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Fakt załania a powodzenie v Para _ SYTUACJA W NIEMCZECH 
Mowa kancierza V. Papena 

  

Czem jest „uktad zaufania“ francu- 

sko - angielski z dnia 13 lipca? 

Czytelnicy nasi pamiętają uporczy- 

wie przez nas od lat powtarzaną formut- 

kę: „Liga Narodów to tylko pseudonim 

współpracy politycznej Anglji, Francji i 

Niemiec w kierunku uzależnienia od u- 

zgodnień pomiędzy sobą, państw mniej- 
szych w Europie".  Rozszerzaliśmy ię 

formułkę także objaśnieniem, iż stosut- 

ki irancusko - angielskie noszą inny cha- 

rakter, niż stosunki obu tych państw z 

Niemcami. 

Obecny „układ zaufania* wydaje się 
nam być przedewszystkiem ujawnieniem 

tego, co nieoficjalnie istniało zawsze. 

Nieoficjalnie, Liga Narodów, — to zna- 

czy system współżycia wielkich państw 

europejskich, który po wojnie wstąpił w 

miejsce przedwojennych systemów trói- 

przymierza i trójporozumienia — a 

więc Liga Narodów w jej znaczeniu po- 

łitycznem spełniała trojaką rolę: 1) sta- 

nowiła organizację solidarności państw 

europejskich wobec ciągle wzrastających 

zakusów Stanów Zjednoczonych do wtrą 

cania się w sprawy całego świata; ) 

Była terenem współpracy Anglji i Fran- 

cji; 3) Była terenem uzgadniania stosun- 

ku tych dwóch państw do Niemiec. 
Jeżeli w powyższym ustępie  użyli- 

śmy zwrotu: „spełniała trojaką rolę* — 

to może użyliśmy określeń trochę prze- 

sadnych. Można się wyrazić jeszcze Ściś- 

tej: Liga Narodów zawsze była organi- 

zacją mocarstw europejskich, zaopatrzo- 

mą w teatralną inscenizację rzekomej rów 

ności z państwami małemi, która staie 

wykazywała trojakie tendencje do.... 

Być może dziwi czytelnika, że pi- 
sząc o „pakcie zaufania”, który urodził 

się z konferencji lozańskiej, głowimy 

się nad formułkami, określającemi Ligę 

Narodów. Robimy to jednak świadomie: 

i konsekwentnie. Dla nas Liga Naro- 
dów, to hegemonja mocarstw nad pań- 

stwami małemi. Gdzie mają miejsce 
działania tej hegemonji, czy na As- 
sambleji genewskiej, cy na konieren- 

cji lozanskiej, podczas której pań- 

stwa mniejsze wystawiane są za 
drzwi bez żadnej już ceremonji -— to 
stanowi dla nas rzecz upełnie obojętną. 

Ligą Narodów nazywamy nie teatr, bu- 

dowany przez system panujący obecnie 

w Europie, lecz Ligą Narodów nazywa- 

my sagią treść polityczną tego systemu. 

Jeżeli przez lata obszerwowaliśmy w 
„Lidze Narodów* pewne tendencje, to 
dzisiaj możemy mówić tylko 0 wzmože- 

miu, o wyolbrzymieniu tych właśnie ten- 

dencyj. Wyrosły, zmężniały one tak dale- 

ce, że zrywają muśliny, któremi były 0- 

słonięte. Solidarność Europy przeciwko 
Stanom została po raz pierwszy w spo- 

sób jawny proklamowana. Brutalność 

wielkich mocarstw zaakcentowała się w 

historycznym epizodzie, kiedy Anglik 

na pytanie p. Marinkowicza, ministra 

Jugosławii, cy może zabrać głos w pew- 

nej sprawie — odpowiedział: „tylko dla 

powiedzenia „tak*. Objawem współ- 

pracy francusko - angielskiej jest ogłc- 

szony „pakt zaufania” i tylko kwestja 

stosunku Francji i Anglji do Niemiec 
znalazła się pod pewnym znakiem zapy- 
tania. 

Ten znak zapytania wynikł z wewnę- 
trznego położenia w Niemczech.. я 

Rzad v. Papena wszedt na drogę ry- 
zykowną, na drogę zamachu stanu. W r. 
1920 nie udał się w Berlinie prawicowy 
zamach stanu v. Kappa. V. Kapp był po- 

zornym zwycięzcą, zapanował nad urzę- 
dami, ale oto solidarny strajk róbotni- 
ków zakładów użyteczności publicz- 
nych, kolei i.t.d. zmusił go do porzuce- 

nia owoców zwycięstwa, do sromotnej 

kapitulacji Dziś jednak stosunki się 
zmieniły. Jak widzimy z dzisiejszych de- 
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do domu, lub z 

pesz wieczornych, reakcja przeciwko 

wczorajszemu zamachowi stanu objawi- 

ła się w Niemczech tylko w postaci: 1) 

zarzutów, stawianych po gazetach i na 

wiecach, że v. Papen postąpił nieprawo- 

rządnie; 2) ostrzeżeń, wydanych przez 

socjaldemokratów i komunistew, w któ- 

rych mie te grona przestrzegają swych 

sympatycznych członków przed prowo- 

katorami, którzy będą chcieli ich pociąg 

nąć do czynnych wystąpień... No, jeśli 

tak, to sądzimy, że rząd v. Papena mo- 

że spać spokojnie. Widać, że strajk mu 

nie grozi, bo na strajk nie pozwołą ro- 

botnicze zastępy hitlerowców. Doświad- 

czenie nam wskazuje, jak wielką wagę 

w historji współczesnej odegrywają dy- 

namiczne masy robotnicze. 

V. Papen wygłosił rozumną mowę 

przed radjo, w której wskazuje, że so- 

cjal-demokraci uatwiali pracę komuni- 

stom. Arguinenty v. Papena są oczywi- 

ście zupełnie słuszne. Należy pamiętać, 

że Niemcy jest to kraj, w którym 5 mi- 

ljonów osob głosowało na komunistów. 

Spojrzyjmy zaś otwarcie niebezpieczeń- 

stwu w oczy i powiedzmy sobie, że ko- 

munizm w Niemczech byłby stokroć 

niebezpieczniejszy, niż komunizm nad 

Wołgą, Obią i Jenisiejem. Niemiecka 

piatiletka wyglądałaby całkiem inaczej, 

niż ten chaos, w którym się pęta wschod 

Z chwilą, kiedy v. Papen zwycięży, 

kiedy bliskie wybory do Reichstagu wy- 

klarują sytuację, wyklarują stosunek, w 

którym mają pozostać do siebie Reichs- 

wehra i Hitler, Stalhelm i koszule bru- 

natne — ułoży się też stosunek kontra- 

hentów paktu zaufania, to jest Francji i 

Anglji do Niemiec. Stanie się to w naj- 

bliższych paru tygodniach. W żadnym 

wypadku nie przypisywałbym „paktowi 

zaufania” z dnia 13 lipca znaczenia od- 

nowionej Ententy do gnębienia Niemiec. 

Co do spraw polskich, to ruchiiwa 

agencja „Iskra“ przyniosła nam wcze- 

raj wywiad z ministrem Zaleskim, któ- 

ry, niestety, dzięki powiększeniu rozinia-- 

rów naszej gazety, które miało miejsce 

wczoraj i wynikłym stąd pewnym trud- 

nościom technicznym w drukarni — nie 

został włamany do wczorajszego nuime- 

ru. 
W wywiadzie tym, który p. minister 

Zaleski udzielił pewnemu dziennikarzo- 

wi niemieckiemu, zasługują zwłaszcza na 
uwagę rozumne słowa, które nasz mini - 

ster wypowiedział o znaczeniu propa- 

gandy: 

Musimy znaleźć wkońcu drogę, ażeby za- 
hamować stanowczo propagandę, prowadzoną 
przeciw sobie. Sądzę, że na tem polu zada- 

niem odpowiedzialnych przedstawicieli prasy 

obydwóch krajów powinno być znalezienie 
wspólnego środką i dróg, wiodących do zbii- 
żenia i porozumienia się, ażeby przez to u- 
niemożliwić zatruwającą atmosferę propagan- 

dę. Rządy obu państw mogą ze swej strony 
przyczynić się uo tego, nie mogą jednak roz- 

wiązać zagadnienia wobec istniejącej w obu 

państwach wolności prasy. W każdym razie 
rząd polski oddawna wytknął sobie cel zbliże- 

nia obu państw i jest zdecydowany działać w 
przyszłości również w tym kierunku. 

Należy przyznać, że i niektóre pyta- 

nia dziennikarza niemieckiego były bar- 

dzo sensowriie: 

Ponieważ w dzisiejszych stosunkach poli- 

tycznych niemożliwe jest rzeczywiste zado - 

wolenie Europy bez przywrócenia prawdziwie 

przyjacielskich stosunków sąsiedzkich między 

Niemcami i Francją z jednej strony, a między 

Niemcami i Polską z drugiej —jakie środki u- 

waża Pan Minister za stosowne, ażeby oprócz 

proponowanego przez Polskę rozbrojenia гло- 
ralnego sprowadzić rzeczywiste odprężenie w 

dzisiejszej atmosferze między Niemcami a Ро!- 

ską, stanowiącej przedmiot zaniepokojenia i 

niebezpieczeństwa dla pokoju Europy?. 

Słusznie, bardzo słusznie! Należy szu- 

kać tej drogi: Ale trzeba także, aby 

Niemcy rozumieli, że próba odebrania 

nam Pomorza — to wojna. Cat. 
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TRYBUNAŁ STANU W SOBOTĘ 
BERLIN. PAT. — Trybunał Stanu w 

Lipsku zbierze się w' sobotę o g. 10 rano. 
Przybyły dziś do Lipska dyrektor mini- 
sterjalmy Badt złożył skargę zawieszonego 
«w urzędowaniu rządu pruskiego w sekre- 
tarjacie Trybunału Stanu. Według donie- 
sień biura Wolffa, wniosek skargi brzmi: 
„Wdrożyć tymczasowe zarządzenia; pole- 

cić, aby mianowany ma podstawie rozpo- 
rządzenia prezydenta Rzeszy z dnia 20-go 
lipca komisarz rządowy Prus narazie po- 
wstrzymał się od spełniania: obowiązków 
służbowych. Równocześnie ze skargą rzą- 
du pruskiego wpłynęła do Trybunału skar- 
ga rządu bawarskiego pnzeciwiko zarzą- 
dzeniom rządu Rzeszy, doamgająca się wy- 
dania orzeczeń w szeregu wątpliwych (kwe- 
styj. Do skargi tej przyłączyć się ma — 
według doniesień prasy — również rząd 
Wirtembergji. 

ZAMKNIĘCIE „ВОТЕ FAHNE" 
BERLIN. PAT. — Według doniesień 

prasy, kierownictiwo stronmictwa marodo- 

wych socjalistów wystąpić ma jeszcze w 
ciągu dnia dzisiejszego z żądaniem do kan- 
elerza v. Papena o rozwiązanie partji ko- 

munistycznej i zawieszenie całej prasy ko- 
munistycznej, 

Dziś rano nastąpiło zamknięcie komu- 
nistycznego pisma „Rote Fahme*. Maszy- 
ny opieczętowano i prezd drukarnią wy- 
stawiono silny posterunek policyjny. Zarzą 
dzenie to motywowane jest ukazaniem się 
nielegalnej ulotki komunistycznej, wyda- 
nej w tej drukarni, Wobec powyższego za- 
rządzenia „Rote Fahne* w dniu dzisiej- 
szym nie ukaże się. Mieszcący się w tym 
samym gmachu lokal partji komunistycz- 
nej nie ostał obsadzony. 

* * * 

BERLIN. PAT. — Wedle doniesień 
prasy, ma być wytoczone postępowanie 
przeciwko  Grzesinsky'emu,  Weissowi i 
Heimansbergowi za spnzeciwianie się za- 
rządzeniom kierownictwa wojskowego, Za-- 
rządzenia te wydane byly: na podstawie o- 
statniego dekretu prezydenta Rzeszy, 

DALSZE KRWAWE WYPĄDKI 
BERLIN. PAT. — Donoszą o następn- 

jących zajściach, które wydarzyły się w 
ciągu ubiegłej nocy: 

W. Berlinie o północy komuniści usiło- 
wali wznieść barykadę w dzielnicy wschod 
niej. Użyli do tego celu zatrzymanego au- 
tobusu oraz tramwaju, Gdy ma miejsce 
przybyła policja, komuniści przyjęli ją gra 
dem kul rewolwerowych. Policjanci odpo- 
wiedzieli salwą. Zabity został jeden komu- 
nista, a szereg uczestników: zajścia został 
ranny. W Ha'mburjgu doszło do ostrego 
starcia między narodowymi socjalistami a 
członikami t. zw. „frontu antyfaszystow- 
skiego”. W czasie tej bójki jeden narodo- 
wy socjalista został zabity, a! szereg dal- 
szych — lekko ranionych, Według donte- 
sień ze Szczecina, w: kąpielisku Zingst: za- 
mordowany został urzędnik, wydelegowa- 
ny do nadzoru nad zgromadzeniem komu- 
nistycznem. W Gelsenkirchen doszło rów- 
nież do ostrego starcia między narodowym 
socjalistą a członkami Żelaznego Frontu. 
Hitlerowiec dał szereg strzałów, na skutek 

których 3 uczestników stamcia zostało cięż 
ko ranionych. W walce, jaka się następnie 
wywiązała, sprawca napadu doznał cięż- 
kich obrżeń, ё 

KOMUNIŠCI NAWGEUJĄ 
DO STRAJKU GENERALNEGO 
BERLIN. PAT. — W godzinach popo- 

łudniowych ukazały się w dniu 21 bm. na 
mieście ułotki kierownictwa partji komu-- 
nistycznej, nawołujące robotników do roz- 
poczęcia strajku generalnego na znak pro- 
testu przeciwiko zarządzeniom rządu Pa- 
pena. Odezwa zwraca się do robotników 
socjal - demokratów i ezłonków zawodo- 
wych zwiądków: robotniczych, wzywając 
= do udziału w strajku wiaz z komunis- 

o 

BRASŁAW — Ksjęgaia T-wa „Lot“. 
BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy, 
BARANOWICZE — si, 

DUKSZTY — Baiei Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa — 
GRODNO — Ksiegarnja T-wa „Ruch“, 

IWIENIEC — Sklep tytonjowy — S. 
KŁECK — Sklep „Jedność” 
LIDA — ul, Suwalska 13 — S, Mateskį, 
MOŁODECZNO — Księgarnia 

CENY OGŁOSZEŃ: milimetrowy jeduoszpałtowy 
milimetr 50 gr, Kronika rekłamowa miłłmetr 60 gr, nadesłane, 

Zagraniczne 50 proc, drożej, ы Ogłoszenia 
do miejsca, Terminy druku mogą być 
  

BERLIN. PAT. — Kanclerz Papen wygłosił 
20 bm. wieczorem przez radjo przemówienie, 

w którem uzasadniał zarządzenia, wydane w 

celu przywrócenia normalnych stosunków w 
Prusach. 8 

Mówca zaznaczył, że partja komunistyczna 

wedie oświadczeń własnych przywódców i na 
podstawie wiełu taktów, stwierdzonych przez 
Najwyższy Trybunał Rzeszy, dąży do obalenia 

konstytucji w drodze gwałtu, pracuje od lat 

nad rozbiciem policji i wojska, usiłuje zniszczyć 
religijne, moralne i kulturalne podstawy naro. 

du niemieckiego, a do walki politycznej wno- 

si, przy pomocy swych nielegalnych organizacyj 

terorystycznych, gwałt i mord jako środki wał 

ki, 

Obowiązkiem każdego rządu jest ustalić 
wyraźnie różnicęz między wrogami państwa, a 

temi odłamami narodu niemieckiego, które wal 

czą o dobro powszechne. Ponieważ miarodajne 

koła polityczne nie mogły się zdecydować na 
zejście ze stanowiska moralnego i polityczne- 
go równouprawnienia komunistów i narodowych 

socjalistów, więc wytworzył się nienaturalny 

stan, w którym siły komunistyczne stanęły w 
jednolitym froncie, powstającym przeciwko ro 

snącemu ruchowi narodowo-socjalistycznemu. 

Rząd Rzeszy nie mieszał się tak długo do 

tego, dopóki ruchy te pozostawały sprawą czy 
sto partyjną. Widział się jednak zmuszonym do 

interwencji, gdy udział komunistów w jedno- 
litym froncie, dokonany narazie ze względów 
partyjno-taktycznych, zaczął wywierać wpływ 

na zarządzenia odpowiedzialnych kół  rządo- 

wych w Prusach. Interwencja rządu Rzeszy w 

stosunku do rządu pruskiego okazała się konie- 

czna, nie było bowiem rzeczą przypadku, że 
tylko w Prusach komunistyczne organizacje ho 
jowe przybrały rozmiary, zagrażające stale po 
rządkowi publicznemu i że tylko w Prusach to 
warzyszyły walce wyborczej wzmagające się 

"coraz bardziej krwawe walki. 

Przeprowadzone w ostatnich czasach docho 
dzenia stwierdziły, że znaczna część wspon'nia 

nych zaburzeń i walk spowodowana zostałą 

ODPOWIEDŹ OPOZYCJ 
BERLIN. PAT. — Dwaj byli kancierze Rze- 

szy, będący leaderami partji centrowej, Marx i 
Bruening, wystąpili wczoraj z ostrym  prote- 
stem przeciwko zarządzeniom nadzwyczajnym 
rządu Rzeszy na terenie Prus. Marx na zgroma 
dzeniu centrowem w Królewcu oświadczył, że 
akcja rządu Papena wywołać musi jak najwięk 
sze zastrzeżenia. Dekrety arezydenta Rzeszy ce 
mentują tem silniej szeregi zwolenników partji 
socjal-demokratycznej, zwłaszcza wśród rzesz 
robotniczych. Mówca wyraził obawę, że ostat 
nie zarządzenia pchną partję socjał-demokra- 
tycną zpowrotem w objęcia radykalizmu poli- 
tycznego. 

