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We wszystkich pamiętnikach urzędni 

ków dyplomatycznych spotykamy narze 

kanie, że zasadą, która panowała w* 

przedwojennych  ambasadach,  posel- 

stwach, konsulatach i  ministerstwaca 

Spraw zagranicznych, było: surtout pas 

d'histoires. Ale, coprawda, nie spotyka- 

my w tychże przedwojenych pamiętni- 

kach przykładu tak grubego naruszenia 

zwyczajów i kurtuazji międzynarodo- 

wej, jak wybryk radcy poselstwa niemie 

ckiego barona Rintelena, który własno- 

ręcznie zdjął chorągiew polską ze szta- 

chet przed swojem mieszkaniem w dniu 

święta morza, 1 sierpnia. Zdarzało się, 

że pijani młodzieńcy zrywali chorągiew 

obcego państwa, zdarzało się, że ją na- 

wet podeptali, jak to było niegdyś we 

Francji z chorągwią niemiecką, za co 

rząd Wilhelma II żądał satysiakcji i na- 

tychmiast ją otrzymał. Ale zawsze w te- 

go rodzaju czynach, skierowanych prze- 

ciwko symbolowi innego państwa, mia- 

ło się do czynienia z młodzieżą, wyrost- 

kami, ludźmi nieodpowiedzialnymi. Po 

raz pierwszy słyszymy, aby coś podob- 

nego przytraliło się zastępcy posła du- 

żego mocarstwa. 

Depesze donoszą, że bar. Rintelen 

inaczej jakoś przedstawia swoje zacho- 

wanie się. Rozumiemy, iż nietakt jego 

polega na tem, że sam własnoręcznie za- 

brał się do zdejmowania chorągwi, cze- 

go nie powinien był czynić, chociażby 

chorągiew w nieodpowiedniem wisiała 

miejsca, np. przy szyldzie, lub herbie 

państwa niemieckiego.. Przekonani też 

jesteśmy, że prawdziwą i dokładną jest 

wersja naszego rządu. Niemcy dążą do 

wywołania możliwie dużo incydentów. 

Niemcy są wobec nas prowokacyjnie na- 
strojeni. Wypływa to z ich polityki, z ich 

dążenia do zadowolnienia haseł rewan- 

żowych kosztem Polski. Polityka poł- 

ska ma zupełnie inne cele na widoku. 

My bynajmniej nie chcemy Niemiec 

prowokować, ani też nie jest zgodne z 

naszą racją stanu dawać się łapać na 

głupie prowokacje. To też jesteśmy prze 

konani, że ministerstwo spraw zagr. gu- 

towe było raczej pomniejszyć rozmiary 

incydentu z bar. Rintelenem, niż je 10z- 

dymać. Skoro już jednak nasze minister- 

stwo pokwitowało bar. Rintelena z zada- 

nia nam afrontu, to my, prasa, musimy 

spełnić swój obowiązek, to jest żądać 

stanowczo, aby ten incydent załatwiony 

był zgodnie z wszelkiemi konsekwencja- 

mi, które z tego naruszenia naszej cho- 

rągwi wypływać muszą. 

Sprawa bar. Rintelena przypomniała 

publiczności polskiej, że wszystkie pań - 

stwa dbają o swoje chorągwie, swoje 

symbole, że związany jest z niemi pre- 

stiż państwa. Czy pieśni, śpiewane w о- 
becności głowy państwa, nadają się do 

traktowania w rzędzie symboli? — Chy- 

ba tak. Cóż więc znaczy, že „Rota“ Ko- 

nopnickiej ze swojem wstrętnem: „nie 

będzie pluł nam w twarz*, była śpiewa- 

na w Gdyni wśród całego aparatu ina- 

jestatu Rzeczypospolitej? 

Rozumiemy, że w czasie tej wielkiej 

i wspaniałej manifestacji potrzebna by- 

ia pieśń, któraby wyrażała w prosty i 

ładny sposób uczucia tłumów. „Nie rzu- 
cim ziemi, skąd nasz ród'* — to słowa 

sentymentalne, tak śpiewają raczej hi- 

dzie,, których namawiają żydzi, aby ku- 

pili „szyfkarty* do Ameryki, a nie śpie- 
wa naród, za którym stoi organizacja 

państwowa, wielka armja, baterje potęż- 

nych dział. Ale oczywiście w tych sło- 
wach niema nic nieprzyzwoitego. Nato- 

miast wyrazy: „nie będzie Niemiec plut 
nam w twarz* — ubliżają temu, kto to 

śpiewa, ubliżają jego godności nare'ln- 

wej, państwowej, ludzkiej. 

Doprawdy jest coś patologicznego w 

tem, że ludzie śpiewają tę „rotę'* bez 

wstydu, bez poczucia, że czynią coś 

śmiesznego i paskudnego zarażem. ! to 

kto? Polacy? — Naród drażliwy na te- 
mat godności, honoru, Polacy, którzy 

tak samo, jak Hiszpanie, są niesłychanie 
czuli i wrażliwi na ceregiele, tytuły, c2- 

remonjały, towarzyskie grzecznostki i 

obyczaje. Naród o niewątpliwie ba”żzo 

daleko posuniętej, bardzo wyrobiorej 

kulturze towarzyskiej. Jak Zz tem wszy- 

stkiem można pogodzić, że ten sam, tak 

czuły na to wszystko naród jak chce'mani 

iestować politycznie, to jako maksymal- 

ny program polityczny wysuwa hasło 

wzbronienia innym narodom plucia so- 

bie w fizjonomię. 

