile 

czalsu minęło od dnia śmierci? 
— (o najmniej tydzień, 
— A więc umarł w niedzielę 3-go 

manca ?. 
— Tak, albo w sobotę 2-go. 
Na te słowa wypowiedziane tonem 

stanowczym, powstał much w kącie sali, 
gdzie siedziała lady! Wonton, Ale sędzia 
surowym głosem prerwał zamieszanie, 
poczem ciągnął dalej: 

— Wobec tego, że zmarły pozostał w 

mocnem ubraniu możemy wnioskować że 
zmair] w nocy z piątku na sobotę, lub 
z soboty na niedzielę? 

— Zupełnie słusznie, którejś z tych 
nocy. 

— Czy pan jest zupełnie tego pew- 
av! 

OBO YA PZW TORO" WRZ REWNEYTZWAA 

    
Wydawca: Stanisław Mackiewicz. 

* 

TUL) WAN 

LECZNICA LITEWSKIEGO 
STOW. POMOCY SANIT. 
Wlino, ul. Wileńska 28, tel. 846 

Przyjęcia 10—3 pp. 

GABINET RENTGENOWSKI 
czynny 11—6 pp. 

Opłata za leczenie i utrzymanie w 
lecznicy oraz za wszelkie zabiegi lekar- 
skie i rentgenowskie została obniżona 
  

  

r 

Aż Ceny zniżone od 30 gr. i 40 gr. 
Dźwiękowe Najbardziej Atrakcyjny Program! Najwsp. srcydzieło doby obecnej wg. powieści Stefsna Zwejga. 

i z życia rosyji Kino $PÓR © $IERZARTA GRISZĘ * 31 
„HELIOS" 

Betty Compson.— Chester Morris, Ilustr, 
Pixantna, tryskająca humorem kome 
dja z życia lekkomyślnych dziewcząt 

muzyczna złożona z utworów Czajkowskiego i innych ros. kompoz 

Precz z pończoszką Hamor! Sensacja. Emecja. Na 1-y 
seans ceny zniž. Sesn. 4,6,81 10.15 

  

Dźwiękowe kino 

HKOLLYWOCD 

Mickiewicza Ceny miejsc 

Wielka gwiazda ekranu . 

Ewelina Holt u „BEZBRONNE DZIEWCZĘ 
Nad program: dodatki dźwiękowe. 

na wszy 
  

NREDOESTZAORARCZ WEZ WOREK ASB RAECZĄ 

ję FABRYKA 
rskłap MEBLI 

K. KILENA i $-ta 
Spółka z ogr. odp. 

Wiino, ul. Tatarska 20, | 
dom własny. Istnieje od 1843. 

$ Jedalnie, Sypialnie, salony, 
a gabinety, łóżka niklowane i 

angielskie, kredensy, stoły, 
szaty, biurks, krzesła dębowe 

i t.p.Ceny znacznie zniżone, 

     
    

  

GAĄBIRET 
Racjonalnej kosmetyki leczniczej 

Wilno, Mickiewicza 31 m. 4. 

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

cjonalnej. 
Codziennie od g. 10—8. 

МР 

    

    

Dnia 15 lipca o godz. 8 — 8.30 rano na 
odcinku ul. Adama Mickiewicza — mię- 
dzy placem Katedralnym a Jagiellońsk: 
ewentualnie na ul. Jagiellońskiej został 

zgubiony szał jedwabny 
damski. Znalazca proszony jest o odnie 

sienie za wynagrodzeniem do kasy pnzy- 

stani statków na Wilji, 

tuład Fortepianów, Piania, Fistarmoni 

K. Dąbrowska 
(F-raa istnieje od r. 1874) 

Wiino, Niemiecka 3, m. 11 

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach I 

składach aptecznych znanego 
środka od odcisków 

Prow. A. PAKA. 

OBWIESZCZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 3-g0 
rewiru Wacław Leśniewski, zam. w Wilnie, 
przy ul. M. Pohulance 13, na zasadzie art. 
1030 U.P.C. obwieszcza, iż w dniu 19-go 
lipca 1932 r. o godz. 10 rano, w Wilnie, przy 
ul. Niemieckiej Nr 22, odbędzie się sprzedaż 
z licytacji publicznej majątku ruchomego, na 
leżącego do Samuela Karklińskiego, składa- 
jacego się z maszyny do pisania firmy „Ma- 
nach“, 24 bel papieru drukowego i innych 
rzeczy, oszacowanych na sumę 1,000.— zł. 
na zaspokojenie pretensji firmy „Górnośląska 
Fabryka Papieru i Celulozy* w sumie 900.-- 
zł. z procentami i kosztami. 

