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HABT ACHT! RECHTS SCHAUT! 
SPOKÓJ 

Aby choć okiem rzucić na wygląd 

Niemiec przed wyborami, powlokłem się 

na niedzielę i poniedziałek do Berlina 

Na dworcu pytam się jakiegoś gapia. 

— Czy są nieporządki? 

Ten wytrzeszcza na mnie oczy: 

— Jakież mogą być nieporządki, kie- 

dy jest stan wyjątkowy. 

Otóż to właśnie. Dla innych narodów 

prokiamowanie stanu wyjątkowego mo- 

że stać się hasłem do rozruchów. Niem- 

cy nie mają tei psychologji. Zakazane 

— więc nie można. Pomimo naszych de- 

pesz, że tu i ówdzie kogoś pchnęli no- 

żem, co w wielomiljonowem państwie 

zawsze się może zdarzyć — trudno so- 

bie wyobrazić spokojniejsze miasto, niż 

ten Berlin na tydzień przed wyborami. 

Po powrocie czytam w jednej 

z gazet warszawskich: W  ocze- 

kiwaniu wyroku Sądu Rzeszy, tłu-* 

my gromadzą się przed redakcja- 

mi'* — kłamstwo wierutne. Psa kulawe- 

go przed żadną redakcią nie było, gdy 

natomiast tłumy gromadziły się u okien, 

w których demonstrowano, jak za kilka 
fenigów nabija się zelówki. 

Wieczorem na ulicy Berlina, co pe- 

wiem czas zaczepia cię bezrobotny pro- 

sząc o wsparcie. Oto jeden z nich. Ubra 

ny jest w popielaty sweter, takież spod- 

nie, na głowie ma przyzwoity kapelusz, 
żółte, dobrze wyczyszczone obuwie. Cóż 
za różnica tej dzisiaj ogolonej twarzy 
do obszarpańca w łachmanach: obywate 

la państwa proletarjatu, na ulicy Lenin- 

gradu. Tamten pracuje i coprawda nie 
żebrze, że też nie miałby u kogo. 

Podobno zresztą obecnie bezrobot- 
ny w Berlinie, jada gorzej, niż pracują- 

cy w Moskwie. Ale ubiera się lepiej, mie- 

szka znacznie lepiej, — wreszcie może 

mieć nadzieję, że jego tryb życia lada 

chwila ulegnie zmianie na lepsze, pod- 

czas gdy robotnik rosyjski już jest u- 
szczęśliwiony i pracą i stałością swe- 
go losu. 

Jedyną oznaką „chaosu w Niem- 
czech* są plakaty wyborcze, porządnie 

obok siebie porozklejane na wyznaczo- 
nych w tym celu słupach oraz chorąg- 

wie na dachach i w oknach, któremi 

sygnalizują mieszkańcy Berlina jak bę- 

dą głosować. O rodzaju chorągwi, któ- 
ra przeważa, decyduje dzielnica miasta. 
Czerwona chorągiew z czarną swasty- 
ką na białem tle, oznacza hitlerowców, 

czerwona — komunistów, czerwona z 

dwoma białemi galonami — socjalistów. 
Niektórzy wyborcy bezczelność swą 

posuwają tak daleko, że wywieszają 

chorągiew republikańską ——  czarno- 

czerwono-złotą. 

PODZIELONA PRAWICĄ 

Wybory dadzą nam przesunięcie na 

prawo. Von Papen jest prawicowcem 

bezpartyjnym, katolikiem, dawnym zwo 

lennikiem centrum, akcjonarjuszem „Ger 

manji*, organu tej partji katolicko-repu- 
blikańskiej. Jest ożeniony z Francuzką, 
spokrewniony z Belgami. Opiera się na 
Reichswehrę, na generałów, na korpus 

oficerski i na stan szlachecki w Prusach. 

Najbliższymi jego poglądów są  nie- 
miecko-narodowi. Oni też powinni, 

dyskotować powodzenia polityki м. 
Papena, które są przecież niezaprzeczal- 

ne i duże. Ale niewiadomo czy niemiec- 
ko-narodowcy mają dostateczny aparat 
wyborczy, aby powodzenie v. Papena 
zdyskontować dla siebie. W dniach о- 

statnich Hitler był w Prusach Wschod- 
nich. W orszaku jego podczas różnych 
rewij i masówek podążali wschod - 

nio - pruscy hrabiowie i Багопо * 
wie, których miejsce powinno być u 

niemiecko-narodowych. Ale konserwa-- 

tywna prawica została zdystansowana 

przez Hitlera, tem, że Hitler obiecuje 
i ciągle coś robi, a ci nie. Dziś przed 
samemi wyborami okazało się, że i bez 
Hitlera, bez jego społecznych teoryj, nie- 
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pięknie socjalizmem pachnących, moż- 

na w Niemczech dużo zrobić i że zna- 

komicie pokazał to v. Papen, który nie- 

watpliwie sam na „Nazich* głosować 

nie będzie. To też wszyscy w Berlinie 

zgadzają się, że 1) powodzenie von Pa- 

pena powinno wzmóc szanse niemiec-- 

ko-narodowych, 2) że niemiecko-naro- 

dowi zyskają po miastach, ponieważ 

wiejskie twierdze konserwatyzmu pru 

skiego są właśnie w trakcie przenosze- 

nia się do Hitlera, i że v. Papen przy- 

szedł zapóźno, aby ten proces zawrócić. 

Rok 1932, a więc czternaście lat po 

proklamowaniu republiki _ niemieckiej, 

czternaście lat po abdykacji Wilhelma II, 

przy współudziale gen. Groenera i księ- 

cia Rzeszy Niemieckiej Maxymiljana Ba- 

deńskiego. Weźmy ten sam cyrkiel i 

wstawmy go w historji francuskiej. Czter 

naście lat po Sedanie i ucieczce Eu- 

genji z Tiujerji, to rok 1884, to prezy- 

dentura Grevy, czasy rozszerzania im- 

perjum kolonjalnego Francji, czasy do- 

brobytu obywatela, ekspansji francuskie 

go handlu. Może to nam wytłumaczy, 

że republika za Grevy'ego czuła się so- 

lidniejszą, niż za Hindenburga. Ale oto 

jeszcze roczek, 1885 przychodzi Bou- 

langer, omal że zamach stanu, strzaska- 

ny kulą rewolwerową wśród pieknych 

kwiatów, nad grobem uroczej kochanki. 

W Niemczech nie pojawiły się te 

siły, które we Francji reprezentowały re- 

publikanizm wymawiamy z akcentem 

Nie pojawił się w tej skali ruch antyre- 

ligijny i swobodno-myślicielski, który w 

przedostatnich dziesięcioleciach XIX w. 

był już kobietą w wieku balzakowskim, 

ale jeszcze „grzechu wartą*. W Niern- 

czech lewica jest narazie zgromiona. Tru 

dności są innego rodzaju. Polityka we- 

wnętrzna w Niemczech nie ogranicza 

się. do pytania na prawo, czy na lewo. 

Jest wiele kwestyj nader komplikujących 

położenie. Zatrzymajmy się nad jedną z 

nich, która stała się palącą. Nad kwestją 

Prus. 
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Od czasów Bismarka kanclerz Rze- 

szy był jednocześnie premjerem Prus. 

Pamiętam, jak podczas wojny mianowa- 

no hr. Hertlinga, który był Вамагет, 

lecz zażądał dla siebie  premjerostwa 

Prus i otrzymał je. Od czasów republi- 

ki jest inaczej, chociażby dlatego, że kan- 

clerz jest mianowany przez Prezydenta 

i odpowiedzialny przed Reichstagiem, a 

premier pruski wybierany przez Landtag. 

Na tle tego wyboru przez sejm pre- 

mjera, rozegrały się ostatnie wypadki. 

W poprzednim sejmie socjaliści, czując, 

iż nadchodzące wybory zmiotą ich Brau- 

na, postanowili že premjera obrač, 

można tylko absolutną większością. 

Oczywiście, po zwycięstwie hitlerow- 

ców w dniu 24 kwietnia b.r. wybór ab- 

solutną większością jakiegokolwiek pre- 

mjera stał się niemożliwością. Braun 

urzędował tytułem „pełnienia obo - 

wiązków'* w' zupełnej  niezgodzie z 

fizjonomją polityczną kraju. Papen kazał 

go odprowadzić do domu, a socjaliści i 

centrowcy, zaskarżyli v. Papena przed 

Sądem Rzeszy merytorycznie, oraz żą- 

dając zawieszenia działania odpowied- 

niego roporządzenia do wyjaśnienia spra 

wy. Tę drugą sprawę v. Papen wygrał 

już w poniedziałek. Nie czujemy nie- 

pokoju także co do losów pierwszej 

przed kratkami Sądu Rzeszy. 

Południowe kraje ten „gwałt nad 

Prusami'* uznały za zbyt pruski. V. Papen 

jest prawicowiec, ale .v Papen jest Pru- 

sak. Przepędził rząd Brauna, aby wejść 

na drogę hegemonji Prus nad: Rzeszą. Kra. 

je południowe były tem zaniepokojone. 

Zwołano konferencję w Sztutgarcie. Na 

tej konferencji v. Papen znów odniósł 

decydujące zwycięstwo. Zapowiedział, że 

żadnego rządu innego kraju prócz Prus 

przepędzać broń Boże nie będzie, bo 

wszędzie jest porządek. Obiecał, że od- 

raczanie wyborów nie nastąpi i że na- 

wet stan wyjątkowy w Berlinie zosta- 

nie odwołany. Przedstawiciele tamtych 

rządów wyjechali oczarowani. Konie- 
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rencjł ta miała miejsce w sobotę. 

Mówiąc nawiasem konstytucyjne coi- 

nięcie się Prus nic niema wspólnego z 

polityczną sytuacją tego kraju. Traktat 

Wersalski podziałał niewątpliwie w рго- 

pruskim kierunku — przez zniwelowa- 
nie innych ośrodków niemieckich, wy- 

wyższył znaczenie Berlina, a z nim ra- 

zem i Prus. 

W każdym razie walka rozstrzyga się 

pomiędzy stronnictwami  prawicowemi, 

pomiędzy hitlerowcami, niemiecko-naro- 

dowemi i centrum. Każde z tych stron- 

nictw, choć każde dla innych wzglę- 

dów określić można jako prawicowe. 

Wybory zdecydują jaka koalicja będzie 

najprawdopodobniejsza. Możliwe są róż- 

ne kombinacje, przy których pomniejsze 

grupy burżuazyjne z najsilniejszą wśród 

nich b. partją Stressemanna dużą rolę 

odegrać mogą. O wiele mniej możliwe 

wydają mi się wyjścia pozaparlamen- 

tarne, o których się mówi mniej w Niem- 

czech, więcej poza Niemcami. Są to: 

1) dyktatura Hitlera, 2) dyktatura woj- 

skowa, 3) monarchja. 

REPUBLIKA 

Jeśli napisałem, że ludzie posuwają 

się aż do „bezczelności'*  wywieszania 

chorągwi  czarno-czerwono-zlotej, to 

przecież pamiętałem, że jest to dzisiej- 

sza oficjalną i konstytucyjna chorągiew 

państwa niemieckiego. Ale tam dużo jest 

takiej humorystyki, zresztą miłej i peł- 

nej uroku. jeśli ktoś zawoła „niech žy- 

je republika" w chwili tak nieodpowied-- 

niej dla wzniesienia tego okrzyku, jak np. 

przejazdu ulicą Prezydenta republiki, 

iub prezesa ministrów republiki, to nie- 

tylko ryzykuje, że oberwie po szyi, ale 

może być odprowadzony do aresztu, ja- 

ko podejrzany 0 agitację wywrotową. 

Wiemy jakie przykre konsekwencje mo- 

że za sobą pociągnąć współdziałanie z 

Reichsbannerem, czyli instytucją, która 

postawiła sobie za zadanie bronienie re- 
publiki. 

TO PAPEN 0 PRZYSZŁEJ POLITYCE NIENIEC 
BERLIN PAT. — Prasa niemiecka 

ogłasza wywiad kanclerza von Papena, 
udziełony przedstawicielowi agencji „U- 

nited Press“. 
Walka przeciwko poniżeniu Niemiec, 

wynikającemu z postanowień traktatu 
pokojowego, będzie z całą bezwzgledno 
ścią kontynuowana. 

Na pytanie, czy Niemcy w razie od - 
rzucenia przez inne mocarstwa żądania 
rozbrojenia, domagać się będą prawa 
uzbrojenia, kanclerz odpowiedział: 
„Nie. Chcemy mieć tylko armję dia włas 
nego bezpieczeństwa, dla ochrony na - 
szych granic, które żadną miarą nie są 
zabezpieczone tak, jak granice Francji. 
Nie oznacza to jednak, iż żądamy armii, 
któraby pod względem liczebności co do 
jednego żołnierza odpowiadała — агтй 
francuskiej. Domagamy się morałnego 
równouprawnienia i prawa posiadania 
nowoczesnego _ uzbrojenia wojskowego 

Kanclerz zaprzecza, jakoby proporo- 
wał Francji sojusz wojskowy.t W rozmo 
wach z Herriotem --- oświadczył Pagen 
--- wysunąłem inicjatywę, aby sztaby ge 
neralne Niemiec i Francji odbywały w 
pewnych odstępach czasu konferencje, 
mające przyczynić się do rozproszenia 

wzajemuych obaw. 
Zapytany, czy obecny rząd Rzeszy 

utrzyma się przy wyborach, kancierz 
zaznacza, że wobec niepewności wyni- 
ków głosowania nie może stawiać pro- 
gnozy. fiożliwe jest, że narodowi socja- 
liści i niemiecko - narodowi uzyskają 
większość, lub też wspólnie z centruii - 
tworzą nowy gabinet. Kompromis z 
Hitlerem + pozvskanie poparcia narodo 
wych socjalistów ala całego gabinetu 
nie są całkowicie wykluczone. 

Osobiście --- zaznaczył kancierz --- 
byłem monarchist3, uważam jednak kwe 
stję restauracji monarchji w Niemczeca. 
za sprawę w obecnej chwili ni aktualną. 

Rząd niemiecxi po wyborach nie za 
mierzą rozwiązać partji komunistycznej,” 
czuje się bowiem na siłach zlikwidowa- 
nia niebezpieczeństwa, grożącego ze 
strony elementów wywrotowyca. 

W sprawie dług" w prywatnych nie- 
   

wierzycielami zagrariczovmi i że w ten 

Szeptyckjego — A, Laszuk, 
OCE. CO, 

-- K. Smarzyński, 
tytoniowy — $. Zwjerzyšskį, 
Jedność” 

Suwalska 13 — S, Mateski, 
T-wa „Ruch“ 

drożej, 
druku mogą być 

Republika, to produkt klęski i de- 

presji. Generałowie winszowali v. Pa- 

penowi, że zwyciężył socjal-demokrację, 

która zwycięskiemu wojsku zadała cios 

w plecy. Nieprawda! przyczyną  prze- 

granej wojny nie byli wcale socjaliści, 

a ci sami generałowie, oni bowiem  po- 

winnni byli obliczyć, do Którego mo- 

mentu mogą jechać nerwami swoich 

głodnych żołnierzy i nerwami zgłodnia- 

łego Hinterlandu, tego zresztą zupełnie 

extra-heroicznego narodu, jakim jest 

naród niemiecki. Ale republika urodzi- 

ła się w poniżeniu, klęsce, strachu i 

depresji. Dzieckiem jej był głód, bezro- 

bocie i chaos. Ostatnie lata cesarstwa, 

to ekspansja, to imperjum kolonialne, 

budowa okrętów, zawrotne sny o potę- 

dze.. Za co ten lud ma kochać repu- 

blikę. 

Zresztą poco mam wysilać się, opo- 

wiadać jak jest dzisiaj. Stać mię na to, 

abym raczej przytoczył, co 6 lat temu pi- 

sałem, co będzie, co się stanie w Niem- 

czech. 

„Kropki nad i*, str. 75: 

Nie mówię, nie prorokuję, kiedy do Nie- 

miec powrócą wygnane dynastje, i czy 90- 

wrócą wogóle. lecz to, co zowiemy psycholo- 

gia monarchizmu niemieckiego, już dziś święci 

swój triumf w Niemczech, a będzie się ten 

triumi zwiększał z każdym nowym rocznikiem 

jaki po raz pierwszy przystąpi do urn wy- 

borczych. 

Żadne sztandary nie są otoczone takim 

nimbem, jak sztandary pokrwawione, a spalo- 

ne. Niemcy są dziś krajem popalonych sztan- 
darów. Stąd są krajem miłującym te sztanda- 
ry. Trzeba się wmyślić w różnicę psychologji 

grobu nieznanego żołnierza, a niemieckiej 

Ehrentaiel. Pod łukiem tryumialnym na pla- 

cu d'Etoile ładna Francuzka myśli sobie „bie- 
dnyś ty, zginąłeś i nawet imienia po tobie 

nie pozostało". A przed niemiecką Ehrentaiel, 
którą w Niemczech spotyka się na każdym 

kroku, dziesiątki młodzieży niemieckiej stoją i 
myślą: „oto imię twoje otoczone jest chwa- 

łą. Dziesiątki lat przejdą, a w naszem  mia- 
steczku imię twe pozostanie". Niemcy republi- 
kańskie to wczoraj, Niemcy monarchistyczae, 

TELEGRAMY 
POSTĘPY ARMJI KOMUNISTYCZNEJ 

PARYŻ. PAT. — Agencja Rengo do- 
nosi, iż z powodu częstych napadów oddzia 

łów komunistycznych wzdłuż południowe- 
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Ostatni dzień procesu Goroułowa 
PARYŻ PAT. --- W ostatnim dniu 

rozprawy przeciw Gorgułowowi po prze 
mówieniu prokuratora zabrał głos obroń 
ca Geraud, stwierdzając, iż dla umysłów 
nieoświeconych kara Śmierci stwarza tnę 
czenników. Skazanie na śmierć umysło- 
wo - chorego w społeczeństwie takiem, 
jak francuskie, równa się morderstwu. 
Gorgułow --- jak Charlotta Corday i 
Vilain, który zabił Jauresa --- popełaia- 
jąc zbrodnię nie kierował się jednak nie 
nawiścią. K 

Po przemówieniach stron sąd udał 
się na naradę. Po ogłoszeniu wyrokii 
śmierci Gorgułowi wstał i powiedział: 

— Byłem dobrym żołnierzem rosyj- 
skim, walczyłem dla sławy Francji. Na- 
leży mię rozstrzelać, jak żołnierza na po 
lu chwały, Wykonawcom wyroku oddam 
honory wojskowe, lecz nie chce być 
ścięty przez kata. 