Hymny i pieśni narodowe zamawia 

ne są u artystów. Słuchajcie w spra- 

wach manifestacji i obchodów  naro- 

dów głosu artystów — przecież są 

do tego powołani. Boy - Żeleński nie t:- 

bi kultury szlacheckiej, jest pacytistą, 

nikt go nie posądzi w Polsce, że zechce 

być obrońcą buty żołnierskiej — a jed- 

nak kilkakrotnie już apelował do вроте- 

czeństwa z powodu tej wstrętnej %o- 

ty“ — „Nicht spucken!'* — wołał. Rzeź 

biarz Puget wbiegł niegdyś na jeden 

wiec, wyciągnął ręce do publiczności: 

„pieśń niewolników, nie trzeba nam pieś 

ni niewolników!*. 

  

Doprawdy, że mi wstyd, że muszę 

jeszcze objaśniać, powoływać się na 

przykłady. Ale oto kampanja przeciw 

„Rocie' trwa od lat 10 i nie potrafi>- 

no wydrzeć tego chwasta niewoli z na- 

szych państwowych ozdób. To mnie po- 

budza do szukania argumentów drażli- 

wych. Przecież Moskale słynęli z gustu 

do samoplwania się i poniżania siebie 

i swojej ojczyzńy'i państwa. A prze- 

cież spiewali w hymnie narodowym: 

„Carstwuj na sławu nam* — a gdyby 

ktoś sobie ułożył wzniosłą pies... „nie 

damy cara naszego bić pa mordzie” --- 

toby za tak piękne intencje poszedł do 

więzienia za obrazę majestatu i słusz 

nie. Żadna pieśń znanego nam naradu 
europejskiego nie zawiera zaklęcia: „n:e 

będę dostawał po pysku*. Ktożby to 

mógł śpiewać? — Murzyni w Ameryce, 

papuasi, jacyś heloci, nawykli do poniże 
nia, jakieś plemiona przeklęte. A prze- 

cież „plucie w twarz”, to w hierarchii o- 

belg jeszcze jedno miejsce wdół od 

trzymywania po pysku. Tak: śpiewa na- 

ród, który ma w historji Grunwald i 

Wiedeń.Cat. 
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URLOP MINISTRA ZAWADZKIEGO 

WARSZAWA. PAT — Pan minister 
Władysław Zawadzki wyjechał dnia 1 b. 

  

ra. na parotygodniowy i. »» wypoczyn- 
kowy 

ULGI DLA AKADEMJI SZTUK 

PIĘKNYCH 
WARSZAWA. PAT. — Z dniem 29-go 

lipca absolwenci Akademji Sztuk Pięknych 
w Krakowie korzystają na podstawie roz- 

porządenia Ministerstwa Komunikacji z 

takich samych ulg taryfowych, jakie przy- 
sługują absolwentom wszystkich wyższych 
uczelni polskich. 

KOMUNIKACJA 
NIEMIECKO - POLSKO - SOWIECKA 

WARSZAWA. PAT. — Przed kilkoma 
dniami zakończyła swe prace zwołana do 
ISztutgaritu konferencja kolejowa, która o- 
marwiała sprawy, związane z niemiecko- 

połsko - sowiecką (bezpośrednią komunika- 
cją. Poza sprawami, dotyczącemi wzajem- 
nych stosunków między ikolejami, konfe- 
rencja zajęła się uzgodnieniem szeregu 

wniosków, zmierzających do usprawnienia 
tej komumikacji oraz do ożywienia prze- 
wozów, zarówno towarowych, jak i prze- 
syłek ekspresowych. Ożywienie to zarządy 
kolejowe osiągnąć pragną przez zmianę 
szeregu przepisów, oraz przez udzielanie 

ulg w opłatach taryfowych. Uchwały kon- 
ferencji będą wprowadzone w życie przez 
zarządy kolejowe odpowiednich państw. 

ZAJŚCIE NA STACJI JÓZEFÓW 

WARSZAWA, PAT. —Wtorkowa pra- 
sa popołudniowa podaje o zajściu, jakie 
miało miejsce na stacji Józefów pod War- 
szawą. Oczekujących w godzinach wieczor 
nych przybycia pociągu z Otwocka pasaze 
rów zaczęla napastować grupa opryszków. 
(Wśród pasażerów: znajdowało się 2 ofice- 
rów z 1 pułku lotniczego z Warszawy por. 
Stanisław Wołkowiński por. Marjan Sun- 
kiewicz. Kilku opryszków podeszło do о- 
ficerów i zaczęło ich prowokować. Po 
zwróconej przez oficerów uwadze, jeden z 
opryszków rzucił się na por. Wolkowiń- 
skiego, chcąc (go rozroić. Por. Wołkowiń- 

ski po dwukrotnem ostrzeżeniu dał strzał 
w kierunku opryszka, raniąc go śmiertel- 
nie. Dochodzenia policyjne wykazały, że 
zabitym jest 26-letni Jan Duszyński, mie- 
szkaniec Józefowa, niejednokrotnie już ka 

rany za opór władzy i za napady. 
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DABROWICA (Polesie) — Ksjegaraie K, Malinowskjego, ' 
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Kaiuszowė — Księgarnia Jažwjūsti 

— Išlonki ši, Michalijego, 
Ksiegarnja T-wa „Ruch“, 

Naucz. 

