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JESZCZE 0 ŻYDACH WILEŃSKICH 
Artykuł „Żydzi wileńscy'*  wywoteł 

dużą polemikę w miejscowej prasie ży- 

dowskiej. Dostarczono mi uprzejmie tłu- 

maczenia niektórych tych artykułów. 

treść innych opowiedziano. Oto są 

pierwsze wrażenia. Żydzi są znacznie 

grzeczniejsi, gdy rozmawiają, niż wtedy, 

gdy piszą. To jest bardzo przykre, gdyż 

pokrywa się z opinją o żydach dość 0- 

gólną, że gdy mają swobodę w jakiejś 

dziedzinie, to korzystają z niej w sposób 

przesadny. Publicysta żydowski nie czu- 

je żadnego skrępowania, gdy pisze, na- 

miast czytający te artykuły, odnosi wra- 

żenie nieprzyjemne. Muszę sobie powie- 

dzieć, że w artykule .,Żydzi wileūscy“ 

nie napisałem nic takiego, coby żydów 

mogło dotknąć lub obrazić. Może nie 

znam tej kwestji dostatecznie, ale Ly- 

najmniej nie chciałem za jej speca u- 

chodzić. ' Natomiast * każdy artykui 

żydowski (a było ich, jak powiadara, 

dość dużo), który mi odpowiadał, za- 

wierał mniej lub więcej prononsowane 

połajanki. 

Jest to dla mnie tem więcej przykre, 

że myślałem, że zasłużę sobie na wdzięcz 

ność żydów - wilnian. Oto opowiadano 

mi w kołach żydowskich o swego ro- 

dzaju terrorze, któremu ulegają oni ze 

strony swoich współwyznawców galicyj 

skich, — ja w moim artykule nietylko 

potępiłem ten terror, ale ponadto — co, 

przypuszczam, że ma większe znaczenie, 
— wypytałem się o te stosunki w Ku- 

ratorjum i na podstawie takiego wy- 

wiadu, podkreśliłem w swoim artykule, 

że Kuratorjum Szkolne wileńskie, że 

miejscowe władze bynajmniej się z akcją 

tych „żydów galicyjskich* nie utożsa- 

miają, iż wiedzą, że w tej. dziedzinie spo- 
rą ilość niektóre jednostki popełniają 

nietaktów. że władze polskie są ponad 

tem wszystkiem i tylko bacznie te sto- 

sunki studjują. Myślałem, że ogłoszenie 

tego stanowi duży plus, wnioskując 

przynajmniej z tego, co mi opowiadano. 

Aby z tą sprawą skończyć, muszę 

jeszcze się zatrzymać na artykule p. 

Hirszberga w „Kur. Wil.“ Prawda, że ten 

artykuł ogłoszony został w piśmie, o któ 
rem dowcipnie ktoś powiedział, że acz- 
kolwiek jako subtytuł posiada trzy wy- 

razy: „niezależny organ demokratycz- 

ny“ — to jednak ponieważ ani demo- 

kratycznym, ani oczywiście niezależnym 

nie jest, więc w tym subtytule jeden ie- 
dyny wyraz, mianowicie wyraz „organ“ 
odpowiada prawdzie. Natomiast nie na- 
zwę dr. Hirszberga niczyim „organem, 
bo dużo jego rozsądnych przemówień 

słyszałem i bardzo często z nim się zga 

dzałem. Nie myślałem o nim, pisząc > 

„nauczycielach z Galicji", gdyż dotych- 
czas nie wiedziałem nawet, że jest on 
jednym z dyrektorów wileńskich gimna- 
zjów żydowskich z językiem wykłado- 

wym polskim. A dowiedziałem się o tym 

iakcie przy następujących okoliczno- 
ściach: Oto i z kół nauczycieli Pola- 

ków i z kół żydowskich słyszałem po- 

chwały gimnazjum Epsztejna. Mimowoli 
w artykule moim odbiło się echo tych 

pochwał, jakkolwiek proszę mi wierzyć, 

że nie jestem żadnym z udziałowców te- 

go zakładu, ani też nie mam przyjem- 

ności znać p. Epsztejna, a jeśli go po- 
znam, to być może, że się do niego roz- 
czaruję. Tymczasem p. Hirszberg w 
swoim artykule (wstępnym!) zaczyna 

pisać, że jest takie gimnazjum, które 
nie ma przysposobienia wojskowego. O- 
tóż przy tej okazji dowiaduję się, że gim 
nazjum bez przysposobienia, to właśnie 
p. Epsztejna, a p. Hirszberg jest dyrek- 
torem zakładu konkurencyjnego. 

Co ja panu powiem, panie Hirsz- 
berg?—0Oto, że jeśli tak jest, to właśnie 
takich rzeczy panu pisać nie wypada. 
Zresztą czytelników np. naszej gazety 
pańska rewelacja, że tamci nie mają 
przysposobienia wojskowego specjalnie 
nie oburzy. Nasi czytelnicy to rolnicy, 
którzy, gdy się dowiedzą, że uczniowie 

Epsztejna nie mają drużyn wojaków 

to przez egoizm (pewnie, że obrzyd- 

liwy), pomyślą o swoich trawnikach 

i łąkach i gotowi powiedzieć: „Chwała 

Bogu“, zamiast płakać i ' protestować. 

Żydzi mają jednak bardzo mało ob- 

jektywizmu. Zresztą objektywizm jest 

cnotą, która źle kojarzy z inną warto- 

ścią, mianowicie gorącem przekonania. 

Starałem się najobjektywniej przedsta- 

wić i argumenty „jidiszystow“ i he- 

braistów, kładłem akcent na to, że „ji- 

diszyści* mają za sobą wielkie i mocne 

racje, a jednak dzięki specjalnie skom- 

plikowanym warunkom istnienia tego 

narodu, hebraiści w końcu końców wy- 

dają się mieć słuszność. Skutek tego 

jest taki, że hebraiści wymyślają mi za 

to, że powtarzam argumenty jidiszystów, 

a jidiszyści za to, że ostatecznie zgodzi- 

łem się ze stanowiskiem  hebraistów. 

Wogóle cóż za szalone zróżniczkowanie 

w tem społeczeństwie żydowskiem i jak 

kompletny brak ogólnie uznanych auto- 

rytetów! Oto, gdzie jak gdzie, ale tam 

rzeczywiście „co głowa, to rozum*. 

W każdym razie będziemy nadal śle- 

dzili pilnie, o ile to jest możliwe ze 

względów technicznych, za dyskusją w 

prasie wileńskiej żydowskiej na temat 

„iidiszyzm — hebraizm*. Jest to sprawa 
pierwszorzędnego znaczenia dla dalsze- 
go rozwoju stosunków w społeczeń- 

stwie żydowskiem w Polsce, a przez to 

ciekawa i ważna także dla Polski Cat. 
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Nerszałek Pilsudski przyjął min. Rodia I min. Palin 
W związku z paktem © niezgresji z Sowietami 

W dniu 29 lipca o godzinie 1l-ej 

przybył z Pikiliszek do Wilna p. Mar- 

szałek Piłsudski, ' powitany w Pałacu 

przez wicewojewodę Marjana Jankow- 

skiego. Pan Marszałek zamieszkał w 

Pałacu Rzeczypospolitej. 

* * $ 

  

W dniu 29 lipca rb. przybyli do Wil 

na z Warszawy wiceminister spraw za- 

granicznych Beck, poseł Rzeczypospoli- 

tej w Moskwie Patek, i attache woj- 

skowy przy poselstwie w Moskwie płk. 

Kowalewski. Przybyłych powitał na 

dworcu p. wicewojewoda Jankowski. — 

„Bajka irlandzka o Polsce" 
LONDYN PAT. ---- Pod tytułem „Bajka 

irladzka o Polsce“ „Daily Herald“ zajmuje sic 
dziś obszernie oświadczeniem organu de Va- 
lery „Irish Press", jakoby Wielka Brytanja 
wywarła polityczny nacisk na Polskę, aby pol 
scy przemysłowcy węglowi nie przyjmowali 0- 
fert irlandzkich. „Daily Herald“ stwierdza, że 
wiadomość powyższa wywołała wielkie zdu- 
mienie w brytyjskich kołach oiicjalnych i ob- 
szerne komentarze. Z kół rządu brycyjskiego 
zaprzeczają wiadomości tej jak najbardziej ka 
tegorycznie. 

Późniejsze informacje z Dubłiqa głoszą -— 
jak podaje „Daily Herald" --- że wywóz pol- 
skiego węgla został udaremainay nie na sku- 
tek presji politycznej Wielkiej Brytanji, lecz 
na podstawie przepisów anglo - polskiego trak 
tatu handlowego z przed kilku lat, „Wiado- 
mość ta — twierdzi „Daily tieraid* — wywo- 
tuje jeszcze większe zdziwienie nikomu bowiem 
nie jest wiadomo o 'stnieniu takiego traktafu 
handlowego, któryby mógł udareninić eksport 
węgla polskiego do Irlaadji. Musi to być dziw 

  

  

ny traktat — oświadczył w wywiadzie w tem 
że piśmie jeden z przemysłowe w węgłowych, 
albowiem nie przeszkadza on Polsce w atako- 
waniu Wielkiej Brytanii sa każdym innym ryn 
ku eksportowym, a nawet na naszym wias- 
nym. 

„Daily Herald" cytuje rownież oświadczenie 
jednego z przedstawicieli polskiej ambasady, 
który miał się wyrazić iak następuje: „Wszy- 
stkie kopalnie węgla polskiego są prywatną 
własnością i bardzo chzune gotowe byjyby 
wypełnić wszelkie zobowiązania. otrzyniane z 
Irlandj. Oczywiście rząd polski ani na chwilę 
nie myśli o interwencji w tak ważnej gałęzi 
przemysłu w obecnych czasach kryzysu ekorto- 
micznego.*. „Daily Heratd* podaje, że również 
korespondent jego warszawski informuje dzien 
nik, że rząd polski zaprzecza wiadomościom 
o jakiejkolwiek presji ze strony Wielkiej Bry- 
tanji oraz że szereg okrętów jest przygotowa- 
nych do eskortowania wegła polskiego do Ir- 
landji, lecz, jak dotąd, żadnych zleceń nie o- 
trzymano. 

  

Sytuacja w Niemczech 
„POKój POLITYCZNY" DO 10 

SIERPNIA 

BERLIN PAT. ---- Prezydent Rzeszy Hin- 
deriburg wydał dziś rozporządzenie, wprowa- 

dzające zakaz wszelkich zgromadzeń, zarówno 
pod gołem niebem, jak i w zamkniętych ło- 
kalach, jako uzupełnienie dotychczasowego za 
kazu urządzania wszelkich demonstracyj. No- 

wy zakaz wejść ma w życie w sobotę o go- 

dzinie 12 w nocy i trwać będzie do 10 sierp- 

nia rb. 

Rozporządzenie to, będące realizacją zapo- 
wiedzianego rozejmu politycznego, ma na celu 

wprowadzenie pokoju politycznego po okresie 

wzmożonej walki przedwyborczej oraz danie 
policji okresu wypoczynkowego po niezwykie 
intensywnej pracy. 

GORĄCZKOWE TEMPO AGITACJi 

BERLIN PAT. ---- Do wyborów parlamen- 
tarnych w dniu 31 lipca stają Niemcy pod 
sztandarami dwudziestu kilku ugrupowań poli- 
tycznych, tyle bowiem zgłoszono list wybor- 
czych. To rozbicie partyjne wyraża się już na 
zewnątrz na ulicach głównych centrów miej- 
skich Rzeszy. Do wałki sztandarowej, której 
byliśmy świadkami w czasie ostatnich wybo- 
rów prezydenta Hindenburga, przybyła obec- 
nie walka odznakowa. Obok umundurowanych 
hitlerowców Reichsbanneru i członków Czer- 
wonego Frontu, widzi się cywilów z hitlerow 
ską swastyką, trzema strzałami Żelaznego 
Frontu, z sierpem i młotem komunistycznym. 
z błyskawicą centrum lub z hełmem stahlnel- 
mowców. 

Agitacja wyborcza, prowadzona niezwykie 
intensywnie, w przeddzień wyborów osiągnęła 
tempo gorączkowe. Wielkie stronnictwa prawi 
cowe i republikańskie codziennie zwołują ma- 
sowe zgromadzenia, kończące się z reguły nie 
mal krwawemi rozprawami. Najwybitniejszą 
akcję wą, prowadzoną bezsprzecz- 
nie asia stał uprawiają hitlerow 
cy pod hasłem bezapelacyjnej rozprawy z ko- 
munistami, i socjalizmem oraz ze wszystkiermi 
ugruąowaniami, stojącemi im na drodze do za 
garnięcia władzy. Sekundują narodowym socja 
listom niemiecko - zo RY E dy. 
spozycji wielki aparat prasowy Hugenberga— 
Front ten atakują stronnictwa antyfaszystow- 
skie, socjal - demokraci i komuniści. Pod has 

łem powrotu do rządu Brueninga prowadzi 
kampanję wyborczą centrum. 

Uderza fakt, że mimo zewnętrznego zróżni 
czkowania wszystkie partje w propagandzie 
swej przelicytowują się w ofensywie na trak- 

tat wersalski. Sytuację tę należycie ocenił i wy 

zyskał gen. Schleicher, którego atak przeciwko 
postanowieniom rozbrojen. traktatu pokojo- 

wego.przyjęty był ogólnie z uznaniem. Mowa 

gen. Schleichera w kampanji wyborczej ode- 

grywa rolę wskaźnika dla niezdecydowanych. 
przypominając im, w imię jakich cełów rząd 
Papena domaga się poparcia większości naro- 
dowej. Czy tę większość uzyska --- okaże nie 
dziela wyborcza. Co do horoskopów, stawia- 
nych przez koła polityczne, przeważa naogół 
opinja, że hitlerowcy nie wyłonią zdecydowa- 
nej i trwałej większości _ pariamentarnej. na 
której oparłby się rząd Papen - Schlecher. --- 
Przewidują, że narodowi socjaliści podwoją 

liczbę mandatów. , 

* URLOP KANCLERZA V. PAPENA 

BERLIN PAT. Kanclerz von Papen oraz 

większość członków gabinetu Rzeszy rozpo- 

cząć ma z początkiem przyszłego tygodnia 
krótkie urlopy wypoczynkowe, które potrwają 

do chwili ogłoszenia urzędowego wyniku wy- 

borów, co spodziewane jest w dniu 10 sierp- 
ni. 

ZABURZENIA W SAKSONII 

LIPSK PAT. ---- Zaburzenia polityczne w 
Saksonji przybrały znowu charakter regular- 
nych walk ulicznych. Codziennie z różnych о- 
środków przemysłowych nadchodzą wiadomo- 
ści © krwawych bójkach między komunista- 
mi a członkami Reichsbanneru, wzgłędnie so- 

cjal - demokracji. Szczególnie niespokojny był 
dzień 26 bm. w Lipsku. W ciągu dnia kilka- 
krotnie dochodziło do ostrych zaburzeń. Kilka 
naście osób podniosło mniej lub więcej ciężkie 
rany. W Brandis wywiązała się krwawa wal- 
ka, w wyniku której na placu pozostało 10 
rannych, w tem 3 ciężko. Szczególnie naprężo 

na jest sytuacja wśród ludności robotniczej, 
zwłaszcza w Chemnitz, Merseburgu 1 Mit- 

weidzie, gdzie codziennie dochodzi do ostrych 

starć. 

Bilans ostatniego tygodnia wykazuje zno- 

wu 15 osób ciężko rannych, 35 lekko oraz 0- 

koło 70 dotkliwie poturbowanych.. 

ŻYDZI NIEMIECCY PROTESTUJĄ * 

BERLIN PAT--- Centralny związek żydów 

—obywateli niemieckich w Berlinie w gmachu 
—obywateli niemieckich urządzii wczoraj w 
Berlinie i Duesseldorfie zgromadzenia pro- 
testacyjne przeciwko propagandzie antysemic- 
kiej w Niemczech. Na zgromadzeniu w Berli- 
nie, w gmachu łoży wolnomularskiej przema- 
wiał m. in. dotychczasowy wiceprezydent po- 
licjj Weiss, występując ostro przeciwko naro- 
dowym socjalistom. Wszyscy mówcy zwra- 
cali się do ludności żydowskiej, aby nie tra- 
ciła wiary i wzięła tłumny udział w wybo- 
rach. Przyjęto również rezolucję, wzywającą 
do walki przeciwko próbom ograniczenia — 
Niemczech praw ludności żydowskiej. ę 

W Duesseldoriie na konferencji prasowej 
dyrektor centralnego związku Ludwik Hollaen 
der stwierdził, iż w Niemczech, dzięki nagon- 
ce hitlerowców, szerzone są nastroje pogromo 

we przeciwko ludności żydowskiej. Wytworzył 
się stan — oświadczył mówca --- jakiego 0- 

becnie niema w żadnem innem państwie euro- 
pejskiem. Mimo, iż żydzi od półtora tysiąca lat 
przebywają w Niemczech, narodowi socjaliści 
omawiają im tego równouprawnienia, które- 
go sami domagają się dla mniejszości niemiec- 
kiej zagranicą. 

DEMARCHE AMBASADORA 

FRANCUSKIEGO 

BERLIN PAT. ---- Według doniesień prasy 
= ambasador francuski w Berfinie Francois Pon- 

cet podjął demarche u ministra spraw zagra- 
nicznych Rzeszy Neuratha. W czasie odbytejj 
rozmowy ambasador francuski wyrazić miał 
dziwiene z powodu ostatniego oświadczenia 
gen. Schleichera. 

Ww berlińskich kołach dyplomatycznych 
wskazują --- jak zaznacza „12 Uhr Blatt* - - 
na rozbieżności, jakie się zarysowały między 
oświadczeniami, dotyczącemi stosunków iran- 
cusko - niemieckich, zawartemi w ostatnim wy 
wriadzie kanclerza Papena, a wynurzenami zen. 
$chlejchera. Dziennik zauważa dalej, iż więk- 
sześć członków gabinetu Rzeszy podzielać ma 
cpinię. iż ostre ataki gen. swileichera przeciw 
ko Fiancji nie dadzą się pogoczić ze stanowi 
skiem, ;akie zajmują w *ym względzie kan- 
clerz 4+on Papen i minister spraw zagranicz- 
nvch vor Neurath. 

wkołach ministerstwa Reichswehry czynio- 
ne są wobec tego starania, aby osłabic wraże: 
nie. оН wywołały wywody „en. Sca:eichera, 
przyczem zaznacza się, iż stanowią one tylko 
przyczem zaznacza się, iż stanowią one tylko 
powtórzenie oświadczenia, złożonego przez de 
legata Niemiec Nadolnyego w Genewie. Na- 
dolny --- jak utrzymują w kołach dyplomatycz 
nych --- miał sprzeciwiać się tego rodzaju in- 
terpretowanN jego deklaracji. Co się tyczy 
twierdzenia kanclerza von Papena, iż zapropo- 
nował Herriotowi, aby pomiędzy przedstawi- 
cielami niemieckiego i Irancuskiego sziabów 
generalnych odbywały się od czasu do czasu 
konferencje, w kołach dyjtomatcyznych zazna 
czają, że propozycje kanclerza szły jeszcze da 
lej , a mianowicie w kierunku pomysłów pry 
pozycyj Rechberga w sprawie niemiecka - 
Arancuskiego sojuszu wojskowego. 