OSTRE ZARZĄDZENIA GEN. RUNSTEDTA 
BERLIN. PAT. — Komendant woj- 

skowy na Berlin i Brandenburgję gen. 
'Rundstedt wydał dwa niezwykle ostre 
roporządzenia, wchodzące natychmiast w 
życie. W jednem nakazuje on policji, aby 
gdzie tylko będzie trzeba energicznie i 
niezwłocznie używała broni.Drugie rozpo 
rządzenie nie przewiduje zaostrzenie prze 
pisów przeciwko nielegalnym  posiada- 

SKŁAD RZĄDU PRUSKIEGO 
BERLIN. PAT. — Skład obecnego 

rządu pruskiego przedstawia się w spo- 
sób następujący: 

Kanclerz Papen pełni w charakterze 
rządowego komisarza Rzeszy w Prusach 
obowiązki premjera. Komisarz  Bracht 

- mianowany został min. spraw wewnętrz 
nych. Dalsze teki piastują sekretarze 

  

Kolej Wilnc—Koszedary w sejmie łotewskim 
DEMARCHE ŁOTEWSKIEGO ZJEDNOCZENIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO 

RYGA. PAT. — Sejmowy klub zjed- 

noczenia chrześcijańskiego, wobec u- 
chwały, które powzięło zebranie przedsta 

wicieli instytucyj politycznych, społecz- 

mych oraz przemysłowo-handiowych w 

Wyrok Sądu 

Libawie, zwrócił się do rządu o wywarcie 

nacisku na rząd kowieński w sprawie о- 

twarcia ruchu kolejowego na linji Wilno 

— Kosedary — Libawa. 

`Ма \у257200 
W SPRAWIE RITY GORGSNOWEJ 

"WARSZAWA (tel. własny) — Dzi- 

po caodienttych naradach Sąd Najwyż- 

szy o godzinie 11 min. 30 wieczorem wy 

dał wyrok unieważniający wyrok śmier 

ci wydany przez lwowski Sąd Okręgowy 

na Ritę Gorgonową w sprawie o morder 

stwo Elżbiety Zarembianki. 

Na wniosek obrony Sąd Najwyższy 

prekazał sprawę do ponownego rozpa- 

trzenia Sądowi Okręgowemu w  Krako- 

wie, a nie we Lwowie. 

Szeptyckiego — A, Łasziuk, 
DĄBROWICA (Polesie) — Kajęgarsja K, Mafnowstiego, 

W. Włodzjmierow 

HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K, Smerzyński, 
Zwierzyński, 

T-wa „Ruch“, 

PRZEDSTAWICIELSTW A: 
NIEŚWIEŻ — ui. Rafeszowa — Księgarujs Jaźwióskicze, | 
NOWOGRÓBEK — Złosk Bi. ы я 
№-ЗУЛЕСТАМУ — Ksiegamja T-wa „Ruch“, 
OSZMIANA — Kslegarsia Spółdz, Naucz. 8 
PIŃSK —- Księgarnia Połska — St, Bednarski, ь За 
POSTAWY — Ksiegamnis Polskieį Macierzy Szkolnej, - 
STOŁPCE — Ksjegamia T-wa „Ruch“, j 

SŁONIM — Ksjęgarnia D. Lubowskjego, ul, Mickiewłcza HL 
ST. sSWIĘCIANY — M, Lewja —Biuro Gazetowe, ul, 3 Maja E 
WILEJKA DCWIATOWA — uł, Mickiewicza 24, F, Juczewskk 
WARSZAWĄ — Tow, Księgsrnj Kol, „Ruch“, 

RUD ZRACENZKARZEWI | 
sa stronie 2-ej i 3-ej gr, 40, Za tekstem 15 gr, Komumikaty, oraz 
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TELEGRAMY 
OBRADY KONFERENCJI 

ROZBOJENIOWEJ 
GENEWA. PAT. — Komisja główna 

konferencji rozbrojeniowej kontynuowała 

przez działalność komunistycznych grup terocy- > oj ok kawaii RZE? 
stycznych. Rozwój stosunków politycznych w W dyskusji nad pierwszą częścią pro- 
Prusach pozbawił pruskie osobistości politycz- jektu zabrał głos Litwinow, który w dłu- 

no niezależności, niezbędnej do powzięcia de- gjem przemówieniu motywował poprawki 
cyzęyj i zarządzeń, koniecznych dla zwaiczania sowieckie. Litwinow poddał projekt wezo- 
antypaństwowej działalności partji komunistycz lucji bardzo ostrej krytyce, oświadczając, 
nej. Jeżeli bowiem np. wysocy urzędnicy pań- że jest on nie do przyjęcia dla delegacji 
stwa pruskiego umożliwiali przywódcom komu- Sowieckiej. W rezolucji brak jakichkol- 
nistycznym tuszowanie ich nielegalnych dążeń Wiek propozycyj konkretnych, dotyczących 
terorystycznych, jeżeli specjalnie jeden z pru- T9dukcji ilościowej. Stanowi ona tylko po- 
skich prezydentów policji wzywał swych  to- Bok rezolucji ogólnej, przy jęt R 

5 : komisję główną prezd 3 miesiącami. Tylko 
A= przyjęcie poprawek sowieckich pozwoliło 
munistom, to oznacza to podrywanie zgóry auto 'by uważać rezolucję jako etap w kierunku 

rytetu państwa w sposób szkodliwy dia bezpie vozbrojenia. Delegacja sowiecka. zdaje so- 

czeństwa w tem państwie, bie sprawę z tego, że poprawki jej nie zo- 
В ER staną į jęte, ale talsiza je, aby wyka- 

A M w z Boe AB ge zać ua W Sowieckiego 1 
ОНИ ОНЕ НОИ АСЕ ANOAWE HeY łemu światu stanowisko rządu sowieckiego 
ko samodzielności Prus, lecz ograniczają się Następnie przemawiał delegat wioski 

do stworzenia podstaw, mających na celu przy Balbo, który oświadczył, że delegacja 

wrócenie normalnego stanu prawnego i auto- włoska nie będzie czynić trudności w przy 

rytetu państwa. Rząd Rzeszy pragnie zapewnić jeciu rezolucji, ale poddał ją ostrej kryty- 
spokojny przebieg walki wyborczej, a politycz ce, zarzucając jej nierównomierne trakto- 
ną działalność ograniczyć tylko w tym stoupniu wanie zbrojeń lądowych, morskich i po- 

0 ile to będzie niezbędnie konieczne do utrzy- wietrznych, a w szcezgólności brak kon- 
mania bezpieczeństwa publicznego.  Mąciciele pa: a e aa MOT 
pokoju, z jakiejkolwiek pochodzić będą strony Skiem. — Delegacja włoska musi stwier- 
zostaną ujęci stanowczo w karby tak, by umo- S einas E oh 

źliwione zostało narodowi rozstrzygnięcie walk niejsze, miż tego sobie życzył świat. To 
wyborczych. też delegacja włoska powstrzyma się od 

Ponieważ dotychczasowy pruski minister głosowania mad całością rezolucji i posz- 
spraw wewnętrznych oświadczył, że ustąpi tyl czególnemi jej częściami. : ' 
ko pod naciskiem gwałtu, rząd Rzeszy zmuszo- Zkolei przystąpiono do głosoawnia nad 
ny był, na podstawie pełnomocnictw, udzielo- > SRO owak tomik. 
nych przez prezydenta Rzeszy, wprowadzić w Roi kl trzecią. Na żądanie Litwi- 

Berlinie i Brandenburgji, stan wyjątkowy. Stan nową głosowanie bylo miec) Poprawkę 

wyjątkowy uthrzymany będzie tak długo, jakie gowjecką odrzucono 3 głosami przeciw 5, 
go wymagać będzie przywrócenie uporządko- przy 16 wstrzymujących się od głosowania 
wanych stosunków. Rząd Rzeszy Oczekuje, że Przebieg głosowania miał momenty humo- 
już w najbliższym czasie cofnięte będą zarządze rystyczne, szcezgólnie gdy Litwinow przez 

nia, wydane na podstawie pełnomocnictw. Po- pomylkę głosował przeciwko swej własnej 
nieważ pozostali ministrowie pruscy odmówili Poprawce, szybko zresztą porawiając się. 
współpracy ze mną — zakończył mówca.- — ECHA ŚMIERCI BATY 

stworzył i tem samem nową sytuację. Rząd Rze 

szy kroczyć będzie w dalszym ciągu drogą, któ misja śledcza ministerstwa mobót publicz- 
rą uznał za słuszną. mych w.Pradze, która pnzez kilka dni ba- 

dała przyczyny katastroty samolotu Baty, 
stwierdziła, żę katastrofa spowodwana zo 

stała gęstą mgłą, w której pilot stracił kie 
munek. Wskazywały na to zeznania świad 
ków katastrofy oraz studja nad motorem 
i szczątkami samolotu. 

ZAMORDOWANIE WÓJTA 

BRZEŚĆ nad Bugiem. PAT. — Wójt 
gminy Wielki Obzyr pow. koszynskiego 
Maksym Smoląrczyk został 'w lesie wi za- 

Prus. Zapytać należy — oświadcza mówca — S%dkowy sposób zamordowany przez nie- 
czy RW był A uczyniony mężowi znanych sprawców. . Mordercy oddali do 
stanu Seweringowi, który jak nikt inny przez Swej ofiamy trzy strzały rewolwerowe, a 
lat 14 prowadził akcję przeciwko komunizmowi mastępnie usiłowali (trupa ukryć, co jednak 
w interesie narodu niemieckiego. im się nie udało. Za sprawcami zarzadzo- 

= no pościg. Na miejsce wypadku wyjechał 
z Brześcia naczelnik urzędu śledczego kom. 
Budziński wraz z wywiadowcami oraz sil- 
my oddiał policji. Jak wskazują uzyskane 

czom broni. ы EX poszlaki, sprawcy zbrodni uciekają ku gra 
Równocześnie gen.  Rundstedt głosił nicy sowieckiej. Tło zbrodni prawdopodoh- 

wniosek o wszczęcie postępowania kar- nie polityczne. Bliższych szczegółów brak. 

dentowi policji Grzesinsky'emu, wicepre- _ ZBIEGLI ŻOŁNIERZE SOWIECCY 
zydentowi Weissowi i komendantowi KRZEMIENIEC. PAT. — Na odbytej 
Heimannsbergowi za niepodporządkowa ostatnio konferencji granicznej z przedsta- 
nie się żądaniu komendanta wojskowego wicielami ZSRR w sprawie wydania żoł- 
zaprzestania wszelkiej działalności służ- mierzy sowieckich, którzy przeszli przez 
bowej. granicę do Polski, wobec mieuzgodnienia 

stamowisk obu stron, sprawę przekazano 
władzom centralnym, : 

MECZ NIEMCY—AMERYKA O PUHAR 
DAVISA : 

Dziś, to jest w piątek, nozpocżyna sig 
w: Paryżu mecz o puhar Davisa Niemcy — 

. W barwach Niemiec wystąpią: 
Prenn, von Cramm i Dessart. Amerykanie 

Przemawiając na meetingu przedwyborczym 
w Monachjum, Bruening pesymistycznie oce- 
niał dalszy rozwój wypadków w Prusach. Od- 
roczenie utworzenia rządu pruskiego do czasu 
wyborów do Reichstagu nastąpiło na wyraźne 
życzenie narodowych socjalistów. Tem samem 
odpada główny argument, którym rząd Pape- 
na uzasadniał wprowadzenie komisarza dla 

stanu w charakterze kierowników resor - 
tów, a mianowicie w ministerstwie finan 
sów — sekretarz stanu Schleusener, w 
ministerstwie sprawiedliwości — Hoel- 
scher. w ministerstwie kultury — Lam- wystawią w single'ach Vimeza i Shieldsa ; 
rners, w ministerstwie opieki społecznej i w grze podwójnej Allisona i van Ryma. 
Schneidt, w ministerstwie rolnictwa Mus Jedynym hamdicapem Niemców: w tej wał- 
sell, wreszcie jako kierownik minister- Pe 54 SYmpatje publiczności francuskiej, 
stwa handlu — komisarz Rzeszy do spr. К!6ге bedą całkowicie po ich stronie. Jest bankowych Ernst. to zupełnie zrozumiałe, gdyż Francja woli: 

mieć za prezciwnika w: finale Niemców, 
aniżeli tak silną drużymę, jak amerykań- 
ska. Mimo to szanse drużyny niemieckiej 
gą uwiażane za minimalne, 

TILDEN POKONANY PRZEZ 
NUESSLEINA 

-Po dłuższej przerwie zespół Tildena wy 
stąpił w Filadelfji W spotkaniu z nie- 
mieckim tenisistą zawodwym Nuessleinem 
Ti] i Iziewami r ja. 

towanemi w ulotkach hasłami generalnego straj SRO WIARA, z ac 
ku. ska. Tilden — Bruce została również po- 

Z podobnym apelem występuje zarząd naczel konana przez parę niemiecką Nuesslein— 
ny partji socjal-demokratycznej. Najuch 6:3, 6:2. 

WRAŻENIA W LONDYNIE KONKURS LOTÓW BEZSILNIKOWYCH 
я : FRANKFURT mad Menem. PAT, — LONDYN. PAT. — Prasa angielska podaje sms: у 

wiadomošci z Berlina jako sia ra I gt ach W GS = 
cję dnia, wstrzymuje się jednak naogół od ko- V n trwać będą od 18 do 31 lipca. Zgro- mentarzy. я madziły one na starcie 75 maszyn. Ze zgło- 

„Daily Herald* oskarża komunistów o rozbi szeń zagranicznych utrzymały się jedynie 
cie ruchu Z i a Lane polskie. Wszystkie inne bądź odwołano, 
że jeszcze dziś nie zapóźno, al urze i ; : OSUŃI s 
Hitlerowi przediwstawić AA: jednolity a a Z ae Ss front robotniczy. będą dwie maszyny, zigłh przez Aef 

Milczenie reszty prasy tłumaczy się czę- klub W: e z RA 
ściowo zakłopotanieni, albowiem czynniki kon ul arszawski. Niepogoda uniemożli- serwatywne Wielkiej Brytanji nie wiedzą, jak Wia narazie rozpoczęcie poważniejszych 
traktować obecną sytuację. : lotów: : i 

KOMUNIŚCI I SOCJALIŚCI BOJĄ SIĘ 
PROWOKACJI 

BERLIN. PAT. — Kierownictwo Żelaznego 

Frontu ogłasa proklamację, wzywającą człon- 

ków swych organiacyj lokalnych do przestrze- 
gania jak najściślejszej dyscypliny i niedawa- 

nia posłuchu prowokatorom. Odezwa przestrze 
ga organiacje Żelaznego Frontu przed kolpor- 

MORAWSKA OSTRAWA. PAT. —Ko- | 
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SILVA RERUM 
Wiadomości Literackie (31)  umiesz- 

czają list pewnego Mławiamina, który w 
gorących słowach wyraża podziękowanie 
Kazimierzowi Leczyckiemu za jego „Sztu- 
bę, Autor, widocznie miedawny „sztubak', 
pisze m, im.: 

„„Dzigkuję p. Leczyckiemu, że ze stęch- 
łych murów szkoły wyciagnął „na słońce” 
zagadnienia, omawiane dotąd w ciszy ga- 

binetów lub na szpaltach pism fachowych, 
będące bolączką wszystkich, — tych, co 
maturę już odbyli, jak i tych, co na mą 
czekają... 

„„Pisze za siebie, ale czuję, że jestem 
może tylko skromnym wyrazicielem zapa- 
łu całej sztubuckiej galerji, która ze swego 
balkonu w sali kina oklaskiwała sztukę... 

Trzeba dodać, że niektóre szkoły w Mla- 
wie zabroniły uczniom oglądania sztuki i 
tem, jak w Wilnie, przyczyniły się do jej 
szczególnej popularności. 

W tymże numerze Wiadomości Literac- 
kich znajdujemy taką wzmiankę, nie wy- 
magającą żadnych komentarzy: 

Zjazd Delegatów Związku Nauczyciel- 
stwa Polskiego, który odbył się w dniach 
30 czerwca — 2 lipca 1932 r., uchwalił ma- 
stępujące wnioski: 

1) Wobec spustoszenia moralnego, ja- 

kie w umysłach dorastającej młodzieży do- 
konywa wydawnictwo „Tajny Detektyw", 
Zjazd Delegatów Zw. Nauczycielstwa Pol- 
skiego wyraża zdziwienie, że władze ze- 
zwalają na kolportaż wymienionego wyda- 
wnictwa oraz wzywa wszystkich członków 
Zw. Naucz, Pol. do bezwzględnego bojkotu 
tego wydawnictwa oraz do uświadamiania 
społeczeństwa o szkodliwości t. zw. detek- 
tywistycznej lektury. 

2) Zjazd uchwala stanowcze przeciw- 
działanie nauczycielstwa szerzeniu się czy- 
ielmictwa „Rycerza Niepokalanej”, jako pi- 
sma, stojącego w zasadniczej sprzeczności 
ze współczesnemi postulatami pedagogice- 
nemi, : 

Wreszcie, żeby zakończyć przegląd 
spraw szkolnych, zajrzyjmy do Il, Kurjera 
Code. (201). Możemy stwierdzić, że wobec 
zbliżającego się terminu egzaminów: na sto 

pień mauczyciela gimnazjalnego, znów się 
ukazało lakoniczne, lecz wiele mówiące o- 
głoszenie: ` 

NAUCZYCIELE! Opracowiujemy re- 
feraty, streszczenia pedagogiczne do e- 
gzaminów, ikonferencyj. Adres: „Refe- 
rat' — Lwów, skryłtka pocztowa. 
Ogłoszenie (to znajduje się w rubryce 

p. t.: Nauka i Wychowanie i wymownie 
świadczy © poziomie intelektualnym wielu 
przyszłych _ pnofesorów| gimnazjalnych, 
zwalczających w szkole „pogotowie matu- 

STRASZNA ŚMIERĆ 40 В 27- 
DOMNYCH 

Piękna Nicea na Riwienze francuskiej 

była rwidowinią strasznej katastrofy. 
Przez miasto przepływa strumień gór- 

ski zwany Paillon, który jednak o tej po- 
mze roku świeci swem krętem korytem, wy- 
schmiętem zupełnie, kamienistem i zaros- 
łem trawą. W samem. centrum miasta, koto 
mostu Garibaldiego, strumień wchodzi w 
sklepienie podziemne i kanałem przepływu 
spory kawiał, znajdując wreszcie ujście w 
morzu, 

Gdy Paillon wysycha, mw sklepionem, 
chłodnem podziemiu szukają sehronienia 
liczne rzescze bezdominych,  "wymnzuconych 
poza mawias życia, bądź brakiem pracy, 
bądź przegraną w kasynie. Po caltodzien- 
nej wędrówice zą robotą albo jałmużną nie- 
szczęśliwi ci znajdują w tym kanale chwi- 
lę spokoju i zapomnienia. 