  

PIESK — Koliegarnik Poka? = St Bednarek, 
POSTAWY — Ksjegarnia 
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RZĄD NIEMIECKI ODRZUCIŁ PROTEST POSŁA POLSKIEGO 
w sprawie incydentu z flagą narodową 

WARSZAWA PAT. — W związku z 

incydentem, wywołanym zdjęciem flagi 

o barwach narodowych przez radcę po- 

selstwa niemieckiego w Warszawie von 

Rintelena, poseł polski w Berlinie złożył 

dziś protest rządu polskiego na ręce mi 

nistra spraw zagranicznych Rzeszy von 

Neuratha. | 
BERLIN PAT. — Biuro Wolifa ogło 

siło wieczorem następujący komunikat: 

  

„Odparcie zażaleń posła polskiego w 

Berlinie w sprawie incydentu z flagą. — 

Poseł polski odwiedził dziś po południu 

ministra spraw zagranicznych Rzeszy, 

aby przy okazji wręczania przedstawie- 

nia stanu rzeczy w sprawie incydentu z 

flagą w dniu 31 lipca rb. złożyć zastrze- 

żenia z powodu zachowania się niemiec- 

kiego charge d'aifaires. Sprawa ta zosta 

ła już zbadana na podstawie doniesienia 

charge d'affaires. Postępowanie charge 

d'affairres było z punktu widzenia prak- 

tyki międzynarodowej zupełnie uprawnio 

ne. 

BERLIN PAT. — Prasa niemiecka konty- 
nuuje obronę radcy poselstwa w Warszawie. 
von Rintelena. Dzienniki twierdzą, że wersja, 
podana przez dzienniki polskie i przez PAT 
nie odpowiadao prawdzie. Warszawscy kore- 
spondenci pism niemieckich oburzają się na rze 
komo agresywny i obełżywy ton prasy pol- 
skiej. 

  

YTUCJA W NIEMCZECH 
BERLIN PAT. — W sytuacji wewne 

trznej mie zaszły dotychczas żadne zmia 
ny, któreby pozwoliły na wyciąganie 
wniosków co do ukształtowania się sytua 
cji parlamentarnej. Kanclerz Papen wy- 
jechał dziś na urlop wypoczynkowy. — 
zastępować go będzie minister spraw 
wewnętrznych Gayl. Rozpoczynają rów- 
nież urlopy inni ministrowie. 

Pomimo, że stronnictwa nie rozpoczę 
ły dotychczas rokowań koalicyjnych, — 
pewne dane wskazują, że możliwa jest 
zasadnicza rewizja dotychczasowego 
stanowiska centrum. W łonie tej partjił 
silny odłam opowiada się za koalicją z 

SENSACYJNA AFERA W NIEMIECKIM 
M. S. Z. 

BERLIN PAT. — Według doniesień prasy, 

policja przeprowadziła dochodzenia w urzędzie 

spraw zagranicznych przeciwko kilku urzędni- 
kom, stojącym pod zarzutem dokonania sprze 

niewierzenia. Śledztwo nie zostało ukończone. 

Stwierdzono już jednak, że skarb Rzeszy pa- 

niósł straty, wynoszące około 20 tysięcy ma- 

rek. 

Alerę wykryto w czasie przeprowadzania 

rewizji ksiąg kasowych. Okazało się, że wiele 

zaksiegowanych sum, przeznaczonych dla nie- 

mieckiego konsulatu w jednem z państw za- 

granicznych, nie dotarło do wiaściwych rąk.— 

Pieniądze — jak się okazało — miał pobrać 

sekretarz konsułatu Strehłow, który obecnie za 
przecza, jakoby utrzymywał wymietione sumy. 

Dochodzenie wykazeio dale, że sekretarz 

Strehlow działał w ,orozumieaiu z urzędnikiem 

urzedu spraw zagranicznycn, dokcny wującym 

wypłat i że wspótwe dopuszczai się sprzenie 

wierzeń. W czasie curebnego ich przestuchiwa 

nia wyszło na i:w szereg okoliczności obtią - 

żających. 

Ostatecznie urzędnik, doko1yw::jacy wypłat, 

którego nazwisko nie jest podawane, przyznał 

się do sprzeniewieczeia 17 tys. marek, Sek- 

retarz Strehlow  zapizeczył natoraiast, jakoby 

był w zmowie i wspórdie Qoputss:zał się sprze 

niewierzeń. Wobec istnieita poważnych po- 

szłak przeciwko Strehłowowi władze sądowe 
poleciły aresztować obu wmieszunvch w aierę 

urzędników. 