Gorgułow zaznaczył dalej, iż jest za 
dowolony, że opuszcza ten świat. Na- 

stępnie przepowiada komunizm we 
Francji. 

Obrońca oskarżonego wstaje i 
świadcza: 

— Nazajutrz po wyroku dowieniy 
się, kto z nas miał rację: prokurator, 
czy ja, — czyniąc w ten sposób aluzje 
do sekcji zwłok skazańca, która musi 
nastąpić po wykonaniu wyroku. 

Przewodniczący zamyka proces, da- 
jąc Gorgułowowi 3 dni dla wniesienia 
apelacji. żandarmi wyprowadzają Gor- 
gułowa. 

Wyrok śmierci wydany 
głosami przeciwko 2. 
PARYZ PAT. ---- Po nocy, spędzonej w go 

rączce, Gorgułow został przewieziony w dniu 
28 bm. rano do więzienia La Sante i zatnknię 
ty. w celi, przeznaczonej dla skazanych na 
śmierć. Nad więźniem roztoczono Ścisły nad- 
zór, w celu uniemożliwienia przestępcy ewen- 
tualnego zamachu samobójczego. Dotychczas 

nie „wiadomo, czy Gorgułow wniesie prośbę o 
rewizję wyroku sądu przysięgłych. Morderca 
prezydenta Doumera ustawicznie powtarza, że 
nie chce być ścięty, lecz rozstrzelany. 

о- 

został 10 

DEKLARACJA MINISTRA ZALESKIEGO 
Z okazji podpisania polsko - sowieckiego 

paktu o nieagresji przebywający w Karlovych 
Varach na kurącji minister spraw zagranicz- 
nych p. August Źaleski udzielił szefowi służby 
europejskiej koncernu „Chicago Daiły News" 
p. Paul Scott Mowrer następującej deklara- 
cji: 

— Pakt O nieagresji, podpisany pomiędzy 
Polską a ZSSR jest rozbudową paktu Kelloga, 
czyli próbą większego urealnienia tego paktu 
dostosowaną do specyficznych warunków re- 
gjonalnych, panujących na wschodzie Europy. 
Pakty analogiczne zostały zawarte równolegle 
w tym samym okresie także pomiędzy pań- 
stwami bałtyckiemi a ZSSR. Taki sam pakt 
jest w stanie negocjacyj pomiędzy Rumunją a 
źwiązkiem Sowieckim. 

Pakt ten rozwija pojęcie wojny jako środ 
ka polityki narodowej w sensie przewidującym 

każdą formę agresji i gwałtu jako akt nie- 
zgodny z jego postanowieniami. Przewiduje on 
również sposób likwidacji konliktów, które mo 
głyby doprowadzić do zaostrzenia stosunków 
pomiędzy oboma państwami i stać się źród- 
łem pomiędzy niemi konfliktów, a to przez po 
wołanie do życia parytetowej komisji koncylja 

cyjnej, ; 
„ Realizowania zasady arbitražu, niestety, 0- 

siągnąć się nie dało. 
Pakt o nieagresji zapewnia w całej pełni 

ważność wszystkich dotychczasowych między 
narodowych zobowiązań Polski, w ten sposób 
stosunek aljansu, który łączy Polskę z Rumu- 
nją zostaje wzmocniony przez nowy krok w 

kierunku normalizacji stosunków polsko - s0- 
wieckich, a w niedługiej, mam nadzieję, przy- 
szłości skompletowany przez analogiczny pakt 
między Rumunją a ZSSR. 

„wszystkiech samolotów, 

panuje nastrój wielkiej niepewności. Ce- 
lem przywrócenia normalnych stosunków, 
rząd mankiński wysłał tam dywizję, lecz 
stłumienie bandytyzmu jest bardzo utrud- 
nione, 

Miejscowość Maczeng, położona o 60 
mil na południowy zachód od Hankou, zo- 
stała zajęta przed kilkoma dniami przez 
arm ję komunistyczną, co zagraża również 
poludniowemu odeinkowi linji kolejowej 
Pekin - Hankou. 
у KPT. BAJAN NA PIERWSZEM 

MIEJSCU 
BERN. PAT. — W klasyfikacji moto- 

rów, chłodzonych powietrzem, w locie do- 
koła Aljp, pierwsze miejsce zajął samolot 
kpt. Bajana, albowiem motor jego: był je- 
dymym chłodzonym powietrzem z pośród 

biorących udział 
w. locie, 

KRÓL POGODZI SIĘ Z MANIU 
WIEDEŃ. PAT. — Dzienniki wiedeń- 

skie donoszą z Bukaresztu, że Maniu za- 
proszony został wiezoraj na obrady przez 
króla Karola. Po obiedzie odbyła się dłuż- 
sza rozmowa między królem a Maniu. 
Spotkaniu temu przypisują decydujące 
zmaczenie i przypuszczają, że nastąpi zu- 
pelne pogodzenie się między królem a 
Maniu. 

Możliwe jest, że król zawezwał Maniu, 
aby ten podjął się utworzenia nowego ga- 
binetu. — Ze strony stronnictw marodo- 
wych zaranistów czynione są wysiłki, aby 
skłonić Maniu do objęcia steru rządu. 
"KONFERENCJA W WASZYNGTONIE 

WASZYNGTON. PAT. — W dniu wczo 
rajszym odbyła się konferencja, w której 
wzięli udział Wiłson, Mellon, Mille i Hoo- 
ver. Na konferencji omawiana była sytu- 
acja europejska. 

Mellon odmówił prasie wywiadu, je- 
dymie oświadczył, że prawdopodobnie za 
parę tygodni udaje się do Londynu. 
* „IZWIESTJA“ MAJĄ WĄTPLIWOŚCI * 

MOSKWA. PAT. — Przystąpienie Nie- 
miec do paktu zaufania wywołało w Mos- 
kwie ujemne wrażenie, co daje się zauwa- 
żyć mimo jpoprajwnych ikomentarzy. W de- 
peszy z Berlina „Izwiestja“ zapytują, czy 
ów palkt nie kryje w. sobie antysowieckie- 
go ostrza. 

  

| NOWOGRÓDEK — Kloski Bt, Michaiskiego, 
N..ŚWIĘCIANY — Ksjęgarnja T-wa „Ruch“, 
OSZMIANĄ — Ksjęgarnia Gpėldz, Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska 
POSTAWY — Księgarnia 
STOLPCE — Ksjegarnia T-wa „Ruch“, 
SŁONIM — Ksjęgarnia D. Lubowskiego, ul, Mickjewmicza 13, 
ST. $WIĘCIANY — M, Lewia —Bjuro Gazetowe, ul, 3 Majs a 
WILEJKA P7WIATOWA — uł, Mickiewicza 24, F, Juczewsta. 
WARSZAWA — Tow, Księgara Kol, „Ruch“, 

Bednarski, 

Polskiej Macierzy Szkotnej, 

stroaje 2-ej i 3-ej gr, 40, Za tekstem 15 gr, Komunikaty, orz | 
25 drożej, oraz z prowincji o 25 proc. ai. 

  

to dziś i jutro, kto stawia na Niemcy repubit- 

kańskie, ten chce przegrać, kto na ich powrót 

spekuluje, ten się zawiedzie w swoich oblicze- 

niach 

MONARCHJA 
Republikanizm, republikańskość, idea 

republikańska nie ma w Niemczech wiel 

kiego popytu. Rozumując  kategorjami, 

albo republika, albo monarchja — ter- 

tium non datur doszlibyśmy do przekona 

nia, że restauracja Hohenzollernów jest 

kwestją tygodni—Otóż mylilibyśmy się 

bardzo. Na nic podobnego niestety się 

nie zanosi. 

Piszę „niestety*, w świadomości, iż 

restauracja monarchji w Niemczech przy 

śpieszyłaby niezmiernie zdecydowanie 

problemu konstytucyjnego u nas. je- 

stem prawie pewny, że za restauracią 

monarchji w Niemczech poszłoby jej 

proklamowanie także w Polsce. 

„ Ale niestety, Niemcy są monarchicz- 

ne, jeśli chodzi o kult cesarskiego sztan 

daru, królewskich grobów, armji i wiel 

kiej przeszłości. Niemcy nie są monar- 

chiczne, jeśli chodzi o przetłumaczenie 

języka westchnień na język rozwiązań 

praktycznych. Niemcy odwracają się z 

pogardą od republiki, salutują pomnik 

Fryderyka Wielkiego — ale to wcale 

nie znaczy, aby dziś wrócił Wilhelm, 

czy Kronprinz? czy syn Kronprinza. 4 

Zgadzam się z określeniem samych 
Niemców, że ciągłe pogłoski o bliskiej 

restauracji Hohenzollernów, to są po- 

głoski puszczane przez wrogą Niemcom 

propagandę. Propaganda wojenna owo- 

cuje dziś jeszcze, powrót Wilhelma irra- 
cjonalnie uważany jest przez szerokie 
koła pacyfistycznego mieszczaństwa na 
zachodzie Europy, jako powrót wojny. 

Niemcy są dziś narodem o większo- 
ści  anty-republikańskiej,  hołdującej 
ideom i psychologji monarchicznej, lecz 
nie chcącym powrotu monarchji. 

Różne rzeczy stoją temu na  prze- 
szkodzie. Nie będę próbował ich tłuma- 
czyć. W Bawarji idea monarchji jest naj- 
więcej zaawansowana, ale tam sprzćci- 
wia się jej Hitler i ci wszyscy, którzy 
dbają o jednolitość Rzeszy. Można po- 
wiedzieć, że restauracji Wittelsbachów 
przeciwstawiają się Prusy, restauracji 
Hohenzollernów — Bawarja i kraje po- 
łudniowe. Ale i to nie dawałoby jeszcze 
właściwej i pełnej odpowiedzi. Powrót 
do status quo przedwojennego z tą wiel 
ką ilością dworów książęcych, byłby 
może zbyt skomplikowany, a monarchja 

nie potrati tu być tą różą górską — nie 
pamiętam jak się nazywa — którą wiatr 
porywa, niesie z piaskiem, a potem ona 
znajduje sobie grunt i chwyta się no- 
wych pokładów, nowych nawarstwień. 
Monarchja nie wyjdzie też z wyborów, z 
klik partyjnych, z omnipotencji jednej 
partji, czy też koalicji kilku -— bo mo- 
narchja tego wszystkiego jest przeciw- 
stawieniem, jest przeciwwagą. 

Tylko, że zwykle wydarzenia bywa- 

ją mądrzejsze od ludzi i od partji. Oto 
np. Hindenburg, — wybierali go repu- 
blikanie i socjaliści. Wybrany przez nich 
zalecił ich aresztować. Ktoś by w tem 
upatrywał strasznie sprytny manewr 
prawicy i Hitlera: — Posadzić Hinden- 
burga na barki socjalistów podczas Wy- 
borów, aby tem powiększyć jego auto- 
rytet, powiększyć praworządność przy- 

szłego zamachu stanu, w którym Hin- 

denburg będzie działał przeciw socjali- 
stom. W istocie żadnego manewru nie 

było. Stało się tak, bez planu powzię- 

tego z premedytacją. Ostatecznie, nie 

jest wykluczone, że v. Papen cofając 

się przed talą Hitlera, który obiecuje i 

lewicy, która anarchizuje — chcąc u- 

trzymać siebie, Schleichera i. Reichswe 

hrę przy władzy, powróci do myśli o 

realizacji monarchji. Nie jest to absolut- 
nie wykluczone — ale osobiście nie an- 

gażowałbym się w proroctwo tego ro- 

dzaju. Zresztą jeszcze trzy dni, niedzieia, 
rezułtat wyborów, a wtedy zobaczymy 

co będzie. Cat.
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SILVA RERUM  gonsqcji Gileńskich podziemi komunistycznych 
Defraudowanie sum MOPR-u. — Pieniądze moskiewskiego Kominternu 
płyną do prywatnych kieszeni ajentów KPZB. — Niepokój i wrzenie 

Nasz Głos (85), jedyny polski dzien 
nik na Łotwie, daje sprawozdanie z 1-g9 
Wszechłotewskiego Zjazdu Młodzieży 
Polskiej, który się odbył w Dyneburgu 
24 bm. 

Zjazd ten był pierwszą próbą konso- 
lidacji sił młodzieży polskiej na Łotwie. 
"To też jego znaczenie jest wielkie, tem 
bardziej, że jako twórczy wynik obrad 
ma powstać Związek Polskiej Młodzie- 
ży Katolickiej w Łotwie. 

W pięknie opracowanej 
czytamy m. in.: 

Świadomi jesteśmy potrzeby utrzymywania 
żywego kontaktu ze źródłem naszej religijnej 
narodowej i kulturałnej odrębności, — z kra 
jem macierzystym oraz z tym potężnym 8-mi 
ljonowym офатет narodu polskiego, rozsia- 
tym po całym globie ziemskim na emigracji, 
który podobnie jak my buduje Polskę w du- 
szach własnych. 

W realizacji najgłówniejszych postulatów 
decydujących o naszej przyszłości w Łotwie, 
nie może zabraknąć młodzieży polskiej, tj. 
tych, na których barki spadnie wkrótce odpo- 
wiedzialność za losy polskiej mniejszości w 
Łotwie. W tym celu podejmujemy utworzenie 
Związku Polskiej Młodzieży Katolickiej w 
Łotwie jako naczelnej organizacji młodzieży na 
naszym terenie. 

Zrzeszając się bez względu na dotychczaso- 
wą przynależność organizacyjną dla pracy sa- 
mowychowawczej i ideowej, dla gruntowne- 
go przygotowania się do służby narodowo - 
społecznej oświadczamy, że idęą przewodnią 
naszego Związku jest twórcza praca we wszy 
stkich dziedzinach naszego życia zbiorowego, 
oparta o zawsze młode i nieprzemijające pier- 
wiastki demokratyczne, której celem jest do- 
bro mniejszości polskiej w Łotwie, a więc:--- 
obrona i rozwój jej praw narodowych oraz 
zachowanie polskich tradycyj religijnych. 

Konstatując radosny dła nas wszystkich dzi 
siaj fakt zrozumienia potrzeby konsolidacji roz 
proszkowanych dotychczas sił celem dokona- 
mia zasadniczej pracy ideowej a więc skonkre 
tyzowania celów i określenie dróg, któremi 
do tych celów podążymy, zgodni i silni jed 
nością, oraz umocnieni głęboką wiarą w słusz 
ność i zwycięstwo naszych hasei --- wzywa- 
my całą młodzież polską: robotniczą, wiejską 
rzemieślniczą oraz akademicką do solidarne- 
go zrzeszenia się w szeregach naszej organiza 
cji, pragnącej stać się organizacją całej mło- 
dzieży polskiej. s 

Życząc naszej młodzieży na obczyż- 
nie owocnej pracy, należy pomyśleć o 
nawiązaniu z nią ściślejszej łączności, 
aby ją wspierać radą i pomocą. 

Dzień Pomorski (169) podaje infor- 
macje o pierwszych _ jaskółkach zlotu 
skautów wodnych nad jeziorem  Gar- 
czyńskiem Mianowicie do Torunia przy 
płynęli harcerze z Grodna: 

Do Torunia zawinęły onegdaj dwie piękne 
łodzie z Grodna. kkażda z załogą 4 harcerzy z 
„czarnej jedynki”, , udające ślę na międzyna- 
rodowy złot skautów wodnych nad jeziorem 
Garczyńskiem. 

Dzielni, młodzi żeglarze przebyli drogę z 
Grodna do Torunia: Niemnem, Kanałem Augu 
stowskim, rzekami: Biebrzą, Narwią, Bugiem 
i Wisłą. 

Jest to przedni wywiad oddziału kajaków - 
harcerskich z Grodna i okolic. w ilości prze- 
szło 59, udającego się na międzynarodowy 
ziot nad jeziorem  Garczyńskiem, a którego 
przybycie do Torunia spodziewane jest w cią 
gu bieżącego tygodnia. т 

W Toruniu harcerzy z „Czarnej Jedynki“ 
gości 67 p.p. 

deklaracji 

    

Zaciszne 

Piękną, choć mało znaną krainą jest 
Pokucie, będące majdalej na poludnio- 

wschód wysuniętą częścią Polski. 

  

wśród komunistów. 

l Ja 

    

Oryginał sprawozdania pisanego przez se- 
kretarkę Komitetu Centr. Mopr'u Albę - Fry- 
metę Oksenberg, w którym mówi sie o nadu- 
życiach i defraudacjach, popełnionych w 
Grodnie. 

Pod kieską widoczny jest urywe: z zesta- 

OE СО ОАНа ПУЕ 

  

stwierdza brak 5029 wienia kasowego, które 
zi. 1 90 gr. 

W reprodukcji fotograficznej sprawozdaiie 
może nie jest zbyt czytelne, niemniej tednak 
przedstawia autentyczny  dox imient, ilust'ują- 
cy dosadnie 'stosunki w komunistycznej partii. 

