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° РОМ przystąpiła do aklė 
Anglo-francuskiego ° 

LONDYN PAT. — Ambasador Rze 
<czypospolitej wręczył wczoraj w Fo- 
reign Office notę rządu polskiego, do 

Ra 

LONDYN PAT. — Prasa angielska za- 
mieszcza narazie bez komentarzy wiadomość 
© gotowości Polski przystąpienia do angio - 
irancuskiego układu konsultatywnego. 

noszącą o gotowości przystąpienia do 
anuglo-francuskiego układu konsultatyw 
nego. 

* 

PARYŻ PAT. — Cała prasa podaje bez 
komentarzy wiadomość z Londynu o nocie, 
skierowanej przez rząd polski w sprawie 
przystąpienia do układu o zauianiu: 

Polska przystępuje samodzielnie 
WARSZAWA (Tel. własny). 

Wiadomość prasy angielskiej, jakoby 
rząd polski podjął akcję, mającą na 
celu przystąpienie państw mniejszych 
z Polską na czele do paktu angielsko- 

francuskiego — nie znajduje narazie 
potwierdzenia w kołach rządowych 
Warszawy. Kroki rządu polskiego do- 
tyczą jedynie przystąpienia samodziel- 
nego Polski do paktu. 

CZY NIEMCY PRZYSTĄPIĄ DO PAKTU? 
LONDYN PAT. — W związku ze 

sprawą przystąpienia Niemiec do an- 
glo - francuskiego paktu zaufania 
charge d'affaires ambasady  nieimiec- 
kiej w Londynie hr. Bernstorii odwie- 
dził w dniu 19 bm. Foreign Ofiice i 
przeprowadził dłuższą rozmowę, w 
której usiłował uzyskać wyjaśnienie pe 
wnych okoliczności, odgrywających 
dła Niemiec rolę decydującą. : 

Między innemi hr. Bernstorii zapy- 
tai oficjalnie, czy projekt otwarty jest 
również dla Związku Sowieckiego, bo 
wiem Rzesza Niemiecka, na zasadzie 

traktatu w Rapallo, nie mogłaby przy- 
stąpić do jakiegokolwiek paktu mię- 
dzynarodowego, skierowanego bezpo- 
średnio czy też pośrednio przez sam 
fakt niedopuszczenia przeciwko Zwią 
zkowi Sowieckiemu. . 

Wskutek nieobecności ministra 
spraw zagranicznych Simona Foreign 
Qilice nie był w stanie udzielić Bern- 
stofiowi miarodajnych i autorytatyw- 
tych wyjaśnień. Sprawa, poruszona 
przez Niemcy, będzie wyjaśniona do- 
piero po powrocie Simona z Genewy. 

(oraz groźniejsza sytuacja w Niemczech 
Komuniści Grożą roziewem krwi 

w dniu 31 iipca 
LIPSK. PAT. — Demonstrowało tu 

w. niedzielę pod hasłem wiallki z faszyz- 

mem około 60 tysięcy: komunistów. Po- 
chód przeszedł również około konsulatu 

poiskiejgo, przed którym wznoszono wro- 
gie okizyiki. Do zebranych tłumów: prze- 
mówił przywódca komunistów, atakując 
przedewszystkiem rząd obecny oraz na- 
rodowych socjalistów, którym proletar- 
jat miemiecki wypowiada bezwzględną 

Nowe bójki 
BERLIN. [PAT, — Unzędowo stwier- 

dzają, iż w większości wypadków: knwa- 
we zajścia wiezarajsze były sprowokowa- 
ne przez komumistów. Dwie dalsze osoby 

<zmauły w Szpitalu i tem samem liczba 
zabitych podniosła: się do 14. 

Nim ogłoszono wydany dziś zakaz de 
monstralcyj, zanotowano szereg dalszych 

zajść o krwawym przebiegu. W miejsco- 
wości Gross Rosen pod Strzygłowem, na 
Śląsku niemieckim doszło do krwawego 
starcia; między hiitlerowieami a czlonka- 
mi Żelaznego Frontu. Jeden hitllerowiec 
zabity, trzy osoby zaś odniosły ciężkie 
ramy. Ponadto jest! kilka osób lżej ran- 
nytch. 

Konferencja w sprawie 
BERLIN. PAT. — Na jutro kanclerz von 

*Papen zaprosił pruskich ministrów  Hirtsie- 
iera i Seweringa na konferencję. Według 
doniesień prasy konierencja pozostaje w 
sŚcisłym związku z przygotowywanemi przez 

rząd Rzeszy zarządzeniami w sprawie zwal- 

czania rozruchów politycznych. Dzienniki 
ogłaszają wersję, iż rząd Rzeszy zamiecza 

jeszcze w ciągu bieżącego tygodnia powo- 
łać komisarza dla Prus. 

waikę. Dzień 31 lipca — oświiadczył je- 
den z mówców — będzie dniem czerwo- 
nego tryumfu, albo dniem naszej zagła- 
dy. Ziwiyciężyć musimy! [Manifestacja 
miała przebieg względnie spokojny. Do 
drobniejszych starć doszło jedynie na 
przedmieściu. W środy, czwiartki i piąt- 

ki obowiązuje zakiaz pochodów, demon- 
stracyjnych. 

  

i awantury 
W Euskirchen doszło do bójki mię- 

dzy hitlerowcami a komunistami. Pol:- 
cja aresztowiała 10 komunistów, konfis- 
ikując wiiększe zapasy broni. Pozatem po 
pogrzebie dwóch ofiar zaburzeń bezro- 

botnych pod Hanau uczestnicy konduk- 

tu żałobnego zaatakowali dom jednego 
z żamdarmów, który 'w odpowiedzi dał 
®Ка strzałów, zabijając dwóch osob- 
ników il raniąc ciężko kilku innych. 

W. godzinach wieczornych mimo ogło 
szenia zakazu demonstracyj usiłowano w 

innych dzielnicach Berlina urządzać 
zgromadzenia pod gotem niebem. Policja 
kilkakrotnie interwenjowała, rozprasza- 
jąc opornych. 

zwalczania rozruchów 
W związku z tem na uwagę zasługuje 

list przewodniczącego $ejmu pruskiego #- 
lerowca Kerrla.do kanclerza Papena, doma- 

gający się powołania komisarza rządu Rze- 

szy dla Prus na podstawie art. 48 konstytu- 
cji weimarskiej. Kerrl występuje jednocześ- 

nie z inicjatywą objęcia przez Rząd Rzeszy 
do czasu utworzenia konstytucyjnego rzą- 

du w Prusach władzy policyjnej na obszarze 

państwa pruskiego. 

Powołanie Komisarza dla Prus 
BERLIN PAT. — Centrowa „Ger- 

mania* w wydania na środę, powołu- 
jąc się na źródła miarodajne, donosi, 

że rząd Rzeszy .postanowił definityw- 
nie powołać komisarza dla Prus. 

  

ZATARG O GRENLANDJĘ 
OSLO. PAT. — W związku z zatargiem 

duńsko - norweskim o tereny na Greniandji, 
rząd duński w dniu 14 bm. zakwestjonował 

podstawy prawne okupacji Norwegji w Gren 
landji południowo - wschodniej i oświad- 
czyli, że uważa to posunięcie rządu norwe- 
skiego za naruszenie swych praw i pogwał 
cenie istniejącego stanu prawnego. 

Rząd norweski przedstawił sprawę Stałe- 
mu Trybunałowi Sprawiedliwości Międzyna 

rodowej, podkreślając, że przynależność spor 
nego terenu do Norwegji ma słuszne pod- 
stawy prawne i że teren ten podlega w dal 
szym ciągu panowaniu Norwegji. Równocześ 

nie rząd norweski zwrócił się do Trybunału 
Haskiego z prośbą, aby zgodnie z obowiązu- 

jącemi zasadami odwołał się do rządu duń- 
skiego, wzywając do zaprzestania jakichkol- 
wiek aktów gwałtu w stosunku do emigran 
tow' norweskich na spornem terytorjum. 

„Prometeusza nie będą ratować 
PARYŻ PAT. — Francuskie ministerstwo 

marynarki publikuje orzeczenie angielskie- 
go inżyniera Coxa w sprawie zatopionej io 
dzi podwodnej „Prometeusz*. Cox stwier- 
dzą, że wypadek „Prometeusza“ jest zupel- 
nie odosobniony ze względu na niespotyka 
ne dotycficzas w akcji ratunkowej warunki. 

leteusz" spoczywa na głębokości 75 
metrów, w miejscu, gdzie morze prawie zaw 

sze jest wzburzone oraz 
wynosi 7 węzłów. 

Tylko nurkowie Świetnie wyspecjalizowani 
w pracach na wielkich głębokościach mog 
liby się podjąć tego dzieła. Na takiej głębo 
kości nurkowie nie są w stanie wykonywać 

żadnej pracy ratowniczej, jak np. cemento- 
wania, uszczelniania luk, przyśrubowywania 
ruchomych części itp— ©) % *. 

gdzie siła prądu 

Opłata pocztowa ujszczons ryczałtem, 

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca, Adminjstra- 

cja nje uwzględnia zastrzeżeń do co rozmieszczenia ogłosześ, 

PO LAT 
Przyjechałem przed samym obiadera, 

bo w drodze jeszcze tu i ówdzie się 
człowiek rozglądał. Śpieszyłem dalej i 
chciałem odjechać, ale już mnie nie pu- 
szczono. Dwór najtypowszy w świecie, 
długi, z gankiem oplecionym winem, 
szary z bielonemi ramami okien, z 
klombem przed podjazdem, słowem ja- 
kich się tysiące spotyka u nas. Na le- 
wo widoczne były murowane zabudo- 
wania folwarczne i nad małą rzeczką 
rozłożone, do poobiedniej siesty, stado 
holendrów; dalej widniały jakieś in- 
spekta i budowle gospodarcze. Zaczą- 
łem skromnie: „Wybaczą państwo, iż 
zajeżdżam tak do nieznajomych, ale 
przybywam z Wilna i chciałem zoba- 
czyč...“ Przystojny i już nie pierwszej 
niiodości pan, o rasowej twarzy, w 
krótkich spodniach i pończochach, nie- 
co podnoszonej marynarce, gładząc 
szpakowate włosy mówił uprzejmie: 

— Proszę, proszę, proszę bardzo. 
— Podsuwał trzcinowy fotel, a jedno- 
cześnie przedstawiał obecnym na we- 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
MRASŁAW — Księgarnia T-wa „Let", 

Szeptyckiego — A, Laszuk, 
DĄBROWICA (Połecie) — Ksjęgaraja K, Malinowskiego, 

BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy, 
BARANOWICZE — uł, 

DUKSZTY — Buiet jowy. 
GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa — W, Włodzimierow 

T-wa „Ruch“, 

HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. 5marzyšski, 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S, Zwierzydskį, 

GRODNO — Księgarnia 

KLECK — Sklep „Jedność 
LIDA — ui, Suwalska 13 — S, Mateskj, 
MOLODECZNO — Ksiegarnja T-wa „Ruch“, 

nadesłane, milimetr 50 gr, 
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ACH CZTERNASTU 
podległościowy litewski ani się nie da 
zdusić, ani go chcemy niszczyć, ani też 
osobiście nigdybym do tego ręki 
przyłożył. O cóż więc chodzi, chodzi 
o to, żebyśmy się stali równorzędni, 
równoprawni obywatele pod każdym 

względem, jak dziś już jesteśmy pod 
względem gospodarczym. Nielojalności 

nikt nam zarzucić nie może, ale chodzi 

o poruszenie do aktywnej działalności 
politycznej szlacheckich mas. 

— Czy ma pan na myśli ideologję, 
któraby się przeciwstawiała ciasnemu, 

narodowo - oświatowemu programowi 
t. zw. mniejszości polskiej na Litwie? 

— Może niesłusznie użył pan sło- 
wa „przeciwstawiała”, raczej zastąpi- 
ła, ja bym powiedział. Przyzna pan, 
że jesteśmy w sytuacji wyjątkowej, a 
historjozoija zna mało takich wypad- 
ków. Dlatego pozwolę sobie wyiu- 
szczyć własną tezę: uważam, iż bez po 
sądzenia o nielojalność zarówno przez 
państwo litewskie, jak polskie, byłoby 
z pożytkiem, gdybyśmy mogli ponad 
giowami i ponad granicami, porozu- 

nie 

  

Nad Niemnem. 

randzie paniom. Jedna z nich zajęta 
była obieraniem jagód, siwa, dostojna 
matrona w czarnej sukni, szyła jakiś 
drobiazg, trzecia z pań cerowała zdaje 
się pończochę. Wszystkie wyglądały 
bardzo dystyngowanie i mówiły mię- 
dzy sobą po niemiecku. Dzieci, kiika 
pań i język niemiecki: nieprzyjemna 
sytuacja, w której się najczęściej bierze 
bonę za panią domu i odwrotnie. W da 
nym wypadku czarna salopa ratowała 
sytuację. Mały chłopczyk wskoczył na 
olbrzymich rozmiarów konia na bie- 
gunach, wywołując huśtaniem hałas nie 
do opisania. Usiadłem na podsunięty 
fotel. W tej chwili wszedł na ganek 
młodzieniec w wytartem ubraniu i gu- 
mowych pantoflach, jak się później o- 
kazało elew datnowskiej akademii rol- 
niczej i praktykant w majątku. Usiedli- 
śmy wszyscy. 

— Brata mego niema w domu. -— 
Zaczął pan, — jest na raidzie automo- 
bilowym w Kownie. — Następnie wój- 
cio sprosił grzecznie chłopczyka z bie- 
gunowego konia i mogliśmy rozmawiać 
bez przeszkód. 

Gdy się dowiedział, co widziałem i 
co jeszcze pragnę ujrzeć, interlokutor 
mój niezmiernie się ożywił, a znać, że 
temat nie był mu obcy, że się tem inte- 
resuje i że własne wyrobił zdanie. 

— Tak jest, proszę: pana, przy- 
wiązani jesteśmy bardzo do tradycji i 
do tej ziemi. Ale niech pan znów tak 
nie sądzi, że litwini obecni do tradycji 
nie przywiązują żadnej wagi. Ja mysię, 
że niejeden jeszcze z naszych magna- 
tów, z potomków znakomitych rodów 
litewskich, gdyby chciał... o, tak z je- 
go zdaniem liczono by się bardzo. la- 
ki Radziwiłł w Towianach cieszy się 
poważaniem ogromnem. Pan wie, iż 
ma on syna, który gdyby... zresztą 
mniejsza z tem. Materjalnie nie jest 
znów tak źle. Mnie osobiście zabrano 
majątki, wynoszące tysiące dziesięcin, 
ale zawszeć „większa własność'* pozo- 
stała w naszych rękach, bo dziś, 
rzekł z uśmiechem — niema większej 
własności ponad 150 ha, a taką z re- 
guły posiadamy my, szlachta, podczas 

gdy chłopi i koloniści i nowoosiedleńcy 
i taką liczbą nie rozporządzają. Jak 
pan widział, wiążemy koniec 
z końcem. Chłop litewski bardziej 
niec z końcem. Chłop litewski bardziej 
jest do swobody przywiązany, niż ja- 
kikolwiek chłop w byłej Rzeczypospo- 
litej. Studjowałem niedawno Statut Li- 
tewski, cóż to za wspaniałe i.mądre 
było prawodawstwo! Obecny ruch nie- 

miewać .się i tworzyć pewien jednoli- 
ty blok ideologiczny: tam u was, w 
Wilnie i tu, u nas, w Kownie. Dopóki 
tego nie będzie, dopóty brodzić będzie 
my w ciemnych sprzecznościach, do- 
póty żyć będziemy w tej ciągłej roz- 
terce moralnej, w jakiej żyjemy w tej 
chwili. 

— Jak to pan sobie wyobraża? 
— Ja nie chcę tego konkretyzować, 

mówię w tej chwili ogólnikowo, biorę 
rzeczy nie jak one są, z ich techniczne- 
mi trudnościami i przeszkodami, ale 
idealnie. Przypuśćmy, iż robimy jakiś 
wspólny zjazd, na granicy, lub na te- 
rytorjum neutralnem. Chodzi tylko o 
to, żebyśmy nie mogli być posądzeni 
o inspirację przez którekolwiek z 
zainteresowanych państw. Nikt nie wie 
rzy, że „głos ludu — głos Boga”, zaw- 
sze zą tym ludem stoi jakiś inspirator. 
Tego wystarczy, by wzbudzić nieufność 
w stronie przeciwnej i z góry rzecz 
całą przesądzać. Trzeba więc, iżbyśmy 
zrobili w ten sposób, żeby nas nikt nie 
posądzał, że zostaliśmy  inspirowani 
przez jakiegoś referenta ministerstwa 
spraw zagranicznych w Warszawie, 
albo w Kownie. Musi to wyjść z łona 
naszego, musi być szczere i prawdzi- 
we. Istnieje naprzykład w Kownie t.zw. 
„wiązek Szlachty Litewskiej". Insty- 
tucja wcale pożyteczna. 
mógłby dużo zrobić, ale cóż... masy 
szlacheckie nie mają doń. zautania. 
Ktoś tam stoi w cieniu kulis... A prze- 
cież taki związek możnaby rozszerzyć, 
przeistoczyć go w wielkie i potężne 
stronnictwo polityczne. 

— Kto jest prezesem Związku? 
— Klausutis książę Birżański. 
— Czy tytuł książęcy, bo o tem mó 

wiono różnie, rzeczywiście jest auten- 
tyczny? 

"— O ile wiem, stary ten człowiek 
całe życie strawił na dowiedzeniu au- 
tentyczności swego pochodzenia od 
Gedyminów i to mu się w końcu uda- 
ło. Cesarz Rosyjski uznał ten tytuł i 
widziałem na własne oczy pismo kan- 

Związek ten 

celarji cesarskiej, które zezwala mu 
na używanie tytułu  „światlejszy 
kniaź”. 