KONSTERNACJA W FOREIGN OFFICE 

LONDYN PAT.— Według nadeszłych tu 
doniesień, w związku z mową ministra Reichs- 
wehry Schleichera, wygłoszoną przez radjo, 
26 lipca ze strony Francji miano dać wyraz 
stanowczemu poglądowi rządu francuskiego, że 
mowy takie, jaką wygłosił gen. Schłeicher, mu 
szą przyczynić się do utrudnienia stabilizacji 
stosunków między Francją i Niemcami. 

Ośwadczenie Francji wywołało w Foreign 
Office pewnego rodzaju konsternację. W Lon- 
dynie bowiem nie zdano sobie sprawy z pto- 
wokacyjnego charakteru przemówienia mtri- 
stra Schleichera, czego dowodem był wczoraj 
Szy artykuł „Timesa*, komentujący tę mowę z 
wyraźną życzliwością. 

Reorganizacja radiofonii Niemiec 
BERLIN PAT. — Dziś ogłoszone zostały 

wytyczne, według których nastąpi w najkrót- 
kaj czasie reorganizacja radjofonji niemiec- 

ej. 
Е Bezpošrednio po wyborach mianowani та 
ja być dwaj komisarze Rzeszy. Jeden wyzna- 
czony będzie przez ministra poczt Rzeszy, dru 
gi zaś przez ministra spraw wewnętrznych 
Rzeszy. Poszczególne towarzystwa radjowe bę 
dą rozwiązane i na nowo zorganizowane ja- 
ko spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 

SE ATSITIKTINIS CY REWA 

Na czele tych spółek staną komisarze państwo 
wi, wyznaczeni w porozumieniu z władzami 
poszczególnych krajów związkowych. 

Słuchowiska o charakterze politycznym bę- 
dą traismitowane przez nowoutworzona stację 
nadawczą Rzeszy, na polecenie rządu Rzeszy. 
W zakresie kultury i sztuki nowa organizacja 
radjofonji niemieckiejj ma byč kompromisem, 
uwzględniającymj interesy rządu Rzeszy oraz 
poszczególnych krajów związkowych.. 

  

  PRZE 

zawody o mistrzostwo armii 
3 p. Strzelców konnych na pierwszem miejscu 

KRAKÓW PAT. --- W Krakowie nastąpiło 
29 bm. w obecności gen. Wieniawy - Diugo- 
szowskiego, gen. Grzmot - Skotnickiego, prezy 
denta Krakowa Bieliny - Prażmowskiego, 
przedstawicieli władz itd. otwarcie zawodów o 
mistrzostwo armji na rok 1932. Pierwszego 

dnia odbyły się próby władania bronią białą 
i palną Oraz próby na ujeżdżalni, W próbach 
na ujeżdżalni pierwsze miejsce zajął por. Nie- 

czaj (3 p. strzelców konnych) 116 p. karn., 
we władaniu bronią palną i biała pik. Anders 
75 p. karn. 

Goście zamieszkali w Pałacu Reprezen- 

tacyjnym. 

w godzinach południowych przyjął 

p. Marszałek w Pałacu Reprezentacyj- 

nym p. wiceministra spraw zagranicz- 

mych Becka i p. posła Rzeczypospolitej 

Patka wraz z attache wojskowym płk. 

Kowalewskim. 

POSEŁ POLSKI W BUKARESZCIE 
O PAKCIE POLSKO - SOWIECKIM 
BUKARESZT PAT. --- W związku z za- 

warciem polsko - sowieckiego paktu o nieagre 
sji, poseł Rzeczypospolitej w Bukareszcie p. 
Szembek przyjął w dniu wczorajszym przed- 
stawicieli prasy rumuńskiej, którym oświad- 
czyi w streszczeniu, co następuje: 

Polityka rozwijania i pogłębiania współ- 
pracy Polski z innemi państwami zdąża w 
dwóch kierunkach: północnym, obejmującym 
państwa skandynawskie i bałtyckie oraz po- 
łudniowym, opierającym się na Rumunji. Odci 
nek rumuński przedstawia specjalną sferę zain 
teresowań ze względu na sojusz polsko - ru- 
muński i głębokie podstawy współdziałania. 
Zasada sojuszu tego jest i pozostaje pod każ 
dym względem niezachwiana. 

Zostałoi to wyraźnie potwierdzone ostatnio 
w przemówieniu p. Prezydenta Rzeczypospoli- 
tej z dnia 4 lipca rb. przy składaniu listów u- 
wierzytelniających przez posła nadzwyczajnego 
i ministra pełnomocnego Rumunji p. Cadere. 

Pakt o nieagresji w artykułach 2 i 4 zawie 
ra postanowienia, w stylizacji których należy- 
cie ze strony polskiej zostały wzięte pod uwa- 
gę w ogólnych zarysach interesy współpracy 
Polski i Rumunji. Zasady ea nie ZR 
zatem ez nieagresji polsko - sowiecki 
w CZA paradą Przeciwnie, stwierdziė na- 
leży, że jasne i otwarte postawienie przez 
Polskę sprawy . jej zobowiązań traktatowych 
musi być uważane za wzmocnienie węzłów 50 
juszniczych polsko - rumuńskich. Polska przyj 
muje zobowiązania z pełnem odczuciem odpo- 
wiedzialności i rzetelną decyzją ich dotrzyma- 
nia. Dotyczy to zarówno postanowienia o nie- 
działaniu agresywnem w stosunku do ZSSR, 
jak i ścisłej współpracy sojuszniczej z Rumu- 
nją. Równomiernym wyrazem obu tych zasad 
naszej polityki zagranicznej jest pakt polsko - 
sowiecki. 

Na podstawie wspólnego porozumienia roz 
poczęły się równocześnie negocjacje wszyst- 
kich państw limitofowych o pakt o nieagre- 
sji, aby na całej linii granicy zachodniej Zwią 
zku Sowieckiego zapanowały te same warunki 
realizacjj wzajemnych zobowiązań nieagresji 
które wspólnie i równocześnie zostały przyję 
te w protokule moskiewskim. Jak panom wia- 
domo, w miarcu 1928 roku został podpisany 
protokół, wprwoadzający w życie pakt Keilo- 
ga między państwami, graniczącemi od zacho 
du ze Związkiem Sowieckim. Akt ten, znany 
pod nazwą protokółu Litwinowa, podpisały ró- 
wnocześnie Estonja, Łotwa, Polska i Ramu- 
nja. W imieniu Ramunji podpisał protokół p. 
Davila, ówczesny poseł rumuński w Warsza- 
wie. Pakty nieagresji, negocjowane obecnie, zą 
rozwinięciem zasady paktu Kelloga, nie zmie- 
niają w niczem zobowiązań w nim zawartych, 
Jest zrozumiałem, że każdy pakt indywidualny 
będzie miał tem większą wartość, a atmosie- 
ra odprężenia i zauiania będzie tem bardziej 
pogłębiona, im szerzej objęte będą granice za 
chodnie ZSSR paktami © nieagresji. Gdyby 
którykolwiek z tych paktów nie wszedł w ży- 
cie, wartość każdego innego byłaby przez to 
w sposób istotny osłabiona. 

DORR EK OKOPOWA ACTA STORE ERIE YA 

SPISEK REWOLUCYINY 
W HAWANNIE 

HAWANNA PAT—-Policja tajna wy- 
kryła nowy spisek rewolucyjny. Spiskow 
cy zamierzali zamordować prezydenta 
Machado. Aresztowano wiele osób. 

SKAZANIE KOMUNISTÓW 
WĘGIERSKICH ‚ 

BUDAPESZT PAT. --- Sąd wojenny 
skazał dziś na karę śmierci przez powie- 
szenie dwóch komunistów Sallai i Fuer 
sta, oskarżonych 0 organizowanie akcji 
wywrotowej. 

KATASTROFA KOLEJOWA 

SOFJA. PAT. — Na linji kolejowej 
Soija — Warna, na stacji Karałunowo, 
nastąpiło zderzenie pociągu pasażerskie- 
go z pociągiem towarowym. Jedna oso-- 
ba poniosła śmierć, jedna odniosła ra-* 
ny. 

IRAK PRZYJĘTY DO LIGI NARODÓW: 

GENEWA. PAT. — Anglja przedłoży- 
Ta sekretarjatowi Ligi Narodów. prośbę I- 
raku, c przyjęcie go do Ligi. Anglja przy- 
pomina przy sposobności, iż przyjęcie Ira- 
ku w. poczet członków Ligi, jest jednym z 
niezbędnych warunków zniesienia systemu 
mandatowego. Anglja domaga się, aby 
sprawa wniesiona została na porządek 

dzienny najbliższej sesji Zgromadzenia 
Ligi. 

RATYFIKACJA ESTONSKO - SOWIEC- 
KIEGO PAKTU 

TALLIN. PAT. — Parlament ratyfi- 
kował pakt o nieagresji, zawarty między 
Estonją a Rosją. 

NOWE ŁOŻYSKA NAFTY 
NĄ KAUKAZIE 

Pracownicy geologiczni trustu „Groz- 
nieft" zdołali odkryć w Dagestańskiej re- 
publice nowe lożysko nafty. Zapasy nafty 
w. tym rejonie naftowym szacuje się na 16 
miljonėw ton. 

WARSZAWA — Tow, Ksjęgaraį Kai, „Ruch“, 

wy ma stronie 2-ej i 3-eį gr, 40, Za tekstem 15 gr. Komumikaty, ocz: 
świątecznych, oraz z prowincji o 25 proc, drożej, 

POWRÓT PREM]ERA 
WIARSZAWA. PAT. Pan premjer 

Prystor, który spędzi! kilkutygodniowy ur 
lop na Wileńszczyźnie, powrócił w, dniu 29 
bm. rano do Warszawy i objął urzędo- 
wanie. 

MINISTER ZAWADZKI 
U PANA PREZYDENTA 

WARSZAWIA. PAT. — Pan Prezydent 

przyjął w dniu 27 bm. w południe p. mi- 
nistra Zawadzkiego, który przedstawił mu 
informacje, dotyczące bieżących spraw 
rządu. 

DELEGACJA LEGJONISTÓW ZAPRA- 
SZA MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO NA 

ZJAZD DO GDYNI 

Warszawa, 29 lipca (tel. własny). 

W połowie przyszłego miesiąca wyjeż- 
dża do Pikiliszek delegacja Związku Legjo 
mistów z prezesem Sławkiem i vice-preze- 
sem dr. Dziadoszem na czele, ażeby zapro- 
sić Marszałka Piłsudskiego na doroczny 

zjazd legjonistów, który w roku bieżącym 
odbędzie się w; Gdyni w dniu 14 sierpnia. 

PRELIMINARZ BUDŻETOWY 5 
NA ROK 1933—34 

Warszawa, 29 lipca (tel. własny), 
Ministerstwo Skarbu rozpoczyna pra- 

sę nad przygotowamiem preliminarza bud- 
żetowego na rok 1933-34. Preliminarz teu 
winien być przedstawiony Sejmowi w je- 
stosowaniu maksymalnych oszczędności, bę 
sieni. 

Ministerstwo Skarbu sądzi, że przy za- 
dzie mogło po stronie wydatków zamknąc 
preliminarz sumą 2.160 miljonów złotych, 
co odpowiadałoby przeciętnie wydatkom 

miesięcznym około 180 miljonów złotych. 
Kola fachowe uważają, że jest to mi- 

nimalna granica wydatików państwa, Na- 
leży przypomnieć, że mreliminarz tego- 
roczny opiewał ma sumę 2.750 miljonów, a 
budżet tegoroczny wykonany będzie na'j- 
wyżej w granicach 2,200 miljanów: zł. 

KATASTROFA NA LINJI я 
TCZEW — SMĘTOWO { 

WARSZAWA. PAT. — W piątek okolo 
godz. 11 między stacjami Subkowy i Nar- 
kowy na linji Tczew — Smętowo uległ z 
niewiadomych przyczym wykolejeniu po- 
ciąg Nr. 1402, idący z Poznania do Gdyni. 
Wykoleiło się 6 wagonów. 4 osoby ciężko 
ranne, 20 lżej. Z Tczewa przybył natych- 
miast. pociąg ratunkowy. Drugi pociąg ra- 
tumkowy przybył z Grudziądza. Z Gdań- 
ska przybyła komisja dyrekcji kolej. Z Mi 
nisterstwa. Komunikacji udał się na miej- 
sce wypadku inspektor Jamontt, z Głów- 
nej Inspekcji Komunikacji, 

OBNIŻKA CEN PAPIERU 

WARSZAWA PAT. — W związku z 
akcją obniżenia cen papieru przemysł 
papierniczy na konferencji odbyźćj w 
dniu 29 bm. u p. dyrektora Kandla, zo- 
bowiązał się do obniżenia cen papieru 
w stosunku do roku 1928 © 20 --- 30 
proc., w stosunku do 1931 — o 10 —18 
proc. Niezależnie od tej obniżki będą 
stosowane rabaty od 5 — 15 proc. 

5 GRAD W ŚWIĘCIAŃSKIEM ; 
ŚWIĘCIANY. PAT. — W szeregu miej 

scowości gminy podbrodzkiej powiatu 
święciańskiego grad wyrządził bardzo 
wielkie szkody. Dotychczas straty nie są 
ściśle obliczone, lecz należy pnzypuszezać, 
że dosięgną one 80 proc. ogólnego stanu 
zasiewów. Obfitość gradu charakteryzuje 
fakt pokrywania gradem powierzchni zie- 
mi przez kilka godzin. Na teren poszko- 
dowanej gminy wyjechał starosta powia- 
towy p. St. Mydlarz. 

LĘKAJĄ SIĘ POLSKIE] 
KONKURENCJI 

GDAŃSK. PAT. — Frakcja partji cen- 
trowej sejmu gdańskiego przedłożyła Se- 
natcwi memorjał, w którym żąda między 
innemi reformy systemu podalitkowego о- 
raz obniżenia płac robotników dla stwo- 
rzenia skutecznej konkurencji polskim wy 
robom. Wnioskodawcy domagają się, aby 
kupowano wyłącznie towary gdańskie, da- 
lej żądają popierania eksportu drogą pre- 

mij h, zawarcia umów han- 
dlowych z innemi krajami, zredukowania 
czasu pracy i wydania zakazu angażowa- 
nia polskich sił robotniczych w; przedsię- 
biorstwach gdańskich. Autorzy memorja- 

łu spodziewają się, że zastosowanie tych 
środków da możność uzyskania pracy о- 
koło 9700 bezrobotnym. Cyfra ta ciekawa 
Jest z tego powodu, że wiłaśnie ilość oby- 
wateli polskich, zatrudnionych w Gdańsku 
oblicza się na około 10 tysięcy. 

WYNIKI TURNIEJU LOTNICZEGO 

BERN. PAT. — Wyniki turnieju lot- 
niczego dla samolotów pasażerskich, który 
odbył się na trasie 715 km, Zurych — Ge- 
newa —Medjolan — Zurych, są następu- 
jące: 

Pierwsze miejsce zajął lotnik nie- . 
miecki w 223 m. na aparacie Junkersa, 
drugie — lotnik szwajcarski na aparacie 
Dorniera w 237 m., trzecie — lotnik szwaj 
earski na aparacie Fokkera w 322 min-— 

warty aparat został wycofany. 

/yniki dystansowego lotu samolotów 
ystycznych i sportowych są następują- 

ce: pierwsze miejsce lotnik szwajcarski, 
przełatując dystans Dubendorf —Zurych— 
La Chauxude — Alienrhein — Dubendorf- 
Zurych (5738 km,) w 183 min., drugie i 
trzecie miejsce —lotnicy szwajcarscy, - - 
czwarte lotnik niemiecki, i 
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SILVA RERUM 
Głos Narodu (201) z wielkim prze- 

kąsem mówi o inowacji, wprowadzonej 
przez Uniwersytet Jagielloński w związ- 
ku ze zgłaszaniem się nowych studen- 
tow: 

Kandydat(ka) pragnący(a) uzyskać przy ję 
cie na I rok studjów jąkiegokolwiek z wydzia 
łów ma poddać się badaniu iekarskiemu, od 
którego wyniku załeżeć będzie przyjęcie do u- 
czelni. Badania będą się odbywać w Klinice 
„ekarskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego pod 
kier. dyrektora kliniki prof. Latkowskiego. — 
Studentki będą badane przez osobną komisję 
w klinice chirurgicznej U. j., a o ile tego zażą- 
dają, mogą być badane przez lekarki. Kandy- 
daci, zamierzający zapisać się na wydział lekar 
ski, studjum wychowania fizycznego, studjum 
farmaceutyczne, którzy obowiązani są do skła 
dania podań o przyjęcie, mają do podań tych 
doiączyć potwierdzenie badania przez umwer- 
sytecką komisję lekarską. 

Podania i prośby o przyjęcie na Uniwersy 
tet bez złożenia dowodu, że kandydat poddał 
się badaniu komisji lekarskiej uniwersyteckiej 
nie będą przez dziekanaty rozpatrywane. — -— 
Orzeczenia komisyj skierowywane będą do te- 
go wydziału, który wskazuje zakupiona przez 
kandydata „karta polecająca" (barwy zależnie 
od wydziału różne). Orzeczenia te będą otrzy 
mywač dziekanaty wprost z komisji lekarskiej, 
bez obowiązku podawania ich do wiadomości 
kandydatów. 

Trzeba jednak przyznać, że przymuso 
we badania lekarskie kandydatów na 
słuchaczy Uniwersytetu mają wielką ra- 
cję bytu. Brak należycie zorganizowanej 
opieki lekarskiej na uniwersytetach daje 
się dotkliwie we znaki; życzyć więc na 
leżałoby, aby wszystkie nasze wszech- 
nice poszły za przykładem Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. 

Dzień Polski (206) informuje o koło 
njach letnich dla młodzieży szkolnej mia 
sta Warszawy:. 

Dopiero od lat 4-ch, kiedy sprawą kolonij 
letnich zajęła się Rada Szkolna Warszawy, ak- 
cja ta nabrała „zdrowych rumieńców' i z każ 
dym rokiemi wydaje coraz pomyślniejsze wyni 
ki Więc kiedy w r. 1929 wysłano 2500 dzieci, 
to w następnym liczba ta już się podwaja, w 
r. 1931 — wysłano 8500 dzieci i wreszcie w 
roku bieżącym w pierwszym sezonie Rada 
Szkolna Warszawy wysłała na kolonje 2500 
dzieci (w drugim — taka sama partja będzie 
wysłana), a akcją półkolonii objęto 4500 dzie 
ci. 

Są to liczby imponujące, jeśli się zważy, jak 
znacznych trzeba funduszów na pokrycie tej 
akcji, a z drugiej strony fak trudne jest ich 
zuobycie ze względu na ciężkie nasze położe- 
nie finansowe i gospodarcze. 

Rada ozkolna posiada cztery ośrodki koło- 
nijne: w Małkini, gdzie przebywa obecnie 823 
dziewczą:, w Zajezierzu, jest 900 chłopców, w 
Łomży 300 { м Gdyni 350 dzieci. Najlepiej 
postawione są dwa ośrodki: Małkinia i Zaje- 
fierze. zwłaszcza ten pierwszy, zorganizowa- 
my jest pod każdym względem wzorowo i 
chiubnie świadczyć może o swych organizato- 
rach i opiekurach. 