  

ZASADNICZE ROZPORZĄDZENIE © PASZPORTACH 
Ukazały się ostatnio rozporządzenia 0 

paszportach zagranicznych, które zastąpią 

wszystkie obowiązujące dotychczas przepi 
sy, rozproszone po rozmaitych publika- 

cjach urzędowych. 
Stosownie do tych rozporządzeń, pasz- 

port zagraniczny wydaje ta powiatowa 

władza addministracyjna, na terenie której 
zamieszkuje starający się o paszport. In- 
na, niewłaściwa pod względem miejsco- 
wym władza powiatowa maoże wydać pasz- 
powt tylko w razie (konieczności pilnego 
wyjazdu, wówczas, gdy udanie się do wła- 
dzy właściwej jest szczególnie utrudnione, 
lub spowodowałoby zwłokę, uniemożliwia- 

jącą osiągnięcie celu podróży. 
Starający się o paszpont powinien 

wnieść podanie, załączając: dowód obywa- 

Miodzi żeglarze udadzą się w dniu dzisiej- 
szym w dalszą drogę. Życzymy „szczęśliwej 
drogi“ Е 

Harcerze — żeglarze — oto symbol 
Polski dzisiejszej, która otwiera sobie 
szeroką drogę w świat, korzystając z 
własnego morza. 

Lector. 

jezioro 

  

Na fotografji maszej widzimy malowni- 
cze Jezioro Okno w, Chocimierzu na Pokuciu 

Wśród jasnowłosych dzieci półnecy 
(ZLOT HARCERZY W MANDAL) 

Wyjechaliśmy z Oslo 8 lipca, ale nie 
wprost do Mandal. Błąkaliśmy się uniy- 
ślnie trzy dni po dolinach wschodniej i 
południowej Norwegji, wśród ciemno-zie 
lonych, lub błękitnych fiordów i sinycii 
gór. 

Często zatrzymywaliśmy samociiód 
i odpoczywaliśmy wśród skał, nad brze 
giem zielonego fiordu, lub błękitnego 
jeziora, żywiąc się norweskim „,chlebent”, 

cienkim jak papier i norweskim ciemno- 
brunatnym serem. Noce spędzaliśmy zwy 
kle w skromnych, czyściutkich „Boden- 
heimen'* (Zajazdach dla chłopów). Było 
nas 4. Pani A z Oslo, jej krewny, Wil- 
hełm K., który prowadził samochód, 
pan P. z Danji i ja, studentka z Wilna 
W Kristansand oczekiwały nas jeszcze 
dwie norweskie panie, które pojechały 

‚° 40 tego miasta statkiem, a dalej razem z 
nami w nowym samochodzie. Do Man- 
da! przybyliśmy 11 lipca rano. [est to 
małe miasto, typowe dla południowego 
wybrzeża Norwegji. Wszystkiego liczy 
około 3.000 mieszkańców. Teraz pano- 
wało na jego „ulicach* niezwykłe oży- 
wienie. Mówiono, że ciekawskich, któ- 
rzy przyjechali oglądać obóz harcerski, 
jest 2 razy. tyle, ile jest mieszkańców w 
Mandal. Z trudem udało nam się wyna- 
leźć potrzebne 3 pokoje. Otrzymaliśmy 
we trzy: pani A., pani B. i ja śliczny, 
czyściutki pokoik na salce. Wyglądał zn 

zł ełnie, jak kajuta na statku, pokostowa 
   

nym niskim białym sufitem, poprzecina- 
nym belkami i z łóżkami w niszach. Z 
okna widać było nie wiem czy jezioro, 
czy tiord, otoczony jak zwykle górami 
i ładny ogródek nad brzegiem. Czystość 
poprostu nie do opisania i ciepła i zim-- 
na woda w pokoju. Sam domek oczy- 
wiście, jak inne domki w Mandai, był 

drewniany i. biały, jak pierwszy śnieg, 

którego nikt jeszcze nie zdążył splamić, 

ulica zaś, jak i inne uliczki w Mandal, 

wąziuteńka, bez chodników. Z trudem 

przedostawał się przez nią jeden samo- 

chód. Początkowo nie mogłam zrozu- 

mieć, dlaczego wszystkie miasteczka w 

tej części kraju mają tak wąskie uliczki 

i dopiero, gdy zwiedziłam kilka podwó'- 
rek. dosłownie wyrąbanych w skale i 

wyglądających jak jaskinie, zrozumiałam, 

że to góry i skały zmuszają do tego 
sposobu budowania. 

Do obozu udaliśmy się dopiero pod 
wieczór i to w licznem towarzystwie. 
Towarzyszyło nam kilku norweskich 
harcerzy i przedstawiciel Węgier, dr. 
Fischer. Udaliśmy się do obozu dopiero 
po wysłuchaniu kursów esperanta, które 
dr. Fischer prowadził w szkole powszech 
nej specjalnie dla harcerzy. Przeszliśmy 
pod transparentem z napisem „Velkom- 
теп“, później poprzez długą, wąską 
uliczkę i nareszcie znaleźliśmy się w obo 
zie. „łe tu jest harcerzy?" — zapyta- 
łam p. L., norweskiego harcerza, który 

telstwa polskiego, dowód zamieszkania w 
miejscowości, należącej do danej władzy 
pasztorpotowej, dwie fotografje rozmiaru 
4,5X6 cm., przedstawiające twarz bez na- 
knycia głowy. Podlegający służbie wojsko- 
wej powinni ponadto dołączyć dowód, że 
ze względu ma ich obowiązek wojskowy nie 
ma przeszkód do wyjazdu zagranicę. 

Władza może odmówić paszportu: je- 
śli wydanie go mogłoby zagrażać dobru 
państwa, bezpieczeństwu, spkojowi lub po- 
rządkowi publicznemu: osobom, które w 

myśl prawa cywilneg znajdują się pd wła- 
dzą osób innych, a nie przedstawiają do- 
wodu, że otrzymały od nich, względnie od 
sądu opiekuńczego (pozwolenia na wyjazd; 
osobom, mającym odbyć karę pozbawienia 

wimości. : 
Do paszportu w wytpadku odbywania 

wspólnej podróży, mogą być dopisani: 
żona w! ipaszporcie męża, oraz młodzież do 
lat 16-tu w paszporcie ojca, matlki, ojpie- 

ikuna, lub pełnoletniego brata, czy siostry. 
Paszporty mogą być wystawiane naj- 

wyżej na trzy lata i w okresie swej waż- 
ności upoważniają do wielokrotnego prze- 
kraczania granicy i udawania się zagrani- 
cę do kraju, wskazanego 'w: paszporcie. Je- 

dnakże władza może tu ograniczyć zaró- 
'wno okres ważności paszportu, jak i ilość 
dozwolonych 'przejazdów, zagranicę. Pasz 
port może być prolongowany na okres nie 
dłuższy, niż dwa lata. t 

Oprócz paszportów jednoosobowych 1 

rodzinnych, mogą być wystawiame paszpor 
ty zbiorowe*dla grup, składających się co- 

najmniej z 10-ciu osób, odbywających 
wispólną podróż zagramicę, o ile podróż ta 
zostanie uznana za posiadającą znaczenie 
dia intersów państwowych, gospodarczych, 
kulturalnych lub społecznych. Paszporty 
takie mogą być wystawiane na okres iwu-- 
miesięczny i nie mogą być przedłużane, 
Jeden paszport zbiorowy może obejmować 
najwyżej 50 osób. O wydaniu paszportu 
zbiorowego decyduje wojewódzka władza 
administracyjna, która wyznacza do załar- 

wienia odnośną władzę powiatową. Do 
prośby o paszport zbiorowy trzeba załą- 
czyć tylko dowody obywatelstwa polskie- 
go peientow. Dowody zamieszk-nia, f:*0- 
grafje i dowody, związane z powinnością 
iwłojskowią muszą być załączone tylko wów 
czas, gdy pobyt zagranicą ma trwać dłu- 
żej niż 4 tygodnie. Dla ustalenia itożsa- 
mości, każda z osób, zamieszczonych na 
paszporcie zbiorowym, powinna mieć przy 
sobie właściwy (dowód z fotografją. 

nam towarzyszył. „Przeszło 5 tys." Jest 
tu także kilku przedstawicieli innych na- 
rodowości i kilkunastu Anglików, Fran- 
cuzów, Polaków, Węgrów, Islandczykėow, 
kilkunastu Szwedów, Duńczyków, Ob- 

chodzimy po kolei grupy. Są one ponu- 

  

Swojego czasu podawaliśmy iniorma 
cję o nadużyciach popełnionych w miej- 
scowych komitetach  MOPR-u czyli 
„Międzynarodowej Organizacji Pomocy 
Rewolucjonistom*. Jak wiadomo, jest to 
fundusz, pozostający do dyspozycji Ko- 
minternu. Fundusz ten powstaje z przy 
musowych składek, jakie opłacają robot 
nicy w Rosji. Pieniądze drogą nielega!- 
ną przesyłane są zagranicę, na ręce ajen 
tów komunistycznych i używane czę- 
ściowo na pomoc dla uwięzionych komu 
nistów, częściowo na propagandę. Cha- 
rakter nielegalny dysponowania fundu- 
szami ułatwiał oczywiście wszelkiego 
rodzaju matwersację, jakie mogą doko- 
nywać prowodyrzy i kierownicy pod- 
ziemnego ruchu komunistycznego. Kon- 
trola jest w takich warunkach bardzo 
utrudniona. 

W ostatnich czasach deiraudacje i 
sprzeniewierzenia pieniędzy stały się je- 
dnak na tyle rażące, iż wiadomość o 
tem przedostała się nietylko do partji, 
ale rozeszła się wśród szeregowych ko- 
munistów. Miejscowi menerzy, jak się 
nam udało dowiedzieć ze źródeł zupeł- 
nie wiarygodnych przywłaszczyli ogrom 
ne simy, zapisując je poprostu jako — 
„wydatki nadzwyczajne”. Sprawą po- 
wyższą zainteresowała się centrała Ko- 
minternu. Miejscowy Komitet Komuni- 
stycznej Partji Zachodniej Białorusi 
(KPZB) przyparty do muru ogłosił ko- 
munikat, stwierdzający, że wszelkie in- 
formacje o rzekomych defraudacjach po 
chodzą ze strony wrogów komunizmu, 
który w ten sposób dyskredytuje partję 
w oczach tłumu. 

Nie potrzeba nadmieniać, iż właśnie 
panowie towarzysze. zasiadający w tym 
komitecie, przywłaszczyli sobie ogrom- 
ne sumy MOPR-u. Wydając komunikat, 
stanęli w swojej własnej obronie w ten 
sposób ukrywając nie podlegającej pra- 
wie żadnej kontroli gospodarkę pienięż- 
ną. ia 

Mimo wydanego komunikaiu  „ofi- 
cjalnego“ przez KPZB wrzenie i nieza- 
dowolenie wśród szeregowych komuni- 
stów nie ustaje i należy się liczyć z 
możliwością rozłamu. 

ZDUMIEWAJĄCY SEANS 
SPIRYTYSTYCZNY 

Pisma angielskie podają przebieg bar- 
4 dzo ciekawego seansu, który grono spiry- 
tystów: odbyło ze stawnem. medjum angie!- 
skiem Mills - Tanner. Przed seansem 
przedsięwzięto szereg środków: ostrożności, 
aby usunąć możliwość oszustwa. Przede- 
wszystkiem dopiero na kwadrans przed 

Seanisem medjum zostało  zawiadomione, 
gdzie seanis się odbędzie, Pozatem po przy- 

byciu na miejsce — seans odbywał się w 
apartamencie hotelowym,  zadnzymanym 

specjalnie na 'ten cel — Mills Tanner zo- 
stał poddany szczegółowemu (badaniu le- 
Ikarskiemu. W jednym kącie sali ustawio- 
no parawan, za którym zajął miejsce Mills 
"Tanner. Medjum wpatrywało się kilka mi- 

mut w: kamień pierścienia, noszonego prze- 
zeń stale na prawej ręce, poczem zapadło | 
w trans, Po kilku minutach od chwili za- 
śnięcia zaczął mówić i oświadczył zebra- 
nyjm, że czuje przybliżenie się swego du- 
cha opiekuńczego. z imyższych sfer. : 

W tej chwili brzmienie głosu zmiemiło 
się całkowicie, z czego obecni nabrali prze- 
Ikonana, že ów duch opiekuńczy przemawia 
ido mich ustami Millsa. Usłyszeli szereg cie 
kawych (dysemtacyj o śmierci i życiu za- 
grobowem, W pewnej chwili moztrząsania 
te przerwiał ciekawy fenomen: piękna bia- 
ła róża załkreśliła łuk w powietrzu i padła 
wprost na pianino, stojące w rogu pokoju. 
Nikt nie zauważył, skąd się wzięła. Wszyst 
kim się zdawało, że wytrysła jakby z pe- 
'winego pumiktu sufitu. Teraz posypał się 
prawdziwy deszcz kiwiatów. Niektóre z 

nich załtaczały łuki, inne znów padały 
'wiprost z góry na dół, jakiby posłuszne pra- 
wu ciążenia. Były to nietylko róże. Znaj- 
dowały się tam też inne kwiaty, hjacyn- 

  

z czarnego papieru. Chłopaki w szaro- 
zielonych ubraniach z zieloną „apaszką* 
na plecach, z zakasanemi do łokcia rę- 
kawami koszuli i gołemi kolanami ba- 
wią się wesoło. Wzbudzamy ogólne :a- 
interesowanie, gdyż rozmawiamy po 

  

  
OBÓZ HARCERSKI 

merowane i otoczone sznurem, а nieraz 
mają piękne wejściowe bramy. Wstęp 
obcym wzbroniony. Namioty bieleją na 
ogromnej przestrzeni zupełnie równego 
pola. (Skąd się takie wzięło w Norwe- 
gii?). Niektóre namioty są upiększone 
nazewnątrz artystycznemi wycinankaini 

esperancku. W każdym prawie oddziale 
znajduje się kilka chłopców, którzy nas 

rozumieją i podchodzą się przywitać i 

zamienić z nami kilka słów. Najwięk- 
sze zainteresowanie wzbudza „polska pa- 
nić tj. moja skromna osoba. Dzieciaki 
gapią się na mnie z ogromnem zacieka- 

Baki, Si оЪ, 4 

U OPŁOTKÓW POMORZA 
FRANKSZTYN 

(Od specjalnego wystannika „Siowa“. 

Stary, 150-ietni, zapadły w ziemię dwór 

franksztyński wygląda zwyczajem niemieckim 

jedną stroną na dziedziniec, drugą na ogród, 

który jest jednym wielkim wazonem róż. 

Wielki ogród! No tak — ma przecie pra- 

wie dwie i pół morgi, tyle ziemi straconej na 

nic, bo z klombów i kwiatów jakaż pociecha? 

na luksus tak ogromnego parku nikt nie po- 

zwolił sobie w okolicy. Pani Phullowa przeby- 

wa częściej po brzydkiej stronie domu — na 

toku. Całe gospodarstwo spoczywa na jej gło- 

wie, ponieważ skończyła S. G. G. W. i umie 

całą masę mądrych podręczników na pamięć, 

więc naturalnie wszystko idzie doskonale. Ma- 

jątek stoi pierwszorzędnie: w budynkach nie 

brak ani jednej dachówki, żywy inwentarz tłu- 

sty, martwego wbród, ziemia dobrze nawożo- 

na. Co znaczą sprawne rządy kobiety! Pan 

Phull nie miesza się do niczego, przebywa sta- 

le w Warszawie, gdzie prowadzi bodaj że jed/- 

ną w Polsce fabrykę niebieskiej farbki. Jego u- 

dział w gospodarowaniu ogranicza się do przy- 

wożenia co tydzień żonie pieniędzy — z *a- 

bryki. 
Chciałbym mieszkać w Warszawie jak ku- 

ty tutaj. To pałacyk — nie kurnik. Maja swo- 

ja promenadę, długi wybieg ogrodzony wyso- 

ką siatką. Całe rzędy maleńkich klateczek z 

drewnianemi drzwiczkami, które można otwo- 

rzyć tylko z zewnątrz. Gdy kura czuje wolę 

Bożą, popycha drzwiczki, włazi do klatki i 

znosi jajko. Potem przychodzi dziewczyna i 

opróżnia klatki, a napełnia koszyk. Kury są 

wszystkie Śnieżno-białe, jakaś specjalna rasa 

o zawiłej nazwie. 

— A cóż tu robią te dwie prostacze, żół- 

te kury? 

— hm, hm, 

‚ Na liście, gdzie figuruje każda kura i 

gdzie notują okrągły rok jej dzienne wyczyny, 

są i dwie żółte kury. Masz tobie — biją cu- 

dzoziemki na głowę. Białe znosza 150 — 130 

jaj rocznie, a żółte 230. Istotnie trudno je eks- 

mitować tylko dlatego, że nie są rasowe. 

Franksztyn jest jakby na ogromnej pola- 

nie, wszędzie wokoło lasy, sosnowe i liścia- 
ste. Między lasami żółte płachty zboża, żniwa 

w całej pełni. 

— Marny urodzaj, biadoli pani Phullowa. 

Nachalstwem by było gdyby na tych bia- 

skach jeszcze wspaniałe urodzaje wschodziły, 

a zresztą na co tyle zboża? jest go przecie 
za wiele i dlatego cefia tak nikła. 

— O, žebyž to wszędzie był nieurodzaj, 

nie matwiłabym się wtedy wcale, ale gdziein- 

dziej jest może dobrze 

Ci rolnicy, to wieczni malkontenci. Ma ra- 

cję Pan Bóg, że wcale nie słucha, co oni tam 
plotą o pogodzie, bo doprawdy żeby sami słoń 

cem i deszczem dysponowali, też by sobie nie 
dogodzili. Wieczorem, gdy cudowna cisza 
ściele się wraz z mrokiem na okolicę, pani Plu!- 
lowa_ Siedzi -na-stopniach gaūku, rządca stoi 

przed nią i rozmawiają półgłosem: 

— Dałby na jutro Bóg pogodę, żyto ani 

chwili czekać nie może. 