— Dlaczego, skoro mówi pan 0 
stworzeniu pewnego ruchu polityczne- 
go, nazwijmy go... no bo ja wiem: tra- 
dycyjnego, wielkolitewskiego, szlache- 
ckiego czy jak, nie tworzą tego pano- 
wie tu, a przykłada pan tak wielką wa- 
gę do „tamtej strony”, wileńskiej? 

— Dlatego, że właśnie pan powie- 
dział, „wielkolitewskiego”... uważam, 

OSZMIANA — 

POSTAWY — 

że Wilno z Kownem musi być połączo 

ne, ale formuła zastosowana  przytein 

inna: nie Wilno przyłączyć do Kowaa, 

ale Kowno przyłączyć do Wilna. Litwa 
bez Wilna nie jest Litwą, a raczej jest 
taką, jaką pan widzi tu, nacjonalistycz 

ną republiczką, którą my, prawdziwi 

Litwini, za Litwę uznać nie możemy. 
Dlatego nie obawiam się tego, 
Litwini chcą Wilna, ale obawiam się 

tego, że, jak mi się zdaje, znaczna ich 
część Wilna nie chce wcale i tego Wil- 
na się boi. Poprostu mam wrażenie, iż 
rie chce dopuścić nas do współudziału 
w kierowaniu państwem, a gdyby Wil- 
no było stolicą Litwy, my, autochtoni 

tej ziemi, gralibyśmy niewątpliwie je- 
żeli nie rolę decydującą, to równorzęd- 
ną. Reasumując, jestem zdania, że wy 
w Wilnie winniście rzucić nowe hasło, 
które następnie, my tu podejmiemy. 
Szkoda jedynie — zaczął w zamyśle- 
niu, — że nasza młodzież tutejsza nie 

jest nastrojona „krajowo“... 
— O, nie! przerwał żywo elew dat- 

nowskiej akademji, dlaczego pan tak 
sądzi!... 

— Proszę na-obiad — odezwała 
się nagle pani domu. 

Przeszliśmy do stołowego. Pokoje 
były bardzo skromnie przybrane. Pod- 
łogi nie froterowane. Do stołu zasia- 
dio sporo.osób. Poza wymienionemi 
już paniami na „szarym końcu usia- 
dła panienka również władająca nie- 
mieckim, kilkoro dzieci, praktykant, 0- 
raz przybyły właśnie mierniczy. Roz- 
mowa toczyła się w języku polskim i 
niemieckim. Mierniczy okazał się człon- 
kiem związku „Wyzwolenia Wilna* i 
„Szaulisem'. Interesował się bardzo 
Wilnem. Po obiedzie przeszliśmy do 
salonu. Naturalnie radjo, jak wszędzie 
zajmowało dominujące stanowisko. 
Trochę po ścianach wisiało starych 

grawiur, po pułkach książki niemieckie 
i francuskie. 

— Chciałby pan obejrzeć gospodar 
stwo? 

— O, bardzo chętnie. — Klomby 
przed domem i park były zapuszczone, 
natomiast ogrody ważywne i gospodar 
stwo utrzymane we wzorowym porząd 

ku. Wspaniałe oglądaliśmy oranżerje, 
inspekty, hodowle pomidorów, ogór- 
ków chińskich i innych warzyw. Obo- 
rę, stajnię. Jak wszędzie spotkałem się 
z zaproszeniem pozostania na czas 
dłuższy. Nie, chciałem jechać już ko- 
niecznie, zaraz. Ale koniom właśnie 
podano nową porcję owsa. Jeszczešmy 
przegadali z dobrą godzinę zanim rzu- 
całem ostatnie spojrzenie na niknący 
wśród drzew parkowych dwór i gościn 
nych na werandzie gospodarzy. 

Podkręcając sumiastego wąsa, pa- 
trzył na mnie przenikliwie z pod nawi- 
słych brwi starszy pan. Niedowierza- 
jąco kiwał głową i podejrzliwie się u- 
śmiechał. 

— Nie, proszę pana. Wszystko, co- 
panu on powiedział bardzo jest pięk- 
ne i powabne, ale niestety niewykonal- 
ne. Gdzie, kiedy, jak? Wszystko to są 
rzeczy dalekiej, wielkiej polityki, a my 
tu, tu rozumie pan, musimy żyć i trzy- 
mać się, Ale czasem zdaje się, że czło- 
wiek ma wszystkiego dość. Wygląda 
zdaleka, że łatwo. Nie, proszę pana, nie 
zgadzam się, że włościanin tutejszy bliż 
szy jest mi, niż jakikolwiek inny. Ja- 
kim był, takim pozostał: chytry, pod- 
stępny, mściwy. Zresztą jakie są jego 

ideały: mieć dobrego konia, żeby się 

pochwalić na jarmarku i wypić przy- 

tem dokumentnie. 
— A czy nie sądzi pan, że psycho- 

logja chłopska wszędzie jest mniej wię 
cej jednaka? Se; 

— Tak proszę pana, ale tu docho- 
dzi jeszcze podkreślana wciąż i z gó- 
ry jemu narzucana, różnica narodowo- 
ściowa. Niechże pan weźmie pod uwa- 
gę, że ten sam chłop szczuty był na 
nas tyle lat, a nienawiść zaszczepić w 
ciemnym ludzie jest bardzo łatwo, sto- 
kroć razy łatwiej niż miłość. Ja słysza- 
łem na własne uszy, jak nauczyciel mó 
wił do dziecka ze szkoły powszechnej: 
„Jak ty to mówisz, Polacy? jakto Po- 
lacy i nic więcej?! Nie mówi się Po- 
lacy tylko: wrogowie Polacy*! — Na- 
turalnie nie możńa tego generalizować. 
Nienawiść nie wszędzie i nie w rów- 
nym stopniu dała się zaszczepić. I dziś 

jeszcze dwory są często dla włościań- 
stwa świecznikami kultury i ogniskiem 
zaufania. Dziś jeszcze, jak dawniej, 
przychodzą po lekarstwa, po porady, 
nawet proszą o sądy rozjemcze, ale 
zaufać im nie można. Tak, tak dużo 

NIEŚWIEŻ — il. 
NOWOGRÓDEK — 
N,-SWIĘCIANY — Ksiegarnja T-wa „Ruch“, 

Księgarnia 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch 
SŁONIM — Ksiegarnia D. Lubowskiego, ul, Mickiewicza & 

ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin —Biuro Gazetowe, ni, 3 Maja £ 

WILEJKA PCWIATOWA — ul, Mickjewicza 24, F, jaczewsźm. 
WARSZAWA — Tew, Księgarni Koi, „Ruch“, 

kiedy 

-IWreszcie czwarta grupa — północna 

Ratuszowa — Księgarnia jaźwiśskiega, { 
Blosk Bi, Michsiskjego, \ 

Naucz. Spółdz, 
PIKSK — Ksiegaraia Polska — St, Bednarski, 

Polskie; Macierzy Szikolūej, 
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TELEGRAMY 
WIELKI POŻAR W ŁODZI 

ŁÓDŹ. PAT. — Wczoraj wieczorem 
wyłbłuchł pożar w fabryce Kłuszyńskiego 
Pożar powstał ma pierwszem piętrze i 

przeniósł się niebawem na drugie piętro, 

gdzie były nagromadzone zapasy przę- 

dzy. Zmiszczeniu uległy maszyny przę- 
dzałlnicze, całe zapasy przędzy, oraz 
częściowo mury. Według prowizorycz- 
mych obliezeń, straty wynoszą kilkadzie- 

siąt tysięcy zZtotych.- Fabryka nie byla 
ubezpieczona. Nia skutek pożanu straciło 

pracę kilkudziesięciu robotników. Na 

miejsce pożaru zjechały władze śledcze. 

KALENDARZYK PIŁKI NOŻNEJ 
WARSZAWA, PAT. — Polski Zwią- 

zek Piłki Nożnej ustalił już kalendarzyk 
spotkań o wiejście do Ligi. Rozgrywki 
odbyiwać się będą w 4 grupach. Do gru- 
py pierwszej — północnej — należy War 
szawa, Piamorze i Poznań. Do drugiej 
grupy — południowo - zachodniej — na- 
leżą Śląsk i Kraków. Do trzeciej grupy 
— wschodniej — należą Lwów i Wołyń. 

składa się z Wilna i Brześcia, — Roz- 

grywiki rozpoczną się 21 sierpnia i mają 
się zakończyć 25 wnześnia. 

SZCZĄTKI SAMOLOTU HAUSNERA 
PARYŻ, PAT. — Z La Corogne do- 

noszą, że dostrzeżono na; morzu szczątki 

hyldroplanu Hausnera pod 42 st. 21 min. 

szerokości północnej, 24 st. długości za- 
chodniej. Prąd niesie hydropllan w kie- 
runku południowym, Okręty, znajdujące 

się w pobliżu aparatu, otrzymały rozkaz 

wydobycia go z wody. 

WYNIKI WYBORÓW W RUMUNII 
BUKARESZT, PAT. — Według obli- 

czeń centnalnqgo biura wyborczego, о- 

stateczne rezultaty, wyborów: przedsta- 

wwiają się jak następuje: Na ogólną licz- 

bę 387 mandatów, stronnietiwo narodowo 
chłopskie otrzymało 277. Na następnen 

miejscu stoi stronnictwo . liberalne, 1a 
czele którego pozostaje Duca, posiadają- 
cy 28 mandatów, partja węgierska —- 
14, stronnictwp liberalne Bratianu — 13 

mandatów, stronnictwo chłopskie — +2 

mandatów, liga antysemicka — 11, stron 
nictiwo agrarne — 7, socjal - demokraci 
—6, t. zw. straż żelazna—5, stronnictwo 

żydowskie — 5, unja narodowa, pozosta 
jąca. pod kierownietwem Jongi —5, wre- 

szcie dtronmietiwło ludowe — 4 mandaty. 

OLIMPJADA GŁUCHONIEMYCH 
W MOSKWIE 

MOSKWA. PAT. — W dniach 15 i 

20 sierpniia br. odbędzie się w Moskwie 

spartakkjada (sowiecka olimpjada) głu- 

choniemych sporfowiców. W zawodach 

poza głuchoniemymi sowieckimi wezmą 

udział zawodnicy z Niemiiec, Czechosło= 

wacji i niektórych innych państw. 

NOWY GABINET W ESTONII 
TALLIN. PAT. — Nowy gabinet u- 

konstytuował się ze stronnictw agrarne- 

go i centrum narodowego. Skład jego 

jest następujący: prezes rady ministrów 

Einbund, minister spraw zagranicznych 
Pung, minister gospodarstwa narodowe- 
go Zimmermann, minister obrony kraju 

Kerem, minister spraw wewnętrznych 

Anderkopp. 
CHOLERA W CHINACH 

WASZYNGTON. PIAIT. — Wedle do- 
niesień, otrzymanych przez departament 
stamu, w Szanghaju, Namkinie i Tien - 

Tsinie zanotowamo w: ostatnich czasach 
2 tysiące wypadków: cholery, w tej licz- 
bie około 200 śmiertelnych. Między inne- 
mi uległo epidemji cholery 27 cudze- 
ziemców. 

EEE PES UTTTEWETOT NEWARK 

nam złego zrobili i robią jeszcze nadal. 
Ja proszę pana powiem szczerze: nie 
czuję się u siebie w domu, nie czuję 
się dobrze, kiedy wiem, że jestem zaw- 
sze tylko obywatelem drugiego rzędu, 
że nie mam tych praw, co inni mają. 

— No, ale gospodarują jakoś pano- 
wie i trzymają się mocno. 

— Trzymamy się póki nas kryzys 
nie pożera, jak w Polsce, ale co dalej 
będzie, nie wiadomo. Weź pan taki 
dziwoląg: ten oto parobek, co pracuje 
w polu. Pracuje dla mnie na własnym 
gruncie. Można powiedzieć tak: je- 
Stem dzierżawcą własnego parobka, a 
ón jest parobkiem własnego gruntu. 
Jakim sposobem? poprostu: kawał mo 
jej ziemi oddano memu ordynarczyko- 
wi; ten wydzeirżawia swoją działkę 
mnie i pracuje na niej jako najemny ro- 
botnik. Stary jestem i nie mogę się ja- 
koś do nowych warunków przystoso- 
wać. Młodzi niech się przystosowują, 
ja zostanę takim, jakim byłem. 

— Pan zdaje się częściej zamiesz- 
kuje w mieście? 

— Tak, naturalnie, jak pan wie je- 
stem... na wieś tylko dojeżdżam. 

Dalej, innymi już jechałem końmi. 
m.
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SILVA RERUM Zapomniane ulice Moniuszki 
O czem mówić i myśleć w sezo- 

nie ogórkowym?.. Ach, o kobiecie tyl- 
ko!.. Zresztą ten temat jest naturalny 
podczas wszystkich sezonów i w każ- 
dym okresie życia mężczyzny. 

Tak czy owak, Kurjer Poranny 
(198) zastanawia się nad „kobietą, 
która nadchodzi”... Głos ma najlepszy 
znawca kobiet — Kornel Makuszyń- 
ski: 

Kobieta jest jednak kobietą. Aioryzm ten 
nie jest tak głupi, jak na pierwszy rzut oka 
wygląda. Byłoby to i okropne i ponure, 
gdyby w reformatorskim zapale i w nagłym 
rozpędzie Pentezilei dopuściła się ona grze 
chu przeciw świętemu duchowi kobiecości, 
i zdzierając z siebie wczorajsze głupie stro 
je, zdarła nieopatrznie i to, co jest jej stro- 
jem wieczystym: najsubtelniejsza miękkość, 

„ dobroć i słodycz, gdyby w nowem wyznaniu 
wiary wyrzekła się tego, co najbrzydszą ko 
bietę piękną czyni — wewnętrznego, nigdy 
nie gasnącego blasku, którym Świeci miłość. 
Cud kobiecej natury przedziwnie umie po- 
wiązać sztukę nowego życia ze słodyczą ser 
ca i duszy. Pieśnią triumialną witam nową 
kobietę, która mimo wspaniałej odmiany, — 
nigdy kobietą być nie przestała. Kobieta 
przyszłości zrezygnuje zapewne z tych zdo- 
byczy, które się jej wydadzą całkowicie zbęd 
ne, choć o nie potężnie walczyła, mądrze 
zachowa te, które dały jej mądrą wolność, 
z pewnością zaś do dawnej świetności przy 
wróci te cnoty:, które-w niej były i będa bo 
skie i przed któremi klękają narody. 

ABC (205) informuje czytelników 
o kobietach, ale najbardziej  tajemni- 
czych i zawsze intrygujących: o ko- 
bietach Wschodu. Kobieta Wschodu 
dotychczas żyje w ukryciu, dlatego też 
wyjście zamąż jest dość kłopotliwe, a 
zawsze ryzykowne, bo los młodej pa- 
ry całkowicie zależy od swatki. 

Do dnia ślubu narzeczeni się nie widzą. 
W rodzinach więcej postępowych panna da 
ie się siotografować i narzeczony otrzymuje 
podobiznę przyszłej żony . Ale ten zwyczaj 
nie jest bardzo rozpowszechniony. Najczęściej 
młody człowiek musi polegać na sądzie 
swatki. Opowiadano mi, że zdarzaiy się wy 
padki, kiedy niezadowolony z powierzchow 
ności swojej żony, oszukany młodzieniec ki- 
jem okładał kłamliwą swatkę!. > 

Nie sztuka zbić swatkę na kwaśne 
jabłko, ale czy to pomoże? 

Kobiety z niższej sfery korzystają 
z większej swobody: 

Arabka z niższej siery zmuszona do pra 
cy zarobkowej ma stosunkowo więcej swo- 
body. W Egipcie nie wuałuje się nawet, w 
Tunisie zaś przeciwnie, pracując w polu, w 
upał zasłania twarz, o ile mogliby ja widzieć 
mężczyźni. 

Arab jest zazdrosny, żona jest jego włas 
nością, czemś w rodzaju rzeczy. Czyż jej 
nie kupił?.. Autorytet męża jest bezwzględ 
ny i żadnej wschodniej kobiecie nie przy- 
szłoby nawet na myśl kwestjonować jego 
władzy. Przecież wolno mu nawet nie jed- 
ną, ale kilka mieć żon. 

„Wolno''.... Ale kto w obecnych kry 
zysowych czasach może sobie pozwo- 
lić na taki luksus?.. 

To też monogamja panuje i na 
Wschodzie. 

Lector.. 

Jak niegdyś w latach swej wczes- 
nej młodości czerpał Stanisław Moniu- 
szko swe tony i barwy do pierwszych 
prób swego talentu z krajobrazu nad- 
niemeńskiego, z pieśni ludu stron ro- 
dzinnych, tak zwykle potem owiany 
czarem okolic malowniczych Wilna, 
znajdywał najwdzięczniejsze również 
motywy do prześlicznych dojrzalszych 
swych kompozycyj śpiewnych. 

Mieszkając przez cały czas (1840— 
58) przy ul. Niemieckiej, nieopodal 
przedmieścia Pohulanki i lasu Zakreto- 
wego, najczęściej tam spacerować lu- 
biał — i napawając się widokiem prze 
ciwległych wzgórz nad Wilją tudzież 
położonego u ich stóp Zwierzyńca, wy 
rażał mistrz nietylko swe słowne unie- 
sienia przed spółziomkami (patrz: Al. 
Walickiego monografję o Moniuszce z 
PSI 

Czy mógł niegdyś przypuszczać 
autor „Halki“, že las 6w Zwierzynie- 
cki utraci po latach jakichś 3-ch dzie- 
siątkach swą przepyszną gęstwinę drze 
wną, stając się miezwolna zaludnioną 
dzielnicą Wilna — i, że, iż jedna z u- 
lic tego miejscami jeszcze bardzo uro- 
czego zakątka podmiejskiego utrzyma- 
nazwę ulicy Stanisława Moniuszki, 10 
z ulic pobliskich zakrętnej Wilji, która 
może była punktem perspektywicznych 
obserwacyj Moniuszki 4 vol d'oi- 
seau... 