Przed (kilku dniami o godzimiie pół do 
jedenastej wieczorem (gdy cała Nicea wrza- 
ła bujnem rozkołysanem życiem próżnia- 
ków i bogaczy, gdy do podziemia z oddali 
dolatywaty dźwiięki mamiętnej porywają 
cej muzyki jazzu, nagle rozległy się prze- 
raźliwe krzyki: 

— Paillon idzie! 
Istoinie obfite deszcze spowodowały na- 

gły napływ wody do wyschniętego stru- 
mienia, który nwalł teraz z groźnym szu- 
mem wypelniając całe koryto po brzegi. 
Wśród białych kłębów piany widać (było 
porwame nómtiem różne przedmioty i od- 
łamki drzewa. 

Gdy pierwisza fala runęła ąetaionhsnd 
podziemi, z których nikt mie miał czasu 
ratować się ucieczką, wśród  nocujących 
tam biedalków powstiał niesłychany popłoch 
Kto mógł, kto obudził się wi porę z cięż- 
kiego snu, usiłowiał ujść przed zalewem w 
kierunku biegu wody, 'allbo uczepić się po- 
męczy przytwierdzomych do ściam podzie- 
mia, 

Rozlegały się nozpacliwe krzyki i wo- 
mia ma pomoc, które zaalarmowiały poli- 

cję i straż pożarną. 
Ratumek jednak okazał się prawie nie- 

możliwym, głównie z powodu niepnzenik- 
mionych ciemności paniujących w kanale, 
które miedostatecznie tylko mrozświetlały 
reflektory samochodów, specjalnie w tym 
celu puszczone. 

Zaledwie ikilka osób znajdujących się zi 
z Samego brzegu udało się strażakom wy- 
nieść iw! bezpieczne miejsce. 

Rozlegalły się rozpaczliwe kmzyki i woła 
również nie dało się uskuteczniić z powiodu 

zbyt wantkiego prądu i wzibunzonych fal 
strumienia. Tam w czarnej niedostępnej 
gardzieli, głośny ryk wody mieszał się z 
rozdzierających się o kamienne Ściany lu- 

ralne', lecz mie gardzących obcą pomocą qui 
podczas własnyh egzaminów !... 

Lector. 

„MAMO, MAMO! 
KRZYK PRZED MIKROFONEM 

URATOWAŁ 

W małem zdrojowisku ma południu Am- 
glji wok mocznie obchodzone jest święto lo- 
kalne, mA które pnzyjeżdżą tysiące osób 
z Londynu, 

W tym rosa z powodu piąkncj pogody 
zjazd ten był jeszcze większy niż zwykle. 
Na plaży nie było miejsca, by można było 

'wetknąć szpilkę. W tym tłoku missis Hor- 
wy zgubiła swego 3-letniego synka Persy. 

Sanutarjusz z opaską czerwonego krzyża 
znałazł i zaopiekował się małym, rzewnie 
płaczącym chłopczykiem. W tym samym 
czalsie matlka jego szukała z rozpaczą syna 
w zupełnie innym kierunku Dziecko wrzesz 
czało w. miebogłosy „mamo, mamo...** i nie 

więcej nie można było od niego się do- 
wiedzieć, 

Wówczassanitarjuszowi przyszła wspa- 
niała myśl do głowy. Zaniósł dziecko na 
raądjostację. Tutaj posadzono zapiakanego 
Persy przed mikrofonem na wiysokim ta- 
burecie. Dziecko itak się pnzeraziło, że roz- 
dzierającym głosem zaczęło krzyczeć „ma- 
mo... mamo..:* Pięć tysięcy osób na plaży 
rylknęło śmiechem, usłyszawszy dziecinny 
głosik przez radjo. Lecz jedna tyiko ko- 
bieta poznała glos swego Persy i jak sza- 
lona udała się na radjo-stację. Gdy matka 
mkazała się przed dzieckiem, (trzeba było 

_ zamknąć mikrofon, gdyż w przeciwnym ra 
zie cała Anglja, ba, cały świat mógłby po- 
słyszeć burzliwą scenę powitania. 

Piętnastolecie II pułku 

  

W dniach 25 i 26 bm, odbędzie się w 
Suwałkach uroczysty obchód piętnastolecia 
istnienia II pułku ułanów grochowskich 
im. gen. Józefa Dwernickiego. Drugi pułk 

ułanów. powstał z końcem roku 1917 w An 
toninach ma Wołyniu. Jeszcze w czasie 
swej organizacji pułk stacza Szereg zwy- 
cięskich potycze powracającem z fron- 
tu żołdactwiem roSyjskiem. Po rozwiązamiu 
pierwszego korpusu, pułk ułanów gnochow * 
skich ulega demilitaryzacji, poczem po wy 
pędzeniu Niemców. z kraju zostaje pomow- 
nie zorganizowany. Po organizacji II pułk 

NA MARGINESIE ROCZNICY „ORLĘCIA” 
(1832 — 22 lipca — 1932) 

PAMIĘCI CZESŁAWA JANKOWSKIEGO 
Co wiemy o złotowłosym, kisięciu 

oprócz krótkiej wzmianiki podręcznika hi- 
Storji i poza sztuką Rostanda? Prawie nie: 
parę dat, kilka słów... Niewiele. 

‚ Ale czar jego postaci żyje dotychczas, 
Żywie wcielenie romantyzmu — „Hamiet 
empirowy“ mie umarł. Biała postać uwień- 
czoma falą złocistych kędziorów: spogląda 
ma mas z amaranitowio - żółtej „napoleoń- 
skiej* porcelany. To on, Ten, którego na- 
zywamo „Napoleon IL, Herzog Reichstadtu, 
król Polski". Był = przecież rok 1831... 

S * * 

Gdy żył i cierpial — co wiedziała o nim 
Polska i Polacy? Bardzo mało. Złożył mu 
„trzykrotny żołniierski ukłon'' Książę Józef 
wi m. 1811, wj Malmaison, gdy król Rzymski 
jeszcze spoczywał w: swej wspaniałej zło- 
tej kołysce. 

25 stycznia 1814 r. Napoleon po raz o- 
statni widzi siętz żoną i synem. Wikrótce 
mastąpi abdyikacja 'w Fortainebleau, kapi- 
ftulacja stolicy, ucieczka Cesarzowej - Re- 
gentki, Wiemy, że dziecko Król Rzymski, 
kurczowo chwytając się odrzwi tuilleryj- 
skich, płacze i woła: а 

— „Ojciec kazal mi nie wyjeżdżać”. 
Nikt naturalnie jego mie słucha, Prze- 

rażona — a može i nie — Marja - Luiza 
udaje się do Blois. Towarzyszy jej eskorta 
polska — szwadron ułanów pułk, Gawroń- 
skilego, 

Przybocznym medykiem Marji - Luizy 
był choć mie Polak, lecz z Polską ściśle 
związamy dr. Frank - senjon. Z synem 
„przesławnym profesorem wszechnicy wi- 
leūskiej.... kilkakrotnie (konsultował cho- 
rzejące dziecdko““. 

Adjutantem króla Rzymskiego w tym 
czasie był czteroletni Zygmunt Krasiński. 

W zaborze austrjackim specjalnie się 

imteresowano losami „smutnego-księżęcia” 

i — Polski. Lecz imienia jego tu nie wolno 

było wymieniać ani iw gaezcie, ani mawet 
w liście prywatnym... Stał się „świętym 

talligmanem, sekretem, łączącym szeregi 
spiskowych. 

Medaljony z jego: (postacią przemyca- 
mo przez kordon do Królestwa; z Francji 
sprowadzano tabakierki, fajki, (birosze i t.d, 
z jego podobizną lub cyfrą. 

Litograf Wyszkowski w Krakowie wy- 
rył litografję księcia Reichstadtu ma ko- 

niu w stroju polskim. Rozdawano tę po- 
dobiznę iw wielkim sekrecie. 

Program polityczny pięcu młodych spi- 
skowców z 'Wiincentym Smagłowskim na 
czele (r. 1828) był mi mniej ni więcej 'tyl- 
Iko następujący: „mie spocząć i życia na- 
mażać dopóty, dopóki: 1) nie przymuszą 
Mikołaja I-go do zwnotu Litwy, Rusi i 
Wołynia; 2) dopóki nie dostaną w swe rę- 
ce króla pruskiego, aby go więzić, jako za- 
staw: zai zwrot (Poznańskiego; 3) dopóki 
nie osadzą na tronie polskim Napoleona 
11-go, istóry wi posagu od Cesanza, Franza 
powinien winieść swemu państwu Galicję z 
Rzplitą Krakowską”, 

Dziwne szczęście w mieszczęściu, miał 
tem biały książę z romantycznej bajki! Gdy 
rewolucyjna Europa „wypowiedziała w 
sercach wojnę wszystkim (królom świata 
— On jeden ostał się"... W Polsce również 
„nawet czenwoni mepublikanie wyglądali 

niecierpliwie chwili, w której Król Jego- 
miość wróci ma Zamek Warszawski" — i 
będzie to znów: on, wiłaśnie on, tylko on. 
Nie arcyksiążę Karol austrjacki, mie, ks. 
de Nemouns,.. z 

Z ust do ust powliarza się mawiet plotka 
© polskiej miłości Księcia — pwzyszła. kró- 
lowa ma być więc rodaczką... 
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PARYŻ. PAT. — Do Chao-Yang w 
prowincji Jehol wysłano wczoraj oddział 
wojsk japońskich. Główna kwatera japoń 
ska oświadcza, że jedynym celem tej eks 
pedycji jest udzielenie pomocy porwane- 
imti przez partyzantów chińskich oficero 
wi Ischimoto oraz reperacja szyn kole- 
wych. 

TOKJO. PAT. — Wedug źródeł japoń 
skich, zajścia w Jehol zostały wywołane 
ostrzeliwaniem samolotow japońskich, 

GW u 

Zatarg Chińsko Japoński 
które term samem zostały zmiuszone do 
kanonady. Według doniesień z Mukdenu 
incydent ten jest już zakończony. Japoń- 
czycy nie źamierzają w związku z temi 
zajściami wszczynać jakichś dalszych 
kroków. 

PARYŻ. PAT, — Według iniormacyj, 
pochodzących ze źródeł chińskich, w je- 
hol samolot japoński zrzucił 30 bomb 0- 
raz ostrzelał ludność miejscową. 

Grandi Ambasrdorem © Londynie 
RZYM. PAT. — Były minister spraw ambasadorem włoskim w Londynie. 

zagranicznych Grandi mianowany został 

  

Proces daraź 
PRZEMYŚL. PAT. — Wczoraj o godzinie 

8 rano rozpoczął się w Sanoku przed sądem 
doraźnym proces przeciwko 4 wieśniakom, о- 
skarżonym 0 udział w wypadkach, które mia- 
ły miejsce w powiecie Liskin w końcu czerwca 
r. b. Na ławie oskarżonych zasiedli Wasyl Du- 
nyk lat 28, Michał Malecki, lat 23, Piotr Madeja 
lat 24 i Antoni Pasawski, lat 28. Prokurator 9- 
skarża wyżej wymienionych o udział w rozbro- 
jenui patrolu policyjnego o plądrowanie pleba 
nji i dworu, oraz o ograniczenie wolności 0s0- 
bistej miejscowego rzymsko - katolickiego pro- 
boszcza ks. Ciebiery. 

u«utkiem napadu na oddział policji i ostrze 
liwania go z broni palnej ostremi nabojami, 
władze zmuszone były użyć dla przywrócena 
porządku nadzwyczajnych środków, co kwaliii 
kuje zbrodnię oskarżonych, jako przestępstwo z 
par. 73 U. K. i art. 32 rozporządzenia p. Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 marca 1928 

  

  

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach i 

składach spiecznych znanego 

środka od odcisków 

Prow. A. PAKA. 

RAB K A "litus 
i dorosłych 

SOLANKI J9DO-BROMOWE, BORO- 
WINA, INHALACJE, HYDROPATIJA. 

Czny bardzo umiarkowane, 

Wszelkich informacyj udziela 
KOMISJA ZDROJOWA w RABCE 

   
    
  

ułanów grechowskich 

ułanów bierze czynny mdział ma różnych 
odcinkach frontu w obronie granie Polski, 

walcząc z Niemcami, Ukraińcami, Czecha- 
mi i Bolszewikami, odnosząc szereg suk- 
cesów. W r. 1920 ułani grochowscy uczesti- 
miczą w wyprawie mm Ukrainę, staczając 
Szereg bitw x konną anmją IBudiennego. Po 
zawarciu pokoju pułk wi r, 1921 przybywa 
ma stałą kwaterę do Suwałk. 

Na zdjęciu maszem widzimy placówkę 
pułku w opuszczonej wsi wołyńskiej w r. 
1917-tym. 

  

ny w Saneku 
roku o postępowaniu doraźnem. Po odczyta- 
aktu oskarżenia nastąpiły zeznania oskarżo- 
nych. Jako pierwszy Świadek zeznawał ko- 
mendant policji państwowej w Lisku podkomi 
sarz Sołtys, który szczegółowo przedstawił 
przebieg zajścia. Następny Świadek ks. Igna- 
cy Ciebiera opowiedział o przebiegu zajścia w 
dniu 30 czerwca w Łobozwi. 
PRZEMYŚL. rAT. — Z więzienia Sądu Okrę 

gowego w Sanoku zwolnionych zostało dzisiaj 
dalszych 40 oskarżonych w związku z zajściem 
w Łobozwi. Razem z poprzednio zwolaionymi 
wypuszczonych zostało na wolniść 70 areszto- 
wańych. W aresztach pozostaje jeszcze około 
70 osób, w tem znaczna liczba cyganów z Ja- 
siennej i kolonistów niemieckich. 

MIASTA PRZYSZŁOŚCI 
Auta nad dachami, — Ściany ze 
szkła. —Domy na słupach. — Pod- 

niebne ganki. 
Problera nowoczesnej budowy miast, 

którery pod każdym względem odpowiada- 
ły wymaganiom użytecznośri, higjeny, ko- 
maunikacji, estetyce itd., od dawna zaprzą- 
ta umysły ludzkie. Zagadnienia te, we- 
dług p. Lie Corbussier, najsławniejszego z 
pośród architektów francuskich i fachow- 
ca w. dziedzinie urbanistyki, przyszłość 
rozwiąże ws posób następujący: 

Wydaje mi się wysoce nieprawdopodo- 
bnem — wywodzi p. Le Corbussier -- że 
wielkie miasto przyszłości rozrastać się bę 
dzie mogło w nieskończoność, jako olbrzy- 
mie skupienie domków jedno- lub dwu- 

miekaniowych. Przeciwnie, miasta muszą 

   

* być zurbanizowane. Wypieranie ruchu pod 
ziemię nie może być kontynuowane, prze- 

ciwnie, ruch przeniesie się w poważnej czę 
ści ponad domy. Także domy wspinać się 
będą coraz wyżej w: górę, przyczem spo- 

czywać będą ma słupach jak przedhistory- 
czne budowie palowe, ażeby całą powierz-- 
chnię ziemi pozostawić wolmą dla parków 

i ogrodów. 
Każdy dom połączony będzie krytemi 

gankami z przynależnym placem gier dla 
dzieci, placami sportowiemi, ogrodami, łą- 
kami. Zakurzone ulice i podwórza dzisiej- 
sze znikną zupełnie. Olbrzymie gmachy 
mieszkalne o 40 do 50 piętrach będą ze 

sobą wszystkie połączone założonemi gó- 
rą gankami, tak iż całe miasto tworzyć 

będzie jeden blók, w którym wewnętrzne 

dziedzińce zamienią się w wiszące nad zie- 
mią słoneczne baseny @о pływania, Dla 

lokatorów i ich samochodów urządzone bę- 
dą tuż przy windach garaże, połączone z 

biegnącemi nad domami ulicami, które 
tworzyć będą główne arterje komunika- 
cyjse miasta przyszłośc”. 

Drogi naziemue w ogrodach i parkach 

oraz ganki, biegaące wzdłuż domów, po- 
zostawione będą wyiączu:e dla ruchu p'e- 
szugo, podczas gdy ruch kołowy odbywać 
się będzie górą nad domami. 

Także mieszkania ulegną kruntownemu 
przeobrażeniu. Ściany zbudowane będą z 
materjału izolacyjnego, miepizepuszczają- 
cego żadnych odgłosów i dźwięków. Ma- 
terjalem podstawowym przyszłości będzie 
metal i szkło. Ściany ze szkła zastąpią ko- 
Tzystnie dzisiejszy system okienmy. Meble 
'będą przeważnie wbudowanew ściany, co 
umożliwi skasowanie wielkiej części dzi- 
siejszego umeblowania. Tak unządzone 
mieszkania dawać będą przy przeciętnej 

      

  

Kongres Unijny 
Tegoroczny, szósty z rzędu, Kongres u- 

nijny na Velehradzie zgromadził przedsta- 
wicieli niemal wszystkich marodėw euro- 
pejskich, nie wyiączając reprezentantów 
emigracji rosyjskiej. Poza lieznym zastę- 

pem wyższego duchowieństwa szeskosło- 
wackiego z arcybiskupem  olumunieniec- 
kim Dix, Leopoldem Precanem na czele, kitó- 
ry przewodniczył Kongresowi, w obradach 
wzięli udział liczni teologowie z Polski, Ju- 

gosławji, Bulganji, Francji Anglji, Belgji, 
Niemiec, (Węgier ia nawet Hiszpanji. Z po- 
śród prawosławnych obecnych na Kongre- 
sie, wymienić mależy znanego uczonego 
prof. Kartaszewa z Paryża, dr. W. Wiliń- 
skiego, znanego pisarza i innych. 

Zaproszony: był również biskup prawo-* 
sławny Serafim, z niewiadomych jednak 
przyczyn: został on zatrzymany w) Wiedniu 
i na Kongres przybyć nie zdążył. Nie brak 
było również przedstawicieli protestantów 
(między innymi! dr. Hams Koch z Wiednia) 
Nie przybył, wbrew oczekiwaniom, arcybi- 
skup d'Herbignvy. 

Z Polski na Kongresie byli obecni J. 
E. ks. Biskup Józefat Kocyłowski z Prze- 
myšla, ks. dr. Michał Niechaj z Lublina, 
ks. prof. Amitoni Pawłowski i ks. prof. An- 
toni! Kiwiatikowski z Warszawy, ks. rektor 
Slipyj ze Limowja i inni. 