Omawiając metody pracy wychowaw 
czej w tych kolonjach, dziennik wskazu- 
je na niezwykle ciekawą i wybitnie pe 
dagogiczną próbę wciągnięcia młodzie- 
ży do współpracy w dziele tworzenia 
kolonji: 

W roku biez. wprowadzono ciekawy eks- 
peryment oszczędnościowy (a kryje się w tem 
jednocześnie cel wychowawczy), który dał 
świetne wyniki, wprowadzono mianowicie jed 
nogodzinny „przymus* pracy. bardzo iiberal- 
my zresztą dla każdego zdrowego dziecka, jed 
ną godzinę dziennie dzieci poświęcają na za- 
jęcie, które same sobie wybierają: np. smaru- 

ją chleb, pracują w ogródku, sprzątają sale 
it.p. 

Jakiżł jest tego rezultat? Dziennie zyskuje 
się przeszło 800 godzia pracy bezpłatnej, co 
daje oszczędności przeszło 7000 zł. jest to 
„dar* dzieci, za który w następnym sezonie są 
utrzymywane dzieci zupełnie biedne. к 

Naprawdę świetny pomysi, a jednocześnie 
piękny odruch serc dziecięcych! 

Przykład, zasługujący na wielką u- 
wagę i našladowanie!... 

Lector. 

Bajki Polityczne 
Aleksandra Zasztowta 

Świeżo ukazały się w druku. 

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

  

  

  

Misjonarze katoliccy 
na Alasce 

W czasie zimy na Alasce, która tu 
trwa większą część roku, misjonarz ina 
jeden tylko sposób. komunikacji, a są 
nim sanki, zaprzężone w psy. Latem po- 
dróże odbywają się tylko drogą wodną. 
Eskimosi budują swoje chaty zawsze 
na brzegu jakiejś rzeki, rzeka ta bowiem 
jest dla nich nietylko drogą komunika- 
cyjną, ale jednocześnie dostarcza im Ży- 
wności. Żywią się oni przeważnie ryba- 
mi. Sieci ich przy dobrym połowie mo- 
gą im dać do 800 ryb dziennie. 

Przy dobrej pogodzie podróż po Yuko 
nie jest nadzwyczaj przyjemną, lecz za 
to w razie niepogody, lub burzy, a zda- 
rza się to w tych okolicach aż zanadto 
często i zupełnie niespodziewanie, jest 
próbą wytrwałości i cierpliwości. Burza 
taka może trwać od jegodnego do dzi2- 
sięciu dni i wtedy trzeba ją przeczekać 
w jakiemś ukryciu, inaczej bowiem gro- 
zi niebezpieczeństwo zatonięcia. Miesz- 
kańcy Alaski wiedzą, że nie należy śpie- 
szyć się, ani niecierpliwić, są przyzwy- 
czajeni do naginania się wobec kapry- 
sów przyrody i zawsze oczekują czegoś 
niespodziewanego. 

Eskimosi zawsze bardzo się cieszą Z 
powodu przybycia misjonarza.  Gdybv 
misjonarzowi wystarczyło siły na cało- 
dzienne kazanie, nie wychodziliby przez 
cały dzień z kościoła, słuchając z jed- 
nakowem zainteresowaniem jego słów. 

Śmiertelność pomiędzy Eskimosami 
jest bardzo wielka, zwłaszcza pomiędzy 
dziećmi, tak że głównem zadaniem mi- 
Sjonarza jest grzebanie zmarłych, oraz 
chrzciny, bowiem dzieci rodzi się wiele, 
lecz umierają one przeważnie, jeszcze w 
okresie niemowlęctwa. 

Święta i uroczystości pośród  Eski- 
mosów są rzadkością, lecz zato gdy up. 
jest dzień święta (t. zw. „potlaci“) lu- 
dność cieszy się i bawi jak dzieci a przy- 
gotowania trwają nieraz po parę tygod- 
ni. Zwykle cała jakaś sąsiednia wioska 
przyjeżdża w odwiedziny, gdyż eskimo- 
si są niezwykle gościnni i hojni. Tańce 
przy dźwiękach bębnów odbywają się w 
chatach podziemnych. Chaty te zwane 
„kazhim“ posiadają tylko jedno okno w 
dachu. Okno to jeśt zaciągnięte błoną 
foki zamiast szyby. Wejście zawieszone 
jest skórą niedźwiedzia. Tańce i śpiewy 
Eskimosów są bardzo piękne w swojej 
naiwności i melodyjności. Słuch mają 
doskonały. 

  

Wystawa „Szkoła w Krakowie. 
Liga Propagandy Wytwórczości Krajo 

wej urządza w Krakowie w czasie od 28 
sierpnie do 20 wwześnia 1932 r. w miej- 
skim budynku wystawowym przy ul. Raj- 
skiej, przy poparciu Kuratorjum wystawę 
pt: „Szkoła, obejmującą następujące dzia 
ły produkcji krajowej, a mianowicie: 1) 
Dom, 2) Szkoła, 3) Sport, 4) Turystyka. 

Informacyj udziela i zgłoszenia przyj- 
muje Liga P. W. K. Kraków, Szpitalna 
15, II p. 

s 7-0 4 0 

MARSZAŁEK PIŁSUDSKI PRZYJĄŁ DOKTORA Zdradził się przez sen 
GORECKIEGO 

Q godzinie 16 min. 30 p. Marszałek Pilsud 
ski przyjął 'w pałacu dr. Ludwika Goreckiego, 
wruka Adama Mickiewicza, znaaego, jako 
pierwszego obywatela, Który Odzyskał dolna 
w r. 1831 przez Moskali skoniiskowane . Dr. 
Gorecki prosił p. Marszałka o przyjęcie prze- 
chowywanej w rodzinie Goreckich pamiątki po 
Tadeuszu Kościuszce. jest to nożyk polowy, 
który Kościuszko przed niewolą petersburską, 
oddai gen. Kniaziewiczowi. Z rąk Kniaziewi- 
cza nożyk ów, za pośrednictwem Ursyna Niem 
cewicza, przeszedł w posiadanie rodziny Gore 
ckich. Pan Marszałek ofiarowaną sobie pamiąt 

kę przyjąi. ; . 
Wręczając dar, dr. Gorecki przemówii mię- 

dzy innemi tak: 
— Panie Marszałku, rok temu w tym sa- 

mym gmachu miałem szczęście być u Miarszał 

Francja bije Amerykę 2:0 
PARYŻ. PAT. — W piątek rozpoczął 

się w Paryżu mecz tenisewy o puhar Da- 

Visa. Francja — Ameryka, 
Zawody wywołaly olbrzymie zaintere- 

sowanie. Wszystkie miejsca w ilości 15 ty- 
Sięcy zostały wyprzedane. W ioży honoro- 

wej obecni byli: prezydent Lebrun, korpus 
dyp.omatyczny, ciele władz cy- 

wilnych i: wejskowj 
dowej i świata sporiowego. 

Pierwszego dnia tu rano dwie rartje 

pojedyńcze, Barw Ameryki bronili najlep- 
si tenisiści Vinez i iAliison. Francja wysta 
wiła „latającego Baska* — Borotrę i Co- 

cheta. Borotra wystąpił po raz pierwszy 

    
   

  

ka i oświadczyłem, że wszystkie moje zbiory 
otizruję Narodowi. Nazajutrz złożyłem odpo- 
wiedni testament u rejenta Klotta. 

Jedna tylko została mi pamiątka — nóż po 
lowy Tadeusza Kościuszki, którą Tobie prze- 
znaczam. Przed niewolą petersburską naczelnik 
Kościuszko oddał swój nóż poiowy generałowi 
Kniaziewiczowi. Generał Kniaziewicz z towarzy 
szem broni, synesm Niemcewicza, w lata potem 
pojechai do Francji. Pewnego dnia Ursyn 
Niemcewicz został powiadomiony przez Ada- 
ma Mickiewicza, że urodziła mu się córka, Ma- 
rja. Ta córka była moją matką.' Niemcewicz 
zostai jej ojcem chrzestnym. 

Genera Kniaziewicz nóż polowy Tadeusza 
Kościuszki darowat Niemcewiczowi, a ten mat 
ce mojej i oto droga, którą ten nóż stał się 
własnością naszej rodziny... 

w finale © puhar Davisa 
od diuższego czasu. Przeciwnikiem jego 

był następca Tildena, mistrz Wimwoledonu 
Vinez. 

Walki zakończyły się dla Ameryki ka- 
tastrofainie, 

Zarówno Vinez, jak i Allison przegrali, 
Zwłaszcza niespodzianką była zdecydowa- 
na klęska faworyta i największej nadziei 
Ameryki Vineza; — oto wyniki uzyskane: 

Borotra — Vinez.  Borotra wykazał 
wspaniałą klasę, bijąc swego przeciwnika 
w 4 setach 6:4, 6:2, 3:6, 6:4. 

Cochet pokonał AfTlisona 5:7, 7:5, 7:5, 
6:2. — Po pierwszym dniu zatem Francu- 
zi prowadzą 2:0. 

Ewakuacja obozu b. uczestników wielkiej wojny 
WASZYNGTON. PAT. Dokonane 

zostało ewakuowanie obozu byłych żołnie- 
rzy armji Bonusa z centrum stolicy oraz 
głównego obozu, znajdującego się w Ana- 
costia, o 5 mil od Waszyngtonu. Obóz w 

    
Anacostia, w którym znajdowało się 7 ty- 
sięcy byłych żołnierzy, prócz tego zaś 580 

kobiet i 488 dzieci, został ewakuowany 

  

przy pomocy bomb łzawiących a następ- 

nie pedpaicny. Ogółem liczba ofiar wynosi 

zgórą 50 osób. Większość z nich otrzymała 
tylko lżejsze obrażenia od razów, zada- 
nych pałkami gumowemi oraz od kamie.... 
Kilku żołnierzy zostało lekko za:rutych 
gazami, a kilkunastu jest lekko poranio- 
nych. 

WIASZYNGTON. PAT, — Przy ewaku- 
owaniu obozu bylych uczestników wielkiej 
wojny w Anacostia, usunięto przedewszyst 

kiem z obozu kobiety i dzieci, które to- 
warzyszyty demonstrantom w ich podróży 
do Waszyngtonu. Widząc zbliżające się 

wojsko, byli żołnierze sami podpalili obóz. 
Do żołnierzy, obsypujących ich bombami, 
weterani krzyczeli szyderczo: ,,Dostaniecie 
za to medale!* Szef sztabu generalnego 

gen. Mac Arthur, który kierował upera- 
cjami w Anacostia, oświadczyjł, że inter- 
wencja wojska była konieczna, i że w prze- 
ciwnym razie rząd mógłby (być zagrożony. 
Omawiając te wypadki, prasa navgół 0- 

cenia akcję rządową i wezwanie wojska 
do udziułu w usuwaniu byłych weteranów 
z zajętych przez nich miejscowości w spo- 

sób przychylny. Podobno wśród uczestni- 
ków marszu na Waszyngton było wielu lu- 
dzi, którzy nie byli wcale na wojnie i wie- 
ju komunistów. 

Prawdziwa historia Europy 

  

   

   

„m tygodniu w Doorgam, w 

noczonych odbył się zjazd hi- 
erykańskich, Na zjazd przy- 

było iprzeszło 600 uczonych, których na- 
zwiską zmame są na Świecie. 

Obrady historyków, tnwające kilka dni 
nie były interesujące. Ostatniego dnia je- 
dnak wygłoszono tak rewelacyjny odozyt“ 
i odbytto tak niezwykłą dyskusję, że wy- 

woiać ona musi poruszenie w całej Eu- 
ropie. 

Mianowicie, uczeni amerykanscy 
stwierdzili, że historja we wszystkich 
swych epokach została przez europejskich 
uezonych badaczy niema] całkowicie sfal- 
szowiana. Niema takiego zdarzenia, woj- 
ny, działań politycznych, które nie zosta- 

Przystań rybacka w Gdyni 
ы лл 
  

$ 

Na ilustracji naszej widzimy fragment por 
tu rybackiego w Gdyni z żaglowemi kutrami 
rybackiemi, przeznaczonemi do połowów przy 

Chodźmy iepiej do kina 
Dyrektor M. Szpakiewicz przed paru 

tygodniami w swoich „Rozmowach* w 
Słowie dotknął, poruszył, oświetlił, pod- 
kreślił i rozstrzygnął szereg (jak się to 
banalne paskudztwo utarło — szereg, na 
wet — cały szereg) spraw polsko-wileń- 
sko teatralnych. A więc mówił o tem, 
jaka winna być rola kierownika w tea- 
trze, i uważał, że należy mu oddać wła- 
dzę absolutną; twierdził, że kierownika 
teatru musi cechować bezkompromisowa 
ideowość; widział w teatrze polskim in- 
stytucję wiecznie walczącą — walczącą 
przedewszystkiem z obcemi naleciato- 
ściami: pawiem narodów jesteś i papu- 
gą! — zastanawiał się nad warunkami 
materjalnemi i moralnemi teatrów wileń- 
skich; wyjaśniał kwestję reperetuaru i 
zespołu; scharakteryzował stosunek pu- 
bliczności do teatru („repertuar niecie- 
kawy — więc nie chodzimy*); napom- 
knął wreszcie o bezprogramowym  sto- 
sunku krytyki do teatru. 

Dyrektor Szpakiewicz ujął zagad- 
nienie wielostronne i niewątpliwie miał 
uszne podstawy do oczekiwania jakiejś 
odpowiedzi. Ktoś powinien był zabrać 
głos, zareplikować sprzeciwić się, za- 
protestować; ktoś inny pochwalić, po- 
przeć, zaaprobować. Powinna była „wy 
winąć się pożądana dyskusja”, powinna 
była „potoczyć się żywo”, „zatoczyć sze 
rokie kręgi". Dyskusja w „kwestjach za- 
sadniczych* — 0, to rzecz nieoceniona. 

— Pofiłosofstwujem, poka czaj po- 
dadut. Przecie lubimy to bardzo. A jeśli 
zaprawimy dyskusję „troską 0 dobro 
sprawy“, jeśli przemawiać przez nas bę- 

dzie „obywatelskie sumienie" i różne 
patrjotyczno-moralne względy — różne 
„obawy i lęki* o przyszłość, to „spra- 
wie* nie nie pomożemy, a przecie na- 
gadamy się. Spólne narzekanie na po- 
rządną niedbałość naszą — mamy, dzię- 
ki Bogu, we krwi, od czasów imćpanów 
Reyów i Kochanowskich. 

Tymczasem „Rozmowy* dyrektora 
Szpakiewicza nie wywołały żadnych 
trosk i lęków, żadnych lamentów utra- 
pionych, żadnych rąk załamań. Ani żad- 
nych zarzutów, ani tak zwanych osobi- 
stych wycieczek, również bardzo u nas 
popularnych. 

Nie odezwał się żaden aktor. Może 
nie wypada mu dyskutować z własnym 
dyrektorem? Poprostu grzeczność wy- 
maga, aby trzymać „ruki po szwam”, 

kiedy mówi władza. Czy nie lepiej po- 

psioczyć sobie potem gdzieś przy czar- 
nej? 

Nie odezwał się nikt z reżyserów. Mo 
że z tych samych względów. Nie zabrał 
głosu żaden krytyk teatralny. Krytycy 
piszą tylko recenzje. Nikt wreszcie z 
publiczności nie napisał żadnego „listu 
otwartego”. Nikt się nie oburzył, nikt 
nie zawołał: przykłasnąć! 

„Rozmowy“ dyrektora Szpakiewicza 
przeszły bez echa (tak się mówi). Bez 
echa. 

A może kulturalna publiczność za- 
reagowała na nie? Przeczytała, powie- 
działa: racja — i zaczęła tłumnie na- 
wiedzać przedstawienia.   

  

  
brzeżnych. Na dalekie połowy, na pełnem mo 
rzu, wypływają jedynie kutry motorowe. 

Ale na trzeciem, czy czwartem przed- 
stawieniu „Lichwy mieszkaniowej” na- 
liczyłem trzydzieści kilka osób. Publicz- 
ność więc nie czytała „Rozmów*. jeśli 
nie czytała — to rzecz jasna: takie kwe- 
stje nie interesują jej. Nie interesują pu- 
bliczności, nie interesują krytyków, nie 
interesują reżyserów, nie interesują akto 
row. Nikogo, kto jest związany z tea- 
trem. Innemi słowy, teatr nikogo nie in- 
teresuje. 

I tak trzeba szczerze „sprawę'* po- 
stawić: teatr nie interesuje, albo: teatr 
przestał interesować. Przestał intereso- 
wać nawet aktorów. Ich interesuje pew- 
nie tylko dzień wypłaty, jak zresztą wię- 
kszość wszelkiego rodzaju pracowników. 

Mnie się zdaje, że oni mają rację. 
Nie może chyba być nic bardziej nud- 
nego nad zawód aktora. jest to czło- 
wiek bez oblicza, bez osobowości, taka 
kukła, marjonetka, zmuszona wyczyniać 
najrozmaitsze głupstwa,  nakazywane 
przez reżysera i autora. I suilera. Czło- 
wiek bez woli, bez inicjatywy — mane- 
kin, zależny nawet od maszynisty tea- 
tralnego. To musi być bardzo nieprzy- 
jemne. Niech sufler na złość zamilknie — 
i Sartorjusz Skolimowski stop. Zawisa 
w prcżni, kamienieje — ani tu, ani tam. 
Suiler szepnie słówko — i Blanka Ma- 
recka rzuca się w objęcia Wyrzykow- 
skiego. To bardzo przykre: być wciąż 
popychanym i podrzucanym, lub w naj- 
lepszym razie wodzonym za nos. Rozu- 
miem, Žė to wywołuje czasami gwałtow- 
ny pfotest. 

— Dosyć — woła zmaltretowany a- 
ktor — nie zniosę takiego życia. Zbun- 
tuję się. 2 

łyby „zupełnie świadomie przekręcone i 

przedstawione w zupełnie innem świetle. 
Podręczniki historji, które służą do nau- 
czania w szkołach zarówmo europejskich 
jak 1 amerykańskich, nie są wiele więcej 
warte od książek, zawienającyci fantas- 7:4 
tyczne opowieści dla dzieci. 

Cała historja jest mawskroś tenden- 
cyjna, z wyjątkiem historji starożytnej. 
Od średniowiecza począwiszy, od chwili 
gdy historycy zaczęli spisywać kroniki i 
annale. wszystkie zdarzenia przedstawione 
są w miewłaściwem świetle, są spaczone, 
lub zupełnie zmienione. 

Komu jednak zależało na sfalszowaniu 
historji? Uczeni amerykańscy mają co do 
tego wyrobioną opinję. Twierdzą, że panu- 
jący wszystkich krajów wywierali olbrzy - 
mi nacisk na takie lub inne ujmowanie 
aziejów i wypadków historycznych. 

Faktem jest, że czasy średniowieczne i 
nowożytne przedstawione są  nieprawdzi- 
sxie. Dopiero w czasach nowoczesnych, kie 

dy rozwinęła się prasa i (przyczyniła się 

do powstania niezależnej opinji publicznej, 
przestano fołszować fakty historyczne, 
choć zdarzały się i teraz wypadki świado- 
mego zmieniana faktów. 

Nauka historji powinna być jednak 
prawdziwą i wolną od wszelkich 'tenden- 

cyjnych wypływówi I w ikonikluzj: zjazd hi- 
storyków amerykańskich powziął uchwa- 
ię, by instytuty naukowe w Ameryce 
„Rockefeller Fondation Gugenheim Fund“, 
„Social Science Conneil“ į „American Con 
neil of hearned Societes“, ktėne przyczy- 
niły się do wykrycia fałszów historycz- 
nych, przystąpiły do skorygowania histo - 
rji Ameryka napisze historję Europy w 
erawdziwem, dokładnem oświetieniu, na 
peds.awie dokumentów i badań, 

Uchwala ta jest niezwykłą sensacją i 
niewątpliwie poruszy całą kulturalną Eu- 
ropę. 