DWZSEGZO WCC KROAMEC OZON ELITE ЕН 

Zgon kancierza Seipia 
WIEDEŃ. PAT. — Ks. Ignacy Seipel, 

zmarł we wtorek rano. 
Urodził się ks. Seipel 1866 r. w Wie- 

dniu, gdzie ukończył gimnazjum, uniwer- 
sytet i studja teologiczne. Wyświęcony na 
księdza w roku 1889, poświęcał się dusz- 
pasterstwu i pracom naukowym, W czasie 
wojny ogłasza szereg prac z dziedziny pra 

wa konstytucyjnego. Wi roku 1918 zostaje 
po raz pierwszy ministrem pracy w gabi- 

necie Lamascha, lecz wi Austrji republikań 
skiej rozwija szerszą działalność politycz- 
mą i daje się poznać jako mąż stanu wiel- 
kiej miary, 

Powołany na stanowisko kanclerza w 
molku 1922, ks. Seipel położył duże zasługi 
około uzdrowienia fimansowego  Austrji. 
W roku 1924 wycofał się z życia politycz- 

nego, jednakże w dwa lata: później pono- 
wnie stanął na czele rządu. W roku 1927 
zastosował ostre represje przy tłumieniu 
krwawych rozruchów w Wiedniu. Po ustą- 
pieniu z urzędu kanclerskiego, w. gabine- 
cie Vaugoina w roku 1930, piastował tekę 
ministra spraw zagranicznych, poczem cał 
kowicie wycofał się z życia. politycznego. 

Jedną z zasług zmarłego męża stanu 
było ikilkakmotne uzyskanie pożyczki dla 

Austrji od Ligi Narodów. Uzyskał on rów 
nież u mocanstw zachodnich zniesienie kon 
troli wojskowej nad Austrją, przewidzia- 
nej przez traktat wi St. Germain. 

Z dzieł kanclerza Seipla wymienić na- 
leży fundamentalną pracę pt: „Naród i 
państwo”, dalej „Zagadnienia społeczne” 
i „Walka o konstytucję austrjacką". 

— 

  

SPADEK BEZROBOCIA W POLSCE 

WARSZAWA. PAT. — Według danych 
statystycznych, liczba bezrobotnych, zare- 
jestrowanych w Państwowych Urzędach 

(Pośrednictwa Pracy wynosiła na dzień 30 

lipca br. na terenie całego państwa 219.884 
osoby, co stanowi spadek w stosunku do 
tygodnia poprzedniego o 5.209 punktów. 

narodowymi socjalistami z wyklucze- 
niem niemiecko - narodowych.  Więk- 
szość gotowa byłaby przystąpić do blo 
ku na terenie Prus, .w Reichstagu nato- 
miast nie wiązać się ściślejszym soju- 
szem z hitlerowcatni. 

Żywo komentowana jest pogłoska o 
zamiarze przywódców hitlerowskich zgło 
szenia na ręce SChleichera ultimatum. — 

Dziś jeszcze kpt. Goering i Grze- 

Ilustracja nasza przedstawia moment z agi- 
tacji przedwyborczej w Niemczech. Wysłannicy 
partyj rozdają ostatnie ulotki, wzywające do po 

  

gorz Strasser zgodnie z uchwałą konie- 
rencji monachijskiej odwiedzą ministra 
Reichswehry, któremu zakomunikują po- 
stulaty swej partji. 

Żądania hitlerowców dążą podobno 
przedewszystkiem w kierunku zastąpie- 
nia kancierza Papeną przez przedstawi- 
ciela partji narodowo - socjalistycznej— 
Prasa wymienia jako kandydata kpt. 
Goeringa. ” 

pierania ich kandydatów. Policja — jak widzi- 
my — interesuje się ich treścią. 

SEA ` 

żamachy i akty tererystyczne 
BERLIN PAT. — Ze wszystkich stron kraju 

donoszą © dalszych aktach terorystycznych. W 
Malborku grupa napastników dała saiwę do 
okien mieszkania inspektora policji Riedla, po- 
czeni rzucono do mieszkania butelkę z kwasem 
i gazami cuchnącemi. Podobnego zamachu 
dokonano na mieszkanie archittekta Mollenhau 
era, centrowca, gdzie wyzito wszystkie szyby 
i również wrzucono do mieszkania z kwasa 
mi. Wreszcie urządzono napad na mieszkanie 
przywódcy kartęlu związków zawodowych, 
radnego Rahna, którego usiłowano wywabić 
na ulicę. Wobec środków ostrożności, zarzą- 
dzonych przez Rahna, zamiach się nie udał, — 
Nieznani sprawcy przerwali dwie linje teleio- 
niczne, łączące centralę poczty z posterunkiem 
Reichswehry. Przed temi zamachami pogotowie 
policyjne zostało przez nieznanych osobników 
odwołane do jednej z okolicznych miejscowo- 
ści. 

W miejscowości Ortelsburg wybito ubieg- 
łej nocy szyby w kilku sklepach, których wła- 
ścicielami są żydzi.. Oprócz tych zamachów w 
Prusach Wschodnich, dokonano wielu aktów 
terorystycznych na terenie Śląska. W Lienicy 
na dom ludowy rzucono granat ręczny, które- 
go wybuch zniszczył frontowe okna. Napastni 

Rewiz 

  

odbędzie się po 

PARYŻ. PAT. — Dossier sprawy Gor- 
gułowa, wraz z wnioskiem oskarżonego 
o rewizję wyroku sądu przysięgłych, 
odesłano we wtorek po południu do 

cy zajechali motocyklami i zasłonięci byli 
przez jadący przed nimi samochód. W miejsco 
wości Goldberg dano kilka strzałów do miesz- 
kania byłego landrata socjał - demokraty Gau- 
glitza. 