Możeby fotogratja tej zwierzynie- 
ckiej skromnej uliczki przydałaby się 
dziś p. Edwardowi Wrockiemu, groma-. 
dzącemu z takim pietyzmem wszelkie 
pamiątki Moniuszkowskie. 

Dlaczego nie daliśmy widoku tej 
„ulicy Moniuszki“ na wystawie niedaw 
no zamkniętej obok innych wilnianów, 
jak to dom, gdzie mieszkał autor „Li- 
tanij Ostrobramskich'', gmachu  ratu- 
szowego, gdzie był teatr za czasów 
pierwszego przedstawienia w Polsce 
Halki, wnętrza kościoła św. Jana z or- 
ganami, na których grywał wielki nasz 
kompozytor, dalej jego pomnik skro- 
mniutki w ogródku przy ul. Wileńskiej 
itd. Zapomnieliśmy jakoś zupełnie o 
ulicy Stanisława. Moniuszki na Zwie- 
rzyńcu. 

Czy nie może się stać z czasem ta-- 
ka oto niespodzianka ku uczczeniu au- 
tora „Spiewników domowych* przy 
onej właśnie zapomnianej uliczce Mo- 
niuszkowskiej nad Wilją: na jednym 
z jej placyków stanie monument grani- 
towy z popiersiem wielkiego kompozy- 
tora! 

Może nawet wskazanem byłoby 
przeniesienie w przyszłości — obyž 
niedalekiej! skromnego pomniczka Mo- 
niuszki ze skweru, przy kościele św. 
Katarzyny położonego, do Zwierzyń- 

WTUSZOSZROKE IAEA TAS TOS AST TNS PIN TOK PRINS PASSAT, 

Batalja polsko-rosyjska w Saint Cyr 

  

  

Na zakończenie roku szkolnego w 
Akademji Wojskowej Francuskiej w 
Saint Cyr, wychowamkowie tej szkoly 
odtworzyli fragment walki pomiędzy 

żojnierzami kościuszkowskimi, a oddzia- 
lem wojska rosyjskiego w! mundurach z 
ówczesnej epoki. 
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ca, zaś na skwerze przy ul. Wileńskiej kad: 
ufundowanie okazalszego godnego au- _ KIELCE PAT. — 19 bm. o godz. 9,10 
tora Halki monumentu... Wstydem Przed południem na polacn majątku Skroni- 
byłoby dla Wilna, gdyby wciąż miało "a w odległości pół kilometra od stacji kole 
poprzestawać miasto nasze na tym nie iowei Białaczów, (powiat opoczyński) z po 
pozornym, zbyt mało poważnym pom- wodu defektu chłodnicy zmuszony był do 
niku „Księcia pieśni”, reformatora ope- 1240Wania samolot prowadzony przez kpt. 

  

FE aż 2 Orliūskiego, a zdąžający do Zurychu. Samo ry polskiej* — największego po Szo- : i i penie mistrza muzyki narodowej. łot wskutek wywrócenia się, uległ zniszcze 

Suli k niu. Pilot wyszedi bez szwanku. 

ВОН BIAŁACZÓW PAT. — Dalsze szczegóły 
= katastrofy, której uległ kpt. Orliński w     

  

swym locie do Zurychu są następujące: 

Dziś o godz. 8,45 wystartowali na mię- 

dzynarodowy raid w Zurychu dwoma apa- 

ratami kpt. Orliński i kpt. Bajan. W 25 mi 

nut po odlocie spostrzegł kpt. Orliński, że 

system chłodzenia motoru źle funkcjonuje, a 

motor rozgrzał się powyżej 100 stopni. Wo 
bec tego zmuszony był opuścić się. Lądował 

on na kartoflisku pod wsią $kronin przy sta 
cji Białaczów, paręset metrów od toru ko- 

lejowego Koluszki—Skarżysko. W chwili la- 

Lekarstwo na głupotę 
WYNALAZEK D-RA WIESERA 

Stare przysłowie powiada: na głu- 
potę niema lekarstwa. 

Tymczasem okazuje się, że i na to, 
wynaleziono środek. 

Wynalazcą tego na pozór świetne- 
go lekarstwa, jest najpoważniejszy czło- 
wiek, dr. W. Wieser, dyrektor. wiedeń- 
skiego instytutu roentgenowskiego. 

Zanim przedstawimy wprost sensa- 
cyjnie brzmiące wyniki badań d-ra Wie- 
sera, powiedzmy najpierw, o jaką 'to glu- 
potę chodzi? WARSZAWA (Tel. własny). — Przewi- 

O najcięższą formę głupoty. bo 0 u- dziane przez Rząd nowe opłaty na rzecz bez 
pośledzenie umysłu trwałe i nieodwra- robotnych przedstawiają się, jak następuje: 
cajine, jakie spotykamy u osobników o- Opłata od żarówek elektrycznych wynosić 
ikreślonych w psychjatrji mianem im- ma 20 groszy od sztuki i będzie pobierana 
becyllów i idjotów, w sklepach, przy kupnie, co jednak nie mo 

Każdy z mas zna takich ludzi. Wy- 
starczy tylko spojrzeć na ich twarze, by 
odczytać kalectwo ich duszy. Fizjogno- 
mja ich okazuje iępotę połączoną ze stra- 
szną brzydotą. W zalkresie intelektu sto- 
ją oni na poziomie dziecka lub nawet 
noworodka. Nie umiejąc mówić, lub mó- 
wią banidzo mało, czasem nawet nie ro- Półtoramiljonowe miasto amerykańskie 
я EN + LA "a X Los Angeles, oddalone przeszło 10,000 klm. imieją zi ы Z - 1 i : i skie E sek LS Wazy. od Europy, kończy ostatnie przygotowania stki nkcje psychiczne stoją ma tym do X Olimpjady, która odbędzie się w dniach 
samym poziomie, t. zn. niema ich pra- od 30 lipca do 14 sierpnia na jego terenach. 
wie wcale. Do Los Angeles leżącego w pobliżu Pacyfi- 

Również i fizycznie są upośledzeni. ku, w najbliższym sąsiedztwie Kalifornii zje 
Asa PR: waż „ ” dzie półtora tysiąca zawodników reprezen- 
Re ох dochodzą do rozwoju płcio- tujących 39 państw. Nie braknie reprezenta- 

wego, Wzz 3 ciala i proporoje odpowia- cji Polski, która w liczbie 19 osób. wyruszy- 
dają rozwojowi dziecka. Są to nieszczę- ła niedawwo w daleką i uciążliwą podróż. 
śliwe dzieci osób (dotkniętych epilepsją, „Los Angeles przygotowało się do Olim- 
dzieci alkoholików, oraz dzieci dotknięze Piady już od lat. Stadjony, boiska pomocni- Kontai о i. Prosišei "" cze, trybuny, pływalnie i wszystkie pomocni zaburzeniami rozwojowemi. nzejście w cze inwestcyje wznoszono przez lat 10. 
dzieciństwie zapalenia opon mózgowych Główna arena Olimpjady mieści się w 
i zapalenia samego mózgu daje również Parku Olimpijskim (Olympic Park). Inne po 
w. pewnym procencie talkie zahamowa- mocnicze są rozlokowane w różnych czę- 
nie rozwoju. й ściach miasta. W Parku Olimpijskim mieszczą 

I a i się: główny stadjon olimpijski, pływalnia, ha 
Dzieci upośledzeni umysłowo są ba- - a la do szermierki, muzeum (dla sztuki). 

wiadomo co robić. Są absolutnie nie Główny stadjon posiada 15,000 miejsce 
wiadomo co robić. Są absolóutnie nie Ro ii 5 * m. SUE; 20 

życia. ( państwach _ szeroka, głębokość od 1, o 5 metrów. 
Za R DR ю kultu Hala szermierki (zbrojownia wojskowa), 

    

  

Katastrofa samolotowa kpt. Orlińskiego 
DO ZURYCHU 

dowania aparat skapotował, tocząc się w 

tej pozycji skutkiem rozpędu kilkadziesiąt 
nietrów. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności 
wyszedł kpt. Orliński z katastrofy bez szwan 
ku. Sam on rozpiął pas, wydobył się z pod 

roztrzaskanego aparatu. 

Aeroplan jest bardzo zniszczony, zwła- 
szcza tylna jego część. Motor prawdopodob 

nie mniej. W międzyczasie przybył do Kra 

kewa kpt. Bajan i nie mogąc doczekać się 
przybycia kpt. Orlińskiego wysłał na poszu 

kiwania aeroplan z Krakowa, który odnalazł 
kpt. Orlińskiego i stwierdziwszy niemoż- 

ność kontynuowania lotu, zawrócił do Krako 

wa, pozostawiając Orlińskiego przy zniszczo 

rym aparacie. W godzinach popołudniowych 
przybyła na miejsce katastrofy komisja te- 

chniczna z Warszawy. Jak się dowiaduje- 
my, będzie kpt. Orliński prawdopodobnie 

zmuszony nie brać udziału w międzynarodo 

wym raidzie w Zurychu. 

Nowe opłaty na bezrobotnych 
że wywołać podrożenia towaru. 

Opłaty za gaz świetlny będą pobierane 

od rachunków za spożyty gaz, przyczem 

wysokość opłaty zależeć będzie od wysoko- 

Ści rachunku. jednakże nie więcej niż 5 

proc. 

  

Los Angelos 
ARENA X. OLIMPJADY 

rozmiarów 90X45 mtr. Może się w niej od- 
bywać równocześnie 8 spotkań  szermier- 
czych. 

Muzeum posiada 19 sal o rozmiarze 4,106 
metrów kwadratowych. 

Ring do boksu, zapasów i podnoszenia cię 
żarów posiada 10,000 miejsc siedzących. 

Trybuny przy torze kolarskim mają 90,000 
miejsc. Tor jest dobrze oświetlony odpowied 
nio przygotowany do wyścigów wieczorami. 

Na Long Beach Marine Stadjum odbędą 
się spotkania wioślarskie. Przy mecie jest 
miejsc 15,000, a wzdłuż toru regat 50,000. 

W_ 16 dniach (tyle bowiem dni trwać bę- 
dzie Olimpjada), odbędzie się 135 ważniej- 
szych zawodów, różnego rodzaju sportów. 

Nie zapomniano również o urządzeniach 
pomocniczych. Przygotowano 16 boisk tre- 
ningowych, każde posiada bieżnie o obwo- 
dzie 400 metrów, oraz szatnie i skocznie. 

Pobudowano 550 dwuizbowych domków 
mieszkalnych z wszelkiemi wygodami, ciągaą 
cych się na przestrzeni 5 mil. Ponadto pobu- 
dowano 40 kuchni dla reprezentacyj po- 
szczególnych narodów. 2 ы 

талпуса Шчогоу Sie 2 пЫ вресуапе IIS 
zakłady opiekuńcze, gdzie wyszkoleni 
nauczyciele starają się wykrzesać choć Dr. Wieser wzruszył ramionami, bo 
coś nie coś z nieszczęśliwych mózgów. nie mógł nie odpowiedzieć, Mimo, że ro- 
(Niestety, wszystkie te środki zawodzą. entgenologja liczy sobie już 40 lat, nie 
Nie można żądać cudów: od ludzi i wy- słyszano jeszcze nigdy o podobnym wy- 
chowawców. padku. Postanowił jednak zbadać tę 

Dopiero prawdziwy przypadek, który Kwiestję bliżej. 
się zdarzył w wiedeńskim zakładzie о- Wybrał kilkoro najbardziej upośle- 

pielkuńczym rozwiązał w: cudowny spo- dzonych dzieci i zaczął na chybił trafił 

sób problem opieki nad dzieómi upośle- stosować naświetlania mózgu Roenge- 
dzonemi umysłowo i odfiwiorzył możliwo- mem. Równocześnie obserwował bacznie 

ści zupełnego usunięcia wady ich móz- owe dzieci. Ważył je, mierzył, robil fo= 

gu, bez względu na pmzyczynę, która tę tografje i badał psychologicznie. 

wadę powoduje. Rezulfaty mie dały na siebie długo 

Stało się to mianowicie przy okazji czekać. Dzieci zaczęły się poprostu w 
wykonywania dla celów maukowych, oczach zmieniać. Nietylko psychdlogicz- 
zdjęć roentgenologicznych cząstek młlo- nie okazywały szalone postępy, lecz rów- 
dych imbecylów i idjotów: z tego zakła- nież zmienił się ich wyraz twarzy, zaczę- 
du. ly rosnąć i rozwijać się w takiem tem- 

Celem wykonania dobrej fotografji pie, że w przeciągu miesiąca. nie można 

dr. Wieser kilkakrotnie  prześwietlił było dosłownie ich poznać. Z karzełków 
mózg promieniami Roentgena. o zwierzęcym wyrazie twarzy powsta- 

Jakież było jego ździwienie, gdy po wały dzieci miłe, chętne, inteligentne. 
kilku dniach zgłosił się do niego kierow. W niektórych wypadkach można je było 

nik zakładu opiekuńczego z zapytaniem, po pewnym czasie, oddać nawet! do nor- 
co on takiego robi dzieciom, gdyż wszy- malnej szkoły. 

stkie te, które były u niego, okazują ni Przeglądając opisy zachowania się 

stąd ni zowąd wielkie postępy w nauce. i postępów młodych pacjentów oraz ich 

Nawet najbardziej tępe dzieci zmieniają fotografje wykonywane co pewien czas 

się gruntownie, zaczynając mówić i ro- 'w czasie kuracji d-ra Wiesera, nie mo- 

zumieć, stają się dostępne dla wycho- żna wyjść z podziwu, jakim dziwnym 

wawców, mogą skupić uwagę, słowem metamorfozom ulegają leczone przez nie- 

widać jakby budzącą się w nich duszę, igo dzieci, 

Jest rzeczą zastanawiającą, że bez 
względu na przyczynę upośledzenia u- 

myslu. zawsze zdołano osiągnąć taki 
sam zdumiewający efekt. Być może že 
energja zawarta w promieniach Roeni- 

gena, pobudza system nerwowy do 
rozwoju. Napewno jednak nie wiemy, na $ 

czem. polega to dobroczynne działanie na 
świetleń roeniigenowiskich. Sam dr. Wie- 
ser uważa to za niedającą się wytluma- 

czyć zagadkę. 
Im dziecko jest młodsze i im. pmędzej 

po wysiąpieniu zahamowania rozwoju u- 

mysło 
entgenowiskiej, tera szybciej i pewniej 
występuje poprawa. W wielu wypad- 
kach idaje się nawet osiągnąć zupełne 
wyleczenie. Należy jednak zaznaczyć, że 
naświetlania Roeniigenem mie mogą za- 
stąpić dziecku nauki ani wychowania, 
czymią tyjlko system merwowy podatnym 

do kształcenia, Dlatego też u normal- 

nych dzieci, naświetlanie takie nie da- 
wały nigdy żadnych wyników. 

Nie trzeba chyba mikomu udowad- 
niać, że wykrycie tej niezrozumiałej je- 
szcze lecz cudownej w skutkach meto- 
dy leczenia ograniczenia umysłu jest je- 
szcze jednym wspaniałym sukcesem ro 
entigenologji, tem większym, że rozwią- 
zuje palące zagadnienie opieki nad dzieć 
mi upośledzonemi. 

  

wego, poddajemy je kuracji ro- | 

W _WiRZE STOLICY 
LITERATURA NA ULICY 

Już ustaliło się u nas, że ledwo jakiś autor 

dostanie nagródę, obehodzi jubileusz,  jed- 

nym słówem ledwo społeczeństwo wyraża 

mu hołd — wnet umiera. Przedziwne wyczu 

cie sądów konkursowych i komitetów uczcze 

nia. Teraz z Weyssenhoffem powtórzyła się 

lustorja Reymonta, Orkana, Dębickiego... 
Szczęśliwy Świętochowski, że o nim trochę 

zapomniane — jeśli mu się poszczęści jesz- 

cze, by nie spotkały go żadne publiczne od- 

zraczenia — dożyje stu lat. 

Biedny Weyssenhoff zasłużył na nagrodę 

oddawna, naturalnie czekano do ostatniej 

chwili. Jakby się bano, że będzie chodził w 

splendorze — odznaczenia. 

Nagroda literacka okazała się mniej sku- 

teczną reklamą, niż śmierć. Po przyznaniu 

wielkiej nagrody  Weyssenhoffowi książki 

jego dalej leżały w wózkach ulicznych — ;'0- 

złotemu sztuka. 

Czytelny jest ludek warszawski. Pełno 
wózków, zajeżdżają rano gdzieś na róg wy- 

pchane książkami — wieczorem są prawie 

puste. Ludzie pragną książki, tylko, że w 

sklepach jest ona za droga — na 8, 10 zł. 

nikt nie może sobie pozwolić, za złotówkę— 

nie brak amatorów; panienka ze sklepu nie 

pojedzie 4 razy tramwajem, a Pitigriilego ku- 

pi. 
Więc w wózkach obok Londona, Zapol- 

skiej, Pascala, Wyspiańskiego, Szekspira, 

Łopalewskiego — były i Soból i Panna, i 

Sprawa Dołęgi i Podlipski i Puszcza. — *Po 

złoty, po złoty! można przeczytać, uśmiać 

się, spłakać, nauczyć, zabawić, prezent ko- 

mu zrobić — wszystko za jeden złoty”, wo- 

łają handlarze. 

Tajemnica wydrążonej igły, Miłość Kurty— 

zany szły lepiej od powieści Weyssenhoffa. 

Dopiero gdy umarł! — run na jego dzieła. 

Księgarze uliczni zorjentowali się w mig: Za 

Sobol i Pannę, za Puszczę — 2 zł. Podfilip- 

ski i inne Dołęgi 1 zł. 50. Niefachowcy zda- 

wałoby się, a ocenili sytuację doskonale. Ё 

wartość poszczególnych dzieł też. 