  

  

I wówczas na krótko pokazuje, że 
jednak ma swoją wolę i ludzką swobo- 
dę. Wówczas fuszeruje na scenie, ile 
wlezie. 

Nudne jest życie aktora. Ciągle ko- 
goś udawać, podrzeźniać, ciągle w ko- 
goś tam wcielać się, włazić niby w czy- 

jąś duszę. I w tych awatarach gubić 
swoją własną. To nawet musi być nie- 
kiedy straszne. 

— Kimže ja właściwie jestem? — za- 
daje sobie niewątpliwie hamletyczne py- 
tanie jeden, czy drugi inteligentny ak- 
tor, w którym tli się jeszcze iskierka 
człowieczeństwa: — Królem Dahomeju 
czy gentlemanem włamywaczem,  lor- 
dem angielskim czy kamerdynerem, Ko- 
ściuszką pod Racławicami czy naczel- 
nikiem wydziału? 

A szyderczy dajmonion podpowiada. 
zacierając ręce: 

— Niczem, niczem — nędznym ak- 
torzyną, który nawet porządnie roli wy- 
kuć nie potrafi. 

I trzeba przyznać, że publiczność ro- 
zumie tragiczną sytuację aktora. Rozu- 
mie, że — rozszczepiony na setki osób 
— zabłąkany duchowo aktor gubi się 
w tym labiryncie; że grając lorda an- 
gielskiego, zachowuje się jak szykowny 
iryzjer z monoklem na niedzielę; że w 
roli radcy wpada w rozmiękczony kre- 
tynizm, albo jako turysta europejski 
wdziewa (wciąż rozdwojony wewnętrz- 
nie) czapkę a la moujick. Publiczność 
rozumie to i współczuje rozdartemu du- 
chowo aktorowi. Rozumie także, że w 
tej rozterce musi ktoś podać mu pomoc- 
ną dłoń. Sufler... Wprawdzie znieśli byli 

Zdawałoby się, że takie wypadki zda- 
rzają się tylko w : bardzo naciągniętych 
powiesciach  knyminalnych: morderca, 
któremu udało się ujść ikary, który prze- 
szedł przez sito iwkzelkiego rodzaju docho- 
dzeń i śledztw — przyznaa się we śnie do 
popełnionej zbrodni. . 

Tak jednak stało się we wsi Krzętów, 
powiatu radomszezanskiego. 

Przed kilku dniami znalazł gajowy w 
zagajniku na drodze do Krzętowa już roz- 
kładające się zwioki mężczyzny. Policja 
wiszczęla dochodzenie, które w pierwszym 
rzędzie doprowadziło do ustalenia, że za- 
bitym (był Franciszek Gaik, hamdlarz trzo- 
dy i gospodarz z Krzętowa. 

Badany w policji woźnica Gaika Or- 
łowiski wyjaśnił, iż gospodarz po drodze 
wysiadł z wozu, poszedł coś załatwić i je- 
mu — Orłowskiemu — kazał jechać do 
domu. Rewizja u Orłowskiego nie dała re- 

ltatów. Śledztwo utknęło na martwym 
že; 

Jednak nazajutrz po (przesłuchaniu Or- 
łowskiego zameldował się w posterunku 
policji w. Małłaszynie chłopak stajenny Ga- 
ika. Zeznania chiopca były sensacyjne. 
Oświadczył on, że w nocy, śpiąc razem w 
stajni z Orłowskim, słyszał, jak się woź- 
nica z kimś szarpał, jak coś mamrotał, wy 
mawiając przy tem nazwisko Gaika. 

Orłowski został  przasłuchany nie- 
zwłocznie: przyznał się do morderstwa 1 
wyjaśnił, że zrabował tylko 600 złotych. 
Gdyby był wiedział, że nie znajdzie w port 
felu swej ofiary kilku tysięcy — nigdyby 
się zbrodni nie dopuścił. Tyle miał ban- 
dyta na swe usprawiedliwienie. 

Orłowski stanie przed sądem doraźnym 
w Piotrkowie. 

   

  

OTTAWA — MIASTO KWIATÓW 
I PARKÓW 

Czarujące miasto! Tonie w zieleni, pięk 
nemi swemi gmachami wyróżnia się wśród 
miast amerykańskich, malowniezo poło- 
żone na brzeguch rzek Ottawy i zbiegu 
Catineau i Rideau. Miasto-grzyb: powstało 
wyrosio i podniesicne zostało do godności 

stolicy w przeciągu stulecia. W ogromie 
iasów kanadyjskich, gdzie niegdyś koczo- 
wali indjanie, a stopa białego człowieka 
postać nie mogia, jakby różdżką czaro- 
dziejki wyczarowała piękne bulwary, im- 
ponujące gmachy, parki i ogrody, dziś 
wielkie miasto przemysłowe, centrum puli- 

tyczae Jednego z najbogatszych krajów 
świata. 

Nie przewidywał chyba tego angielski 
pwikownik Joan By, gdy wi roku 1827 roz- 
bit namioty obozu wejennego ra prawem 
wylbnzeżu nzeki Ottawy. Na czele komjpanji 
saperów królewskich, pułkownik By, przy- 

„ił do budoww kanału, łączącezo rzekę 
św. Wawinzyńca z Ottawą 1 jeziorem Onta- 
ris. Na wypadek wojny Kanady ze Stana- 
mi Zjednoczonemi, kanał ten miał być głó- 

   

wną arterją komunikacyjną. Do wojny w, 
Północnej Ameryce nie doszło, aie obóz 
pułkowmika By pozostał i rozwijał się pod 
nazwą „Bytown'* — By. Po kilkunastu la- 
tach miasteczko przybrało miano rzeki, 

nad którą było położone — Ottawy. Gdy 

wreszcie w r. 1875 królowa Wiktorja wy- 
znaczała Kanadzie stolicę, wybór jej padł 

na skromną, lecz malowniczo i geograficz- 
nie dogodnie położoną Oltawę, 

Dzisiejsze gmachy kanadyjskiej stoli- 
cy należą do istnych ancydzieł architekto- 
nicznych. Gmach parlamentu nad rzeką, 

wieża Pokoju, imponujące pomniki (m. in. 
pomnik poległych podczas wielkiej wojny 
Kanadyjczyków), spowodowały, że stosun 
kowo niewielkie miasto wyróżnia się z po- 
śród pozostałych miast. Ottawa liczy za- 
ledwie stokillkadziesiąt tysięcy mieszkań- 

cow, jest piątem w Kanadzie miastem pod 
względem produkcji (przemysłowej, ale 
przoduje, nietylko jako centrum polityczne 
kraju, ale stanowi (także klejnot korony 
brytyjskiej, Gdy Quebec zachował roman- 
tyzm starej Francji, Montreal swym kos- 

mopolityzmem upodobnił się do Nowego 
Yorku, Toronto urasta do rozmiarów) ol- 
brzyma przemystwego, a Halifax, Vancou- 

ve, St. John i Victoria mają swój Qrok 

tylko dla żeglarzy, — Ottawa króluje po- 
śród miast Kanady i wiłaśnie itam, w par- 
lamencie i (przepięknym Chateau Laurier 
obradują delegacje, reprezentując eczwar- 

tą część ludzkości i piątą część kuli ziem- 
skiej. 

    

jego budę (jakże boleśnie w niej sie- 
dzieć!) i umieścili go za kulisami, ale 
wkrótce przekonali się, że stamtąd głos 
jego fozlega się nadto donośnie. Więc od 
budowano budę. Publiczność rozumie do 
brze, że z takiej podziemnej budy głos 
musi wychodzić jak z beczki. 

Publiczność rozumie wszystko: i za- 
męt w duszy aktora i ciężką pozycję su- 
ilera i to, że papierowe ściany dekora- 
cyj muszą falować za każdem  zatrzaś- 
nięciem papierowych drzwi, i to, że na- 
klejona łysina odznacza się czerwoną 
pręgą na czole, i to, że zamiast Martela 
nalewa się do butelek herbaty: Rozuniie 
wreszcie to, że po paru kieliszkach ta- 
kiego koniaku trudno, o jakże trudno 
udawać pijanego. Szanując tedy cały tca- 
gizm aktorstwa i teatralności, dyskret- 
na i wstydliwa publiczność woli nań 
nie patrzeć. Nie chodzi przeto do teatru. 

Drzewiej nie tak bywało. Drzewiej, 
za czasów hej, hej — niewoli! teatr był 

świątynią (sanctuarium), arką przymie- 

rza, przybytkiem ducha narodowego. Pie- 
lęgnował tradycje, pokrzepiał, panie do- 
brodzieju, wskazywał lepszą przyszłość. 
Były to czasy, kiedy Nuna Młodziejow- 
ska za ostatnie swe grosze opłacała a- 
ktorów, a Magistrat nie zwalniał jej od 
podatków. Były to czasy, kiedy Józef 
Kotarbiński w Krakowie musiał codzień 
niemal dawać premjery, bo inaczej nikt 
nie szedł do teatru. Tak bywało drze- 
wiej. 

Dziś każdy rzetelny i zdolny aktor 
ucieka, jeśli go tylko wezmą, do kine- 
matografji. Zostać artystą filmowym —— 
to ideał dobrego aktora. I tylko Renard 
Bujański mistycznym szeptem głosi, że 

Termometr a obyczaje 
(STUDJUM  NIE-FILOZOFICZNE) 

Cc jak co, ale lato, mimo kryzysu świa- 
towego, udało się nam w tym roku jak ńigdy! 

„Takich upałów, panie dziejku, to i naj- 
starsi ludzie nie pamiętają!* — žalą się sta- 
teczni mieszczanie, ocierając pot z czoła. Mo- 
żna im; zresztą chętnie uwierzyć, uwzględnia- 
jąc starczy zanik pamięci, a zasiąg tej ostat- 
niej wstecz, obliczając na kilka lat najbkż- 
szych, w ciągu których istotnie mieliśmy prze- 
ważnie lato zimne i dżdżyste, a w  najlep- 
szym wypadku — niewyraźne! Dajmy jednak 
spokój „miestnym starożyłam* i skierujmy u- 
wagę na zjawiska bardziej aktualne! 

Otóż skwarne lato tegoroczne ujawniło, 
między innemi, poważną chwiejność i daleko 
idącą elastyczność czynnika znanego pod na- 
zwą wstydliwości... Cnota ta, zdawałoby się 
niewzruszona jak głaz, okazała się zależną od 
rzeczy tak przyziemnej, jak podziałki termo- 
metrowe! Przynajmniej, o ile chodzi o zwy- 
kłych „zjadaczy chleba”, którzy się wcale 
nie kwapią z przemianą w aniołów, choć im 
nieboszczyk Słowacki oddawna to zaleca!... 

Stało się więc z tą cnotą wstydliwości jak 
nie przymierzając, z cegiełką masła: nim by- 
ło zimno (zima) trzymała się stateczme *' w 
granicach jej właściwych, gdy jednak z na- 
staniem wiosny poszedł termometr w górę — 
poczęła miękrynąć coraz bardziej, aż wreszcie 
w żarze lipcowym całkiem zdefasonowała się 
i „puscila“!... Zwłaszcza płeć piękna, to sa- 
modzielne żebro Adamowe, nigdy nie syte 
swej nazbyt łatwo uzyskanej autonomii, po- 
prostu szaleje i to nie tyle w budce z wodą 
sodową, ile po górach, lasach, ogrodach i 
balkonach, zarówno pod miastem jak i w sa- 
mem miešcie!.. 

Gdy jedna, bardziej kulturalna kategorja 
niewiast opala się w kostjumach kąpielowych, 
inna — „sielska, anielska" a wcale liczna, 
nie chcąc się parać z jakimś tam kostjumem 
(„bo to prosza pani tylko liszna fatyga!“) 
wygrzewa się „au naturel*, po domowemu -i 
gdzie popadło! 

Gdy termometr przekroczy 30 st. C. roz- 
wlekają się całkiem ze szatek zwierzchnich, 
wylęgując się w samych tylko koszulach. 

Te „edeńskie'* scenki można ' obserwo- 
wać na wszystkich górach, łąkach i ogrodach 
sławetnego grodu Gedymina! Snadź rozumuja 
te kobieciska, że skoro można. demonstrować 
swe obnażone ciało w kostjumie kąpielowym 
to czem bielizna gorsza?! Że niby kolor?! — 
Bagatela, zato nie obcisła, a więc de facto 
przyzwoitsza od „kąpielówek* 

I gdy tak rzeczy stoją z piękniejszą poie- 
wą rodzaju ludzkiego, dość jest nieszczęsnemu 
panu wyjść podczas upałów w koszuli dzien- 
nej, krawacie i kołnierzyku, ale tylko bez ma- 
rynarki na ulicę, lub zjawić się tak, co gorsza, 
w urzędzie, by starsze panie nie posiadały się 
? oburzenia, protestując przeciw takiemu „roz 
wydrzeniu“! 

O nieszczęsny mężczyzno!... 

>: 

PROCES ZABÓJCY PREZYDENTA 
DOUMERA 

  

Sąd przysięgłych w Paryżu skazał na 
śmierć »emigranta rosyjskiego Gorgułowa, ża- 
bójcę prezydenta Francji Doumera. 

Podajemy  fotografję Gorgułowa na ławie 
oskarżonych. Przed nim siedzą jego obrońcy, 
którzy nadaremnie podtrzymywali tezę jeg» 
niepoczytalności. 

teatr jest kaplicą sztuki. Ale publiczność 
już wie, że to bujanie. Publiczność też 
woli kino. Publiczność bowiem nie chce 
herbaty zamiast Martela, ani malowa- 
nych książek na ścianie zamiast praw- 
dziwej bibljoteki. Nie chce złudzeń. Chce 
faktu i rzeczowości. Dla tych samych 
powodów współczesna publiczność nie 
lubi poezji, nie lubi Sienkiewicza. Woli 
Gorgonową, Tasiemkę, i Tajnego De- 
tektywa. jest to literatura faktu. Dlate- 
go też, jeśli publiczność pójdzie w osta- 
teczności do teatry, to na Azefa, na 
„Przestepcow“, na „Мат lat 26“. Ale 
zawsze będzie wolała kino, które da jej 
tę prawdę faktu, jakiej nie znajduje w 
teatrze. Możeby wreszcie poszła do tea- 
tru, gdyby teatr odwrócił swoje zadania, 
i zamiast górnych haseł o kapłaństwie 
sztuki, powiedział tak: ! 

— U nas jest wszystko humbugiem 
i udaniem. Wampuką wysokiej, najlep- 
szej klasy, jak widowisko operowe w 
„Miljonie* Renć Claira. Proszę się prze- 
konać, jak się to robi i uśmiać za ied- 
ne 50 groszy. 

Byłby to jedyny ratunek dla teatru, 
skazanego na zagładę. Ale on nie chce 
nic ustąpić ze swej namaszczonej ce- 
lebry, i każda krowienta, która ukaże się 
raz na trzy akty ze słowami: oto list, ja- 
śnie pani — uważa siebie już za wtaje- 
mniczoną w misterja sztuki. I opowiada 
potem o skrzydłach i o wzlotach. 

Niech opowiada. A my chodźmy do 
kina. Popatrzmy na Światła wielkiego 
miasta, przeżyjmy Miljon, lub Pod da- 
chami Paryża, zabawmy się z Chevalie- 
rem albo wchłaniajmy cały świat z ty- 
godników Foxa. Wysz. 

  
 



Na odcinku gospodartzym 
Położenie gospodarcze Polski w czerwcu. 

— W oświetleniu Banku Gospodarstwa Krajo- 
wego, położenie na rynku pieniężnym  naogół 
nie uległo większym zmianom. Przednówkowa 
ciasnota gotówkowa występowała w dalszym 
ciągu, gdyż wobec mniej pomyślnego ruchu 
wkładów, instytucje kredytowe nie były skion- 
ne do rozszerzenia swej działalności kredyto- 
wej. Ostrożna ta polityka pozwoliła bankom 
na wypełnienie swych zobowiązań na  ultimo 
półroczne bez większych trudności. Zapotrze- 
bowanie gotówkowe pokrywał w szerszej mie- 
rze Bank Polski, który zwiększył dość znacz- 
mie swe kredyty, a nieznaczny wzrost akcji 
kredytowej wykazały również banki państwo- 
we. Odpływ wkładów był naogół niewielki, 
przyczem wkłady i oszczędności w niektorych 
instytucjach, jak naprzykład P.K.O. wykazały 
wzrost. Ogólna suma protestów wekslowych 
zmniejszyła się. Zmalał również dość pokaź- 
nie stosunek weksli protestowanych do płat- 
nych. 

Korzystne wiadomości o stanie uprawy 
zbóż 'wywołały tak na Światowych rynkach, 
jak w Polsce pewną zniżkę cen. Jednocześnie 
obniżyły się ceny inwentarza. Warunki zbytu 
pozostały niezadawalające; natomiast konjun- 
ktury wywozu dla jaj były nadal korzystne. 

Konierencja państw rolmczych w Warsza- 
wie. — W połowie sierpnia ma odbyć się w 
Warszawie konferencja stałego komitetu stu- 
djów ekonomicznych państw bloku rolniczego- 
Europy Środkowej i wschodniej. W konieren- 
cji udział wezmą przedstawiciele Czechosło- 

wacji, Jugosławii, Rumunji, Buigarji, Węgier, 
Łotwy i Estonji, Litwa pomimo czynionych 
jej propozycyj dotychczas nie zgłosiła akcesu 
do bioku państw rolniczych. 

Na konferencji warszawskiej poruszona bę 
dzie między innemi sprawa, aby państwa rol- 
micze wystąpiły solidarnie na konierencji mo- 
netarnej w Londynie i ekonomicznej w Ge- 
newie. 

Silny spadek protestów  weksiowych. — 
Łiczba protestów wekslowych ze względu na 
coraz bardziej kurczące się obroty gospodar- 

cze, oraz ostrożną politykę kredytową banków, 

jak również przemysłu i handlu, stale się 
zmniejsza. Wediug danych Głównego Urzędu 

Statystycznego zaprotestowano w czerwcu b. 

r. 289,4 tysięcy Sztuk weksli na sumę 63.6 
miljonów złotych, wobec 322 tys. weksli war- 
tości 73 milj. zł. w maju b.r. i wobec 418,6 

tys. weksli na sumę prawie 100 miljonów zł. 

w czerwcu roku ubiegłego. Według obliczeń 

instytutu Badania Konjunktur gospodarczych 

i cen, stosunek weksli protestowanych do 

płatnych wynosił w czerwcu r.b. 10,8 proc. 
wobec 14,3 proc. w maju r.b. a 11,4 proc. w 

czerwcu ub. roku. W pierwszem półroczu r.o. 

zaprotestowano w Polsce ogółem weksli na 

sumę 485,5 milj. zł, czyli znacznie mniej, niż 

w odpowiednim okresie poprzedniego roku. 