Komornik Sądowy (—) W. Leśniewski 

YYYYYYYYYVYVYVYVYVYYYYYYYYYYYVYYYYYYVYVYYYY, 

T-wo Św. Wincentego a Paulo zaświadcza 
że Kazimierza Imbrasowa jest uczciwa i ora 
cowita osoba, której mąż jest bez pracy i 
która z 3-m dzieci znalazła się w nędzy. Za 50 
złotych Imbrasowa z dziećmi może wyje- 
chać do Krosien, gdzie mieszka jej siostra, 
gotowa udzielić nieszczęśliwej rodzinie przy- 
tułku, aby przetrwać najcięższy czas. Ale na 
podróż potrzeba 50 złotych. 

50 ZŁOTYCH. 
to jest suma, którą administracja naszego pi- 
sma mogłaby zdobyć, gdyby 50 osób na- 
desłało po jednym złotym. 

  

  

  

  

— Najzupełniej. 

Dwaj inni doktorzy, którzy byli o- 
beeni pczy sekcji zwłok, potwierdzili 
solidarnie zeznanie d-ra Roubottona. 

Adwokat Finnis zwrócił się do sę- 
dziego z prośbą orwysłuchanie lady Wor- 
ton. Twierdził on, że ten wypadek może 
wpłynąć poważnie na dalszy bieg śledz- 
twa. 

Sędzia — Zanim wysłuchamy lady 
Worton, musimy się zapoznać z oficjal- 
mym. matterjałem, (zwracając się do woź- 
nego). Poproście p. Lamberta, detekty- 
wa Scotland Yardu. 

Lambert którego nazwisko wislawilo 
się całym szeregiem rozwikłanych zbrod- 
mi, stanął pnzed barjerą. 

— Pan jest w. służbie państwiowej ? 
ak 

— Czy pan widział trupa 
przy Keithpool - sq.? 

— Trzy razy: w: niedzielę, poniedzia- 
lek i wczoraj. 

— Кю dyżurował przy: zmarłym ? 

— Ryszard Remington, który umo- 
żliwił mi dokonania rewizji w eałym 
domu. 

— Proszę mam opowiedzieć, co pan 
wobił, i co pam znalazł. 

— Pmnzedewszystkiem, przeszukałem 
sypialnię i gabinet. Na podłodze w obu 
tych 'poklojach znalazłem ślady męskich 
butów wie krwi. W trzech miejscach kon- 
tury były tak. wyraźne, że kazałem je 
sfotografować, 

Sędzia . (podnosząc kilka fotogra- 
fji) — Ta te zdjęcia? 

w domu 

    

         

      

    

Dziš 

DZWIĘKOWE KINO 

C6/INS 
Wielka 47. Tel. 15-41, 

sensacyjno kryminalny! 
bertini i uroczej Elzy Temary. Niesłychane napięcie. 
Film ten miał kolosalne powodzenie we wszystkich stolic. 
śpiewno-muz, ROW: z prześlicznemi znastrolozami—widoksmi p. t. 
NA SCENIE: występ fenome- = s 
nalnego jasno-widza - telepsty Władzia Zwirlicza 

Wielki film W POGONI ZA Z udziałem genjal- 
uego Lucjano Al- MiLJONAMI 

Bndzące grozę sceny katastrofy samolotowej. 
świata. Nad prcgr.: doskonały dodatek 

„Romans santymentalny*. 
W programie odgsdywanie myśli, 
trafne odpowiedzi na pytania i t.p. 

Nie patrząc na wielkie koszta ceny zniżone: bslkon cd 25 gr., parter ds. EO gr. 
Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15, w dni świąteczne i soboty o godz. 2. 

