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MRYSTOKRATYZACJA STKOLNCIWA Drugi dzień procesu Gorgułowa 
Dlaczego zabił? — Zeznania świadków. — Oskarżony był czekistą. — 
Sowiety dawały pieniądze. — Co mówi Łazarew. — Opinia lekarzy. — 

Goergułow jes niepoczytalny. 

Tytuł artykułu brzmi paradoksalnie. 

Ustrój naszego szkolnictwa jest wybit- 

nie demokratyczny; reforma, 

rozpocznie od najbliszego już roku szkó! 

nego, zmierza ku jeszcze większej demo- 

kratyzacji, a jednak już obecnie może- 

my obserwować pewne ciekawe przeja- 

wy, które pozwalają na użycie efektowne 

go określenia — „arystokratyzacja'. 

Dotyczy to przedewszystkiem szkolni 

ctwa powszechnego, gdzie proces „ary- 

stokratyzacji'* zostanie przyśpieszony, 
wskutek... właśnie jak najbardziej demo 

kratycznych zasad nowej reformy. 

Zbliżający się nowy rok szkolny bu- 

dzi pewien niepokój w sterach rodziciel- 

skich. Jak wiadomo, w tym roku zosta- 

ną zniesione pierwsze klasy gimnazjalne, 

więc cała młodzież zasadniczo powinna 

trafić do szkół powszechnych. 

W związku z tem rodzice kandydatów 

i kandydatek do pierwszej gimnazjalnej 

zaczynają rozważać zalety i wady szkół 

powszechnych a średnich i dochodzą 

nieraz do całkiem nieuzasadnionych wnio 

sków. 

Zwykle troska rodzicielska konkrety- 

zuje się w pytaniu: „co jest lepsze -— 

szkoła powszechna, czy też gimnazjum?'* 

wywołuje szereg argumentów, 0- 

partych na przykładach z życia. 

Takie stawianie kwestji nie ma ra- 

cji, gdyż właśnie praktyka wskazuje, że 

lepsza jest dobra szkoła powszechna, niż 

kiepskie gimnazjum, a znowuż dobre gim 

nazjum, lepsze jest od dobrej szkoły po- 
wszechnej, uogólnienie, , szczególnie ną 

gruncie wileńskim, gdzie jest sporo 

przedsiębiorstw gimnazjalnych, używa- 

jących pięknych nazw do przykrycia cał- 

kiem niepięknej działalności, — nie do- 

prowadzi do pożądanych wyników. 

Trzeba do sprawy podejść z nieco in 

nej strony, a mianowicie od potrzeb dzie 

cka. 

Co dziecko powinno wynieść ze szko 

ły powszechnej, ewentualnie — z gim-- 

nazjum niższego ?.. 

— Minimum wiedzy podstawowej, 

na której pózniej będzie się trzymaia ca- 

ia nauka gimnazjalna, oraz żasady wy 

wychowania (zbiorowego raczej, niż in- 

dywidualnego), przyswojenie pierwszych 

pojęć dyscypliny tak ważnej w każdem 

wychowaniu — od szkolnego do obywa 
telskiego. 

Czem więc powinna rozporządzać 

szkoła, pragnąca osiągnąć ten cel? 

— Przedewszystkiem dobrym zespo- 
łem nauczycielskim, mającym odpowied 

nie warunki do pracy. 

A teraz już można się zastanowić tak 
nad zespołem nauczycielskim, jak i 
nad warunkami, w których się pracuje w 
szkołach średnich i powszechnych. 

Nauczyciele gimnazjalni górują nad 

ludowymi pod dwoma względami: posia 
dają uniwersyteckie wykształcenie i 
mają ściśle określoną specjalność. 

Coprawda, wśród nauczycieli szkół 

powszechnych są ludzie z wyższem wy 

kształceniem, ale stanowią oni taki wy- 

jątek, jak i (niestety, dość liczni!) 
„profesorowie bez studjów uniwersyte- 

ckich. 
Zasadniczo nauczyciel ludowy ma 

wykształcenie średnie, wyniesione z se- 
minarjum nauczycielskiego, i jest uni- 
wersalny, bo przygotowany do naucza- 
nia wszystkich bez wyjątku przedmio- 

tów. 

Natomiast zdecydowanym plusem 
nauczyciela szkoły powszechnej jest je- 

go przygotowanie pedagogiczne — teo- 
etyczne i praktyczne. 

Nauka w gimnazjum niższem ma za- 
kres szczupły, zaszczepienie zaś dziatwie 

podstaw nauki wymaga nietyle gruntow 

nej wiedzy, ile wielkich zdolności peda- 

gogicznych; wskutek tego kwalifikacje 
nauczycieli szkół średnich i powszech- 

nych na tle nauczania elementarnego pra 
wie się równoważą. 

Ь Nie narzekajmy więc na niski poziom 
intelektualny nauczycieli ludowych, i 

która się - 

nie idealizujmy zbytnio nauczycieli gini- 

nazjalnych. 

Przyjrzyjmy się lepiej warunkom ich 

pracy, aby zorjentować się w możliwo - 

ściach oddziaływania nauczycieli na dzie 

ci. 
Podług danych statystycznych, znaj- 

dujących się w wydawnictwie „Świat w 

cyfrach J. Wąsowicza i A. Zierhofiera, 

w całej Polsce w r. 1929 — 30 na jedne 

go nauczycitla szkół średnich przypada- 

ło 14 uczniów, w szkołach zaś powszech 

nych na 1 nauczyciela — 48 uczniów... 

Różnica wielka. Zajrzyjmy teraz do 
Rocznika Statystycznego m. Wilna i 

wtedy przekonamy się, że w Wilnie w 

szkołach średnich w ciągu lat na 1 

nauczyciela przypada 12 uczniów. 

Jak jest w szkółach powszechnycii? 

Na to pytanie odpowiada dr. A. Hirsz- 

berg, który na podstawie udzielonych 

mu przez p. Kuratora Szelągowskiego in- 

formacyj, stwierdza taki stan: 

W r. 1931-32 było 2436 publicznych szkół 
powszechnych i 4383 etatów nauczycielskick, 
w r. szk. 1932 — 33 będzie”2486 szkół i ta 
sama liczba etatów. Przybywa więc 50 szkół 
przy niezmienionej liczbie nauczycielskich eta- 
tów. Tak więc prawie cały przyrost trzeba bę 
dzie opanować temi samemi środkami. Ozna- 
cza to dalsze obciążenie nauczyciela. W ubieg- 
łym roku wynosiło ono 57 dzieci na jednego 
nauczyciela, w nadchodzącym roku wyniesie 0- 
no przeciętnie 69. Najwyższe obc'qzenie (w 
pow. nowogródzkim) dojdzie do 18 dzieci, naj 
niższe (w Wilnie) wyniesie 51 dzieci. Naj- 
mniejsze obciążenie "a wsi wyk. e powiat 
święciański (64 dzieci). Poniewaz jednak w po    
wiatach na prowincji typen szkoły jest 1- i 
2-klasówka, w której nauka odbywa się na 
zmianę, przeto jednoczesne obciążenie nauczy 
ciela na wsi, nie przekroczy 40 dzieci. Nato- 
miast cięższe warun%i będą w Wilnie, gdzie je 
dnocześne óbciąż*1i3 przewyższy 56 dzieci. 

Proszę więc tylko zestawić te cyfry: 

w szkołach średnich m. Wilna na 1 nau- 

czyciela przypada 12 uczniów; w szko- 

łach powszechnych — 51, — a wów- 

czas łatwo będzie zrozumieć, że likwi- 

dacja pierwszych klas gimnazjalnych da 

się dotkliwie we znaki. 

Na tem jednak nie koniec. Przeciąża- 

ne pracą nauczycielstwo szkół powszech 

nych musi borykać się z trudnościami, ja 

kich naogół nie zna szkoła średnia.. 

"Podawana na łamach naszego pisima 

urzędowa statystyka lekarzy - higjeni- 

stów wykazuje np. w szkołach powszech 

nych m. Wilna 20 proc. (dwadzieścia) 

dzieci zawszonych! 

Jeżeli szkoła nie może zwalczyć pa- 

sorzytów (a naprawdę nie może!), to 

czyż może otoczyć dziecko należytą opie 

ką i chociażby tylko uchronić je przed 

zarażeniem się chorobami infekcyjnemi?.. 

Zlikwidowanie pierwszych klas w 

gimnazjach państwowych (a więc w 

szkołach dobrych, gdyż najgorsze, 

nawet wręcz skandaliczne znajdują się 

w grupie szkół prywatnych) i nadmier 

ne przeładowanie szkół powszechnych 

wytwarza sytuację b. poważną i budza- 

cą słuszny niepokój. 

Jakież jest wyjście? Tylko jedno: 
„arystokratyzacja* szkół powszechnych. 

już obecnie mamy w Wilnie szkoły, 

owszechne „uprzywilejowane“, czyli ta 

kie, do których trafiają przeważnie dzie- 

ci  inteligentniejszych rodziców, i 
gdzie nauczyciel, który dobrze się otarł 
o uniwersytet, nie jest rzadkością. 

Przypuszczać należy, iż zaczną po- 

wstawać prywatne szkoły powszechne, 

gwarantujące nauczycielowi normalne 

warunki pracy i zapewniające dzieciom 

troskliwą opiekę. 

Byłoby to zjawiskiem bardzo pożąda 
nem już chociażby dlatego. że w ten 

sposób społeczeństwo wzięłoby część cię 

żarów, dźwiganych przez państwo.... 

Ale... Dlaczego kontrola szkół pry- 

watnych jest tak zadziwiająco pobież- 

na? 

Przy zastosowaniu bezwzględnego 
rygoru w stosunku do wielu szkół pry- 

watnych należałoby poprzeć inicjatywę 
tworzenia dobrych prywatnych szkół po 

wszechnych. 

Należałoby więc uznać nieunikniony 
w pewnym zakresie proces „arystokra- 

tyzacji'* szkolnictwa powszechnego. 

W. Charkiewicz. 

a 
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PARYŻ PAT. — W dalszym ciągi 
procesu 0 zamordowanie prezydenta 
Doumera Gorgułow oświadczył, iż nie 
żywił złości dła prezydenta. 

— Nie jego zabiłem — mówił oskar 
żony — lecz tego, który kieruje fatalną 
polityką wobec Rosji i który aprobuje 
terror komunistyczny. 

Podczas wojny Gorgułow był ranny 
w giowę wskutek wybuchu bomiby. — 
Był on przyjaciełem Kiereńskiego i Sa 
winkowa, lecz Kiereński był człowiekiem 
słabym i upadł, skutkiem czego wybnu- 
chła wojna domowa. 

Wkońcu stwierdza po raz trzeci, że 
kłamstwem jest, jakoby był kiedykol- 
wiek komunistą lub czekistą. — Nikt 
mnie nie przekupił — twierdzi Gorgu- 
łow — dla dokonania zamachu. jestem 

w Sojuszu Z. apostołem swojej idei, 
Francją przeciw Rosji. Rząd francuski 
pogardził jednak moją koncepcją. 

Zkolei przemawiali w charakterze 
świadków: były minister Paul Reynaud 
oraz Claude Farrere, nie wnosząc do 
procesu nic nowego. 

We wtorek po południu toczył się dal 
szy ciąg procesu  Gorgułowa. Przesłu- 
chiwano dalszych Świadków. Pierwszy 
zeznaje komisarz Guillaume, który pro- 
wadził dochodzenie o pobycie Gorguło- 
wa w Paryżu, a następnie były minister 
Pietri, który opisał przebieg zabójstwa. 

Świadek Łazarew, który rozpoznał 
Gorgułowa jako agenta Czeki, zeznaje,ł 
że w 1920 roku, leżąc w szpitału w Ro- 
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Zamet W 
ZNIESIENIE STANU WYJĄTKOWEGG 

BERLIN PAT. — We wtorek o godzi 
nie 12-ej w południe zostało ogłoszone 
urzędowo nowe rozporządzenie prezyden 
ta Rzeszy, znoszące rozporządzenie ź 
dnia 20 lipca 1932 roku. © wprowadze- 
niu stanu wyjatkowego. Zakazy dzienui 
ków, wydane na podstawie powyższego 
rozporządzenia przez komendanta woj- 
skowego Rundstedta pozostają w mocy. 

Z chwilą ogłoszenia rozporządzenia 
dotychczasowe pełnomocnictwa komen- 
danta wojskowego na Berlin i Braa- 
denburgję, uzyskane na podstawie de- 
kretu o stanie wyjątkowym, wygasają. 
rem samem władza nad policją przecho 
dzi z powrotem w ręce komisarycznego 
prezydenta policji berlińskiej. Odzysku- 
ją z powrotem moc artykuły konstytucji 
zawieszone wskutek wprowadzenia sta- 
nu wyjątkowego, jak np. ochrona wol- 
ności osobistej, wolność słowa itd. 

POLICJA WALCZY Z KOMUNISTAMI 
BERLIŃSKIMI 

BERLIN PAT. — Wczoraj w godzinach 
wieczornych wybuchiy nagle w kilku dzielni- 
cach miasta rozruchy komunistyczne. połączo 
ne z napadami na kolporterów hitlerowskich 
odezw. W dzielnicy północnej komuniści usi- 
łowali siormować pochód demonstracyjny. — 
Doszło do starć z policją, która użyła broni 
palnej, raniąc ciężko jednego z komunistów. 
Podobne bójki wydarzyły się w kilku innych 
miejscowościach tej dzielnicy. Przy jednej z 
ulic policja ostrzeliwana była z okien dortów 
i odpowiedziała salwą rewolwerową. Jedna ko 
bieta została ciężko raana. 

ŻĄDALI MÓW HITLERA 
WIEDEŃ PAT ---- Austrjaccy narodowi so 

cjaliści zażądali od radja wiedeńskiego, aby na 
dawało mowę wyborczą Hitlera, która będzie 
transmitowana w piątek przez niemieckie sta- 
cje. nadawcze. Komitet wykonawczy wiedeń- 
skiej radjostacji uchwalił jednomyślnie odmó- 
wić temu żądaniu narodowych socjalistów, któ 
rzy ze swej strony zapowiedzieli z tego po- 
wodu demonstrację uliczną przed gmachem 
wiedeńskiego radja. 

PRASA NIEMIECKA A PAKT POLSKO- 
SOWIECKI 

BERLIN. PAT. — Prasa niemiecka, któ 
ra szczegółowo informowała opinję niety!- 
ko o podpisaniu, ale i treści polsko-sowiec 
kiego paktu o nieagresji, naogół wstrzy- 
mała się jednak od komentarzy. 

Prawieowa „Deutsche Tagesztg." przy- 
znaje, że podpisanie pałktu oznacza dalsze 
odprężenie zaostrzonych dotychczas sto- 
sunków na wischodniej granicy polskiej. 

Wielkie wylewy rw. Patagonji. , 

ZDRUZGOTANY AUTOBUS. 

BERLIN PAT. — W okolicy, Wilhelm- 

hafen wydarzyła się poważna katastrofa 
auftomobilowa. Autobus, wiozący 25 spor- 
towców, stoczył się z szosy na drzewo i 

uległ zdruzgotaniu. 10 pasażerów jest cięż- 
ko rannych. 

stowie nad Donem, jako ranny w czasie 
wojny przeciw bolszewikom, zdołał wy 
kryć szkołę szpiegowską przy szpitalu. 
Świadek twierdzi, że Gorgułow był cze 
kistą. lecz nie nosił munduru. Zeznań 
Łazarewa wysłuchuje Gorgułow z tę- 
pym wyrazem twarzy. Chwilami wzru- 
sza on ramionami, spoglądając z pogar- 
dą na świadka. Następnie zeznawał 
św. Kozłowski, który znał oskarżonego 
w Pradze i twierdzi, że Gorgułow wy- 
jeżdżał wówczas bardzo czesto do Ro- 

-sfi, skąd powracał z większemi sumawmi 
pieniędzy. Po Kozłowskim zeznania skła 
dał były oficer carskiej marynarki ro- 
syjskiej Gyparis, który scharakteryzo- 
wał „partję zieloną* i „zieloną armię” , 
wywołując żywe protesty ze strony Gor 
gułowa. Po przerwie przesłuchano ieka- 
rzy ekspertów. 

PARYŻ PAT. — Szczegóły zeznań Świad- 
ka Łazarewa w procesie Gorgułowa są nastę 
pujące: 

Łazarew przebywał na Krymie z armją gen. 
Wrangla, skąd udało mu się uciec do Rosto- 
wa nad Donem. Tam zostai schwytany przez 
bolszewików i osadzony w więzieniu, którego 

- naczelnikiem był Gorgułow. Późniejszy «norder 
ca prezydenta miał się nad nim pastwić. — 
N: rozkaz Gorguiowa zadawano mu tortury. 
jak np. kłuto szpilkami, podpalano stopy. --- 
Gorgułow groził mu kilkakroraie, znęcając się 
i wykręcając palce tak, że dotychczas jest ka 
leką. W tym okresie Gorgułow znany jest w 
Rostowie pod nazwą „Mongoła*. W paździer 
niku 1920 roku Łazarew spotkał Gorgułowa 
w Warszawie. 

Gorgułow zaprzecza, że zna Świadka, - - 
twierdząc, iż wszystko, co mówił, jest kłam- 
stwem i prowokacją. że nigdy tego cziowie- 
ka nie widział i że jest to człowiek z całą 
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WALKI ULICZNE W PRUSIECH 
WSCHODNICH 

KRÓLEWIEC PAT. — W większych mia- 
stach wschodnio - pruskich mie mija ата 
bez walk ulicznych. W Królewcu doszło do fi- 
cznych zajść między hitlerowcami i komuni- 
stami. Policja zaaresztowała kilkadziesiąt oseb. 
W Tylży komuniści zabili hitlerowca, a kilku 
ranili W Elblągu padi od ręki hitlerowców je- 
den komunista. 

WSZĘDZIE RANNI i ZABICI 
BERLIN PAT. — Do krwawych starć poli- 

tycznych doszło we wtorek po południu na je 
dneni z przedmieść Lipska. Między grupą kit- 
ierowskicm Eólporterów ulotek a komunistatni 
wywiązała się krwawa walka, połączona ze 
strzelanina. W bójkach brało udział około 180 

pewnością przekupiony. — Można kupić 
woła Gorgułow --- każdego generała carskiego 
każdego kozaka byłej armji carskiej. Wszak 
tylu generałów popełniło zdradę, np. gen. 
Brusiłow, który przedzierzgnał się w bolszewi 
ka ażeby zdobyć pieniądre i zaszcżyty. 

Gorgułow w czasie swego przemówienia jest 
tak zdenerwowany, że trzęsie się, opowiada- 
jąc, aż wreszcie pada na ławkę, piacząc i z 
głową, ukrytą w rękach. krzyczy: — Własny 
rodak mnie tak zdradza! Co za tragedja! 
Po raz pierwszy wśród publiczności na sali są 
dowej daje się zauważyć pewne wzruszenie. 