Pozatem pod osłoną nocy 5 iosób zasypa 
ło kułami gmach landratury. Napastników spło 
szy łstrzałami nocny dozorca. W Mannheim 
oddana kilka strzałów do lokalu redakcji dzien 
nika komunistycznego „Arbeiter Ztg.*. 

W Memmingen (Bawarja) wywabiono z 
mieszkania jediego z przywódców komumistycz 
nych i pobito go do utraty przytomności. — 
W następstwie tego napadu doszło dziś przed 
gmachem urzędu pośrednictwa pracy do ost- 
rej bójki między hitlerowcami a kemunistami. 

W Norymberdze wywiązała się strzelanina 
pomiędzy socjal- demokratami a. policją, w wy 
niku której kilka osób odniosło rany. W miej- 
'scowości Sonnenberg w czasie utarczki na tle 
politycznem zaatakowano policję. Z Altony do 
noszą © skonfiskowaniu przez policję w cza- 
sie obławy znacznej ilości broni w iokalach, 
odwiedzanych przez hitlerowców. W Beilinie 
również doszło do krwawych starć, połączo- 
nych ze strzelaniną. Są ranni. 

  

  M 

  

e wyroku na Gorgułowe 
20-tym sierpnia. 

Najwyższego Trybunału. Sprawa będzie 
prawdopodobie rozpatrywana między 
20 a 27 b. m. 

Straszliwa epidemia cholery 
MOSKWA. Pat. Donoszą z Szanghaju, 

Że w prowincji Szan-Si zmarło na choierę 
w ostatnich miesiącach przeszło 10 tysięcy 

osób. Według chińskich oficjalnych da 
nych, wszyst:ie północne powiaty tej 
prowincji są objęte epidemją 

Sprzeczne pogłoski o gen. Maa 
CHARBIN PAT. — Po ogłoszenia wiado - 

mości jakoby gen. Maa zostął zabity w ubieg 
łym tygodniu w bitwie pod Hailun, japończy- 

cy wykazują w tej sprawie pewne niezdecydo 

wanie. Z drugiej strony wiadoniosci nadchodzą 

ce z Nankinu, przypuszczalnie od gen. Maa, 
podają, iż stoi on obecnie na czele akcji, skie- 

rowanej przeciwko  Japończykom.. i 

samolot Haus 
GENUA. PAT. — Do portu genueń- 

skiego zawinął statek „Escambia”, przy- 
wożąc ną pokładzie samolot Stanisława 
Hausnera, wyłowiony 22 lipca w pobliżu 
wysp Azorskich. Samolot, poważnie uszko 

dzony zewnętrznie, ma jednak najwažniej- 
sze części nietknięte. Samolot zostamie o- 

PARYŻ PAT. — Gen. Maa rozesłał depe- 

szę radjową, zaprzeczającą pogłoskom, pocho- 

dzącym ze źródeł japońskich, które donosiły 
o śmierci generała. Gen. Maa obecnie kieruje 

operacjami wojsk chińskich przeciwko japoj- 

operacjami wojsk chińskich - przeciwko japoń- 
skim siłom zbrojnym w Mandżorji. 

nera w Genui 
desłany do Ameryki najbliższym transpor 
tem, Kapitan statku odnalazł wewnątrz 

samolotu notatki lotnika, pisane w języku 

angielskim w czasie 7 dni, spędzonych na 
falach Oceanu, Lotnik opisuje tam zwięźle 

tragiczne chwile, przeżyte do chwili oca- 
lenia. 

  

WARSZAWA — Tow, księgarni Kol, „Ruch“, 

   

  

   numeru dowodewego RS gr. 

  

EGRAMY 
40 LAT SŁUŻBY DYPLOMATYCZNEJ 

LONDYN. PAT. — Zmarł w wieku lat 
73 sir Allen Johnstone, który przez 40 pra- 
wie ląt był w angielskiej służbie dyplo- 
matycznej na: placówikach w Waszyngto- 
mie, Białogrodzie, Hadze, Rzymie i innych, 

OFENSYWA NA RIO DE JANEIRO 
SAO PAOLO. PAT. — Konstytucjona- 

liści stanu Sao Paolo rozpoczęli wielką o- 
fenzywę na Rio de Janeiro, znajdujące się 

mw rękach federalistów. Powstańcy pragną 
złożyć z urzędu prezydenta Vargasa, wpro 
wadzić w życie konstytucję i domagać się 
matychmiastowych wyborów. 

FAŁSZYWE LIRY 

MEDJOLAN. PAT. — Policja medjo- 
lańska trafiła na trop fałszerzy bankno- 
tów: 100 i 1000 lirowych i po długich po- 

szukiwaniach znalazła w fabryce lalek la- , 

boratorjum chemiczno - drukarskie, zao- 
patrzone w: przyrządy do fałszowania bank 
mnotów. Aresztowamo kilka osób. 

! NOWY OBóZ B. ŻOŁNIERZY 
т AMERYKANSKICH 

WASZYNGTON. РАТ. — Zgorą 6 ty- 
sięcy żołnierzy przybyło do Johnstown w 
stanie Pensylwanja, gdzie założyło nowy 
obóz. Dziś w szpitalu zmarła druga ofiara 
starć z byłymi żołnierzami Ibezrobotnymi 
w. Waszyngtonie. Gubernator stanu Pensyl 

wanja sprzeciwił się usunięciu byłych żoł- 
nierzy z obozu przy pomocy metod, które 
były stosowane w: Waszymgtonie. Guber- 
nator surowio potępia te metody. 