Obrady Kongresu zainaugurował we 
czwiamtiek, 14 b. m., po mszy Św. odpra- 
wionej wiedlug rytuału wschodniego przez 
biskupa. Kurteffa z Sofji, arcybiskup Pire- 
cam odczytaniem brewe papieskiego i de- 
pesz powitalnych ze wszystkich krajów, 
poczem iwyisłano depeszę hołdowniczą do 
Jego Świętobliwiości. Wysłano również de- 
peszę do nieobecnego na Kongresie wsku- 
tek choroby! J. E. ks. Metropolity Sezptyc- 

kiego. 
Pierwszy refemat o (Wierze Św. w: po- 

glądach teologów! wschodnich wygłosił 
prof. Spacil z Instytutu Wschodniego w 
Rzymie. Drugi — na temat! filozoficznych 

podstaw pojęć religijnych we wspólłczes- 
niem. (prawosławiu — ks. dr. St. Tyszkie- 
wicz T. J. z Papieskiego Giregorjanum. 
Obrady w sekcjach historycznej i liturgi- 
cznej uzupełniły (bogaty program tego 
dnia. 

Następnego dnia, w piątek Mszę świętą 
odjpranwiik świeżo ma katedrę biskupią w 
Użhorodzie powołany ks, A Stojkia. 

Misza ta była jego pierwiszą Mszą bisku- 

na Velchradzie 
pią. Jednocześnie przy wszystkich 15 ołta- 
rzach kaitedry vellehiradzkiej, gdzie «po- 
czyjwają zwłoki! głównego inicjatora i pro- 
pagatora kongresów: unjonistycznych, arcy 
biskujpa Stojana, lodprawiidne jedno po dru- 
giem szereg nabożeństw w: obu obrządkach 
błagając Pana, by dzieło unji majobfitsze 
wydało owoce. : 

Po nabożeństwach, prezd! obradami, od- 

czyitiano dalsze depesze i listy, powitalne, 
które weiąż, w) czasie całego trwania Kon- 
gresu, napływały wi olbrzymich ilościach. 
Wyróżnił się tu piękny list słynnego te- 
ologa: 'praiwosławnego, prof. S. Bułgakowa. 
z Paryża. Pisze on, że jednoczy! się w mod- 
litwie z Kongresem, wiłerząc, że z męczeń- 
skiej krwi prześladowanego  chrześcijań- 
stwa wosyjskiego, chnrześcijaństwio odrodzi 
się jako zjednoczone w jednym  apostol- 
skim Kościele, W końcu swłego listu proź. 
Bułgakow pisze, że rozdziału między pra- 
wosławiiem a katolicyzmem niema, alko- 
wiem „oba Kościoły niewidzialmie są zje- 

dmoczone jednością św. Eucharystji i świę- 
tych Salkramentów*, 

'Liczne wogóle są listy ze strony nosyj- 
sikilej. Najwybitniejsi przedstawiciele emi- 
gracji rosyjskiej nie szczędzą życzeń Kon- 
igresowi. Nadesłali życzenia: b. metropoli- 
ta kijowski Antoni Chrapowicki, ks. Dol- 
igorukow, Dr. Gruźdiew, Afanaśjew, Ar- 
sienjew, Dr. Kiszniewskij, pisarz Curikow, 
amchimandtryjta. A. Jewrenow: z Paryża i ks. 
Aleks Wołkońskij z Rzymu. Nie od rezczy 
będzie wispomanieć tu o wystąpieniu о- 
becnego ma Kongresie prof. Kartaszewa, 

przewjodniczącego rosyjskiego  komiiietu 
marodowego w Paryżu, który mazwat się 
„nomantylkiem zjednoczenia” i dal wyraz 
zadowiolenia, że spełnia się 'to, o czem ma- 
rzył przed rewolucją jeszcze 'w Piotrogro- 
dzie, mianowicie, że może brać udział w 

Kongresie Velehradzkim. 

"Trudno zdać nawiet pobieżną relację o 
licznych i wyczerpujących obradach Kon- 
gresu, zarówno ma zebraniach plenamych, 
jak iw jego poszczególnych sekcjach. 
Stwierdzić (tyillko można, że stały one na 

wysokim poziomie, były głębokie i ożywio- 
ne szczerym duchem pojednania. Uczestni- 
'ey Kongresu bardzo licznie w nich brali u- 
dział, a wymienianie maiwiet samych naz- 

wiisk mówców: rówmałoby się ogłoszeniu 
pełnej listy członków! Kongresu. 

    

W ozasie odbywających się w Pamplo- 
nie w Hiszpamji dorocznych walk byków, 
jeden z byków wyrwał się swoim dozoreom 

wielkości 14 m. kw. maksimum wygody, 
światła i powietrza, 

Mój plan budowy miast przyszłości nie 
opiera się bynajmniej ma kapitaliźmie, iecz 
ma szerokich masach. Mieszkania są tak 
pomyślame, że oprócz powyżej wyszcze- 
gólnionych złlet, zapewniają poszczególne- 
mu właścicielowi daleko idącą swobodę. 

Ideał miasta przyszłości, jaki zrodził 

gię w umyśle genjalmego Francuza, zapew- 
me jeszcze długo pozostanie mieziszczalny, 

  

Nie powinno nas wobec tego zadziwiać, 

że mazajutnz po nocy listopadowej przebie- 

gał konno ulice Warszawy oficen francu- 

ski przepasany trójkolorową kokardą i wo- 

lał: 
Vive Napolleon II, roi (de Pologne! 
Tlumy odpowiadały mowey z entuz- 

jaznaem, mając wi żywiej pamięci hasło 0j- 
ców: Bóg jest z Napoleonem, Napoleon z 
nami!“ 

ж о* * 

Co wiedział o Polsce i Polakach ks. 

Reichstadtu?  Poprostiu mie znał Polski 

wcale. A. jednak pamiętniki współczesne 

sachowally kilka jego powiedzeń wcale dla 

Polaka ciekawych, bo dotyczących Polski 
jaknajściślej. Oto kilka. przykładów: 

— „Czasem widzę się na czele dzielnych 

wojsk polskich. 
(do Maurycego Esiierhazego) 

Byllbym. niepocieszony, gydby mnie 
zmuszono (do wyruszenia w pole przeciw 
tym biednym Polakom! I ja miałbym im 
wpaść ma tylły?... musiałbym iść tam, 
gdzie mmie rozkaz Cesarza przeznaczy. A 
byłoby dla mnie zresztą miesłychanie bole- 
sną w tych wiarunkach odbywać pierwszą 
kampanję wojenną! 

(do Lulu Thiirheim, w prededniu 
odjazdu do pułku) 

— Jeżeli Polacy dbiorą mnie królem, 
będę się starał o utrzymanie równowagi 
raiedzy lAustrją i Rosją”. | 

I wreszcie: 5 я B= 

— „Na wypadek gdy wybuchnie w 
powszechna, a ja stracę widoki odzyska- 
mia Francji, wówiczas, gdy z zamieszania 
wyłoni się zjednoczona _ Polska, chciał- 

bym aby mnie się oddała. Naprawię wtedy 

ciężki grzech pnzeszłości!'* 
(do Prokesch - Ostena). 

„Mówiąc to“ — dodaje Wasylewski, 
które te znamienne słowa przytacza. 
„mie wiedział złotowłosy mopibundus, że 
już za dnii jego dzieciństwa Austrja ukła- 
dem z 10 czerwca 1817 r. w porozumieniu 

  

        

  

i rzucił się ma publiczność, 
osób. 

raniąc kilka 

[I Bajki Polityczne 
Aleksandra Zasztowta 

Świeżo ukazały się w druku. 

   
Do nabycia: w księg, Gebethnera 

i Wolfa i in. 

z Rosją i Prusami wykluczyła go raz na 
zawsze od wszystkich (tronów. Eunopy'*- 

* * * 

Jak wyglądał ? 
Mamy dużo jego portiretów dziecięcych: 

oto rozezulając uśpione Cesarskie dziecię 
w czepku koronkowym, a raczej Dziecko, 
„Weltkind“ wiogole; tu znow stylizowany 
;„Augusiulus“ ma medaliu pamiątkowym; 
albo wyraźnie ucharakteryzowany, na „ma- 
lego Napoleona!" Gerard'owski „Król Rzym- 
ski, przed obliczem którego defilowała sta- 
ra gwardji w przededniu Bomodina; also 
zmów ideallizowany, prawie van - dyckow- 
ski arcybiskup Lavremce'a, z wangą hałbs- 
burską, lecz z historycznym „mapoleońskim* 
ikędziorem jasnych 'włosówi ma. czole... 

I wreszcie — tem powsezchnie znany 
portret! młodego pułkownika wojsk austrja 
ckich, w białym mundurze, z gwiazdą Maz- 
cji - Teresy na piersiach, „z postacią mio- 
dzieńczą, uśmilechem dziecka, a spojrze- 
miem dorosłogo człowieka”. Liczył wtedy 
lat dwadzieścia. Był piękny, „Po ojcu e- 
dziedziczył czoło i Oko“. 

Zmamy: ten portret z niezliczonych re- 
produkcyj, litografji, medaljonńw. i minja- 
tur oprawnych w złocone pasemiko empiro- 
miego bronzų. 

A także ze wcieleń scenicznych Sary 
Bernard i Juljusza: Osterwy. 

* * * 

Był jeszcze jeden: portiret... Przed woj- 
па zmajdowal sie w Schėnbrunn, Tak, w 
(tem samem... 

„Jalkże odległych czasów można sięg- 
nąć za pośrednictwem tylko pokolenia. !* 

miota Boy: i prawie to samo powtarza Ai- 
dlamow! w „Dziesiątej Syrmfonji*, opowia- 
dając dzieje słynnego malarza: Momsieur 
Tsabey'a, który znał staruszka, co pamiętał 
ezasy Ludwika XIV-go; Cesarzowa Euge- 
nja (1920 r.) mala. Mr. Isabey'a; autor 
widziałł raz Cesamzową Eugenję... 

To samo znów: na portrecie w Schón-



Ńa odcinku gospodarczym 
CZY TO PRAWDA? 

Z powodu tego, że w „Słowie* bardzo czę 
sto są sprawy aktualne dla rolnictwa spodzie- 
wam się, że Redakcja nie odmówi zająć się 
następującą sprawą bardzo ważną dla rolnic- 
twa i w dodatku pilną. 

Lotem błyskawicy do najdalszych zakątków 
dotarła wiadomość, że hurtownicy polscy ma- 
1а znacznie obniżyć ceny na owoce z powo- 
du nadejścia do Polski w połowie b. m. owó- 
ców z Sowietów — z Krymu i Kaukazu. Wia- 
domość ta przedtem ukazała się w gazetach ży 
dowskich — przypuszczam, że jest prawdziwa, 
gdyż odwołania lub zaprzeczenia nie nastąpi- 
ło. 

Łatwo zrozumieć, jaki skutek wiadomość 
ta wywarła. jeżeli dotychczas przy tranzak- 
cjach z hadlarzami ceny na jesienne i zimowe 
owoce utrzymywały się w wysokości około 10 
gr. za 1 klgr., to obecnie po.5 gr. za 1 klgr. 
sprzedać nie będzie można. Cała nadzieja go- 
spodarzy i większych i mniejszych na otrzyma 
nie pierwszego grosza za jabłka na opłatę ro- 
botnika za letnie roboty prysła; wiosenna kię 
ska, która nawiedziła i zniszczyła połowę sa- 
dów .(robactwo) została przdłużona i zakoń- 
czona w rezultacie przez zezwolenie na przy 
wóz owoców sowieckich. Sady Wileńszczyzny 
pred wojną wysyłały swoje owoce do Moskwy 
1 Petersburga i dalej na Sybir, gdyż Kongre- 
sówka miała swoich owoców dostatecznie. O- 
becnie przybyły owoce z Małopolski i z Po- 
znańskiego, zdawałoby się, że większe miasta 
w centrum Polski nie powinny odczuwać bra- 
ku owoców swoich, temardziej owoców  let- 
nich. 

W roku 1930 jeden powiat Dziśnieński z 
2-ch stacyj wysłał przeszło 200 wagonów ja- 
błek; dziś jabika te trzeba będzie zniszczyć, 
tak jak niszczy się kawę lub pszenicę w Ame- 
ryce. Wprost nie chce się wierzyć, aby podob- 
ne niekonsekwencje mogły powstawać: z jed 
nej strony popierania sadownictwa i w postaci 
kursów wyższych przy uniwersytetach, niezli- 
czona iiość szkół średnich i niższych ogrodni- 
czych państwowych i prywatnych, odczyty 
przy szkołach powszechnych, Kółkach  Rolni- 
czych, utrzymanie instruktorów sadownictwa, 
popieranie iinansowe szkółek drzew  owoco- 
wych, uruchomianie i finansowanie suszaiń, a 
z drugięj strony zabijanie tego sadownictwa 
tolerowaniem dupingowych owoców. Dostawa, 
opakowanie, transport, wyładowanie i in. roz- 
chody 1 wagonu jabłek z pow. Dziśmeńskiego 
do Warszawy, Łodzi i Katowic kosztuje 2000 zł. 
Sam transport koleją 1000—1200 zł.). Cena zaś 
miejscowa jabłek jednego wagonu dochodzi 
do 500—6000 zł. „Za moriem tiełuszka pałuszka 
da rubl pierewozu*. Nic dziwnego, że w tym 
roku należało w każdym powiecie uruchomić 
szpitale (komisje finansowo-rolne) dla leczenia 
ciiar takiej gospodarki. 

Sprawą tą w tych dniach ma zająć się 
Dziśnieński Związek Ziemian. A. Miłaszewiez. 

SPORT 
R, $. WIDZEW w WILRIE 

DWA MECZE PIŁKARSKIE PRZY UL. 
WIWULSKIEGO 

Dziś wieczorem na zaproszenie 1 p.p. Leg. 
przybywa z Łodzi- do Wilną drużyna piłkarska 
R.K.S. Widzew, która rozegra tutaj dwa. me- 
cze towarzyskie na boisku przy ul. Wiwulskie- 
go: jutro z I p.p. Leg., w niedzielę zaś z Ma- 
kabi. 

R. K. S$. Widzew jest najlepszą drużyną ro- 
botniczą w Polsce i dlatego przyjazd jej do 
Wilna wywołał wśród naszych piłkarzy zrozu- 
miałe zainteresowanie. 
Pommio jednak świetnej formy gości, należy 

się spodziewać, żi zespoły dla wymienionych 
klubów wileńskich godnie tym razem zapre- 
zentują piłkarstwo wileńskie i potrafią ze spot 
kań tych wyjść z wynikiem honorowym. 

NIEDZIELNY RAID 
WILNO—LIDA—WILNO 

Jak już zapowiadaliśmy, w nadchodzącą nie 
dzielz staraniem Wileńskiego Zw. Cykl. i Moto 
cyklistów odbędzie si raid motocyklowy. 

Trasa radu o tyle uległa zmienie, że wbrew 
pierwotnym projektom nie poprowadzi przez 
Grudne, lecz ograniczona zostaia szosą Wilno 
— Lida — Wilno. 

W aridzie wezmą udział trzy sek je: wspom 
nianego Wil. Zw. Cykl. i Motocyklistów, Żak- 
su oraz Woj. Klubu Motocyklistów. Pozatem 
w raidzie mogą brać udział motocykliści nie- 
stowarzyszeni, którzy przedtem jednak muszą 
złożyć zg'oszenia na rce p. Andrukowicza przy 
przy ul. Zamkowej 12, najpózniej w dniu dzi 
siejszym. 

Zbiórka zawodnikw oraz przedstawicieli 
prasy odbzdzie się w niedzielę o godz. 6,30 ra 
no przy końcu ul. W. Pohulanka w pobliżu ka 
plicy św. Jacka. zas. 

  

brunn: Cudownej piękności młodzieniec w 
/biedermajerowskim fraku (trzyma ma kola- 
mach rozbawione pucułowate dziecko. Obok 
— śliczna dziewczynka w lokach „a 1'angla- 
ise*. 

Piękny młodzieniec — to książę Reich- 
stadtiu; Framciszek - Józef, Urodził się w 
r. 1830, Książę Reichstadiiu zmarł w r. 
1832. 

Są dzieci co zachowują pewne wspom- 
nienia z czasów, gdy miały lat dwa czy 
trzy. я 

Franciszek -Józef mógł pamiętać księ- 
cia Reichstadtu! 

* * * 

(„Orlątko*, złotowiosa: wizja młodzień- 
czą w moli dziadka? (Czy możliwe? Ano 
talk, jeżeli pnzyjmiemy za pewne dwie na- 
wzajem się uzupełniające legendy. 

Pierwszą jest legenda 0 pochodzeniu ar- 
cylksięcia Maksymiljana  Habsburskiego, 
Cesarza Meksykańskiego  rozstirzelanego 
w Kweretloro 19 lipca 1867 r. Legenda chce 
żeby marzycielski! błękitnooki mąż obłąka- 
nej Charlottety Belgijskiej był dzieckiem 
miłości (ks. Reichstadtu i arcyksiężnej Zo- 
fji Bawamskiej, matki Franciszka Józefa, 
a żony wiuja „Orlęcia*, Znamy, ją nie tylko 
jako dummą „Princesse - donainiėre“ ze 
starych dagerotypów; bliższą mam jest u- 
rocza „Ciocia”, taki ślicznie mówiąca do 
siostrzeńca gładkim wierszem rostandow- 
skim. 

A wiięc — sym... Teraz — wnuk, 

4 stycznia 1930 r. szczupłe gromo osób 
w Paryżu dostało listy wi żałobnej ramie: 
„TWP... proszomy jest o przybycie na po- 
$rzeb Don - Simoni'ego, jedynaka Cesarza 
Meksykańskiego Maksymiljana Habsbur- 
skiego i ks, Charlotte'y Belgijskiej, Cesa- 
rzowej Meksykańskiej". (?!) 

Don - Simoni całe życie mazywał siebie 
зупет Ces. Maiksymiljana, iaza oficjalnego 
uznania! mie doczekał się nigdy. Dokumen- 
tów: o Swiojem pochodzeniu mie posiadał 

KR 
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SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEO- 
ROŁOGICZNEGO W WILNIE 

Z dnia 21 lipca 1932 roku. 

Ciśnienie średnie: 758. 

Temperatura średnia: -+19. 