W dalszym ciągu procesu przesłuchano le 
karzy - ekspertów. Ekspert dr. Perrin oświad 
czył że Gorgułow jest chory na syfilis od 18 
roku życia, wszakże badanie funkcji stosu pa 
cierzowego, jakiego dokonano, dało wyniki ne 
gatywne i nie wykazało żadnych zaburzeń 
mózgowych. jest on alkoholikiem ale to nie 
umniejsza jego odpowiedzialności za popełnio 
ną zbrodnię. Gorgułow stawia ekspertowi zarzu 
ty i oświadcza, iż jest on doktorem - żandar- 
mem. Orzeczenia dwóch dalszych lekarzy są 
analogiczne z orzeczeni dr. Perrin'a. 

Zkolei złożył ze: dr. Lobre, wezwa- 
ny przez obronę. Twierdził on, że Gorgułow 
należy bezwzględnie do kategorji osobników 
nienormalnych, t. zw. półwarjatów. Gdyby 
mógł osobiście zbadać oskarżonego przed po 
pełnieniem zbrodni, zakwalilikowałby go do 
domu umysłowo - chorych. Po słowach ieka- 
rzą Gorgułow zrywa się z miejsca, lecz adwo 
kat powstrzymuje go gwałtownie, krzycząc, 
aby pozwolił doktorowi mówić, gdyż on ratu 
je go. Drugi lekarz obrony nie umie siormu- 
łować orzeczenia lekarskiego, tłumacząc się 
koniecznością zbadania oskarżonego, trzeci 
zaś ekspert obrony przyłączył się do zdania 
dr. Lobre'a. 

Następnie zabrał głos obrońca Gorgułowa, 
zapowiadając wniesienie pytań trybunałowi, 
które mają być postawione kompletowi sę- 
dziowskiemu i dodatkowego pytania, czy 
Gorgułow jest wariatem. 

Dzisiaj dalszy ciąg rozprawy. 

  

Niemczech nie ustaje 
osób. 13 jest ciężko rannych. 

O dalszych krwawych starciach donoszą 
z Koblencji, gdzie kilka osób odniosło ciężkie 
rany, w Duessetdoriie, Kolonji i Zabrzu. gdzie 
wszędzie padło kilkunastu rannych. We Fried 
richskoog zabity został jeden socjał - demo- 
krata a 3 reichsbannerowców ciężko rannych. 

RZESZA NIEMIECKA PRZYLACŽYLA 
SIĘ DO PAKTU ANGLO-FRANCU- 

SKIEGO 

PARYŻ PAT. — Ambasador von 
Hoesch zawiadomił dziś rząd francuski 
о przyłączeniu się rządu Rzeszy do 
irancusko - angielskiego paktu zauia- 
nia. 

Trąba morska zetopiła żeniewiec 
60 MARYNARZY PONIOSŁO ŚMIERĆ 

--- We wtorek po południu 

o godz. 14 min. 30 szkolny okręt żagłowy 

„Niobe* niemieckiej marynarki państwowej, 
wywrócony został przez trąbę morską w po- 

bliżu okrętu sygnałowego, zakotwiczonego nie 
daleko wyspy Fehmarn na Bałtyku, Okręt w 

ciągu 4 minut zatonął. Na pokładzie „Niobe 

znajdowało się w chwili katastrofy 100 iudzi 
załogi, w tem 6 oficerów, z których 40 dotąd 

uratował przejeżdżający parowiec. Na miejsce 
katastrofy wypłynęły łodzie ratunkowe oraz 

BERLIN PAT. krążowniki „ołonja* i „Królewiec*. 

„Niobe“ byla trójmasztowcem o pojemno- 

ści 600 tonn zaopatrzonym w mortor 6 sile 

240 HP. 
BERLIN PAT. — Krążownik „Kolonja* 

przyjął rozbitków z żagłowca „Niobe”. Wśród 

nich znajduje się komendant zatopionego stat- 

ku i jeden z oficerów załogi. O 60 członkach 
załogi „Niobe dotychczas brak wszelkiej wia 

krążowniki „Kolonja* i  „Kkólewiec'*. 

  

Konferencja Unii miedzypailamentarnei 
zakończyła obrady 

GENEWA PAT. — W dniu 26 lipca zakoń 
czyła swe obrady 28-ma koniecencja Uaii 
Międzyparlamentarnej. Konferencja uchwaliła re 
zolucję w sprawie rozbrojenia, w której m.3 in. 
po określeniu ścisłego związku pomiędzy kwe- 
stją bezpieczeństwa a kwestją rozbrojenia, 0- 
sobna część rezolucji poświęcona jest kwestji 
rozbrojenia moralnego, przyczem konierencja 
wyraża zadowolenie, że kwestja ta została 
poruszona na konierencji rozbrojeniowej i da- 

je wyraz nadziei, że konierencja poweźmie kon 
kretne zarządzenia dla zrealizowania rozbroje 
nia moralnego. W dyskusji konieczność rozbro 

jenia moralnego była _ podkreślana niemal 
przez wszystkich mówców, Do rezolucji zgło- 
szone zostały przez. delegację niemiecką po- 
prawki, zmierzające do proklamowania koniecz 
ności przebudowy paktu Ligi Narodów w kie 
runku ułatwienia rewizji traktatów i do prze- 
prowadzenia zasady, że następny etap korge- 
rencji rozbrojeniowej winien być oparty na za- 
sadzie równości praw. Po dyskusji, w której 
delegat polski Dębski zwalczał propozycje nie 
mieckie, zostały One odrzucone wszystkiemi 
głosami przeciw głosom delegacji niemieckiej. 

Delegacja brytyjska odrzuca żądania dominiów 
LONDYN PAT. — Według wiadomości, 

nadeszłych dzisiaj z Ottawy, delegacja brytyj 
ska odrzucić miała żądania dominjów, zwła- 
szcza Kanady i Australji co do wprowadzenia 
zakazu importu zboża sowieckiego do Auglji. 
Odmowa Wielkiej Brytanji w tym wzgiędzie 
zwiększa stan napięcia, jaki wywołany już zo 
stał zbyt wygórowanemi żądaniami Kanady i 

Australji co do ustanowienia wysokich ceł na 
mięso i wyroby mięsne, importowane do An 
glji z poza dominjów. Konierencja impurjalna 
w Ottawie wchodzi obecnie w stan przesile- 
nia, ktery potrwa przynajmniej tydzień zanim 
dojdzie do kompromisu. o ile wogóle kompro- 
mis oważe się możliwy. 

  

Szkolałctwo polskie w Czechach 
MORAWSKA OSTRAWA. PA'T'. — Te. łach wydziałowych z 1683 do 2032, a w gi- 

goroczne wipisy do szkół polskich w Cze- 
chosłowacji dały bardzo pomyślne wyniki. 
Według szczegółowych danych, liczba dzie- 
ci w szkołach powszechnych wzrosła z 

10.530 w roku ubiegłym do 10.633, w szko- 

mnazjum z 393 do 498. Ogółem uczęszczać 
będzie w przyszłym roku szkolnym do 
szkół polskich w) Czechosłowacji - 13.094 
uczniów. 

SŁONIM — Ksjęgarnia D. Lubowskiego, ul, Mickiewicza 13 
ST, SWIĘCIANY — M, Lewja —Biuro Gazetowe, ul, 3 Maja E 

* WILEJKA PZWIATOWA — uł, Mickjewicza 24, F, Juczewste. 
WARSZAWA — Tow, Księgarni Kol, „Ruch*, 
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TELĖGRAMY 
POLACY NA ZAWODACH 

SZYBOWCOWYCH 
WARSZAWA PAT. — W Niemezech, w 

miejscowości Rhón, odbywają się obecnie 
międzynarodowe zawody szybowcowe, w 
których biorą udział przedstawiciele 8 
państw. Na zawodach tych Polska, repre- 
zentowana jest przez doskonałego pilota 
szybowcowego inž. Grzeszczyka, który star 
tuje na szybowceu własnej konstnukcji w 
grupie rekordowej. Szybowiec zbudowa- 
ny został przez Państwiowe Zakłady: Lotna- 
cze. Drugim polskim (pilotem jest Bolesław 
Łopatnik, student lwowskiej politechniki, 
który startuje na szybowieu „Lwów w gru 
pie treningowej. Jest to dawny szybo- 
wiec inż, Grzeszczylkka, zbudowany przez 
sekcję lotiniczą studentów politechniki war 
szawskiej. Na czele polskiej ekspedycji 
stoi profesor twowskiej politechniki Łu- 

kaszewicz. Ekspedycja korzysta z poparcia 
moralnego i materjalnego  Mimisterstwa 
Komunikcji. Właściwe zawody odbędą się 
między 27 lipca, a 3 sierpnia. Polskie 
szybownietwio — według oceny fachowców 
— znajduje się obecnie na drugem miejscu 

'w Europie. Polscy piloci i ich szybowce 
są przedmiotem podziwu pilotów niemiec- 
kich, którzy, przodują w: szybownictwie 
światowem. 

LICZBA BEZROBOTNYCH W POLSCE 
WARSZAWA. PAT. Według damych 

statystycznych, liczba bezrobotnych, zare- 
jestrowanych w państiwowych. urzędach 
pośrednicbwa pracy, wynosiła na dzień 
23 b.m. na terenie całego państwa 225.153 
osoby, co stanowi spadek w stosunku do 
tygounia porzedniego o 8042 osyby. 

ODZNACZENIE V.-KONSULA 
2 J. STATKOWSKIEGO 
JEROZOLIMA, PAT, — Wicekonsul 

Jerzy Statkowsiki, który po prawie 5-let- 
niem pełnieniu swych obowiązków w kon- 
sulłacie generalnym R. P. w Jerozolimie, 

przeniesiony został na inne stanowisko, z0- 
stał odznaczony krzyżem Custodii Ziemi 
Świętej. Prasa miejscowa podając wiado- 
miość o ibliskim wyjeździe v-konsula Stat- 
kowskiego podzreśla iż podczas swego po- 
bytu w Jerozolimie zyskał on sobie wielu 
przyjaciół. 
KRÓL RUMUNJI WŚRÓD SKAUTÓW 

POLSKICH 
BUKARESZT. PAT. — Król Karol II 

w towarzystwie następcy tronu księcia 

Michała odwiedzii drugie jamboree skau- 
tów rumuńskich w Sibiu, gdzie pośród 
skautów zagranicznych reprezentowani są 
harcerze polscy, francuscy, czechosłowac- 

cy, węgierscy i greccy. Król ze swem oto- 
czeniem zatrzymał się dłużej w  obuzie 

polskim, który wyróżnia się swojem wzo 
rozen: urządzeniem i estetycznym wyglą- 

den:. Harcerstwo polskie ofiarowało kró- 
iowi, eraz następcy tronu polskiege odzna 

ki harcerskie. Z okazji pobytu na drugiem 
janthoree, rumuński następca tronu ksią- 
żę Micha! przyjęty został w szeregi skau- 
towe i mianowany drużynowym w kohor- 
cie Sinaja 

RUMUNJA PRZYSTĘPUJE DO PAKTU 
ANGLO-FRANCUSKIEGO 

BUKARESZT. PAT. — Rząd rumuński 
posianowił przystąpić do paktu zaufam'a 
francusko-angielskiego. Obecnie prowa- 
dzone są w łonie Małej Ententy rozmowy 
celem wspólnego złożenia deklaracji w tej 
sprawie. 

„IZWIESTJA* 0 KONFERENCJI 
ROZBROJENIOWEJ 

MOSKWA. PAT. „Izwiestija poświę- 
cają artykuł wstępny konferencji rozbroje- 
miowej, twierdząc, że nie osiągnęła ona 
żadnych rezulatów. Charakteryzując sta- 
nowisko poszczególnych państw, „Izwie- 
stja'' piszą, że Framcji chodziło o zalega- 
lizowanie nowych środków! walki,  Niem- 
com — o równouprawnienie w zbnojeniach, 
Włochom zaś — o zmniejszenie kosztów. 
włojny. Co do propozycyj amerykańskich, 
to pismo sądzi, iż poza sytuacją przedwy- 
borczą spowodowały je wypadki na Da- 
lekim Wschodzie, przyczem Ameryka chcia 

‚ „da sobie zaoszczędzić budowy nowych 
okrętów, potrzebnych do stwiorzenia oporu 
przeciw ekspansji japońskiej. Ponieważ 
propozycje Hoovera zmniejszały wydatki, 
ciążące na masach pracujących, delegat 
sowiecki podtnzymał je, lecz (Ameryka zre- 
zygnowała sama rychło z własnych pro- 
pozycyj, woląc bezpośrednie targi z Fran- 
cją, Anglją i Japonją. — Delegacja so- 
wiecka odrzuciła deklarację Benesza, jako 
będącą jedynie parawanem dla przetargów 
imperjalistycznych, Fakt wstrzymania 
się od głosu kilku mniejszych państw, a 
także stanowisko Włoch i Niemiec wu- 
Ibec rezolucji, pismo uważa za objaw gię- 
bokich rozdźwięków "w świecie kapitali- 
stycznym. Co do Niemiec, to system wer- 

salski pozostaje w mocy, Zwycięzcy z roku 
1918 mie zdołali w Genewie zapewnić bez- 
pieczeństwa małym państwom i nie zado- 
wolili nawet byłego sprzymierzeńca — 
Włoch. Artykuł kończy się stereotypown: 
„Przygotowania nowej wojny przez kapi- 
talistów trwają'. 

ZAMIAST MOSKWY — CENTRUM 
HELSINGFORS. PAT. Prasa tutejsza 

donosi z Mosiktwy, jakoby iw sowieckich ko- 
łach ofiejalnych rozpatrywany był projekt 
zmiany nazwy Moskwy na „Centrum*, 
lub inną w tym rodzaju. Jedną z głównych 
przyczyn tego projektu ma być fińskie 
jakoby pochodzenie nazwy Moskwy, skut- 
kiem czego proletarjat sowiecki nazwy 
tej nienawidzi.
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SILVA RERUM 
W lipcowym numerze Ziemi, organu 

Pol. Tow. Krajoznawczego, w rubryce spra 
wozdań z działalności okręgów i oddzia- 
łów P. T. K., najdujemy taką wzmiankę o 

Wilnie: 
Dnia 29-IV. odbyło się pod przewod 
nictwem. p. Jana Bułhaka walne ze- 
branie Oddziału. Ustępujący zarząd, 
ma czele którego stał dyr. Zapaśnik, 
złożył sprawozdanie za r. 1930 — 31 
oraz przedstawił program działal- 
mości za .b. Do nowego zarządu 
powołano p.p.: dr. St. Lorentza, 
jako przewodniczącego, dyr. Zapaś- 
nika (wiceprzewodmiczący), | W.- 

Sudnickiego, J. Domaniewską (kie- 
rownietwo Kół Mlogaiežy), Kiewli- 
czową (kierownictzyO schroniska), 

arch. S$. Narębskiego (skarbnik) i 
J. Hoppena (sekiretarz). Do komi- 
sji Rewizyjnej powołano: inż. G. 
MWilezewskiego, inž. (A. Kulwiūskie- 
go i p. Hryniewicza. 
Uchwalono zorganizowač 3 sekoje: 
1)milošnikėw Wilnia i Wileiszczyz- 
ny, 2) wycieczkową į 3) fotogra- 
ficzną. 

Otóż tai pierwisza  sekicja, tworzona 
przez niektórych członków nieczynnego, 
coprawda, ale niezlikiwidowanego Towa- 
rzystwa Miłośników, Wilna, wywołuje pe- 
wne zdziwienie. 

Nie ulega przecież wątpliwości, że za- 

kres działalności tej sekcji w łonie Wi- 
leńskiego Oddziału P.T.K. (czyłi organi- 
zacji, grupującej miłośników Wileńszczy- 
zny) zaiwisze będzie dość niewyraźny. Z 
drugiej strony: — dobrze zorganizowane 
Towarzystwo Miłośników Wilma, dają- 
ce szereg sekcyj, jest potrzebne ponad 
wszelką wątpliwość. 

Czy więc mie lepiejby było postarać 
się o wskirzeszenie istniejącego Tow. Mił. 
Wilna, które przecież ma dobrze opraco- 
wany, szenoko zakreślony program prac, 
i które nawet posiada 'własne zbiory ?.. 

W ramach sekcji nie zmieszczą się za- 
dania, związane z opieką kulturalną i arty 

styczną Wilna; tworzenie więc sekcyj mi- 
łośnikówi Wilna przy poszczególnych, naj- 
poważniejszych mawet ogranizacjach, tylko 
rozproszy energję i nie osiągnie należy 
tego celu. 

Naturalnie, lepszy rydz, niż nic, — 
lepsa ruchliwa sekcja, niż nieczynne towar 
rzystwo, ale czyżby energja i ambicja mi- 
łośników Wilna (talk się zmniejszyły, że 
widzące przed sobą ogrom pracy, zgóry re- 
zygnują oni z ożywienia już istniejącego 
'Towiarzystwa i ograniczają się do skrom- 
mych ram sekcji? 

Lector. 

PODZIAŁ PAŃSTWA NA OKRĘGI 
SZKOLNE 

Opublikowane zostało urzędowo roz- 
porządzenie ministra wyznań religijnych 
i oświecenia publicznego wi sprawie usta 
nowienia okręgów szkolnych dla celów ad- 
ministracyjnych w zakresie wychowania. 

Państwo dzieli się na następujące о- 
kręgi: brzeski, — z siedzibą kuratora o- 
kręgu szkolnego w Brześciu n/B, lubelski 
— z siedzibą kuratora w Lublinie, Iwiow- 
ski — z siedzibą kuratora we Lwowie, po- 
znański — z siedzibą kuratora w Pozna- 
niu, warszawski — z siedzibą kuratora w 
Warszawie, wileński — z siedzibą kuratora 
m Wilnie, oraz łucki — z siedzibą kura- 
tora w Łucku. 

Rozporządzenie ministra wyznań reli- 
gijnych wchodzi w życie z dniem 1 wrze- 
śnia rib., przyczem tracą moc obowiązu- 
jącą wszystkie (dotychczas wydane normy 
prawne w: tej dziedzinie. 
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JUTĘ MARNĄ I BAWEŁNĘ ZASTĄP 

NASZYM MOCNYM LNEM! 

    

SŁ 

Pan Prezydent w $uwałkach 
SUWAŁKI PIAIT. Pan Prezydent Rze- 

czypospolitej jalko gość 2 pulku ułanów 
grochowskich wziął udział w dniu 26 bim. 
w drugim dniu obchodu 15-1lecia pułku. Ra- 
no na placu odbył się raport poszczegól 
nych oddziałów garnizonu suwalskiego i 
oddziaów P.Wt, poczem odbyła się msza 
polowa. Po mszy oddziały garmizonu 41 
p.p. im. Marszalka Piłsudskiego, oddziały 
KOP, 2 pułki ułanów grochowskich, 3 
pułk szwoleżerów mazowieckich, oddziały 

   

  

P'W. i rezenwiści przedefilowali (przed p. 
Prezydenitem. Następnie Pau Prezydent do- 
ikonał uroczystego otwarcia pomnika Dwer- 
nickiego, od którego 2 pułk ułanów bie- 

rze swe imię. Pirzed pomnikiem przemówi- 
li: dowódca pułku płk. Smoleński i por. 
Dwemicki, potomek generała. Po odsło- 

nięciu odbył się obiad: żolmierski z udzia- 

łem Pana Prezydenta. 
O godzinie 3 po poł. Pan Prezydent opu 

ścił Suwałki, udając się do Warszawy. 