Zniżka taryiy kolejowej —  Międzymini- 

sterjalna komisja taryfowa podjęła obecnie 

prace nad zmianą taryfy kolejowej. Jak dono- 
si prasa, zmiany dotyczyć będą” głównie trans- 
portów drobnicowych, oraz środków żywno- 
ściowych i węgla. Zniżki mają na celu wzmo= 
żenie obrotów towarowych, 

Zasiiki w sierpniu dia bezrobotnych. — 
W dniu 27 lipca odbyło się posiedzenie komisji 
budżetowej zarządu głównego Funduszu Bez 
robocia. Na posiedzeniu tem uchwalono preli- 
minarz. budżetowy Е. В. па miesiąc sierpień, 
przewidujący 3858.800 zł. zasiłków dla bezro- 
botnych robotników. Przypuszczalna ilość bez- 
robotnych, uprawnionych do pobierania zasił- 
ków wyniesie w sierpniu około 60 tysięcy. 

— Rozporządzenie wykonawcze do ustawy 
autobusowej — Ministerstwo Komunikacji przy 
gotowtije obeenie rozyjorządzenie wykonaw- 
cze do iistawy o zarobkowem przewozie osób 
i towarów podjazdami mechanicznemi i ma 
być ogłoszone w najbliższym czasie. Na okres 
przejściowy wydane zostało przez M-wo Ko- 
munikacji zarządzenie, umożliwiające prowa- 
dzenie spraw, dotyczących ruchu AR 

SPORT 
Już dziś 

już dziś o godz. 2 po poł. na stadjonie w 

Los Angelos nastąpi uroczyste owtarcie Mię- 
dzynarodowej Olimpjady. 

Uwaga całego świata sportowego skicru- 

wana jest w tę stronę. 

Nasi zawodnicy jutro rozpoczną waikę z 
przedstawicielami 58 narodów. Czy zawiodą po 
kładane w nich nadzieje? Czy sprawią, że 

sztandar polski wzniesie się na maszt? 

Dowiemy się wkrótce. 

W niedzielę, jako w pierwszym dniu walk 

startować będą: Kusociński — bieg 10 klm., 

Wałasiewiczówna — rzut oszczepem, Heljasz 
— pchnięcie kulą i Pławczyk — skok wzwyż. 

Walasiewiczówna odgraża się, że drugie 
miejsce ma „murówane*, Pławczyk i Heljasz 

czuli się ostatnio nieszczególnie, trudno więc 
przypuszczać, aby  ..zrobili miłą  niespo- 

dziankę a Kusociński jest pełen jak najlepszych 
nadziei. Będzie miał groźnych przeciwników 
Finów: Iso Hollo i Virtanena. Trzeci przewi- 

dywany przeciwnik finlandzki Lathinen, nie 

został zgłoszony. 

Ci dwaj mają być najgroźniejsi. 

Wyniki uzyskane przez naszych reprezen- 
tantów dojdą do wiadomości naszych Czytel- 
ników dopiero w wydaniu wtorkowem gdyż 

zawody odbywać się będą w _ niedzielę, 

według czasu šrodkowo-europejskiego dopiero 
w godzinach od 11 wieczór do 3 w nocy. (t) 

NOWE KSIĄŻKI 
A. Vermeersch. — Katechizm małżeństwa 

chrześcijańskiego. Cena zł. 2. Nakład księgar- 
ni św. Wojciecha, 

Każda encyklika ze względu na swój zasad 
niczy charakter nie może wdawać się w dro- 
biazgowe szczegóły, pozostawiając je pieczy 
komentatorów. Encyklika o małżeństwie, któ 
ra poruszyła cały Świat mocą argumentów i 
jasnością wykładu, wywołała szeregi broszur 
komentujących jej ustępy celem praktycznego 
zastosowania. 

Znakomity moralista o. Vermeersch był je 
dnym z tych, którzy podjęli się dać komentarz 
do niej jeśli nie wyczerpujący, to nadzwy- 
czaj przejrzysty, z uwzględnieniem poziomu 
umysłowego szerokich warstw inteligencji. 

Dziełko to, ujęte w formę katechizmową, 
pytań i odpowiedzi, stanowić będzie niezbęd 
ne vade mecum dla kapłanów, lekarzy, rodzi 
ców i obłubieńców, żłobiąc w ich umysłach, 
to, co się mogło wydać im z encykliki jako 
niedość jasne, w kształt niezniszczalny. Od do 
brej zaś woli ludzkiej zależy wcielenie w ży- 
tie zasad encykliki, tak Świetnie objaśnionej 
przez o. Vermeerscha. 

Książeczkę niniejszą tłumaczył znany z wie 
lu innych przekładów ks. dr. Jan Korzonkie- 
wicz. 
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TENISAS 
SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEO- 

ROŁOGICZNEGO W WILNIE 

Z dnia 29 lipca 1932 roku. 
Ciśnienie średnie: 760. 
Temperatura średnia: + 18. 
"Temperatura najwyższa: +21. 
Temperatura najniższa: + 16. 
Opad: 1 mm. 
Wiatr: północno - zachodni. 
Tendencja: wzrost. 

Uwagi: do południa deszcz. 

Wscnód słońce g. 411 

Zachód słońca g.21 00 

KOŚCIELNĄ 
— Pielgrzymka do Kalwarii. — Dnia 31 

lipca rb. w niedzielę wyruszy z kościoła ks. 
ks. Misjonarzy procesja do Kalwarji, zorgani- 
zowana przez Bractwo Różańca Żywego dla 
uproszenia miłosierdzia Bożego nad narodemił. 
Po mszy św. o godz. 7 wyruszy pielgrzymka 

„do Kalwarji, gdzie po krótkim spoczynku roz- 
pocznie się obchodzenie dróżek Męki Pańskiej 
od Wieczernika. W razie deszczu lub trwaiej 
niepogody prżenosi się pielgrzymkę na pierw 
szą niedzielę sierpnia. 

MIEJSKA 
— Spis mieszkaniowy, przemysłowy i han- 

dlowy w Wilnie. Prace statystyczne. na tere- 
nie m. Wilna prowadzone przez  Centraine 
Biuro Statystyczne m. Wilna posuwają się w 
roku bieżącym w szybkiem tempie naprzód 
dzięki zatrudnieniu przy pracach nadzwyczaj- 
nych prócz stałych urzędników biura, bezro- 
botnych pracowników umysłowych. Poczyna- 
jąc od 1 sierpnia Centralne Biuro Statystycz- 
ne przystępuje do przeprowadzenia spisu bu- 
dynków, pomieszczeń, przedsiębiorstw i  za- 
jęć przemysłowych i handlowych. Spis obej- 
muje wszystkie budynki i pomieszczenia (lo 
kale), znajdujące się na terenie m. Wilna i 
będzie trwał parę miesięcy, obejmując kolejno 
wszystkie dzielnice miasta. Śródmieście zosta 
nie spisane ostatnie zkolei, ze względu na 
trwający obecnie okres urlopowy, i waka- 
cyjny, a stąd nieobecność wielu mieszkań- 
ców śródmieścia. Celem spisu jest wyświetle- 
nie szeregu ciekawych zagadnień, mieszkanio 
wych, pominiętych przy Il Powszechnym Spi- 
sie Ludności, a równocześnie zbadanie dokład- 
ne miejscowych stosunków gospodarczych 
przez zebranie danych o istniejących na ie- 
renie miasta warsztatach pracy. Zamierzony 
spis więc prócz roli doraźnej, jaką spełnia w 
stosunku do bezrobotnych, dając im czasowe 
zatrudnienie, być może spełni wobec nich o 
wiele donioślejsza rolę przez zebranie niezbęd- 
nych danych do walki z kryzysem i Бетго- 
bociem. 

— Elektrownia miejska. — W celu podnie 
sienia dochodowości elektrowni miejskiej przez 
odpowiednią jej reorganizację, magistrat posta 
nowił zaprosić do Wilna rzeczoznawcę w tej 
dziedzinie z pośród profesorów politechnik! 
warszawskiej. 

RÓŻNE 
— Lustracje kolonij letnich. — Naczelnik 

wydziału pracy i opieki Urzędu Wojew., wi 
zytator Kuratorjum Okr. Szk. i zastępca na 
czelnika wydziału zdrowia Urz. Woj. przepro 
wadzili w dniu 28 bm. inspekcję kolonii let- 
niej Tow. Opieki nad Dziećmi w Konwalisz- 
kach oraz Centrali Opiek Rodzicielskich w 
Kazimierzowie. Obie te kolonje znajdują się 
w powiecie oszmiańskim a pobudowane są 
we własnych osiedlach, ofiarowanych tym To 
arzystwom przez p. margr. Umiastowską. W 
tych dwóch kolonjach znajduje pomieszczenie 
przeszło 200 dzieci i młodzieży szkolnej. — 
Podczas inspekcji stwierdzono, że dziatwa wy 
gląda dobrze, przybyła na wadze, kolonie pro 
wadzone są według wymagań stawianych in- 
stytucjom tego rodzaju. 

— Wykazy chorych poborowych. --- Leka 
rze powiatowi, jak również z komisji poboro- 
wych w Wilnie będą sporządzali wykazy po- 
borowych chorych na grużlicę. 

Stający przed komisją wojskową chorzy 
winni być kierowani do przychodni przeciw- 
gružliczych. 

— Odjazdy autobusów  zamiejskich. 
Władze starościńskie rozpatrzą w najbliższym 
czasie rozkład odjazdu autobusów zamiejskich 
w celu poczynienia w nim zmian odpowiada- 
jacych wygodzie podróżnych. 

— Bezrobocie. — Liczba bezrobotnych na 
terenie Wilna wynosi obecnie 5237 osób. — 
Bezrobocie w ciągu tygodnia zmniejszyło się 
o 39 osób. 

— Propaganda sadownictwa. Kółka 
Rolnicze, prowadząc propagandę sadownictwa 
wśród chłopów, rozdały w bież. sezonie około 
10 tys. drzewek owocowych. 

Telefon z Bermutami. — Wprowadzony 
został ruch telefoniczny między Wilnem a wy 
spami Bermudami (m. Hamiitonem, St. Geor 
ges, Tuckertown, Somerset) i ; wyspami Ha- 
Wa „Oahu, (m. Honolulu), Kauai i 

aui. 
Opłata za trzyminutową rozmowę zwyk!tą 

między Polską a wyspami Bermudami wyno 
si 217 fr. 50 c. i wyspami Hawajskiemi 
262 fr. 50 c. lub 277 fr. 50 c. 

— wzbogacenie zbiorów  zwierzyńca wi- 
leńskiego. W tych dniach do zwierzyńca szkol 
nej Pracowni Przyrodniczej (Zawalna 5) do- 

starczone zostały dwa czarne bociany, „pocho- 

dzące z rozbitego przez pastuchów wiejskich 

gniazda w Olszewie pow. Święciańskiego. W 
ten sposób zwiedzający pracownię będą mieli 
możność poznania tych rzadkich w kraju na- 
szym ptaków. 

— Cyrk Staniewskich. Ostatnie dni po- 
bytu! Dziś dwa przedstawienia o godz. 4 po 
poł. i 8.30 wieczorem. Na przedstawienia 
dzienne ceny zniżone. 

— „ŚWIĘTO MORZA* W WILNIE, — 
W dniu wczerajszym odbyło się z inicjaty- 
wy Rady Gredzkiaj BBWR. zebranie przed 
stawicieli organizacyj społecznych w spra- 
wie Święta Monza Polskiego w dniu 31 b. 
m. Zebraniu przewodniczył poseł dr. Ste- 
fan Brokowski, który powołał na sekreta- 
rza dr. A. Hirschberga. Uchwalono zawią- 
zanie Wileńskiego Komitetu Obchodu Świę 
ita Morza Polskiego w składzie 7 osób, któ- 
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ry organizuje na niedzielę Aikademję w 
Sali Miejskiej. Szczegóły zostaną podane 
w afiszach i komunikatach w prasie. 

TEATR I MUZYKA 

— Dzisiejsza premjera „Azefa* w  Lutni. 
Dziś, w sobotę 31 lipca o godz. 8 m. 15 pre- 
mjera głośnej sztuki A. Tołstoja i P. Szczego- 
lewa p. t. „Afeż”. Ciekawy temat sztuki, sku- 
piający się przez cały czas około niezwykłej 
irascynującej osoby Azefa, oraz jego prowoka- 
torskiej działalności na terenie Rosji, która w 
dużej mierze przyczyniła się do wielkiej Re- 
wolucji — zainteresuje niezawodnie każdego 
widza. Dwoistość duszy Azefa utrudnia sąa 
nad tym człowiekiem, który szamota się po- 
między narażeniem dla ludzkości a służbą dla 
znienawidzonego tyraństwa. Dziś żyjemy w e- 
poce kontroli pojęć — więc i etykę Azefa sta- 
ramy się nie sądzić — lecz zrozumieć. Kapi- 
talna kreacja Józefa Winawera otwiera 
przed widzem te niewyrażalne stany, te dwoi- 
ste porywy i emocje Azefa. Obok p. Winawe- 
ra atrakcją wieczoru jest pierwszy występ p. 
Jana Boneckiego, jednego z czołowych arty- 
stów współczesnego pokolenia (grać będzie hi- 
storyczną postać Burcewa). Pozatem w przed- 
stawieniu biorą udział p.p. Ładosiówna,  Jaś- 
kiewicz, Wasiłewski, Dejunowicz, :Wyrzykow- 
ski, Brusikiewicz, Zastrzeżyński Bielecki, Skoli- 
mowski, Loedl, Czapliński, Moranowicz, Do- 
browolski, Puchniewski i inni. 

Jutro, w niedzielę 31 lipca o godz. 8 m. 
15 — po raz drugi „Azef“. 

— „Pod zarządem przymusowym* w Te- 
atrze Letnim. Dziś, w sobotę dnia 30 b.m. o 
godz. 8 m. 15 pierwszorzędna komedja Arnol- 
da i Bacha „Pod zarządem przymusowym'. 
W świetnej tej komedjji wystąpi nasz miły 
gość b. dyrektor Teatru Lwowskiego p. Lud- 
wik Czarnowski, który swą mistrzowską grą 
i reżyserją prowadzi tę wesołą komedję ku 
szczytom humoru i dowcipu. Doskonale dobra 
ny zespół z uroczemi artystkami Grelichow- 
ską, Kamińską, Marecką, Szurszewską, Za- 
strzeżyńską i Zelwerowiczówną, daje maksi- 
mum wdzięku i rądości życia. 

Jutro, w niedzielę 31 lipca o godz. 8 m. 
15 „Pod zarządem przymusowym”. 

POPOŁUDNIÓWKA NIEDZIELNA 
— Florette i Patapon* w Teatrze Letnim. 

W niedzielę. 31 lipca o godz. 4 po poł. arcy- 
wesoła farsa p.t. „Florette i Patapon*, która 
po raz pierwszy i zarazem ostatni ukaże się ja- 
ko popołudniówka. Kłopoty firmy „Florette et 
Patapon* są przyczyną wesołości i zabawy na 
widowai. Ceny miejsc popoiudniowe. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
HELIOS — W tajdze Sybiru (Kajdany) 

HOLLYWOOD — Miłość kozaka. 
CASINO — Miłosny szept nocy. 
PAN — W szalonem tempie. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— NIEUWAŻNY 5ZOFER, ---- $хо!ег, па 

zwiska którego narazie nie ustalono, prowa- 
dząc taksówkę nr. 14440 na ul. Zamkowej na 
jechał na przechodzącego przez jezdnię Czar 
nego Jana (Bernardyńska 7), który doznał 
lexkiego okaleczenia twarzy. Szoier tejże tak 
sówki odwiózi Czarnego do Pogotowia Ra- 
tunkowego, skąd po udzielenia pomocy iekatr 
skiej Czarny udał się do domu. 

— UCZEŃ PRZYGNIECIONY MUREM. — 
Marszałek Wiktor, lat 18, uczeń Szkoły Rze- 
mieślniczej zam. przy ul. Kopanica 5, rozbie- 
rając stary mur w podwórzu tej szkoły zo- 
stał nim przygnieciony, skutkiem  czegoi do- 
znał obrażeń ciała. Lekarz Pogotowia odwiózł 
Marszałka do szpitala żydowskiego. 

— ZGINĄŁ CHŁOPAK. — Przed dwoma 
dniami zaginął 15-letni Jerzy Hołub (Bazyljań 
ska 9). Matka zaginionego skomunikowała się 
w tej sprawie z policją, prosząc o wszczęcie 
poszukiwań. 

— Zachorowania na jagiicę. -- Ostatnie 
tygodniowe zestawienie wydziału zdrowia no- 
tuje i40 wypadków jaglicy, jaką zanotowano 
wśród dzieci z terenu całego województwa.. 

Inne choroby zakaźne, jak np. tyfus, są no 
towane w bardzo małej liczbie. 

— Przez okno. — W dniu 28 bm. niezna- 
ni sprawcy przez otwarte okno dostali się do 
mieszkania Zyldberga Żelika (Finna 7) skąd 
skradli garderobę damską oraz bieliznę war- 
tości 350 zł. 

MEJSZAGOŁA 
— OFIARY PIORUNU. (MW pobliżu 

Mejszagoły piorun zabił bawiącego tak na iet 
nisku niejakiego j. Kłodowskiego i ciężko po 
raził A. Sadowskiego, technika meljoracyjne- 
go. 

    

Z izby Przemysłowo-Handlowej 
w wiinie 

XIII Plenarne Zebranie Izby Przemy- 
słowo - Handlowej w Wilnie odbędzie się 
w dniu 10 sierpnia br. punktualnie o godz. 
19 min 30, w sali Klubu Hamdlowo-Prze- 
myslowego (Mickiewicza 33-a) z następu- 
jącym porządkiem obrad: 1) Zagajenie i 
zatwierdzenie .protokułu XII Plenarnego 
Zebrania, 2) Informacje o działalności Iz- 
by za czas od 10-go kwietnia br., 3) Infor- 
macje o stanie budowy gmachu Izby, 4) 
ustalenie norm opłat manipulacyjnych za 
czynności (poświadczenia ksiąg handlo- 
wych, 5) sprawozdanie o sytuacji ekono- 
micznej okręgu Izby w r. 1931, 6) „Mor- 
skie cła preferencyjne a interesy gospodar 
cze ziem północno - 'wschodnich' (referat 
informacyjny), 7) postulaty życia gospo- 
darczego Izby a sprawa spławu po Niem- 
nie' (referat informacyjny), 8) sprawy 
bieżące, 9) wolne wnioski. 

Wspaniały d-r hr. Potulickiej 
Seminarjum Zagraniczne otrzymało м о- 

statnim czasie wspaniały dar. Jest nim pałac w 
Potulicach pod Nakłem, własność hr. Anny Po- 
tulickiej. Jak wiadomo, wspaniałomyślna ta 
dobrodziejka, ofiarowała majątki potulickie wiel 
kości 22 tys. morgów na uniwersytet katolic 
ki w Lublinie. Rezydencje i 120-morgowy 
park z roczną dotacją w sumie 6 tys. złotych, 
oraz Świadczeniami w naturze przeznaczyła 
hr. Potulicka na cele Seminarjum  Zagranicz- 
nego. Z dniem 1-IX r.b. zakład ten urządza 
w pałacu potulickim postulat i nowicjat dla 
kleryków i braci-pomocników. 

Z woli Bożej stało się, że nowe zgroma- 
dzenie stawiać będzie w Potulicach pierwsze 
swoje kroki. Oby Bóg błogosławił nowemu dzie 
łu w zaraniu jego historji i dziejów. 

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

  

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

abonamentu, że z dniem l-go sierpnia wstrzymamy wszystkie egzem- 

į plarze nieopłacone do tej daty. 
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ODEZWA 
Ligi Morskiej i Kolonialnej 

RODACY 
Dzień 31 lipca 1932 r. będzie 

świętem Polski Odrodzonej. 