— Tak, ale znowuż żeby słońce nie piekło, 

bo seradela wnet dojrzeje, a nie będzie komu 

przy niej robić. 

— Jeszcze tydzień pogody i 

dzie gotów. 

— Buraki strasznie suche, kapka deszczu 

im konieczna, bo będą na nic. 

RAIT, RAR LITUS TINA 

ty, storczyki. Najdziwniejsze jednak ze 
szysiikich kwiatów w liczbie około 30 
tuk, byly 3 prześliczne, najzupełniej 

czarne róże, Kto rzucał te róże, skąd się 
wzięły? Nikt nie potrafiłby odpowiedzieć 

ma to: pytanie. Jedno tylko jest pewne, że 
przeniknęły one do zamkniętego na klucz 
pokoju, którego okiennice były również 
szczelnie zamknięte. 

Po jakejś pół godzinie deszcz kwiato- 
wy ustał, Medjum spało dalej. (Wtedy ta- 
jemaniczy głos poprosił przewodniczącego 
seansu, aby zgasił światło elektryczne, w 
którego Świetle odbywała się opadanie 
kwiatów. Żądamiu temu stało się zadość. 
W pokcju zapanował półmrok. Paliła się 
tylko mała czeńwona lampka. Aż oto nad 
glowami uczestników ukazała! się błękitna 
wirująca kula, której światło, rosło, aż na- 
pełniło cały pokój, Potem ikula' przemieni- 
ła się w: podługowaty kształt, podobny do 
karabeli — i znikła. Zdumiewający seans 
był skończony. 

jęczmień bę- 

  

   

wieniem i chodzą za nami z tyłu. Po 
dłuższym spacerze między obozami do- 
chodzimy do „restauracji harcerskiej * 
t.j. dużego namiotu, w którym za skrom- 
ną opłatą starszyzna harcerska raczy się 
żywić skromnym posiłkiem. Zostajemy 
tu na'kolacji. W pobliżu restauracji spo- 

tykam rodaka, przedstawiciela harcerzy 
polskich p. Rudnickiego. Cieszy się tu 
nadzwyczajnem powodzeniem, jako egzo 
tyczny gość z dalekiego „Południa* i mu 
si wpisywać swe nazwisko do książe- 
czek pamiątkowych niezliczoną ilość ra- 

zy. Po kolacji harcerze kładą się spać w 

namiotach. Oglądam wnętrze. Na tra- 

wie, po obu stronach namiotu, podwyż- 

szenia, pokryte białemi  przešcieradtami 
i kocami — pośrodku trawa i to wszy- 
stko. O 10-ej wszyscy kładą się spać, a 
gości uprzejmie wypraszają z obozu. 
Udajemy się na spacer, część towarzy- 

stwa w samochodzie, część (i ja w tej 

liczbie) piechotą. Idę pieszo przez las z 

harcerzem, p. L., który otrzymał pozwo- 
lenie na opuszczenie obozu do północy. 
Młode harcerzyki z ogromnem upodoba- 
niem i starannością co kilka minut spraw 
asają prawa swego przełożonego (p. L., 
który nam towarzyszy) do spaceru o tak 
spóźnionej porze.; Dochodzimy do brze 
gu morza i stajemy wszyscy zachwy- 
ceni. Tu, „na południu”, można zoba- 
czyć niezwykłe w tej porze roku w iu- 
nych częściach Norwegji zjawisko — 
księżyc, który rzuca swoje blade świa- 
tło na biały piasek wybrzeża i na mor- 
skie fale. Jest jednak dość widno, tak, że 
gwiazd zobaczyć nie można. Zato wi- 

Ktoby wiedział, że w tym  wgniecionym 

w ziemię dworku są takie skarby historyczne, 

ktoby przypuszczał, że w absolwentce akade- 

mji obornej drzemie znawczyni, zbieraczka 

najwyższej klasy. 

— To galerja košciuszkowska, — poka- 

zuje pani Phullowa. 

Nadzwyczajne! Znamy kilka oklepanych, 

banalnych wizerunków Kościuszki — zawsze, 

wszędzie te same: z szablą przed nosem, na 

chabecie, w sukmanie! Tu ściany są obwie- 

szone kilkudziesięcioma litografjami, sztycha- 

mi — wizerunki Kościuszki w czasach mu 

współczesnych. Są francuskie, niemieckie, an- 

gielskie, rosyjskie, amerykańskie, holenderskie .. 

Kościuszko byt przecie popularny, znany na 

całym świecie, międzynarodowość tych lito- 

grafij świadczy o tem doskonale. Kościuszko 

jest bardzo rozmaity, jego kałmuckie rysy, raz 

wyraźnie podkreślone, raz zupełnie pominięte. 

Amerykanie wyobrażali sobie Kościuszkę, jako 

pełnego ognia młodzieńca — drugiego Św. je- 
rzego, Niemcy, jako złego, starego pryka — 

coś a la Fryderyk; dla Moskali był on strasz- 

nym, dzikim mężem kudłatym, z wilczemi zę- 

bami; dla Francuzów uduchowionym apostoiem 

wolności w czerwonej kałotce na głowie. Ta 

galerja, to unikat. 

Stary pan Phull zebrał Kościuszkę, pani 

Phuilowa tylko go pielęgnuje i czasem uzu- 

pełnia — zato sama sklecila takąż galerię 

sławnych kobiet polskich. 

Platerówna, Deotyma, z Tańskicn Hof- 

fmanowa, Barbara Radziwiłłówna — no, mniej- 

więcej wiadomo co to były za jedne. Ale Klau- 

dyna Potocka, Tomaszewska, Nakwaska, Szcza 

niecka, Wilkońska, Krakowowa, Kicka, Chodź- 

ko, Lanckorońska.... 

Pani Phullowa uważa, że nie wiedzieć o 

nich jest dowodem równej ignorancji, jak? me 

wiedzieć o Napoleonie, czy Mojżeszu. Lituje 

się nad moją tępotą. jej dziesięcioletnia có- 

reczka Kocia terkocze o Krakowowej i Szcza- 
nieckiej, jakby je znała osobiście. Widać, ze 

jest córką swej matki, a nie magistrem л- 

storji uniwersytetu warszawskiego. Jednak 

gdyby nie te sztychy nie uwierzyłbym w ist- 

nienie tych bab — a i tak nie wierzę, by 

zrobiły połowę tego, co opowiada pani Phullo- 

wa. 

Najdrogocenniejsza jest mała, oszklona 

szata, pełna medaljonów, krzyżyków, łańcusz- 

ków, obrączek z 31-go roku. Cała biżuterja 

powstaniowa. Proste, żelazne drobiazgi, krót- 

kie daty, wzruszające napisy. Trzebaby mie- 

siąca, nie kwadransa, by obejrzeć wszystko 

dokładnie, a tu wołają na obiad — trzeba się 

śpieszyć, bo tutejsi ludzie przy stole są grož- 

ną konkurencją. Karol. 

  

BUDOWA OLBRZYMIEGO 
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W obecności licznie zajproszonych gości 
dokonano w: Akrom (Ohio — USA) uroczy 
stošci zmontowalnia przedniej części no- 
wego amerykańskiego olbrzyma powietrz ‹ 
mego „Macon. 

S IS AO AIESEC TTT SS AIK T IS IEA 

dać dobrze horyzont, gdzie morze zle- 
wa się z czystem, pogodnem, błękitnem 
niebem. Cichym zachwytem nad pięk- 
nem tego obrazu kończymy nasz wieczór. 
Nazajutrz nasza gospodyni przeprasza, 
że nie okazała nam wczoraj dość wzglę- 
dów. należących tak niezwykłym go- 
ściom. Niewiedziała bowiem, że jedna z 

pań, jest aż z Polski. 
Całe miasteczko jest już oczywiście 

dokładnie poinformowane 0 przybyciu 
tak niezwykle egzotycznej osoby. Wyjeż 
dżamy do najbardziej południowego 
miejsca Norwegji i wracamy dopiero 
wieczorem, by słuchać pieśni przy ogni- 
sku. Ognisko samo wygląda dość skro- 
mnie. Zato imponujące jest morze głów 
dziecięcych. Harcerze siedzą wprost na 
ziemi. Jasne, często wprost białe głowy 
kilku tysięcy chłopaków, wyróżniają się 
na jednolitem, szaro-zielonem tle ubra- 
nia. Przed tem morzem jasnych głów, 
znajduje się duża scena i radio — apa- 
rat nadawczy. Gruby jegomość w czer- - 
wonym płaszczu i kapeluszu prowadzi 
bardzo żywą konierensjerkę. Nic nie ro 
zūmiem, ale z ruchów i z intonacji gio- 
su, domyślam się, że musi to być coś 
strasznie zabawnego. To też dzieciaki 
i licznie zebrana publiczność aż ryczą z 
uciechy. Mnie, jako cudzoziemce, oka-- 

zują specjalne względy: siedzę więc 
wśród chłopców i widzę i słyszę bardzo 
dobrze.. Coraz to inna grupa śpiewa pie 
śni. Są one prawie wszystkie bardzo 
wesołe, nieraz b. melodyjne, nie jestem 
jednak pewna, czy są norweskie. Słysza- 
łam kilka znanych melodyj, jak np. z   

 



    
   

    

   

Na odcinku gospodorczym 
Przemysł bekonowy w Polsce, W Pol- 

sce jest 38 przetwórni bekonowych i szyn- 
kowych, pozatem na terenie w. m. Gdań- 
ska — 3, razem więc na terenie polskiego 
obszaru celnego — 41 przetwórni, które 
produkują bądź 'tyllko bekony, bądź tylko 
szynki, bądź wreszcie łącznie bekony i 
szynki. 

W wymienionych przetwórniach įprze- 
robiono sztuk trzody: w: roku 1926 — 165 
tysięcy, 1927 — 117 tys., 1928 — 131 tys., 

1929 — 325 tys., 1930 — 550 tys., 1931 — 
1.202 tys. i wi pierwszem półroczu bieżą- 
«ago roku 612,8 tysięcy sztuk: trzody. Ро- 
czynając iwięc 0d roku 1929, jesteśmy 
świadkami poważnego wzrostu produkcji 

przemysłu bekonowego. Jednak wartość u- 
zyskiwana za iwyprodukowiane bekony i 
Szyniki, w zależności od zmiennych kon- 
jumktur na rynku angielskim, ulegała bar- 
dzo znacznym wiahaniom. Przeciętna rocz- 
na cena za owt. bekonu w shl. przedsta- 
wiała się następująco: dla roku 1926 — 

97, 1927 — 76, 1928 — 80, 1930 — 83, 
1931 — zaledwie 47,7 i w pienwszeia pół- 
roczu 1932 — 43,6. Jalk widzimy, w okre- 

sie największego rozwoju naszego przem;- 

- słu bekonowego, ceny z roku na rok kształ 

tują się wybitnie zmižkowo. 

Nasz udział procentowy w dostawie be 
konów; na rynki zagraniczne wynosił w ro- 
iku 1931 — 9,67 proc. Po Danji (65,89 pr.) 

zajmujemy drugie miejsce, — dalej idzie 
Holandja, Szwecja, Litwa (3,25 proc.), i 

szereg innych państw. W pierwszych 5 
maiesiącach bieżącego roku nasz udział w 
eksporcie bekonów (do Anglji) wynosił: 
w styczniu — 9,3 proc., w: lutym — 10,5, 
w marcu — 12,0, w, kwietniu — 9,2 i w 
maju — 11,9 proc. AAB 

Horoskopy co do konjunktur hodowla- 
nych. — Jedno z poważniejszych wydaw- 
miet — „Rolnietiwo”, na podstawie wiado- 
mości o dalszych ograniczeniach produk- 
cji w szeregu państw i przyjmując pod u- 
kułów hodowianych w porównaniu do ryn- 
fku zbożowego, — przewiduje, że już w naj 
bliższym. czasie nastąpi sezonowa zwyżka 
cen głównych artykułów hodowlanych. 
„lstnieją wszelkie objektywne dane do 
<czymienia. przypuszczeń, że w; ciągu jesieni 
imimy ceny artykułów hodowlanych będą 
kształtować się na poziomie wyższym od 
zeszłorocznego”. Na jpewne jednak osła- 
bienie tendencji zwyżlkowej może wywrzeć 

  

„ wpływ ograniczenie konsumcji, wywołane 
ogólną ciężką sytuacją gospodarczą. To 
samo dotyczy również Polski. W każdym 
razie należy liczyć się u nas z poważną ро- 
prawą cen antykułów hodowlanych w sto- 
sumiku do cen artykułów roślinnych. 

Jeszcze o projektowanej zniżce opłat 
za przesyłki żywnościowe. — Poruszaliś- 
my już tę sprawę pnzed kilku dniami. Nie 

pmaestaje ona schodzić ze szpalt prasy go- 
Spodamczej wogóle, a zwłaszcza organów 
branżowych, w) oświetleniu dla projektu u- 
jemnem. Między innemi zwraca się słu- 
Szną uwagę na to, že ułatwienia przesyłki 
mięsa i wędlin wzmoże w niesłychany spo 
sób tajny ubój i tajny pojkątny handel te- 
mii antykułami, a więc zagrażać będzie na 
całej linji zdrowotności publicznej. 

Spadek konsumćji produktów mafto- 
*toych, — Biorąc porównawczo miesiące 
maj 1931 m., a tenże miesiąc w r. 1932, 
stwierdzić należy stosunkowo znaczny spa 
dek konsumcji prod. naff. w: kraju. A więc 
konsumcja benzyny spadła o 925 ton, na- 
fty — o 447 ton, oleju gazowego i opało- 
wego — o 269 ton, olei smarowych — o 
626 ton i parafiny — o 52 tory. 

Walka o zniżkę cen artykułów. przemy- 
słu papierniczego, — Mimo znacznego w о- 
statnich czasach spadku cen surowców, 
matrjałów! technicznych oraz półfabryka- 
tów, używanych pnzez przemysł papierni- 
czy (spadek ceny drzewa celulozowego wy 
nosi około 50 proc. 'w' stosunku do cen ze 
stycznia 1930 r.), ceny papieru ną rynku 
krajowym utrzymywane są na poziomie 
zbyt wysokim, co potwierdza fakt dużej 
*ozpiętości, jaka istnieje między cenami 
papieru (krajowemi a zagranicznemi. Za- 
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KRONIKA 

PIĄTEK 

Dziś 29 Wscnód słońca g. 4.11 

cy Zachód słońca g.20.00 

Abdona 

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEO- 
ROLOGICZNEGO W WILNIE 

Z dnia 28 lipca 1932 r. 
Ciśnienie: 758. 

Temperatura średnia: -+ 20. 

Temperatura najwyższa: +28. 

Temperatura najniższa: +15. 

Opad: 16 mm. 

Wiatr: północno - zachodni.. 

Tendencja: barom. drobne wahania. 

Uwagi: po południu burza, deszcz. 
  

URZĘDOWA 

— PAN PREZES RADY MINISTRÓW 
ALEKSANDER 'PRYSTOR odjechał dziś 
o godz. 23,25 do Warszawy, żegnany na 
dworcu [przez p. wieewojewiodę Marjana 
Jankowskiego, 'p. prezydenta miasta Ma- 
leszewskiego i innych przedstawicieli 
władz. 

MIEJSKA 

— „Arbon* angażuje się w robotach 
asfaltowych. — W czasie rozmów, pro- 
wadzonych na temat pożyczki na robo- 
ty asfaltówe w mieście, przedstawiciele 
„Arbonu* wysunęli projekt oddania' 
tych prac reprezentowanemu przez nich 
Towarzystwu. 

Z chwilą, gdy to nastąpi, „„Arbon* 
rozpocznie natychmiast porządkowanie 
jeźdni, przeznaczając na ten ceł fundu- 
sze, które w myśl umowy .wpłacane są 
do kas miejskich, jako należność za eks 
ploatację linij komunikacyjnych. Projekt 
przewiduje całkowite uporządkowanie 
ulic w przeciągu lat 3. W roku bieżącym 
wyasfaltowane zostałyby ulice: Ostro- 
bramska, i Wileńska (na odcinku od 
Dominikańskiej do Mickiewicza), Krółew 
ska, Uniwersytecka, i Biskupia, czyli 
razem 14 tys. mtr. kw. z ogólnej liczby 
65 tysięcy mtr. kw. przewidzianych w 
całem mieście. Jeżdnie, zdaniem „Arbo- 
nu“ nie trzeba asfaltować całkowicie, a 
wystarczy ułożyć odcinki szerokości 6 
mtr. 

Roboty mogłyby się rozpocząć w 
przyszłym miesiącu i trwałyby do póź- 
nej jesieni. 

W związku z powyższemi propozycja 
mi „Arbonu* dowiadujemy się o całym 
szeregu narad, i konierencyj, jakie od- 
były się w magistracie w ostatnich 
dniach. Ostateczna decyzja ma zapaść 
niebawem. * 

— LUSTRACJA KOLONJI ŻYDOW- 
SKIEJ. Naczelny lekarz szkolny m. Wilna 
p. dr. Brokowski odwiedził ostatnio dzie- 

PAE TVT NL TTT 

obserwowana zniżka niektórych gatunków 
papieru w kraju, różnicy tej nie zniwelo- 
wała. 