Wieści z Dalekiego Wschodu 
KONTROLA KOLEI POŁU DNIOWO-MANDŻURSKIEJ 

TOKJO PAT. — Celem  ujednostajnienia 
administracji japońskiej w Mandżurji gabinet 
postanowił mianować specjalnego wysłannika 
z szerokiemi pełnomocnictwami, którego zada 
niem będzie m. in. kontrola kolei południowo - 
mandżurskiej. Wysłannik ten otrzymywać 07- 
dzie dyrektywy rod ministra spraw zagranicz- 
nych i dokonywać będzie inspekcji konsulat- 
tów japońskich w nowem państwie mandżur: 
skiem. Na stanowisko to przewidziany jest 
gen. Muto. Równocześnie gabinet postanowił 
mianować byłego ambasadora w Brazylji Akira 
Ariyosha posłem japońskim w Chinach. 

CZANG - TSUE - LIANG ATAKUJE 
PARYŻ PAT. — Donoszą z Tokjo: Wczo 

raj kilkuset Chińczyków pod bezpośredniem 
kierownictwem Czang - Tsue - Lianga zaata- 

kowało stację Huang - Ti na linji Mukden --- 
Czang--- Kai --- Konan. Napastnicy zniszczyli 
linje telegraficzne i telefoniczne, zburzyli bu 
dynki i uprowadzili naczelniką sieci, telegra- 
fistę i dozorcę. й 

ZMIANY W MANDŻURII 
PARYŻ PAT. — Ogólnie się liczą, że 1 sier 

pnia rb. w prowinjcjiKiryn i w całej Man- 
dżurji prokłamowana będzie niezawisłość admi 
nistracji pocztowej. Inspektor chińskiej służby 
pocztowej w okręgu Mukdenu otrzymał z 
Naskinu polecenie przystąpienia natychmiast 
do zamknięcia wszystkich urzędów poczto- 
wych w Mandżurji i zażądania od urzędni- 
ków pocztowych, którzy pozostali wierm rzą- 
dowi nankińskiemu, aby bezzwłocznie opuścili 
Mandžurję. 

Druga Konferencja iczańska 
ZAJMIE SIĘ SYTUACJĄ FINANSOWĄ 

WIEDEŃ PAT. — Dzienniki wiedeńskie do 
noszą z Paryża, że w czasie między 2 a 5 
sierpnia zbierze się druga konierencja lozań- 
ska, która zajmie się sytuacją finansową i 
gospodarczą Europy Środkowej i  Wschod- 
niej. Na porządku dziennym znajduje się spra 
wa stabilizacji walut w państwach Środkowej 

i Wschodniej Europy, sytuacja — finansowa 
tych państw, polityka celna, kwestja ceł pre- 
ferencyjnych między państwami Środkowej tu 
ropy z jednej a mocarstwami europejskiemi z 
drugie strony. Wkońcu omówiona ma byż 
sprawa kredytów rolniczych i sprawa pod: 
'wyższenia cen zboża. 

Dyskusie w prasie wiedeńskiej 
WIEDEŃ PAT. --- Na temat konierencji 

lozańskiej toczą się w dalszym ciągu nainiętne 
dyskusje w prasie.. Prasa prorządowa jest 
przekonana, że w Radzie Narodowej znajdzie 
się większość dla uchwałenia pożyczki. Prasa 
opozycyjna wskazuje na ferment w łonie 
Związku Chłopskiego i klubu Heimwehry.---- 
Organy prawicowe oświadczają, że pożyczka 
na Węgrzech będzie przeprowadzona nawet i 
bez parlamentu. Organy demokratyczne wy- 
suwają natomiast plan koalicji czarno - czer- 
wonej, wskazując na to, że socjał - demokra- 
ci nie byliby przeciwni tej koncepcji. Stron- 

NOW 
W odległości 5 kilm. od st. kol. Pohu- 

lanka w pow. Święciańskim leży uzdrowi- 
sko Związku Podoficerów. zawodowych w 
Wilnie, 

Okolica prześliczna. Jest to jedno je- 
dyne 'w Polsce uzdrowisko Zw. Podof. Zu- 
wodowych. 

Warto się niem zainteresować. 
Duża brama wjazdowa, nad nią tabli- 

ca „Uzdrowisko Podof. Zaw. garnizonu 
Wilno, im. gen, Litwinowicza', 

Już z bramy widoczny budynek głów- 
ny, dwiuskrzydłowy, składający sią z kilku 
dziesięciu momieszczeń przeznaczonych 
dia podoficerów rodzinnych i kawalerów. 

Kilkadziesiąt kroków w lesie miby pała- 
cyk z bajki, stoi drugi budynek mieszkalny 

„New-York*, obok budynku głównego ja- 
dalnia i kuchnia. (Wszędzie bije w oczy 
nadzwyczajny porządek i czystość. 

Przyglądnijmy się jak wygląda życie 

tych ludzi, którzy po całorocznej intensyw 
nej pracy przyjechali tutaj, ażeby wtypo- 
cząć, doprowadzić do równowagi nadszar- 

Pożar największego parku rozrywkowego 

  

    

W dn. 13 bm. wysucał groźny pożar w bo 
pułarnym Luna-Parku w Coney Island — рой 
New Yorkiem, położonym nad brzegiem Atlan 
tyku. Rozszalaly żywioł zniszczył 2 bloki do- 

  

Z WYBRZEŻY NORM 
Port en Bessin. — Duży port ryba- 

cki na wybrzeżu Normandskiem — w ko 
tlinie — pomiędzy dwoma wzgórzami 
diunowemi tworzącemi nad morzem pod- 
myty, urwisty brzeg. 

Na szczycie jednego z nich bieleje z 
daleka posąg Matki Boskiej, wzniesiony 
na dachu budki  latarnika. — „Sainte 
Vierge aux feux'. — Ona tu strzeże o- 
gnia — tego przewodnika rybaków-że- 
glarzy. 

Wierzą w nią rybacy normandcy, 

* Podczas, gdy robotnik francuski -— 

daleki od spraw Boskich — tkwiąc w 

wirze życia — w świecie dzieł rąk i my- 
Śli ludzkiej — jest przeważnie niewierzą 
cy — Normandja i Bretanja, a zwłaszcza 
parafje rybackie należą do najpobożniej- 
szych prowincyj francuskich. 

Daleki od spraw ludzkich — posta- 

mów, kąpielisko i autydtom wyrządzając stra- 
ty na przeszło miljon dolarów. 

Ilustracja nasza przedstawia widok pożaru, 
zdjęty z samoltu. 

wiony oko w oko Z potężnym żywiołem 

morza — bratany z nim na pozór — 1- 

zbrojony przeciwko niemu, a jednak — 

jakże często bezsiiny wobec nieprzemi- 

knionej potęgi i tajemnicy — żeglarz 

normandzki wierzy, że owa ' tajemnica 

jest Prawem w ręku Tego — co ma też 

w swej pieczy i jego życie i los. 

Dlatego chylą się kornie dumne i szia 

chetne czoła rybaków — gdy piękna po 
stać normanda głosem doniosłym — spo 
kojnym,—a pełnym głębokiej i szczerej 
wiary — odmawia u stóp głównego ołta 
rza słowa ofiarowania. 

Oto zasłyszane słowa: 

„Ty, który z rybaków Galilejskich u- 
cyniłeś swych pierwszych towarzyszy. 

„Ofiarowujemy Ci wszystko czem je 
steśmy — wszystko co posiadamy —- 
wszystko, co kochamy 

  

  

  

nictwo chrześcijańsko - społeczne zwolniłoby 
się przez to od tyranji stronnictw małych. --- 
Konwencja Heimwehry ogłasza komunikat, iż 
wszyscy posłowie, należący do kłubu Heimwe 
hry, muszą głosować za przedłożeniem w 
sprawie pożyczki. jeśli naczelna komenda Heim 
wehry wyda takie hasło, posłowie, którzy 
nie poddadzą się temu poleceniu, będą popro 
stu odwołani. Z wiełkiem naprężeniem oczeku 
ja w Wiedniu posiedzenia Rady Narodowej, 
na którem rozpocznie sę debata w sprawie 
pożyczki. 

  

ICZE 
pnięte pracą nerwy do dalszej znowuż ca- 
łorocznej pracy. 

Nowicze cel siwój osiągnęły. Jako wy- 

poczynek. służą przedewszystkiem lasy, któ 
remi Nowicze są otoczone. Cisza, jaka. tu-.- 
taj panuje w porównaniu z życiem w Wil 
nie, (daje się kuracjuszom 'w pierwszych 
dniach ich pobytu dosyć silnieodczuć, jed 
nak wskutek idealnych warunków już po 
(kilku dniach kuracjusz jest  zaklimatyzo 
wamy. 

Ktoś móglby pomyśleć, że jest to jakieś 
odludne pustkowie, nieprawda, kontakt ze 
świątiem jest w całej pełni utrzymany i tak 
czynna jest bibljoteka i czytelnia z co- 
dziennemi dziennikami, detefon, radjo z 

głośnikem. Stała komunikacja ze st. kolejo 
wą Pohulanka utrzymana jest przy pomo- 

cy furmanek. 
Jakież jeszcze plusy posiadają „Nowi- 

cze”? Na miejscu siatkówika i koszyków 
ka, pod bokiem rzeka Żejmiana no i natu 
rallnie plaża, dła amatorów 'wędki — ryb- 
ki do wyboru. Nie można pominąć milcze 
niem, że do, dyspozycji kuracjuszy są łódki, 
a nawet proszę słuchać, kajaki. Urządze- 
no tutaj nawet sobótkę świętojańską z pa- 
iemiem ognisk, sztucznemi ogniami i t.d. 

Troskliwy i zapobiegliwy Zarząd Ogni 
ska nie zapomniał i o kuracjuszach maj- 
milszych, bo najmłodszych t. 2. dzieci, 
Obserwując te maleństwa opalone jak mu- 
rzymki, które w piasku budują okopy i u- 
stawiają w nich różne rodzaje broni i nie- 
jednokrotnie tatuś p.p. Sierżant, ognio- 
mistrz, łub wachmistrz (dla innych ro- 

dzajów broni brakło pozycji) ma wyzna- 
czoną pozycję, a starsze (dzieci jak muchy 
ćwiczą i pełzają po różnych przyrządach 
gimnastycznych, nasuwa się myśl ,,Dziel- 
ni to będą żołnierze, dzielni obywatele pań 
stwa”. 

Koszta pobytu i utrzymania w Nowi- 
czach są nadzwyczaj niskie, bo 75 zł. mie- 

sięcznie, mimo to jednak Nowicze nie są 
zapelnione kuracjuszami. Frekwencję moż- 
naby zwiększyć przez nawiązanie kontaktu 
ze Zw. Podoficerów Zaw. innych garni- 
zomów, a immaoże nawet ze Związkiem Pod“ 

oficerów: rezerwy w Wilnie. 
Na zakończenie trzeba dodać, że „No- 

wieze” powstały jedynie dzięki wybitnemu 

poparciu dowódcy 6 K. Nr. IM, p. gen. Li- 

twinowicza, który ojeowskiem okiem spo- 

gląda na rozwój tak pożytecznej placów- 

{ B. Kremski. 

„Pobłogosław nasze łodzie — — — — 

I dlatego święto  Błogosławieństwa 

morza*) wywiera na widza wrażenie 

potężne. 

Miasto — port cały — pięknie ude- 

korowane ozdobami, nad któremi rybacz 
ki pracowały przez szereg miesięcy. 

‚ Nastrój dostojnej powagi i pogod- 

nego skupienia panuje w tym dniu, kie- 
dy rybacy opłakują tych, co im morze 
zabrało — ofiarowują Bogu siebie, swo 
ją majętność i umiłowania i błogosła- 
wią morze by było dla nich łaskawe. 

Bratają się z niem jak dzieci jednego 

Ojca: przebaczają mu krzywdy — proszą 

o łaskawość. 
Gości z sąsiednich plaż nie wiele, 

"Wszyscy obecni przeżywają Święto 

w szczerem skupieniu. 

Zrana msza pontyfikałlna w otocze- 
niu licznego kleru — obecni przedstawi 
  

*) które odbywa się co 3 lata. 
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W. Miłaszewska. Na cztery wiatry. Powieść. 
Str. 276. Cena zł. 6,—. Nakiad Księgarni św. 
Wojciecha. Poznań — Warszawa — Wilno -— 
Lublin. 

W tej najnowszej powieści poczytna autor- 
ka porusza bardzo ważne i aktualne zagudnie- 
nie: spójni w rodzinie. Jak brak kierownictwa 
duchowego w świecie odbija się tragicznie na 
losach ludzkości, iak brak silnej ręki i milu- 
jacego serca rozprzęga organizm rodzinny. A 
właśnie tej mocy i iej miłości wspó'czesna ro- 
dzina nieodzownie potrzebuje. Rodzina bowiem 
cierpi podobnie jak wo na :atratę 
celów idealnych i jak tłum goni ona za chwi- 
lowem użyciem oraz pr ra _ najwyższej 
sumy wrażeń w najkró! okresie Czasu. 
Oczywiście nie wolno tego uogólniać. Aie zło 
żnieprawienia wkradło się już w obręb prze- 
ciętnej inteligencji rodziny polskiej w mieście. 

I ten obraz zatrważający prawdą i złą wróż 
ba przyszłości ukazuje autorka, usniejętnie do- 
brawszy sceny i harmonijnie rozwinąwszy bieg 
wypadków. 

Dwie kwestje nasuwają się po przeczyta- 
niu tej powieści: jedna natury społecznej, dru 
ga — artystycznej. 

Nemożemy przejść obojętnie obok zagad- 
nienia spójni rodzinne. Ktoś ją musi utrzymać 
nawet po Śmierci rodziców, ktoś z krewnych 
lub rodzeństwa, a musi to być indywidaulność 
mądra życiowo narzucająca się siłą swego du 
cha i woli jako autorytet dla „rządzonych. 
Takby rozumieć należało rozwiązanie kwestji 
spójni w rodzinie. 

Artystyczna zaś ocena powieści wypadnie 
— gdy uwzględnimy głębszy zasiąg czytelnic- 
twa — jak najlepiej. Bez nurzania czytelników 
w brudach życiowych autorka i tak wiele 
przedstawia ażeby ich przekonać o tej praw- 
dzie smutnej, że rodzina psuje się, rozprzęga i 
rozkłada. Niezwykła swą prawdziwą niewinno- 
ścią postać Jadwini, charakterystyczna —- ciot- 
ki Ludwiki oraz kilka innych zostawiają czytel 
nikom niezatarte wspomnienie. W plejadzie у- 
tworów autorki powieść „Na cztery wiatry” ie- 
szcze i swą piękną zwartą budową wybija się 
na czoło. 

E. Marshałi. — Wyspa Fok. Powieść. Prze- 
kład autoryzowany Jerzego Marlicza. Str. 282. 
Cena zł. 55—. Nakład Księgarnii św. Wojciecha. 
Poznań — Warszawa — Wilno — Lublin. 

jest to powieść współczesna o zabarwieniu 
egzotycznem, „roman d'aventures* jakby ją 
nazwali Francuzi Rzecz dzieje się na jednej 
z wysp Aleuckich które niby perełki rozsiane 
są na morzu Berynga między Azją a Ameryką 
północną. 

Zwierzęta nie odgrywają tu roli czynnej i 
bohaterskiej, jak w utworach Curwooda. Dzia- 
łają ludzie. Ale bez wyspy tok nie zawiązałaby 
się intryga powieściowa i nie odbyłaby się dra 
matyczna walka dwóch silnych indywidualno- 
šci, z których jedna musiała wkońcu ulec dri- 

iej. 
S Autor z prawdziwie anglosaską zimną krwią 

przedstawia wypadki, budzące grozę, a jego 

spokój utrwala tylko wrażenie w umyśle czytel 

nika. Ž 
Powiešč jest pierwszorzędnie zbudowana, a 

tłumaczenie jej jest tak gładkie, że nie czuje 

się zależności od oryginału. „Wyspę fok” śmia 

ło polecić można jako lekturę dla wszystkich 

i zachęcić do jej czytania ze względu na zalety 

wyżej wymienione. 
„Wyspa fok'* jest pierwszym na język ро!- 

ski tłumaczonym utworem powieściowym Edi 

sona Marshalla. Ukaże się ich więcej. Nietylko 

w Ameryce — ojczyźnie autora — ale i w in- 

nych krajach, jak we Francji, jego powieści 

    

        

   
  

„egzotycznie cieszą się poczytnością narówni z 

utworami Londona i Curwooda. 

Międzynarodowy  K6R- 
cern domów gry 

Detektywi za piecami graczy 

Sprawa „domu gry” w: Otwocku jest 
bliska realizacji, mimo wielu sprzeciwów 

z różnych stron i różnych powodów. — 

Dowiadujemy się, iż „Kasyno — Otwodk* 

będzie 5-tem z kolei  przedsiębiorstwem, 

koncern klubów! gry. 

Koncern ten posiada cztery „zakłady”: 

w Baden-Baden, w: Danton, w Lipsku i 

Rydze, z przeważającym kapitałem niemiec 

kim. ‚ 

Gmach otwocki wydzierżawił na szereg 

lat p. Pojzel, dotychczasowy dzierżawca, 

Dla ścisłości należy jeszcze dodać, że 

poza ruletką, która ma być „kręcona w 

innych odmianach, przewiidywane są wszel 
kie hazardowe gry karciane, z (tem jednak, 
że odbywać się one będą pod specjalną 
kontrolą. 

Jak sobie założyciele nowego kasyna 

wyobrażają tę „konirolę* — narazie ne 
wiadomo, lecz w szeregu projektów za- 
pobiegawczych, mowa jest o zaangażowa- 
niu specjalnych detektywów — wywia- 
dowiców, którzy mają roztoczyć obsenwa- 
cję nad zawłod i szulerami i nie do- 
puścić ich do „zieloniego stołu”, nadto spe- 
cjalnie wyćwiczeni obserwatorzy i specjal 
nie płatni mają stać za plecami graczy i 
śledzić ich ruchy. 

'Wikażdym. razie Otwock jest w prze- 
dedniu niezwykłych wydarzeń. 

Właściciele pensjonatów: zacierają ręce 

z radości. 

   

    

  

   

  

  

Dr. Krzemiański 
Choroby wewnętrzne spec. źałądka 

i jelit przyjmuje od 12 — 3 

Kwiatowa 7, tel. 14 25. 