STRACENIE 44 KOMUNISTÓW 

LIMA, PAT. — Jak donosi komunikat 
urzędowy, 44 komunistów, którzy brali 1- 
dział w rozruchach w: iejscowości Trujiłł 
w* północnej części Peru, zostało dziś 
straconych. 

RZECZ URBA 

"Wieści ze stadjonu 
Qlimpijskiego 

Kusociński, Heljasz i Pławczyk 
na starcie 

  

  

  

Wczoraj podaliśmy wiadomość o brawuro- 
wem zwycięstwie najlepszego polskiego, a obec 
nie już swiatewego Diegueya Janusza Kunoun 
skiego, którego doskonała kondycja fizyczna 
sprawiła, że już w pierwszym dniu Olimpjady, 
oczy setek tysięcy widzów spoczęły na sztan- 
darze polskim a fale rozniosły wieść, głoszącą 
sławę Polski. 

O wynikach pozostałych naszych zawodni- 
ków niewiele mieliśmy wiadomości. Dziś już 
możemy podać trochę szczegółów. 

Kusociński zwyciężył czołowych biegaczy 
świata, piserywając tasme v 9 metrów >r::1 
najlepszym z Finów Iso-Holą. Druga nadzieja 
Finlandji Virtanen przychodzi trzeci w odlegio- 
ści 120 metrów, następnie Ottey (USA) Gre- 
gory (USA) Saridan (N. Zel.) 
Czas „Kusego' 30 m. 11,4 jest rekordem olim 
pijskim, jednak gorszym od światowego rekor- 
du Nurmiego o 6 sekund (30 m. 6,2 sek.). 

Dziś starzejący się Nurmi zapewne nie 0- 
siągnąłby tego. 

W przeciwieństwie do Kusocińskiego, inni 
nasi reprezentanci nie wykazali dobrej formy. 

W pchnięciu kulą Heljasz zajął siódme, a 
więc niepunktowane miejsce (w ogólnej punk- 
tacji brane jest pod uwagę 6 pierwszych miejsc 
1 miejsce 6 pkt., II — 5 itd.). 

Wynik Heljasza — 14,70 mtr. podczas gdy 
przed wyjazdem miał 16,05, a więc lepszy od 
drugiego na Olimpjadzie. 

W konkurencji tej zwyciężył Sexton (USA) 
16,005 m., przed Rothertem (USA) 15,67 m., 
Doudą (Czechosł.) Hirszfeldem (Niemcy), Gra 
yem (USA) i Sievertem (Niemcy) 15,07. 

W Škoku wzwyż startował Pławczyk. Zaj- 
muje on, po dogrywce, 8 miejsce. Jest drugim 
Europejczykiem. Bije 12 konkurentów. Skacze 
1,90 m. 

- Wygrywa Mac Naughton (Kanada) 1,96 m. 
Ostatnie dwa punktowane miejsca zajmują: 5 
Refnikka (Finl.) i 6 Kimmura (Jap.) z wynikiem 
191, a więc przy odrobinie szczęścia Pławczyk 
mógł znaleźć się w szóstce. 

MW rzucie oszczepem dła pań miała starto- 
wać Wałasiewiczówna, lecz w ostatniej chwili 
wycofała się, rezerwując siły na dysk. 

Przed konkurencjami o których była mowe, 
a które interesowały nas z uwagi na udział ro 
daków, odbyły się przedbiegi na 100 m. 400 m. 
przez płotki i 800 m. 

Bieg na 400 m. przez płotki. Rekord Tay- 
lora (USA) 52 sek. 4 przedbiegi 2 półfin: v 
przedbiegów i 4 międzybiegi. 

Dotychcasowy rekord (Tolan USA) 10,3 s. 
W przedbiegach najlepszy czas 10,6 ma mu- 
rzyn Metcalie (USA), w międzybiegach To- 
lan 10,4. 

Bieg na 400 m. przez płotki. Rekord Spen- 
cera (USA) 47 sek. 4 przedbiegi 2 półlinały. 
Najlepszy czas półfinałów 52,8 sek. 

Bieg na 800 metrów. Rekord S. Martin (Fr.) 
1 m. 505 sek 

Trzy przedbiegi. Czasy słabe 1,52.4 i 1,53. 
Dotychczasowy rekordzista zajmuje drugie 

miejsce. . 
Dźwiganie ciężarów. Waga piórkowa —Su- 

vigny (Fr.) 2i7,5 kg., lekka — Duvergue (Fr.) 
vigny (Fr.) 787,5 kg. lekka — Duvergue (Fr.) 
yer (Niem.) 345 kg. (rek. olimp.); półciężka 
— Hostil (Fr.) 365 kg. i ciężka Skobia 
(Czech.) 389,5 kg. Francuzi mają więc aż 3-ch 
mistrzów, pozostali też są Europejczykami 

    

OD REDAKCJI. 
Wszystkim organizacjom i osobom, któ 

re złożyły nam przez wczoraj i onegdaj po- 
winszowania z powodu dziesięciolecia wy- 
dawania naszego pisma bądź pisemnie, 
bądź ustnie, składamy pełne wdzięczności 
podziękowanie. 
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SILVA RERUM 
Dzień Pomot ski 

we wiadomości, 
tów w Polsce: 

Teren zlotowy nad jezioren tiarczyńsa'em 
jest już catkowicie przyg ń va ia przyjęcie 
licznie zapowiedzianych uczas ków. Z wiel- 
kim nakładem pracy wywiio vaio wietki port 
złotowy. w którym znajde'e przystac prze- 
szło 500 kajaków. 