W dniu tym po raz pierwszy w dziejach na- 

szego Państwa Święcić będziemy uroczyście 

Święto Morza Polskiego. 

W Gdyni, na odwiecznie polskiem wybrze- 

żu Bałtyku, w obecności Pana Prezydenta 

Rzeczypospolitej, cały naród przez swych przed 

stawicieli złoży Ślubowanie polskiemu morzu. 

Rodacy! Wzywamy was wszystkich do 

wzięcia udziału w tej podniosłej uroczystości. 

Niechaj każde miasto i każda wieś wyśle- 

delegacje i wycieczki ze wszystkich zakątków 

Rzeczypospolitej. 

Niechaj każde miasto i każda wies wyśle 

do Gdyni swą reprezentację. Niechaj wszystkie 

organizacje i stowarzyszenia znajdą się w tym 

dniu nad morzem w jednym szeregu. 

Pokażmy Światu nasze przywiązanie do 

morza. Złóżmy dowód, że morze uważamy za 

najbardziej istotną podwalinę naszej niepod- 

ległości, że nigdy się go nie wyrzekniemy. 

Niechaj ci wszyscy, którzy chcieli w ten, 

czy inny sposób kwestjonować nasze prawa 

do wybrzeża morskiego, zrozumieją, że jeśli 

chodzi o Morze, to niema w Polsce ani par- 

tyj, ani klas, niema różnic religijnych, ani spo- 

łecznych, jest tylko jeden wielki i zwarty na- 

ród polski, świadomy swych zadań i swoich 

obowiązków. й 

Niechaj cała Polska, jak długa i szeroka, 

w dniu Święta Morza wystąpi poważnie i g0- 

dnie. 

Niechaj rozkołyszą się dzwony w Świąty- 

niach, niechaj flagi o barwach narodowych 

przystroją w tym dniu uroczystym cały kraj, 

niechaj wszystkie polskie serca uderzą zgod- 

nym rytmem o jednej godzinie. Myślą, serceni 

i duszą, radujmy się dnia tego z cudu polskiej 

Gdyni, z bandery biało-czerwonej, krążącej po 
wodach kuli ziemskiej, z rozszerzenia na świat 

cały naszego terytorjum narodowego, gdyż 

mołze wszędzie jest wolne i wszędzie na mo- 

rzu jesteśmy tak, jak u siebie w Polsce. 

wielkiem 

Pożegnanie 
ppłk. I. Landaua 
d-cy 3 baonu Saperów 

Dnia 27 bm, w: Kasynie Zimowem 3-g0 
Bataljonu Saperów Wileńskich Korpus O- 
ficerów Saperówi 3-go [Bataljonu żegnał 
swiego odchodzącego dowódcę — pułkowni 
ka Landaua Ignacego, przeniesionego o- 
statnio w stan spoczynku. 

W udekorowanej sali balowej Kasyna 
powitali przybyłego o godz. 19,30 pułkow- 
mika Landaua z małżonką brygadjer 
pułkownik Skoryma, pułkownik  Biestek, 
ppułkownik Wenda, oraz oficerowie bata- 

ijoniu z żonami. W nastroju uroczyście pod 
dniosłym zasiedli wszyscy do wspólnej, 
pożegnalnej kolacji, 

Żegnał pułkownika Landaua brygadjer 
pułkownik Skoryna Jan. W przemówieniu 
swojem, zwiróconem (do odchodzącego Do- 
wódcy, schanakteryzował brygadjer tak 
dobrze znaną wszystkim na gruncie wileń- 

skim sylwetkę pułkownika Landaua, — 
jego pracowitość, dzielność, poczucie oby- 
watelskie, jego zdolności organizacyjne, 
dzięki którym 3 Bataljon Saperów Wileń- 
skich w ciągu 5-letniego dowodzenia przez 
pułkownika Landaua, zajął to przodujące 
dziś w Wojskach Saperskich stanowisko. 
„..I jednemu tylko uległ pułkownik Lan- 
dau“ — mówił brygadjer Skoryna — 
„zwyciężyl Go Czas. Czas, który się skoń- 
czył. Według pragmatyki, obowiązującej 
Korpus Oficerski, skończył pułkownik 
Landau lata służby. swojej, lata, które tax 
ofiarnie i owocnie oddał Ojczyźnie: ofiar- 
nie — świadczy o tem order Virtuti Mi- 

litari; owocnie — podkreśla to Złoty 
Krzyż Zasługi, za. nieugiętą i rozumną wal 
kę z żywiołem rozlanych rzek na Wileńsz- 
czyźnie w ostatniej klęsce powodzi..." 

Prezmówienie swoje skończył brygadjer 
słowami peiuemi podziwu dla duszy żoi- 
nierskiej pułkownika Landaua, który mi- 
mo otrzymania wiadomości o swem ргте- 
niesieniu w stan spoczymku, do ostatnich 

dni stał na posterunku, prowadząc swój 
kataljon. 

Po toaście na cześć pułkownika Landaua 
przemawiał zastępca Dowódcy Bataljonu 
mjr. Głaczyński Roman, wręczając odcho- 
dzącemu Dowódcy tradycyjną papierošni- 
cę od Korpusu Oficerów, którym to upc- 
minkiem oficerowie saperzy żegnają cd- 
chodzących z 3-go Bataljonu kolegów. 

Przemawiał dalej pułkownik Wenda 

Zygmunt, podnosząc wielki dar odchudzą- 

cego Dowódcy zadzierzgania węzłów bra- 
terstwa broni, które tak silnie ujawniło 
się ostatniemi czasy między ówiczącemi 

oddziałami piechoty Legjonów, a saperami 
3-go Bataljonu. 

W imieniu oficerów rezerwy serdecz- 
nemi słowami pożegniał odchodzącego Do- 
wódcę kapitan rezerwy Rostworowski. 

Dosiojną małżonkę pułkownika Lan- 
daua — Panią Zofję — pożegnał w: imie- 
niu oficerów bataljonu, wręczając Jej wią- 
zankę róż — podporucznik: Bunikiewicz. 

Obecnym odpowiedział krótko wzru- 
szony pułkownik Landau. Pożegnał swój 
bataljon po żołniersku, słowami mocnemi 
i trwalemi, jak Jego praca w bataljonie, 
— pożegnał życzeniem dobrych dni i okrzy 
kiem na cześć Pana Prezydenta i Marszai- 
ka Piłsudskiego. 

* * * 

„ Žegnsmy Cie, Pułkowniku! Żegnamy 
Cię takim, jakim byłeś: Dowódcę, którego 
nikt się nie bał, ale którego wszyscy ko- 
chali. Tak, wziąłeś ze sobą to, co jest tę- 

sknotą Wielkich — zabrałeś nam naszą 
miłość do Ciebie i nasze serca. W nich po- 
zostaniesz, Pułkowniku. 

Żegnamy Cię dobrem życzeniem Jutra 
i podzięką za Twoją ku chwale Ojczyzny 
i Broni — ę. 

Trzeci Bataljon Saperów Wileńskich i 
pułkownik Landau — niech żyją! 

* Por. Sap. 

Skład Porteplėnėu, Plain, Eiskaraosji 

<= K. Dąbrowska 
    

(F-ma istnieje od r. 1874) 

Wilno, Niemiecka zg, m. 11 

Przed komunistycznym, 
SYN REDAKTORA „WILNER TOGU* 

WILNO. — Władze bezpieczeństwa 

przeprowadziły ostatnio szereg areszto- 

wań wśród wywrotowców  poszlakowa- 

mych o działalność antypaństwową. 

W związku z tem krążące w dniu 

wczorajszym wersje znalazły potwierdże 
nie miarodajnych czynników, które wy- 

dały w tej sprawie komunikat: 

Wynika z niego, że zostali areszto- 

wani pod zarzutem należenia do KPZB 

m. in. aplikant adwokacki Abram Gor- 

don, występujący stale jako obrońca w 

procesach politycznych, oraz studenci: 

Jan Kosiak, agitator wywrotowy wśród 

młodzieży białoruskiej, i Saul Rejzin, 

syn redaktora gazety żydowskiej „Wil- 

ner Tog“. 

Aresztowanych po  przestuchaniu 
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„diem antywojenaym 
AUTOREM ULOTKI WYWROTOWEJ. 

skierowano do władz sądowych, które 

zarządziły osadzenie ich na Łukiszkach. 

W wyniku dalszych dociekań w tej 

sprawie miały miejsce w mieście liczne 

rewizje. 

Między innemi miała miejsce rewizja 

w pomieszczeniach wydawnictwa „Wił- 

ner Tog“. 

Jak się dowiadujemy, represje władz 

pozostają w pewnym związku z akcją 

wywrotowców, usiłujących wywołać nie 

pokój w dniu 1 sierpnia, ogłoszonym 

przez komintern, jako „dzień antywojen- 

ny*. W związku z tem miejscowi wywro 

towcy wydali ulotkę, która uległa natycn 

miastowemu zajęciu przez odnośne wła- 

dze administracyjne. 

Przyczyny strzałów na górze Trzykrzyskiej 
WILNO. — Stan zdrowia postrzelo- 

nej onegdaj na górze Trzykrzyskiej ja- 
niny januszkiewiczowej nie nasuwa ©- 
baw. Po operacji wyjęcia kuli z nogi 
stan rannej znacznie się polepszył, tak, 
że pobyt jej w szpitalu nie potrwa dłu- 
go. 

Ciało tragicznie zmarłego Bałczaka 
zostanie wydane rodzinie, która w dniu 
wczorajszym przyjechała do Wilna, po- 
wiadomiona o wypadku. 

W świetle dalszych dochodzeń poli- 
cyjnych wyjaśniają się przyczyny one- 
gdajszej tragedji. Okazuje „się, że bezpo 
średnim powodem strzałów była katego 
ryczna odmowa Januszkiewiczowej wy- 
jazdu do Warszawy, do czego namawiał 
ją Balczak. 

Po rozejściu się z mężem Januszkie- 

wiczowa mieszkała u rodziców, a wie- 

dząc, że Balczak nie ma dotychczas sta 
łego zajęcia, cvawiaia się ciężkiej sytua 
cji materjalnej w Warszawie. 

Znajomość jej z Balczakiem datuje 
się od kilku łat, kiedy była jeszcze pan- 
rią, lecz do zbliżenia dochodzi stosunko 
wo niedawno. 

Balczak stale żądał całkowitego ze- 
rwania stosunków z mężem, ponieważ 
zamierzał się z nią ożenić. 

Januszkiewiczowa stale zwiekała z 
ostatniem słowem, wreszcie... nastąpił 
tragiczny epilog. 

Tylko przypadek zdziałał, że Janusz 
kiewiczowa, zauważywsy broń w rękaca 
pijanego przyjaciela, uciekała zupełnie 
nieświadomie zygzakami. To ją uratowa 
ło. 

Sensacyjna sprawa tajnej gorzelni 
ODROCZONA DO DNIA 1 WRZEŚNIA 

W dniu wczorajszym na wokandzie Sądu 
Okręgowego znalazła się ciekawa sprawa kar 
no - skarbowa o potajemny wyrób alkoholu. 

Na ławie oskarżonych znaleźli się bracia 
Witold i Zygmunt Zawistowscy, właściciele 
folwarku Aleksandrówka w gminie mało-solecz 
nickiej oraz niejaki Mowsza Lewin: 

Treść sprawy przedstawia się następują- 
co: 

Od dłuższego czasu krążyły pogłoski, że 
Witold i Zygmunt Zawistowscy trudnią się w 
swym majątku zawodowo wyrobem spirytusu, 
który zbywają okolicznym mieszkańcom. W 
dniu 13 stycznia rb. inspektor Kontroli Skar- 
bowej A. Ciechanowicz udał się w asyście 
trzech posterunkowych P. P. do Aleksandrów- 
ki i zażądał od Zawistowskich wydania apa 
ratu gorzelnianego. 

Wobec tego jednak, że obaj bracia udając 
wielkie zdziwienie, odrzekli, że czegoś podob 
nego u siebie nie posiadają, zarządzono w 
folwarku rewizję, która dała wręcz sensacyj- 
ne wyniki. 

Oto w domu, zamieszkałym przez Z. Za- 
wistowskiego znaleziono wmurowane dwa 0- 
gromne kotły, z których jeden parowy służył 
do przygotowywania surowców, drugi zaś 
miedziany był tak zwanym kotłem odpędowym 

Do tego dochodziło cały szereg rur i rure 
czek,. miedziany deilegmator, beczki, pompa--- 
słowem, formalne urządzenie gorzelniane. 

Mało tego — — przeprowadzona w tymże 
dniu rewizja na strychu domu mieszkalnego, 
Witolda Zawistowskiego, ujawniła przyrządy 
służące do rektyfikacji dlkoholu, jak również 
ślady, że gorzelnia była czynną i to od dłuż 
szego czasu. 

wyniku dalszego śledztwa ustalono, że 
Zawistowscy wyrobiony przez siebie alkohol 
sprzedawali w cenie 3 i pół złotego za litr. 
posredniczył im zaś w tem wspomniany Mow- 
sza Lewin, powszechnie zwany „Jankielukiem* 
Gorzelnictwem trudnili się bracia od przeszło 
dwóch lat, zaś za czerpane z tego źródła zy- 
ski, prowadzili u siebie wystawny tryb życia, 
niewspółmierny z dochodami, jakie przynosił 
im iolwark. 

Bracia Zawistowscy oraz Lewin zostali a- 
resztowani i postawieni w stan oskarżenia, 
czego dalszem następstwem była wczorajsza 
rozprawa sądowa. 

Podczas sprawdzania obecności świadków 
okazało się, że brakuje głównego świadka о- 
skarżenia Wincentego Żylńskiego, wobec cze- 
go Sąd po krótkiej naradzie postanawia całą 
sprawę odroczyć do 1 września rb. 

Profesor litewski w Grodnie 
GRODNO. ---- Parę dni temu bawił prze- 

jazdem w Grodnie profesor uniwersytetu w 
Kownie p. St. Koliupajio, P. prof. Kołłupajło 

Echa krwawej rozprawy w wi- 
ieńskim Broadway'u 

Każde prawie większe miasto posiada 
swój swiat przestępczy, składający się z 
zawodowych złodziejów, włamywaczy oraz 
innych ciemnych typów, których fotogra- 
grafje zdobią albumy policji śledczej. 

W swoim czasie mówiło się głośno i pi- 
sało o istnieniu w Wilnie podobnej orga- 
nizacji złodziejskiej, a to w związku z li- 
ikwidacją zawodowych hjen licytacyjnych, 
na! czele której stał znany złodziej i oszust 
(Abram Burabiski, ukrywający się pod pse- 
udonimem „Abraszki Anarchisty““. 

Banda ta trudniła się podbijaniem cen 
na. licytacjach, z czego, jak wykazały do- 
chodzenia policyjne, czerpała poważme zy- 

ski — dlaczego jednak jej przywódca no- 
sił miano ananchisty, tego nie wiedziano. 

Być może, że wstrętny proceder, upra- 

    

wiany przez przyjaciół Burabiskiego, rów- * 
nież na dłużej pozostałby nieznany wła- 
dzom bezpieczeństwa publicznego, gdyby 
nie ślepy (przypadek. 

Oto pewnego wieczora policja została 
zaalarmowana, że na ul. Żydowskiej do- 

gorywia w kałuży krwi jalkiś mężczyzna. 
Po odwiezieniu do szpitala, rannym о- 

kazał się „Anarchista”. Po upływie kilku 
dni Barabiskiego zabrakło już między ży- 
jącymi. Straszny cios w plecy był zbyt nie 
bezpiecznym, by mógł go znieść nawet tak 
silny organizm, jaki (posiadał przywódca 
nieznanej jeszcze wówczas bandy. 

Wszczęte przez policję dochodzenie 
prędko jednak wyjaśniło ponury dramat z 
ulicy Żydowskiej, 

Na podstawie całego szeregu zebranych 
infotmacyj, ustalono, że Burabiski padł z 
ręki niejakiego Dawida Bobrowskiego, 
członka swej bandy, z którym miewał czę- 
ste zatangi przy podziale osiąganych na li- 
cytacjach zysków. 

Zkolei ujawniono pozostałych członków 

bandy, którzy zasiedli w zacisznych celach 
więzienia łukiskiego, przeciwko zaś Bo- 
bmowskiemu wiszezęto dochodzenie o zabój 
stwo, w rezultacie czego stanął on przed 

Sądem Okręgowym, który skazał go na 
dziesięć lat ciężkiego więzienia. 

Odtąd zapomniano na dłuższy czas o 

wiileńskim „Broadway'u* i jego zamordo- 
wanym władcy. 

Dopiero w dniu wczorajszym rozprawa 
przeciwko Bobrowskiemu w Sądzie Apela- 
cyjnym pozwoliła przypomnieć szczegóły, 
dotłyczące życia, byłiowania i sposobów: za- 
łatwiania osobistych porachunków tych 
rycerzy nocy. 

Zalbójcę „„Anarchisty* sprowadzono ną 
rozprawę pod silną eskortą. Jednocześnie 
obrona powołała trzech nawych świadków. 

odbył wycieczkę Niemnem z Baranowicz do 
Grodna. W Grodnie prof. Koiłupajło zwiedził 
zabytki miasta, żywo się niemi interesując. 

NA FILMOWEJ TAŚMIE 
CASINO — „MIŁOSNY SZEPT NOCY* 

(Lil Dagover) 
1 „AWANTURNICA“ 

(Lili Damita) 

Są to wznowienia starych filmów, zre- 
sztą całkiem przyjemne. W Miłosnym szep 
cie nocy z satysfakcją można sobie popa- 
trzeć na austrjacko - węgierskie mundu- 
ry, wcięte talje, czarne rondelki na gło- 
wach i szamerunki huzamskie, a w antr- 
akcie ucieszyć się, że ta wojskowa maska- 
rada neleży już do przeszłości. Dziwnie bs- 
wiem wygląda to c-k-wojsko, wobec typu 
współczesnego Żolnierza - sportowca. 

Poza tem można zwrócić uwagę na o- 
gniście odtańczony czardasz i na końco- 
we sceny wyścigu koni z pociągiem, które 

  

-wprawdzie nie są rewelacją, ale wprowa- 

dzają trochę dynamiki do akcji. 
dwanturnica mogłaby być ciekawym 

filmem detektywno - awanliurniczym. Ale 
jest nadto rozwlekła mw scenach zupełnie 
zbędnych (wszystkie sceny miłosne). Nie- 
potrzebnie także z głównego bohatera zro- 
biono naiwnego niedołęgę: nie licuje to ze 
stamowiskiem, jakie on zajmuje. Trudno 
przyjpuścić, aby dyrektor wielkiego przed- 
siębiorstwa i w dodatiku Franenz, pozwa- 
lał bez końca wystrychiwać się na dudka 
nawet najpiękniejszej kobiecie, 

Nad program jest krótki filmik polski. 
Niewiadomo właściwie, o co w nim cho- 
dzi. Fragment życia szofera wamszawskie- 
go, który ulega katastrofie, pozostawiając 
Ibez środków żonę i troje dzieci. Wiedząc, 
że filmy polskie są zazwyczaj umoralnia- 
jące, widz cały czas oczekuje jakiegoś pro- 
pagandowego finalu — coś w rodzaju 

„czy masz już książeczkę oszczędnościo- 
wią?" albo: „ubezpieczajcie się od niesz- 
częśliwych wypadków'. Takby logicznie 
wynikało z treści. Niestety, zakończenia 
takiego niema, i dlatego filmik robi wra- 
żenie czegoś ni przypiął mi przyłatał. Na- 
(tomiast całkiem efektownie i emocjonują- 
co wypadła w. nim scena ratowania dziec- 
ka z okna szóstego piętra. Zagrana jest o- 
na, pierwszorzędnie. 