  

    

  

Ojciec św. w Kkwestji społecznej 
W dniu dzisiejszym nastąpiła inauga- 

racja 24 tygodnia społecznego katolików 
irancuskich w Lille przy ogromnym 
współudziale gości zagranicznych. Tema 
tem tygodnia jest „Nieład w gospodar- 
stwie międzynarodowem, a myśl katoli- 
cka', w związku z którym będzie poru- 
szona sprawa kryzysu trapiącego świat 
i omówione środki, jakie ku jego usunię- 
ciu poddaje katolicka nauka społeczna. 

Ojciec św. przesłał do przewodniczą- 
cego „Tygodnia“ pismo 0 szczególnej 
wadze. Po stwierdzeniu zasadniczej jed- 
ności wielkiej rodziny ludzkości, Papież 
wskazuje w nim na obowiązki poszczegól 
nych jej członków, oparte na zasadach 
miłości, do której zobowiązani są nietyl- 
ko wględem swojej ojczyzny, ale także i 
w stosunku do innych narodów. Ojciec 
św. stwierdza, że każdy naród ma obo- 
wiązek zdawać sobie sprawę z żywot- 
nych interesów innych krajów, a wszyst 

kie narody mają obowiązek rządzić się 
we wzajemnych stosunkach sprawiedliwo 
ścią i miłosierdziem; winne dążyć do słu-- 
żenia dobru wspólnemu, mieć zrozumie 
nie niezależności inych, a odpowiednio do 
wspólnych interesów winna być i współ 
praca. Jeśli, ogólnie biorąc, idzie o uzdro 
wienie wewnętrznej gospodarki narodo- 
wej, nie może to nastąpić przez вуз{ета 
tyczne poszukiwanie wyjścia we  wlas- 

nych tylko granicach gospodarczych, któ 
re coraz bardziej zamykają się dla innych, 
lecz należy uwzględniać te donośne wska 
zania, jakie są zawarte w encyklikach spo 
lecznych „Caritate Christi compulsi“ i 
„Guadragesimo Anno“. W końcu zaleca 
Papiež w swym lišcie powažne badania 
naukowe, któreby przyczyniły się do u- 
zdrowienia sytuacji. Wreszcie, wskazu- 
jąc na korzyść pomocy Bożej, wzywa do 
cpecjalnych modłów i szczedrze udzie:a 
swego apostolskiego błogosławieństwa. 

Newa Misja Katolicka na Saharze 
Z inicjatywy biskupa Konstantiny w 

Aigerze zgromadzenie Ojców Białych po- 
stanowiło przystąpić do założenia no- 
wej misji w głębi Sahary w oazie Tou- 
gourt, na południe od Biskry. Zgodnie z 
systemem przyjętym w pracy misyjnej w 
krajach mahometańskich, a polegającym 
na prowadzeniu apostolstwa pośrednie- 

go, rozpoczęto organizowanie misji od 
zbudowania szpitala dla miejscowej lud- 
ności. O pożyteczności tej nowej placów 
ki 1 sympatycznem jej przyjęciu przez lu 
dność świadczy fakt, że już: pierwszego 
dnia po otwarciu zgłosiło się do szpitala 
465 pacjentów po poradę. 

Epiisg głośnej Sprawy 
Gintowt-Dziewiaitowski przed Sądem 

W Sądzie Apelacyjnym rozpatrywana 
była 'wiczoraj sprawa, której przebieg był na 

stępujący: 
Do hotelu (Bruehlowskiego zajechał 

elegancki pan i polecił sobie dać pienwszo- 
rzędny apartament na pierwszem piętrze. 

W księdze meldunkowej przybyły zapisał 

swe nazwisko: Zibigniew Iks. Gintułłt-Dzie- 
wałtowsiki, Przybyły po kilku dniach wy- 
słał boya hotelowiego z tekstem ogłoszenia 
do „Kurjera Warszawskiego”: 

„Potrzebny, jest sekretarz — sekre- 
tarka ze znajomością języka angielskiego, 
francuskiego i niemieckiego. Potrzebna 

jest kaucja 1000 — 2000 dolarów. Oferty 
pod „kolonizator“. 

Niebawem do hotelu zaczęły ściągać 
liczne rzesze interesantów, których ksią- 
żę wzywiał na konferencję w: sprawie obję- 
cia posady. Jako jeden z pierwszych zgło- 
sil się Tadeusz Jam Jędrzejowski. Książę 
okazał przybyłemu jakieś dokumenty, z 
których miało wynikać, że jest on właści- 
cielem wielkich terenów wi Peru i Angoli. 
Posadę, jaką miał Jędrzejowski otrzymać 
była hojnie wynagradzana, 1000 złotych 
miesięcznie, oraz 10 dolarów dziennie djet 
w razie wyjazdu zagranicę. Jędrzejowski 
skwapliwie zgodził się, a że nie miał na 
kaucję gotówiki, miał dać weksle, zagiwa- 
rantowane hipotecznie na sumę 2000 do- 
larów. Z kolei na tychże warunkach z0- 
stał przyjęty Jan Dąbsiki, który dał 1000 
dolarów: weksiami, zżagwarantowanemi na 

nieruchomości Dąbskiego. Trzecią ofiarą 
Ibyła niewiasta, Halina Strawińska, która 
za posaldę, jako kaucję złożyła 1000  do- 
larów gotówką. 

Jalkież było zdziwienie zaangażowa-' 
nych sekretarzy, gdy przybyli (pewnego 
dnia do hotelu i spotkali w drzwiach księ 

cia, wychodzącego iw asyście policji. 70- 
stał on aresztowany 'wskutek podejrzeń 
Jędrzejowskiego. Po aresztowaniu „księcia 
którego prawdziwe nazwisko brzmi: Jan 
Gintowt-Dziewaitowski, wyszły ma jaw dal 
sze szczegóły afery. 

Jedną z ofiar był także znany w War-. 
szawie krawiec, Bolesław Sikorski, Dzie- 
wałtowski opwiedział mu, že jest wycho- 
wankiem księdza biskupa Bandurskiegv, 

że posiadał kiedyś olbrzymi majątek, że 

pozostał on po stronie sowieckiej, że wre- 

szcie świta mu nadzieja lepszego jutra, 
Krawiec wzruszony niedolą księcia po- 

stanowił mu dopomódz na usilne zresztą 

probśy Dziewiałtowskiego. Wykonał mu 
frak, smoking, parę garniturów, kupił mu 

bieliznę, pierścionek dla narzeczonej a ma- 
wet dał mu 1.600 zł. ma koszta, ślubu, 
który miał się odbyć w Poznaniu. Gdy ksią 
żę wyjeżdżał do Poznania, krawiec wysłał 

za nim. jednego ze swych iczeladników, jed- 
malk na prośbę księcia odwołał swego wy- 
słańca z powanotem. Ślub jednak się nie 
odbył, gdyż książę opowiedział krawcowi, 
że rodzice hralbianki nie pozwalają na po- 
ślubienie ubogiego młodzieńca, więc na- 
stąpi romantyczne porwanie i książę wy- 
wiezie swą bohdankę do Francji. I była- 
by ta afera trwała dłużej, gdyby mie... are- 
sztowanie. 

W Sądzie Okręgowym za: te wszystkie 

kombinacje został skazany na dwa lata 
więzieni.a Dziś stanął on przed Sądem Ape 
lacyjnym, a adw. Żółtowski pragnie uzy- 
skać dla niego łagodniejszy wymiar kary. 

Zniszczenie 2000 pocisków 
Gdańsko-katowickie Tow. „Dakem* 

handel żelaza, koło szybu „Alfreda“ (Wei- 
mowiec) otrzymało zezwolenie na zniszcze 
nie 2.000 pocisków artyleryjskich różne- 

go kalibru na placu ćwiczeń artylerji w 

Piotrowiiecach, ponieważ zniszczenie tych 
pocisków, ze względu na bezpieczeństwo 
publiczne, nie mogło być dokonane na re- 
almości T-wa „przy szosie katowickiej. 

Pociski te zostały zakupione przez To- 
warzystwo od władz wojskowych i po- 
chodzą jeszcze z okresu wiojny; wszech- 
światowej. Niszczenie pociskówi odbywa 
się pod nadzorem włada wojskowych w 
obecności ogniomistrzów. 

Dr. M. Girszowicz 
przeprowadził się na ul. Jskóba Jasiń« 

skiego 6, tel. 7—21. 
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Znakomici pasażerowie „Faianit” 

  

Niebywałem powodzeniem cieszą się w 
tym roku wycieczkowe podróże okrętami Pol- 
skiego Towarzystwa Transatlantyckiego. Okręt 
„Polonja”, który wyruszył do fjordów norwe- 
skich liczy między swymi pasażerami szereg 

znanych osobistości ze świata politycznego, 

we. 
Bankiet z udziałem 

rybaków. 

Podczas uroczystych nieszporów wy 
brzeże portu się zapełnia. Jeszcze ostat- 
nie przygotowania do tradycyjnej proce 
sji. 

l oto z kościoła do portu wyrusza li- 

czny orszak przy dźwiękach orkiestry. 

Duża łódź rybacka i szereg szalupek 
— wszystkie barwnie udekorowane — 

zapełniają się stopniowo. 

Duża łódź motorowa mieszcząca chór 

i orkiestrę za pomocą liny ciągnie za so- 

bą szereg szalupek. 

W pierwszej z powiewającą ilagą 
„Ste Vierge aux Teux“ udekorowanej Dia 

ło-niebieskiemi chorągewkami i girlan- 
dami. Arcybiskup ze swoją świtą. W na- 
stępnych pozostały kler i przedstawicie- 
le władzy. 

przedstawicieli 

Dwa razy ta niezwykła procesja opły 

ciele Rządu, marynarki i władze miejsco 

natl.owego i artystycznego. : 
Na ilustracji naszej widzimy (od lewej) po 

sła R. P. w Danji M. Sokolnickiego, prezesa 
Ww. Sławka i ministrów jędrzejewicza i Roer- 
nera, sfotografowanych podczas postoju w por 
cie kopenhaskim. 

    

wa port dookoła. U wejścia do portu wje 
żdża na pełne morze. Łódź rybacka za 
rzuca kotwicę. Orszak się zatrzymuje. 
Arcypasterz odmawia modlitwę za spo- 
czywających w morzu braci - rybaków. 
Za drugim razem błogosławi morze, za 
nurzając w niem 3-krotnie krzyż proce- 
syjny. 

Następnie procesja wjeżdża wgłąb por 
tu — by pobłogosławić łodzie rybackie. 

Pomimo prostoty i szczerości modli- 
twy — mówi do nas niezbadana głębia i 

tajemniczość ludzkiego Ducha. To coś, 
dlaczego „człowiek wolny wiecznie bę- 
dzie kochał morze, gdyż jest ono jego 

zwierciadłem. 

„Tous deux vous €tes jaloux de gar- 
der vos secrets 

O butteurs eternels o freres implac- 
cables (Baudelbaire). 

H. Jankowska.



Na odcinku go:podarczym 
CZY MOŻEMY BYĆ DZIELNICĄ POLSKI, 

PRODUKUJĄCĄ DOBRY NABIAŁ 
Ziemie Północno - Wschodnie posiadają 

wsżelkie dane ku temu, aby stać się mleczar 
nią Polski i zasilać nietylko rynki wewnętrzne, 
ałe i zewnętrzne w dobry nabiał, gdyż według 
statystycznych danych w województwach Wi- 
leńskiem, Nowogródzkiem i północnej części 
Białostockiego posiadamy 2.182.200 ha ornej 
ziemi, a łąk 552.250 ha, co stanowi jedną 
czwartą część ogółu ornej ziemi. Na tym ob- 
szarze według spisu 1930 r. mamy  1.149.934 
krowy, których mleczność wynosi przeciętnie 
1.200 litrów mleka udoju rocznego, a przy ra 
cjonalnem karmieniu udoj może w dwójnasób 
się zwiększyć. W Dąnji natomiast przy obsza- 
-rze 4.292.700 ha posiadając znacznie mniejszą 
ilość krów o wydajności 3000 i więcej litrów, 
mieka produkuje się więcej. Do cyfr mlecznych 
duńskich musimy dążyć wszelkiemi drogami, 
z pośród których zmeljorowanie naszych łąk, 
reorganizacja gospodarstwa rolnego, zwiększe 
nie pola okopowego, oraz przejście na indywi- 
dualne karmienie krów, są najważniejszymi. 
Do tych prac należy dołączyć jeszcze jedną, a 
mianowicie polepszenie naszych miejscowych 
ras, rasami więcej wydajnymi i o większym 
procencie tłuszczu. 

Nie jest tajemnicą, że na podniesienie hodo- 
wli ma wpływ zbyt wyprodukowanego mieka, 
chociaż mówi się o nadprodukcji mleka i na- 
biału wogóle, lecz niestety same Wilno nieraz 
w letnich miesiącach, gdy znaczna ilość miesz- 
kańców wyjeżdża na letniska, odczuwa dotkli- 
wie brak mleka, co zaś dotyczy masła i serów, 
to takowe są poszukiwane na rynkach zagra- 
nicznych. 

W roku 1926 Danja posiadała około 1.800.000 

a Polska około 5.000.000 krów, jednak Dania 
w tym samym roku wyprodukowała 120000, a 
Polska tylko 55.484 kwintali masła, przyczen 
jeszcze dowiozła z Łotwy 658 kwintali. 

A więc w stosunku do posiadanych krów 

musielibyśmy zająć miejsce przed Danją i wię 

cej eksportować, ale niestety tylko z racji za- 
miechania reorganizacji naszej gospodarki, i nie 

podporządkowanie się do Standard'u zajmuje- 

my miejsce po Szwecji, a nawet po Finlandji 
nie mówiąc już o Danji. я 

Koniecznem więc wtedy wydaje się, że po- 

ruszone powyżej kwestje o reorganizacji go- 

spodarstw są na czasie i nie podlegające dłuż- 

szym namysłom i dyskusjom, gdyż rolnik do- 

brze sam wie, że zwiększenie pola okopowy- 

mi podwyższa kulturę ziemi, a za tem i dobro 

byt jego, zmeljorowanie łąk pociągnie za sobą 

większą wydajność takowych i polepszy war- 
tość karmową siana, gdyż stwierdzono nauko 

wo, że mleko ma własności wchłaniania ob- 

cych zapachów. Stwierdzono zostało, że kro- 

wa karmiona wywarem kartoflanym zawierają- 

cym około 6 proc. alkoholu, daje mleko o za- 

wartości I proc. tego alkoholu, że wskutek le- 

czenia krowy kalomelem znajdywali w mleku 

rtęć. Często się zdarzają wypadki otrucia lu- 

dzi mlekiem krów, które przypadkowo zjadali 

trujące trawy, jak naprzykład belladonna, spo- 

ryż itp. Wystarczy tylko, aby krowa pozosta- 

wała w pomieszczeniu, gdzie była przeprowa- 

dzona dezynfekcja karbolem, ażeby zapach 
ten udzielił się mleku. Przy indywidualnem kar 

mieniu krów należy zwracać baczną uwagę, 
ażeby nie karmiono je źle wytłoczonymi ma- 
kuchami lub spleśniałymi paszami, gdyż zbyt- 
ni tłuszcz roślinny udziela się mleku, a następ- 
nie i maslu, co powoduje prędkie psucie się na 
biału (gorzknienie), a zatem odrzucanie przez 

rynki zagraniczne, jako  niedostosowane do 

standardu. 
Jakość mleka odegrywa tą samą rolę 1 przy 

produkcji serów. 
To są najpoważniejsze warunki dla osiągnię 

«ia zbytu nabiaiu na wewnętrznych i zewnętrz 
nych rynkach. й 

Nasze Ziemie Północno - Wschodnie o kli- 
macie wilgotniejszym, niż inne dzielnice Polski, 
a mające okres wegetacyjny krótszy, mają ię 
przewagę, że dla zwiększenia zapasu paszy na 
zimę mogą uprawiać bez żadnego ryzyka rze- 

pę ścierniskową, która wydaje plony. bardzo 
znaczne, a mianowicie po śŚcierniskach zassana 
a zebrana już ostatnią z pola może wydać z na 
od 150—500 a nawet i 800 kwintali (900 — 

3000 — 5000 pudów (korzeni) i odpowiednią 

ilość liści, które dają się przechowywać (ki- 

sić) jak liście buraczane. = A 
Do prowadzenia tak popłatnej gdiż41 gospo 

arki potrzeba tylko dodrei « „u ogółu rożni- 

czego i intensywnej pracy, . wszelkie r: zmowy 

m nadprodukcji nabiału rie kędą mialv miej- 

*sca, gdyż przy zastosowaniu się do standard'u 
będziemy mieli zawsze zdyt nasceg) natialu, 
o którym omówię w nast; artykule 

Z. Berezowski. 

CHODZĘ PO MIEŚCIE... 
WILNEANIE ZWIEDZAJCIE.... WILNO! 

Nieraz, w trakcie mych wędrówek po 

Wilnie, nasuwała mi się myśl o niewyko- 

rzystaniu przez mych współziomków sze- 
regu przemiłych możliwości turystycznych, 
które nastręcza Wilno, zwłaszcza w okre- 
sie letnim. 

Dziś, wj dobie kryzysu, gdy nietylko 
wyjazd za granicę, lub przejażdżka po kra- 
ju, lecz zwykłe letnisko wydaje się dla 
«większości obywateli marzeniem  ściętej 
głowy, takie „podróże po własnem mie- 
ście” specjalnie zyskują na aktualności, A 
wyznać należy, że „dćsinterćsment'* oby- 
wateli m. Wilna ma punkcie znajomości 
swego rodzimego grodu, bywa neraz zdu- 
maiewające! Jest, naprzykład rzeczą noto- 
ryeznie znaną, że istnieje w) Wilnie szereg 
autochtonów, którzy ani razu nie byli we- 
wnątrz kościoła św. św. Piotra i Pawła 
na Antokolu! „Kiedy to tak daleko!* — 
powiadali mi indagowani w: tej sprawie 
ludzie z towarzystwa,. Wiemi; wiemi, co 

piękmy kościół i niraz zbiralisia do jego 

ale ot, jalkośći nie udało sie!“ — uspra- 
wiedliwiał się, pokiwękując „stan średni”. 

Kto poza najbliższymi mieszkańcami, 
oraz nielicznem gronem miłośników z po- 
śród elity umysłowej Wilna, zna taki, daj- 
my na to kościół Trynitarski, któremu się 

ie, rok po roku, przywraca jego da- 
wmą świetność?! Większość wie tylko, 
mzlisio, že „Trynopol to gdzieš za Św.. 
Piotrem" i na tem koniec!... 