Urządzono ponadto pływalnie zbudowano 
specjalne wieże do skoków, syzaui/acyjue, 
stację meteorologiczną, uruchom:ono kino zło 
towe liczne świetlice regjonalne ete. i 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej zaszczyci 
swą obecnością złot, przybywając nad jezioro 
Garczyjskie w drodze powrotnej z uroczysto 
ści „Święta Morza* w dn. 3 sierpnia. P-ogram 
pobytu Pana Prezydenta w obozie harcerskim 
drużyn żegłarskich jest następujący: Pan Pre- 
zydent przyjedzie do obozu o godz. 16-ej wi 
tany przez przewodniczącego ZHP i naczelni 
ka Głównej Kwatery, którzy Najwyższemu Do 
stojnikowi Państwa złożą raport . Następnie 
złoży raport Panu Prezydentowi komendant zlo 
tu polskich drużyn żeglarskich harcmistrz, po- 
czem p. Frezydent powita harcerzy i zwiedzi 
obóz i będzie się przyglądał popisom wodnym 
z wieży ooserwacyjńej na Czarciej Wyspie. — 
Q godz. 18 uda się p. Prezydent na teren zlo- 

„tu harcerskiego drużyn pomorskich. zaś po ko 
lacji wróci p. Prezydent na teren złotu wodne- 
go i zapali osobiście ognisko harcerskie. 

Pierwszy międzynarodowy złot skau- 
tów wodnych w Poisc2 budzi zrozumia- 
łe zainteresowanie wśród  szerok.ch 
warstw społecze *stwa.. 

Pierwszy 
Nie można he. uczucia wzruszenia i 

głębokiej sympanii myśleć o wysiżku ska 
utów —- żeglarzy 

Głos Narodu (206) w związku z od- 
nowieniem cudownego krucytiksu w ka- 

"175) podaje ciexa- 
dotyczące zlotu skau- 

    

. tedrze Wawelski"i, zainicjowanem przez 
JE. księcia Metropołttz A. Sapiehę, przy 
pomina legendę, która jest przywiązana 
do tej relikwii: 

W historji naszego narodu napotykamy na 
liczne, żywe pomniki tradycji, utrwidającaej 702 
rzenia wzniosłe, będące przykładem dla dal- 
szych pokoleń. Do takich należy opowieść O 
ofiarnert postanowieniu królowej Jadwigi, w 
związku z zamierzonem mażztutyem Z !a- 
giełłą. Wiemy, jak trudno przyszio Jadwidze 
wyrzec się osobistego szczęścia, jakie uśmnie- 
cha się w uczuciu, zresztą odwsa,ennionem 
do Wilisima Rakuskiego. W roz: 24.29, w niepo 
koju, © zamęcie myśli przypada królowa do 
spóp Ulszyżowanego. błagając Go © wskazów 
kę co czynić jej przystało. Dziato się to w ka 
tedrze Wawelskiej. I oto — jak głosi tegenda 
— Chrystus Ukrzyżowany przemówił do znę- 
kanej, nakazując jej złożenie swego serca w 
oiierze narodowi. jadwiga utratą osobistego 
szczęścia, stworzyła podwaliny dła rozrostu 
miocarstwowego Polski ówczesnej. 

Dziś, gdy społeczeństwo katolickie 
polskie coraz głośniej woła o „zbudze- 

    

“ nie Jadwigi“ (słowa ś. p. Biskupa Ban- 
durskiego), o kanonizację jasnej królo- 
wej, — odnowienie Jej krucyfiksu nabie 
ra szczególnego znaczenia... 

З Lector. 
AK 

250 pasażerów na płonącym 
statku 

Niezwykłą przygodę miał statek pasażerski 

„Cyrnos“, kursujący między Niceą a Korsyka. 

Wypłynąwszy onegdaj w swą zwykłą podróż 
z Nicei z pasażerami na pokładzie, znajdował 

się już w odległości około 50 km. od wybrze- 

ża, gdy nagle dyżurny oficer zauważył dym, 
wydobywając się z pod pokładu. 

Okazało się, że pali się w jednej z przegrod, 

przeznaczonych do załadowywania towarów Za 

wiadomiony o pożarze kapitan Orlandini kazał 

natychmiast zamknąć szczelnie przegrodę i 

wpuścić do niej parę z kotła, co nieco przytłu- 

miło płomienie. ' 

Spokój kapitana, oficerów i całej załogi spra. 

wiły, że wśród pasażerów nie było ani śladu 

paniki. : : 

Wszyscy brali całe zdarzenie raczej ze stro- 

ny humorystycznej. Statek natychmiast wróci! 

do portu nicejskiego, gdzie przedewszystkiem 
zarządzono wyładowanie sześciu samochodów, 
które stanowiły część ładunku statku. 