Dziś trudno znaleźć Weysenhofia na wóz- 

ku — rozkupili wszystko. 

-— „Ach panie, mówi jeden sprzedawca, 

żebyż ten Tołstoj umarł — mam jego An- 

ny Karenin pięć kilo i nikt nie bierze”... 

— „Niech pan poczeka, może wreszcie 

zrobi to dla pana!“ 

Czemu nie można zacząć karjery od głoś- 

nej, efektownej śmierci. To by dało taki roz- 

głos, tak ułatwiłoby dalsze życie. Karol. 

      

Rocznica j 
11-go lipca w Paryżu 

Z okazji święta nanodowego fran- 

cusikiego, urządzanego rok rocznie w 
dzień zdobycia Bastylji, odbyły się we 
wszystkich miejscowościach francuskich 
a przedewszystkiem w Paryżu, zabawy 
ludowe, organizowane na ulicach. Na 
zdjęciu naszem widzimy tańce ludowe 
na wielkim placu Giełdy w Paryżu. 

Legjon żydowski Adama Mickiewicza 
II. 

"Losy legjonu żydowskiego zależały 
tylko od żydów... Warto więc zrobić 
to, czego nie zrobił historyk legjonu 
p. Brandstaetter: podkreślając wyjąt- 
kowo sprzyjające dla legionu warun- 
ki, zastanowić się nad stosunkiem róż- 
nych grup Żydów oraz czołowych je- 
dnostek społeczeństwa żydowskiego— 
dc tej pierwszej próby stworzenia woj 
skowych formacyj żydowskich. 

A więc przedewszystkiem — Ar- 
mand Levy — przyjaciel Mickiewicza, 
spadkobierca jego idei legionu żydow- 
skiego, główny, po śmierci Poety, mo- 
tor akcji, wreszcie — „ochotnik 1 puł- 
ku kozaków ottomańskich*. 

Levy niezmiernie zaciekawia, jako 
człowiek, na którym łatwo jest stwier- 
dzić potęgę atawizmu. Przecież już je- 
go dziad ochrzcił się i ożenił się z ka- 
toliczką, jego rodzice i on sam uważali 
siebie za Francuzów i byli katolikaini, 
I oto nagle przebudziła się w nim w 
sposób gwałtowny świadomość 'naro- 
dowa żydowska, a nawet, jak można 
przypuszczać — sentyment i pociąg do 
wyznania mojżeszowego. To jest cie- 
kawe. 

Mniej jednak ciekawy jest Levy, ja- 
ko pseudo-wojskowy. Działania swe 
rozpoczął Levy w sposób jedynie słu- 
szny: zgłosił się na ochotnika do 1 puł 
ku kozaków i otrzymał od Sadyka Pa- 
Szy przydział i upoważnienie na wer- 

„wojskowej Levy z dumą mówił w 
rozmowie z ministrem Fuadem Paszą: 

— „Jeżeli już mam zaszczyt mówić 
z ekscelencją, to pozwolę sobie zazna- 
czyc, iż jestem ochotnikiem 1 pułku 
kozaków ottoimańskich, sądzę bowiem, 
że w naszym, tak ciężkim dla nas, cza- 
sie, nie wolno radzić o dobrej sprawie, 
jeżeli samemu nic się nie działa!...* 

Te efektowne słowa jak najmniej 
jednak można było odnieść do Le- 
vy'ego, który w dziejach niedoszłego 
legionu żydowskiego odegrał rolę ży- 
dowskiego Kiereńskiego. W pułku nie 
był ani przez chwilę, zajmując się wy- 
łącznie przekonywaniem _ ministrów 
tureckich i wywoływaniem entuzjazmu 
wśród Żydów. 

Po śmierci Mickiewicza wyiechał 
do Francji, odprowadzając zwłoki Po- 
ety, w Paryżu zaś, jak się oględnie wy- 
raża p. Brandstaetter, — „Levy wmie- 
szał się lekkomyślnie i niepotrzebnie w 
przykrą aferę z rodziną Mickiewiczów 
i ich opiekunami“... 

Afera rzeczywiście była przykra... 
W dziejach legionu Levy zaznaczył 

się, jako człowiek niezmiernie  elok- 
wentny i obdarzony talentem pisania 
podniosłych listów... Te jednak „czy- 
ny“ byly o sto mil od propagowanego 
przez niego samego — „Chrztu krwi“.., 

Bankierzy żydowscy: Rotschild, 
Cohen, Landau, Camondo obdarzali le- 

gjony tylko miłością platoniczną. Ban- 
kierzy ci nie zanadto dobrze orjentowa 

bowanie ochotników. O swej służbie Ji się, o co chodzi organizatorom legjo 

nu, dlatego też rezerwę swą posuwali 
nieco za daleko. Tak Rotschiłd i jego 
najbliżsi pomocnicy po przyjeździe do 
Konstantynopola nawet nie pofatygo- 
wali się do Czajkowskiego, aby poia- 
formować się u źródła. 

Pp. Brandstaetter odpowiedzialność 
za to składa na... Czajkowskiego!... 

— „..0dezwała się w Czajkowskim 
szkodliwa duma szlachecka (!); gene- 
rał, widząc bowiem, że bankierzy ży- 
dowscy nie zgłaszają się do niego ce- 
lem omówienia projektu legjonu żydow 
skiego, nie chciał pierwsy poczynić w 
tej sprawie żadnych kroków... 

P. Brandstaetter nie zastanawia się 
nad tem, jakby wyglądał i w jak iał- 
szywej znalazłby się sytuacji Sadyk 
Pasza, gdyby przyszedł do bankierów 
z prośbą... o co?.. no przecież tylko o 
gotówkę!.. : 

Czy nie dość było awanturniczego 
Bednarczyka (kandydat nie Czajkow- 
skiego!), który jako instruktor legjo- 
nu, podobno roztrwonił aż... 200 fran- 
ków, z czego powstała straszliwa awan 
tura!.. 

Bankierzy wyraźnie nie dopisali. 
Jakże zachowywali się przyszli ofi- 

cerowie żydowscy? W szeregach koza- 
ków ottomańskich znajdowali się trzej 
Żydzi, posiadający większe szarże. 
Jeden z nich był nawet oficerem: pod- 
porucznik Michał Horenstein; dwaj zaś 
byli wachmistrzami: Jakób Zigielbaum 
oraz Izaak.—Horenstein robił wysiłek, 
aby zwerbować większą ilość Żydów 
i doprowadzić do stworeznia legjonu, 
ale był nieco niepoważny tak w spo- 
sobie werbowania ochotników (o tem 

niżej), jak i w stosunku do  legjonu. 
On, oficer, odznaczony medalem wa- 
leczności, wyraźnie się bawił w ofice- 
ra żydowskiego, bo pierwszy włożył 
na siebie mundur „huzarów Izraela“ i 
w mundur ten ubrał swego przyjacie- 
la — De Castro, Żyda hiszpańskiego. 

Nie od tego powinien był zaczynać 
akcję bojową oficer!.. 

O wachmistrze Zigielbaumie nic nie 
wiemy. Natomiast wachmistrz Izaak 
zdobył rozgłos, jako... herszt bandy. 

Ten kandydat na oficera żydow- 
skiego dobrał kilku zuchów-kozaków 
(Zołotuchina z Tambowa, Petrowa z 
Moskwy, Jurjewa z Penzy i in), stanął 
na czele tej bandy i zorganizował na- 
pad zbójecki na prejeżdżających kup- 
ców, którzy, zresztą, okazali się... rów 
nież bandytami!.. 

Czajkowski, zamiast rozstrzelać żoł 
nieży-bandytów dał im po 150 kijów i 
zdegradował, co wywołało protest Le- 
vy'ego, który za pośrednictwem Śnia- 
deckiej dowodził, tż Żydzi, jak Francu 
zi (!) wolą śmierć, niż kije!.. 

Odpowiadając Levy'emu przez żo- 
nę, Czajkowski pisał: 

— „W każdej innej armji byłoby się 
ich rozstrzelało, powiesiło lub zachło- 
stało na śmierć... Czułem litość, bo ci 
ludzie uciekli z szeregów rosyjskich. 
Czemu jednak taki żyd uważa, że mu 
wolno kraść, rozbijać i przechowywać 
zrabowane rzeczy — i to jeszcze czło- 
wiek, który nosi galony wachmi- 
strza?..“ 

Niedobrze więc działo się i z kandy 
datami na oficerów żydowskich... 

Jakże wyglądali ochotnicy? 

Przedewszystkiem Żydzi tureccy 
nietylko nie przejęli się wzniosłą ideą 
własnych formacyj wojskowych, lecz 
byli jej zdecydowanymi przeciwnikami. 
Ci Żydzi, jak stwierdza ich rodak Ca- 
mondo, odznaczali się „małem poczu- 
ciem religijnem i zupełnym zanikiem 
godności narodowej*. Porucznik Ho- 
renstein, jak informuje Śniadecka — 
„nienawidzi ich i mówi, że nie chciałby 
nigdy służyć z nimi'... 

Pozostawali więc tylko Żydzi-jeń- 
cy z armji rosyjskiej. 

O tych Żydach, znajdujących się w 
szeregach kozaków ottomańskich, p. 
Brandstaetter mówi z entuzjazmem, ja- 
ko o żołnierzach, — „którzy po przej- 
ściu na stronę turecką, dobrowolnie 
wstąpili do pułku kozaków  otomań- 
skich, by walczyć przeciw  znienawi- 
dzonej Rosji''!... 

Autor niestety nie tłumaczy, 
się wziął animusz wojskowy u ludzi, 
którzy w armji rosyjskiej mieli od-. 
wieczną opinję elementu najmnie: bo- 
jowego, — i w jaki sposób zapał do 
wojaczki ogarnął nietylko żołnierzy, 
ale i ich żony: Małkę Goldman, Małkę 
Lewkowicz (z synem Abramem) oraz 
Rozę Fiszbaum?.. 

Il w jakich to pułkach rosyjskich 
można było służyć razem z żonami i 
dziećmi?.. Nasuwa się stanowcze przy 
puszczenie, iż kozacy ottomańscy moj- 
żeszowego wyznania do pułku trafili 
nie koniecznie z szeregów żołnierskich 
i niekoniecznie w celu walki „przeciw 
znienawidzonej Rosji*... W grę mogła 
wchodzić prosta kalkulacja: przecież 

skąd 

lepiej być wolnym szeregowcem „pol- 
skich kozaków'** w pułkach, nie biorą- 
cych udziału w walkach, niż jęczeć w 
straszliwych obozach  koncent:acyj- 
nych. 

To przypuszczenie nabiera cech 
pewności przy bliższem poznani: spo- 
sobu werbunkt: ochotników. 

W styczniu *856 r. Horen-te'1 przy 
prowadził „Żydów, b. jeńców  rosyj- 
skich, kterzy vieli służyć... w orkie- 
strze 1 pulku“!.. 

Śniadecka też pisze o werbunku: 
— „Wzięliśmy najbiednizszycii — 

rajbardziej obdartych — tych, którzy 
rie mają nic — ani się czem okryć; te- 
rez są pomieszczeni i zadowoleni *... 

To współczucie dla aędzy ludzkiej 
pięknie świadcy o Śniadceckic;, ale bar- 
dzo źle o Horeusteinie, o:1cerze, który 
kadry pułkowe zapełniał łazikami, że- 
brakami i głodomorami! 

Legjon żydowski nie został nigdy 
zorganizowany... 

Efekotwue mundury „huzarów izra- 
ela“ nie trafiły nawet do muzeum; pa- 
mięć o próbach stworzenia oddziałów 
żydowskich zaginęła gruntownie. 

Dziś się odświeżają wspomnienia. 
Dlatego też byłoby dobrze, gdyby 

ktoś zechciał zastanowić się nad isto- 
tną przyczyną klęski idei legjonu Ży- 
dowskiego: czy źródła niepowodzenia 
trzeba szukać w obcej żydom prychi- 
ce chrześcijańskiej inicjatosów, czy też 
w większem zamiłowaniu i większych 
zdolniościach żydów do geszeftów i 
faktorstwa, niż do czynów  Goljatów, 
Samsonów i Holofernesów?.. 

W. Charkiewicz. 
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Z powiatu Wileńsko-Trockiego 
Rozmowa ze Starostą p. Tramecourtem 

Nowomianowany starosta pow. Wi. 
Trockiego p. Trama:court wizytował już 
wszystkie gminy i posterunki DP. ., 
zmajdujące się na terenie powiatu. 

Starostę witały poszczególne zarzą- 

dy gmin z całą radą, następnie sołtysi, 
oraz wszystkie organizacje społeczne nie 

licząc osób pojedyńczych ze sfer ziemiań 
ą skich, wojskowych i duchownyh wszel- 

kich wyznań i t. d. 
Po dokladnem zapoznaniu się z go- 

spodarką gminną i po udzieleniu odno- 

śnych wskazówek, p. stiawosta intereso- 

wał się szczególnie organizacjami społe- 

cznemi, jako „organami, prowadzącemi 

narówmi ze wszystkiemi urzędami do 

zwycięstwa w wojnie gospodarczej”. 
— Jakie ważenie odniósł pan sta- 

p Tosia ze swej inspekcji — brzmiało mo- 
je pierwsze pytamie ? 

— Rozpocznę od stanu finansowego 
— odrzekł pan starosta — Pod tym 
względem powiat wileńsko - trocki stoi 

dobrze, gdyż w stosunku do powiatów 

innych jest on mało zadłużony. 

Są mawiet takie gminy, jak gmina 

rudomińska, która posiada 14.000 gotów 
ki własnej, co świadczy o dobrej gospo- 

° батсе finansowiej. Gorzej natomiast 
przedstawia się w powiecie budownictwo 

szkół, które gdzieindziej ma się znacznie 
lepiej. Tu orgamizacje społeczne i wogóle 
całe społeczeństwo mają piękne pole do 

popisu. Pierwsze kroki ku temu są już 
rozpoczęte. Będziemy budowali szkoły 

sposobem gospodarczym. To jest. rozle- 

głe pojęcie, lecz w dobie dzisiejszej ko- 

nieczne. Liczymy na ofiary, na: różne za- 

ległości, słowem — na wszystko. 

Na dobrej drodze znajduje się w po- 
wiecie leczenie chorych i opieka spole- 
czna. Robi się, co tyłko można. Jeżeli 
chodzi o personalja, uważam, że za du- 
żo jest wójtów, z nominacji, a nie z wy 

borów, co zdaniem mojem, nie 
się często z wolą ludu. 

Stan bezpieczeństwa, uwiażam, jest 
na ogół dobry. Z meldunków: komendan- 
tów posterumków (np. w Rudominie) wy 
wnioskowałem, że za mało jest funkcjo- 

narjuszów: w kilku gminach _ istnieje 

tyliko jeden posterunek, ma ;teren o pro- 
mieniu do 20 klm, Taki posterunek, pra- 
cuje oczywiście w! całem znaczeniu 

go słowa. 

To są ogólne moje wrażenia: szcze- 

Szkoła głuchoniemych 
w Wilnie 

W czasie tegorocznej wystawy prac ucz- 
niów i uczenie Szkoły Głuchoniemych w Wil 
nie zauważyłem, że wiełu z pośród zwiedza 
jących po raz pierwszy dowiaduje się o istnie 
niu Szkoły Głuchoniemych w Wilnie; z tego 
też powodu chcę podać nieco wiadomości o 
tej szkole. 

Państwowa Publiczna Szkoła 

Le- 

Specjalna 
Nr 3 dla Głuchoniemych istnieje już 5 lat. 

o Powstała w 1927 r., mieściła się początka- 
wo w lokalu Szkoły Pow. Nr 19 przy ulicy 
Królewskiej i miała w pierwszym roku istnie 
nia jedną siłę nauczycielską, i 7 dzieci. Dzi- 
siaj szkoła mieści się w lokalu przy ulicy Wi- 
toldowej 37, ma 5 klas, 52 uczniów i ucze- 
nic, pracownię stolarską, zaopatrzoną — м 
cztery strugnice i tyleż kompletów narzędzi 
stolarskich. W. szkole pracują cztery Siły na- 
tczycielskie do przedmiotów ogólnych i trzy 
zawodowe do stolarstwa, koszykarstwa, szy 
cia i haftu. 

Do szkoły przyjmowane są wszystkie dzie 
c! głuchonieme w wieku szkolnym bez ža4- 
nych opłat za naukę. 

Szkola ma wszystkie prawa państwowych 
szkół publicznych i w równej mierze korzy- 
sta ze świadczeń państwowych, samorządo- 

„a WYCh i miejskich. Nauka w szkole trwa 8 lat 
1 obejmuje mniej-więcej program czterech od 

"ow szkoły powszechnej, a oprócz tego 
daje przygotowanie do rzemiosła qla chłop- 
ców stolarstwo i korzykarstwo, dla dziew- 
czynek szycie i haft. 

Przygotowanie to ma charakter zaznajo- 
mienia dzieci z narzędziami, ich użytkiem, 
Oraz z materjałem; w rezultacie chłopcy wy 
konywują różne rzeczy, jak półeczki, stołki i 
stoliki niedużych rozmiarów, wieszaki, opra- 

we do narzędzi, młotki do mięsa, podstawki 
ną kwiaty itd. 

Celem nauki szkolnej jest rozumienie mo- 
wy mówionej, tj. poznawanie mowy po U- 
stach, czytanie, pisanie itd. wszystkie przed 
mioty szkoły powszechnej z wyjątkiem Śpie- 
wu. 