Temperatura najwyższa: --22. 

Temperatura najniższa: -+10. 

Opad: — 

Wiatr: Północny. 

Tendencja: wzrost, potem spadek. 

Uwagi: pogodnie. 

MIEJSKA 
-— CZY P. ŁOKUCIEWSKI WRÓCI DO 

MAGISTRATU? Wobec zbliżającego się 
posiedzenia Rady Miejskiej, wzbudza zro- 
zumiałe zainteresowanie spodziewana dys- 

ikusja, czy ławnik Łokuciewski wróci z po- 
wmotem do magistratu. 

|  Prezydjum miasta, wobec odrzucenia 
przez sąd prośby o korzystanie z oskarży- 
ciela posiłkowego, chce dochodzić zwrotu 
szkód, poniesionych przy nabywaniu fil- 
mów, drogą powództwa cywilnego. Stano- 
wisko swe uzależnia jednak od decyzji sa- 
morządu. 

Dla zorjentowania się w poglądach, 

był zwoływany dwukrotnie konwent senjo- 
rów. Projektowane posiedzenia nie doszły 
jednak do skutku, wobec braku quorum, 

W każdym bądź rązie przeważa opinja, 
że p. Łokuciewski nie może pełnić odpo- 
wiedzialnej funkcji ławnika i jak to wska- 
zują wypadki podobne w: innych miastach, 

będący pod podobnem oskarżeniem człon- 
kowie magistratu, niezależnie od wyników 
Ślledztiwia, zawsze porzucali swe stanowiska 

— POŻYCZKA SZWAJCARSKA DLA 
MIASTA. Dziś w magistracie ma się od- 

być konferencja w: sprawie proponowanej 
przez tow. „Arbkon* pożyczki na budowę 
gładkich jezdni 'wi mieście. W konferencji 

wezmą udział przedstawiciele miasta, o- 
raz przybyli z Warszawy kierownicy cen- 
trali towarzystwa. 

— Badanie gazów autobusowych. — Wczo 
raj miejski zakład badań urządził na mieście 

kilka prób pobrania gazów wydzielanych 

przez wozy „Arbonu'. 

Badania tych wydzielin mają na celu usta- 

lenie, jak dalece są one szkodliwe dla zdrowia. 

— Brukarze u wiceprezydenta. — Delegacja 
brukarzy ponownie była u wice-prezydenta 

jg] Czyża, w sprawie robót w mieście. Otrzymali 
oni odpowiedź, że znajdą pracę w chiwii roz 
poczecia budowy nowych  jeźdni. i remontu 
bruków na przedmieściach. 

—-Pożyczki na budowę. — Odbyło sie po- 
siedzenie Komitetu Rozbudowy miasta, na któ 
rem podzielono resztki rozporządzanych kredy 
tów. 24 tysiące złotych przyznano spółdzielni 
pocztowców, zaś 9500 zł. osobom prywatnym. 

omitet więcej pieniędzy nie ma, zaś o uzy 
skanie nowych funduszów państwowych nie 
można narazie myśleć. 

— Nowy wiadukt kolejowy. — W okolicach 
ulic Kurłandzkiej i Poleskiej na 411 km. szla- 
ku Wilno — Warszawa, zbliżają się ku końco 
wi roboty nad budową nowego wiaduktu ko 
lejowego konstrukcj  żelbetonowej, przyczem 
cały ruch kołowy i pieszy będzie się odby- 
przez przekop w nasypie kolejowym. 

Nowy ten wiadukt znakomicie odciąży naj 
bliższy przejazd kolejowy przy ul. Kurlandz- 
kiej oraz umożliwi bezpośrednie połączenie po 
łożonej na koleją ulicy Poleskiej. Z Ponarską 
w linji prostej z wylotem nawprost rzeźni miej 
skiej, wówczas gdy obecnie komunikacja mię 
zy temi dwoma ulicami jest możłiwą tylko 

drogą okrężną przez Kurlandzką i przejazd 
kolejowy tamże. 

Usuwana z miejsca robót ziemia jest wywo- 
żona do pobliskiej doliny za koleją, przyczem 
używa się jej do budowy nasypu, który skró- 
ci wijącą się tu zygzakowato szosę Wilno - 
Burbiszki. 

Roboty nad budową nowego wiaduktu za- 

żadnych. Historję swego życia opowiadał 
mi sposób następujący: podczas oblężenia i 
następnie kapitulacji Kweretaro, uratował 

go pewien oficer, miejaki Don - Simoni, 
który (go usynowił, dał mu imię i wykształ- 
cenie. Kształcił się „syn Cesarski" z po- 
czątku w: klasztorze, później wykierował 
się na inżyniera - wynalazcę. W r. 1914 

proponował Francji różne modele udosko- 
malonej broni. Niesłusznie posądzony o 
„stosunki z nieprzyjacielem", długo sie- 
dział 'we francuskiem więzieniu wojsko- 
wiem. Groziła mu kara śmierci. 

Uwolniony i rehabilitowany powrócił 
do swego laboratorjum, Z | jego korzy- 
stali Painleve i Loran - Eynac. Żył sa- 
motnie, o pochodzeniu swojem dużo mówić 
mie lubił, lecz twierdził stanowczo, że jest 
symiem. firagicznego Cesarza: Meksykańskie- 
go, 'do którego był bardzo podobny. Miałby 
to być wmuk „Orlątka!'... 

* * * 

„Jedymy syn Napoleona miał z wiel- 
ikiego ojca jeszcze dwóch braci." - : 

Dzieje młodszego z tych dwóch — A- 
lleksandra Florjana hr. Colonna - Walew- 
skiego — maogół dobrze znane, równie 
jak i romans życia jego matki, t. zw. „pol- 

skiej Cesarzowej“ — Marji z Łączyńskich 
szambelanowej Walewskiej. Postać starsze 
go „mapoleonidy”* „hrabiego“ Leon'a jest 
zmacznie ciekawsza. Wszystko, ale to wszys 

tko w tym człowieku zaczynając od 
przywłaszczonego tytułu hrabiowskiego 
(nazywał siebie czasami również  „wice- 
hrabią de Riveren“) i szumnie brzmiącego 
imienia („Leon* — druga połowa „Napo- 
Пеоп“' — zakrawa na wielki bluff, często— 
efektowmy, nierzadko — mało uczciwy. U- 

rodzony 13 grudnia 1806 r. był synem 
Wielkiego Napoleona i 19-letniej lektorki 
jego siostry Eleonory Denuelle de la Plai- 
gne, 1-6 voto Revel, 2-0 voto iAngier de la 
Sauzie, 3-0 voto bar, Luxbourg. 

Kochał go Napoleon. Paraiętał o nim 
zawsze — mawet na św. Helenie. Polecił 

NIKA 
czzte zostały przez Dyrekcję P.K.P. w Wilnie 
w początku roku zeszłego, przycjem w mniej- 
szym zakresie odbywały się one również * w 
porze zimowej. Obecnie zatrudniają one około 
150 robotników i mają być ukończone do 1.1 
1933 r., w którym to czasie nowy wiadukt przę 
kazany zostanie do użytku publicznego. 

Do czasu ukończenia robót ruch kolejowy 
w tem miejscu odbywa się na kontrukcjach 
prowizorycznych z belek i szyn stalowych. Pro 
wizorja te zmontowano obok wykańczanej O- 
becnie konstrukcji właściwej z żelbetonu nad 
przekopem nasypu kolejowego. Jedno z prowi 
zorjów przeznaczone jest dla toru głównego, 
drugie dla przetokowego. (c) 

— Roboty kanalizacyjne. — Onegdaj rozpo- 
częto na ul. Góra Bouffałowa roboty nad ukła- 
daniem rur kanalizacyjnych. Narazie roboty te 
objęły odcinek od ul. Portowej do pierwszego 
zakręztu ulicy Góra Bouffałowa. (c) 

POCZTOWA 

— PRZESYŁKI POCZTOWE. Ogłasza- 
ne kilkakrotnie komunikaty wm sprawie nie 
legalnego przewozu i doręczania listów i 

gazet, przemycania korespondencji w dru- 
kach i gazetach pod opaskami. druków, pod 
podszewką wewnątrz kopert, jak rówmież 
opłacania przesyłek pocztowych znaczkam! 

już używanemi, sklejanemi z dwłóch czę- 
ści, zmywanemi i zmaczkami, z których wy 
wabiono farbę z pieczęci pocztowych, do- 
tychczas nie odniosły pożądanego skutku, 
bowiem wypadki tego rodzaju powitanzają 

się nadal. 

Przytoczone wyżej wypadki są naduży- 
ciem ma szkodę Skarbu i Państwa, oraz na- 

ruszeniem obowiązującej ustawy o wyłącz- 
mości pocztowiej, przeto jalko przestępstwa 
są ścigane przez sądy. 

Dla uniknięcia więc przykrych ikonsek- 
wencyj, przestrzega się publiczność przed 
opisamemi wyżej maldużyciami, które nie 
ujdą uwagi władz pocztowych ze wizględu 
ma zaostrzoną kontrolę przesyłek. 

SPORTOWA 

— Rajd motocyklowy. — Zarząd Wileńskie 
go T-wa Cyklistów i Motocyklistów w Wil- 
nie, zawiadamia, iż w dniu 24.7 r.b. odbędzie 
się rajd motocyklowy na trasie Wilno—Lida 
— Wilno. Zapisy oraz zaznajomienie się z re- 
gulaminem u p. Wacława Andrukowicza, ul. 
Zamkowa 10. Start i meta ul W. Pohulanka 
róg Św. Jacka. Wyjazd o godz. T-ej rano. 

— PROPAGANDOWE ZAWODY LEK 
ROATLETYCZNE. Dnia 24 lipca br. na 
stadjonie Okręgowego Ośrodka WF. (Pió- 
romont), odbędą się propagandowe zawo- 
dy lekkoatletyczne Panów, według mastę- 
pującego programu: Bieg 60 metrów, Rzux 

dyskiem, Skok w dal z rozbiegiem, Pchnię- 
cie kulą, Bieg 1500 metrów, Bieg 300 me. 
trów. Bieg 10000 metrów. Bieg 3000 me- 
trów. — Dow: spomnianych zawodów mo- 
g awać wszyscy zawodnicy zgłoszeni 
do PZILA,, bez różniey klas, Zawodnicy bio 

7 udizał we wspomnianych zawodach 

    

   

sobiście względnie przez przedstawiciela 

swiego klubu), zaznaczając, do jakiej kon- 
kurencji staje. ta zawiodników zmajdiuje 
się do soboty dmia 23 bm. na stadjonie O. 
Ośr. WF. u p. Walentego, — Zbiórka za- 
włodników w: niedzielę o godz. 10-tej rano, 

początiek awodów o godz. 10,15. 

        

RÓŻNE 

Profesor Kłos, Otrzymaliśmy od prof. 
Kłosa dluższy list, sens którego polega na 
tem, że profesor raz jeszcze oświadcza, iz 
strzępu złotogłowia: p, dr. Boye'mu nie da. 
wał. Prof. Kłos ma nadzieję, że dr. Boye 
odwoła swoje oskarżenie, w razie przeciw- 

nym prof. Kłos wytoczy mu proces o 0Sz- 
czerstwo, Prof. Klos skarży się, że nie mo- 
że się skomunikować z p. Boyem, ponie- 
waż ten wiyjechał z Wilna, a: profesor nie 

ma jego warszawskiego adresu. 

Adres ten zresztą jest znany: Bracka 
18, tel. 211-81, albo też redakcje pism, któ- 
re umieszczają feljetony p. Boye. 

— Do olicerow rez. — bezrobotnych. — 
Zarząd Okręgu Wileńskiego Związku  Ofice- 
rów Rezerwy wzywa wszystkich bezrobotnych 
Kolegów olicerów i podchorążych rezerwy, 
zrzeszonych w ZOR, o zgłaszanie się osobiste 
lub pismene najpóźniej do dnia 25 bm., w Se- 
kretarjacie Okręgu, ul. Wileńskie 33 w sprawie 
reilektowania na objecie posad w Nowoge'd- 
czyznie. 

— ZE ZWIĄZKU STRZELECKIEGO. 
Komenda garnizonu ZS. m, Wilna zawia- 
damia Obywatelki: i Obywateli, że świetli-. 
ca gamizomowia czynna jest w okresie let- 

go opiece barona de Mauvieres'a Me- 
newiala. Opiekowali się nim również stry- 
jowie naturalni Józef Hiszpański i Hiero- 
mim Westfalsiki, babka Taeticia i kardynał 
F'esch. Lecz wszysitkich do siebie zniechę- 
cil. Był właściwie „ofiarą swego pocho- 
dzenia”, Żył nad stan, ciągle zwracając ma 
siebie uwagę bundami il awamturami. Ża 
Ludwika - Filipa był w gwardji, lecz wy- 
dalili go stamtąd. Przegrywał olbrzymie 
sumy; siedział za długi w więzieniu; popi- 

sywał się częstemi pojedynkami; jproceso- 
wał z własną matką, tak, że chciała nawet 
go się wynzec. Brał udział w przeniesieniu 
prochów) Napoleona do Domu Inwalidów. 
W r. 1849 usilowal wystawić kandy- 
daturę na prezydenia (zwyciężył wówczas 
Iks. Ludwik - Napoleon) ; rzucił się w wir 
podejrzanych operacyj i zmarł w. nędzy li- 
cząc lat 77, w r. 1881, w, Pomtoise. „Litoś- 
ciwe osoby zajęły się pogrzebem du Sieur 
le comte (Leon)* — powiada Cz. Jan- 
kowski. 

Był wzrostu wysokiego, o rysach twa- 
mzy b. przypominających (typ Bonapartów. 

Potomstwo jego z żony Franciszki Jo- 
met żyje dotychczas we Francji. Wnuk 
„hr.* Leona, Daniel - Napoleon - Fernand- 
Mesnard - Leom zginął śmiercią bohater- 
ską w r. 1917 w Szampanii. 

Mała -Koletta. R. (ur. w 1923 1.) uczęsz- 
cza do jednego z liceów paryskich. Jest to 
pra - prawnuczka Napoleona I-go, a więc 
poniekąd — prawmuczka księcia Reich- 
stadtu. 

p * * * 

Ani „hr.“ Leona, ani hr, Walewskiego 
książę Reichstadtu nie znał i znać nie 
mógł. Tymczasem, miał innych brata i sio- 
strę, których znał bardzo dobrze. Byli to 
brat i siostra Monitenuovo, dzieci Marji- 
Luizy i gen. Neupperga. Hrabiowskie ich 
nazwisko — to mie innego, jak zitaljanizo- 
wany przekład mazwiska ojca, morgana- 
tycznego małżonka  Cesamzowej Francjt. 
Przygotowania do Ślubu hrabianki Monte- 

nmi wpisać się ma listę zawodników, (0- . 

  

   

Ww a 

„Tasiemkowe” stosunki ulicy Niemieckiej 
gdy wrarała ze sklepu do domu. żenia zameldowań, licząc, że terro- 

Najprawdopodobniej handlarze ryści dowiedziawszy się © skargach 
z ul. Niemieckiej, Jak i imbrykowa zrezygnują z dalszych grób wymu- 

WILNO. Różne męty społsczne 
usiłują ostątnio „wpłynąć' na wła- 
śricieli sklepów z ul. Niemieckiej i 
Wielkiej, by cl opłacaii im stały ha» 
rącz rzekamo za Ochronę ich przed- 
siębiorstw przed kradzieźami i tego 
rodzaju „wypadkami*, jak hicie 
szyb, niszczenie gablotek rekiamo= 
wych i t. d. Nagabywani o pienią- 
dze handlarze zwróciii się że skar- 
gami de policji z prośbą © wzięcie 
ch w opiekę, bowiem wymusicielie 
grożą wrazie uporu, terrorem. 

Że groźby nie są czczym fraze- 
sem Świądczy wypadek jaki spot- 
kał właścicielkę skiepu gaiantery|- 
nego przy ul. Wielkie! imbrykową. 
Wskec odmówienia zapłacenia Żą- 
danego okupu, Imbrykowa naraziła 
się wymusicielom, którzy nie li- 
cząc się, że mają przed scbą Kko- 
bietę, dotkiłwie ją pobil, w czasie 

mim 'we wtorki i piątki każdego tygodnia 

od godz. 18—21. — W sprawach organi- 
zacyjnych i wycieczek zgłaszać się należy 
w tych dniach do kierownika świetlicy. 

* * * 

Dziś, tj. w piątek 22 bm. o godz. 38,30 

w: pierwszym terminie, a o godz. 19-tej w 
dmugim, odbędzie się doroczne Walne Ze- 
bramie członków Oddziału Nr. 2 Z. 8. przy 
Państwowej Fabryce Wywrobów Tytonio- 
"wych w Wilnie. 

* * * 

W sobotę 23 lipca o godz. 4 pp. wyru- 
szą strzelcy wileńscy na kilkudniową wió- 
częgę po dalszych okolicach Wilna. Star- 
szym włóczęgą będzie referent W. Ob. — 
Udział biorą stnzelczynie i strezley. Koszta. 
minimalne. Zbiórka w piątek o godz. 20 
wi świetlicy gamnizonowej (Dominikańska 

13). Goście z wytrwałością i z humorem 
strzeleckim — do lat 20 — mile widziani, 
Szczegóły zostaną omówione w piątek na 
zbiórce. < 

— NOWE CENY CHLEBA. Ze Staro- 

stwa Grodzkiego dowiadujemy się, że z 
dniem 22 bm. cena chleba pytlowego zo- 

stała zmiżoma o 2 grosze ii wynosić będzie 

42 gy. za kilogram. Cena chleba razowego 

zmiżoma iz ła o 1 grosz i wynosić będzie 

32 gr. za kilogram. 
Winni pobierania cen wyższych, ani- 

żeli wyżej ustalone, będą karani. 
— Rabin Rubinsztejn jedzie do Genewy. -1 

W dniach najbliższych odjeżdża do Genewy 
rabin Rubinsztejn, "by jako przedstawiciel žy- 

dów wileūskich wziąč udzial w przedwstęp- 

nych naradach przygotowawczych do kongre 

su žydowskiego. 

— MIEDZYNARODOWA  KOMUNI- 
RACJA LOTNICZA. Międzynarodowa li- 

{ а. przez Wilno, ma byč ctwatria 

    

volalnie jakoby w połowie sierpnia. 
ży” 

   

  

erwi samolot pasazerski przybę- 

dzie z W: wy do Wilna w dniu 15 sierp 
mia o godzinie 8 ramo, by po dwugodzin- 
nym pobycie na lotnisku w: Porubanku, od- 
lecieć do Rygi. 