Całość programu odznacza się nieby- 
wałą, jak na wileńskie stosunki, długoś- 
cią: tnwa około trzech godzin. Jedną go- 
dzinę możnaby śmiato widzom darować, 

W. 

EETWEB ARE ONE WZEWESCECECEEZ OOOO 

Zeznania ich spowodowały tym razem pe- 
wną zmianę kwalifikacji dokonanego 
przez Bobrowskiego przestępstwa, wobec 

czego Sąd Apelacyjny uważał za stosowne 
zmniejszyč mu wymiar kary do trzech lat 
więzienia, zamieniającego dom poprawy. 

p. w.
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Początek seansów o g. 6, 815, 1015 
  KINO 

DŹWIĘKOWE 

„ŚWIATOWID* 

GRODNO, Brygidzka 2. 

Wstęp od 45 gr. 

РАТ!РАТАСНОМ JAKO CHŁOPC/ DORZECZY 

Nad program „Paryż w letargu". 

NAAAAAAAAAAAALAAAAAAAA AAAAAAAAAADALAAAAAA S 

Największą į najbezpiecz- 
niejszą zbiornicą kapitałów 

i oszczędności 

jest KOMUNALNA KASA 
OSZCZĘDNOŚCI POWIATU 

GRODZIEŃSKIEGO 
Wysokie oprocentowanie—całko- 
wite bezpieczeństwo — wypłaty 

na każde żądanie. 

| grodźięhyka 
— TEATR MIEJSKI. Sobota i niedziela: 

Hiszpańska Mucha — komedja. Ostatnie 
przed: tawienia w sezonie. 

— W DNIU „ŚWIĘTA MORZA*. Ww 
sobotę 50 bm. w: związku ze „Świętem Mo- 
rza', obchodzonem w: Gdyni, odbędzie się 
w: Grednie capstrzyk orkiestr wojskowych 

— ZAKOŃCZENIE OBOZU LETNIE- 
GO W GRANDZICZACH. Przed paroma 
dniami nastąpiło uroczyste zamknięcie о- 
bozu letniego PW. w Grandziczach ipod 
Gnodnem, w obecności ppłk. Frydrycha z 
ramienia DOK IM i licznie zebranych goś- 
«i, którzy podziwiali brawurową postawę 
wychowanków obozu. 

Od kilku już lat odbywają się obozy 
letnie PW. w Grandzicazch dla młodzieży 
szkolnej ze szkół średnich. W mroku bieżą- 
cym obóz w; Grandzieczach dał możność 500 
mczniom spędzenia na świeżem powietrzu 
3 tygodniowych wakacyj, przysposabiając 
ich jednocześnie do służby w wojsku pod 
fachowem kierownictwem sportowem. 

Na zakończeniu obozu byli: dyrektor 

Państw. Urzędu PW. pułk. Kiliński z sze- 
fem iwydziału sportowego ppłk. Englem. 

— PERSONALNE. P. Kazimierz Łan- 
Kiewicz, b. wiceprezydent m. Grodna, mia- 
nowany został kierownikiem oddziału pna- 
ey i opieki społecznej w: Urzędzie Woje- 
wódrkim. w Białymstoku. 

DYREKTOR DEPARTAMENTU 
MIN. ROLNICTWA W GRODNIE. Wczo- 
raj bawił w Grodnie - dyr. departamentu 
Min. Rolnictwa p. Królikiewicz w towa- 
rzystwie wyższych unzędników, minister- 
stwa. IP. Dyrektor interesował się stanem 
rolnictwa i organizacyj rolniczych w po- 
wiecie. 

— UROCZYSTY OBCHÓD WYMAR- 
SZU KADRÓWKI W GRODNIE. Związek 
Tcyion.stów w Grodnie urządzu w dniach 
6 i 7 sierpnia br. unoczysty obchód wymar 
szu kadrówki. Program uroczystości na- 
stępujący: Dnia 6 sierpnia o godz. 19,30 
capstrzyk orkiestr. O godz. 29,30 uroczy- 
ste pr edstawienie w teatrze miejskim. 0- 
degraną zostanie „Wierna Kochanka ko- 

' medja F. Jaśkowskiego. 
"_ Przedstawienie poprzedzi przemówie- 
nie posła F. Terlikowskiego. 

Dnia 7 sierpnia o godz. 10 uroczyste 
nabożeństwo w kościele garnizonowym. 

ncwośćódzka 
— SĄD DORAŹNY W NOWOGRÓD- 

KU. W dniu wczorajszym Sąd Doraźny w 

Nowogródku w składzie prezesa S. O. p. 

Henryka Muraszki jako przewodniczącego 

i sędziów okręgowych :pp: Żukowskiego i 

Narkiewicza, oraz api. sąd. p. Dworzeckie- 

go, przy udziale prokuratora p. Willamo- 

wieza rozpoznał sprawę mieszkańca m. Mi 

ra, Jama Sakowicza, oskarżonego O za- 

bójstwo swej siostry Malwiny. 

Oskarżony do winy zabójstwa przyznał 

się, oświadczając, iż będąc nałogowym al- 

NORLSPREESEAZAC RZ RADOSNA 

B. FARDJOHN 
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jtolpecka 
— OBRAZKI NA STACJI STOŁPCE, 

Gdy obserwuje się pasażerów, powracają 
cych z Sowietów, widzi się codziennie ich 

rozpacz, łzy lub radość. 
Przed kilku dniami przejeżdżała (pewna 

pasażerka z Sowietów do Niemiec. Pasa- 
żerka ta nie miała polskiej wizy tranzy- 
towej. (Władze bezpieczeństwa, opierając 
się na przepisach, poleciły jej udać się do 
Mińska i uzyskać wizę. Obywatelka nie- 
miecka z tego powodu rozpacza, płacze, 

dostaje spazmów i pod żadnym warun- 
kiem nie chce jechać do Bolszewji. Władze 
zdołały załatwić sprawę ma miejscu. 

Dnia 22 lipca, po 18 latach pobytu w 
Sowietach, wraca do Czechosłowacji F'io- 
dor Fridrich z żoną, bo dlużej nie mógł żyć 
w „raju sowieckim, Na stacji Niegoreło- - 
je władze sowieckie zabrały mu wszystnie 
pieniądze i kołnierz gronostajowy, warto- 

ści 300 dolarów. W  Stołpcach Fridrich 
z żoną rozpłakali się głośno, Ibo obralbo- 
wano ich. Oto nowe ofiary rabunku so- 
wieckiego. Fridnicha do Rosji rzuciła woj- 
na jalko jeńca w 1914 r. Mieszkał kilka lat 
w Tomsku, a w. 1917 r. przeniósł się do 
Moskwy. Zajmował się szewctwem. Uciu- 

łał kilkadziesiąt rubli i kupił trochę gar- 
deroby. Mienie to pozostało mw. Sowietach. 

W zeszłym roku miał miejsce inny wy- 
padek, Wracają z Sowietów: do Polski dwie 
starsze panie. Zaszły, do bufetu w Stołp- 
cach i zdziwiły się... Wreszcie woła jedna 
do drugiej: „kakij bielenkij chleb. Na 
twarzach widać radość. Opowiadają bie- 
dne staruszki, że 10 lat mie widziały bia- 
łego chleba. Ze szczęścia nie mogły się o- 
panować. * 

Podobne sceny powtarzają się codzien- 
mie, tylko nasze oczy i uszy są już mało 
wrażliwe. Mel, 
SATA LINKS NATIATTSI, SVYTRA RALIO TISEATTOSOO PASL ROKKTACNY IA 

koholikiem, działał pod wrażeniem. Zaprze 
czał kategorycznie, jakoby miał działać z 

premedytacją i z chęci zysku, jak to za- 

rzucał mu akft oskarżenia. 
Przeprowadzony przewód sądowy ро- 

parł całkowicie tezy aktu oskarżenia. W 
charakterze świadków zeznawali najbliżsi 
m otoczenia oskarżonego, jak jego matka, 
brat i szwagrowa, oraz dwaj funkcjonar- 
jusze policji. 

Rodzina oskarżonego zeznała, że od lat 
kilku oskarżony, będąc uprednio hulaką, 
wiszczynał ciągle awantury i groził wymor 
dowaniem, żądając sprzedaży |pozostałego 
majątku i oddania mu pieniędzy. 

Oskarżony przed trzema laty został 
wydzielony z majątku i otrzymał należną 
mu część ziemi, którą sprzedał, a uzyska- 
me pieniądze przepił. Skoro spotkał się z 
odmową ze strony rodziny, powziął swój 
zamiar zabicia kogokolwiek, twierdząc, że 

majleżną część ziemi przez zabicie jakiego- 
kolwiek członka rodziny otrzyma dla sie- 
bie. W niedługim czasie dokonał planowa- 
nej zbrodni i wystrzałem z rewolweru za- 
bił swą siostrę, 

Prokurator w oskarżeniu i w krótkiej 
charakteryzacji oskarżonego, jako jed- 
nostki społeczeństwu groźnej, domagał się 
wyroku skazującego na karę Śmierci. О- 
bronę z urzędu wnosił adwokat Ciechanow 
ski, proszą sąd: o darowanie oskarżonemu 
życia, ponieważ działał w stanie opilstwa 
i nie mógł panować nad swemi czynami. 

Sąd po naradzie wydał wyrok, mocą 
którego Jan Sakowicz skazany został na 
karę śmierci przez powieszenie. 

Obrońca: oskarżonego wniósł prośbę na 
ręce Pana Prezydenta o ułaskawienie. Pan 
fPrezydent z prawa łaski nie skorzystał i 
wyrok został wykonany. Ob. 

  

Tajemnica Keithpoci—-Square 
Jak już  zaznaczyliśmy w numerze 

wczorajszym, zaszła pewna omyłka w 
kolejności drukowania naszej powieści. 
Dzisiejszy zatem odcinek  powieściowy 
jest dalszym ciągiem, odcinka, który 
ukazał się dnia 28 b.m. a nie wczoraj- 
szego. 

— Nie, nie, pójdziemy wszyscy. 

Nie odpędzajcie mnie w ostatniej chwiii. 

Instynktem kobiecym przeczuła, że 

coś złego się stało. Purpurowa ze wzriu- 

szenia, ciotka Rob wmieszała się do roz- 

mowy: 

— Dosyć tych tajemnic. Mówcie praw 

dę. Chcemy wiedzieć prawdę. ‚ 
Wuj Rob i Reginald spojrzeli na sie- 

bie. Reginałd skinął głową. Wuj Rob 
objął córkę i powiedział zdławionym 
głosem: 

— Rozmawiałem przed chwilą Z 
Lambertem. On jest usposobiony bar- 
dzo dla nas przychylnie, ale powiedział 
że ma rozkaz aresztowania Reginalda. 

Byli już sami w sali więc nikt nie 
mógł słyszeć ich rozmowy. Ciotka Rob 
westchnęła głęboko. 

Byłyśmy przygotowane na tw. 
*rrudno, trzeba cierpieć do końca, bądź- 
my mężni Reginaldzie... 

Wyszli na ulicę. Lambert szepnął 
coś policjantowi, wskazując oczyma u- 
partego sędziego Śledczego. Wszyscy 
inni sędziowie rozeszli się już, a on cze 
kał jeszcze na kogoś na ulicy. 

Przysięgły zauważył gest detektywa 
i zbliżył się, żądając ostro wyjaśnienia 
powodów tego postępowania. Lambert 
pogładził brodę, nie odpowiadając. 

— Ulice są wolne, każdy może cho- 

       

, Wydawca: Stanisław Mackiewicz. 

dzić po nich i stać! — perorował obu- 

rzony przysięgły. Si 

Głos jego był ostry i nieprzyjemny. 
— Słusznie — odpowiedział dobro- 

dusznie Lambert, nie pomyślałem o tem. 

— Chwała Bogu, że pan to przyzna- 

je! — burknął jegomość, nie wiedząc co 

robić dalej i odszedł, pozostawiając de 

tektywa pogrążonego w zadumie. — 

Na ulicy zebrali się tymczasem cie- 
kawi przysłuchując się rozmowie tego 
pana ze znakomitym detektywem. Na 
znak Lamberta, policjant rozpędził ga- 
piów. Ale przysięgły pozostał nadal na 
ulicy, spoglądając ze złością z ukosa na 
przyglądającego się mu w zamyśleniu 
Lamberta. Detektyw zbudził się nagle i 
zapytał: 

— W jaką stronę pan idzie? 
— A panu co do tego? 
— Bo ja w takim razie pójdę w prze 

ciwną stronę. Mam dużo spraw. 
— A któż panu przeszkadza? 
— Znam pańskie nazwisko, 

Rowdon! 
— Nie wyrzekam się wcale swego 

nazwiska! — odgryzł się sędzia przy- 

sięgły, ale nie mógł ukryć przykrego 
wrażenia, jakie na nim słowa detektywa 
zrobiły. 

— Dlaczegoż miałby się pan wyrze- 
kać? — zauważył spokojnie detektyw. 
— Nazwisko to otrzymał pan przy uro- 
dzeniu. Nazwisko równie dobre, jak ka- 
żde inne. Rodzimy się, niestety, nietyl- 
ko z nazwiskami, ale i z pewnemi cecha 
mi charakteru. Widząc pański ciężki cha 
rakter, zainteresowałem się mimownli, 
jakie są okoliczności i powody, które 

panie 

= POETY 

  

— ZEBRANIE, W dniu 29 lipca br. o 
godz. 19 w sali starostwa odbyło się ze- 

branie organizacyjne w: celu wybrania ro 

mitetu na dzień 6 i 7 sierpnia br. Zebranie 

zagaił p. Wójtowicz, do prezydjum. popro- 
szono ks. dziekana Bojaruńca, na asesorów 

p. Bolandowy i p. Korwin - Kijwiesa, po- 
czem przystąpiono do wyboru komitetu 
obchodu święta legjonowego. Do komitetu 
powołano na wniosek p. starosty Bogat- 

kowskiego, sędziego Mianowskiego, p. 

Gawlika, zast, burmistrza. Kaczmara, p. 

Bosaka i prof. Hanmsa. 

— SYN ZABIŁ OJCA. W dniu 11-go 
lipca br. we wsi Ogrodniki, gm. i pow. 
lidzkiego, powstała kłótnia pomiędzy oj- 

cem a synem Michałem Jakuciem, w cza- 

sie której doszło do walki na noże, przy- 

czem syn zadał ojeu 18 ram w; różnych czę- 
ściach ciała. skutkiem czego ojciec upadł 
na ziemię, dając słabe znaki życia. Zwy- 
rodniały syn widząc, że ojciec jeszcez żyje, 
porwał siekierę i uderzył nią ojca w: gło- 
wę z taką siłą, że siekiera pozostała ster- 
cząco w czaszce. Skutkiem tych ran na- 
Stąpiła śmierć. Po dokonaniu ohydnego 
morderstwa, syn mając wyrzuty sumienia, 

strzelił do siebie z karabinu uciętego w o- 
ikolicę klatki piersiowej, raniąc się bardzo 

  

ciężko. Przewieziono go do pow. szpitala 
w Lidzie, gdzie aż do czasu wyleczenia czu 
wała przy nim policja, poczem odesłano 
go do więzienia. 

Obecnie prowiadzone dalsze dochodze- 
nie wykazało, że przed paru dniami przed 
zabójstwem pomiędzy śp. Jakuciem Ada- 
mem, a synem Michałem, zaszły nieporo- 

zumienia na tle przeniesienia stodoły na 
nowo przydzieloną kolonję, której to sto- 
doły Jakuė Adam synom swoim nie po- 
zwalał rozebrać. Skutkiem tego powstała 
kłótnia, której ofiarą padł ojciec. 

Badany Jakuć Michał przyznał się, że 
od kilku lat nosił się z zamiarem zamordo- 
wania ojca i popełnieniem samobójstwa, z 
władania wspólną gospodanką. 

—KRADZIEŻE. W dniu 27 lipca mię- 
dzy godz. 14—15, na szkodę Kulikowskie- 
go Stanisława, mieszkańca wsi Kołyszki, 
gm. lidzikiej, nieznany sprawca, po uprzed- 
niem wybiciu szyby w oknie, wszedł do 
mieszkania, skąd skradł garderobę męską 
i damską, wartości 72 zł. Tegoż dnia, mzę- 

dzy godz, 16—17, w: ten sam sposób, na 
szkodę Barcewicza Stanisława, mieszkańca 

ikoł, Ciaby, gm. lidzkiej, zostało skradzione 
18 arszynów płótna wiejskiego wyrobu, 
wartości 60 zł. O dokonanie powyższych 
kradzieży jest podejrzany zawodowy zło- 

dziej Amdnuszkiewicz Wincenty, z Trokiel, 
gm. lipniskiej, pow. lidzkiego. Dochodze- 
nie prowadzi st. przod. Misiakowski. 

—POŻARY. W dniu 24 lipca br. okelo 
godz. 18-tej, we wsi! Talikuńce, gm. raduń- 
skiej, od uderzenia pioruna, na szkodę 
mieszkanki tejże wsi Chrulowej Jadwigi 
spaliła się stodoła oraz znajdujące się w 
niej 2 sieczkarnie, młocarnia, wóż, sanki 
i tegoroczne zbiory. Straty wyrządzone p.; 
żarem poszkodowana oblicza ma 2000 zl. 
Spalona stodoła asekiurowana byla na -su- 
mę 240 zł, 

*v * * 

W dniu 26 lipca br. podczas burzy we 
wsi Honczary, gm. bieliskiej uderzył pio- 
run w dom mieszkalny Baranowicza Hi- 
polita, powodując znaczne uszkodzenie da- 
chu, krytego cementowią dachówiką, oraz 
wybił 5 okien. Straty wynoszą około 200 
zł, Wypadków w. ludziach nie było. 

  

Od Administracji 
Sprawy ogłoszeń, prenumeraty 

oraz korespondencji z pow. lidz- 

kiego i m. Lidy załatwia p. Józef 

Mikuła 

Lida, ui. Narutowicza 1 m.3. 

nań wpływały. Chciałbym więc zadać 
panu jedno pytanie. 

— Proszę. 
— Pytanie, nie mające właściwie ża- 

dnego znaczenia. 
Zadaję je tak sobie, przez ciekawość. 

Zasadniczo staram się nigdy nie wsuwać 
nosa do cudzych spraw. 

— No, no, o cóż tam chodzi? Cze- 

kam na to pytanie. 
— Zaraz, zaraz. Jestem pedantem i 

człowiekiem powolnym. Długo celuję, ale 
zato nigdy nie pudłuję. — Jeżeli coś ro- 
bię, lub o coś pytam, to znaczy, że mam 
ku temu ważne powody. Czy mogę już 
teraz zadać to pytanie, panie Rowdon? 

— Proszę. 
—. Doskonale. lle pieniędzy winien 

pan Ezdrze Zinn? Na czem polega umio- 
wa, którą zawarliście przed paru dnia- 
mi? Właściwie, jak pan widzi, są to 
dwa pytania, a nie jedno. 

Lambert z uśmiechem zadowolenia 
potarł brodę. Ale Rowdon zachwiał się 
na nogach pod jego ciosem. 