Panuje ogólne przekonanie, że w szkole 
głuchoniemych uczy się migów. Nic podob- 
nego — nauczyciel w szkole migów nie i:- 
żywa, a tyłko mówi do dzieci i tego samego 
wymaga od dzieci. Napewno dużo ždziwie- 
nia — „głuchoniemy i mówi* — nic w tem 
dziwnego, jeżeli zwrócimy uwagę na fakt, że 
niemota jest zjawiskiem wtórnem, t. zn. na- 
stępstwem głuchoty. Gdy dziecko urodzi się 
głuche, to z tego powodu mie może się nau- 
czyć mowy, dlatego staje się nieme. Jego na- 
rządy mowy są W zupełnym porządku, więc 

_ można je nauczyć mówić, tylko słuch trzeba 
zastąpić czemś innem, a mianowicie wze»- 
kiem i dotykiem, a odbywa się to w ten spo 
sób, że dzieci wyczuwają palcami na krtani 
nauczyciela drganie strun głosowych, обзет- 

wują układ ust przy dźwiękach, naśladują 
_ to, potem sprawdzają w lusterkach i t. d. 
- Praca ta jest powolna, gdyż nauczyciel zaj- 

, muje się z każdem dzieckiem osobno, dlate- 
* go ilość dzieci w klasie jest mała, zwyczaj- 

nie dochodzi do 12 dzieci. W rezultacie po 
pierwszym roku nauk dziecko pozna prawie 
wszystkie dźwięki i nauczy się około 150 
słów i około 12 zdań. Stopniowo słownik dzie 

__ €ka rozwija się i wzbogaca i tak dochodzi 0- 
mo do coraz lepszego rozumienia mowy. 

W końcu pragnę jeszcze zaznaczyć, że 0- 
gólne przekonanie jakoby głuchoniemi byli 

— 211 gwałtowni, jest fałszywe. Przyczyną te- 
go mniemania jest ton mowy głuchoniemych 
1 ich ekspresja mimiczna. Głos głuchonieme- 
go jest matowy, ostry, bez modulacji, zaraz 

" zwraca uwagę słyszących; a gdy dwóch głu 
choniemych rozmawia ze sobą takim głosem, 
a przytem jeszcze posługują się migami 1 
Mimiką, to nic dziwnego, że patrzący ma 
Wrażenie kłótni—i stąd przekonanie, że oni są 

_Żli. Przeciwnie głuchoniemi odznaczają Się 
dobrodusznością, łatwowiernością, łagodno- 
ścią i są bardzo przywiązani i wdzięczni tym, 
którzy wśród nich pracują, niemi interesuja 
się ; opiekują Jan Głembocki. 

      

   

-wicieli władz, prasy 

gółowie — będę mógł podać nieco póź- 
niej, po szerszem zapoznaniu się ze wszy 
stkiemi objawiami życia powiatu. 

Miło mi jest tu stwierdzić serdeczny 
stosunek, jaki nawiązałem w czasie in- 
spekcji z ziemiaństwem, duchowień- 
stwem wszelkich wyznań, wojskowością, 
nauczycielstwem i t. d. i t. d. — Oby ta 
serdeczność nie gasła nigdy — i była 
bodźcem dla wszystkich do przetrwan:a 
ciężkich dziś czasów, — zakończył ła- 
skawy nasz rozmówca. 

J. Hopke 
EITI ESET AST 

Chodzę po miešcie 
O ZACHOWANIE WŁAŚCIWEGO 
OBLICZA ŚRÓDMIEŚCIA WILEŃ- 

SKIEGO 
Troska o zachowanie oblicza zabytkowe 

go śródmieścia wileńskiego staje się coraz 
bardziej aktualią. 

Gdy się obserwuje liczne, mniejsze i wię 
ksze, przeróbki, dokonywane przez poszcze- 
gólnych właścicieli domów z całkowitą dezin 
wolturą i lekceważeniem wymogów artysty- 
cznych i stylowych — obawy o sylwetę na 
szego miasta ogarnąć mogą największego 
nawet optymistę. 
Wežmy naprzykład tak zwane „nadbu- 

dówki* Gdy na takiej, dajmy na to, Święto- 
Jańskiej, gdzie kamienice przeważnie 
dwupiętrowe, któryś z właścicieli nadbud 
wał niedawno piętro na kamieniczce pietro- 
wej, to jeszcze pół biedy, — sylweta ulicy 
dzięki wyrównaniu dachów raczej zyskała 
na wyglądzie, ale spójrzmy tylko, jak SZpie- 
cą te nadbudówki perspektywę ulicy Wiel- 

kiej. między Pocztą a dawnym Ratuszem, — 
gdzie po lewej i prawej stronie ponad har- 
monijną linją staroświeckich _ kamieniczek 
wypychają się, tam i siam, ku górze dwa 
czy trzy kilkopiętrowe pudła, stanowiące re 
zultat takich właśnie przeróbek!.. Tedy py 
tanie pierwsze: czy wolno tolerować anarchi 
czne, geszefciarskie przeróbki w kamienicach 
zabytkowych? (Nie mówię już tu o t 
„drobnostkach”, jak przerabianie wąskich 
okien na modne obecnie szerokie witryny 
sklepowe, co z punktu widzenia architektu 
ry także drobnostką nie jes 

A teraz inna jeszcze k 

  
  

      

      

  

tja:. czy 

  

no dopuszczać krycie dachów blachą za- 
miast tradycyjnej, miłej oku dachówni 
(Sądzimy, że blachę tolero a 

  

wyłącznie w dzielnicach nowych Wilna i na 
przedmieściach). Е 

Nawet dowolne prz 
kowych kamienic m zdaniem na 
szem, wzbronione. jako prowadzące nieraz 
do zgoła opłakanych skutków.  Dobitnynt 
przykładem takich właśnie smutnych na- 
stępstw może posłużyć historja kamienicy, 
oznaczonej Nr. I5-ym przy ul. Niemieckiej. 
Jest to niewątpliwie najpiękniejsza z kamie 
nic zabytkowych na tej ulicy, a bodaj i w 
całem mieście. Pomalowana na kolor szaro- 
ijoletowy prezentowała się okazale, odbi- 
jając gustownie od sąsiednich domów i na 
wet zdaleka, oglądana od skrzyżowania Nie- 
mieckiej z Dominikańską wpadała w oko 
jako Samodzielna estetyczna całość. I cóż 
się dzieje? Oto, przed paru laty, bez dłuższe 
go namysłu ochlapano ją farbą brudno - 
kremową, nadomiar złego w ten sam 5ро- 
sób malując i sąsiednie domy Nr. Nr. 13 
1 17 po obu jej stronach!! W rezuitacie «a 
mienica ogromnie straciła na prezencji i wy 
gląda brudno, interesujące szczegóły fron- 
tu zatarły się, poprostu  rozpłynęła się bie 
daczka na tle brudno kremowych kamienie 
— sąsiadek! .Widok jej obecny, godny ii- 
tości, krzyczy poprostu o krzywdzie, ktora 
się jej stała!... 

A teraz na zakończenie jeszcze jedna u- 
waga. Oto, wśród starych wąskich zaułecz 
ków zachowały się miejscami (naprzykład w 
zaułku Św. Kazimierza) szkielety metalowe 
dawnych latarni naftowych, przymocowane 
do murów. Miejsce tych latarni zajęły obec 
nie szablonowe lampki przymocowane do 
ściany na bardzo niegustownych  „rącz- 
kach": żelaznych. Masuwa się więc myśl, — 
czy nie wartoby i tu zastosować „przymie- 
rza między dawnemi i nowemi laty”, jakie 
widzimy na naszych mostach  (Zwie 
1zynieckim i na Zarzeczu, gdzie do na- 
strojowych starych latarni wkręcono spryt- 
nie nowoczesne żarówki? Staroświeckość 
tych zaułków niewątpliwie zyskałaby na tem 
— estetyka również... 

    anie zabyt- 

  

  

„Przechodzień. 
  

Jutro otwarcie 
cyrku Staniewskich w Wiinie 

Jutro całe Wilno podąży na otwarcie naj- 
większego w Polsce Cyrku Staniewskich, któ 
ry tylko na kilka dni przybył do Wilna i roz- 
bił swe namioty na placu przy ul. Mickiewi- 
cza 55. 

. Przyjazd Cyrku jest nielada atrakcją, wie 
zie on bowiem ze sobą rozrywkę zdrową, go 

dziwą, kulturalną a przybraną w szaty bo- 
gate i „barwne. Prograni otwarcia zapowia- 
da „Się imponująco: fenomenalna trupa óŚniiu 
Chińczyków w egzotycznym  reperertuarze, 
jedenastu Turków Hassan Ben Ali, Narrow, 
wszechsiwatowej sławy artyści na... rowerach 
Rebernig z wspaniałą grupą tresowanych 
koni, małpki Octavio, budzące huragany 
śmiechu, a potem: słonie, zebry i wielbłądy w 
egzotycznem potpouri — oto niektóre tylko 
fragmenty imponującego widowiska, które 
już jutro zobaczy Wilno. Dodać należy, że 
Cyrk Staniewskich przyjeżdża własnym po- 
ciągiem w swoim pełnym składzie, ma on 
ze sobą olbrzymi zwierzyniec i własną staj- 
nię rasowych koni... 

Waspaniałe nowoczesne: urządzenia techni 
czne Cyrku, widownia mogąca pomieścić 
zgórą 4000 osób, własna stacja radjowa, do- 
skonałe oświetlenie areny, sprawny a uprzej 
my personel — oto przyczyny, dla których 
publiczność w Cyrku Staniewskich czuć się 
będzie wygodnie, a bawić doskonale. 

„Uroczysta premjera na otwarcie Cyrku w 
Wilnie odbędzie się w obecności przedsta- 
у V i zaproszonych gości 
jutro, t. j. we czwartek, 21 bm., o godz. 8,30 
wiecz. Kasa sprzedaje bilety już od godz. 
12-ej w poł. w Cyrku. 

ŽNIWIARKI B 
oryginaine MASSEY— HARRIS 

(maszyna na 20 lat pracy) 

oraz smu DEERINGA, poleca 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
Wilno, Zawalna 1l-a. 

Przy dostatecznych gwarancjach kredyt 
Płacącym gotówką —znaczne ustępstwo. 
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Spostrzeżenia Zakładu Meteorelogicz- 

nego w Wilnie. 
Z dnia 19 lipca 1932 r. 

Ciśnienie średnie: 753. 

Temperatura średnia: + 18. 

Temperatura najwyższa: --22. 

Temperatura najniższa: + 16. 

Opad w mm.: l 

Wiatr: południowo - zachodni. 

Tendencja: wzrost, potem spadek. 

Uwagi: po południu i wieczorem drobny, 

deszcz. 

Zschód słońca g.2015 

URZĘDOWA 

WOJEWODA  KIRTIKLIS 

WILNIE. Bawi w Wilnie b. wojewoda 

wileński, a obecnie pomorski p. Kintiklis 

MIEJSKA 

— Wyłączenie prądu. Wydział 
Elektryczny komunikuje pp. Abonen- 
tów, iż z powodu potrzeby przeprowa- 
dzenia niezbędnych robót na sieci ka- 
blowej wysokiego napięcia, prąd elek- 
tryczny zostanie wyłączony w nastę- 
pujących dzielnicach miasta: 

Dnia 22.7, od godz. 7 rano do go- 
dziny 18 wiecz.: dzielnica Antokol i 
ul. Wiłkomierska, dzielnica Kalwaryj- 
ska i Koszary im. Piłsudskiego. 

Dnia 21.7, od godz. 7 rano д0 go- 
dziny 15 wiecz.: dzielnica Antokol i 
szpital Załogi. : 

Komisja teatralna. — Miejska komi- 
sja teatralna zbiera się w przyszłym tygod- 
niu w celu omówienia m. in. sprawy przy- 
szłego sezonu teatralnego oraz spodziewA- 
nych zmian w zespole artystycznym. Do 
pracy w teatrach wileńskich dyr. Szpakiewicz 
ma zamiar zaangażować nowe siły na miej 
sce odjeżdżających artystów. 

— Nowe łokałe szkolne.. — Aktualną 0- 
becnie sprawę _ przystosowania nowo- 
nabytych iokali do potrzeb szkolnych będzie 
omawiała w przyszłym tygodniu miejska ko 
misja szkolna. 

— NOWE JEZDNIE. Na posiedzeniu 

magistratu prowadzący wycieczkę tech- 

ników magistrackich, inż. Puński, złożył 

obszerne sprawozdanie z podróży do 
Warszawy i innych miast, gdzie zapo- 
znawamo się ze sposobami ukladania 

jezdni z kilinkieru. Podobne «roboty w 

Wilnie (na ul. Zamkowej), mają być 
rozpoczęte, jak wiadomo, niebawem. 

— WICE - PREZYDENT Czyż wró- 
cił z urlopu, natomiast udał się ma обро- 
czynek ławnik Kruk. 

— ROBOTY MIEJSKIE, W obecnej 
chwili magistrat zatrudnia nia: różnych 
robotach miejskich 300 bezrobotnych. 

Dalsze rozszerzenie pomocy uzależ- 

nione jest od kredytów, jakie na ten cel 
wpłyną. 

  

  

  

SZKOLNA * 
— ZAPISY DZIECI DO SZKÓŁ PRY 

'WATNYCH. Rodzice, chcący iksztaleić 

dzieci nie w szkole powszechnej, lecz pry 
watnie, są obowiązani jeszcze przed kń 
cem sierpnia uzyskać od obwodowej 
szkoły powiszechnej zaświadczenie o zto- 
żeniu deklaracji posyłamia dziecka do 

prywainego zakładu naukowiego. Bez 
poświadczenia, obowiązywać będzie przy 
mus posyłania do szkoły powszechnej. 
Zaświadczenie kierownika szkoły pow- 
szechnej pozwala na ulokowanie dziecka 
w: szikołe niepaństwowej. 

POCZTOWAŁ 

— USUNIĘTY PRACOWNIK POCZ 
TOWY. Na skiutek orzeczenia Najw. Ko- 
misji Dyscyplinarnej, został usunięty ze 
służby b. pracownik urzędu poczt. w Ho- 
duciszkach Wineenty Zimnoch. Stawia- 
ne mu były zarzuty natury, moralnej. 

KOLEJOWA 
— Dziennik Taryi. — Wszelkie zmiany i 

uzupełnienia do taryf kolejowych są ogłasza- 

ne w Dziennikach Taryf i Zarządzeń Kolejo- 

wych. 

Prenumerata Dziennika Taryf i Zarządzeń 

Kolejowych wynosi 10 zł. kwartalnie. 

Oddzielne egzemplarze Dziennika Taryi i 
Zarządzeń Kolejowych można nabywać w 

Dyrekcji Kolejowej (Wydział Handlowo-Ta- 

ryfowy) po uprzedniem wpłaceniu należności 

do Kasy Dyrekcyjnej, po cenie I zł. za eg- 

zemplarz. 

  

RÓŻNE 
— Prace w Bazyliice. — Kierowni- 

ctwo robót w Bazylice przystąpiło 
do badania układu cegieł frontowej 
Ściany katedry tak od zewnątrz, jak i 
od wewnątrz. я 

Badania te są związane z pracami za 
bezpieczającemi tę ścianę od runięcia. 

— MONETY 10-CIO ZŁOTOWE. — 
W miesiącu sierpniu mają się ukazać 
w obiegu nowe monety 10-cio złotowe, 
ma miejsce wycofywianych banknotów 
tejże wartości. 

—ADMINISTRACJA DOMU AKA- 
DEMICKIEGO U. S.B. W) WILNIE 

(Góra Boufałowa Nr. 4) podaje do ogól- 
nej wiadomości, iż podczas wiakacyj let- 
nich są do wynajęcia pokoje z wygó- 
dami i pościelą lub (bez pościeli, dla 
wycieczek szkolnych akademickich i t. p. 
lub dla osób pojedyńczych. 

— KABLOWA SIEĆ TELEFONICZ- 
NA. Prace nad zamianą napowietrznych 
przewodów telefonicznych na kablowe, 
posuwają się szybko naprzód. Część ulie 
już otrzymała połączenie kablowe. W >- 

becniej chwili centrala telefoniczna w 
Wilnie zdolna jest obsłużyć 3 tysiące a- 
bonentėwr. 

— NOWE STOWARZYSZENIA ŽY- 
DOWSKIE. Do rejestru stowarzyszeń 

wciągnięto ostatnio zrzeszenia „Žydow- 

ski Dom Narodowy w Wilnie”, oraz 
„Związek inżynierów - Żydów”. 

— Opłaty w szpitalach publicznych. --- 

Władze wojewódzkie, działając w myśl roz 

porządzenia w sprawie pomocy lekarskiej dia 

funkcjonarjuszy państwowych ustaliły nastę- 

pujące opłaty dzienne w szpitalach pubiicz- 

nych na terenie woj. wileńskiego. Na od- 

działach wewnętrznych — 4 zł. 50 gr. chi- 

rurgicznych — 4 zł. 80 gr., skórnych — 6 

zł i położniczych — 4 zł. 75 gr. 

— Fotografowie uliczni. —  Własciciele 

zakładów fotograficznych za pośrednictwem 

swych organizacyj zawodowych czynią sta- 

rania u władz ukrócenia wydawania zezwo 

leń na fotografowanje uliczne. 

Zdaniem zainteresowanych, fotografowie 
uliczni są niebezpieczną konkurencją dla ха 

kładów, chociażby z uwagi na to, że nie о- 

płacają wszystkich należności wpływających 

х tytułu prowadzenia, przedsiębiorstwa. 

— Organizacja pracy w piekarnictwie. 

— Praca w piekarniach zorganizowana est 

w ten sposób, że jeden dzień w tygodniu 

zarezerwowany został dla bezrobotnych. 

Dla bardziej odpowiedniego podziału pra: 

powstała piekarska komisja rozdzielcza, kt 

ra kieruje bezrobotnych do poszczegółnyci 

wytwórni, bacząc przytem,, by obowiązek 

zatrudniania bezrobotnych nie był pomija- 

ny. 

    

    

— Sprostowanie. — Na podstawie art. 21 
Dekretu w przedmiocie tymczasowych prze- 
psow prasowych z dn. 8.II 1919 r. i z za- 
chowaniem wymcgów tego artykułu, proszę 
o umieszczenie niniejszego sprostowania. 