Wobec tego, że ikartel papierniczy sta- 
nowczo zastrzegł się przeciwiko obniżce cen 
papieru, rząd uznał w tych wamunkach za 
Ikonieczne spowodować przyśpieszenie zniż- 
ki cen papieru na rynku krajowym, wpro- 
wadzając czasowo ulgi celne na papier. 
Odnośne rozpo: ie zostało ogłoszone 
w Nr, 58 Dziennika Ustaw. Powyższe po- 
sunięcie rządu tembardziej było wskazane, 
że ceny obecne papieru w: wyjątkowo ujem 
ny sposób odbiły się na ruchu wydawni- 
czym. h 

| 0d Administracji | 
Uprzedzamy Sz. Sz. naszych prenumeratorów zalegających w opłacie 

abonamentu, że z dniem I-go sierpnia wstrzymamy wszystkie egzem- 
plarze nieopłacone do tej daty. 

operetki filmu „Kongres tańczyć. O- 
prócz Norwegów śpiewają także goście 
angielscy, duńscy i szwedcy. O godz. 
10.30 zabawa się kończy. Komenda spać! 
ldziemy spać i my. Nazajutrz jedziemy 
się kąpać w morzu. Samochód przywo- 
zi częściami wszystkich, którzy biorą u- 
dział w naszej wycieczce. Towarzyst- 
wo zebrało się międzynarodowe. Więk- 
szość oczywiście Norwegów, ale także i 
jeden Szwed, dr. Fischer (Węgry) p. P. 
(Danja) no i ja. Rozsiadamy się na 
przybrzeżnych skałach jak dziwaczne, 
ogromne ptaki i „wygrzewamy* się na 

cu*. Norwedzy zapewniają, że jest 
gorąco (czyżby?). Po „obiedzie* za- 
improwizowanym na zwykły podczas 
wycieczek sposób norweski „chleb*, 
ser, marmelada, pasztet mięsny, owoce, 
wygrzewamy Się znowu na skałąch, a 
potem wracamy do obozu. Właściwie 
obóz już się skończył i harcerze wyjeż- 
dżają, ale nie wszyscy razem, lecz partja- 
mi. Widzimy, jak idą naładowani jak wiel 
błądy w pustyni. Przeważnie ogromne 
chłopaki z buziami ośmioletnich malców. 
Śpiewają wszyscy i witają wesoło prze- 
chodniów. Nieraz gra orkiestra. U same- 
Bo wyjścia chłopcy urządzili kawał swej 
ikiestrze: puścili ją naprzód, a sami po- 

<ichu się zatrzymali. Pokładają się teraz 
ze śmiechu, podczas gdy muzykanci kro 
czą żywo naprzód, wygrywają marsza. 
Wewnątrz obozu teraz chłopcy jedzą kolacį к 1 

cję. Podchodzimy do grupy z San- 
defiord. Kilkadziesiąt chłopaczków i kil- 

większych chłopców jedzą własno- 
4 ręcznie przygotowaną kolację pdd go- 

EE 
о к) Sł, 
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łem niebem. Wszyscy siedzą naokoło na- 
sypu z ziemi, który służy jako stół i pa- 
trzą na nas ciekawie. 

Na prośbę przywódcy tej grupy, pol- 
ska pani t.j. ja, wygłasza kilka słów po- 
witania po esperancku, które tłumaczy 
jeden z harcerzy, na co chłopcy odpo- 
wiadają głosnem  trzykrotnem „hurra * 
na cześć Polski. Po kolacji wszyscy chó- 
rem śpiewają modlitwę i znowu marsz 
do ogniska. Zdaje się, że program 516 
powtarza. Nie jestem tego pewna, bo 
nic nie rozumiem. W każdym bądź ra- 
zie ryki, pełne radości są nie mniej głos- 
ne, niż wczoraj. Rozmawiam z jednym 
harcerzem polskim p. Rud. Jeden z chłop 
ców ze strasznie poważną miną nie- 
spostrzeżenie nas fotografuje, chociaż 
stoimy pod drzewem i jest już zbyt cie- 
mno dła zdjęcia. Usiłujemy zachować 
poważne miny i nie zmieniamy pozycji. 
Gdy wracamy, p. A. śmiejąc się tłumaczy 
mi, że ludzie z miasta, siedzący na ław- 
ce powiedzieli dopiero co, że czekają, na 
polską damę i to akurat wówczas, gdy 
przechodziłam obok. Biedni mieszkańcy 
Mandal — przeoczyli być może jedyną 
w ich życiu okazję zobaczenia, niewia- 
sty z Polski! A jest to sensacja nielada 
w Norwegji. Dużo bowiem ludzi, nawet 
w Osło mówiło mi, że po raz pierwszy w 
swem życiu mówią z żywym człowiekiem 
z Polski. Zato nazajutrz mam niemniej- 
sensacyjne spotkanie towarzyszy 
nam bowiem podczas wycieczki harcerz 
z Islandji. Niestety, muszę jedynie go o- 
glądać (zresztą jest to b. przyjemne dla 
oczu zajęcie), gdyż mówi tylko po duń- 

cięcą Kkolonję żydowską w Pośpieszce, 
gdzie stwierdził, że zastosowano wszystkie 

jego zalecenia, mające ma celu usunięcie 
braków. 

Utrzymanie kolonji tak pod względem 
higjeny jak odżywiania mie pozostawia o- 

becnie nie do życzenia. 
— 0O BĘDZIE Z NOWYMI KIOSKA- 

MI ULICZNYMI. Ustawione niedawno na 
ul. Mickiewicza i Wielkiej dwa kioski ga- 
zetowe, okazały się mieodpowiednie dla 

swych celów, gdyż są zbyt drogie i w: do- 
datku niewygodne. Wobec tego magistrat 
zrezygnował z budowy tych kiosków, de- 
cydując się jednocześnie ma rozpisanie 
przetargu na kioski bardziej uproszczone 
i tańsze, | 

SZKOLNA 

— PIAŃSTWOWA ŚREDNIA SZKOŁA 
TECHNICZNA im. Marszałka Piłsudskie- 
go w Wilnie podaje do wiadomości, że po- 
dania o dopuszczenie do egzaminów wstęp- 
nych będą przyjmowane do dnia 25 sierp- 
mia. — Szkoła posiada: wydziały: Mechani- 
czmy (przemysłowy), Kolejowy, Mechani- 
czno - Elektryczny, Budowiany, Drogowy 
(Lądowy i Wodny), Meljonacyjny i Mier- 
miczy, oparte na 7-mio oddziałowej pub- 
licznej szkole powszechnej lub 3-ch ukoń- 
czonych klasach gimnazjum, oraz wydział 
elektryczny, oparty na 6-ciu ukończonych 
klasach gimnazjum. 

Szczegółowych informacyj udziela se- 
kretarjat szkoły, Wilno, ul. Holendernia 
Nr, 12. 

RÓŻNE 
— Nowe projekty co do stacji autobu 

sów zamiejskich. — W trakcie robót na 
Górze Bouifałowej. gdzie, jak wiada- 
mo, ma być urządzony park, wyłoniła 
się kwestja stacji autobusow  zamiej- 
skich. Ażeby nie włączać stacji do ogól- 
nego planu parku, powstał znów projekt 
przeniesienia jej na ulicę Zawalną, koło 
rynku drzewnego. W tej sprawie odbyły 
się konferencje w sekcji technicznej, — 
która jest inicjatorką tych pomysłów. 

Poprzednie roboty pochłonęły sporo: 
kosztów. O potrzebie budowy dworca 
autobusowego mówi się już od paru lat, 
lecz jak dotychczas, bezskutecznie. Gdy 
wreszcie rozpoczęto roboty i praca zda 
je się postępować naprzód — wyłania 
się nowy projekt. Beznadziejne perpe= 
tuum mobile, bezradności magistratu. 

‚ — Izba Rzemieślnicza w Wilnie w- zrozu- 
mieniu katastrofalnego stanu gospodarczego 
rzemiosła szewskiego, redukującego do mini- 
mum jego możliwości płatnicze — wystoso- 
wała w dniu 27 lipca b.r. obszerny _memorjał 
do Ministerstwa Skarbu, zawierający wniosek 
o wydanie zarządzenia, mocą którego pracow- 
nie rzemieślnicze szewskie prowadzone w la: 
tach 1932 i 1933 przez wlašciciela przy wspol- 

udziale najjwyżej jednego członka rodziny, lub 
jednej najemnej siły pomocniczej — byłyby 
wolne od obowiązku płacenia podatku obro- 
towego. 

— PIEKARZE NA ROWERACH. —- 
NIEZWYKŁY POKAZ ZRĘCZNOŚCI, 
TECHNIKI I UWIAGI. Wprowadzona o0- 
statnio na arenę Cynku Staniewskich w 
Wilnia gra sportowa — foótbal nia rowe- 
rach, przyciąga codzień tłumy żądnych e- 
mocyj widzów, do płóciennego gmachu 
przy ul. Mickiewicza 55, Istotnie footbal 
“ owerowy, demonstrowany przez dwie 
rużyny mistrzowskich rower: tów, jest 

та nadzwyczaj interesującą i daje Sa: 
dzom maksimum emocyj sportowych, tem- bardziej, że tempo gry jest błyskawiczne, 
a ciągła zmiana sytuacyj potęguje bar- dziej Jeszcze wrażenie. Qodzień grają Ż 
inne drużymy. 

* 

TEATR I MUZYKĄ 
— PREMJERA 

NIM. Dziś, w piątek 29 lipca o godz. 8,15 po raz pierwszy ukaże się pełna humoru 
i pogodnego nastroju farsa Arnolda i Ba- 
cha „Pod zarzadem. įpnzymusowym“. W. 
Sztuce tej da się poznać publiczności wi- 
leńskiej, chwilowo bawiący wi (Wilnie b. 
dyrektor Teatrów) Lwowskich p. Ludwik 
Czarnowski, który; wystąpi! w: roli „Hasel- 
huna*. Pozatem udział biora: pp. Greli- 
chowska, Kamińska, Szurszewska, Zastrze 
żyńska, Zielińska,  Zelwerowiczowa, Bu- 
dzyński, Domański, Gliński, Loedl, Wasi- 
lewski, Janiszewski i in. „Pod zarządem 
przymusowym reżyserował p. Czarnow- 
ski, w którego interpretacji sztuka: ta cie- 
szyła się dużem powodzeniem we Lwowie 
i Krakowie. 

Jutró w sobotę 30 lipca i dni następ- 

sku i po angielsku. Pytać zaś go przez 
tłumacza na wycieczce nie wypada. Mu- 
szę więc z żalem w sercu przeoczyć być 
może jedyną w mem życiu sposobność 
porozumienia się z „prawdziwym Islat:d- 
czykiem*! Tę ostatnią naszą wycieczkę 
w okolicach Mandal psuje deszcz. Otu- 
leni w płaszcze, leżymy pod drzewem i 
oczekujemy samochodu, który akurat 
odjechał, by odwieźć jednego z naszych 
miłych towarzyszy do miasta. jakże do- 
brze czują się teraz liczni Norwedzy, 
spędzający swe wakacje zwykłym nor- 
weskim zwyczajem w lesie, w autach i 
namiotach! Pochowali się teraz i są 
zupełnie bezpieczni. Zresztą do miasta 
blisko i wkrótce samochód powraca, 
część towarzystwa odjeżdża, reszta wra 
ca piechotą, gdyż droga do miasta nie 
jest daleka, a Norwedzy nie boją się 
deszczu, ani chodzenia pieszo. Tego sa- 
mego wieczoru wyjeżdżaliśmy z powro- 
tem do Oslo. Po drodze spotykamy licz- 
nych harcerzy, którzy również wracają 
piechotą, lub na rowerach i witają się 
z nami wesoło, gdyż wieziemy ze sobą 
do Arendalu harcerza p. L., który wy- 
jeżdża do Londynu. Do widzenia, połud- 
niowe brzegi Norwegji, białe i ciemno- 
czerwone domki i nagie skały przymor- 
skie! Wątpię, czy jeszcze je kiedykolwiek 
w życiu zobaczę! A szkoda, bo są nie- 
zwykle piękne, jak resztą cała Norwe- 

gja. S—na. 

Anis 
“ 
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ierta posterunkowego skazany na Śmierć 
Wyrok w procesie Kwiecińskiego 

(Od specjalnego korespondenta z Głębokiego) 

W dniu wczorajszym wileński Sąd Okrę- 
gowy rozpatrywał w trybie doraźnym na se- 

sji wyjazdowej w Głębokiem sprawę przeciw 

ko Konstantemu Kwiecjńskiemu, zabójcy po- 

sterunkowego z Paratiatowa š. p. Wilhelmia 

Andrzejewskiego. 
TŁUMY NA SALI 

Proces ten wywołał w Giębokiem niebywa 

łe zainteresowanie, dowosłem czego był iakt, 

że jeszcze na pół godziny przed rozpoczęciem 

się procesu. obliczoną nor:nalnie na 250 osób 

salę Sądu Grodzkiego, gdzie odbywała sie roz 
prawa, zapełnia podwójnie żądna emocji pu- 

blierność. Większość wśród niej ---- to przy- 

byli w tym dniu na tarę do Głębokiego miesz 
kańcy sąsiednich okolic. 

FPunktualnie o godz. 9,16 miejsca za ziel - 
nym stołem zajmuje sąd w składzie następują 

cym: przewodniczący Józef Zaniewski oraz sę 

dziowie: Konrad Bobrowski i Czesław Sien- 
kiewicz. Sekretarzuje p. L. Grzymkowski. 

Po sprawdzeniu personaljów oskarżonego, 

następuje odczytanie aktu oskarżenia. 
Szczegóły jego są  naogół znane naszym 

czytelnikom z obszernych reportaży krymina!- 
nych, jakie już umieszczaliśmy, w streszcze- 

niu zaš sprawa przedstawia się następująco: 

Z PODCIĘTEM GARDŁEM 
W dniu 6 bm. w godzinach porannych prze- 

chodzący lasem w pobliżu Dołhinowa pastuch 

sąsiedniego majątku Włodzimierz Czerniawski 
natknął się na zwłoki posterunkowego Andrze 
jewskiego. Ogromna rańa od cięcia siekierą w 
tyi głowy oraz poderznięte gardło wskazywa- 

ły, że padł on ofiarą bestjalskiego morderstwa. 
O straszliwem odkryciu Czerniawski powia 

domił niezwłocznie władze policyjne, które ze 
swej strony wszczęły energiczne Śledztwo ce- 

lem wykrycia zbrodniarzy. я 

W wynku zarządzonego za zbrodniarzami 

pościgu patrol policyjny natknął się w pogra- 

ATRODANTIS I i ZEE ISTA, STS RES 

mych o godz. 8,15 „Pod zarządem przymi- 
sowym“ z gościnnym występem dyr. L. 
Czarnowskiego. 

— TEATR LUTNIA. Dziś w. piątek 
29 bm. nieczynny z powodu próby gene- 
walnej. 

— „AZEF“ jpremjera w Lutni. GOS- 
CINNE' WYSTĘPY JÓZEFA WINAWE- 
RA. Jutro, w sobotę 30 lipca o godz. 8,15 
odbędzie się premjera fenomenalnej sztu- 
ki A. Tołstoja i P. Szczegolewa „Azef”, o- 
snuta ma tle głośnej afery szpiegowskiej z 
czasów przedwojennych. W roli „Azefa* 
wystąpi artysta teatrów łódzkich, Józef 
Winawer, który w Łodzi grał „Azefa” kil- 
kadziesiąt razy, zyskując rekordowe powo 
dzenie, Pozatem w „Azefie* wystąpi po 
raz pierwszy: p. Jan Bonecki, reżyser i zna- 
komity artysta teatrów warszawskich, 
grający jedną z czołowych ról. 

POPOŁUDNIÓWKA NIEDZIELNA. 
„FLORETTE I PATAPON“ W.TEA- 

ТЕЛЕ LETNIM, W niedzielę 31 lipca 0 g. 
4-tej pp. po raz pierwszy i zarazem ostat- 
ni dana będzie wesoła farsa Henneguin'a 
„Plorette i Patapon', po cenach popołud- 
niowych. W poniedziałek „Florette i Pa- 
tajpon po raz ostatni. Są to pożegnalne wy- 
stępy p. Ciecierskiego. 

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

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— GDZIE SIĘ PODZIAŁO 650 RU- 

W TEATRZE LET- BLI? — U Bronisława Kazuro (W. Pn- 
hulanka 25-2) nocował z 27 na 28 bm. 
mieszkaniec kolonji Piecielowo gm. hruz 
dowskiej pow. wil. - trockiego, Jozef 
Kurdzieko. 

Rano gość wszczął alarm, że skra- 
dziono mu podczas snu 650 rubli w zło- 
cie, otrzymane w przeddzień za sprzeda 
ną ziemię od Franc. Tanona ze wsi 
Krótkie gm. łuczajskiej. 

Składając zameldowanie w policji, 
poszkodowany oskarżył o kradzież Ka- 
zuro, niemniej jednak podejrzewa, że* 
działał on w porozumieniu z Tanonen!. 

Komisarjat rozwiązuje zagadkę. 
— JEDENASTOMIESIĘCZNY  TOPIELEC. 

--- Wczoraj podczas chwilowej nieuwagi do 
mowników wpadi do kotła napełnionego wo- 
dą 11-miesigczny A. Kossowski (Zawalna 30). 

Dziecko zdołano uratować, zaś pogotowie 
udzieliło mu skutecznej pomocy. 

— ZATRZYMANIE ZŁODZIEJA. Wi- 
tosżko Józef (Zwierzyniecka 16), mwylą- 
mawszy zamek przy wejściu do fabryki 
kopyt szewskich, mieszczącej się w domu 
Nr. 15 przy ul. Zwierzynieckiej, dostał się 
do wnętrza fabryki i skradł na szkodę Ro- 
galewa Kasrjela oraz jego brata Rogaie- 
wu Uszera linę żelazną, trzy klucze fran- 
cuskie, 10 kluczy zwykłych oraz 100 par 
kopyt szewckich, łącznej wartości 200 zł, 
Złodzieja zatrzymano. W czasie rewizji 
znaleziono u niego część skradzionych rze- 
czy, które zwrócono właścicielom. 