— 30 ROSZY PODATKU. Właściciel- 
ka sklepiku z wodą sodową  Badanesowa 

(Rudnicka 6), o perypetjach kitórej z se- 

kwestratorem pisaliśmy wczoraj, zgłosiła 

się do pienwszego urzędu podatkowego, by 

uiścić dług: w wysokości 24 groszy. Bez 

szemrania. wpłacila. również 6 groszy kary 

i otrzymała: formalny Ikwilti mia ogólną su- 
mę groszy 30. Ponadto Badanesowej dano 

możność rozmówienia się z kierownikiem 

urzędu, który mieomieszkał ją zapewnić, że 

w danym wypadku postępowanie sekwes- 
tratora uznał za niewłaściwe. 

ŻNIWIARKI 
eryginalne MASSEY—HARRIS 

(maszyna na 20 lat pracy) 

oraz s-mu DEERINGA, poleca 

ZYGMUNT NAGRSDZKI 
Wilno, Zawalna 11-a. 

Przy dostatecznych gwarancjach kredyt 
Płacącym gatówką —znaczne ustępstwo. 

miuovo ciągle przeszkadzały Marji - Luizie 
wt odiwiedzaniu umierającego „Orłęcia'”, 

    

  

* * * 

Historycy okrešlaiją Śmientelną choro- 
bę księcia Reichstadtu jako suchoty. Hr. 
Lulu Thiirheim mówi w swoich pamiętni- 

kach o jakiejś „skomplikowanej chorobie, 
której zarodków: nabawił się już w młodo- 
ści”, a talkże o jej „nieuchronnym końcu". 

Ostatnie numery paryskiego „Excel- 
sionu“ pmzymoszą nowe, sensacyjne rewe- 
lacje co do rzekomo istioinych przyczym 
śmierci „Orlęcia”. Otóż, wmuczka: hrabiego 
Thalberga — iks. Lichtenstein twierdzi, że 
w jej posiadaniu znajdują się listy dziada, 
potwierdzające 'wersję o otruciu księcia 
iReichstadtu. Ks, Lichtenstein w! młodości 
był jednym z dworzan księcia Reichstadtu 
i twierdzi, że byl tlo młodzian b. zdrowy i 
energiczny, ma którego życie dokonywano 
aż pięciu zamachów, (zapomocą zatrutych 
świec itd,). Ostatni zamach miał się udać. 

Autor tej rewilacji (tłumaczy mią mie- 
zgodę Austrji na oddanie zwłok ks. Reichs 
stadtu Francji, gdzie spoczęłyby: obok pre» 
chówi ojca, 

* * * 

Mogila iksiecia Reichstadtu.. W ka- 
plicy OO. Kapucynów, w otoczeniu całej 
swej habsburskiej rodziny, spoczywa „Or- 
Tątko'. Wokoło miejsca jego pogrzebu ikrą- 
żą legendy. Mówi się o tajemniczych usi- 
łowamiach tajemmiczych osób wiykradzenia 
jego szczątków; opowiada się wersje О <- 
wenitualmem ich przeniesieniu do Domu In- 
walidów. Ale kaplica 00. Kapucynów jest 
i dotychczas prywatną własnością Habs- 
burgów, i niewiadomo, czy arcylks. Otto da 
swoją zgodę па przeniesienie prochów k=. 
R. do Paryża. 

W każdym razie, i w Wiedniu mogiła 

jego jest miejscem pielgrzymek francus- 
kich patrjotów, zdobiących ją kwiatami. 

Najczęściej są (to fijolki mapoleonskie, Ikito- 
re lubił nie tylko ojciec, ale i syn. S. K. 

znają napastników, 
z okawy ograniczają się do pod- 

iecz widać szania. 
Niewykiuczone również jest, że 

kreślenia, że są Indywidua stale wymusicieie brali już pieniądze, 
kręcące się w rejonie rynku drze- lecz wobec ostatnich procesów ala 

Tasiemka, opiaczłjący handlarze po- 
Handlarze niechcą bezpośrednie stanowiii zerwać z nim stosunki, 

przyczynić się 
winnych 

Pedstęp cz 

i ograniczyli się do złc- mocni, 
do aresztowania widząc, że nie są chi tak wszech- 

Jak te wyglądało narazie. 

  

y wypadek 
W PRZEDDZIEŃ ROZPRAWY, GŁÓWNY ŚWIADEK ULEGA ZATRUCIU. 

WILNO. — Wczoraj w nocy wśród 
zagadkowych okoliczności uległa zatru 
ciu Emma Retkówna, kelnerka kawiarni 
Leśniczówka na Zwierzyńcu. 

Wypadek miał przebieg następujący. 
Retkówna po powrocie z pracy do mie- 
szkania rodziców (Dzielna 48) miała wi 
zytz jakiegoś osobnika. W chwili po jego 
wyjściu dziewczyna nagle zasłabła i wo 
bec stwierdzenia zatrucia zaszła potrze- 
ba odwiedenia chorej do szpitala. 

Przed policją Retkgwna zeznała, że naj 
prawdopodobniej padła ofiarą zamachu 
ze strony owego osobnika. 

Był on u niej w związku z mającą się 
odbyć wkrótce rozprawą sądową  prze- 
ciwko niemu o jakieś rozrachunki ro- 
dinne. Retkówna miała być świadkiem 

w tym procesie, lecz pozwanemu chodzi 
ło o to, by nie przybyła ona na rozpra- 
wę. 

Mimo próśb Retkówna nie zgodziła się 
na propozycję, twierdząc, że do sądu 
przybędie. W chwilę potem została ona 
poczęstowana przez odchodzącego  cu- 
kierkami, od których natychmiast zasła- 
bła. 

Tak mniejwięcej opisuje zaszły z nią 
wypadek sama poszkodowana. 

Czy faktycznie tak on się przedsta- 
wia i czy nie zaszedł tu zbieg okolicz- 
ności, że odwiedzający ją interesant nie 
wiedział o jakości cukierków i częstował 
niemi bez żadnych złych myśli wyjaśni 
dochodzenie. 

Wystraszony byk w sklepie jubilerskim 
NIEZWYŁA OBŁAWA NA ULICY WIELKIEJ 

VSILNO. — Wczoraj rano ulicą Wielką pro 
wadzono dwu byków do rzeźnika gdzieś na 
Zarzecz. 

Przy zbiegu ulic Sawicz i Wielkiej trąbka 
autobusuu tak wystraszyła zwierzęta, że wy- 
rwawszy się poganiaczówi, wpadły na chod- 
nik i poczęły pędzić na oślep przed siebie. 
Wśród przechodnów powstało zrozumiałe za- 

mieszanie, a bardziej bojaźliwi widząc pędzą- 
cego byka w wymierzonemi jak do uderzenia 
rogami, poczęli kryć się do bram. 

W pewnym momencie jeden z byków wpadi 

TEATR I MUZYKA 
— Bernard Shaw w Lutni. — Dziś, w pią 

tek 22 bm. o godz. 8,15 premjera „Lichwy mie 
szkaniowej“ G. B. Shaw'a, największego dra- 
maturga współczesności. Wielki kpiarz, jest 
jednocześnie wielkim nauczycielem. Shaw nie 
operuje pustym frazesem. Jego sztuki nabrzmia 
łe są fluidem wysokiej odpowiedzialności wo 
bec zadań pisma. 

Zainteresowanie sztuką b. duże. 
— „Florette et Patapon“ w Ogrodzie po- 

Bernardyńst mi. — Dziś, w piątek 22 lip 
godz. %,15 , 9 raz 4-ty arcywo: 5. 

ska iarsa „Florette et Patapon“, vyska 
humorem, góruje całkowicie zwycięża licznie 

  

       

   

  

   

zebraną rarbliczność. Artysu Z Dp ке> 
chowską, Szurszewską, Glińskim i Ciecierskim 
w rolach głównych — stwarzają tak zawrot- 
ne tempo, że widz ż trudem nadąża wesołej, 
beztroskiej i swawolnej fantazji autora. 

Jutro i codziennie „Florette et Patapon“. 
— W Parku Żeligowskiego „Tani Piątek" — 

Dziś 22 bm. odegrana będzie po raz ostatni w 
sezonie opera Rossiniego „Cyrulik Sewilski* w 
nezmienionej obsadzie, po cenach umożliwiają- 
cych dostęp każdemu. 

Wejście 40 gr., ulg. 30 gr. 
estradą od 60 gr. do 1 zł. 

— Popołudniówka niedziefna w Ogrodzie 
po-Bernardyńskim. — W niedzielę 24 bm., o 
godzinie 4-ej pp. na ogólne życzenie publicz- 
ności — wesoły wodewil „Polacy w Amery- 
c 

W poniedziałek również po cenach 
nych „Polacy w Ameryce". 
— Trzech wybitnych aktorów. — W okresie 

urlopów Dyr. Teatrów zaprosiła na występy 
trzech wybitnych artystów. Ludwik Czarnow- 
ski b. dyrektor Teatrów Lwowskich wystąpi 
w Teatrze Letnim w lekkiej komedji pt. „Pod 
zarzędem pizymusowym”. 

lan Bonecki: reżyser i artysta Teatru Pol- 
skiego w Warszawie wystąpi w szeregu naj- 

ych sztuk. 
Józef Winawer, artysta Teatrów Łódzkich 

da su; poznać Wilnu w kapitalnej swej roi 
Azef „ którą grał w Łodzi kilkadziesiąt razy. 
— Cyrk Staniewskich. — Dziś o godz. 8,30 

wiecz. wielki program atrakcyj. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
HELIOS — Światła wielkiego miasta. 

HOLLYWOOD — Bezbronne dziewczę. 

CASINO — Akordy miłości. 
PAN — Taki pana, taki syn. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— OKRADZENIE ADWOKATA. — Ubieg- 

łego wieczoru w Pośpieszce okradziono miesz 
kanie adwokata Szyrwindta przy ulicy Topo- 
lowej. 

Około godziny 9 wieczorem, kiedy Szyr- 
windt był na werandzie, nieujawnieni narazie 
złodzieje przedostali się do 'wnętrza letniska i 
skradli co cenniejszą garderobę wartości 600 
zi, poczem zbiegli. 

— ZNOWU ZATRUCIE SIĘ MIĘSEM. 
Wczoraj w południe zasłabła magle prze- 
chodząca ulicą Mickiewicza 16-letnia He- 
lena Czatyńska (Ponarska 72), Okazało 
się, że zaszedł iu wypadek zatrucia się nie- 
świeżem mięsem, spożytem ma śniadanie. 
Zaktrutą odwieiono do szpitala Sawicz. 

— CZY UCZCIWOŚĆ ZAWSZE POPŁA- 
CA? — Konduktor pociągu Wilno — N. Wi- 
lejka Feliks Sielecki (Słowackiego 2) znalazł 
w jednym z przedziałów teczkę skórzaną, po- 
zostawioną przez pasażera. Przejrzawszy jej 
zawartość, Sielecki zorjentował się, że teczka 
należy do Wilhelma Pileckiego, zam. w N. Wi 
lejce, przy ul. Połockiej 31. Pośpieszył więc 
pod wskazany adres, by oddać zgubę. Można 
sobie wyobrazić zdumienie  Sieleckiego, gdy 
mu ošwiadczono, že z teczki zginęło 100 zł. 

i 5 dolarowek. 
Nadomiar złego, Pilecki złożył zameldowa- 

nie na policji, narażając tem samem znalazcę 
na dochodzenie policyjne. 

POKĄSANY PRZEZ PSA. — Do pogo 
towia ratunkowego dostarczono wczoraj Jana 
Tatarskiego (zauł. Piekarski) z zawodu hand- 
larza, pokąsanego przez psa. Wobec tego, że 
zachodzi przypuszczenie, iż pies był wściekły, 
poszkodowanego skierowano do Instytutu Pa- 
steurowskiego celem dokonania szczepionki 
ochronnej. 

— „PAJĘCZARZE”, Niefnani sprawcy 
zapomocą dobramego klucza dostali się na 
strych domu Szulea Błażeja (Jezuicka 8), 
skąd skradli różną bieliznę wamtości 550 zł. 

— OFIARA PIGRUNU. — W czasie Stisze 
nia siana na łące przez Włodzimierza Lima- 
nowskiego w towarzystwie braci i ojca, we 
wsi Popszuce gm. mikołajewskiej pow. dziś- 
nieńskiego, piorun zabił Limanowskego i ogłu- 
szył pozostałych. 

miejsca przed 

zniżo- 

      

    

  

niespodziewanie do sklepu jubilerskiego Gan- 
dzina, wzbudzając panikę wśród obecnych, 
którzy ukrywszy się za ladami, krzykami wy- 
straszyli nieproszonego gościa z powrotem na 
ulicę. 

Tymczasem przy pomocy kilku policjantów, 
udało się zorganizować obławę, na rozbryka- 
nych zwierzaków i dopiero po dłuższych wy- 
siłkach udało się ich wpędzić do jednej z bram 
przy ulicy Sawicz. 

Przeciwko poganiaczowi Izraelowi Stolpe po 
licja sporządziła protokuł. 

     

grodfięh ka 
— NIA ZJAZD LEGJONOWY DO GDY- 

NL Legjoniści i Peowiacy, chcący być u- 
czestnikami tegorocznego zjazdu legjoni- 

stów w Gdyni w dniu 14 sierpnia, zgłoszą 
miezwłocznie swoje nazwiska w ewitorki i 
czwartki między godziną 18 i 20-tą w lo- 
kalu oddziału Związku Legjonistów przy: 
ul. Jagiellońskiej 12. Zgłoszenia będą 
przyjmowane tylko do dnia 9 sierpnia. 

Szczegółowie warunki przejazdu zosta- 
ną ogłoszone w prasie przed końcem bn. 

ZLIKWIDOWANIE DZIENNIKA 

ŻYDOWSKIEGO, Wychodzący w Grodnie 
dziennik żydowski „Der Grodner Moment", 
wydawany przez zecerów, przestał wycho- 
dzić, — Natomiast zaczął wychodzić w 
formie jedniodniowki „Grodner Express“, 
iktóry jesti właściwie dziennikiem warszaw. 
skim z dodrukowanemi stronami grodzień- 
skiemi. 

— ZABAWA NA BIAŁY KRZYŻ W 

DRUSKIENIKACH. Staraniem zarządt. o- 
kręgowego polskiego białego Krzyża, dnia 
23 lipea odbędzie się wielka doroczna za- 

bawa z sensacją zainscenizowanego wiybo- 
ru królowej sezonu, wraz z sześcioma da- 
mami dw oru. 

— NIEBEZPIECZNA ZŁODZIEJKA. 
W tych dniach, w godiznach rannych zja- 
wiła. się do sklepu zegarków. p. T. Zamko- 
wa, piac Batorego 3, przyzwoicie ubrana 
kobieta średniego wieku i prosiła pokazać 
sobie zegarki, Nagle p. Zamkow zauważył, 
że brak jednego kosztownego zegarka. P. 
Zamkow odrazu się zorjentował i zwrócił 
się do „klijentki“ u kategorycznem żąda- 
miem zwrotu zegarka. „„Pani” bez żadnych 
spnzeczek otworzyła torebkę i położywszy 

ma stół skradziony zegarek, matychmiast 
znikła. 

Ostrzegamy przed tą rafinowamą zło- 
dziejką. 

— ŻNIWA W POWIECIE. Od początku 
tygodnia bieżącego w powiecie grodzień- 
skim rozpoczęto wszędzie żniwa, korzysta-- 

jąc z ustalonej pogody, sprzyjającej żni- 
wom. Dotychcas horoskopy ma plony itego- 
moczne są jaknajlepsze — byleby tylko do- 
pisała pogoda przy zbiorach, "Tegoroczny 
urodzaj w powiecie grodzieńskim ma być 
zupełnie dobry — lepszy niż wi latach ubie- 
głych — a to dzięki pogodzie, odpowied- 
niej dla zbóż. Jednak gospodanze w. tym ro 
ku nie cieszą się zbytnio z obfitości plo- 
nów, gdyż przyniesie to nieodwołalnie spa- 

(dek cen... jeszcze dalszy, — tak, że, jak о- 
bliczają, stanczy tylko na podatki. W wiąz 
iku moratorjum dla. rolnictwa — trudmości 
uzyskania kredytu wzmogły się niesłycha- 
nie. W każdym razie smucić się z dobrych 
mrodzajów miema potrzeby; gorzej byłoby 
> wszystkich, gdyby urodzaje nie dopi- 

sały. 

— PROCES O SZPIEGOSTWO. W dn, 
4 sierpnia w, Sądzie Okręgowym w Grodnie 
odbędzie się proces o szpiegostwo. 

Na ławie oskamżoniych tym razem zasia 

dać będie Petronela Czesnulewicz. Sąd roz- 
pałtrywać będzie tę sprawę w. trybie zwy- 
czajnym. 

  

— 80-LETNI STARZEC POD ZARZU- | 
TEM ZGWAŁCENIA. Naumowicz Alek- 
sandra, służąca zamieszkała w Grodnie 
przy ul. Kalucińskiej Nr. 20 zameldowala 
odnośnym władzom, że właściciel domu i 
składu futer p. M. S. popełnił na niej 
gwałt. — Jak Naumowiezówna opowiada, 
'wspomniamy. S$. przysedł dó mieszkania jej 
gospodanza, w iktórem nikogo oprócz niej 
mie było i wykorzystując to, zgwałcił ją — 
Władze sądowie prowadzą dochodzenie w 
tej sprawie. 

— NOŻOWNICTWIO. Lekure Gustaw, 
zam. 'w Grodnie przy ul. Bernardyńskiej, 
przebił nożem Gołąba Piotra. 

(Dalsy ciąg kroniki grodzieńskiej 
str. 4-ej). 

na



2 

          

4 : т 

— ECHA SAMOBOJSTWA ARKINO- 
WEJ. W miešcie bardzo dužo mėwi się O 
następującym wypadku, który wywołał 
wielkie obureznie wśród społeceństwa. Za- 
raz po tragiczmym wypadku z Arkinową, 
krewni zatelefonowali do tut. chirurga dr. 