— Jeżeli pan chce obmyślić odpo- 
wiedź, to proszę, niech pan się nie krę- 
puje czasem, — ciągnął dalej detektyw 
z uśmiechem. — W tej zagadkowej spra 
wie z morderstwem przy  Keithpool-sq. 
jest wogóle dużo ciemnych stron. Jedna 
więcej, czy mniej, nie robi różnicy, na- 
razie. Niech pan nie śpieszy i pomysli 
dobrze, może pan pójść do domu, a od- 
powiedź odłożymy na czas, kiedy obaj bę 
dziemy mieli więcej czasu. 

Policjant dostrzegł ledwie  dostrze- 
galne skinienie detektywa i zbliżył się 
do ,,przysięgłego”, prosząc, by się od- 
dalił. Rowdon zbudził się, z pośpiechem 
odszedł w kierunku Bishop-street. Sy!- 
wia, stojąca w cieniu dużego domu rl- 
szyła za nim. 
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Odwrócił się i podszedł do Reginalda. 

Drukarnia „Słowa” Zamkowa 2. 
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Biuro Pośrednictwo Pracy 
przy Wileńsko - Nowogródzkiej Izbie 

Lekarskiej ogłasza 

KONKURS 
na stanowisko lekarza rejonowego. gmin- 
nego i kasowego w Łuzkach powiatn Dziś- 
nieńskiego Bliższe informacje oraz składanie 
podań w kancelarji Izby Lekarskiej (Wiłeń- 

ska 25) do dnia 25 VIII b. r. 
  

OGŁOSZENIE, 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 
rewiru IV-go, zamieszkały w Wilnie przy 
ul. Piłsudskiego 6, na zasadzie art. 1030 

U. P. C. ogłasza, że w dniu 2 sierpnia 1932 
r. od godziny 10 rano w Wilnie przy ul. 

Raduńskiej Nr. 44 odbędzie się sprzedaż 
z przetargu publicznego ruchomości, nale- 
żących do Abrama Bastomskiego, składa- 
jących się z domu murowanego na rozbiór- 
kę, oszacowanego na sumę zł. 450. 

Komornik (—) 4. Maciejowski. 
L ia L i i 

OGŁOSZENIE. 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, 
mewinu I-go, zamieszkały w Wilnie przy 

ml. Zakretowej 2, na! zasadzie art. 1030 U. 

iP. C. oglasza, że w dniu 1 sierpniu 1932 r. 
od godziny 10 rano w Wilnie przy ul. Le- 
gjonowej 40 odbędzie się sprzedaż z prze- 
targu publicznego ruchomości, należących 

do Aleksandra Sobolewskiego, składająceś 
go się z mebli, ubranią i karmika, oszaco- 
wianych na sumę zł. 582. 

Komornik (—) W. Matuchniak. 

GABINET 
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. 

Radjo wileńskie 
SOBOTA 30 LIPCA 

11,58 Sygnał czasu, 15,10 Progr. dzienny. 
15.15 Muzyka organowa (płyty). 15.35 Kom. 
met. 15.40 Aud. dla dzieci (na wszystkie pu:- 
skie stacje) 1) Jak poznałem w Paryżu dzie 
ci polskich robotników — opow Antoniego 
Bohdziewicza. 2) Słuchowisko ,Šniežynka“ po 
dług Urgala zradjj. Z. Żarnowieckiej. 16.05 Pol 
scy wirtuozi w polskim repertuarze (płyty) — 
16.40 „Chaos chiński* odcz. wygł. E. Osse!. 
17.00 Koncert -18.00 Polscy wyznawcy Maho 
meta -— odcz wygł. dr. Charkiewicz. 18.20 
Reportaż „Na zamku królewskim* 18.45 Kon- 
cert życzeń (płyty) 19.15 Tygodnik litewski. — 
19.30 Progr. na niedzielę. 19.35 Pras. dziennik 
radjowy. 19.45 „Ciotka Albinowa mówi* —- 
mon, hum. 20.00 Koncert, 20.50 Na widnokrę 
gu. 21,05 D. c. koncertu. 21,50 Kom. 22,00 
Koncert Chopinowski, 22,40 Wiad sport. 22,50 
Muz. tan. 

Giełda warszawska 
Z dnia 29 lipca 1932 roku. 

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. 

  

  

  

Uśmiech zniknął z twarzy Lamberta. 

— Teraz, panie Boyde. 
— Jestem gotów, sir. Pan ma rozkaz 

aresztowania mnie? 
— Tak, przeczytam go panu w ko- 

misarjacie przy Bishop-street, żeby pan 
wiedział, o co pan jest oskarżony. 

— Czy oskarżenie będzie jutro ogło- 
szone w sądzie? 

— Tak, ale to będzie tylko iormal- 
ność. Zażądamy odłożenia dalszego zią- 
gu sprawy na tydzień. Tak brzmi roz- 
kaz, który odebrałem. Mam nadzieję, że 
panie nie mają do mnie żalu? — zwró- 
cił się do Betty i ciotki Rob. Obowiązek 
jest obowiązkiem, a czasem bywa bar- 
dzo ciężki. 

— Czy pan pozwoli nam odprowa- 
dzić go aż do Bishop-street? — zapy- 
tała pani Robson. 

Mówiła ostro i sucho, nie zwracając 
uwagi na uprzejmy ton detektywa. Prze 
cież, mimo wszystko, nie mogła niu te- 
go wybaczyć... 

— Naturalnie, — przystał Lambert, 
cofając się szybko i pozostawiając miej 
sce dla pań przy Reginaldzie. 

Nikt z przechodniów nie mógłby się 
domyślić, że to aresztowanego więżnia 
prowadzą do komisarjatu. Tylko Dick, 
ujrzawszy ten pochód, zrozumiał odrazu 
co się stało. 

— Cieszę się, że cię widzę, Dicku, 
— rzekł Reginald, ściskając jego dłoń. 
— Betty i ciocia Rob są same i niepo- 
koiłem się o to, że nikt ich nie odpro- 
wadził do domu. To dziwne, ale teraz, 
kiedy skończyło się męczące oczekiwa- 
nie, jest mi o wiele lepiej. Wiem, co mi 
grozi i czuję się na siłach do obrony. 

— Trzeba się rozmówić z adwoka- 
tem, — zauważyła ciotka Rob. 

  

Ceny od 40 gr. Najbsrdziej atrskcyj- 
ny prograim. 1) Po raz pierwszy 

film artystyczny 
2) Wznowienie wielk. przeboju polskiego 

Żeromskiego 
Na lszy seans ceny Zzniżone. 

Вар ЕНЕИ 
Lekarze 

YYVYWYWYTYWYWYWWYY 6 о 

Dr.Ginsberg 
Choroby skótne, we 
ueryczne. moczopłcio. 
we. Wileńska 3, — od 
8—1 i 4—8. Tel. 567 
imac eZ 
RRZSTRAEDEREGA A a 

Letniska 
Ak ini Ais i IA S aa br 

Letnisko- 
pensjonat 

w maj, Witki ma wole 
ne pokoje od 1 sierp- 
nia. 4 21 dziennie, 
Miejscowość piękna i 
sucha, las, rzeka, ką- 
piel na miejscu. Pocz- 
ta Ostrowicz k-Wilna, 
maj, Witki, Dziekońska 

  

w odległości 20 kim; 
ed Wilna, są do wyna- 
jęcia pokoje letnisko- 
we zcałkowitem utrzy- 
maniem, w cenie 3 zł, 
od osoby. Chocimska 
18 m. 1, od 5 do 6 w. 
—- 

Letnisko 
pensjonat 

rzeka, las sosnowy, — 
poczta i mają:ek. Da- 
niuszew stacja Smor- 
gonie, Kiersnowska. 

Dwór wiejski 
przyjmie letników po 
4 zł. dziennie: wiado- 
mość Tatarska 17 m. 
3 od 1—5 p.p. 

Letnisko 
willa urocza w sosno= 
wym lesie cddzją się 
pokoje, można z utrzy- 
maniem od 521 dzien- 
nie na miejscu krokiet 
tenis, radjo, komnni- 
kacja statkiem lub ап- 
tobusem. Jerozolimka 
kolenja Zgoda P. Za- 
jączkowska, 

KALALAGAAAA ADA AA G AS 

Lokale 
AL URI SSSR АНА 
"ZWWYYTYWYYYVYWYYYYY 

z dobrym 
Sklep mieszka 
niem centrum miasta 
poszukuje. Zgłosz. w 
Administracji pod „Do- 
bry płatnik", 

    

  

    

MAASAAAAAMA AAA 

Kupno 
1 SPRZEDAŻ 

"WYYWYYYYYYWYVYYTYCYW 
  

Okzzyjniell! 
różne pozostałe z 
licytacji rzeczy oraz 

samochody 
Sprzedzje tanio 
LOMBARD 

ul. Biskupia 4, tel. 
14-10 о4 9 — 21 

5—7 ppoł.       

BAŁADRADNAAAŹAAANNA 

PoSZUKUJĄ 
PRACY 

VVVVVYVYVVYVTYYVYTTI 

Bona z szyciem 
poszukuje 

posady do starszych 
dzieci. Może wyjechać, 
Ma świadectwa, Wiel- 
ka 27—2, 0d11—1 g. 

czenica 8-ej klasy 
gimnazjum poszu- 

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

  

  

Młoda nauczy» 
cielka 

wy.edzie na lato za b. 
skrommnem wyuagrodze- 
niem do oziecka od 
7—i0 lat. Świadectwo 
b. dobre, Wielka 27—3, 
od il—1 godz. 

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

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

Goa poszuknje 
bezpłatnej prakty- 

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

PET 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. 

jątka na kondycję na 
sierpień za utrzyma: 
nie. Łaskawe olerty 
w Adm. „Słowa* pod 
„A. B 

  

tołarz meblowy— 
znający dobrze swój 

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

tudent Politechniki 
Warszawskiej przy- 

gotowuje na wydz. 
mechaniczny i elektry- 
czny (prawa Nowo- 
świecki 1—6). 2a 
——— 

Kucharka 
ze świadectwami po- 
sznkuje posady na 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 eweut. ma- 
jątku w niedalekim 
promieniu od Wilna. 
Oterty sub „Walka o 

  

życie* do Redakcji 
„Słowa*. 

Sz: dobry robot- 
nik, bardzo potrze- 

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

W Tajdze Sybiru (Kajdany) 
Wiatr od morza 

Se do wszyst. 
kiego, pracowite — 

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

yle domów badaje 
się w Wilnie, czyż 

przy żadnym z nich 
nie znajdzie się praca 
dla wykwaliłikowanego 
cieśli, solidnego czło- 
wieka pozostającego 
bez pracy? — Łaskawe 
zaofiarowania proszę 
kierować nl. Św. Igna- 
cego 12 — 27, Balifisk) 
Michał, 

  

SE dobry facho- 
wiec ze świade- 

ctwami przyjmie pracę 
na skromnych warna 
kach. — Naraniec Kle 
mens — Zanłek Lidz 
ki 13. 

  

lektromenter zna- 
jący dobrze swój 

tach, poszuknje pracy 
Zygmuntowicz Stetan, 
Mostowa 3. 

  

owal, dobry robot- 
nik, pracowity, 3m- 

mienny, — w ciężkich 
warunkach znajdujący 
się, sznka pracy 
zaraz, Zgadza się na 
każde warnnki. > 
wia 9 m. 1. Žyžniew- 
ski Jan 

ntroligator poszuku- 
je pracy, Wielka 28 

m, 6. Znbaczyk Wlo- 
dzimierz, 

  

od jakiejkolwiek 

wzruszająca 
pow. mu. w 
wyk aejw.art 

Marja Malicka, Adam Brodzisz, Eug. Bado, 
Kaz. Jancsza-Stępowski. 

Kucharka 
wykwalifikowana, ze 
świadectwami, na miejs 
cu lub na wyjazd. 
Zamkowa 18 m. 17. 

NS gimuaz- 
jum języków uie- 

mieckiego i francustie- 
go przyjmie łekcje w 
szkołe średniej pry- 
watnej, _ Wiadomości 
Dąbrowskiego 12 m. 3, 
od 17 do 20-tej, 

  

  

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

  

M imteligeniuy 
człowiek,  poszu- 

knuje posady rełuej w 
maj. pisarza, pre- 

iantowego lab prak 
tykanta ro jerów - 
nież może prowadzić 
książki, posiada Świa- 
dectwa ze szkóż i prak 
tyk odbytych, Ui Nie- 
świeska. 22-16 ms. 7. 

    

powie pracy da- 
zorcy doma Isb 

inmeį. 
Bazyljańska 4 m. 26. 
Olszamowski. 2 

zewc pozostający 
u) bez pracy prosi © 
udzielenie  jakiejkoł- 
wiek posady. Kozyrski 
Leon. Trakt Batorego, 

  

  

szelkie roboty 
druciarskie wyko- 

nuje tanio i sclidnie 
Wyganowski Michał 
Bukowa 12. 

  

C= prosi o udzie- 
lenie jakiejkolwiek 

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

  

Sa poszukuje pra- 
cy przy warsztacie 

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

zofar z dobremi 
świadectwami, trze- 

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

z specjalista 
od ciastek, Zdolny 

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

Kc znający swój 
tach — posznkaje 

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

rawcowa, szyje do- 
bize i niedrogo,— 

Wykonanie staranne, 
Zawadzka ' Brygida. — 
Majowa 15. s 

  

przyimie pracę na 
uajskromniejszych 

warunkach w zakładzie 
piekarskim  wykwaliti- 
kowany łachowiec=pie- 
karz. Lipowa 26 — 
Liksza Jen. 

konom, zdolny, — 
pracowity poleca 

się, Bakszta 14. Jann- 
szkiewicz Witold. 

— Byłem już u rejenta Reginalda i 
umówiliśmy się poprosić Edwarda Pal- 

s) dobry tacho- 
wiec, solidny, ze 

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

  

Ganz prosi o u- 
dzialenie jakiejkol. 

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

na ramionach inspektora), 
oczy wujaszku. 

cze prosi o udzie- 
lenie jakiejkolwiek 

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

grodnik twelifiko- 
wany, z praki 

Legjonowa 43. 
bowski Antoni, 

  

sezonie remor- 
tów domowych 

i odšwiefania miesz- 
kań tanio wszelką pra- 
cę z tem ZWigzaną Wy: 
kona malarz pokojowy 
Borejko Jan, Trakt Ba- 
torego 1. e" 

ucharka z dobremi 
rekomendacjani, 

czysta, Nowogródzka 8. 
Kopciuch Darja. 

Zredukowany 
woźny z  instytaćji 
ubezpieczeniowej, — r 
dobremiświedectwami 
młody, Żżenaty posze- 
kuje prscy Adrejwies 
Ięnacy Koszykowa 33 
m. 3. 

  

  

Właścicieli kamienic 
prósi o posadę dozor- 
cy były naaczycieł (a 
rodziną, żonaty) —Skrej 
nia nędza. Chętnie, su- 
miennie i gorliwie speł 

ni swe czynności Adres 
w redakcji lub Zarze- 
cze 15-12. — 

z, 
Roperule zamisi 

dorabia klucze, ta- 
nio, solid iie szybko 
wykwalifikowany ślu- 

" sarz Bruzga Stanisław 
Saraceńska 14 m. 12. 

DER KIRILAS E I 

Zguby 
ZEE dowód @- 

sobisty, wydany 
przez gminę Łyntupy, 
oraz szolerskie prawo 
jazdy, wydane przez 
Urz. Wojew.—Warsza- 
wa na imię Bronisława 
Klipa—unieważnia się 

spójrz mi w 
Czy uważasz mnie za 

lareta. To znany adwokat i wszyscy wie 
dzą, że on się nie podejmuje bronieria 
nieczystych spraw. 

— Więc wiedziałeś, że Reginald bę 
dzie aresztowany? 

— Czekałem tego z dnia na dzień. 

Ale czy nikt z was nie widział dzisiaj Syl 

wii? 
— Nie, ja nie widziałam. 

— Ona przyjdzie pewnie do was dziś 
wieczorem, ciociu, z nowinami. 

Dick wszedł do gabinetu wuja Rob, 
do małego pokoiku, gdzie w szafie wisiał 
służbowy mundur inspektora. 

—- Wuju, — rzekł zamykając drzwi 
za sobą, — odprowadzę ciocię i Betty 
do domu. Wieczorem przyjdzie Sylwia. 
A ja będę musiał zniknąć na jakiś czas. 

— Zniknąć? — zdziwił się Robson. 

— Ciszej! Proszę nie mówić tak gło- 

śno. Nikt o tem wiedzieć nie powinien. 

Od jutra na drzwiach domu przy Keith- 

pool-sq. będzie wisiała tabliczka, z proś 
bą, by ze wszystkiemi sprawami zwraca- 
no się do wuja. Wszystkie listy, adreso 
wane do mnie, będą odsyłane również 

do wuja. Gdyby ktoś pytał o mnie, pro- 
szę uprzedzić ciocię i Betty, że wyje- 

chałem niewiadomo dokąd, ale każdej 

chwili mogę wrócić. Nic więcej proszę 

im nie mówić. Nie chcę, by się niepokoi- 
ły i zadawały pytania. Ja narazie nic wię 
cej powiedzieć nie mogę. 

— Ale, Dicku... 
Dick przerwał mu: | ‘ 

— Są sprawy, 0 których nie mogę mó 
wić z człowiekiem, zajmującym  stano- 

wisko w policji. Muszę rozumieć w ja- 
kiej kolizji jest obowiązek inspektora z 
uczuciami ojca. Nie chcę wypróbowy- 
wać tych uczuć. Ale, (położył obie: ręce 

         

uczciwego człowieka? 
— Naturalnie, mój drogi. 
— I wierzysz mi, wuju? 
— Tak. 
— A więc proszę mnie o nic nie pytać 

i usłuchać tego o co proszę. Jeżeli wuj 
zechce się sprzeciwiać — Reginald stra- 
ci swego najlepszego obrońcę. Ale jeżeli 
wuj zgadza się zaułać mi, to proszę rękę, 
na znak zgody. 

Uścisnęli sobie ręce ze szczerem u- 
czuciem i wrócili do wspólnej sali. 

Inspektor Robson jaknajbardziej ofi- 
cjzlnie zajął miejsce przy stołe 

Detektyw Lambert wyjął z kiesze ni 
rozkaz i przeczytał jego treść równym, 
spokojnym głosem. Poradził Reginałdo- 
wi nie występować narazie z żadną skar- 

824: 

  

— Wszystko, co pan zrobi, lub po- 

wie w tej chwili, może się zwrócić prze- 
ciw panu!... 

— Nie obawiam się tego, — odpa- 
wiedział Reginald, a oczy zabłysły mu, 
— Będę powtarzał ciągle, że nie popeł- 
niłem zbrodni. 

—- Dobrze mówi! — szepnęła ciotka 
Rob. 

Inspektor Robson nie powiedział ani 
słowa i z zimnym, niewzruszonym wy- 
razem twarzy wpisał do protokułu no- 
tatkę o aresztowaniu Reginalda ' Boyde. 
Detektyw pożegnał się i wyszedł. 

Gdy formalności zostały zakończone, 
Betty objęła męża po raz ostatni. 

— Bądź mężnym Reginaldzie, — po- 
wiedział Dick, ściskając jego rękę. | 

Ciotka Rob, Betty i Dick wyszli ra- 
zem i powoli skierowali się ku domo- 
wi. Na ulicy przed domem czekała już 
na nich zmarżnięta Sylwia.  (D.C.N.) 

Redaktor w z.: Witold Tatarzyński. 
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