A teraz zapytajmy, czy dużo osób, ma- 

wet ze sfer inteligencji zadało sobie faty- 
gę by obejść po kolei, z przewodnikiem w 
ręku, wszystkie kaplice katedry, lub św. 
Jana?! (O skarbcach, i podziemiach ko- 
ścielnych już nawet nie mówię!) 
ь "Wielež to os6b ani razu nie zwiedziło ta 

jemniczych lochów na Bakszcie, nie wgra- 
moliło się na dzwonicę świętojańską, z któ 
rej wierzchołku roztanza się rozległy wi- 

ok na panoramę Wilna, a specjalnie cie- 

kawie prezentuje się zawiły kompleks bu- 
ów, uniwersyteckich, który widz ma tuż 

pa stóp, a tak wyraźnie, jak na dło- 

  

„A Muzeum T-wa Przyjaciół Nauk, lub 
Bibljoteka im. Wróblewskich w jej no- 
Wym, wspaniałym lokalu, czyż cieszą się 
takie zainteresowaniem, na jakie zasłu- 
z: I po tem wszystkiem dziwimy się, 
sa jest nudno!... 

teraz inny jeszcze, pozornie nic nie 
znaczący drobiazg: Oto szereg wilnian za- 
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Daiš 27 Wscnód słońca g. 411 

. śpią: BA Zachód słońca g.20 00 
Wiktora 

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEO- 
ROLOGICZNEGO W WILNIE 

Z dnia 26 lipca 1932 roku. 
Ciśnienie średnie: 757. 
"Temperatura średnia: +24. 

Temperatura najwyższa: +29. 

Temperatura najniższa: +15. 

Opad: 15 mm. 

Wiatr: cisza. 

'rendencja: spadtk, potem wzrost. 

Uwagi: po południu silna burza. 

  

URZĘDOWA 
— Nominacja prezesa Łączyńskiego. — Pre 

zes Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Wilnie 
p. Łączyński został mianowany dyrektorem de 
partamentu w Min. Rolnictwa i Reform Rol- 
nych. 

Funkcje prezesa Urzędu pełnić będzie za- 
stępczo p. Żemojtel. 

MIEJSKA 
— Rada miejska. — Na jutrzejszem 

posiedzeniu R. M. ma Być: rozpatrywana 
sprawa powołania nowego ławnika na 
miejsce prez. Maleszewskiego. Ugrupo- 
wania prorządowe popierać będą kan- 
dydaturę dr. Safarewicza na to stanowi- 
sko. 

— Zasiłki rezerwistom. —  Reierat woj- 
skowy magistratu wypłaca już zasiłki rezerwi 
stom, którzy w roku bież. odbyli ćwiczenia woj 
skowe. Wysokość zasiłków nie została: zmienio 
na i wynosi w zależności od rodziny: 90 gr. 
1,10 zi. i 1,80 zł. 

— Regulacja brzegów Wilji. — 
Opracowany przez magistrat plan 
regulacyjny Wilji z uwagi na brak środ 
ków nie może być narazie wykonany. -— 
Władze nadzorcze, do których zwracano 
się o kredyty na ten cel, udzieliły odpo- 
wiedzi odmownej, mimo, že plan regula 
cji przez Dyr. Robót Publicznych został 
zatwierdzony. 

Projekt magistratu polegał na całkowi 
tem ubezpieczeniu i uporządkowaniu 
odcinka Wilji, na przestrzeni od Anto- 
kola do Zwierzyńca, co stanowiłoby nie 
tylko zabezpieczenie przed skutkami po- 
wodzi, lecz miało również duże znacźze- 
nie dla nawigacji rzecznej. _ Kosztor 
przytem opracowany przewidywał, ż 
koszta tych robót wynoszą ogółem 2 ini 
ljony złotych i prace miałyby trwać lat 
pięć. 

Wobec tego, że kredytów na ten cel 
nie wyzyskano, miasto ograniczyło się 
nie uzyskano, miasto ograniczyło się 
do zabezpieczenia brzegu przy ul. Zyg- 
muntowskiej i koło Elektrowni. Prace 
te obecnie są prowadzone. 

— Kanalizowanie dzielnicy żydowskiej. — 

Magistrat wezwał właścicieli domów z ul. Gao 
na i Żydowskiej do natychmiastowego przy 

łączenia posesyj przy tych ulicach do sieci ka 

nalizacyjno - wodociągowej. W razie zwieka 

nia z wszczęciem robót, magistrat wykona je 
przymusowo na koszt właścicieli. 

— Miasto przęjmie drogi państwowe. — 
Magistrat postanowił przejąć pod swój zarząd 
wszystkie drogi, znajdujące się na terenie Wil- 
na, a m. in. i drogi zwane państwowemi. 

Na utrzymanie tych dróg potrzebne są od- 
powiednie fundusze, o przydział których poczy 
nione będą starania u odnośnych władz. 

Postanowienie magistratu w tej sprawie mu 
si być zaakceptowane przez R. M. 

POCZTOWA 
— Poczta łotuc:sa. — Z dniem 1 sierpnia 

obowiązywać będzie nowa taryta pocztewo = 
lotnicza. Karta se znaczkiem lotniczym koszto 
wać będzie 35 gr., ist do U gramów 1 zł. 

Wilno z dniem 1% sierpnia będzie posiadać 
komunikację lotniczą, wobec rego dla przesy- 
łek lotniczych będą  rczinieszczane specjalne 
skrzynki. Do czasu zas otwa:cia Somunikacji 
wszełką korespondencię można będzie nada- 
wać przez całą dobę w urzędach pocztowo - 
telegraficznych. 

‹ KOLEJOWA 
— Zniżki kolejowe na Święto Morza. — Mi 

nisterstwo Komunikacji oraz Liga Morska i Ko 
lonjalna otrzymały relację o ogromnym napty- 
wie publiczności na „Święto Morza* z całej 
Polski. Ze względu na bezpieczeństwo, jako 
też na ograniczone bądź co bądź możliwości 
techniczne jednoczesnego przewozu wielkich 
mas publiczności do Gdyni, Ministerstwo Ko- 
munikacji wydało dnia 23 bm. do wszystkich 
Dyrekcyj Kolejowych telegraficzny okólnik, re 
gulujący ostatecznie sprawę ulg kolejowych 
na „Święto Morza” w Gdyni. 

W myśl tego rozporządzenia z ulg korzy- 

mylka całe swe życie wi obrębie kilku (do- 
słownie!) ulic, po których chodzi do urzę- 
du, jadłodajni, kościoła i t.p. dzień — ро 
dniu, miesiącami i latami, co powoduje, 
że uliczki te stają się nieznośnie znajome, 
a cłowiek, chodzący po nich w kółko, na- 
biera cech żywego automatu! 

Albo takie naprzykład tamie źródło 
emocyj turystycznych, zwłaszcza dla młoa- 
szych, oto postanowić sobie, ulica po uli- 
cy, obchodzić cale Wilno jak długie i sze- 
rokie! Oczywista przedsięwzięcie takie 
należało by realizować „na raty” w prze- 
ciągu jakichś paru miesięcy, zato osobnik 
któryby talkiego dzieła dokonał, mógłby 
PE o sobie, że naprawdę zna Wil- 
no! !.. 

A teraz ma zakończenie jeszcze jedna 
uwaga, oto gdy się wilnianie wybierają 
„na świeżą trawikę' to zazwyczaj objektem 
„knajówki" jest majbliższa okolica pod- 
miejska, inne zaś cudne zakątki Wilna 
zostają wzgardzone ze względu na odle- 
głość i zapoznane! Rzucamy więc hasło: 
precz z ociężałością i lenistwem! Miesz- 
kańcy Antokola hejże do Zakretu czy na 
Burbiszki, abywatele Zwierzyńca, kto żyw 
na Amtokol i Belmont; stwarzajmy sobie 
iluzje podróżnicze, korzystajmy z krótkie- 
go lata! „Przechodzień* 
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stać mogą tylko grupy złożone conajmniej z 
5 osób. Ulgi otrzymuje się na podstawie za- 
świadczenia bądź Oddziału Ligi Morskiej i Ko 
lonjalnej bądź Starostw które są zawsze ła- 
two dostępne dla publiczności. Grupy będą 
korzystać z prawa przejazdu do Gdyni i z po- 
wrotem do miejsca zamieszkania za 70 proc. 
ceny normalnego bilefu w jedną stronę. Bilet 
ten w drodze powrotnej nie wymaga ostęmplo 
wania w Gdyni. Ulgi obowiązują w dniach 28, 
29 i 30 lipca, (li 2 sierpnia z Gdyni. Bilety 
ulgowe nie upoważniają do przerw w podróży. 
Jadący w grupach otrzymują oddzielne bilety. 
Dla uniknięcia wszelkich nieporozumień zazna 
cza się, że ulgi 80 proc. z Gdyni zostały ska- 
sowane. 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wydało 
odpowiednią instrukcję Starostom w sprawie 
wydawania zaświadczeń i takie same instruk- 
cje wydała Liga Morska i Kolonjalna swoim Od 
działom. 

Miniserstwo Komunikacji czyni wysiłki, by 
podołać wzmożonemu ruchowi, który spodzie- 
wany jest w związku ze „Świętem Morza". W 
tym celu uruchomione zostaną pociągi dodatko 

we jednakże mimo to Ministerstwo Komunik 

cji zwraca się z gorącym apelem do publicz- 

ności, aby we własnym interesie nie odkiada- 

ła swego wyjazdu do Gdyni na ostatni ter- 

min, gdyż wówczas władze kolejowe nie będą 

w stanie zagwarantować przewiezienia wszyst 

kich pasażerów. To samo dotyczył powrotu z 

Gdyni. Tylko jeżeli publiczność będzie współ- 

działać z władzami kolejowemi uda się gbsłu- 
żyć wszystkich na czas bez zakłócenia orząd 

ku. 

— Kolejowe książki zażaleń. — Władze ko 

lejowe nakazały wywieszenie na dworcach za- 

wiadcmień, że książki z: ń dla publiczności 

korzystającej z restauracji dworcowej i. są u 

właścicieli bufetów. : 
Ponadto zawiadowcy stacyj otrzymaii po- 

nowne przypomnienie okazywania książek za- 

żaleń kolejowych na żądanie podróżnych. 

AKADEMICKA 

— Stowarzyszenie Bratnia Pomoc Polskiej 

Młodzieży Akadeau'k'2j Uniwersytetu Stefana 

Batorego w Wilna podaje 1» wiadomości, iż 

z dniem 20 lipca 1932 roku obniżyła koszta 

pobytu dziennego w Akadenuckiej Kolonii Wy 
poczynkowej w Legacszkah z 5 zł. 50 gr. 

na 4 zł. 90 gr. dla nieakadem:ków. 

RÓŻNE 

— POSADY NAUCZYCIELSKIE WiA- 

KUJĄ. Ministerstwo Sprawedliwości pi 

smem z dnia 17 czerwca 1932 r. L, III A.W. 

17559/86 zawiadomiło Ministerstwo Wyz- 

nań Religijnych i Oświecenia Publiczne- 
go, że będą wolne od początku roku szkol- 

nego 1932 — 33 stamowiska  mauczycieli 

więziennych w liczbie 20. Wymagane są 

pełne kwalifikacje, przepisane dla nauczy- 

cieli szkół powszechnych; do stanowisk 

ych przywiązane jest uposażenie służbowe 

według X stopnia. Podamia należy wnosić 

bezzwłocznie drogą służbową do Ministe: - 

stwa Sprawiedliwości z powołaniem się 

na wymienione na wstępie pismo tegoż 
Ministerstwa. 

— Polisy tow. „Rosja* — Jak donosiliśmy 
Ministerstwo Skarbu postanowiło wypłacić każ- 
demu posiadaczowi dawnych polis towarzy- 
stwa „Rosja“ który zgłosił swoje polisy do 
rejestracji 6 proc. sumy przypadającej z prze 
rachowania polis. 2 

W ten sposób zaczęła się likwidacja mająt 
ku tego towarzystwa ubezpieczeń, które pozo- 
stawiło w Polsce wielki majątek w postaci kil- 
ku nieruchomości. 

Nie należy się zgłaszać do likwidatora z 
zapytaniem, kiedy wypłata nastąpi: Odbywa 
się ona kolejno według numerów zgłoszeń.— 
Każdy otrzyma przekaz na PKO. 

— Odbudowa Olejarni Kurlandzkiej. — Pra 
ce przy odbudowie spalonej olejarni Kurladz- 

kiej szybko postępują naprzód . Wznowienie 

pracy nastąpi jednak dopiero we wrześniu. — 
Zatrudnieni zostaną ci sami robotnicy, którzy 

pracowali przed pożarem. 

— Ceny na rynkach. — Z racji żniw, ceny 

artykułów pierwszej potrzeby, sprowadzanych 

na rynki znacznie podniosły się. Dotyczy to 
szczególnie nabiału. 

— żydowska komisja szkolna. — W 
związku z zamierzoną przez magistrat redukcią 
lokali szkolnych przez przeniesienie szkół do 
bardziej obszernych, mogących pomieścić kilka 
zakładów, odbyła się narada żydowskich cen- 
tral szkolnych. Wyłoniona komisja zajmie się 
wyszukaniem odpowiednich lokali w dzielni- 
cach, odpowiadających żydom. 

NOWO-ŚWIĘCIANY 
— Zwrot do Średniowiecza. Od pewnego 

czasu daje się zauważyć nocami dziwny ruch 
furmanek, obładowanych skrzyniami z towa- 
rem. 

Otóż miejscowe kupiectwo sprowadza z od 
ległego o 80 km. Wilna towary. 

Jakto?.W 20 wieku, miasteczko oddalone o 
80 km. od Wilna, posiadające w samem mia- 
steczku dworzec kolejowy nie korzysta z takie 
go środka lokomocji, jakim jest kolej żelazna? 

Okazuje się, że sprowadzanie towarów koń 
mi kalkuluje się taniej, aniżeli koleją. 

Jest to jeden z objawów przeżywanego kry 
zysu gospodarczego. Miejscowy. 

TEATR I MUZYKA 
— Cyrk Staniewskich. — Dziś 2 przedsta- 

wienia o godz. 4 p.p. i 8,30 wieczorem. — 
Na przedstawienie dzienne ceny zniżone. 

— „Lichwa mieszkaniowa* w Lutni.—Dziś 
w środę 27 lipca, o godz. 8.15 przedostatnie 
przedstawienie wybornej komedji G. B. Shaw'a 
„Lichwa mieszkaniowa” w której autor wyszy 
dza bezprawie, niezaradność ustroju społeczne 
go, skąpstwo i złą wolę. Warto zapoznać się 
z poglądem na świat polityki, wielkiego mędrca, 
jakim jest Shaw to też w ciągu tych dwóch 
ostatnich dni każdy winien pośpieszyć do Lut- 
ni aby zobaczyć „Lichwę mieszkaniową”. 

Jutro, w czwartek 28 bm. o godz. 8.15 
„Lichwa mieszkaniowa” po raz ostatni. 

„Azef* w Lutni, — W nadchodzącą sobotę 
30 lipca o godz. 8:15 premjera niezwykle inte- 
resującej sztuki pt. „Azef”, przedstawiającej ku 
lisy Ochrany rosyjskiej i przygotowania do wiel 
kiej rewolucji oraz przewrotu w Rosji. Niezwy 
kła postać szpiega Azefa nabiera w tej sztuce 
cech realnych i suggestjonuje swą niebanalną 
mocą. W roli Azefa wystąpi gościnnie artysta 
Teatrów Łódzkich Jozef Winawer. 
— Ostatnie przedstawienia „Florette et Pa- 

tapon* w Teatrze Letnim. — Dziś, w środę 
27 lipca o godz. 815 ukaże się przedostatni raz 
przezabawna farsa „Florete i Patopon”, która 
rozśmiesza i bawi do łez. Pełne humoru sce- 
ny niewypowiedzianie śmieszne i dowcipne 
komplikacje" świetna gra artystów oraz pełna 
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NA FILMOWEJ TAŚMIE Wyczorajsza ulewa nad miastem 
CASINO: MUSISZ BYĆ MOJĄ! 

Lekka, francuska komedja muzyczna, 
przerobiona z Verneuille'a Lekka — to zna 
czy: lekka muzyka, lekkie piosenki, lekka 
fabuła, lekka akcja, lekka miłość, Wszyst- 
kio lekkie, zefirowe, przelotne, akurat na 
dwie godziny zabawy i lekkiego puszcze- 
nia w miepamięć. 

Fabuła? — Miłość młodzieńca do mężat 

ki, której mąż — starszy szałaput — nie 
rozumie życia bez przyjaciółek. Zdradzana 
więc mężatka porzuci męża, aby rozpocząć 

lepsze życie z zakochanym w niej młodzień 
cu. Powszednia fabuła znalazła w filmie 
ładną oprawę dekoracyjną, ładną wysta- 
wę, ładne stroje, fraki i limuzyny — Pa- 
ryż i Jasny Brzeg. Wszystko jest ładne, 
akurat na tyle, by nie znudzić i nie prze- 
sycić. 

Technika ? Poprawna i zgrabna, 
jak na zgrabną komedję przystało, operu- 
jąca umiarkowanie a szczęśliwie „asocja- 

cjami* i montażem, 
Całość — „dobrze zrobiona”, aczkol- 

wiek nic nie miałbym przeciwko temu, aby 
ją o połowę skrócić. 

* * * 

W nadprogramie dzieją się rzeczy nie- 
zwykłe: przyjeżdża właśnie do Polski m- 
imuński minister sprawi zagranicznych, 
witają go dyplomaci w cylindrach i pal- 
tach z futrzanemi kołnierzami — kroczą w 
ten sposób do Żołnierza Nieznanego przy 
30 st. upale. Całe szczęście, że taśma nad- 
prcgtam jest porysowana i pokancerowa- 
na: futrzane kołmierze szybko giną w 

„й тузаср W. 

artystycznego smaku oprawa sceniczna — twa 
rzą całość wyborną i lekką. 

Jutro, w czwartek 28 bm. o godz. 8,15, po 

raz ostatni „Florette et Patapon*. 
— „Pod zarządem przymusowym w Tea- 

trze Letnim. — W piątek 29 lipca o godz. 8.15 
odbędzie się premjera arcywesołej ТФатву Ar- 
nolda i Bacha pt. „Pod zarządem  przymuso- 
wym“. Już samo nazwisko doskonałej tej spół- 
ki pisarzy wiedeńskich usposabia przychylnie, 
pamiętają wszak wszyscy pełną Śmiechu 
„Awanturę w raju" lub ,,Hulla di Bulla“. I tym 
razem najnowsza premjera przyniesie duży za- 
sób humoru i dowcipu które rozweselą całe 
Wilno. Farsę tę reżyseruje Ludwik Czarnow- 
ski, b. dyrektor Teatrów Lwoskich, który za- 
razem wystąpi w roli „Haselhuna:“. ,;Pod za- 
rządem przymusowym grane było we Lwo- 
wie, Krakowie i Łodzi i w każdem z tych miast 
odniosła niebywały sukces. 

— Park im. Żeligowskiego. — Jutro wielki 
koncert symfoniczny pod batutą Michała Mała 
chowskiego, oraz balet Anety Rejzer - Kap- 
łan, ł(studja) W programie: Czajkowski, Mo 
szkowski, Kopyłow, Strauss i Wieniawski. 