— Zginął pracownik firmy „Koncern. — 
Przed paru tygodniami wyjechał z Wilna do 
Klecka w sprawach handlowych przedstawiciel 

firmy: „Koncern* (Teatralna 4) A. Glas (Po- 
narska 30). Dotychczas żona wymienionego 
nie otrzymała od męża żadnej wiadomości, a 
nadomiar złego wysyłane do Kiecka listy wra 
cają z powrotem wobec nieobecności adresa 
ta. P. Glas obawia się, że mężowi jej przy- 
trafił się jakiś wypadek. 

— OFIARY PIORUNÓW. W zašcianku 
Janowo gm. szumskiej pow. (trockiego zo- 
stał porażony piorunem w polu Michał 
Wałkowicki lat 12. 

W. podobnych okolicznościach została 
zabita wew si Świątniki tegoż pow. Józefa 
Okoniewiczowa lat 40. 

— ALARMY POŻAROWE. Wczoraj 
w dzień na terenie parku uzbrojenia zajpa- 
liła się beczka ze smołą. Ogień bez trudu 
ugaszono, 

Wieczorem straż ogniowa wzywana by- 
ła na: Popławską 21. Alarm okazał się fał- 
szywy, ponieważ zaszedł tam wypadek nic 
nie znaczącego zatlenia się kanapy w jed- 
nem z mieszkań. › 

nicznym rejonie Dokszyc na dwóch podejrza- 

nych osobników, którzy zbliżających się рой- 
cjantów zasypali gradem kul rewolwerowych. 

Podczas obustronnej strzelaniny jeden z osob 
ków został przez policjantów zastrzelony, dru 
giego zaś ujęto. 

KONSTANTY I STANISŁAW 
KWIECIŃSCY 

Zatrzymanym okazał się Konstanty Kwie- 

ciński, zabitym zaś jego brat Stanisław, obaj 
mieszkańcy wsi Krypele, znani policji włamy- 

wacze, oraz kontrabandziści. 

W czasie śledztwa Konstanty Kwieciński ze 
znał, że Andrzejewskiego zaimordował jego 
brat, w chwili, gdy opaj zostali przez niego 
zatrzymani w lesie, celem wylegitymowania.— 

Sam natomiast do udziału w zbrodni nie przy 

znał się. Pomimo to, gdy w ciągu dalszego 
śledztwa wykazano mu sprzeczności, jakie za 

chodziły pomiędzy jego parokrotnemi zezna- 
niami, Kwieciński zmienił ponownie swe ze- 

znanie i stwierdził, iż brał udział w morder- 

stwie lecz gros winy nadal zwalał na zabite- 

go brata. 

Na wczorajszej jednak rozprawie, gdy po 

odczytaniu aktu oskarżenia przewodniczący za 

pytał go, czy przyznaje się do winy, oskarżo- 
ny wypari się poprzednich zeznań i odrzekł 

że całkowitą winę za zamordowanie posterun 
kowego powinien ponosić jego brat. 

WIDZIAŁ Z SIEKIERĄ W LESIE 
Wobec takiego stanu rzeczy sąd przystą- 

pii do badania świadków. 

Głowne zeznanie przeciwko oskarżonemu 

złożyi wspomniany powyżej Czerniawski, któ 
ry stwierdził, iż poznaje w Kwiecińskim jed- 
nego z dwóch robotników, których na kilka 

naście minut przed odnalezieniem zwłok po- 

licjanta spotkał w lesie, Ścinających siekierą 
gałęzie. ч 

KARA SMIERCi ZE. 
PRZEZ POWIESŹZENIE 

W dalszym ciągu zeznawali posterunkowi, 

ktorzy Kwiecińskiego zatrzymali. 
Po przesłuchaniu jeszcze dwóch świadków 

obrony, którzy nic nowego do sprawy nie 

wnieśli, oraz wysłuchaniu przemowień stron, 

sąd udał się na naradę, poczezi © godz. 14,40 

wyniósł wyrok , tnocą którego uznał oskarżo 

nego winnym współmorderstwa na osobie po 
sterunkowego Andrzejewskiego i jako takiego 
skazał na karę Śmierci przez powieszenie. 

Wyrok ten aczkolwiek spodziewany, wy- 

warł na publiczności duże wrażenie i długo 
jeszcze potem był żywo omawiany. 

Bezpośrednio po odczytaniu wyroku obroń- 
ca skazanego adw. Fruchiman wysłał do Pa- 
na Prezydenta telegram z probą o ułaskawie- 
nie. 

— 0 ile jednak nadejdzie odpowiedź odmow- 
na, egzekucja zostanie dokonana dziś rano na 

podwórzu więziennem. 

Charakterystycznemi jest, 
mówił przyjęcia ostatniej posługi religijnej i 
nie chciał widzieć się z KSiędzem. 

P. W. 
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Strzały na górze Trzykrzyskiej 
USIŁOWANIE ZABÓJSTWA I SAMOBÓJSTWA 

WILNO. — Wczoraj o godzinie 5 ra 
no na stokach góry Trzykrzyskiej od 
strony ulicy  Antokolskiej, niejaki Aloj- 
zy Balczak z Warszawy, usiłował za- 
strzelić podającą się za pracownickę po- 
cztową 24-letnią Janinę Januszkiewiczó- 
wą (Archanieliska 64), byłą żonę funkcjo 
narjusza pocztowego, następnie popełnił 
samobójstwo. 

Strzały Balczaka usłyszeli ćwiczący 
się w pobliżu żołnierze, którzy też po- 
śpieszyli rannej z pomocą. Balczak leżał 
opodał swej ofiary, nie dając już znaków 
życia. Kula trafiła go w głowę, przebija 
jąc nawylot czaszkę, 

Przybyłe w cliwilę potem Pogotowie 
Ratunkowe odwiozto  Januszkiewiczową 
do szpitala žydowskiego, gdzie zostala 
poddana operacji wyjęcia kuli znogi. 

O przyczynach, które spowodowały 
strzały, ranna mówi niechętnie, ograni- 
czając się do twierdzenia, że Bałczak 
byłł jej dobrym znajomym i że użył 
broni w czasie sprzeczki, jaka między ni 
mi wynikła na tle projektowanego wy - 
jazdu do Warszawy, do czego samobój- 
ca ją namawiał. Zeznania Januszkiewi- 
  

  

Wychowankowie mają jednak swo- 
ich wychowawców. Szopkę akademicką, 
która Święciła triumfy, w zeszłym sez0- 
nie układali uczniowie Wydziału Sztuk 
Pięknych. Oto, co włożyli w usta prof. 
Kłosa: 
A katedrę naszą stawił Witold Książę, 
Stawił Witołd, stawił ja, stawiliśmy obydwa. 

A w katedrze naszej znaleziono trupy: 
Znalazł Peksza, czy też ja, znaleźliśmy oby- 

dwa. 
A w katedrze naszej leżą trzy korony, 
Zanieśliśmy do lombardu —tam je ukradziono; 

A katedra nasza prędko legnie w gruzach, 
Legnie ona, legnę ja w Zaciszu u Macieja. 
Jakkolwiek w sposób bolesny i nie- 

przyjemny, piosenka ta posiada trochę 
aktualnego charakteru. - 
  

  

Rocznica wymarszu 
Ledjonów 

WILNO. ---- W celu uczczenia 18-ej 
rocznicy wymarszu Legjonów Poiskicn 
pod wodzą Marszałka J. "ilsudski 40 do 
walki o niepodległość Polski --- stara- 
Aiem Związku Legjonistów Polskich w 
Wilnie odbędzie się dnia 5 sierpnią 1932 
roku o godz. 17,30 w sali Miejskiej przy 
ui Ostrobramskiej nr. 5 

UROCZYSTA AKADEMJA 
:a której program złożą się: przemówie 
1a śpiewy i deklamacje. 

Po akademji wymarsz z sali Miej- 
skiej z sztandarami i orkiestrami do 
koszar I Brygady, celem uczestniczenia 
w Apelu Poległych 1 p. p. Leg. 

Organizacje uprasza się o przybycie 
ze sztandarami i ewent. orkiestrą. 

ZA ZARZĄD: 
Sekretarz (—) Bronisław Śniechowski.* 

w-z prezes (—) Eug. Kozłowski. 

Znaczna kradzież przy ulicy 
©fiarnej 

Wczoraj w dzień przy ulicy Ofiar- 
nej 4 miała miejsce niezwykle śmiała 
kradzież, dokonana przez nieznanych 
sprawców na szkodę p. Ł. Rozwadow- 
skiej i zamieszkałych u niej: Marji Za- 
błockiej i Eugenjusza Rodziewicza. 

Złodzieje dostali się do mieszkania w 
czasie, gdy nikogo w niem nie było, przy 
pomocy otwarcia drzwi podrobionym“ 
kluczem. Po splądrowaniu wnętrza wy- 
nieśli co cenniejszą garderobę w posta- 
ci futer, bielizny i ubrań, oraz biżute- 
rję. Ogólna wartość zrabowanych przed 
miotów, według obliczeń poszkodowa- 
nych, wynosi 13 tysięcy złotych. — W 
chwilę po kradzieży do mieszkania p. 
Rozwadowskiej przybyła policja, która 
po zorjentowaniu się w przebiegu ra- 
bunku zarządziła odpowiednie kroki w 
kierunku ujęcia sprawców. 

EE r 

czowej są tak mgliste, że policja nie bar 
dzo daje im wiarę. : 

Dorożkarz, który przywiózł wymienio- 
nych na ulicę Antokolską, został wynaję- 

ty z pod restauracji „Europa“, gdzie jak 
się okazało, oboje spędzili całą noc, ra 
cząc się obficie alkoholem. Niewykluczo 
ne więc jest, że Balczak zostawszy ze 
swą znajomą na górze, zdala od'fudzi, 
począł zachowywać się zbyt obcesowo, 
lecz napotkawszy na niespodziewany ©- 

"pór, wpadł w szał, wytłumaczalny u 
człowieka pijanego. 

Widząc, że Januszkiewiczowa ucie- 
ka, strzelił do niej, a gdy upadła, skie- 
rował broń do siebie. 

Dalsze dochodzenie ustali, czy przy- 
puszczenie jest trafne. Ciało Bolczaka 
przewieziono wczoraj do kostnicy. Z do 
kumentów, znalezionych przy nim, wy- 
nika, że jest on absolwentem wydziału 
medycznego uniwersytetu warszawskie- 
go i zamieszkiwał stale w Warszawie, 
przy ul. Ściennej 74. W Wilnie bawił od 
niedawna, przebywając u znajomych 
przy ul. Cichej. 

ŚWIĘTO PUŁKOWE 
6 P.P.Leg. 

WILNO. Wczoraj, jako w dniu święta 
pułkowego 6 pp. Leg., odbyło się rano na- 
bożeństwo w kościele Piotra i Pawła, w 
którem wzięli udział: inspektor armji ge- 
nerał Konarzewski, wicewojewoda Marjan 
Jankowski, dowódca dywizji pułk, dypl. 
Stachiewicz, prezydent miasta Wilna dr. 
Malleszewski, prezes Dyrekcji poczt ii te- 
legr. Zuchowicz, pp. starostowie grodzki i 
powiatu wiil. - trockiego, oraz inni przed- 
stawiciele władz państwowych cywilnych i 

Po nabożeństwie odbyła się defilada na 
ul. Kościuszki. — O godz. 12,30 urządzony 
był obiad żołnierski, w czasie którego in- 
spektor ammji gen. Konarzewski waniósł 
toasty ma cześć p. Prezydenta .Rzeczypos- 
politej i p. Marszałka. Następnie przemu- 
wiał wicewojewoda: Jankowski, składając 
6-temu pułkowi piechoty: życzenia. 

Zikolei zabierało głos szereg mówców. 
Wieczorem odbył się rauti w kasynie o- 

ficerskiem. 

--- Cyrk Staniewskich. Ostatnie dnie poby- 
tu. Dziś o godz. 8,30 wiecz. wielki program 
atrakcyj. 

  

— „ŚWIĘTO MORZA, Obchodzone 
w całym kraju „Święto Morza”, będzie i u 
nas obchodzone nader uroczyście. 

Przedewszystkiem odbędą się mabo- 
żeństwa we wszysiikich kościołach, a po 
nabożeństwie w kościele parafjalnym wy- 
ruszy pochód do grobu Nieznanego Żoł- 
nierza, gdzie odbędzie się wiec. 

Po wiecu wyruszy pochód pod gmach 
Starostwa, gdzie specjalna delegacja wrę- 
czy pamu staroście rezolucję, przyjętą na 
wiecu. 

Sporo wyjeżdża. na: „Świięto Morza” de 
Gdyni; w dniu dzisiejszym wyjechała wy- 
cięczka z Baranowicz, około 50 osób, ju- 
tro wyjeżdża Kolejowe Przysposobienie 
Wojskowe i delegacje ze wszystkich gmin. 

Chociaż ludziska narzekają na „ciężkie 
czasy', jednak wobec nadarzającej się spo 
sobności, (ulgi kolejowe), każdy chce z0- 
baczyć maszą perłę — Gdynię. Ogółem z 
Baranowicz i powiatu wyjeżdża do Gdyni 
okoła 150 osób, 

— POSIEDZENIE RADY MIEJSKIEJ 
Osierocony fotel burmistrzowski przez pa- 

nw Senkowskiego, dłuższy: czas nie był za- 
jety. Jalk się obecnie dowiadujemy, zostało 
wyznaczone przez pana starostę posiedze- 
nie Rady Miejskiej, na dzień 2 sierpnia, 
celem wyboru burmistrza. Obecnie idą tar- 
gi między frakcjami o osobę, która zajmie 
osierocony: fotel, a; większa część społe- 
czeństwa najprawdę dowie się z ulgą, że 
mareszcie magistrat baranowicki będzie 
miał „głowię* miasta, gdyż stan obecny 
był anonmalny, sę › 

że skazany od- 

х



  

rodźięhyka 
— ZAWODY PŁYWACKIE. W nie- 

dzielę na pływalni „Cresovi“ staraniem 

tegoż 'klubu odbędą się zawody pływackie 

6 mistrzostwo Grodna, zakończone me- 

czem pilki wodnej, 

— KONIEC STRAJKU PRACOWNI- 

KÓW DRUKARSKICH. Trwający od dłuż- 

szego czasu strajk pracowników: drukar- 

kkich, zalimudnionych w fabryce Łapina, 

„został zlikwidowany. 

Robotniikiom - wykwalifikowanym zni- 

żono jpobory o 20 proc. Początkowo fabry- 

ka chciała obniżyć pobory o 30 proc. Ro- 

botnicy niewykwalifikowani przystąpili do 

pracy na stałych wiarunikach. 

— TEATR MIEJSKI IM. E. ORZESZ- 

KOWEJ. — W piątek dnia 29 bm. poraz 

ostatni „Bank Nemo“. 

W sobotę i niedzielę wesoła fansa „Hisz 

pańska Mucha*, — Sztuki te są pożegnal- 

nemi przedstawieniami! zespołu =ztą  Nongebano” 

«tow 

Powiatowy Zjazd delegatów Federacji Polskich 
Zw. ©br. Ojczyzny w Stołpcach 

(Wślad za krótką wzmianką informa- 

cyjną o zjeździe F. P. Zw. O. O. w. Stołp- 

cach, (dziś podajemy obszerne sprawozda- 

nie z tej uroczystości. — Red.). 

W dniu 23 lipca 1932 r. odbył się w 

Stołpcach Powiatowy Zjazd  Delegaltów 

Federacji PZOO. W zjeździe, który był bar 

dzo liczny, wzięli udział przedstawiciele 

wszystkich gmin powiatu oraz miasta 

Stołpeów. W posiedzeniu, któremu prze- 

wodniczył posel Jerzy Gorzkowski, wziąi 

mdział starosta stolpecki p. Antoni Kul- 

wieć oraz vice-pirezes zarządu Federacji ' 

na 'wojejwództwo mowogródzikie p. starosta 

Jerzy Neugebauer, którzy w słowiach ser- 

decznych powitali Zjazd. 

Poseł J. Gorzkowski wyglosił referat 

o onganizacjach b. wojskowych na terenie 

województwa moiwogródzikiego, w którym 

omówił Stan faktyczny tych organizacyj, 

wykazujący, szereg usterek w: dotychcza- 

sowych metodach. pracy — stawiając sze- 

reg wniosków, mających na celu uzdmowie- 

nie organizacji b. wojskowych i postamwie- 

nia ich na należytym poziomie, 

  

Po referacie zabrał glos przedstawiciel : 

zarządu 'wojewódzkiego Federacji p. Śta- 

W długiem, przeszło 

— NOWE OKAZY W OGRODZIE godzinmem przemowaeniu, wygloszonem w 

ZOOLOGICZNYM. Do ogrodu zoologiczne 

go w: Grodnie przybyły nowe okazy: żó- 

raw, 2 młode, czarne bociany i rzadki o- 

kaz małej czapli (karzelka). 

KINO POLONJA. Poskromienie 

Złośnicy. 
— ŚWIATOWID. Na sezon letni ceny 

zmiżone. Wstęp 0d: 45 groszy. Dziś „CÓR- 

KA ZORRY*. . 

     

    

   

  

      

Racjonalnie Ulokowana 
Gotówka 

w dobie kryzysu to wkład 

w KOMUNALNEJ KASIE 
OSZCZĘDNOŚCI POWIATU 

GRODZIEŃSKIEGO 

Wysokie oprocentowanie—całko- 
wite bezpieczeństwo — wypłaty 

na każde żądanie. 

WYYYYVYYYYYYVYVVVVYY  /YYYVYYVYYVVYVYVVVYVVYTYE 

DZIś w KINACH P. Т. K. 
TEL. 214. CENY ZNIŻ > : 

ANNA GGT IO UEI OY 
sean. o g. 6, 8 i 10.15, 
  

Dźwiękowiec | 
Kino „POLONJA“ 

Pocztowa 4. 
Królowa dźwiękowego ekranu Jeanette 
Mac Donald w porywaiącym dramacie 
kobiety obrzuconej bł>tem niesłasz- 

mych podejrzeń p. t. 