В. 1 pwosili go o naltychmiastowe przyby- 
cie, mówiąc mu oczywiście, że zaszedł wy- 
padek samobójstwa. Po upływie 40 minut 
p. dr, B, atelefonował, że czuje się źle i nie 
może przyjść. Wówcas zawezwano lekarzy 
p. dra Krauzego, dra Wejsbrema i dra Gu- 
ię, kitónzy natychmiast przybyli na miejsce 
wypadku. 

Zapyłtujemy się więc: czyż p. dr. B. 
nie mógł odrazu powiedzieć, że czuje się 
źle i nie może pmzyjść, a nie zwlekać tyle 
CZASU ? 

TBATR MIEJSKI — SOBOTA: 
Hiszpańska mucha, premjera. 

  

  

— OSTATECZNY TERMIN ZGŁA- 
SZIANIA UDZIAŁU (W WYCIECZCE 
ZBIOROWEJ DO GDYNI. Słonimski od- 
dział Polskiego T-wa Krajoznawiczego ko- 
munikuje miam, że wi związku z kkoniecznoś- 
cią już 23 lipca br. powiadomienia władz 
Kolejowych o ilości, podróżnych do Gdyni 
w wycieczce zbionowej, organizowanej 
przez słonimski oddział PTK, wyznaczony 
został astateczny termiin zgłaszania udzia- 
łu w wycieczce na dzień 23 lipca br. 

W dniu tym również Zawząd PTK. w 
Słonimlie zmuszony będzie powiadomić Za- 
rząd Główny Ligi Morskiej i Kolonjalnej 
w Warszawie o iłości uczestników, w celu 
zawezerwowiania: kwater. 

Z tych względów wskazanem jest jak- 
najśpieszniejsze zgłaszanie udziału. 

— KRADZIEŻE. Dnia 13 liipea br. Wa- 
wrzyński Jam z powiatu miechowiskiego i 
Zawadzki Jan z Baranowiicz skradli z 
przedpokoju szpitala państiwiowego, czapkę 
wartości 2 zł. 50 gr. ma szkodę Lipińskie- 
go, aldministratora szpitala państwowego 
w Słanimie. Sprawcy zostali. zatrzymani. 

Dnia 18 lipca br. Kowalik Stefan, za- 
mieszkały w osadzie Łobozówika, zameł- 
dawał w miejscowym ikomisarjacie PP., że 
pnaed dwoma. tygodniami została mu skra- 
dziona kura z podwórka, 'wiartości 2 zł., 
którą w tymże dniu poznał u Frejdin Chaji 
zamieszkałej w: Słaniimie pirizy ul. Wileń- 
skiej. 

Dnia 18 lipca br. Jagowdzik Piotr ze 
Słonima zameldował w miejscowym komi- 
sarjacie PP., że Budrewicz Jan również ze 
Słonima, wi dniu 13 lipca br. dokonał kra- 
dzieży 6 pudów siana z łąki na jego szko- 
dę, wantości: 9 zł. 

— POŻARY. W dniu 18 lipca br. o g. 
T-mej w osadzie Helbidowo gmimy kostro- 
wickiej ma szkodę Łenczewskiego Jana spa- 
1ił się dom mieszkalny wiraz ze sprzętami 

domowemi — wartości 1500 zł., ubezpie- 
czony w PZUW. na 1290 zł, Przyczyny ро- 
żaru narazie nieustalono, jednak zachodzi 
przypuszczenie, że pożar powstał wskutek 
wiadliwiego urządzenia komina. 

AAAAAAAAAALASAAAM AAS 

najbezpiecz- 

  

Największą i 
niejszą zbiornicą Kapitałów 

t eszczędności 

jest KOMUNALNA KASA 
USZCZĘDNOŚCI POWIATU 

GRODZIEŃSKIEGO 

Wysokie oproceutow anie —całzo- 
wite bezpieczeństwo — wypłaty 

па każde żądanie. 

TYYYVYTYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVYYTVYYYYYYYYYVV 

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

  

Początek seansów o g. 6, 8.15, 10.15 

niestjieska 
— WIEC SPRAWIOZDAWCZY BEZ- 

PARTYJNEGO BLOKU. We wsi Łani przy 
bardzo licznym udziale mieszkańców tej 
wsi jak i wsi okolicznych, odbył się wiec 
sprawozdawczy, na którym senator Jeleń- 
ski wygłosił referat gospodarczy z szcze- 
gólnem uwzględnieniem prac sejmu i rzą- 
du w kierunku uzdrowienia rolnictwa. Pre- 
łegent poinformował pozatem o kompeten- 
cjach i zakresie działania komitetu finan- 
sowo - rolnego oraz o powstaniu w Nie- 

Świeżu komitetu kredytowego, do którego 
wchodzą przedstawiciele wszystkich insty- 
tucyj kredytowych powiatu, a który ma na 
celu uporządkowanie stanu zadłużenia rol- 
nictwa na terenie powiatu. Poseł Szyma- 
nowski zazmajomił zebranych w popular- 
nyra referacie z przebiegiem prue w gru- 
pach komisyjnych BBWR. i komisjach sej 
mowych nad konstytucją, ustawą samo- 

rządową i ustawą o scaleniu ubezpieczeń 

społecznych. Prelegent makreślił cównież 
pracę BBWR. i rządu nad obniżeniem cen 
na antykuły skartelizowane oraz, przecho- 

dząc do spraw ulg .podatkowych, podkreś- 
lił, że fermimy ulg mie będą przedłużone, 
jalk również w przyszłości zaległości poda« 
kowe nie będą już umarzane, a zatem na- 
leży korzystać z możliwości, jakie ustawa 
o spłacie zaległości podatkowych daje. Nie 
załeżnie od itego prelegent poruszył kwe- 
stję stosunków polsko - białoruskich, po- 
informował zebranych o powstaniu polsko- 
białoruskiej grupy parłamentarnej BBWR 
o jej zadaniach i pierwszych poczynaniach 
w dziedzinie uporządkowania średniego 
szkolnictwa bialoruskiego, wreszcie zazna- 

czył, że realizacja dążań narodu białorus- 
kiego może być osiągnięta tylko współpra- 
cą i wiysiłkiem obydwu społeczeństw: pol- 

skiego i białoruskiego. 

Po wiecu odbyło się zebranie Kola 
gminnego, na którem omówione zostały 
sprawy organizacyjne, oraz dokonane zosta 

ły wybory doroczne prezydjum koła, w 
skład którego weszli pp: Nowak, Liniewicz 
i Radkiewicz. 

i 
JESTEŚMY ZA BIEDNI, BY KUPO- 
WAĆ BAWEŁNĘ — KUPUJMY SAMO 
DZIAŁOWE WYROBY Z WŁASNEGO 

LNU. 

YYYYYVTYYYYYYYTYYWYT" WYYYYYYYYTYTYWYYYTYYTYW 

DZIŚ w KINACH P.T. K. 
TEL. 214. CENY ZNIŻONE. 

| RT SIPYDWYTOWEUA WAP SI RETE OWARCAJCJ ; BAA BMI 

ssan. o g. 6, 8 i 10.15. 

Ežwiękowiec 
Kino „POLONJA“ 

Pocztowa 4. 
Krėlowa džwiękowego ekraru J-anette 
Mac Donald w porywejącym dramacie 
kobiety obrzuconej błozem niestasz- 

nych podejrzeń p. t. 

| 

z Loterji 

Dźwiekowiac 
Kino „AP 6LL O" 

Dominik. 26. 

Hans Stūwe, Ita Rina 
i Fred Lerch | 

w m*łodyjnym filmie świata p. t. 

TRIUMF WALCA 
osnuty na tle bujnego życia. 

  

  

KINO „PALACE“ 
Orzeszk. 13. 

IWAN MOZŽUCHIN 
w filmie p. t. 

Adjutant Cara 
wstep od 45 gr. 
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KINO 
DŽWIEKOWE 

„ŠWIATOWID“ 
GRODNO, Brygidzka 2, 

nym 

| DES SAT 

B. FARDJOHN 

Na sezon letni ceny znižone, wstep od 45 gr. 

Genjalny misirz ekranu CONRAD VEID w potęż- 

„OSTATNIA KOMPANJA" 

   
      
        

      

  

dźwiękowcu wojennym p. t. 

—® 

Tajemnica Keithpoo!- Sąuare 
— Tak, tak, celu, celu! — przerwa- 

ła, przedrzeźniając ze złością. — A ja- 
ki cel pan ma, panie Remington? Kto 
najwięcej skorzystał na śmierci Samuela 
Boyde'a? Kto na tem zarabia, jeżeli nie 
pan i pańscy przyjaciele! Pan mówi o 
celach! A w jakim celu pan sam przycho- 
dzi tutaj? 

— Mówiłem pani o tem... 
— Nic pan mnie nie mówił! Pan przy 

chodzi tutaj tylko poto, żeby wyłudzić 
ode mnie wszystkie wiadomości o moim 
mężu! 

— Owszem częściowo. 
— A to wszystko dłatego, że pan 

chce zrzucić na niego podejrzenie, zdej- 
mując w ten sposób odpowiedzialność 
ze swojego przyjaciela, Reginalda Boy- 
de'a. 

Dick był tak zdumiony, że nie zdobył 
się na odpowiedź. Rozumiał pod czyim 
wpływem była nieszczęśliwa kobieta. 

Widząc, że dalsza rozmowa byłaby 
bezcelowa, Dick ukłonił się i wyszedł. 

Z nadejściem nocy, Dick wyruszył w 
kierunku Keithpool square, pogrążony w 
zadumie, nie zauważył, że deszczyk 

_„mżył bez przerwy. 

* 

„To musi byč robota doktora Vensi- 
na, On musi to robić w jakimś celu, dla- 
czego chodzi mu tak bardzo o Ściągnię- 
cie podejrzenia na mnie i na Reginalda i 
dlaczego tak interesuje się żoną Dea- 
tha. To wszystko jest w najwyższym 
stopniu zagadkowe, ale muszę rozstrzyg 
nąć wszystkie zagadki! 

   

Nagle za plecami posłyszał drobny 
tupot i uczuł małą rączkę w smojej dło- 
ni. 

— Dicku! 
— Sylwio! Cieszę się, że cię widzę! 

Twoja mama jest bardzo niespokojna. 
Muszę ciebie zaraz odprowadzić do do- 
mu. 

— Nie, — odpowiedziała dławiąc 
się kaszlem, — jeszcze za wcześnie. Szu 
kałam pana wszędzie, Dicku. Muszę coś 
panu pokazać. Chodźmy prędzej, chodź- 
my. — Pociągnęła go na Keithpoo!- 
square. 

ROZDZIAŁ XXVIII 

SYLWIA ROBI NOWE ODKRYCIE 
Dick zrozumiał, że dziewczyna jest 

bardzo wzburzona i śpieszy. 
— No, opowiedz mi, o co chodzi... 
— Nie, — odpowiedziała, — musi 

pan sam zobaczyć. 
— To nie śpiesz tak. Nie trzeba zwra 

cać na siebie uwagę przechodniów. 
Na ulicy, osławionej sensacyjnem 

morderstwem, stało kilku gapiów, przy- 
glądających się bezmyślnie domowi. 

— Teraz, powiedz, Sylwio, co się 
stało? 

— Nie, wpierw wejdziemy do domu. 
— Nie chcę, żebyś była w domu, w 

którym zamordowano człowieka. 
— Wszystko jedno byłam już tam! 

— odpowiedziała spokojnie dziewczyna. 
— Ale nie chcę mówić na ulicy, bo będą 
nam tu przeszkadzać. Pokażę panu wszy 

SŁOWO 

śstołkócka 
-— NA POLSKIE MORZE. Zaintereso- 

wanie „Świętem Morza“ w  Stołpeacn 
wzrasta. Wyłonił się komitet pod przewod- 
nictwem p. starosty Kuliwiecia. Komitet 

ten wydał odezwę do społeczeństwa, popu- 
laryzując „Święto', Pod kierownietwem p. 
burmistrza Staniewskiego organizuje się 
wycieczka nad nasze morze. 'Weźmie w 
niej udział około 100 osób, z różnych sfer 
społeczeństwa. Wycieczka ze Stołpc wy- 
jedzie 29 lipca specjalnemi wagonami. K.o- 
szty wycieczki są bardzo małe, Bilet na 
pnzejazd ze Stołpe do Gdyni i z powrotem 
pociągiem pośpiesznym, wynosi 37 zł., kie 
dy normalna cena biletu jest 105 zł. Jedź- 
my jak najliczniej na polskie monze! 

— ODCZYT O GRUŹLICY I CHORO- 
BACH ZAKAŹNYCH, W niedzielę, w sali 
„Ogniska kolejowego”, dr. Olechnowicz z 
Wilia wygłosiła odczyt ma temat „Jak za- 
pobiec gruźlicy i chorobom zakaźnym”. -— 
Odczytu wysłuchało 50 osób. 

  

Radio wilefskie 
Piątek, dnia 22 Ирса 1932 r. 

11,58 Sygnał czasu. 1510 Program 
dzienny. 15,15 Muzyka z płyt. 15,35 Kom. 
met. 15,40 Muzyka tan, (plyty). 16,30 Kom 
IWil. Tom. Org. i Kółek Rolniczych. 16,40 
„Złotodajna gąsienica* odczyt H. Wolska. 
17,00 Koncert popularny. 18,00 „Krechow- 
ce' odczyt wygł. Bogusławski. 18,20 Mu- 
zyka lekka, 19,15 Z prasy litewskiej. 19,30 
Program na sobotę. 19,35 Prasowy dzien- 
nik radjowy. 19,45 Przegląd prasy rolni- 
czej krajowej i zagranicznej. 20,00 Kon- 
cert symf, 20,45 „Radijo a muzyka“ feij. 
wygł. dr. Simonówma. 21,00 Dalszy ciąg 
Koncertu symf, 21,50 Komumikatty. 22,0 
Muzyka taneczna. 22,40 Wiad. sport. 22,50 
„Białe famtuszki' zradj. kom. muz. Krum- 
łowiskiego w wyk. zespołu teatru Żolibor- 
skiego pod dyr. I. Solskiej. „ 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 
rewiru 1-go, zamieszkały w. Wilnie, przy 
ul. Zakretowej 2, na zasadzie art. 1030 U. 
Р. С. ogłasza, że w dniu 2 sierpnia 1932 r. 
od godziny 10 ramo w Wilnie pnzy ui. Le- 
gjonowej 29a, odbędzie się sprzedaż z prze- 

tangu publicznego ruchomości, należących 
do Wincentego Gulbinowicza, składającego 
się z dwóch domów mieszkalnych i trzech 
budynków gospodarczych drewnianych, 
krytych dachówką, wzniesionych da dział- 
ce azierżawiiej, podlegających sprzedaży 
na rozbiórkę, oszacowanych mna sumę zi. 
1.300, lecz jako ma licytacji powtórnej, 
sprzedaż wozpocznie się od połowy oszaco- 
wania. 

  

Komornik (—) W. Matuchniak. 

Racjonalnej kosmetyki leczniczej 

Wilno, Mickiewicza 31 m. 4. 

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

cjonalnej. 
Codziennie od g. 10—8. 

Ww, Ze: 
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zsłatwia 

Biuro Reklamowe 

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

stko, kiedy będziemy już w domu. Bę- 
dzie pan zadowolony, zobaczy pan!.. 

Dick przyznał rację, że rozmowa na 
ulicy jest związana z pewnem ryzykiem 
i wszedł z nią do domu Boyde'a. 

Nie bój się, maleńka, trupa już tu nie- 
ma. 

— ]а się nie boję, Dicku. 
— To dobrze. Zostań więc tu na do- 

le, dopóki nie przyniosę światła. Świe- 
ce i zapałki są na górze. 

— Pójdę z tobą. Czy lubi mnie pan 
troszeczkę? : 

Dziewczynka przytuliła się do Dicka. 
Razem weszli do gabinetu i znaleźli za- 
pałki. 

— Gdzie my jesteśmy, Dicku? 

— To jest pokój, w którym praco- 
wał twój ojciec. 

Czarne oczy dziewczynki oglądaty 
poważnie ściany, sufit i podłogę, jakby 
szukając śladów ojca. 

— Teraz powiedz mi, Sylwio, w jaki 
sposób dostałaś się już raz do tego do- 
mu? 

— Zaraz pokażę. Chodźmy na dół. 

Ze świecą w ręku zeszli do suteren. 
Były tam trzy pokoje i kuchnia, Sylwia 
zdziwiła bardzo Dicka, oznajmiając mu, 
że pod kuchnią jest jeszcze piwnica. Poli 
cja, mimo długich poszukiwań nie zna- 
lazła jej. 

— Proszę podnieść tą klapę. w. po 
dłodze — rozkazywała Sylwia, — o tu 
pod starym krzesłem. 

Gość jęknął z bólu: 

— Puść! Złamiesz mi rękę. 
— Stój i nie ruszaj się, — rozkazał 

Dźwiękowe 

Kino 

„HELIOS“ 

Wszechšwiatowa a- 
trakcja. Genjslny 

MIASTA" 

Ceny nie zmienione; od 40 gr 

Charlie Chzplin 
Scenarjusz. muzyka i realizacja Charlle Chaplina, 
ziemskiej. Najpotężniejsza komedja 

Tryumfalne arcydzieło, za którem szaleje cały Świet. 

„ŚWIATŁA WIELKIEGO w swoim ostatnim 
dźwiękowcu 

Film który wzbudził 

Foczątek seansów: 4, 6, 8 i 1015. Na l-y seans ceny zniżone. 

zachwyt całej kuli 
wszystkich czasów. Nad program: Rapsodja Liszta. 

  

Wielka gwiszda ekranu 

Ewel'na Holt 
Dźwiękowe kino 

ROLLYWOGD 
Mickiewicza 

w srcy- 
filmie 

Nad program: dodatki dźwiękowe. 

„BEZBRONNE DZIEWCZĘ 
Ceny miejsc na wszystkie seanse: Balken30gr. Parter 60gr., 
  

DZWIĘKOWE KINO 

CG/IN© 
Wielka 47, Tel. 15-41. 

Dziś. 
Ceny ed 25 gr. Parter dz. 60 gr. 

Najpromienniejsza symionja wielkiego 
uczucia. Arcydzieło sztuki filmowej 

AKORDY KIŁOŚCI 
Początek o godz. 4, 6,8, i 10,15. W dnie świąt. 

ósnute na tle czarującej sielanki miłosnej 
Tomasza Hardy. W rol. gł. urocza para ko- 
chanków MAŁGORZATA ALLAN i 
BATTEN. Pieśni 

JOHN 
w wykonaniu słynnego 

kwartetu „Gottam Singers“. Nad program: u- 
rozmaicone dodatki dźwiękowe, 

i soboty o godz. f-ej. 