„W Nr. 161 czasop. „„Słowo* z dn. 9 lipca 
1932 r. pt. „Niedbalstwo“ umieszczona zosta 
ła wiadomość, że na mostku przerzuconym 
przez gięboki rynsztok przy zbiegu ulic Dy- 
naburskiej i Ponarskiej została wyłamana d 
ska i z tego powodu w dniu 8 lipca ko: 
ciągnąc platformę ciężarową przez mostek 
wpadł przednią nogą w dziurę i upadł na 
jezdnię; tłukąc się boleśnie. Wiadoniość ta 
nie odpowiada prawdzie, gdyż przy zbiegu 
ulic Dynaburskiej i Ponarskiej mostku drew 
nianego nie było i obecnie niema, a przejazd 
wozów w tem miejscu odbywa się brukowa 
ną jezdnią”. 

— Wyjaśnienie Tow. Kom. Autobusowej. 
Towarzystwo miejskiej komunikacji autobu- 
sowej nadesłało nam następujące wyjaśnie- 
nie: 

W związku z nieodpowiadającemi istocie 
rzeczy notatkami, jakie się pojawiły w niektó 
rych organąch prasy wileńskiej, niniejszem u- 
przejmie komunikujemy, z prośbą 0 łask. 
zamieszczenie na łamach poczytnego pisma 
WPanów, że od 15-go bm. z powodu reor- 
ganizacji pracy w Centrali w Warszawie, inż. 
Jerzemu Tarło, dotychczasowemu kierowni- 
kow komunikacji autobusowej w Wilnie wy 
znaczony został inny dział pracy. 

Na stanowisko powyższe delegowany jest 
od dnia 15-go lipca r.b. inż. Konstanty Mas- 
saiski, dyrektor tramwajów i autobusów w 
Poznaniu. 

— B. KOMORNIK SITARZ. Prezes 
Sądu Apedacyjnego zwolnił ze stanowi- 

ska komornika w Smorgoniach, p. An- 

toniego. Sitarza. — P:” Sitarz przez sze- 
reg lat pelnił swe funkcje na terenie n.. 
Wilna il stosunkowo niedawno został 
przeniesiony ma prowincję. 

TAETR I MUZYKA 

„Florette et Patapon* w Teatrze Letni. 
Dziś, w środę 20 lipca o godz. 8,15 — po 
raz drugi pełna humoru farsa Kennequin'a 
„Fłorette et Patapon“. Wczorajsza pre- 
mjerowa publiczność słuchała sztuki z wy- 
jątkowem zaciekawieniem, bawiąc się dosko 
nale i zachwycając Świetną grą artystów, 
pięknemi dekoracjami. Wszystkich otoczył 
beztroski nastrój i wesołość — napewno wiec 

„Florette et Patapon* długo rozweselać 5ę- 

dzie Wilno. 

Jutro, w czwartek, 21 b. m. idni następ- 
nych „Florette et Fatapon“. 

° — W Teatrze Letnim — dziś, jutro i po- 
jutrze przedstawienia zawieszone z powodu 
technicznych przygotowań - do rekordowej 
sztuki M. Tołstoja i Szczegolewa pt. „Azef'. 

— „Lichwa mieszkaniowa” B. Shaw'a w 
Lutmi, — Teatr Lutnia przygotowuje niezwy- 
КЮ wesołość. Jest nią najnowsza sztuka Ze- 
njalnego Bernadra Shaw'a pt. „Lichwa mie- 
szkaniowa“. Nazwisko wielkiego myśliciela 
1 największego dramaturga współczesności 
Shaw'a — zelektryzować musi całe Wilno -— 
tak żądne purawdziwych, głębokich proble- 
mów. 

— Park im. Żeligowskiego. — Z powo- 
du niepogody wczorajszy koncert - wieczór, 
Czajkowskiego pod dyr. prof. Walerego Bier 
diajewa został przeniesiony na jutro 21 bm. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
HELIOS — Światła wielkiego miasta. 

HOLLYWOOD — Bezbronne dziewczę. 

CASINO — Akordy miłości. 

PAN — Taki pana, taki syn. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— OFIARA ZAWODU. — Tragiczny wy 

padek zdarzył się wczoraj na terenie 1-g0 
pułku artylerji ciężkiej. Podczas naprawia-- 
nia dachu na dwupiętrowym budynku ko- 
szar stracił nagle równowagę i spadł ze 
znaczej wysokości blacharz Chaim Rozen- 
berg. W stanie bardzo ciężkim przewiozło 
go pogotowie ratunkowe do szpitala 5awicz. 

— PODEJRZANA OSOBISTOŚĆ. — Na 
dworcu wileńskim został aresztowany podej 
rzany osobnik, przybyły na gapę pociągiem 
warszawskim. Przy sprawdzeniu dokumentów 
okazało się, że jest to niejaki Zygmunt Sic z 
Poznania. я 

Dla jakich celów zawitał Sic do Wilna, nie 
potrafi wytłumaczyć. Przypuszczalnie w 050 
bie Sica aresztowany został złodziej lub jakiś 
niebieski ptak z pod ciemnej gwiazdy przy 
były na „gościnne występy" Osadzono go 
narazie w areszcie centralnym, skąd powę- 
druje pod eskortą policyjną do Poznania. 

— Z wycieńczenia. — Na ul: Długiej ża 
słabła 39 letnia Marja lwanowska „bezrobot 

    

Straszliwa burza nad Święcianami 
DWIE OSOBY ZABITE 

ŚWIĘCIANY. — Dnia 16 bm. pod 
czas gwałtownej burzy, przechodzącej 
nad powiatem  święciańskim, zostaia 
zabita uderzeniem pioruna mieszkań - 
ka wsi Wileki, gminy twereckiej .Albi 
ne. Całanówna. W tymże czasie spłonął 

doszczętnie dom mieszkalny brata zntar 
łej Kazimierza Całana. 

W tymże dniu piorun zabił Urszulę 
Maciulewicz, znajdującą się w swem 
mieszkaniu w folwarku Lubekinia gni 
ny kołtyniańskiej. 

Tragiczna Śmierć studenta 
WILNO. — Wczoraj rano przy ul. Połoc- 

kiej 23 w N. Wilejce zdarzył się tragiczny 
wypadek, który pociąbnął za sobą Śmierć 
studenta politechniki warszawskiej 21-letnie 
go Roberta Sosnowskiego. 

Bawiąc na letnisku u Józefa  Oskierki, 
Klementyna Rychterowa, przechodząc przez 
podwórko, natknęła się na zerwany prze- 
wód elektryczny i w chwili, gdy usiłowała 
drut uodsunąć, uległa porażeniu prądem: 

Przybyłego jej na pomoc szwagra, Stani- 
sława Sosnowskiego, spotkał ten sam los.— 

W chwilę potem wypadek zauważył syn Sos 
nowskiego Robert, usiłując obu poszkodowa 
nych wydobyć z opresji. Wskutek jednak nie 
urniejętnego usuwania drutów Sosnowski 
sam ulegi ciężkiemu porażeniu. 

Sosnowskiego Stanisława i Rychterową 
przywrócono do życia, tak, że ulegli oni je- 
dynie poparzeniu lewych rak. 

Sosnowskiego Roberta w stanie ciężkim 
odwieziono do szpitala żydowskiego w Wil 
nie, gdzie mimo usilnych zabiegów lekar- 
skich, nie odzyskawszy przytomności zma:ł. 

Kościół katelicki w Mińsku 
zamieniony na teatr 

Na podstawie zarządzenia władz bo!sze- 
wickich zamknięto w Mińsku kościół katoli- 
cki św.św. Heleny i Symeona, polecając prze 
rohić świątynię na teatr. Dnia 11 b. m. od- 
było się w sprofarowanym kościele oiwar- 
cie teatru, przeznaczonego specjalnie dia lud- 

ności polskiej, by zapomocą sceny pozyski- 
wać ludność dła idei komunistycznych. Po- 
mie usilnej propagandy na uroczystość 0- 
twarcia teatru zebrało się b. mało osób. Lud: 
ność polska zbojkotowała sowiecką impr zę. 

PZA. 

Wichura nad Melszagołą 
Nad gminą mejszagolską i miastecz- 

kiem przeszła niezwykle silna burza po- 
łączona: z piorunami, 

dy komunikacyjne. Wyładowania atmo- 
sferyczne podpaliły 10 budyników nisz- 

cząc je wraz ze znajdującym się tam in- 

Wichura: zerwała kilkanaście dachów 'wentarzem żywym i martwym. 
z domów, mieszkalnych i budynków go- 

spodarczych, zniszczyła caly szereg sta- 
rych drzew, uszkadzając przytem przewo 

Podczas burzy kilika osób uległo pora- 
żeniu. 

Straty narazie nie ustalone. 

ŻNIWA ROZPOCZĘTE... 
Długotrwałe tegoroczne upały przyśpie- 

szyły nieco rozpoczęcie żniw, zwłaszcza na 
ziemiach piaszczystych, gdzie jaż w ub. so- 
botę widniały na polach złotawe kopki żyta. 

Ziarno w tym reku na glebie piaszczystej 
jest małe i nie rokuje dobrej nadziei w kon- 
junkturze giełdy zbożowej. 

Trwające w dalszym ciągu upały przyšpie- 
szą też żniwa jęczmienne i owsiane. Siano- 
kosy udały się dość dobrze. Jarzyny, dzięki 
ostatnim opadom znacznie się polepszyły. 
Ogórki zarodziły wyjątkowo dobrze. 

Tylko kryzys trwa w dalszym ciągu. 

  

na (Zgoda 64). Lekarz stwierdził, że za- 

słabnięcie spowodowane zostało głodem. — 

Iwanowską odwieziono do mieszkania. 

— WŁÓCZĘGA — ZŁODZIEJEM. —. 

Januszkiewiczowi Alfonsowi (Lwowska 
22), skradziono z niezamkniętego miesz- 

kania zegarek kieszonkowy. Sprawcą 
kradzieży okazał się Łoziewicz Jam, bez 

stałego miejsca zamieszkania, którego 
zatrzymano. 

— OKRADZIONIA NAD WILJĄ, — 

Na: brzegu Wilji, w Zakrecie, skradziono 
Jabłońskiej Eleonorze (Bukowa 20) gar- 

dewobę. Sprawiezynię kradzieży Milso- 

nową Malkę (Kacza 4) z» częścią skra- 
dzionej 'garderoby zatrzymano. 

— ZGON NIEZNANEJ KOBIETY. 

Onegdaj znaleziono na ul. Trockiej ko- 
bietę wi stanie nieprzytomnym, w wieku 
około 50 lat. Nazwiska jej narazie nie 
ustalono. Odwieziona do szpitala żydow- 

skiego, nieznana kobieta po 2 godzinach 
zmarła. W sprawie tej toczy „się docho- 
dzenie, 

— LEKKOMYŚLNOŚĆ. Marja Bigu- 

lowa kąpiąc się na plaży Nowowerkow- 

skiej, pozostawiła na brzegu bez wszel- 
kiego dozoru opirócz swoich rzeczy, rów- 
mież biżuterję, ogólnej wartości ponad 
800 zł. Bigulowa wyszła na brzeg i zau- 
ważyła, że biżuterja zginęła. Policja ma 
niełatwe zadanie odszukania sprawcy 

kradzieży. ; 

— W RODZINIE, Do policji zgłosiła 
się Anna Zygo, zamieszkała przy ulicy 

Belwederskiej i zameldowała, że została 
okradziona przez męża, który mastępnie 
zbiegł w. niewiadomym kierunku. 

— PODRZUTKI. W dniu 18 bm. zna- 

leziono na terenie m, Wilna dwóch pod- 
rzutków: jednego, plei żeńskiej, w wie- 
ku okolo. 10 dni — przy ul. Stefańskiej, 
w korytarzu domu 34, drugiego, płci żeń 
skiej, w wieku około tygodnia — na 
rynku Łukiskim koło stiraganu. Podrzut- 
ków umieszczono 'w: przytułku Dzieciąt- 

Ка Jezus. ; 
— ZBIBGLI PRZED DEPORTACJĄ 

(Kolo Michniewicz przeszło na nasze te- 

rytorjum 7 chłopów sowieckich, Zbiego- 
wie utrzymują, że miano ich łącznie z 

innymi deportować pod Archangielsk, w 
celu umożliwienia dalszej kolonizacji po 
gramicza przez b. krasnoarmiejców. 

Gdzie jest ulica Smo- 
leńska? 

Tabliczki z nazwami ulic jak i same nazwy 
służą, jak wiadomo, dla łatwiejszej orjenta- 
cji mieszkańców i przyjezdnych w rozmie- 
szczeniu poszczególnych punktów miasta. 

Bywa jednak i inaczej. Dotychczas, na- 
przykład wiadomem było, że ul. Smoleńską 
zaczyna się przy rogatkach na Wielkiej Po- 
hulance, a kończy się przy Wróblej. 

Tymczasem jak się okazuje, ta Bogu du- 

cha winna uliczka, posiada groźnego sobo- 

wtóra w postaci innej jeszcze „Smoleūskiej“, 

położonej między ulicami Ponarską i Nowo- 

gródzką. RE: cić 

Przy tej drugiej Smoleńskiej, u wyłotu jej 

na Ponarską, mieści się między innemi skład 

nica Monopolu Spirytusowego: na jej to wła 

Śnie ścianie można oglądać tabliczkę z nazwą 

ulicy — Smoleńska! ; Ž 
Na planie m. Wilna ulica ta wogóle na- 

zwy nie posiada! : : 

Žapytujemy tedy odnošne władze: „W 

czom dzieło?!” która z tych ulic jest na- 

prawdę Smoleńską i jakie jest właściwe mia 
no tej drugiej?! (P.) 
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LISTY DO REDAKCJI 
Szanowny Panie Redaktorze! 

Uprzejmie proszę o umieszczenie w Jego 
poczytnem piśmie, co następuje: 

Wszystko, co w swoim czasie ubliżającego 
pisałem w broszurce pod tytułem „Kresy Wi 
leńskie w niebezpieczeństwie* oraz w innych 
pismach o osobach duchownych, jak о $. р. 
pralacie Skirmuncie, ks. dr. I. Bobiczu, ks. 
ks. Marjanach, jak tež innych osobach, od- 
woluję i przepraszam. Jednoczešnie ošwiad 
czam, iż używałem i używam tytułu kano- 
nika tylko na mocy dekretu JE. ks. biskupa 
Dafiry, ordynarjusza diecezji Wentymil- 
skiej z r. 1916, który mię obdarzył tą god- 
nošcią. 

16. VII 1932 r. 

(—) Ks. kanonik Józei Borodzicz. 

Przesmycki, Grubiński, Mar- 
czyński i Strug wytaczają sen- 

sacyjne procesy 
Nadchodząca jesień przymiesie szereg 

dawmo już nienotowanych sensacyj lite- 

qacko - sądowych. 

We iwirześniu rozpocznie się sprawa 
Zemoma: Przesmyckiego (Miriama) prze- 
ciwiko redaktorowi pisma „Zet* — Je- 
rzemu Braunowii o zniesławienie, W piš- 
mie „Zet“ ukazai się artykuł, w którym 
autor, zarzucił Miriamowi: przywłaszcze- 
nie i utrzymywanie w: ukryciu rękopisów 
Stefana Żeromskiego i Hoene - Wroń- 
skiego. 

Obie strony powołują w. charakterze 
świadków: w: tej sensacyjnej sprawie'naj 
wybitniejszyich. literatów polskich. Powo 
łani zostaną jako świadkowie pani! Ża- 
omska, Wacław Berent, Wacław Siero- 

szewski, Andrzej Strug, Kaden - Band- 
rowski i szereg innych. 

W miesiącu wrześniu znajdzie się 
na wokandzie sądowej sprawa Wacława 
Gniubińskiego, przeciwko jednemu z biur 
filmowych, które nadało amerykańskie- 
mu obrazojwi tytuł „Niewinna Grzeszni- 
ca'' dopuszczając się w ten sposób ibez-- 
prawnego przywłaszczenia tytułu popu- 
lamej sztuki Grubińskiego. 

W końcu sierpnia odbędzie się pro- 
ces 'Antoniego Marczyńskiego przeciw- 
ko reżyserowi Henrykowi Szaro o przy- 
'właszezenie pomysłu jednego z epizo-- 
dów! w: filmie. „1914 rok'', Jakio rzeczo- 
znaiwiecy powołani zostaną w tej orygi- 
nalnej sprawie wybitni literaci. 

Również na tle filmowem odbędzie 
się sprawia b. sen. Amdrzeja Struga, kitó- 
ry skarży jedną z wytwórni polskich o 
toszustywio skiutikiem miedotrzymania u- 
mowy przy realizacji jego scenarjusza 
„Fortuna Ikasjera Spiawankkiewicza“. 

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach i 

skłsósch aptecznych znanego 

Środka od odcisków 

Prow. A. PAKA. | 

ЗМ Foriepiinów, Pionia, Aiskanmoaji 

+ K. Dabrowska 

    

  

  

  

   
(F-ma istuieje od r. 1874) 

„Wiino, Niemiecka 3, m. 17 

 



4 „SŁ 
  

"Eliminacyjne zawody konne 3 Samodzielnej 
Brygady Kawalerji 

W dniach 11, 12 i 13 lipca rcezgraly 

się w Wilnie zawody konne 3 S. B. Kaw., 

eliminując zwycięską ekipę do zawodów 

konnych o mistrzostwo anmji. 
Do zawodów: zgłosiły się 4 ekipy w 

sikladzie: 1) 4 p. ułanów mim. Kulik, 
rtm. Choroszewski i por. Domański, 
por. Jeljasiewicz nie starttowiał z powo- 
du nagłego wypadku z koniem; 2) 13 

p. ułanów. pon. Maciejowski, por. Stan- 
ikiewiiez, por. Jarzębikiewiicz, i ppor. Cho- 
lewiński, 3) 23 p. ułanów por. Kosiński, 
por. Romaszkiewicz, pom Danielczyk i 
por. Romamowiski, 4) 3 dywizjon arty- 
terji konnej kipt. Szyszko, por. Małuski, 
por. Burhard i ppor. Partum. 