Początek o godz. 8,15 wiecz. Wejście tyl- 
ko 30 gr. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
HELJOS — Mijon 
HOLLYWOOD — Miłość Kozaka. 
CASYNO — Musisz być moją. 
Pan — Zwarjowana noc. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— ZANIEDBANE GZYMSY. — Chociaż w 

ciągu ostatnich lat zwrócono większą uwagę 
na należyty stan gzymsów, i balkonów, jed- 
nak i teraz niektóre z nich znajdują się w sta 
ori dw zdrowiu i życiu przechod- 

jów. 
Oto naprzykład gzymsy nad cukiernią Rud- 

nickiego przy zbiegu ulic Wileńskiej i Troc- 
kiej są w części narożnej poważniej nadwątlo- 
ne i potrzebują niezwłocznej reparaci. 

Analogiczne zjawisko obserwujemy w absy- 
dzie kościoła po - Franciszkańskiego przy ul. 
Trockiej, pod murami którego przebiega dróż 
ka wiodąca ze skweru przy Trockiej na ulicz 
ki, położone za kościołem. Tu, ze względu na 
wysokość murów i obecność bawiących się na 
skwerku dzieci, niebezpieczeństwo jest jeszcze 
poważniejsze. Jeśli natychmiastowy remont 
jest tu niemożliwy, obsydę należałoby tym- 
czasem ogrodzić celem uniknięcia wypadków. 

(c). 
— OBRAZA MORALNOŚCI. — Na po- 

dwórku domu nr. 15 przy ulicy Koziej areszto- 
wani zostali Antonina Krywousowa (bez sta- 
łego miejsca zamieszkania) i  Józet Dwore- 
cki (Warszawska 13), którzy się mieli dopuścić 
obrazy moralności w miejscu publicznem. ‹ 

— Złodziej garderoby. — Bohdanowiczo - 
wej Melanji (Jerozolimska 32) skradziono z 
niezamkniętego mieszkania garderobę damską 
Sprawcą kradzieży okazał się Matuszajtis Jgzef 
(Karlsbadzka 17), którego narazie nie zatrzy 
mano. 

— Okradziony na rzece. — Z ubrania, po- 
zostawionego nad brzegiem Wilji na Zwierzyń 
cu skradziono Wieremiejowi Michałowi (Sko- 
pówka 6) zegarek wartości 26 zł. Kradzieży 
dokonał Piotrowski jan (Niedźwiedzia 4), któ 
rego ze skradzionym zegarkiem zatrzymano. 

— Wybryki ko wmistów. -- Koło rynku 
drzewnego na ul. Zawalnej komuniści wywie- 
sili wczoraj rano czerwoną szmatę i  rozrzu- 
cili odezwy wyw:o:owe. 5Ыа ogniowa zdię- 
ła płachtę. 

JANOWO 
— Samogonka w posesji wójta. — W ko- 

lonji Janowo gm. jodzkiej pow. brasławskie- 
go należącej do wójta gm. brasławskiej Rudo 
miny ujęto zapasznika tego wójta i spisano 
protokół za pędzenie samogonu, a po pewnym 
czasie parobka wójta Stanisława Łopackiego, 
ujęto-również na gorącym uczynku pędzenia 
samogonki. Przestępstwo ujawniła policja jodz 
ka i brasławska. Rzekomo przekroczenia do- 
puszczano się od kilku lat i na większą ska 
ię. Oskarżony Łopacki sprzedawał butelkę sa- 
mogonu za 1,50 zł. 

OSZMIANA 
— SKUTKI BURZY. — W zaścianku No- 

wa Mysz gm. holszańskiej od pioruna zapaliła 
się stodoła józeia Aniszkiewicza. Podczas wy 

padku zabity został parobek Piotr Katkowski, 

1. 23, zaš J. Waszkel ciężko tanny. 

'rejże nocy od pioruna spaliły się zabudo- 
wania gospodarcze w maj. Góry, w maj. Hal 

szanach, we wsi Szepery i we wsi Stułgi, — 

DZWONY 

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach i 

składach aptecznych znanego 
środka od odcisków 

Prow. A. PAKA. 

  

   

      

Upraszamy Sz. Sz. naszych prenumeratorów zalegających w opłacie 

abonamentu, że z dniem 1-go sierpnia wstrzymamy wszystkie egzem- i 

plarze nieopłacone do tej daty. 

o 

- WILNO. — Wczoraj w godzinach popołu- 
dniowych przeszła nad miastem duża uiewa, 
połączona z piorunami. 

W czasie ulewy zanotowano w mieście kil- 
ka wypadków załania niżej położonych miesz- 
kań. Tak naprzykład woda wdarła się do miesz 

kań w domach nr. nr. 69 i 71 przy ul. Nowo- 
gródzkiej. 

Zaalarmowane miejska stacja pomp i straż 
ogniowa wypompowały wodę z załanych sute- 
ren. 

Aresztowanie handiarki żywym tawarem 
WILNO. — Wczoraj zatrzymano w 

Wilnie pewną elegancką daimę, co do któ 
rej policja miała informacje, iż przybyła 
do Wilna celem zwerbowania dziewcząt 
do domów nierządu. 

Zatrzymana przybyła do Wilna przed 
kilku dniami, lecz rzeczy swoje pozosia- 
wiła w przechowalni na dworcu kolejo- 
wy, będąc każdej chwili gotowa do 
wyjazdu. Obserwacje upewniły policję, 
że nieznajoma jest faktycznie handlarką 

żywym towarem, pozostającą w stałym 
kontakcie z osobnikami, trudniącymi się 
stręczycielstwem do nierządu. 

Zatrzymana wylegitymowała się jako 
Cyla Flaksmanówna udająca się do Lot 
wy. Dalsze dochodzenie ustaliło jednak, 
że na teren Polski przedostała się ona 
drogą nielegalną z Litwy. 

Handlarkę żywym towarem osadzono 
narazie w areszcie cesta. 

Zbrodnia pod Oszmianą 
WILNO. — We wsi Lenkowszczyzna gm. 

graużyskiej Wincenty Hardziej usiłował za- 
mordować swego ojca, pogrążonego we Śnie, 
a następnie siostrę Annę, która na krzyk sta- 
ruszka wbiegła do izby chcąc go ratować. 

„ Hardziej zmiabdżył ojcu czaszkę  kamie- 
niem, siostrę zaś zranił w głowę jakiemiś ost- 

rem narzędziem. Stan rannych jest beznadziej- 
Zatarg w rodzinie Hardziejów powstał nie- 

ny. Sprawca zbiegł i jest poszukiwany. 
dawno, kiedy to Wincenty postanowił ożenić 
się, domagając się przytem podziału schedy. 
Na tem tle powstały niesnaski, które też na- 
surięły Hardziejowi myśi zgładzenia ojca. 

  

ZAWODY LEKKOATLETYCZNE NA PIÓROMONCIE 
W ubiegłą niedzielę na stadjonie na Pióro- 

moncie odbyły się zawody lekkoatletyczne. 
Przebieg był następujący: 

Skok w dał. Wieczorkowi nie udają się sko- 
ki, wszystkie ma przekroczone i dopiero poza 
konkursem ustanawia najlepszy wynik dnia 
6,62 mtr. Wojtkiewicz 6,34 mtr. 

Rzut dyskiem. Wieczorek bije rekord okrę- 
gowy, rzucając 41,43 mtr. 2-gie miejsce zajmu 
je Nawojczyk z wynikiem 35,83 mtr. przed Woj 
tkiewiczem 35,53 mtr. 

Bieg 60 mtr.  1l-szy przedbieg wygrywa 
wszechstronny Wieczorek w czasie 7 sek. Na 
stępny przychodzi do mety Gniech (były mistrz 
Polski na 400 mtr.), bijąc o pierś Wojtkiewi- 
cza. 2-gi przedbieg przyniósł pierwsze miejsce 
Smorgońskiemu z ŻAKS-a, który ma czas 7,2 
sek. 

Rzut kulą. Wojtkiewicz uzyskał wynik 12,82 
mtr. lepszy od rekordu okręgowego. Widać na 

nim pracę trenera Cejzika, drugie miejsce zaj- 
muje Nawojczyk 12,58 mtr., trzecie zaś Wieczo 
rek 12,09 mtr. X 

Bieg 300 mtr. Konkurencja nieciekawa. Wy- 
grywa Wojtkiewicz w słabym czasie 31,9 sek. 

Bieg 1500 mtr. Bieg ten wygrał Tomasze- 
wicz (Sokół), który sumiennie trenuje pod о- 
kiem Cejzika i zapowiada się na dobrego bie- 
gacza. Słaby czas 4,42 min. tłumaczy się bra- 
kiem konkurencji, ponieważ już w drugiem ob 
ciążeniu wycofał się Zajewski (Sokół), okazu- 
jąc słabą wolę, brak ambicji i zacięcia sporte 
wego. 

Bieg 3000 mtr. Bieg ten był okazją do zade 
monstrowania najlepszemu biegaczowi Wilna 
Sidorowiczowi swych rozległych możliwości. 
Czasem, jaki ustanowił 9:04, bije rekord okrę- 
z Daleko w tyle pozostał Żylewicz (So- 
61). 

Organizacja zawodów sprawna. zas, 

Posiedzenie Wydziału Wil. ©. Z. P. N-u 
Na posiedzeniu Wydziału Gier i Dyscypliny 

Wil. OZPN-u w dniu 14.7 br. uchwalono: 
1) Zweryfikowano zawody o mistrzostwo 

kl. A. oraz rezerw: 
ŻAKS. 1.—6 p.p. Leg. I 1:4 i dwa pkty dla 

6 p. p. Leg. 
Ognisko I — 1 p.p. Leg. I 2:4 i dwa pkty 

dla 1 p.p. Leg. 
: Makabi I — Lauda 1 5:2 i dwa pkty dla Ma 
abi. 

Makabi Bar. — 78 p.p. 2:4 i dwa pkty dla 
78 р.р. 

Ž.A.K.S. I — Ognisko I 0:3 i dwa pkty dla 
Ogniska. 

6 p.p. Leg. — Makabi I 1:3 i dwa pkty dla 
Makabi. 

Lauda II — Ognisko II 0:3, valkower i dwa 
pkty dla Ogniska. 

1 p.p. Leg. Il — Ognisko II 8:1 i dwa pkty 
dla 1 p.p. Leg. : 

Makabi II — Lauda II 3:0 i dwa pkty dla 
Makabi. 

Ognisko Il — Ž.A.K.S. II 7:0 i dwa pkty 
dla Ogniska. 

Uchwalono, że zawody o mistrzostwo re- 
zerw między Makabi Il a 6 pp. Leg. Il mają 
się odbyć w terminie uzgódnionym przez o- 
ba w-w. kluby, o czem gospodarz zawodów 
tj. 6 p.p. Leg. powiadomi Wydz. Gier i Dysc. 
oraz OKS prośby o złagodzenie kar graczy 
Gernatowicza i Stankiewicza uchylono ze 
względów zasadniczych. 

3) Uwzględniono prośbę RKS Tur w spra 
wie zmniejszenia kary grzywny nałożonej ko- 
munikatem Nr 6-7, zmniejszając ją do wyso- 
kości 50 gr. 

4) Przyjęto do wiadomości, przełożenie ter 
minów zawodów o mistrzostwo kl. A między 
PZS Lauda — 1 p.p. Leg. z dnia 10.7 br. na 
dzień 9.7 br. oraz PZS Lauda — 6 p.p. Leg. 
z dnia 17.7 br. na dzień 16.7 br. 

lidžka 
— Zebranie organzacji w sprawie święta 

legjonowego. — W dniu dzisiejszym o godz. 

5 p.p. w sali starostwa lidzkiego odbędzie się 

zebranie organizacyjne- Komitetu Obchodu 18 

rocznicy wymarszu Legjonów do walki o wol- 

ność Ojczyzny. Na: zebranie przybędą przed- 

stawiciele organizacji. Święto ma się odbyć dn. 
6i 7 sierpnia rb. 

— Strajkujący robotnicy w Niemnie przy- 
stąpili do pracy. W dniu wczorajszym strajk 
w tartaku w Niemnie został zlikwidowany — 
Robotnicy otrzymali zaległe zarobki i przystą- 

— Kradzież. — W dniu 26 lipca 32 r. w 
komisarjacie P. P. w Lidzie Liwagin Eugenjusz 
zam. w Lidzie przy ul. Kijowskiej nr. 41, za 
meldował o kradzieży wozu na żelaznych о- 
siach wartości 150 zł., dokonanej w nocy z 
25 na 26 bm. z jego podwórza przez niezna- 

nych sprawców. : 
— Pożary. — Dnia 26 bm. o godz. 4-ej w 

domu Lipińskiego Aleksandra przy ul. Kolejo- 
wej nr. 39 w Lidzie zamieszkałym przez loka- 

tora Micia Kazimierza, wybuchł pożar, który 

przez miejską ochotniczą straż pożarną w za- 

rodku został stłumiony. Straty wyrządzone 

przez ogień wynoszą do 300 zł. Dom Lipiń- 

skiego w roku 1919 został zaasekurowany w 
PZU Słonim na sumę 932 zł. Sprzęty domowe 

lokatora Micia asekurowane nie były. Pożar 
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Od Administracji 
Sprawy ogłoszeń, prenumeraty 

oraz korespondencji z pow. lidz- 
kiego i m. Lidy załatwia p. Józef 
Mikuła 

Lida, ui. Narutowicza 1 m.3. 

„pili do pracy. 

  

5) Uchwalono zamknąć boisko na zamku 
Gedymina w Lidzie do czasu przeprowadzenia 
naprawy „powierzchni z tem, że wniosek co do 
zdatności boiska po wyremontowaniu wyda sę 
dzia p. Wolman, o czem powiadomi Wydz. 
Gier i Dysc., pozatem uchwalono na powyž- 
szym boisku mogą odbywać się zawody towa 
rzyskie, a o mistrzostwo na boisku 77 p.p. 

6) Kary: ukarano gracza Benoszera z Ż. A. 
K. S.-u oraz gracza Kaplińskiego z 6 p.p. Leg. 
za wzajemne pogróżki wobec siebie po 1 tyg. 
dyskwalifikacji w zawieszeniu na 3 tyg. 

Ukarano gracza Wasilewskiego z PZS Lau- 
da za niesportowe zachowanie się wobec prze- 
ciwnika obrażając go słowem „ham“ i mimo 
nakazu przeproszenia obrażonego przez poda- 
nie ręki, polecone przez sędziego zawodów, nie 
podał ręki i wyraził się wobec sędziego zawo 
dów p. Beigla „niech najpierw zdechnie, a po- 
tem podam mu rękę”, karą 2 tyg. dyskwalifi- 
kacją. 

Ukarano gracza Aścika za niesportowe za- 
chowanie się na zawodach ŻAKS — Ognisko, 
naganą. 

Ukarano gracza Kliksa Ognisko za kopnię- 
cie przeciwnika 2 mies. dyskwalifikacją. 

Ukarano graczy Kozłowskiego Stanisława z 
Ogniska i Lachowicza z 1 p.p. Leg. surową na 
ganą za niesportowe zachowanie się jako wi- 
dzów na boisku. 

;) Zawiadamiamy, że adres Wydz. Gier. i 
Dysc. na okres letni do 15.9 br. został zmienio 
ny. p. Łukaszewicz ul. Świętojańska 1, Drukar 
nia „Znicz*, tem samem znosimy dyżury w 
Ognisku Kalejowem. ` 

8) Sprostowanie: w komunikacie Nr 7 poda 
no mylny termin zawodów o msitrzostwo kl. B 
między Makabi a PKS Lida w Słonimie, po- 
wyższe zawody mają się odbyć 23,7 br. w Sło- 
nimie. 

  

powsta' w przedsionku od tyłu domu, w któ- 
rym znajdowało się siano i słoma. Przyczy- 
ny pożaru narazie nie ustalono. lecz zachodzi 
przypuszczenie, że pożar powstał wskutek nie- 
ostrożnego obchodzenia się z ogniem. 

W dniu 23 lipca rb. o godz. 17-ej od ude- 
rzenia pioruna spalił się chlew drewniany kry 
ty słomą oraz sanie znajdujące się w chlewie 
na szkódę mieszkańca Ко!. Nowijanka, gm. 
werenowskiej, pow. lidzkiego Marcuna Bolesła 
wa. 

Straty poszkodowany oblicza na sumę 500 
zł, Chlew zaasekurowany nie był. 

W nocy z 22 na 23 lipca rb. o godz. l-ej w 
kol. Kowalkach gm. bieniakońskiej p. lidzkie- 
go na szkodz Masiełajcia Jana lat 54 od ude- 
rzenia pioruna spłonął niezamieszkały dom dre 
wniany z chlewem połączony pod jednym da 
chem 'wartości 250 zł. Wypadków w ludziach i 
inwentarzu żywym nie było. 

  

— GOSPODA! LUDOWA Z.P.OIK. w 
Nowogródku, jest obecnie, z powodu prze- 
niesienia do innego lokalu i koniecznego 
remontu, czasowo mieczynną. 

Od dia I września, Gospoda i wypoży- 
czalnia książek, zostaną na nowo otwarte 

przy ul. Słonimskiej Nr. 6 — Zarząd Zrze- 

szenia powiatowego Z.P.O.K. dokłada 
wszelkich starań, by Gospoda dawała i na- 

dal swym gościom odpowiednie warunki 

do wypoczynku i knulturalnej rozrywki, do- 
starczając czasopisma, książki, radjo i gry 

towarzyskie i by mowy lokal cieszył się 
równą frekwencją i sympatją, co dotych- 
czasowy. 

— ZJAZD STAROSTÓW POWIATO- 
WYCH WOJ. NOWOGRÓDZKIEGO, W 
dniu 25lipca pod przewodnictwem p. wo- 

jewody Biernackiego odbył się w Nowo- 

gródku zjazd starostów powiatowych wo- 
jewództwa nowogródzkiego, Na zjeździe 
m.in. omówiono Szereg Spraw. gospodac- 

czych i samorządowych 2 

(Dalszy ciąg kroniki na str. 4-ej) 
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— Zapisy do Bursy Żeńskiej i przedsz4o- 
la Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet w 
Nowogródku. — Z początkiem roku szkoine- 
go otwarta zostanie wzorem lat ubiegłych 
bursa żeńska prowadzona przez ZPOK dla 
dziewcząt, uczęszczających do szkół w Nowo 
gródku. Bursa, mieszcząca się przy ul. Ogrodo 
wej nr. 1l zajmuje cały dom z otaczającym 
go ogrodem i odpowiada w zupełności wszel- 
kim wymaganiom  higjeny. Zarząd gospodar- 
czy i opiekę nad wychowankami obejmuje p. 
R. Łukaszewiczowa. i 

Opłata za całkowite utrzymanie w bursie 
zostaje w roku bieżącym zniżona do 50 (pięć 
djiesięciu) złotych miesięcznie. 