  

Zamkowa 2. 

Dźwiękowe kino DZIS! Po raz pierwszy w 

„PAN“ 
wspaniały dźwięk. —srcykomedja salonowa 

Adoifem Menjou 
Śp'ew! Muzyka! Tańce! Humor! Nad program: Nadzwyczajny dodatek rysunkowy Miki w załotach. 

serc niewieś- 
cich 

Wilnie 100 proc. JAKI PAPA TAKI SYN 
w roli tytułowej. Akcja toczy się: Z początku u stóp piramid pod 
piek. żarem Samumu, „złotej młodzieży" Paryża następnie wśród 

Począ ek o godz. 4, 6, 8, i 10,15 W dnie świąt. o godz. 2-ej. 

z niezrównanym, 
wanym,niepoprawzym zdobyw 

dystyguo 
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“ Mu sytajęcha lokat biurowy 
. położony w 2-ch kondyguscjach powierzchni 
użytecznej ca 520 m, k, w nowobudującym się 
gmachu przy ul. Mickiewicza 32. Szczegóły na 
miejscn u kierownika budowy od g. 11—12 popł. 

szlam a 3 klg. ciecho- 
Ciechociński don w %wie75 
otrzymano w skłzdzie Kazimierza Grużew- 

skicgo, Wielka 25. 

  

  

  

  

PR PPPOE POSZUKUJĄ Kusuo 
i SPRZEnAŽ PRACY 

TPĘCYTYYYTYYTYTYTYYTN 

Młoda 
inieligentna panna po- 
szukuje pracy biurowej 
(b. pracowniczka ko- 
morniks) lub też w 
braku tejże zajmie się 
dziećmi orsz domem. 
Posiada b. dobre refe- 
rencje, _ usposobienie 
miłe, Warunki skrom- 
ne, Może wyjechać do 
uzdrowiska ewent. ma- 

Poszukuję 
do nabycia w dzielnicy 
Zwierzyniec lub Pohu- 
lanka domku z ogród- 
kiem jedno lub dwu 
mieszkaniowego. Zgła- 
szać się listownie z po- 
daniem wszelkich szcze 
gółów oraz ceny. Igna:* 
lino pow. Swięciański, 

  

  

      

     

Z NAJCZULSZYCH 4 

T 
KŻ BARWÓCZUŁA PRZECIWODBLASKOWA | 

ICHROME! 
BŁONY 6x9i 6x1 SĄ OBECNIE DOSTARCZANE PO. 

AIA 
GREGE 

Panienka 
która ukończyła w rb. 
gimnuszjum, poszukuje 
posady kasjerki, inka- 
sentki i t.p, Može zlo- 
żyć kancję, Oferty do 
redakcji dla „13* 

ooo gimnaz- 
jum języków nie- 

mieckiegb i francuskie- 
go przyjmie lekcje w 
szkole średniej pry- 
watnej, _ Wiadomości 
Dąbrowskiego 12 m. 3, 
ой 17 do 20-tel. | 

MY inteligentny 
człowiek, — розта- 

kuje posady rolnej w 
maj. pisarza, pro. 
wiantowego lub prak 
tykanta roinego,rów- 
nież może prowadzić 
książki, posiada Świa- 
dectwa ze szkół i prak 
tyk odbytych, Ul Nie- 
świeska 22-16 m, 7. 

ccc 
tudent matematyki 

wyjedzie do ma» 
jątkn na kondycję na 
sierpień za utrzyma- 
nie. Łaskawe oterty 
w Adm. „Słowa* pod 
„A. B 

  

    

  

        

Apteks, Dziewczopol- jątku w niedalekim 
ski. 1 promieniu od Wilna. 
poni Oferty sub „Walka o 

‹ życie" do Redakcji 
Okazyjnielii | „Siowa“. 

różne pozostałe z | === 
licytacji a oraz om m maniek 

samocho! 
Sprzedaje Taso Przygot. 
LOMBARD do konkursowych e- 

ul, Biskupia 4, tei, | g7'minów Politechniki 
1410 od 9 — 21] i Uniwersytetu (Medy- 

5—7 ppol. cyna, Farmacja oraz do 
Instytutu Dentyst. li- 

„ piec — sierpień, Sw. 
Jacka 5. 

SAADZARŁAAŻADŁAADAZ NE s 
ossukuję pracy do- 

_ Lokale P zorcy domu lnb 
TTYYWYYYYPYTYWYWEYYYY iakiejkolwiek innej. 

POKO] Bazyljaūsks 4 m. 26. 
umeblowany Olszamowaki: 

do wynajęcia. Na pię- pm,ancuskiego,  kon- 
trze. O:obne wejście, F Rai *specjal- 
Artyleryjska 1 m. 5. 
—— 

Do wynajecia 
umeblowany pokėj, D4- 
browskiego 12 m. 3. 
ж 

ność wymowa, litera- 
turs) po powrocie z 
Paryża udziela dyplo- 
mowana nauczycielka 
W. Stefańska 23 m. 9. 

głucho dr. Pay, spuszczając ciemne firan 

ki i zapalając światło. 
Zdumiewająco szybko _ opanował 

wzburzenie. Nie było już na jego twarzy 

ani śladu przerażenia. Powrócił jego zwy 

kły spokój i zimna krew. : 

— Powiedz, co widziałeś? Czego się 

przestraszyłeś! — denerwował się dr. 

Vensin. 
Oczy jego biegały niespokojnie po po 

koju, jakby chciał się przekonać, że jest 

ich rzeczywiście tylko dwuch w pokoju. 

— Nie widziałeś: go? 
— Kogo? 
— Samuela Boyde, przy oknie! 
Gość spojrzał ze zdumieniem na g0- 

spodarza. Czyżby zwarjował? Ale po 
chwili uśmiechnął się, wzdychając z ulgą. 

— Myślałem, że zobaczyłeś coś stra 

szniejszego! 
Ale dr. Pay, powtórzył pytanie: 
— Widziałeś go? : 
— Nic nie widziałem! Umarli nie 

wstają z grobów. Ale nie będę się z to- 

bą sprzeczał. Przecież twój aparat foto- 

graluje migawkowo, pokaż kliszę i sam 

się przekonasz, że ci się wydało. 

— Niestety, ostatnią kliszę już uży- 
łem i aparat nie był załadowany. 

— Szkoda, — zauważył sucho gość 
— Ale to się da łatwo poprawić. Włóż 
kliszę i skieruj światło na okno. 

Uczony powtórzył próbę: Nagły blask 
zalał na ułamek sekundy okno Boyde*a. 
Jednak gdy klisza została wywołana, a- 
czony westchnął z żalem: 

— Nic niema... . Zresztą nie miałem 
już nadziei na powtórzenie próby. 

— Wierz mi, że ci się wydało. 
— Widziałem go tak wyraźnie, jak 

  

     

   

Młoda nauczy- 
cielka 

wyjedzie na lato za b. 
skromnem wynagrodze- 
niem do “ziecka od 
7—10 lat, Świadectwo 
b. dobre, Wielka 27—3, 
od 11—1 godz. 

    

tudent Politechniki 
Warszawskiej przy- 

gotowuje na wydz. 
mechaniczny i elektry- 
czny (prawa Nowo- 
świecki 1—6). 

Stužąca 
z dobremi šwiade- 

ctwami poszukuje po: 
sady do wszystkiego, 
Umie gotować — Рог- 
towa 6—6. 

  

tudentka poszukcje 
bezpłatnej prakty- 

ki fearmacentycznej, 
zlbo kondycji do dzie- 
ci za utrzymanie. Zgło- 
szenia ul, Zamkowa 
24—3. 

zielna ochmistrzyni, 
zdrows, pracowita, 

skromne wynagrodze- 
nie. Dobrze zna się na 

  

kuchni. Nowoświecka 
7 a—7. 

szelkie roboty 
druciarskie wyko- 

nuje tanio i s lidnie 
Wygsnowski Michał 
Bukowa 12, 
Qsrednik kwelifiko- 

wany, Z prakiyką, 
Legionowa 43. Chle- 
bowski Autoni, 

Studentka 
romanistyki 

posiadająca dobrze 
Irancuski — poszuk aje 
kondycji na lato. Wy- 
magania skromne. Zgło” 
szenia do adm, „Sio- 
wa". —0 

łuszrz prosi o @- 
dzialenie jakiejkol, 

wiek pracy, Stanisław 
Andrzejewski. Pokój 6. 

  

  

Poszukuję 
posady gospodyni znaui 
się na hodowli drobiu, 
wyrobie wina, krawie- 
czyźne i fryzjerstwie 
Warszawa Rybaki 10-35 
Dominika Grzbiur 
  

  

rzyjmie pracę na 
najskromniejszych 

warunkach w zakładzie 
piekarskim wykwaliti- 
kowany fachowiecpie- 
karz. Lipowa 26 — 
Liksza Jan. 

  

zofar z dobremi 
świadectwami, trze- 

źwy, uczciwy, poszu- 
kuje pracy. Wymaga- 
nia skromne, Wasilew- 
ski Antoni — Ostro- 
bramska 25. 

  

ucharka z dobremi 
rekomendacjami, 

czysta. Nowogródzka 8, 
Kopciuch Darja, 

E'nom, zdolny, — 
pracowity poleca 

się. Bakszta 14. Jann- 
szkiewicz Witold, 

  

Kucharka 
czyli służąca do wszyst« 
kiego z dobrem goto- 
waniem poszukuje po- 
sady, zgadza się na 
wyjazd, posiada Świa- 
dectwa Adres Tatar- 
ska 16—7. 3 
  

S Szewc dobry robot- 
nik, bsrdzo potrze- 

bujący pracy, *zgsdza” 
jący się na każde wa- 
runki wynsgrodzenia- 
poszukuje zajęcia, Cze- 
botarunas Wiktor Wo- 
dociąowa 14 

  

lektromonter zna- 
jący dobrze swój 

tach, poszukuje pracy 
Zygmuntowicz Stefan, 
Mostowa 3. 
    

Soc poszukuje pra- 
cy przy warsztacie 

czy też samodzielnie, 
Może wyjechać ns 
prowiucją. Sokola 16, 
Hurczyn Stanisław. 

  

  

1 gruntownie 
obeznauy zė swym 

zawodem, zdolny fa- 
chowiec. — poszukuje 
pracy. Konowski Jan. 
Bystrzycka М. 

ukiernik. Znający 
dobrze swój „tach- 

precowity. Przyjmie 
posadę — za skromne 
wynagrodzenie. Tum 
mel Ernest, Pańska 7 

  

p, 
Siostra pielęgniarka 
poszukuje posady p zy 
chorych, może na wy- 
e posiada dobre re- 
erencje. Zgłoszenia do 
Administracji pod W.H, 

Polecana 
przez Tow. ow. Win- 
centego rodzina, skła- 
dająca się z matki su- 
choinicy, ojea bezro= 
botnego i trojga wst 
łych i głodnych dzieci 
prosi o pomoc w odzie- 
ży lub groszach, Olia- 
ry dia rodziny B, — 
przyjmuje Administra= 
cja „Słowa*. 

  

Ge: prosi o udzie- 
lenie jakiejkolwiek 

pracy. Zarzkowski Sta- 
nisław Trakt Batore- 
go 2. 

Właściciall kamienic 
prosi o posadę dozor. 
cy były nauczyciel (z 
rodziną, żonaty)—Skraj 
nia nędza. Chętnie, sn- 
miennie i gorliwie speł 
ni swe czynności. Adres 
w redakcji lnb Zarze- 
cze 15:12. — 

SR meblowy— 
znający dobrze swój 

tach prosi o udzielenie 
mu pracy. Przyjmie 
towniež zamówienia, 
Wykonanie solidne. — 
Babkin Antoni, Smo- 
leńska, 13 

      

Paryżanka 
u niwersyteckiem wy- 
kształceniem poszukuje 
lekcyj francuskiego od 
12 do 2 pp., Skopów- 
ka 6 m. 24. 

  

pozostający 
sd bez pracy prosi o 
udzielenie  jakiejkol- 
wiek posady. Kozyrski 
Leou. Trakt Batorego, 
28. 

ntroligator posznku- 
je pracy. Wielka 28 

m. 6. Zubaczyk Wlo- 
dzimierz. 

  

Polecam 
dziewczynę 

o dobrem asposobienin 
na pokojową lub do 
dziecka. Dowiedzieć się 
w redakcji 

————— 
łużąca do wszyst- 
kiego, pracowita — 

uczciwa — posznkaje 
pracy. Może wyjechać 
na prowincję Stryczyń* 
ska Emilja, Chocimska 

--——— 
R*perujs zamai 

dorsbia klucze, ta- 
nio, solidie szybko 
wykwalifikowany šiu 
sarz Bruzga Stanisław 
Saraceńska 14 m. 12. 

  

rawcowa, szyje do- 
bize i niedrogo.— 

Wykonanie staranne. 
Zawadzka Brygida. — 
Majowa 15. 

c šia prosi o udzie- 
lenie jskiejkolwiek 

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

      

  

Zredukowany 
woźny z  instytaćji 
ubezpieczeniowej, — z 
dobr emi świedectwami 
młody, żonaty poszu- 
kuje pracy Adrejmias 
Ignacy Koszykowa 39 
m. 

  

LE 8-ej klasy 
gimnazjum poszu= 

kuje kondycji na rok 
ne wieś. Gruntowna 
znajomość matematyki, 
Kdres: Gródek k-Mo- 
łodeczna '. Z 

(Cukiatnik specjslista 
od ciastek, Zdołny 

pracowity. Z powoda 
kryzysu Zalos a 
zajęcia. Śniego 4, 
Kisilewski Stantsiaw. ” 

  

Ko» znający swój 
tach — poszukuje 

pracy najchętniej do 
majątku, spokojny, pra- 
cowity, Nowogródzka 
e: Marciniak Konstau- 
ly. 

    

Giužąsa spokojus,— 
lubiąca dzieci po- 

szukuje pracy, Może 
wyjechać na wieś. — 
Awsiukiewicz Emilja 
Zanłek Betlejemski В, 

ucharka, uczciwa 
pracowita przyjmie 

posadę, — wymaganie 
skromue. Pietkiewicz, 
Michalina, Sotjaniki 7, 

    

sezonie remon- 
tów domowych 

i odświeźania miesz- 
Кай tanio wszelką pra- 
cę z tem związaną wy- 
kona malarz pokojowy 
Borejko Jan, Trakt Ba- 
torego 1. 
ENEA 

ciebie. Nie miewam hallucynacyj. Mówię 
ci, że to było widmo Boyde'a. 

— A ja nie wierzę! Masz trochę ner 

wy nie wporządku i koniec! Nie mów- 
my już o tem, czego niema i zajmijmy się 
lepiej ważniejszemi sprawami. Czy pamię 
tasz, że mamy jeszcze rachunki do uregu 

lowania? 
— Nie zapominam nigdy o niczem! 
— twój występ w sądzie był bar- 

dzo udany — ciągnął dalej dr. Vensin, 
udając, że nie słyszy groźby w głosie dr. 

Paya. — Gazety rozpisały się o tem bar 
dzo szeroko. Rada, którą dałeś sędziom, 
aby nie przypisywali wielkiego znaczenia 
podobieństwu, zrobiła doskonałe wraże- 
nie. Ale czy pomoże ona Reginaldowi 
Boyde? To było zręczne posunięcie. Cie 
kawa rzecz, co teraz będzie! Szkoda tyl- 
ko, że wymiar sprawiedliwości idzie 

żółwim krokiem. Tybyś się z tem prę- 
dzej załatwił, co? Cha-cha! 

— Załatwiam się szybko ze wszyst- 
"kiemi, którzy stają na mojej drodze — 
burknął groźnie dr. Pay, a zły ogień za- 
palił się w jego stalowych oczach. 

— Naturalnie, naturalnie! Któż lepiej 
odemnie wie o tem? Tylko genjusz mógł 

tak zręcznie załatwić sprawę! Ta nie- 

szczęśliwa kobieta — Death nic nie wie 

dotąd o mężu — to dziwne, niepraw- 

daż. Szkoda tylko, że jej córeczka Sylwia 
nie ma do mnie sympatji, na którąbym 
mógł liczyć. o 

— Pocieszam się jednak — mówił to- 
nem słonecznym doktór Vensin — że 
matka jej uważa mnie za swego dobro- 
czyńcę, zesłanego z Nieba! W każdym 
razie, wydatki, które ponieśliśmy w tym 

kierunku nie poszły na marne. Dzięki 

nim mogę śledzić poczynania naszego 
przyjaciela Remingtona, którego, mówiąc 
między nami, chętnie wyprawiłbym na 
dno Carnego morza. 

Niesamowicie dźwięczały te słowa, 

pełne nienawiści, w ustach słodkiego i 
dobrodusznego doktora Vensina. 

— Ech, to mnie mało obchodzi, -— 
mruknął dr. Pay, wstając i podchodząc 
do okna. 

Gość niechętnie poruszył się za nim. 
Znów gabinet zatonął w ciemnościach.. 

— No, no, — szeptał z przejęciem 
Pay, — teraz widzisz? 

Dr Vensin prytulił nos do zimnego 
szkła. 

— Nie widzę nic. 
— Odejdź. 
Szybki, jak strzała, dr. Pay chwycił 

swój aparat, skierowując go na okno 
Boyde'a. Błysnęła oślepiająca błyskawi- 
ca. Powrócił zaraz do stołu i wywo- 
łał kliszę. Vensin przyglądał mu się nie- 
spokojnie ze zdziwieniem. Pay podniósł 
kliszę: widniała na niej wyraźnie zaryso 
wana postać Samuela Boyde'a. 

Dr. Vensin zbladł śmiertelnie: 
jego roszerzyły się, zęby dzwoniły ze 
strachu. Zachmurzona twarz dra Paya 
nie zapowiadała nic dobrego. 

— Czy wątpisz jeszcze? — zadziwił 
zimno. 

Dr Vensin wytarł dłonią pot z czoła. 
— Mieliśmy pewne plany, czy zro- 

bimy co dzisiaj? 
— Nie, nie — wybełkotał Vensin, — 

tylko nie dzisiaj! 
I szybko chwycił kapelusz, chcąc u- 

ciec. Dr. Pay został sam. 
(D. C. N.) 

oczy 

Redaktor w z.: Witold Tatarzyństi, 
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