  

Dźwiękowe kino 

„PAN“ 
cza 

F. Jarossy, 

Ceny cd 30 gr. Nadzwyczajny podwójny program — Sansacja! 

w „Wa zachodzie nie było tak źle” 
piosenka z tego filmu , 

w olśniewająco-przenysznej rewji angielskiej, 
Moc baletów! Śpiew—solo i chó:! Muzyka! 

Jvonue* będzie na ustach całego Wilna. 

1) Najpogodniejszy i najweselszy tilm wszystkich 
Arcykomiczne perypelje dwóch dzielnych wo- 
jaków podczas Wielkiej Wojny  Rozkoszna 

2) KRuL KONFERANS:EROW, słynny 
przemawia z ekranu w języku polskim 

miech. Humor! Sentymeni. Uczucie. 
Początek o godz. 4-ej, 6, 8 i 10.15, w dnie świąt, o godz. 2. 

  

Kiso-Teatr" 

„ŚWIATOWID" 

Mickiewicza 9. 

Niebywaie nspięcie zkcji 
dzikich Australczyków. 2) Król bumoru Harold Licyd 
w swej najnowszej kom. p.t. „HAROLD NA SCENIE". 

Dla młodzieży dozwolone. 

Dziś! wieiki podwójny prcgram! 1) Wspaniały dźwiękowiec egzotyczny zrealizowany przez twórców „Maradu* p.t. 

„Wieczny Płomień” 
Nad program „Szlim w Niemczech“. 

Orzginsinre śpiewy i tańce 

  

  

  

JJ V A A NIK sen tki 1 t.p. MOŻE zło. maj. pisarza, pFo- zpraweowa, szyje do-. 

RIO WRACIERSDERUG. pe kaucję. Oferty do mace pe bize i niedrigo.— 
Ea 2 a go,rów: wyk i t . Lekarze  Letniska Kupno m... nież może prowadzić z wsdzka Brygida 2 

RESTA уусуттуечттеучтеутл _ | SPRZEDAŻ Paryżanka książki, posiada e Msjowa 15. 
DOKTOR LETNISKO =yywrywewyyowyrwywwe Z uuiwersyteckiem wy: dectwa. ze szkół t pra ZPR: 

Zeldawicz wilia urocza w sosno- 

chor. skórne, -wene- wym lesie. oddają się 
ryczne, narządów mo- 
czowych, od 9—do 1, 

3-—8 wiecz. 

DOKTÓR 
tenis, radjo, 

kolonja Zgoda P. Za- KOBIECE, | WENB: jaczkowske 
RYCZNE NARZĄDÓW : 

MOCZOWYCH 

od 12—21 ed 4—6 
ui. Gichiowicza 24, 

tel 277, 

Dr.Ginsberg 
Choroby skórne, we MIESZKANIE 
neryczne i moczopłcio. 4 rokoje z kuchnią na 
we. Wileńska 3, — od parterze z elektrycznc- 
8—1 i 4—8. Tel. 567ś:ią i wygodami Piaski 

-- Nh 9 (Antokol) 

  

4 RALAAAAAAAMAAMAA S 

—ка 
© 

      

  

DOKTOR nawa no 

Blumowicz po wynajęcia 
ro. WODY ZAC: umeblowany pokój, Dą* 

skórne i moczopłciowe Krówskiego"12 i. 3 

Wielka i, tel. DE о PSZ 
0d 9—113—7 

w niedzielę 9—1, P DZŃ 6] 

W. Z. P. 23. umeblowany 

  

trze. 
maaAżakAŁAAŁAAAAŁzAj Artyleryjska 1 m. 3. 

Posady 
TYTTTYSYYYYYYYYYPTT" 

Poszukuje się 

    

8 = 

3 pokoje 
  

  

ospodyni inteligent. o wynajęcia, Arsenal- 
miod sympatycznej ska 6 m. 5. 
dla samodzielnego pro- > 
wadzenia domu u *" AE 
wdowca z dwojgiem" MIESZKANIE 
dzieci na wyjazd do5 pokojowe ze wszel- 
miasta  powiatowegokiemi wygodemi (Ko- 

ska 41 m. 7 Sliwiński2—1 Dowiedzieć sę 
odz. 9 do'12-ej Meczetowa 14 tel, 11-98 od 

    

— Te same. 
Sedz'a pocał fotografie sędziom p zy 

sięgłym. 
— Skąd wnioskuje pan, że to są śla- 

dy męskie? > 
— Z rozmiaru i rodzaju obuwia. 