Pierwszego dnia mozegrala się pró- 
ba wyjezdżenia konia na czworoboku, 

władanie białą bronią i strzelanie z pi- 

stoletu z konia, poczem na pierwsze miej 
sce wysunęła się ekipa 4 p. ułanów, na- 

stępnie 13 p. ułamów, 23 p. ul. i 3 DAK 
Następnego dnia przeprowadzone 

jdrugą, najtrudniejszą próbę przebiegi w 

terenie, na które Składały się, przebieg 
6 kiim. na przełaj, bieg z przeszkodami 
3200 mtr. ma torze „Pośpieszka”, bieg 
18 kllm.podragach i cross corntry 5 klm. 
Dzień ten jest przesycony dla jednych 
powodzeniami, dla, drugich niepowodze- 

miami, Tego dnia zespół 4 p. ułanów 

   

przechodzi bez błędu, pozostając w dal- 
szym ciągu na czole, 13 p. uł. zamienia 
się miejscami z 23 p. uł., a ekipa DAK-u 
odpada, z powodu wypadku z por, Bur- 
hardem i.por. Pastuma z końmi ma cross 
conmtry, kittónzy biegu nie kończą. 

Trzeci dzień, konkurs hippiczny 0s- 
tatecznie eliminuje żespół 4 p. ułanów. 
Indywidualmie pierwisze miejsce zdoby- 
w pow, Domański 4 p. uł, idrugie rtm. 
Kulik 4 p. uł., trzecie por. Romaszikie- 

wiecz 23 pt uł. i czwarte mtm, Choroszew. 

ski 4p. uł. Po ostatecznem obliczeniu 

wyników, dowódca brygady płk. dypl. 
Przewłocki, wyręczył zwycięskiej ekipie 

przechodnią nagrodę, zdobytą drugi raz 
z rzędu i na stałe już przez 4 p. ułanów, 

oraz indywidualnym zwycięzcom żetony 
i dypiomy. W najbliższych dniach zespół 
4 p. ułanówj będzie walczył 0 palmę 
pierwszeństwa w armji na terenie Kra- 
kowa, gdzie spotkają się mistrzowskie 
ekipy wszystkich brygad polskiej kawa- 
lerji, Należy podkreślić wieliką i wytrwia 
łą pracę zespołu 4 p. ułanów, które (prze- 
jawialy się każdego dnia, nie mniej jed- 
mak zwycięstwo należy przypisywać sze- 
fowi ekipy rotmistrzowi Kulikowi, któ- 
ry swym zapałem, umiejętnością i cienm- 

liwością potrafił przygotować do cięż- 

kiej pracy całą ekipę. 

  

   

Krawcy angielscy przeciw Mac Donaldowi 
Premjer angielski Ramsay Mac Do- 

naid jest. mężczyzną mimo wieku swego 
bardzo przystojnym. Wynikałoby z tego, 
że powinien być eleganckim. Ale kraw- 
cy angielscy są innego zdania i czymią 
premjerowi gorzkie z tego powodu wy- 

rzuty. 

Krawcy 'w: organie swoim nie zajmu- 

ją się oceną 'tallentu politycznego iMac 
Donalda, ograniczają się do oceny jego 
ubrań, 

Ta wypada bardzo niepomyślnie, 
Premjer, ich zdaniem, stara się być e- 

leganckim, ale czyni to bez powodzenia 
i w sposób mocno niefachowy: 

„Premjer jest właściwie dobrze u- 
brany — pisze naczelny organ kraw- 
ców — ubrania jego są dobre, kostjumy 
sportowie są nalwiet doskonałe, ale w: ca- 

łości zdarzają się bardzo często błędy i 

niepoprawmości, które nie przyczynia- 
ją się zgoła do ugruntowania dobrego 

wyobrażenia o smaku amgielskim'*. 

Krawcy martwią się, że Mac Donald 
jest famatycznym zwolennikiem miekkie 

go kapelusza. Miękiki kapelusz przy ża- 
kiecie to jest herezja. „Tego rodzaju 

kombinacja jest nietylko niepoprawna, 
ale wprost brzydka", pisze mistrz igły, 
zamieniwszy się w sankastycznego mi- 

sbnza. pióra. 

Ale Miac Donafld ma jeszcze cięższy 

grzech na sumieniu, Do szarego ubra- 
mia zwykł nosić "stojący kołnierzyk z 
czarnym motyllkiem. Zresztą nie *on je- 
dynie ma na swoim sumieniu ten cięż- 

ki grzech, gdyż inni politycy  po- 
pe!niają go również. 

„Na ogół należy powiedzieć, że nasi 
ikierujący politycy nie ubierają się do- 

'bnzie — pisze ongan krawców. — Przyłglą 

dając się im, nie można nabrać dobrego 
przekonania o sztuce kraweów angiel- 
skich. A moglibyśmy przecie żądać od 
tych panów, fotografowanych tak czę 
sto aby nam robili lepszą rekilamę“. 

Krawcy są bezlitośni w swojej kryty- 
ce, ale krytyka ta ma swoje granice 
zatrzymując się przed osobami z rodzi- 

ny królewskiej. Ci mogą robić co im się 
podoba. Niedawno temu król Jerzy 

miał ma spodniach fałd z bokiu. Świat 
powinienby się zawalić — alle nikt nie 
ośmielił się zwrócić na to uwagę. 
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RATUJCIE ZDROWIE! 
Najsłynniejsze światowe powagi lekarskie stwierdziły, że 

759% CHORÓB POWSTAJE Z POWODU OBSTRUKCJI. 
Chory żołądek jest główną przyczyną powstania najrozmaitszych 

chorób — zanieczyszcza krew i tworzy złą przemianę materji. 

SŁYNNE OD 45 LAT W CAŁYM sśwIECIE 

ZIOŁA Z GóR HAR CU DRA LAUERA 
jak to stwierdzili prof. Berlin. Uniwersytetu, są idealnym środkiem dla uzdrowie- 
nia żołądka, usuwają obstrukcję (zatwardzenie) są dobrym środkiem przeczyszcza- 
jącym, ułatwiają funkcję organów trawienia, wzmacniają organizm i pobudzają 
apetyt. ZIOŁA Z GÓR HARCU Dra LAUERA usuwają cierpienia wątroby, ne- 
rek, kamieni żółciowych, cierpienia hemoroidalne, 

Ё glowy, wyrzuty i 
reumatyzm i artretyzm. bóle 

liszaje 

Cena 1, pudełka 1,60 zł. podwójne pudełko 2,50 zł. 

Sprzedaż w aptekach i składach aptecznych. 

Radjc wileńskie 
ŚRODA 20 LIPCA 

1i,58 Sygnał czasu. 15,10 Progr. dzienny 
15,15 Opera komiczna i operetka (płyty), 
15,35 Kom. meteor. 15,40 Aud. dla dzieci., 

16,05 Słynni śpiewacy (na płytach) 16,40 
„Hihstorja kamienia polnego* odcz. wygi. 
dr. Świdziński, 17,00 „U Węgrów * — 
muz. literacka w opracowaniu W. Hulewi 
18,00 „Narzędzia do badania duszy* odc 
wygł. wizytator jerzy Ostrowski, 18,20 — 
Muz. lekka, 19,15 Opowiadania o Litwie z 
przed stu laty 19,30 Progr. na czwartek, O 
19,35 pras. dzien. radj. 19,45 W świetle ram 
py — now. teatr. omówi T. Łopalewski,— 
20,00 Muz. lekka, 20,45 Kw literacki, 21,09 

Koncert solisty, 21,50 Kom. 22,00 Muz. tan. 
22,25 Kwadrans klawesynu (płyty) 22,40 —- 
Wiad. sport. 22,50 Muz. taan. 

AE AU UM E ОННННЫ 

OGŁOSZENIE, 

Komornik Sądu Grodzkiego w: Wilnie 
7-g0 rewiru, urzędujący w Wiłnie, przy 
ul. Połockiej Nr. 14 m. 3., zgodnie z art. 
1030 U. P. C€. obwieszcza, % уу dniu 26 

lipca 1932 r., od godz. 10-tej rano w Wil- 
mie przy ul. Ostrobramskiej Nr. 22, od- 
będzie się sprzedaż z llicytacji publicznej 
majątku ruchomego, należącego do Hir- 
sza Remza, składającego się z mebli i fi- 
ranek, oszacowianego nia: sumę zł. 950.— 
na zaspokojenie pretensji Towarzystwa 
Ubezpieczeń „Piast”. 

Komornik (—) A. Uszyński. 

GABIRET 
Racjonalnej kosmetyki lecznicze] 

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- 
dywidualne dobieranie kosmetyków do każ- 
dej cery. Ostatnie zdobycze kosmietyki ra- 

cjonalnej. 
Codziennie od g. 10—8. 

W---. P> 

Giełda warszawska 
DEWIZY: 

Belgja 123,90—124,21—123,59. 
Holandja 359,35—360,25—358,45. 
Londyn 31,62,—31,60—31,76—31,46 + 
Nowy York 8,923—8,943—8,903 
Nowy York kabel 8,928, — 8,9,48 
Oslo 160,00 — 160,30 — 159,20. 

8,908. 
Paryż 34,08—35,52—34,89. 
Wiedeń 173,90 — 174,33 — 

Praga 26,40—26,46—26,34. 
Sztokholm 167,50—162,30—160,50 
Szwajcarja 174,00—174,43—173,57. 
Berlin w obr. nieofic. 211,90. 
Tendencja niejednolita. 

PAPIERY PDOCENTOWE: 
3 proc. pożyczka budowl. 36. 

4 proc. inwestycyjna 94. 
4 proc. inw. seryjna 98,75. 
5 proc. konw. 36. 
4 proc. dolarowa 47,75. 
7 proc. stabilizacyjna 47—47,38 — 46,88 
8 proc. L. Z. BGK i BR. obl. BGK 94. 
Te same 7 proc, 83,25. 
4 i pół proc. ziemskie 34,75. 
4 i pół proc. warsz. 46—47—46. 
5 proc. warszawskie 55—55,25—55,50. 

—55,75 — drobne. 
8 proc. Częstochowy 50,25—49,75. 
8 proc. Łodzi 54. 
Tendencja niejednolita. 

AKCJE: 
Bank Polski 71,50—72. 
Tendencja słabsza. 

POŻYCZKI: 
polskie w Nowym Yorku: 

Stabilizacyjna 46,87. 
Warszawska 35. 
Śląska 35,62 i pół. 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA 

POPIERAJ PRZEMYSŁ DOMOWY, 
OPARTY NA KRAJOWEM WŁÓKNIE. 
— KUPUJ SAMODZIAŁY LNIANE! 

   
    

    

    

    

173,47. 
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Dźwiękowe na ae zmienione; od 40 gr T arcydzieło, za którem szaleje caiy Świet, 
towa a- i zgg W i tni s 

Kino kach oj Charlie Chaplin " ze” „ŚWIATŁA WIELKIEGO 
Scenariusz muzyka : realizacja Charlle Chsplina Film który wzbud.ił zachwy: całej kuli 

„HELISS“ MIASTA" ziemskiej. Najpotężniejsza komedja wszystkich czasów. Nad program: Rapsodja Liszta. 
Foczątek stsnsów: 4, £, 8 i 1015. Na l-y seans ceny zniżone. 

  

Wiełka gwiazda ekranu 

„BEZBRONNE DZIEWCZĘ Dźwiękowe kino E ь \ вгсу- 

welina Holt tine 
nau ragų Nad program: dedatki dźwiękowe. * 
Mickiewicza Ceny miejsc na wszystkie seanse: Balkon 30gr. Parter 609r., 
  

Cery cd 25 gr. Paiter óz. 60 gr. 

DZWIĘKOWE KINO Dziś. 

CG/INC 
Wielka 47. Tel. 15-41, 

Najpromienniejsza symfonja wielkiego 
uczuc'a. Arcydzieło sztuki filmowej 

Akordy Miłości 

osnute na tle czarującej sielanki miłosnej 
Tomasza Hardy. W rol. gł. urocza para ko- 
chanków MAŁGORZATA ALLAN i JOHN%% 
BATTEN. Pieśni w wykonaniu słynnego 
kwartetu „Gottam Singers“. Nad program: u- 
rozmaicone dodatki dźwiękowe, Na scenie: 
występ fenomenalnego jasnowidza — telepa- 
ty WŁADZIA ZWIRLICZA. W programie: 
odgadywanie myśli. Początek o godz. 4, 6, 5, 
i 10,15. W dnie świąt. i soboty o godz. 
4-ej. 

  

Сепу od 30 gr. Dziś ostatni dzień podwójnego prcgramu 

Dźwiękowe kino 

„PAN“ 
i przešlicz- 
nej rewji 

Jaki 

„Na zachodzie nie było tsk źle” 
„Halio!... tu mówi Jarossy!" 

Jutro premjera Wspaniała arcykcmedja salonowa 

papa taki syn 

z niezrównanym, niepoprawnym zdobywcą 
serc niewieścich ADOLFEM MENJOU w 
roli tytułowej. Akcja toczy się: Z początku 
u stóp piramid pod piekielnym żarem samu- 
mu, następnie wśród „złotej młodzieży* Pa 
ryża. Hulanki! Dancingi! Humor! Nader ko- 
miczne sytuacje! Śpiew! Muzyka! Nad pro- 
gram: Aktualne dodatki dźwiękowe. Począ- 
tek o godz. 4, 6, 8, i 10,15 W dnie świąt. 
o godz. 2-ej. 

  

    

Z Warek 7, 8, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13 30, 14 30, 15 30, 16.30, 17.30, 1830, 20. 
W ssbćty, niedzłsie i dnie Świąteczne stetki kursują co pół godziny, 
przy większej frekwercji są do nabycia »bonamenty 20 proc. niżej ceny normalnej. 

DAAAAAAAAAAAAAAALAKAAAAALAAAI AAA AA SAS AAA SAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA 

  póżiakk 

Lokale , Kiro SPRZEDAŻ 
TTTRRRANTTA TYTYPYYYYTYYY 

    

wydaje się 
2 pckoje bez mebli z 
kuchnia, wanną Z 
wszelkiemi wygodami, 
z kom! rtowcm wejś- 
ciem frontowem i e- й ё 
wentaalną używzlnoś- Pianina 
cią pian nr. Oglądać zupełnie nowe (wielo 
można od godz. 4 dojetnia gwsrancjs) zł 
6, ul, Jagiellońska 101.200. Kijowska 4, H poko, kon: 
m. 5, Abelow. werszcji (specjsl- romanistyki 
p 0 WA AAA AAŁAAADA ŁAŁ AGA, OŚĆ wWymOWA, litera- posiadałąca dobrze 

. MIESZKANIE G t Sprzedaje tura) po powrecie Z francuski — posznknje 
5 pokcjowe 7e wszel- on V tanio Paryża udzieła dyplo kondycji na lsto. Wy- 
kiemi wygodsmi (Kc- POLSKI LLOYD mowana nauczycielka magsuis sk:omne, Zgło” 

lonja Mortwi?.) Pańska ui. Kijowska W. Stełsństa 23 m 9. szenia do adm. za 
21—1 Dowiedzieć 
Meczetowa 14 tel, 

SĘ SAŠAAMAAMAAMIALAA ASA, 

1-88 POSZUKUJĄ 
POKÓJ PRĄCY 
umeblowany у 

do wynajęcia. Na pię 
trze, O obne wejście. 
Aityleryjska I m. 3. 

Do wynajęcia 
umeblowany poxój, Dą- 
browskiego 12 m. 3. 

  

szkole 
wstuej, 

Dąbrow skiego 12 m. 3 
6d 17 do 20-tej. 

  

  

Zguby posz 
mauczczy "le posady rolnej w 

BR e maj. pisarza, pro- 
wiantowega lub prak 

pu: 3go b m sgu-tykantaroinego,rów-sierpień za utrzyma kowany fachowiec.pie- 
biono w okolicy nież może prowadzić nie. 2 

Ziel nych Jezior r<- książki, posiada Świa w Adm. 
„Scotta* Nrdectwa ze szkół i przk „A- B 

149200. Łaskawego zna- tyk odbytych, Ui Nie- 
wolwer 

lazcę uprasza się Oświeska 22-16 m. 7. 
odniesienie za vyna 
grodzeniem pod sdre tudent 

; Warszawskiej przy- 
Zadź Po Asa gotowuje na wydz, 

> = mechaniczny i elektry 
czny (prawa Nowo- 

kradzione weksle w PRZ 
ilości 17 sztuk na EB ISO: 

różne sumy w dola- = ——= 
rach na ogólną kwotę Przygot. 
1250 dolaróv wysta-do konkursowych 

1 piec 
„ Jacka 5. 

  

Nzyczycielka gimnaz- 
jum języków nie- 7—10 lat. 

mieckiego i francuskie- я 
go przyjmie lekcje w Od 11—1 godz. 