Związek Pracy Ob. Kob. zamierza również 
w roku bieżącym uruchomić przedszkole, o ile 
do dnia 1 września zgłoszona będzie dosta- 
teczna ilość dzieci. Opłata od każdego dziec tej. 
cka do przedszkola wynosić będzie 10 zł. mie 
sięcznie i 5 zł jednarazowo wpisowego. 

Żapisy do bursy i przedszkola przyjmuje 
do dnia 1 września sekretarjat powiatowego 
Zrzeszenia ZPOK w Nowogródku ul. Słonim- 
ska 6 w poniedziałki, środy i piątki, od godz. 
tl-ej do 14-ej lub też listownie pod tymże ad 
resem. 

— OSZCZERCA SKAZANY NA 3 MIE- 
SIĄCE WIĘZIENIA, W: dniu 25 lipca b.r. 
Sąd Grodzki w Horodyszczu, pow. barano- 

'wiekiego rozpatrywał sprawę niejakiego 

Łukasza. Kowalewskiego, kontrolera pocią 

gów P.K.P. w, Wilnie, zamieszkałego w 
Baranowiczach, oskarżonego o zniesławie- 
nie p. wojewody mowogródzkiego. 

Oszczerstwo miało miejsce kilka tygod 

ni temu mw czasie gościny u ks. Więckie- 
wieza, proboszcza w  Mołczadzi, podczas 
rozmowy rzekomo na tematy polityczne, 

gdzie w obecności osób trzecich Kowalew- 
ski wystąpił z zarzutami 'oszczerczem: w 

stosunku do osoby p. wojewody Biernac- 
kiego. 

Oskarżenie wnosił p. prokuraton No- 
mwicki. 

Sąd skazał oszczercę na 3 miesiące wię 

zieaia i zagłacenie kosztów sądowych. 

      

AA 

Radio wileūskie 
Środa, dnia 27 lipca 1932 roku. 

11.58: Sygnał czasu. 15.10: Progr. dzienny. 

15.15: Muzyka baletowa (płyty). 15.35: Kom. 

meteor 15.40: Aud. dla dzieci z Warsz. i Lwo- 

wa 16.05: Koncert chórów: Dana, Warsa i mu- 

rzynów (płyty). 16.35: „Teatr aktualny'—roz- 

mowa z Wacławem Radulskim. 17.00: Koncert. 
18.00: „Nieco o czarach'* — odczyt z Warsz. 

18.20: „Jak bylo w Legaciszkach“ — felį. 18.35: 
Muzyka lekka. 19.15: Litewska audycja litera- 

cka. i9.30: Progr. na czwartek. 19.35: Pras. 

dzien. radj. 19.45: „Co nas boli?" — przechadz 

ki Mika po mieście. 19.55: Rozmaitości. 20.00 

Recital śpiewaczy. 20.35: Kwadr. liter. 20.50: 

Koncert kameralny. 21.50: Kom. 22.00: „Hallo, 

Hallo, tu cyrk!* — reportaż z cyrku B-ci Sta- 

niewskich w Wilnie. Przy mikrofonie Antoni 
Bohdziewicz. 22.40: Kom. i muzyka taneczna. 

  

"HE 

Malsen de familie 
avec lecons de frangais 

14, place Carnot-Aix-Les-bains| 
au zentra de la ville 

4 proximitć de Ićtablissement thermal 
et des casinos en face les sources 

mn 

cuisina bourgecisa 
— confort mederne 

ouvert de mai 4 octobre telephone: 7-74 
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Leśna stacja 
klimatyczna. 
Sazon całoroczny 

Wskazania: wszelkie stadja chorób płuc- 
nych, ozdrowiny, wyczerpanie, niedo 
krwistość, zołzy, krzywica, choroby serca 

Liczne sanatorja, komtortowe pensjonaty, 
Kasyno. Zakład przyrodoleczniczy. 

Ceny umiarkowane 

    

   

  

šilai Fartepianów, Pani, Fisarmocji 

K. Dąbrowska 
(F-ma istnieje od 1. 1874) 

Wiino, Niemiecka 3, m. 17 
———— 
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grodźięhzka 
— UMOWA ZBIOROWA 2 DOZOR- 

CAMI. W poniedziałek 18 b.m. w lokaiu 
tut. inspektora pracy odbyła się konferen- 
cja delegatów wł. nieruchomości z przed- 
sta'wicielami dozorców domowych w spra 
"wie umowy: zbiorowej na rok 1932—33. 

Wobec tego, że przedstawiciele dozorców 
— konferencja została przerwana i w dal 
szym ciągu miała się odbyć w poniedzia- 

O wyniku konferencji podamy osobno. 

„ — Memorał właścicieli nieruchomości. 

Do magistratu wpłynął memorjał właścicieli do 

mów w mieście, w którym zainteresowani do- 

magają się zwolnienia nieruchomości od pła- 

cenia podatku kryzysowego, a to z uwagi na 

różne inne Świadczenia z trudem uiszczane.-— 

w obecnych, szczególnie ciężkich czasach. — 

Podobny memorjał 

władzom skarbowym. 

— ŻYCIE SPORTOWE W ubiegłą nie- 
dzielę odbył się zorgamizowany przez „Cre 
sovię“ bieg kolarski Grodno — Skidel — 
Grodno. Trasa biegu wynosiła 62 klm. 

Pierwszy przybył do mety p. Kiepko 
(Cresovia“) w b. dobrym czasie 2 g. T i 
pół min. 

Zwycięzca pokrył 
Slkidel w czasie 58 m. 

TTYTYVYYYYVYYYTYYTT* 

złożony został również 

ibrasę Grodno — 

MYWYYYYYYYWYVYYVYVYYYY* 

DZIŚ w KINACH P. T. K. 
TEL. 214. CEMY ZNIŻ < 

НАЫЕ ЛЕСА ЫШННЕстУЛИЛЕЕРНИОСЕЯ 
sean. © g. 6, 8 i 10.15. 

Dźwiękowiec 
Kino „POLONJA" 

Pocztowa 4. 
Królewa dźwiękowego ekranu Jeanette 
Mac Donald w porywającym dramacie 
kobiety obrzuconej błotem niesinsz- 

nych podejrzeń p. t. 

Narzeczona 
z Loterji 

Dźwiękowiac 
Kino „APOLLO“ 

Dominik. 26. 

Hans Stūwe, Ita Rina 
i Fred Lerch 

w melodyjnym filmie Świata p. t. 

TRIUMF WALCA 
osnuty na tle bujnego życie, 

KTE LGE TOS 

KINO „PALACE“ 
Orzeszk. 18. 

IWAN MOZŻUCHIN 
w filmie p. t. 

Adjutant Cara 
wstęp Gd 45 gr. 

  

  

K
A
A
Ż
Ł
A
A
K
A
R
A
D
A
A
A
R
A
K
A
Ż
 

O
S
A
K
A
 
RA
 
Ł
K
A
Ń
Ł
A
A
Z
A
K
 

B
A
R
A
N
 
B
A
D
K
A
A
A
A
D
A
A
R
A
B
A
A
Ł
A
A
A
J
 

| 

— FUNKCJE EGZEKUCJI PODATKv 

IWEJ PRZEKAZANE URZĘDOWI SKAR- 

BOWEMU. W myśl ust. R. P. Nr. 62 z 

dnia 22 bm „funkcje ściągania podatków 
komunalnych, świadczeń na rzecz Kasy 

Chorych, ZUPU. iin, przekazuje się u- 

rzędom skarbowym w miastach powia- 

towych z dniem 1 sierpnia, w miastacn 

województkich z dniem 1 października. 

Jak się dowiadujemy, w związku z tem 

wyjechali do Białegostoku naczelnik tut. 

urzędu podatków: i opłat sparbowych p. 

Pruchniewicz i kierownik działu egzeku- 

cyjnego p. Nowacki celem zaznajomienia 

się z przepisami wykonawczemi do wspom 

niamej ustawy. 

  

Początek seansów o g. 

KINO 
DŹWIĘKOWE 

„ŠWIATOWID“ 
GRODNO, Brygidzka 2, 

  

Tajemnica Kelthpsol — Square 
Ale ten sam, ico zawsze sędzia przysię- 

gły, znów zabrał głos, po przejrzeniu ja- 
kichś notatek: 

po — Ale w zeznaniu swem pan twierdził, 
że niezbyt dobrze pamiętał, co się działo 
owego wieczoru. Oto pańskie słowa: „By- 
dem bardzo zdenerwowany i podniecony, 
widocznie miałem już początek itej choro- 

- by, która przetnzymała mnie cały tydzień 
w łóżku”, Mam nadzieję, że pan tych słów. 
mie cofa? « 

Regimiald: Naturalnie, że nie! Starałem 

się przedstawić jalknajdokładniej mój stan 
psychiczny. Ale to nie przeszkadza, że ści- 
śle pamiętam godzinę, o której kładlem się 
spać. 

Przysięgły: Temniemniej nie możemy 
zapomnieć, że doktór Pay cieszy się nie- 
skazitelną reputacją i że mie mamy żad- 
nych podstaw ku temu, by mu nie ufać. 

Reginald (gorąco): Jak może tak mó- 
wić sędzia przysięgły! 

Sedzia śledczy: Uwagi sędziom przy- 
sięgłym są nie na miejscu. Proszę wezwać 
panią Death. 

Opowiadanie pani Death nie dorzuciło 
mie nowego do tego, co już było wiadome. 

Przysięgły. — Ale zeznania p. Regi- 
nalda Boyde'a potrzebuje najwięcej 
sprawdzenia. 

Sędzia — Słusznie (Do świadka). 
Nie mam już więcej pytań dla pani. 

ROZDZIAŁ XXXV, 

WNIOSKI SĘDZIEGO ŚLEDCZEGO 

— Teraz wszyscy świadkowie są już 
wysłuchani, — oznajmił sędzia. zwraca- 
jąc się do ławy przysięgłych, — panowie 

    

  

RE Be; 3 

wydawca: Stanisław Mackiewicz. 

teraz mają wynieść werdykt. Niektóre 
fakty wyjaśnione zostały w czasie śledz 
twa i nie ulegają wątpliwości. Do takich 
należy np. fakt morderstwa. 

— Ustaloną również została, — mó- 
wił dalej sędzia osoba zamordowanego, 
oraz można uważać za niewątpliwą da- 
tę zbrodni: noc z piątku na sobotę 1—2 
marca. 

— To, że tak dłguo zbrodnia była u- 
kryta, tłomaczy się samotnym trybem ży 
cia zabitego. W dniu śmierci zwolnił je- 
dynego swego pomocnika. Nie sądzę, 
by należało zwrócić uwagę na związek 
pozorny morderstwa, że zaginienie Abia 
Deatha. Często zdarzają się zupełnie 
przypadkowe zbiegi okoliczności i błę- 
dem byłoby opierać na nich sąd o wy- 

padku. W każdym razie same tylko po- 
dejrzenia nie wystarczą do wydania wy 
roku skazującego. Wobec tego panowie 
przysięgli mogą jedynie skonstatować 
morderstwo i rozpocząć akcję przeciw 
nieznanemu. 

— Pozostaje jeszcze ważna sprawa: 
Samuel Boyde zajmował się interesami, 
które musiały stworzyć mu niejednego 
wroga. Zapewne wielu uważało go za li- 
chwiarza i nienawidziło go. Nie jest wy- 
kluczonem, że padł ofiarą zemsty. Znik- 
nięcie ksiąg rachunkowych zdawałoby się 
potwierdzać to przypuszczenie. Co zaś 
dotyczy jego syna Reginalda, to słyszeliś 
my z jego ust szczesgółowe sprawozda- 
nie z rozmowy między nim i ojcem. To 
już od was zależy, panowie sędziowie, 

czy uwierzycie mu, czy nie. 

LISTY DO REDAKCJI 

ОМО 

Dźwiękowe Ceny od 40 gr. Rekordo- 
wy sukces Światowago repertuaru! 

Kino Śpiew! Muzyka! Balet! Szanowny Panie Redaktorze. 

Uprzejmie proszę o umieszczenie w jednym 
z najbliższych numerów Swego pisma nastę- 
pującego oświadczenia: 

W związku z artykułem „Judaica* p. d-ra 
S. Brokowskiego w Nr. 157 z dn. 5 bm. doty- 
czącym działalności mojej na terenie Rady Miej 
skiej, oświadczam, iż uważam formę jego za 
wykluczającą możność polemiki z jego auto- 
rem. Chcąc jednak dać wyraz gotowości wzię 
cia na siebie całkowitej odpowiedzialności za 
zarzuty sformułowane przeze mnie na posie- 
dzeniach Rady oraz Komisji pod adresem W-łu 
Szkolnego, a w szczególności d-ra Brokowskie 
go, złożyłem do rąk Pana Prezydenta Miasta 
szczegółowe wyjaśnienia, w których sprecyzo- 
wałem napiśmie zrobione przeze mnie zarzu- 
ty gdyż w protokółach posiedzeń radzieckich 
brak streszczenia przemówień poszczególnych 
radnych — oraz zaznaczyłem, że podtrzymuję 
te zarzuty i obecnie w całej ich rozciągłości, 
stwierdzając jednocześnie, że nie zostały one 
przez p. d-ra Br-go obalone. 

Wyjaśnienia swe, złożone do rąk P. Prezy- 

centa Miasta zakończyłem następującym ustę- 

pem: 
i „Co do dopuszczalności wystąpienia w 5ро- 

sób, w jaki to uczynił w omawianym artykule 

p. Dr Brokowski będący funkcjonarjuszem miej 

skim, w stosunku do mnie, radnego miasta, 

przy uwzględnieniu okoliczności że została za- 

atakowana przez p. D-ra Br. wyłącznie moja 

działalność jako radnego to pozostawiam ię 

sprawę do uznania Pana Prezydenta, prosząc 

jednocześnie o podanie do wiadomości, celem 

ustosunkowania się treści niniejszego pisma 

mego Konwentowi Senjorów Rady Miejskiej. 

(—) Dr. I. Raies. 

26.7 1932. : 
L -————- SLL A ai 

OFIARY 
Piotr Leśniowski w Głębokiem emerytowa 

ny sędzia Sądu Najwyższego na bezrobotnych 

215 Do 

ЕНПЕРРОИ ESET KTBVME 

— PIŁKA NOŻNA. Sobotnie i niedziel 

ne mecze piłki możnej d mistrzostwo kl, 

IA, ROZPN, dowiodły, że 'w naszym okrę 

gu piłkarskim piłka można mie jest je- 

szcze ma prawdziwym poziomie A klaso- 

wym. Przekonanie to można było nabrać 

na tych dwóch meczach, z których mier- 

wszy między Kraftem z Grodna, a Ma- 

kabią z Suwałk nie daje się wprost kwa- 

Ufikować, gdyż mie miał mie wspólnego z 

prawdziwą piłką nożną. Była jakaś kopa- 

nina. bez żadnego celu i myśli przewod- 

niej, Drużyna Kraft, która 'w pierwszej 

rundzie mabrała ай 8 punktów i była dość 

poważnym przeciwnikiem dla wszystkich 

klubów naszego okręgu, przegrała benja- 

minkowi naszego okręgu w stosunku 4:0 
Niedzielny mecz między dwoma kan- 

dydatami, a mianowicie jednego do mi- 

strzostwa (76 p.p.) a drugiego do spadku 
do kl. „B“ Malkabi z Białegostoku,  do- 
wiódł równięż, że przyszły mistrz naszego 
okręgu dużej roli w rozgrywkach o wej- 

ście do Ligi mie odegra, gdyż zawdzię- 
czając 

w polu Makabi była rówmorzędnym prze- 
ciwmikiem .Mecz zakończył się wynikiem 

5:0 dla wojskowych. 

TAKE E AO AU E UA 

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

ESERRES 

Racjonalnie Ulokowana 
Gotówka 

w dobie kryzysu to wkład 

w KOMUNALNEJ KASIE 
OSZCZĘDNOŚCI POWIATU 

GRODZIEŃSKIEGO 
Wysokie oprocentowanie—caiko- 
wite bezpieczeństwo — wypłaty 

na każde żądanie, 

    

  

6, 815, 1815 

Na sezon letni ceny zniżone, wstęp od 45 gr. 

Genjalny mistrz ekranu CONRAD VEID w petęż- 
nym dźwiękowcu wojennym p. t. 

„OSTATNIA KOMPANIA" 
  

    
Świadków 

prawdy jego słów niema, ale uważam za 
swój obowiązek podkreślić, że słowa je- 
go były pełne nieudanej szczerości. Pa- 
miętajcie, że nie było pytania, na które- 
by Reginlad Boyde odmówił odpowiedzi. 
Zachowanie jego nie pozostawiało nic do 
życzenia... 

—-Proszę mi wybaczyć, że wtrącę tu 
parę słów, panie sędzio, — wmieszał się 
ten sam, co zwykle przysięgły, — ale 
czy mamy rozumieć, że słowa doktora 
Paya zasługują na mniejsze zaufanie? 
— Zaraz będę mówił o doktorze Payu. 

Nie mamy naturalnie żadnych podstaw, 
aby nie mieć do niego zautania. Nie mo 
gę zaprzeczyć, że słowa jego ściągają 
poważne podejrzenia na osobę Reginal- 
da Boyde, i gdyby nie zeznania pani 
Death, które całkowicie obalają jego sło 
wa, patrzyłbym zupełnie inaczej na tą 
sprawę. Muszę przytem zwrócić uwagę 
panów, że sprawa nasza jeży się od sprze 
czności. Szczerze mówiąc, nie wiem, jak 
to pogodzić. ; 
— Przysięgły. — Czy pan nie przy- 

puszcza, że pani Death mogła się omy- 
lić? Zegar na wieży mógł wybić drugą, 
a nie trzecią. Jeżeli pani Death przyszła 
na Keithywol-square 20 godzinę wcześ- 
inej, niż jej się zdaje, to zeznanie dra 
Paya nie traci wcale na sile! 

Sędzia. — Ma pan rację, ale my nie 
mamy prawa zmieniać dowolnie zezna- 
nia świadków. Musimy przyjmować sło- 
wa świadków ściśle tak, jak były po- 
wiedziane i unikać wszelkiej stronniczo 
ści. Pytałem świadka wyraźnie, czy pa- 
mięta napewno, że biła trzecia, pani 
Death nie okazała najmniejszej wątpli- 

Drukarnia „Słowa!: 

  

tylko nieznośnej grze bramkarza 
Makabi 76 p.p. wyniósł zwycięstwo, gdyż 

    

„HELIOS“ 

„MILJON“ 
Nad progr. Atrakcje džwiękowe. Na 1-s:y sesns ceny zniżone. 

Foczątek seansów: 4, 6, 8 i 1020. 

Arcydzieło, jakie nie ma sobie równego. W roi. gł. 
prześliczna Anna Bzlia i jej znak. partner Rene 

Letebwre. Real. mistrza Rene Claira. 

Ceny od 40 gr. 