Kobiety niie noszą zwykle obuwia Nr. 
42. * 

— Czy w innych miejscach były ta- 
kie same ślady ? 

=>Nie; 
— QCzy mogły to być ślady zmarłego ? 
— Nie, Oto fotografje podeszw zmar- . 

łego. Różnica rzuca się w oczy. 
Nowy szereg follografji podano przy- 

sięgłym. 
— Po przejrzeniu tych dwuch pokoi, 

udał się pan do pozostałych części do- 
mu? 

— Chciałbym wpierw skończyć 

temi dwoma pokojami. 
— Proszę bardzo. 
— Dalsze poszukiwania dały mi mo- 

żność znalezienia: kuli w ścianie, Wy- 
dobyłem ją stamtąd. Jest 'to kaliber 320 
Pozostawała w ścianie od dwuch do 
trzech itygodmi. Sądzę, że wystnzelono 
ją z rewolweru systemu Colta. 

— Rewolweru pan nie znałazł ? 
— Nie. Pan Remington, który oglą- 

dal te pokoje przede mną, nie zmalazł 
go również 

— A więc nie można określić, 
strzelał: zmarły, czy napadający ? 

— Nie można, 
-— Czy znalazł pan, jedną ityłko ku- 

1ę9. —- 

z 

kto 

na oryginainą etykletę I korek z firmą 

Arcyksiąžecy Browar w Žywcu 
Reprezentacja: Wilno, Zarzeczna 19. Tel. 18-52 

Ogier 
pokoje, można z utrzy- bomirskiego, po Mon 
maniem od 5zł, dzien-ton i Desmirze, 6 lat” ш- 
nie na miejscu krokiet niedrogo się sprzeda:e 

komuni- Jatormacje: 
kacja statkiem lub su-kiego 5. 

ZELBOWICZOWA tobusem. Jerozolimka tel. 8 28. 

Jadwigi 
Piłsudskiego Nr i2,po- -- 
leca po cenach konku: 
rencyjnych wszelkiego 

=—=== 1 OdZaj 1 deski, 
(O WYNAJĘCIA laki i drzewo opałowe. mechaniczny i e 

do wynajęcia. Na pię- zupełnie nowe (wielo nie, 
O:obne wejście jetala { z 

      

  

    
Zgłoszenia Wtłkomier- lonja Montwił.) ai 

PPC 

Panienka 
która ukończyła w r.b. 
gimnazjum, poszukuje 

  

kształceniem poszukuje 
Elka lek yj francuskiego ed hod. ks Lu- 

Szeptyc- Noe gimnaz- 

Stajnia — jum języków nie- 
mieckiego i francuskie- 
EO Reval sd; w 

° szkole średniej pry- 
Polski Skład watnej, Wiadomości 

Leśny Dąbrowskiego 12 m. 3, 
Paukszts, ul. od 17 do 20-tej. 

  

  

okrąg-gotowuje na 

* ph daj AE Nowo- 
rzedaje świecki Gonty uno” "= 

POLSKI LLOYD 
ul. Kijowska 

  

ki t:rmaceutycznej, 
albo kondycji do dzie 
ci za utrzymanie. Zgło- 
szenia 
24   

tndent 

  

)4Ка na kondycję na 
Pianina sierpień za utrzyma: 

1.200. £ijowska 4. Н оА. 
Abelow. Le 

  

rancuskiego. 

® F | 

| 
J 

„DEULU 
Ъ оВ ва @. _ I 
А‹:опшзэмзэ 

TEL.Ši 
ss AL 7 a—7. 

    

— Tylko jedną. Przejdźmy do dal- 
szych pokoi. Na schodach znalazłem dwa 
skrawiki bronzowego papieru z kawałe- 
czkami wosku, 

— Czy zrewidował pan cały: dom? 
— Tak, przyczem znalaziem rozbite 

okno do ogrodu, które rozbił ktoś 

nieumiejętny z zewnątrz. 
— Czemu pan sądzi, że okno rozbito 

z zewnątnz? 

— Po szkle i kierunku odłamków, 
pozostałych w ramie. 

— A dlaczego pan sądzi, 
rozbił ktoś niedoświadczony ? 