Narzeczona 
z Loterji 

Džwiekowiec 
Kino „APOLLO“ 

Dominik. 26. 

Hans Stiiwe, Ita Rina 
i Fred Lerch 

w melodyjnym filmie świata p. t. 

TRIUMF WALCA 
osnuty na tle bujnego życia. 

  

  

KINO „PALACE“ 
: Orzaszk. 13. 

Wstep 40 gr. 

Współcześni Judyta 
i Holofernes 
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KINO 
DŻWIĘKOWE 

“ „ŠWIATOWID“ 
GRODNO, Brygidzka 2. 

niezwyikle pięknej i porywającej formie, 

mówca powołując się na historję, omówił 

te najpiękniejsze cechy żołnierskie, jakie 

zawsze cechowały Polaków. Nawiązując 

do chwili obecnej, wezwał do wytężonej 

i stałej pracy, mającej ma celu (budzenie i 

pielęgnowanie w. sjpołedzeństwie tych cnót 

żolnierskich, a przedewszysikiem: Ikarnoś- 

ci, posłuszeństwa, wyrobienia wojskowego 

i obywatelskiego, miłości Ojczyzny oraz 

gotowości bronienia jej zawsze i za wszel- 

ką cenę. Szczególniej w. czasach obecnych, 

gdy mmożą się wrogie zakusy przeciw Ca- 

łości naszych granic, całe świadome spo- 

łeczeństwo polskie musi się zespalać i 

skupiać. A 

Drugą część swego przemówienia p. 

gllarosta Neugebauer poświęcił sprawom 

organizacyjnym Federacji, zwracając 

szczególną uwagę na  Zjwiązek Rezerwis- 

tów, jako ten związek, który skupiając 

wokół siebie ogół byłych wojskowych, 9d- 

grywać będzie w terenie rolę najważmiej- 

Szą. 
aga delegaci solidaryzując się cal- 

kowicie z wywodami mówcy, nagrodzili 

przemówiene długotrwałemi oklaskami. 

Po wygłoszeniu przez posła Gorzkow- 

skiego sprawozdania z działalności Fede- 

racji za rok ubiegły i po przyjęciu tako- 

wego do wiadomości, przystąpiono do wy- 

boru nowych władz. Do zarządu powiaio- 

wego delegowano: z ramienia Oficerów Re 

zenwy pp. pos. Gorzkowskiego, C. Krzow- 

skiego i M. Bildziukiewicza, Z ramienia %- 

sadnikėw wojskowych: H. Czyściecki, P. 

Wiśniewski i W. Tumiłowicz, z ramienia 

Inwalidów Wojennych: B. Kamerę, 5. 

Klimka i T. Hromyko, oraz Z ramienia 

Związku Rezenwistów: kom. S. Jaskórzyń- 

skiego, G. Moszczyńskiego i E. Можас- 

kiego. * 

ÓW. dyskusji, iw iktorej zabierał "głos 

szereg mówców, przedstawiciel gminy ru- 

bieżewiekiej 'p. Czernobaj zaznaczył, iż 

członkowie Federacji, mimo iż są byłymi 

wojskowymi, jednak pragną zawsze być 

aktywnymi obrońcami Najjaśniejszej Rze- 

czypospolitej, zarówno obecnie, jak i w 

przyszłości. Oświaliczenie powyższe, ze- 

brani przyjęli mzęsistemi oklaskami, Na- 

stępnie iwypowiedziano się przeciw two- 

rzeniu 'w pow. stołpeckim oddziału Związku 

Podoficerów Rezerwy z uwagi ma to, by 

nie nozpraszać swych sił, postanowiono 

zaś wezwać wszystkich (kolegów podofice- 

rów rezerwy, aby gremjalnie stanęli w 

szeregach Zw. Rezenwistów. 
W wolnych wnioskach poruszono spra- 

wę wyjazdu ma uroczystość „Święta Mo- 

rza” do Gdyni w dniu 31 lipca br. i z u- 

wagi na doniosłe znaczenie tej manifesta- 

cji Narodu Polskiego, mającej stwierdzić 

niezaprzeczone prawo Polski do morza, 
wezwano wiszysitikich członków do jaknaj- 

Początek seansów o g. 6, 815, 1015 

Wstęp od 45 gr. 

PĄTiPATACHGN JAKO CHŁOPCY DORZECZY 

Nad program „Paryż w letargu". 
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Tajemnica Keithpocl- Square 
pr! Wczorajszy Odcinek powieści został 

wydrukowany częściowo, z opuszczeniem 

całego ustępu, który poniżej przyta- 
'czamy: 

Doktór Vensin wysiadł na ostatnim 
przystanku. Była to część miasta, której 
Sylwia nie znała zupełnie. „Ješli on mie- 
szka tutaj, — pomyślała, — to musi ro- 
bić codzień porządny kawał drogi do 
nas“. Doktor podszedł do pięknego, odo 
sobnionego domu, otoczonego ogrodem 
i otworzył bramkę własnym kluczem. 
Na bramie widniała miedziana tabliczka 
i Sylwia podbiegła, by przeczytać napis: 

zEżdra Zinn, " 
Pożyczki od 5 do 1500 funtów ster- 

lingow“ 

Oczy Sylwji otworzyły się szeroko 
na widok takiej sumy. Tysiąc pięćsąt 
funtów! Czyżby dr. Vensin przychodził 
tu pożyczył pieniądze? Ale w, takim ra- 
zie nie miałby własnego klucza. ,,Trze- 
ba to zbadać!'* — zdecydowała Sylwia. 
Ale uczuła silny głód. Pora śniadania mi 
nęła już dawno. Sylwia obejrzała się: 
wprost naprzeciw domu  Eždry  Žian 
znajdowała się piekarnia. Sylwia zaszła 
i poprosiła o pensową bułeczkę. Gospo 
dyni z niemowlęciem na rękach, przyję- 
ła pfzyjaźnie dziewczynkę i pozwoliła 
jej zjeś bułkę na miejscu. 

Sylwia uśmiechnęła się do maleństwa 
i, przybierając pozę dorosłej damy, u- 
siadła na krześle. Po przez okno widać 

Ё B 

Wydawca: Stanisław Mackiewicz. 

    

było wyraźnie dom Ezdry Zinna. Skle- 
pikarka chętnie podtrzymywała rozmo- 
wę z Sylwją, spoglądając co chwila na 
piękny dom naprzeciwko. 

Nagle drzwi domu otworzyły się i 
na progu ukazał się dr. Vensin, zapina - 
jący rękawiczki. 

— Widzisz, dziecko, jaką ten pan 
ma dobrą twarz, — powiedziała kobi.ia 
ukazując go przez okno, a jednak 
niema chyba gorszego człowieka na 
świecie! 

Sylwja wstała i podeszła do drzwi. 

Serce jej biło gwałtownie, ale usiłowała 
zachować się zupełnie spokojnie. 

--- Któż to jest? — zapytała z po- 
zorną obojętnością. 

Ezdra Zinn, — odpowiedziała 
sklepikarka, spluwając ze złością. —To 
jest łotr i potwór! 

— A czy pani nie zna tutaj doktora 
Vensina?. 
— Vensin? Vensin? Nie, tego nazwiska 

nie słyszałam. On pewnie mieszka gdzie 
indziej. Gdzie ty lecisz? 

Sylwia wybiegła bez odpowiedzi, 
widząc, że „dr. Vensin'* skinął na tak- 
sówkę. Za chwilę samochód zniknął za 
rogiem.. i 

„Dobrze, że mnie nie zobaczył! — 

westchnęła z ulgą dziewczynka. — Cie 
kawą historję opowiem  Dickowi. My 
nauczymy Scotland Yard, jak się pracu- 
je. Ale, co to znaczy? Co to może być? 

szerszego propagowania tej wycieczki, о- 

raz do wzięcia wi niej gremjalnego udziału. 
Na wniosek p. Łukaszewicza uchwalo- 

mo jednogłośnie urządzić w tymże dniu 31 
lipca, ma terenie całego powiatu, masowe 
wiece i zebrania protestacyjne, przeciw, za 
Ikusom niemieckim. 

Na powyższem, iw niezmiernie podnio- 
słym nastroju, zebranie Zjazdu Delegatów 
Federacji zakończono. 

| DAGTATYGZ BW WOK EG WU LZAWZOGYZIWERACZO KE 

— ODCZYT BBWR. W dniu 24 lipca 

br. od godz. 13-—14-tej, w lokalu Urzędu 

gminnego w Wawiórce, pow. lidzkiego po- 

seł naSejm z Klubu BBWIR. Tołpyho u- 

rządził zebranie sprawozdawcze z działal- 

ności Sejmu. W czasie przemówienia, po- 

sel Tołpyho omówił! najważniejsze zagad- 

nienia gospodarcze i polityczne w chwili 

obecnej, jak sprawy podatkowe, samorzą- 

dowe, reformę molmą, oświatę i ustawę © 

podatku kościelnym, oraz wzywał ludność 

do ciempliwego przetrwania obecnego kitry- 

zysu gospodarczego i do miesłuchania błęd 

nej, 'szkodliwej agitacji. Na: zebraniu była 

około 400 osób miejscowej ludności. 

— WALNE ZEBRANIE, Dnia 26 bm. 

w lokalu szkoły „Tarbut* w, Lidzie, przy 

ul. sadowej Nr 11, odbyło się zebranie Ko- 

ła Akademików Żydów, na iktórem. wybra- 

na nowy zarząd, a mianowicie: Polaczka 

Hirsza, Hurwicza Abrama, Lewinsona A- 

dolfa, Alperowicza Hirsza, Zagiera Ilja; 

ma, kandydatów: Dawidowicza Benjamina, 

Jezierskiego Leona. Do komisji rewizyjnej 

zostali wybrani: Białohrudzki Hirsz, Hur- 
wicz Abram, Kamieniecki: Gierszon. 

— Dnia 27. bm. w lokalu, przy ul. Zam 

kowej Nr. 37, w Lidzie, odprawione zosta- 

ły modly sekty baptystów przy udziale 10 

osób, przez kaznodzieję Jana Pancewicza, 

— POŻAR. W dniu 23 lipca br. o s. 

16-tej, we wsi Zalesie I, gm. sobotnickiej, 

od uderzenia pioruma w: chlew, na szkodę 

Kłusowej Zofji spaliło się trzy chlewy, 

dach słomiany na domu mieszkalnym, о- 

raz w chlewie 5 małych prosiąt i wóz. — 

(Wypadków rw. ludziach niebyło. Ogólne 

straty obliicza poszkodowana ma 1400 zł. 

— BCHA ZJAZDU LEGJONISTÓW 

W GDYNI. W roku bieżącym Zjazd Legjo- 

nistów: odbędzie się w Gdymi, W dotychcza 
sowyich izjazdach skupialiśmy się, by zado- 
kumentowiać naszą miłość do Wodza Na- 

rodu Pana Marszałka Piłsudskiego, oraz 

wylkazania gotowiości do ifiar i poświęceń 

dla dobra maszej Ojczyzny, ma obecnym 

Zjeździe w Gdyni mamy oprócz tego jesz- 
cze inny cel, a mianowicie wykazanie go0- 

towości odparcia wszelkich niemieckich 

zakusów na całość maszych granic. Tam 

musimy gremjalnie krzyknąć: „Precz ha- 

kato krzyżajcka od tego ico polskiie, bo ina- 

czej biada ci“. To też poza wyjazdem na 

w. wi. Zjazd, pożądanym jest wyjazd szer- 

szej masy spoleczeństwia. Zapisy na Zjazd 
i wypełnianie deklaracji załatwia się w lo- 

kalu Związku Legjonistów w Lidzie, ul. 

3-go Maja 27 (Ajencja Wschodnia), u p. 

sekr. Knobelsdorfa. Temmin do dnia 1-go 

sierpnia. Wyjazd nastąpi dnia 13; sierpnia 

rano o igoda. 9 do Wiilna, a stamtąd (bez- 

pośrednio do Gdyni specjalnemi pociągami 

Chętnym ma wyjazd władze państwowe idą 

z jaknajdalej idącą pomocą. 
— ODCZYTY BBWR. Na terenie po- 

'wiatu lidzkiego odbyło się szereg odczytów 

informacyjnych, urządzonych staraniem 
Pow. Rady BBWR i Sekretarjatu BBWR. 
Dotąd odczyty te odbyły się w' Werenowie, 
Ejszyszkach, Bielicy, Lipniszkach i Wa- 
wiórce. Następne odczyty odbędą się w 
Dokudowlie 31 lipca i Bieniakoniach dnia 
7 sierpnia br. 

> od Administracji 
Sprawy ogłoszeń, prenumeraty 

i ARGOS ETZ 

  

   

  

oraz korespondencji z pow. lidz- 

kiego i m. Lidy załatwia p. Józef 

Mikuła 

Lida, ui. Narutowicza 1 m.3. 

ROZDZIAŁ XXXVII. 

BEZ WYJŚCIA! 

„Pszczoła Robotnicza“ i inne gaze- 
ty przeładowane były  wiadomošciami. 
Zeznania świadków zostały zakończone 
— oczekiwano werdyktu. 

Ale sędziowie przysięgli konierowali 
już od trzech godzin i nie mogli się po 
porozumieć. 

Błądziły słuchy, że pomiędzy sędzią 
śledczym, a ławą przysięgłych wynikły 
jakieś nieporozumienia, że sędzia coraz 
to zmienia treść, werdyktu, a przysięgli 
odmawiają mu podpisów. 

O wpół do piątej sędzia koronny 
zwrócił się znów do sędziów przysięg- 
łych, proponując im swą pomoc przy 
rozwikłaniu zaplątanej sieci zeznań 
świadków. Ale przysięgli twierdzili, że 
dadzą sobie sami radę. Wydanie wer- 
dyktu opóźniał upór przysięgłych, któ- 
rzy nie chcieli odstąpić od swego zdania 
Doszło do tego, że przewodniczący wy- 
raził powątpiewanie, czy wogóle uda się 
uzgodnić werdykt. 

, Sędzia koronny: — Jednak werdykt 
musi być odczytany koniecznie. Spo- 
dziewam się, że panowie wszyscy uzna- 
ją fakt morderstwa za dokonany? 

Przewodniczący: — Tak, pod 
względem niema dwóch zdań. 

Sędzia: — Panowie znają zwykłą 
formę werdyktu: oskarżenie nieznanego 
mordercy. 

Przewodniczący: — Ta forma nie za 
dawalnia nas. Bardzo uważnie śledziłem 
przebieg sprawy i mam zupełnie wyro- 

tym 

2 

bione zdanie. 
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о 

Dźwiękowe Ceny od 40 gr. 
ny program. 1) Po 

Kino Rosyjski 

„HELIOS“ w-g genjalaego dzieła St 

Najbardziej atrakcy j- 

film artystyczny 
2) Wznowienie wielk. przehoju polskiego 

raz pierwszy 

Żeromskiego 
„Na liszy seans ceny zniżone. 

W Tajdze Sybiru (Kaidany) 
Wiatr od morza 

wzruszająca 
«pow. mił, w 
wyk najw.art 

Marja Malicka, Adam Brodzisz, Eug. Bodo, 
Kaz. Janosza-Stępowski. 

  

DZWIĘKOWE KINO 

CG/IN© 
Wielka 47. Tel. 15-41. 

Dziś podwójny program! Najświetsiejsza para kochau- 
ków Lil Dagower i Hans Stuwe zschwycz, 
wzrusza w dramacie salonowo-erotycznym 

2) Pikantna, powabna, wioš- 
niana Lili Damita jako Awanturnica 

okrętu transatlantyckiego i w aeroplanie linji powietrznej 

w głównej roli męskiej 
odgrywa 

Miłesny szept nocy 
Georg Aleksander, Akcje 

się w Londynie, Paryżu, na pokładzie 
Paryż— Londyn. Ceny od 25 gr. 

Początek o godz. 4, 6, 8, 10.15, w dnie świąt. o godz. 2 ej. 

  

Dźwiękowe kino 

„PAN“ 
w swym najnowszym 100 

dowem powodzeniu 

GABIRET 
Racjonalnej kosmetyki leczniczej 

Wilno, Mickiewicza 31 m. 4. 

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

cjonalnej. 
Codziennie od g. 10—8. 

W. Z-P. 

  

  

Plac do sprzedania 
w śródmieściu nad Wilją o powierzchni 3400 m. 
na dogodnych warnnukach, w całości lub dział- 
kami. Informacje Mahometańska 3, P. Kuleszo, 

od godz. 5—6 pp. 
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Kradzieże w Lidzie 
— KRADZIEŻ. W dniu 28 bm. w Ko- 

misarjacie PP. w Lidzie, Kotlarska Edla, 

zam. w Lidzie, przy ul. Suwalskiej Nr* 58 
zameldowała, że 'w nocy z 27 na 28 lipca 

nieznani sprawicy, iza pomocąwyrwania. de- 
siki od składzika, będącego pod: jednym da- 
chem z domem mieszkalnym, dostali się 
do takowego, skąd skradli jej garderobę, 
ogólnej wartości 300 zł. Garderoba ta by- 
ła zaasekurowana w  T-wie Ubezpieczeń 
„Pont“ w Wilmie. Dochodzenie w. toku. 

Radjo wileńskie 
PIĄTEK DNIA 29 LIPCA 1932 R. 

11.58: Sygnał czasu. 15.10: Program dziea 

ny. 15.15: Muzyka francuska (płyty) 15.35: 
Kom. met. 15.40: Muzyka wesoła i taneczną 

(płyty). 16.30: Komun. LOPP. 16.40:  Pol- 

skie bezrobocie we Francji — odczyt. 17.00: 

Koncert. 18.00: „O miłości i małżeństwie w 

dawnych wiekach* odczyt. 18.20: Muzyka iek 

ka. 19.15: Z prasy litewskiej. 19.30: Program 

na sobotę. 19.35: Prasowy dziennik radjowy. 