średniej pry= 
Wiadomości 

? jakiejkolwiek 

MY inteligentny Olszamowski. 
ciłowiek, 

Politechniki 

z 

SS poszuku e z ———— 

DOE poszuku- bezpłatuej prakty 
ki farmaceutycznej, 
albo kondycji do Azie-m. 6 Zubaczyk Wło- 

wyryryY Ci za utrzymsnie. Zgło dzimierz. 
szenia ui, Zamkowa о— 
24—3. szelkia roboty 
m i druciarskie wyko- 

Panienka nuje tanie i s lidnie 

która ukończyła w r b. /Ygsnowski Michał 
Bukowa 12. gimnazjum, poszukuje S 

posady kasjerki, irka- porod pan 
sentki i t.p. Może zło- WANY, = MB Che: 
żyć kaucję. Oferty do Legionowa 43. > 
redatcji dla „13* bowski Antoni, 

"1 Studentka 

pca AE, 

luszrz p'osi O 
dzialenie įskiejkol, 

wiek pracy Stanisław 
Andrzejewski. Pokój 6. 
———————— 

  Młoda nauczy- 
cielka 

wyjedzie na lato za b. 
skromnem wynagrodze- 
niem do *ziecka cd 

Świadectxo 
b. dobre, Wielka 27—3, Poszukuję 

  

Bazyljsńska 4 m. 26 Dominika Grzbiur 

  

Wozek 
tudent matematyki uejskromniejszych 

wyjedzie do ma» wsrunkach w zakładzie 

jątka na kondycję na piekarskim wykwaliti- 

Łsskawe clerty karz. Lipowa — 

„Siowa“ pod Liksza Jan, 

zofar z dobremi 
świadectwami, trze- 

poszu- 

  

  

D:'H: ochmistrzyni, 
zdrowa, pracowita, źwy, uczciwy. 

skromie wynagrodze kuje pracy. W 

kuchni, 
7 a—7. bramsk:    

  

ucharka z dobremi 
Kucharka K rekomendacjami, 

czyli stužaca do wszyst- czysta, Nowogrėdzka 8, towa 6—6. 
e-kiego Z dobrem goto- Kopciuch Darja, 

wione przez Robertagz minów Politechniki waniem poszukuje po- 
Rojcewicza —nnieważ-i Uniwersytetu (Medy- 
niam i przestrzegam cyne, Farmacja oraz do wyjazd, posiada Świa- 
przed ich przyjmowa» Iustytutu Dentyst, li- 

— sierpień, Sw.ska 16—7. 

A а 

sady, zgadza się na 

dectwa 
3 szkiewicz Witold. 

je pracy. Wielka 28 

posady gospodyni znam 
się na hodowli drobin, ży jub groszach Ofe m. 3. 

po ukuję pracy do wyrobie wina, krawie- ry dla rodziny B., — 
zorcy domu lsbczyźn e i fryzjerstwie przyjmuje Administra. 

janej. Warszwa Rybaki 10-35 cją „Sł wa”, 

przytnie przcę na 

ymaga- . 
nie. Dobrze zna się nania skrcmne. Wasilew: 

Nowoświecka ski Antoni — Ostro- 

E*onom, zdolny, — 
pracowity poleca udzielenie 

Adres Tzter- się. Bakszta 14. Jann- wiek posady. Kozyrski 10, Marciniak Konstan- 

  

  MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAŚAĆ AAAAMAAAAAA i BS Eat 6 Poleczm 3 
STATKI NA RZ EC E WILIJI jący dobrze swój dziewczynę 

Kursują w godzinach: lach, poszukuje pracy , dobrem usposobieniu 
z Wilna 8. 9, 10, Ii, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.30 1 20. g Zygmantowicz Stełan,„, pokojową lub do 

Mostowa 3. dziecka. Dowiedzieć się 

zewc poszukuje pra.  Tedakcji 
cy przy warsztacie , 

S kieg: 

  

  

czy też samodzielnie. 
Może wyjechać ns 
prowincję, Sokoła 16, 
Hurczyn Stanisław, 

о, pracowita — 
uczciwa — poszukuje 
pracy. Może wyjechać 
na prowincję Stryczyń* 
ska Emilja. Chocimska 

Cxarz, gruntowule 
obeznsuy ze swym —- 

zawodem, zdolny ta 
chowiec, — pi szukuje 

operuje zamki 
dorsbia klncze, ta- 

Po: Kosowski Jal. nio solid ie szybko 
vau žyeka MIE wykwalifikcwzny ślu- 

kiernik. Zasjacy 597 Bruzga Stanisław 
Gem ŻĘ (ASY, Saraceńska 4 m. 12. 

precowity. Przyjme 
posadę — za skromne brze i niedrogo,— 

wynagrodzenie. TUM yykonanie staranne, 
mel Ernest. Pańska 7 zagadka Brygida. — c= RBA 

Siostra pielęgniarka O 
poszukuje possdy p zy (482 prosi o udzie= 
chorych, może na wy- w lenie jskiejkolwiek 
jazd posiads dobre re- pracy, Może wyjechać 

rawcowa, szyje do= 

terencje. Zgłoszenia do na prowincję. Kijow- 
Administracji poć W.F. ssa 4 Kowziewski Ja- 

kób. 

  

Polessna 
przez Tow. ow. Wln- Zredukowany 
centego rodzina, zkła- woźny z  iustytnćji 
d.jąca się z matki su- ubezpieczeniowej, — z 
chotnicy, ojca bezre* dobr emiświedectwami 
botnego i trojga wat młody, żonaty poszu- 
łych i głodnych dzieci kuje przcy Adrejmias 
prosi o pomoc w od:ie Ignacy Koszykowa 39 

= 6-ej blasy 
gimnazjum poszu= 

RETRO kuje kondycji na rok 
Siuž ca spokojn2,— na wieš  GOruntowna 

lubiąca dzieci po- znajomość matematyki. 
szukuje pracy, Może Adres: Gródek k-Mo- 
wyjechać na wieś, — łodeczna . Z 
Awsiukiewicz  Emilja 
Zaulek Betlejemski 8. (Herk specjalista 

od ciastek, Zdolny 
Kae, uczciwe pracowity. Z powodu 

pracowita przyjmie kryzysu chwilowo bez 
posadę, — wymaganie zajęci». Šniegowy B4, 
skromne. Pietkiewicz Kisilewski Stanisław. 
Michalica. Sotjaniki 7. 

  

    

— w casa pod e 
nem lub na WI- 

Służąca leńszczyźnie przyjmie 
z dobremi  Świade- pracę na sezon Kalwa- 

ctwami poszukuje po ryjska 135. Wodejko 
sady do wszystkiego, Adolf, 
Umie gotować Por- m m wam 

Kowai znający swój 
—- $ fach — poszukuje 

zewc pozostający pracy najchętniej do 
= bez pracy prosi o majątku, spokojny, pra* 

jakiejkol- cowity, Nowogrodzka 
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B. FARDJOHN 

Tajemnica Kelthpocl- Square 
— Oni mie wiedzieli, że pan jest sy- 

nem Boydea. 
— Nie. 
— Pan to ukrywał? 

— Do Ślubu. ® 
— A więc doniedawna ? 

— Tak. 
— Może wyjaśni pan przyczyny, dla 

których ukrywa! swe prawdziwe nazwi- 
sko? Pan się wstydził ojca ? 

— Pytamia pańskie są okrutne, 

Sędzia śledczy — Ja zgadzam się ze 
świadkiem, iwiększość pańskich pytań 
nie ma żadnego związku ze sprawą, 

Przysięgły — Panie sędzio, musimy 
przecież okireślić Ściśle jakie stosunki 
łączyły ojca z synem. 

Jeśli nie bierzemy pod uiwagę zez- 
nań lady Worton, to na zasadzie eksper- 
tyzy lekarskiej, możemy twierdzić, że 
osłtatnią osobą, która się widziała ze 
zmstrtym był jego syn Reginald. 

Reginald — To nie jest prawdą! 
Ktoś jeszcze musiał być po mojem wyj- 
ściu! 

Przysięgły — A jeśli ja powiem, że 

jedyny ze świadków wezwanych do śledz 
twa? 

Reginald nie odpowiedział. 
Przysięgły — Teraz pan zarządza ma 

jątkiem zmarłego ? 
— Tak. 
— A więc pan jest. jedynym człowie- 

kiem, któremu śmierć Boyde'a była na 
rękę? 

Sędzia — Tego rodzaju pytania są 
niedopuszczalne wobec świadka, którego 
zeznanie nie pozostawia nie do życzenia 
było jasne, szczere i znać było w niem 

chęć dopomożenia śledztwu. 

Reginald — Muszę przyznać, że brak 
testamentu był dla mnie niespodzianika. 
Bylem przekonany, że istnieje testament 
na mocy którego będę pozbawiony spad- 
ku. Dotąd jeszcze nie jestem pewien, czy 
nie zostanę magle pozbawiony spadku 
pówinego pięknego (dnia... 

Przysięgły — To nie jest prawdopo- 
dobne. Już dosyć czasu upłynęło, można 
„było znaleźć testament. 

Sędzia — (do świadka) — czy pan 
słyszał, eo mówiono tutaj o kuli w ścia- 
nie. Czy ojciec pana miał rewiolwer ? 

Reginald — Kiedy mieszkałem z 
nim, ojciec miał zawsze przy sobie na- 
bity rewolwer systemu Colta. Nie wiem, 
czy po mojem odejściu, miał go madal. 

—Czy ojciec pania umiał strzelać ? 
— Nie sądzę. 

— Kiedy pan załchorował ? 

— Nazajutrz, po bytności u ojca. 
— Gdzie spędził pan wieczór czwart- 

kowy? 
— Leżalem w łóżku: przez cały ty- 

dzień nie wstawatem z łóżka. 
Sędzia — (do przysięgłych), 

Pnzed godziną dostałem pisemne zgło- 
szenie od świadka, kłbóry chce złożyć ze- 
znanie, Świadek jest w poczekailni. Pro- 
poniuję wysłuchać go. (Do woźnego), 
Wiprowalzić d-ra Paya. 

ROZDZIAŁ XXVI 
REWELACJE D-RA PAYA 
Nowy świajdek, był to wysoki, nieco 

pochyloniy mężczyzna, lo popielato - sza- 
rej twarzy i dziwinem, nieprzyjemnem 
spojriaeniem szarych, błyszczących oczu. 
Wąskie, zaciśnięte usta, nerwowe, chu- 
de ręce, jasny, spokojny głos i sposób 
zachowania, świadczyły o dużej sile we- 

    

wnętrzmej i umiejętności podporządko- 
wania wszystkiego zimnemu rozumowa- 

niu. 

— Przybyłem tu z własnej woli, 
— oznajmił doktór Pay, zwracając się 
do sędziego i nie patrząc ani na przysię- 

głych, ani na publiczność, — aby speł- 
mić obowiązek społeczny. Zdaje mi się, 
że mógłbym. rzucić trochę światła na tok 
šledztwa, alle, oczywiście, nie ja mogę o 
tem sądzić, Chciałe mopowiedzieć o zda- 
rzeniu którego byłem świadkiem 12-g0 
mainea: — w: nocy. Mieszkam przy Shore 
street i dkna mojego ilaboratorjum che- 
micznego wychodzą na Keitlhpool - sq. 
nawprost okien domu Samuela Boyde'u. 
Pracuję 'późno w nocy i nigdy się nie 
ikładę wcześniej, jak o 3-ej rano. Koło 
trzeciej rano stałem przy dknie, gdy na- 
gle uwagę moją przyciągnął jakiś ruch 
przed drzwiami Boyde'a. Drzwi się 
twiairły i wyszedł jakiś dzłowiek. Noc by- 
ła ciemna, mie mogłem więc widzieć go, 
ale zdawało mi się, że ten człowiek za- 
trzymał się w niepawności na schod- 
kach i oglądał się, jakby nie chcące być 
widzianym. Ten fakt zastanowił mnie, 
Zbudziły się miejasne podejrzenia. Mam 

w laboratorjum aparalt własnej konstruk 
cji, który posiada kliszę fotograficzną i 
refllekitor, oświetlany magnezją. Dzięki 
temu aparatowi, mogę oświecić przed- 
mioty stojące bandzo daleko, pozostając 
jedlnocześnie w cieniu. Pawiodowany 'po- 
dejrzanem zachowaniem nieznajomego, 

sikienowałem na niego refllekton,. Błysnę- 
ło światło ma chwiilę, ale wystarczyło 
bym mógł przyjnzeć się twarzy młodzień- 
ea. Tiwajrtz jego była bllada i wykirzywio- 
na ze strachu. Соргам@а wyraz jego 
twarzy miał tłumaczyć nagłością świa- 
tła, które go olśniło, W każdym razie 
uważałem za konieczne opowiedzieć v 
tem sądowi. 

— Sędzia — Pan mówi, że dobrze wi- 
dział twarz młodzieńca? Czy był to ktoś 
znajomy: ? 

— Nie, nigdy dotąd nie widziaiem te- 

go człowieka. 
— Wypadek ten musi mieć niezawod 

ny awiązek ze śmiercią Boyde'a i znik- 
nięciem Abla Dealtha, 

Qzy nie znał pam Abla Deatha ? 

— Nie widziałem go nigdy. 
— A Samuela Boyjde'a?. 
— Zmałem go (lrochę z daleka. 
— Czy poznałby pan tego młodzień- 

ca, gdyby pam go znowu spotkał? 
— Sądzę, że talk. 
— Czy nigdy nie zauwiażył pan, żeby 

ktoś tak późno wychodził z domu Bo- 

yde'a? 
— Nigdy! Właśnie ta okoliczność da- 

ła mi do myślenia, : 
'To mówiąc dr. Pay podniósł głowę i 

spojrzał po publiczności, Szare, zimne o- 
czy doszły do miejsca, gdzie siedziała ca- 
ła wodzina Robsonów i zatirzymały się. 
Publiczność śledziła z zapartym tchem 
ruchy uczonego. Uczucie dziwnego naprę 
żenia ogarnęło całą salę. Ciotka Rob, 
wypiła mimowoli palce w rękaw męża, 
a oczy Betty mozszenzyły się z wyrazem 
przestradhu. Ciszę przerwał lodowaty 
glos @та Payai, który powiedizał pół- 
glosem do siebie: 

— Dziwne podobieństwo! 
— © kim pan mówi? — zapytał ży- 

wo sędzia. 
— O tym (panu, — odpowiedział dr. 

Pay, pokazując Reginalda. — On przy- 
pomina bardzo człowieka, którego wi- 
działem wtedy na schodach Boyde'a. 

Reginald zerwał się z okrzykiem о- 

burzenia. 
W saili zakotłowało się. Dick posa- 

dził Reginalda łagodnie na miejsce. 

— Będziesz mógł dowieść z łatwo- 

ścią, że byłeś gdzieśindziej, że spałeś 
w domu — tłumaczył mu Diek cicho. — 
Uspokuj się. Betfy mie denerwuj się! 

iAlle serce jdgo Ścisnęło się złem prze- 
czuciaem: Widział, że sjpriawa się gmat- 

wała coraz bardziej, że (gęsta sieć omo- 
tywała osoby, które kochał tak: gorąco. 

Sędzia (do d-ra Payia) — Ten pan 
jest synem Samuela Boyde'a. 

— Nie wiedziałem 0 tem. Zdziwiło 
mnie podobieństwo. S 

— Czy pan się nie myli, co do tego 
podobieństwa ? 

— Czy można w tych warunkach być 
pewmym — odpowiedział uczony. Są wiy- 
padki w moich doświadczeniach nauko- 
wych, że wszystkie obliczenia zawodzą 
'w ostatniej chwili, A jeśli omyłki są mo- 
żliwie w nauce, to tembandziej tam, gdzie 
chodzi o wrażenie. Powtarzam, że podo- 

bieństwo tego (pana, do młodzieńca, któ- 
rego widziałem wj mocy l-go marca na 
schodkach jest zdumiewające. Ale zda- 
rza się, że najwiiększe podobieństwo jest 
zawodne. Zdarzały się przecież wypadki, 
że nazajutrz, po dokonaniu egzekucji do- 
wiadywano się o niewinności skazane- 

go. 
Betty drgmęła i zamknęła oczy. 
Doktor Pay — Jeśli pamowie nie ma- 

ją już żadnych więcej pytań, proszę mi 
pozwolić odejść. Źle się czuję w niezwy- 
kłej dla mnie atmosferze sądu. 

Sędzia pozwolił mu odejść, poczem 
przerwano posiedzenie do dnia następ- 

nego. 
ROZDZDIAŁ XXVII 

WĄTPLIWOŚCI DICKA 

Rodzina Robsonów opuściła salę z 

ciężkiem sercami: Po rewelacji doktora 
Paya, jedynym ratunkiem Reginalda 
było znaleźć świadka, któryby Stwierdził 
że wrócił do domu przed północą i wię- 
cej nie wychodził. Byłby to dowód zdej- 

mujący z niego podejrzenie, które rzucił 
dr. Pay. Ale czy Świadek sięznajdzie? 
Milczenie Reginalda! budziło niapokój w 
sencu Dicka. 

Przed swym domem, Robson spotkał 
Lamberta i podszedł do niego. 

— Pan jest na służbie? — zapytał. 

— Talk. 
— Czy jest coś nowego? 
— Niema. 
— Nie bawmy się w chowanego, — 

rzekł Robson, — pam nas śledzi? 
Detektyw: podparł się w! brodę zmie- 

szamy. i mie odpowiedział. 
— Słuchajcie, kolego, jesteśmy sta- 

remi przyjaciółmi i, mam nadzieję, że 
zostaniemy niemi nadal. Mówmy więc 

Szczenze. 
— Nie można tak stawić sprawy, Rob- 

sonie. Kiedy chodzi o obowiązek, czyż 
można mówić '0 przyjaźni? 

— Nie, naturalnie, ale pan rozumie, 
jak bardzo interesuje mnie ta sprawa? 
Pan śledzi mego zięcia? 

Detektyw znówi podparł się w: brodę: 
Byl to jego zwykły ruch, kiedy miał 
głowię zajętą czemś poważnem. Robson 
zmał dobrze 'ten ruch. 

— Posłuchajcie, kolego — Lambert, 
Czyż możecie wiątpić w szczerość jego 
słów? 

— Nie wątpię, naturalnie, ale mu- 

szę spełmić to, co mi kazano. 

— Narazie, wybaczcie, nie mogę nie 
więcej wam powiedzieć. To sprawa bar- 

dzo trudna, zaplątana do największego 
stopnia i Bóg jeden raczy wiedzieć, czy 

uda się nam ją rozplątać! Dzisiaj mamy 
dwa punkty przeciwległe, z których mu- 

simy wychodzić. 
—- Jednym z nich jest mój zięć? --- 

zapytał z niepokojem Robson. 
— Tak. A drugim jest Abel Death. 

(© CN.) 
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