— Bo zawodowy wiłamywiacz wyciął- 
by całą ramę, bez hałasu i ryzyka poka- 
leczenia się. W dalszych poszukiwaniach 
nabrałem ostatecznie pewiności, że przy- 

puszczenia moje były słuszne. Człowiek, 
który się dobierał do domu, przynió.ł 
ze sobą szmur z hakiem, zaczepił o szczyt 

muru i tą drogą przedostiał się do ogro- 
du. Są tam wyraźne ślady. 

— Ale taka operacja musiała za- 

jąć sporo czasu! Zupełnie pusta zresztą 
ulica, ma którą wychodzi ta ściana jest 
i we dnie dosyć beziudnia. Prizytiem czilo- 
wiek, który to zrobił, znał (dobrze go- 
dziny policyjnych obchodów. 

— Czy kradzież była celem tego czło- 
mwiekia ? 

— Prawdopodobnie 
— Czy zrewidował pan ubranie zmar- 

lego? 
— Tak, Pan Remington przeszukał 

wszystkie kieszenie zmarłego, ale odło- 
żył wszystko, co znalazł z powrotem. 

że okno 

b. dobre, Wielka 27—3, 
YTVYPYYYYYYYYOWYYYYY" cd 11—1 godz. 

MY 
człowiek, 

posady kasjerki, inką- kuje posady rolnej w že 

tyk odbytych, Ul Nie- 
Świeska 22-16 m. 7. 

do 2 p.p. Skopówka U 

Z AL 
chowiec. — psszukuje tudent Politechniki cy. Kosowaki Ji 3 

Warszawskiej przy- Bystrzycka 11. 
wydz. 

lektry- 

precowity. 
posadę — za skromne 
wynagrodzenie. Tum 

el Ernest. Pańska 7 

tudentka poszuku'e 
bezpłatnej prakty- 

  

  
| 

Siostra pielęgniarka 
ul, Zamkowa poszukuje posady p zy 

chorych, może na wy- 

matematyki erencje. Zgłoszenia do 

wyjedzie do na. Administracji pod W.H. 

R wersacji (specjal-łych i głodnych dzieci pracy najchętniej 
ność wymowa, litera- prosi o pomoc w odzie: majątku, spokojny, pra- 
tura) po powrocie zży lub groszach. Ofia- cowity, Nowogródzka 
Paryża udziela dyplo-ry dla rodziny B., — 10. Marciniak Konstan- 
mowana nauczycielka przyjmuje Administra- ty 
W. Stełańska 23 m. 9. cja „Si. wa“, 

zielna ochmistrzyni, 
zdrowa, pracowita, 

skromne wynagrodze- szukuje pracy, Może Może 
tie. Dobrze zna się na wyjechać na wieś, — prowincję. Sokola 16. 
kuchni,  Nowošwiecka Awsinkiewicz 

Zanlek Betlejemski 8, 

TAS Oa SIA RRDA TLS KSS 4 

"pani go znała? 

  

      

  

     
    

L O L O i Sypialnia, "mu > с S 

= stołowy i porcelana z rzyg A 2 

2 © 8 $ T R Z E Ž E N I Ei powodu wyjazdu na-go konkursowych e- dziewczynę 

& tychmiast do sprzeda: gz min6w Politechniki o dobrem usposobieniu 
a i Pewne Firmy w Wilnie roziewają swojeŻ nia Oglądać od 10—1] Uniwersytetu (Medy- na pokojową lub do 

27734 nslowartościowe piwo w używane butelki E i 3—7  Dobroczynny cyna, Farmacja oraz do dziecka, Dowiedzieć się 
> +? „Paient“ | ARCYKSIĄŽĘCEGO BROWABU Е 4 m. 2. ___lustytutu PU DIEM = В 

BŚ w ŻYWCU i wprowadzają tem w biąd Sz. 5 Pianino E 5. o Se łużąca do wszysi 
> Konsumentów E ifortepjaa petersburs- zana а $ kiego, pracowita — 