19.45: Przegląd prasy rolniczej krajowej i za- 

granicznej. 20.00: Koncert symf. 20.40: „Co 

się dzieje na zachodzie w dziedzinie muzyki* 

ieljeton. 20.55: D. C. koncertu. 21.50: Kom. 

22.00: Muz. tan. 22.40: Wiadomości sport. 

22.30: Muzyka taneczna. 

  

Giełda warszawska 
Z dnia 28 lipca 1932 r. 
DEWIZY I WALUTY 

Belgja 123.75 — 124.06 — 123.44. 
Holandja 359.35—360.25 —- 358.45. 
Londyn 31,49—31.65—31.36. 
Nowy York 8.923---8.943---8.903. 
Nowy York kabel 8.928—8.948—8.908. 
Paryż 34.95—35.04---34,86. 

Praga 26,41 i pół--26.48—26.35. 
Szwajcarja 173.35—174.15---173.32. 
Włochy. 45.50—45,72—45,28. 
Tendencja niejednolita. 

PAPIERY PROCENTOWE 

4 proc. inwest. 97-—96,5—97. 
5 proc. konwers. 36. 
6 proc budowl. 54.5. 
4 proc dolar. 48.25—48.10 

7 proc stabil. 48,25—49,5—48,63. 
4.5 proc. warszawskie 44. 
8 proc. L. Z. warszawskie 55—55.5—56,75. 

10 proc. L #, m, Radomia 52,75. 

Tendencja dla pożyczek niejednolita, dla 

listów słabsza. ` 
AKCJE 

Bank Polski 71. Haberbusch 27. 
POŻYCZKI POLSKIE W NOWYM YORKU: 

Dillonowska 57,5. Stabilizacyjna 47.5. 

Śląska i Warszawska po 36,87 i pół. 

Sędzia: — Nie chce pan uwzględnić 

żadnych racyj? . 

Przewodniczący: — Wysłuchałem do 

syć zdań podczas rozprawy. Wogóle u- 

ważam, że w czasie śledztwa komende - 

rowano nami zbytnio. 

Przewodniczący: — Pan! Pan rozpo 

rządzał się nami, jak stadem baranów. 

A ja tego nie zniosę! 
Sędzia: — Zwracam uwagę, że sło- 

wa pana dowodzą zupełnego braku po- 

szanowania prawa! .Panowie! W ciągu 

mej długoletniej pracy, po raz, pierwszy 

słyszę ten zarzut i jestem więcej, niż za 

skoczony i zdziwiony! Skoro panowie 

nie mogą: się porozumieć, uważam za 

swój obowiązek dopomóc wam swem do 

świadczeniem i wiedzą, wskazując spo 

sób wyjścia z trudnej sytuacji. 
Przewodniczący: — ja się na to nie 

zgadzam. Potrafimy własnym rozumen! 

rozstrzygnąć! 
Sędzia: — Panowie! Wzywam was, 

abyście wniknęli w istotę obowiązku 
swego. Postarajci się dojść do porozu- 
mienia, aby wydać werdykt, zgodny ze 

sprawiedliwością. 
Gazety, dając sprawozdanie z tego 

posiedzenia, powstrzymały się od wszel 
kich komentarzy, zapowiadały jednak 

dłuższe omówienie sprawy, po wydruko 

waniu werdyktu. Jednak z tońi wielu ga 
zet można było wnioskować, że stają po 
stronie sędziego śledczego, a nie, dziw- 

nie niezdecydowanych, przysięgłych. 
Tymczasem rozeszła się już szeroko 

wieść o wyznaczonych nagrodach. Jed- 
nocześnie adwokaci Lady Worton zako- 

   

kowym dramacie salonowo sensacyjnym 
humorn i Śmiechu, niezrównany komik Reginald Danny w swej 

„Zwarjowana Noc w wszechświatowem rekor- 

znaczyła również 

proc. dźwię- 

- Lekale 
FCYYWYTWYWYYTYTYWWWY 
Skle z dobrym 

B mieszka 
niem centrum miasta 
poszukuje. Zgłosz. w 
Administracji pod „Do- 
bry płatnik*, 
  

ieszkanie w cent- 
rum 4 pokoje, ta- 

ras na ogród, łazienka 
i wygody. słoneczne, 
widok na Bsrnardynski 
ogród. Królewska 6. 

Do wynajęcia 
solidnym umeblowany 
pokój jasny, słoneczny 
wygodny, system ko- 
rytarzowy. Telefon na 
miejscn.  Jagiellońskn 
6 m. 20. 

KERS TIE 
Letniska 

WAŃŁDKAGAŁAAADAŁAAŃA 
Letnisko 

pod Wilnem, komuni- 
kacja autobusowa, las, 
jezioro. Opłata z całko- 
witem utrzymaniem 3 
zł, dziennie Dowie- 
dzieć się — Arsenalska 
4 m, 5. 

  

    

RAAŻAŁADŹAŁALADAAAĄJ 

POSZUKUJĄ 
PRACY 

€YVYYYYYWYYYYYYYYYYY 

Kucharka 
ze Świadectwami po- 
szukuje posady ns wy- 
jazd, zauł. S-to Jerski 
4—23, 
—— — 

Młoda 
inteligentna panna po- 
szukuje pracy biurowej 
(b. pracowniczka ko- 
mornika) lub też w 
braku tejże zajmie się 
dziećmi oraz domem. 
Posiada b. dobre refe- 
rencje, usposobienie 
miłe. Warunki skrom- 
ne, Może wyjechać do 
uzdrowiska ewent. ma- 
jątnu w niedalekim 
promieniu od Wilna. 
Ołerty sub „Walka o 
życie* do Redakcji 
„Słowa*. 

  

[Fr ancuskicgo, kon 
wersacji (specjal- 

ność wymowa, litera- 
tura) po powrocie z 
Paryża udziela dypio= 
mowana nauczycielka 
W. Stefańska 23 m. 9. 
  

tudent. matematyki 
wyjedzie do ma- 

jątkn mna kondycję na 
sierpień za utrzyma: 
nie. Łaskawe oterty 
w Adm. „Słowa* pod 
„A. B 

Stala meblewy— 
znający dobrze swój 

fach prosi o udzielenie 
mu. pracy. Przyjmie 
również zamówienia. 
Wykonanie solidne. — 
Babkin Antoni, Smo- 
leūska, 13 

   

  

tudent Politechniki 
Warszawskiej przy- 

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

lusarz - mechanik 
pozostający bez pra* 

cy przyjmie posadę n 
skromnycii warunkach 
— Pracowity, solidny, 
uczciwy. Dobry robot= 
nik, Tokarska 6 m. 6. 
Zaulewicz Władysław 

c eśla, wykwaliliko- 
wany, Z polecenia- 

mi podejmie się pracy 
w swojej specjalności, 
tanio, Robotę wykona 
solidnie. Tartaki 27 — 
Rajchinbach Józeł. 

  

  

tolarz. _ Sumieny, 
pracowity prosi a 

udzielenie  jakiejkol- 
wiek pracy. Może wy- 
jechać na prowincję — 
Czywiliz Michał, Po- 
narska 45. 

So podejmujący 
się każdej roboty 

— znający gruntownie 
swój tach, trzeźwy, — 
uczciwy, prosi o jakie- 
kolwiek zajęcie, Lwow- 
ska 30 m. 3. Zarakow- 
ski Rajmand, 

GK szewcki, 
dobry łachowiec, 

ze skromnemi wyma- 
ganiami szuka zajęcia 
od zaraz, solidny, nie 
pije. Żórawia 6 m. 3— 
Aleksandrowicz Kazi 
mierz 

  

  

  

okarz, gruntownie 
obeznany ze swym 

zawodem, zdolny ta- 
chowiec. — pssznkuje 
pracy. Kocowski Jan. 
Bystrzycka М. 

  

Bara Znający 
dobrze swój „tach- 

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

Polecana 
przez Tow. aw. Win- 
centego rodzina, skła- 
dająca się z matki sa- 
chotnicy, ojea bezro- 
botnego i trojga wąt 
łych i głodnych dzieci 
prosi o pomoc w odzie" 
ży lub groszach. Ofia- 
ry dla rodziny B, — 
przyjmuje Administra- 
cja „Słowa*. 

  

o 

Kucharka 
czyli sinžąca do wszyst- 
kiego 2 dobrem goto- 
waniem poszuknje po- 
sady, zgadza się na 
wyjazd, posiada Świa- 
dectwa Adres Tatar- 
ska 16—7. 

Služąca 
z dobremi šwiade- 

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

głużąca spokojna, — 
lubiąca dzieci po- 

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

Krka, uczciwa 
pracowita przyjmie 

posadę, — wymaganie 
skromte. Pietkiewicz, 
Michalina. Sofjaniki 7. 

——————— 
  

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

Dziś sensacyjny podwójny program! 1) Król sensacyj, ulubieniec publiczności Most Gibson i urocza Kathryn Crawford 
3 Ścinające krew w żyłach triki kar- 

w S$zalonem Tempie kołomue! Spiew! Humor! 2) Mistrz 
świetnej komedji dźwiękowej 

nie podwyższone od 30 gr. 

pozie posznkn- 
je pracy. Wielka 28 

m. 6. Zubaczyk Wło- 
dzimierz, 
  

  

szelkie  roboty 
druciarskie wyko- 

nuje tanio i solidnie 
Wyganowski Michał 
Bukowa 12. 

  

Lee prosi o udzie” 
lenie jakiejkolwiek 

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

zewce poszukuje prz- 
cy przy warsztacie 

czy też samodzielnie, 
Może wyjechać na 
prowincję. Sokola 16. 
Haurczyn Stanisław. 

LL 
czenica 5-ej klasy 
gimnazjum poszu- 

kuje kondycji na rok 
na wieś Gruntowna 
znajomość matematyki. 
Adres: Gródek k-Mo- 
łodeczna J. Z 
  

z specjalista 
od ciastek. Zdolny 

pracowity. Z powodu 
kryzysu chwilowo bez 
zajęcia. Śniegowy F4, 
Kisilewski Stanisław. 

Ke znający swój 
tach — poszuknje 

pracy najchętniej do 
majątku, spokojny, pra- 
cowity, Nowogródzka 
10. Marciniak IKonstan- 
ty. 

zewe dobry robot- 
nik, bardzo potrze- 

bujący pracy, zgadza” 
jący się na każde wa- 
runki wynagrodzenia- 
poszukuje zajęcia. Cze» 
botarunas Wiktor Wo- 
dociąowa 14 

Poszukuję 
posady gospodyni хцаш 
się na hodowli drobin, 
wyrobie wina, krawie- 
czyźn e i tryzjerstwie 
Warszawa Rybaki 10-35 
Dominika Grabinr 

    

pprzyimie pracę na 
gajskromniejszych 

warnukach w zakładzie 
piekarskim wykwaliti= 
kowany fachowiec»pie- 
karz. Lipowa. 26 
Liksza Jan. 

  

zofer z  dobreni 
świadectwami, trze- 

źwy, uczciwy, poszu- 
kuje pracy, Wymaga- 
nia skromne. Wasilew: 

3 ski Antoni — Ostro: 
bramska 25. 

Ee zdolny, — 
s pracowity poleca 

się, Bakszta 14. Jana- 
szkiewicz Witold. 

zawe pozostający 
s» bez pracy prosi o 
pdzielenie  jakiejkoi- 
wiek pósady. Kozyrski 
Leon. Trakt Batorego, 
28. 

  

£ 1 dobry tacho- 
wiec, solidny, ze 

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

zostaje mi do zrobienia, 

obowiązek swój. W każdym razie, może 

zechcecie uprzedzić 

pReperujs zamki 
dorabia kiucze, (a 

nio, solidie szybko 
wykwalifikowany śla= 
sarz Bruzga Stanisław 
Saraceńska 14 m. 12. 
  

Zredukowany 
woźny z  instytućji 
ubezpieczeniowej, — z 
dobremiświedectwami 
młody, żonaty poszu- 
knje pracy Adrejmias 

I Koszykowa 38 
m. 3. 

Kaucję złożę, 
poszukuję pracy w 
biurze, sklepie, . inka- 
senta lub iunej. Łaska- 
we zgłoszenia do Ad- 
ministracji pod kaucja” 

  

  

Ks*cowa, szyje de- 
btze i niedroga— 

Wykonanie staranne. 
Zawadzka "Brygida. — 
Majowa 15. 

Sz do wszyst: 
kiego, pracowita — 

uczciwa — poszakaje 
pracy. Może wyżechać 
na prowincję Stryczyń- 
= Emilja, Chocimska 
75, 

IT domów buduje 
się w Wilnie, czyż 

przy żadnym z micla 
nie znajdzie się praca 
dla wykwaslifikowanege 
cieśli, solidnego czło” 
wieka  pozostającega 
bez pracy? — Łaskawe 
zaofiarowania proszę 
kierować nl. Św. 
cego 12 — 27, Baliński 
Michał. 

  

  

  

S aa dobry facho- 
wiec ze šwiade- 

ctwami przyjmie pracę 
na skromnych warom 
kach. — Narnniec Ke 
mens — Zaułek Lidz 
ki 13. 
  

lektromontez zna= 
jący dobrze swół 

tach, poszukuje pracy 
Zygmuntowicz Stefan, 
Mostowa 3. 

ował, dobry sobot- 
nik, pracowity, sa- 

mienny, — w ciężkich 
wsrunksch znajdający 
się, sznka pracy о@ 
zaraz. Zgadza % na 
każde warunki. Gra- 
wia 9 m. 1. Żyźniew- 
ski Jan 
BARKAS TEASER 

Zgu 
Ua się tegi- 

tymacja W I-1— 
4324-32, wydana przez 
Izbę Skarbową w Wił. 
nie na imię księgowe 
go Adama Dutkiewicza, 
Skradziona w dnia 15 
lipca 1932 r. 

    

Г 
ubione świadectwo 
ukończenie 7-imio- 

klasowej szkoły powsz. 
w Dziewieniszkach wy- 
dane na imię Alfonsz 
Juralewicza— unieważe 
nia się. 

  

gub. 15 weksli po 
300 zł. in blanko 

za podpisem  Idela 
Swiecznika, ul. Sado- 
wa 3 — liczyć za niex 
ważne, 

zee 

muńikowali, że ich mocodawczyni Wy- 
nagrodę, dla osób, 

jak wykonać 

panie, aby osłabić 

    

które odnajdą jej klejnoty. 
Inspektor Robson wyszedł z dusznej 

sali na ulicę. Podszedł do niego detek- 

tyw Lambert: 
-— Czy pamiętacie, kolego, naszą о- 

statnią rozmowę i moją obietnicę? 

— Pamiętam. 
—- Mam w kieszeni rozkaz areszto- 

wania. 
— Niezależnie od tego, jaki będzie 

werdykt przysięgłych? 
— Niezależnie od werdyktu. 

— Czyżby było coś przeciw niemu, 

poza tem, co mówili świadkowie? 

zapytał wuj Rob, czując ukłucie w ser- 

CU. 
— Nie, ale narazie postanowiono 2- 

resztować go. Postarajcie się, kolego, 

wysłać gdzieś panie z domu. Proszę ich 

uspokoić, a ja tymczasem aresztuję wa- 

szego zięcia tak, aby ten fakt odbył się 

możliwie najciszej. Narazie 

nie wie, oprócz. was. : : 

— Dobrze, ale sam nie wiem, co zro 

bić z paniami. Zresztą nie obawiajcie 

się: one nie zrobią żadnej sceny! — do- 

dał głucho, myślący o swej ukochanej 

Betty. — Omówiliśmy już wszelkie moż 

liwości. Ale żałuję. żeście nie słyszeli 
dziś rano słów mojego zięcia. Może one 

wpłynęłyby na wasz sąd. 

— Skąd wiecie, co ja o tem myślę? 

--- burknął zagniewany. --—- Chciałem 

poradzić wam jak najlepiej, ale skoro 

mówicie, że panie nie będą nam prze- 

szkadzały, i że niema sposobu uchronić 

je od tej przykrości, to nic więcej nie po 

‹ 

  

nikt o tem 

ENEA 

cios? 
— Dobrze, — westchnął inspektor, 

wpatrując się badawczo w twarz kołe- 

gi: zdawało mu się, że między: jego sto 

wami czaiła się jakaś ukryta myśl. 

— Posłuchajcie, Lambert, — zaczął 

niepewnie, — czy nie moglibyście powie 

dzieć mi coś takiego, czembym mógł do 

dać otuchy żonie i córce? 

Lambert potarł brodę i odpowie- 

dział wymijająco: 

—— Dlaczegoż miałyby tracić otuchę? 

Przecież pan mówi, że one są przygote 

wane do tego? Gdybyście państwo nie 

spodziewali się tego, a, wtedy to co in- 
nego... Ale... 

Przerwał, rozumiejąc, że powiedział 
aż nadto. 

— Czy 

ogłoszenie 
son? 

— Tak, zaczekam na odpowiednią 
chwilę. Narazie nic więcej powiedzieć 

nie mogę. Nie jest wcale wykluczone, 

że przysięgli wogóle nie wydadzą wez 

dyktu, albo taki, którego sędzia koron- 

ny nie zechce podpisać. Wśród nich, 

jest jegen człowiek, który się uparł i 

nie ustąpi, zanim, nie zdobędzie więk- 

szości. Dziwny typ, nieprawdaż? Ale 

możecie wierzyć, w to, że sprawiedii- 

wości nikt nie zdoła oszukać! Mam tę 

sprawę w swoich rękach i doprowadzę 

ją do końca. 
BD; ©. N.) 

zaczekacie przynamniej na 
werdyktu? — zapytał Rab- 

Redaktor w z.: Witold Tatarzyńsii. 

zem da Sa ks