  

DZWIĘKOWE KINO 

с@алмне 
Wielka 47. Tel. 15-41. 

p. t 

Dziś! przepiękna 
operstka filmowa 

  

   MU? ISZ BYĆ MOJĄ 
znskomitych gwiazd filmowych, uwodzicielsko uroczej Alica Field, niewysłowienie sympatycznego Regera 
Treviiie i gwiszdora humoru francuskiego Lucien Bsroux'a. Nad program: doskonałe dodatki dźwiękowe 

stko na 

Cudowny śpiew—Czarujaca mite 
zyka—Ełektowne tańce. Wszy” 

tle artystycznej gry 

Ceny od 25 gr. Początek o godz. 4, 6, 8, 10.15, w dnie świąt. o godz. 2 ej. 

  

Dźwiękowe kino 

„PAN“ 
w swym nainowszym 100 proc. 
kowym dramacie salonowo sensacyjaym 
humoru i Śmiechu, niezrównany komik Reginałd Denny w swej 

„ZWartrjowana Noc dowem powodzeniu 
w wszechświatowem rekor- 

  

GAĄBEIRET 
Racjonalnej kosrneżyki ieczniczej 

Wilno, Mieklewicza 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. 

W. Z. P. 
  

Bajki Pelityczne 
Aleksandra Zasztowta 

Świeżo ukazały się w druku. 

Do nabycia: w księg. Gebethnera 
i Wolfa i in.   

. wynajmujących 
Uwzdze feniska, pansje- 

naty, pokoje ! & р 

og » SŁOWA” 
i do innych pism bardzo tanio 

załatwia 

Biuro Reklamowe 

- $t. Grabowskiego 
ui. Garbarska 1. tal. 82. 

V 47 
Zdrojowisko 
dla DZIECI RABKA 

i derosłych 

Leczy: Choroby przemiany materji, 

krzywicę, skazę limfatyczną, zołzy, nie- 

dokrewność, początki zwapnienia żył, 

artretyzm. Ceny bardzo umiarkowane, 

Wszelkich informacyj udziela 

KOMISJA ZDROJOWA W RABCE 

Giełda warszawSKa 
Z dnia 26 lipca 1932 roku. 

DEWIZY: 

Londyn 31,70—31,68—31.85—31.53. 

Holandja 359.50—360.40—358.60. 

Nowy York 8.923—8.943—8.903. 

Nowy York kabel 8.928—8.948—8.908 

Paryž 34.97—34.06—34.88. 

Włochy 45.50—45.72—45.48. 

Berlin 212,10. 
Tendencja niejednolita. 

PAPIERY PROCENTOWE: 

4 proc. pożyczka inwestycyjna 97.50—97. 

6 proc. dolarowa 53.50. 

4 proc. dolarowa 4775. = 

7 proc. stabilizacyjna 47.75 — 48.15 

48.25. 
8 proc. 

p obl. bud. BGK 93. 8 proc. 
8 rd L. Z. BGK i BR obl. BGK 94. 

Te same 7 proc. 83,25. 

4 proc. L. Z. ziemskie 36.50—36.25. 

8 proc. warszawskie 55.25—55.38 — 55.75 

—_ 55.60 (dwie ostatnie pozycje — drobne). 

Tendencja niejednolita. 

AKCJE: 

Bank Polski 71.00 — 71.50 Lilpop 11. 

Tendencja niejednolita. 

POŻYCZKI POLSKIE W NOWYM YORKU: 

Dillonowska 57.87 i 
Warszawska 35. Śląska 35.50. 

wości, twierdząc, że liczyła uderzenia. 
Słowem, panowie sami będą musieli wy- 
brać jedno z tych dwuch sprzecznych ze 
znań. Możemy uważać za fakt stwierdzo 
ny, że Samuel Boyde został zabity właś- 
nie tej nocy, bo gwałtowne i długie stu- 
kanie do drzwi, o którem mówiła pani 
Death musiałoby go obudzić, gdyby żył 
jeszcze. 

— Motywem zbrodni była prawdo- 
podobnie, kradzież. Możliwe, że są zresz 
tą i inne, ale o tych narazie nic nie wie- 

my. W jakim celu wykradziono wszystkie 
księgi rachunkowe i papiery zamordowa- 
nego? Plik papierów — bez znaczenia 
dla zwykłego złodzeja! A więc możemy 
wywnioskować stąd, że morderca miał 
inne jeszcze cele, prócz kradzieży. Da- 
lej, możemy twierdzić, że morderca (czy 
mordercy) znał doskoqale mieszkanie 
swej ofiary, jak również zwyczaje jej. 
Wiedzieli, gdzie Boyde chował klucze 
od ogniotrwałej kasy. Proszę zwrócić u- 
wagę, z jaką djabelską zimną krwią i 
przebiegłością wykonany został cały 
plan. Po śmierci ofiary swej, mordercy 
nadal odwiedzają jego dom, nie tracąc 
tupetu. Zwracam specjalną uwagę na to 
panów sędziów przysięgłych! W ponie- 
działek, Lady Worton pisze do Samuela 
Boyde, nie wiedząc, że on już nie żyje. 
Prosi o zwiększenie sumy pożyczki z ty 
siąca funtów na półtora tysiąca, proponu 
jąc wzamian nowe klejnoty na zastaw. 
List został wrzucony przez listonosza do 
puszku przy drzwiach adresata.Mordercy, 
którzy nadal nie tracą kontaktu z domem 
przy Keithpooll-square decydują się na 
krok ryzykowny: jeden z nich podaje się 
za zmarłego, aby zdobyć nową serję klej 

  VRS ROEE YZ se Ag = o 

„„Zamkowa 2. 

  

  

RZEZ OCE PE 

obl. bud. L. Z. ziemskieD-.j aeć FI 

pół. Stabilizacyjna 47. 

dźwię: 

ŚLIALARAARAADAAŁAADA 

Lekale 
Bo wynajęcia 

w ogródzu odremon- 
towany domek o 5 
pokoi z oszkloną we- 
randą i wygodami, 
Zwierzyniec, Jasna 15. 

Lokal składający 
się z czte- 

rech pokoi i wielkiej 
sali przy ul, Wielkiej 

  

L CZA 

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

  

do wynajęcia. Infor- promieniu od Wilna. 

macje telefonicznie Oterty sub „Walka o 

Nr 4—17, codziennie Życie" | do Redakcji 

od 17 do 18, „Słowa*. > 

POKó auczycielka gimnaz- 

ae N jum języków nie- 

do wynajęcia. Na pię- 
trze, Osobne wejście, 
Artyleryjska 1 m. 3. 

Do wynajęcia 
umeblowany pokój, Dą* 
browskiego 12 m. 3. 
— 

  

  

Mieszkanie 
do wynajęcia 3 poko= 
jowe ze wszelkiemi 
wygodami, wolne od 
podatku. Tartaki 34-a. 

r 

1 pokój 
lub dwa do wynsjęcia. 
Taiarska 17 m. 3. 

Kupno 
i SPRZEBAŹ 

WYTYTYYTYTYYETYYYYYT 

Uwaga Rolnicy! 
kupuję sporysz (Secali 
cornuti) S, Sokoliski, 
Wilno, Portowa 5. 
A LTD 

  

Pianina 
zupelnie nowe (wielo- 
Jetnia gwarencja) zł. 
1.200. ©ijowska 4. Н 
Abelow. 

RABAŻAADAARAAAAAAA A 

PoszuKUJĄ 
PRACY 

WYYTYTYYYTYYYYPYTYCY 

ERACI: poszuknje 
bezpłatnej prakty- 

ki farmaceutycznej, 
albo kondycji do dzie- 
ci za utrzymanie. Zgło- 

  

szenia ul, Zamkowa 
24—3. 

Panienka 
która ukończyła w r.b. 
gimnazjum, poszukuje 
posady kasjerki, inka- 
sentki i t.p. Może zło- 
żyć kancję. Oferty do 
redakcji @а „13° 
  

tudent matematyki 
wyjedzie do mae 

jątkn na kondycję na 
sierpień za utrzyma: 
nie, Łaskawe oferty 
w Adm. „Słowa* pod 
AB) 

tudent Politechniki 
Warszawskiej przy 

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

notów. Zrcęzność, z jaką podrabiają pod 

mieckiego i francuskie- 
go przyjmie lekcje w 
szkołe średniej pry= 
watnej, _ Wisdomości 
Dąbrowskiego 12 m. 3, 
od 17 do 20-tej. 

Przygot. 
do konkursowych e- 
gz-minów Politechniki 
i Uniwersytetu (Medy- 
cyna, Farmacja oraz do 
Instytutu Dentyst, li« 
piec — sierpień, Sw. 
Jacka 5, 

M*Y inteligentny 
człowiek,  poszn= 

kuje posady roinej 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. 
аннна 

Młoda nautzy- 
cielka 

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

rancuskiego,  kon- 
wersacji (specjal- 

ność wymowa, litera- 
ture) po powrocie z 
Paryża udziela dyplo= 
mowana nauczycielka 
W. Stełańska 23 m. 9. 

HH ENZO 

pPosiukuję pracy do- 
zorcy domu lub 

jakiejkolwiek iunej. 
Bazyljańska 4 m. 26. 
Olszamowski. 

        

Dee ochmistrzyni, 
zdrowa, pracowita, 

skromie wynagrodze: 
nie, Dobrze zna się na 
kuchni, Nowoświecya 
7 a—7. 
  

gsrodnik kwelifiko- 
wany, z praktyką. 

Legjonowa 43. Chle- 
bowski Antoni, 

Studentka 
romanistyki 

posiadająca dobrze 
francuski — poszuksje 
kondycji na lato, Wy- 
magania skcomne, Zgło* 
szenia do adm, „Sto- 
wa“. —o 

  

sunz prosi o п- 
dzialenie jakiejkol. 

wiek pracy. . Stanisław 
Andrzejewski. Pokój 6. 

  

  

do 

najnowszej kreacji, 
66 śmiech do łez. Zdumiewająca kapitalna gra. Ceny 

pis zmarłego, jego pismo, a potem 

Dziś sensacyjny podwójny program! 1) Król sensacyj, ulnbieniec publiczności Heat Gibson i uroczą Kathryn Crawford 
Ww Szalonem Tem ie Ścinające krew w żyłach triki kar- 

p kołomne! Spiew! Humor! 2) Mistrz 
świetnej komedji dźwiękowej 

nie podwyższone od 30 gr. 

UE 8-ej klasy 
gimnazjum poszu- 

kuje kondycji na rok 
na wieś Gruntowna 
znajomość matematyki. 
Kdres: Gródek k-Mo- 
łodeczna '. 2 

сщ‹!втіи specjalista 
od ciastek, Zdołny 

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

ES znający swój 
tach — posznknie 

pracy najchętniej do 
majątku, spokojny, pra* 
cowity, Nowogródzke 
10. Marciniak Konstan- 
ty. 

zewec dobry robot- 
nik, bardzo potrze- 

bujący pracy, "zgadza* 
jący się na każde wa- 
runki wynagrodzenia” 
poszukuje zajęcia. Cze- 
botarnnas Wiktor Wo- 
dociąowa 14 
.—---—-— >>> 

Poszukuję 
posady gospodyni znam 
się na hodowli drobin, 
wyrobie wina, krawie- 
czyźne i tryzjerstwie 
Warszawa Rybaki 10-35 
Dominika Grabiur 

  

paz 

    

przyjmie pracę na 
najskromniejszych 

warunkach w zakładzie 
piekarskim wykwaliti- 
kowany lachowiec-pie- 
karz. Lipowa 26 
Liksza Jan. 

zofer z dobremi 
świadectwami, trze- 

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

ET, zdolny, — 
pracowity poleca 

się. Bakszta 14, Jana- 
szkiewicz Witold. 

zewe pozostający 
ш® bez pracy gprosi o 
ndzielenie  jakiejkol- 
wiek posady. Kozyrski 
Leon. Trakt Batorego, 
28. 

  

SEE dobry facho- 
wieć, solidny, ze 

świadectwami, poszu- 
kuje pracy w zakresie 
swej specjalności. Sla- 
skowicz 'Antoni Wię- 
zienna 2 m. 3 

  

Służąca 
х dobremi šwiade- 

ctwami posznkuje po- 
sady do wszystkiego, 
Umie gotować  Por- 
towa 6—-6. 

$ użłąca spokojna, — 
lubiąca dzieci po- 

szukuje pracy, Może 
wyjechać na wieś, — 
Awsiukiewicz  Emilja 
Zaułek Betlejemski 8, 

      

KS nczciwa 
pracowita przyjmie 

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

| oesie   
ucharka z dobremi 
rekomendacja, 

czysta, Nowogródzka 8. 
Kopciuch Darja, 

schodach posłyszała 
Cicho, jak kotka, 

peruja zamki 
dorabia kiucze, ia- 

nio, 59На е szybka 
wykwalifikowany ślu« 
sarz Bruzga Stanisław 
Saraceńska 14 m. 12, 

Zredukowany 
woźny z  instytnćji 
ubezpieczeniowej, — z 
dobremiświedectwami 
młody, żonaty poszu- 
kuje pracy Adrejmias 
aaaY Koszykowa 39 
m. 3. 

  

Kaucję złożę, 
poszukuję pracy w 
biurze, sklepie, inka- 
senta lub innej. Łaska- 
we zgłoszenia do Ad- 
ministracji pod kaucja” 
oo ama 
lo szyje do- 

btze i niedrogo — 
Wykonanie staranne. 
Zawadzka Brygida. — 
Majowa 15. 

    

UL do wszyst- 
kiego, pracowita — 

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

  

yie damów budaje 
się w Wiłnie, czyż 

przy żadnym z mich 
nie znajdzie się praca 
dla wykwalifikowanego 
cieśli, solidnego czło» 
wieka pozostającego 
bez pracy? — Łaskawe 
zaofisrowania proszę 
kierować ul. Św. fgua- 
cego 12 — 27, Baliński 
Michał. 
——— ET 
Gm: debry tacho- 

wiec ze świade- 
ctwami przyjmie pracę 
na szromaych warm 
kach. — Narcniec le 
mens — Zaniek Lidz 
ki 13. 

lekitremontar zna- 
jący dobrze swój 

tach, poszuknje pracy 
Zygmuntowicz Stefan, 
Mostowa 3. 

    

zawe poszukaje prz. 
cy przy warsztacie 

czy też samodzielnie. 
Może  wyjeciiać ma 
prowincję. Sokola 16. 
Hurczyn Stanisław. 

      

Kovai, dobry coboft- 
nik, pracowity, sa- 

mienny, — w ciężkich 
warunkach znajózjący 
się, szuka pracy о@ 
zarsz, Zgadza - ne 
każde warunki. Ž6ra- 
wis 9 m, t. Żyźniew- 
ski Jan 

ntroligator poszuka- 
je pracy. Wielka 28 

m. 6. Zubaczyk Wło: 
dzimierz, 

  

ca roboty 
druciarskie wyko- 

naje tanio i solidnie 
Wyganowski Michaś 
Bukowa 12. 

    

  

c prosi o udzie- 
lenie jskiejkolwiek 

pracy, Może wyjechać 
na prowincją. i(ijow= 
ska 4, Kowaiewski Ja- 
kób. 
  

jego głos. 
schowała się pod 

złudzenia i jego własną Osobę, šwiad- 
czy, że mamy do czynienia z doświadczo- 
nymi i zakorzeniałymi przestępcami. Nie- 
zależnie od tego, czy panowie mają jakie 
inne podejrzenia, proszę zwrócić na ten 
fakt sczególną uwagę. Być może, pomoże 
on panom zorjentować się w zawikła- 
nej sieci podejrzeń, które mogły się zbu- 
dzić po niektórych zeznaniach. 

— Obowiąkiem moim jest postawić 
panom jasno i wyraźnie pytanie, na któ- 
re odpowiedź będzie zawierał werdykt. * 
Rozumiem, jak trudne jest moje zadanie. 
Muszę panów ostrzedz przed zbyt stron- 
nem podejrzeniem. Proszę nie zapominać 
o swym obowiązku, o poważnej odpowie 
dzialności, która ciąży nad panami. Na- 
leży pamiętać, że nawet na najprawdo- 
podobniejszych pozornie, podejrzeniach 
jeśli nie są poparte faktami, opierać sądu 
nie moża. а 

ROZDZIAŁ XXXVI. 

SYLWIA NIE TRACI CZASU 
Podczas, gdy matka składała zezna- 

nie, maleńka Sylwia rozpoczęła zbieranie 
inmormacyj o osobie doktora Vensina. 
Było to niezbędne dla Dicka i jego przy 
jaciół, a małe, wdzięczne serduszko pra- 
gnęło za wszelką cenę zadowolnič swego 
przyjaciela. Ale jak wykonać tak trudne 
polecenie? Sylwia długo obmyślała swój 
pian, ale nie mogła wpaść na stosowną 
myśl. Nie wiedząc, gdzie mieszkał dr. 
Vensin, nie mogła spodziweać się, że go 
znajdzie. Niezdecydowana wróciła do do 
mu. Może doktór sam przyjdzie do niej? 

Domysły Sylwji sprawdziły się. Już na 

schodami, a kiedy dr. Vensin wyszedł z 
domu, poszła za nim, niezauważona. 
„Teraz znalazłam cię i już nie wypusz- 
czę!* — mówiła do siebie -tryumfująco. 

Doktor Vensin poszedł na Parc. street 
i zatrzymał się przez chwilę naprzeciw 
domu, w którym mieszkał niedawno Regi 

nald. Sylwia zauważyła numer domu. to 
tem skierował się na Holborn, gdzie 
wsiadł do autobusu, idącego do Charing 
Cross. 

„Dobrze, że Dick dał mi pieniądze, -— 
szepnęła Sylwia, prześlizgując się niezna 
cznie wśród pasażerów na dach autobu- 
su, gdzie było już kilka osób na ławecz- 
kach. Na Charing Cross doktór Vensin 
wysiadł. Mali sprzedawcy gazet biegati, 
krzycząc i sprzedając popołudniowe wy- 
dania gazet. Dr. Vensin zatrzymał jedne 
go z nich niecierpliwym gestem i kupił 
gazetę. Sylwia też wydała dwa pensy, a- 
le postanowiła przeczytać gazetę później, 
aby nie stracić z oczu dra Vensina. 

Doktór przeglądał gazetę, idąc na- 
przód pewnym krokiem. Minął most i 
wszedł do magazynu włocha Corsi i wska 
zując mu dwie walizki, wdał się w dłuż- 
szą z nim dyskusję. Sylwia nie słyszała 
jego słów, bo bała się podejść bliżej, aby 
się nie zdradzić. Doktór Vensin zakupił 
widocznie walizy, bo włoch wyjął notes 
. zapisywał coś. Doktór zwrócił się w 
stronę Kennington i wsiadł do tramwaju. 
Sylwia znów wdrapała się za nim na gó 
rę i rozsiadła się wygodnie w kąteczku, 
czytając sprawozdanie z rannego posie- 
dzenia sądu. 
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