Ё : E ki do sprzedania Śpie. włęga mi uczciwa — poszuknie 
Przeto ostrzegsmy Sz. Konsumentów przed faisytikatami | ž sznie OKAZJA Wielka pracy. Może wyjechać 

rosimy nważać przy kupnie prawdziwego wszechświatowej sławyĘ 54 m. 4 ‹ tieika na prowincję Stryczyn- 

uakanbaAsaAsAnbA ans, WYIEdZIE na lato a D. ska Emilja, Chocimska 
skromnem wynagrodze- 55 

POSZUKUJĄ niem do Oziecka od 
7—10 łat. Świadectwo aa + 

PRACY Repercie zamai 
dorzbia klucze, ta- 

nio, solid ie szybko 
wykwalifikowsny śln= 
sarz Bruzga Stanisław 

poSZu- Szraceńska 14 m. 12. 

m — 

inteligentny 

[> prosi o udzie» 
lenie jakiejkolwiek 

pracy. Może wyjechać 
na prowincję. Kijow- 
ska 4. Kowalewski Ja- 

czenica 8-ej klasy 
gimnazjum poszu- 

kuje kondycji na rok kgj, 
na wieś 
znajomość matematyki, 
Kdres: Gródek k-Mo- 
łodeczna 

Gruntowna 
  

Zredukowany 
woźny z  instytacji 
ubezpieczeniowej, — z 
dobr emi świedectwami 
młody, żonaty poszu- 
kuje pracy Adrejmias 
Ignacy Koszykowa 33 

+Z 

'okarz, gruntownie 
obeznany ze swym 

zdolny ta 

  

lektromonter zna- 
jący dobrze swój 

tach, poszukuje pracy 
Zygmuntowicz Stelsn, 
Mostowa 3. 

C= specjalista 
od ciastek. Zdolny 

pracowity. Z powodn 
kryzysu chwilowo bez 
zajęcia. Śniegowy 4, 
Kisilewski Stanisław. 

w cagiaini pod Wil- 
nem lab na Wi- 

leńszczyźnie przyjmie 
pracę na sezon. Kalwa- 

ukiernik. Znający 
dobrze swój „tach- 

Przyjmie 

  

azd posiada dobre re- 

Łaskawe oferty przez Tow. ow. Win-ryjska 135. Wodejko 
gwarancja) zł w Adm. „Słowa* podcentego rodzina, skła- Adolf, 

dająca się z matki su- 
chotnicy, ojca bezro- 

kou-botnego i trojga wąt 
Kova! znający swój 

tach — poszukuje 
o 

  

== = zewc poszukuje pra- 
Ss spokojna,— aż cy przy warsztacie 

lubiąca dzieci po-czy też samodzielnie, 
wyjechać na 

  

Emilja Hurczyn Stanisław, 
  

Jeden z przysięgłych. (ten sam, któ- 
ry ciągle mieszał się do rozprawy)) — 
Skąd pan o tem wie? 

— On sam powiedział mi to. Zegarek 
i dewiaka są ma miejscu, a w pugilare- 
sie i portmonetce znalazłem banknoty, 
złoto i srebro ma ogólną sumę dziewięciu 
funtów, osiemnastu szyllingów.  Otwo- 
nzyłem również kasęogniotnwałą, ale nie 
mie znalazłem. Jeżeli tam przechowywa- 
ły się bogactwa Boyde'a — znilknęły bez 
śladu, po jego śmiemci, ale klucz został 
odłożony ma miejsce. Ё 

— Czy nie znalazł pan w: domu na- 
rzędzi włamywacza? 

— Nie. 

— I wogóle żadnega 
przedmiotu? 

— №. 
— Czy żadna m szuflad mie została 

wyłamana ? ; 
— Nie „wszysliko jest w porządku. 
Sedzia — Nie mamy: żadnych więcej 

pytań dla pana: (do moźmego) — Proszę 

wprowadzić lady Wortoni. 
Zwrócił się do mowego świadka: 
— Pani pragnie złożyć jakieś bar- 

dzo ważne zeznania? Słuchamy więc. 
— Qzy pani znała zmarłego ? 
Lady Worton — Kogo pan nazywa 

„zmiarbym!? 
— Pani powimna odpowiadać na py- 

tania, a mie zadawać je! 
— Ale ja muszę wiedzieć 0 kogo 

chodzi. Kogo pan nazywa „zmarłym? 
— Samuela Boyde'a naturalnie! Czy 

(D. c. n.) 

podejrzanego 
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