Straż pożarna, którą wezwano radjotelegre- 

mem, czekała już w porcie, przybyła na pokład 

i rozpoczęła akcję. Gdy zdecydowano się о- 

tworzyć pokrywę owej przegrody, ogień, który 

nie wygasł, lecz został stłumiony, przy zetknię- 

ciu się z powietrzem, wybuchnął olbrzymim pło 

mieniem. Wobec tego kapitan zarządził ewaku- 

ację statku z pasażerów. : 5 

Po kilkugodzinnej akcji pożar stłumiono i 

wypompowano wodę, jaką zalana. była dotknię- 

ta pożarem przegroda. O godzinie jedenastej 

w nocy okręt odpłynął znów do Calvi, zabie- 

rając tychsamych, co poprzednio pasażerów. 

  

Napad ma rodak „AOWŹ 1108 

ss L OMIOS 

pogrdžki KOMUNISTÓW 
Da!isze rewelacje o wewnętrznym rozkładzie wileńskiego komunizmu 

Jak już podawaliśmy w numerze nie 
dzielnym, w sobotę, późnym wieczorem 
został dokonany napad na redakcję „Sło 
wa*, zorganizowany przez komunistów. 

Komuniści zbombardowali okna kamie- 
niami, wybijając jedną z wystawowych 

szyb od ulicy Zamkowej. Wrzucony 

przytem skrawek papieru zawierał po- 

grėžki i „ostrzeženia“, o których rów 
nież pisaliśmy w niedzielę. 

Jak wiadomo, „Słowo** zamieściło w 

zeszłym tygodniu rewelacyjne wiadomo- 

ści e wewnętrznym rozkładzie Komunt- 

stycznej Partji Zachodniej Białorusi, o 

nadużyciach, kradzieżach, i deirauda- 

cjach, popełnianych przez prowodytów 

i kierowników  partji, Zaniepokojone 

szerzącym się fermentem, w związku z 

ujawnianemi rewelacjami, kierownictwo 

partji zdobyło się na akt terroru. — jak 
się nam udało dowiedzieć, właśnie to 

kierownictwo partji komunistycznej naję 

ło poprostu kilku wyrostków 1 komso 

molców, mając nadzieję, że drogą po- 

strachu uda się im powstrzymać prasę 

od dalszych rewelacyj. 

Onegdaj otrzymaliśmy nową setję a- 

nonimowych pogróżek.. 

Panowie komuniści mylą się grubo., 
jeżeli przypuszczają, że drogą gwałtu 

lub terroru zdołają zmusić nas do mil- 
czenia!. Komunizm zwalczać będziemy 
zawzięcie, a żaden gwałt nie odstraszy 
nas od pisania sprawdy! 

PIJAK I BILARDZISTA 

"To, że kierownicy partji komunisty- 
cznej kradli pieniądze i  przywłaszczali 
je sobie, gdzie tylko mogli, oddawna już 
było wiadome, jako, że sumy te podle- 
gają utrudnionej kontroli. W końcu jed- 
nak roku ubiegłego sytuacja stała się nie 
do wytrzymania. W łonie partji rósł ier 
ment i niezadowolenie. Dezorganizacja 
jaczejek KPZB była kompletna. Sekre- 
tarz OK (okręgowego komitetu) przy- 
właszczywszy sobie większą susię pie- 
niędzy, rozpoczął życie hulaszcze. Wkrót 
ce stał się nałogowym pijakiem. W wol 
mych chwilach przesiadywał na biłar- 
dzie. Pewnego razu, w oczach kilku 
„towarzyszy*, będąc zupełnie pijanym, 
przewrócił kosz z jajami na rynku, miast 
wygłaszać przemówienie agitacyjne i 
został przez przekupniów pobity. Kie- 
rewnictwo partji, acz niechętnie, pod na 
ciskiem wszakże „opinji*  komunistycz- 
nej, zmuszone się widziało do usunięcia 
pijaka ze stanowiska sekretarza. 

  

Marzeniem wielu osób, przybyłych na Olini- 
pjadę do Los Angeles. jest zwiedzić „Wieś U- 
limpijską'* w której mieszkają zawodnicy, przy- 
byli z 50 krajów i wszystkich zakątków globu. 

Od Waliace'a do Jakucia 
Hazard, herbata i praca — Wielkie zbrodniarki są błondyn- 

kami. — Borys Pilniak © bandytach amerykańskich. 

Gdy umarł Walace, autor niezliczonej 
ilości romansów detektywnych, wszyscy 

byli przekonani, że pozostawił olbrzy- 

mi majątek. Przecie powieści jego wyda- 

wano w setkach tysięcy egzemplarzy, 

tłumaczono je na wszystkie języki — a 
niedługo przed śmiercią popularny autor 
udał się do Hollywoodu, gdzie płacono 
mu 600 f. tygodniowo za układanie sce- 
narjuszów. Tymczasem Wallace pozosta- 
wił żonie 80 tysięcy funtów długów. Jak 

to się stać mogło? : 

Wydane właśnie pamiętniki sekreta- 
rza Wallace'a p. Cartis wyjaśniają tę ta- 

jemnicę. 

Wallace był namiętnym graczem. Zruj 

nowały go przedewszystkiem wyścigi, i 

wielu ze swych powieści nie napisałby 

wogóle, gdyby nie zachodziła gwałtowna 

potrzeba regulowania przegranych. 

Na szczęście posiadał fenomenal- 
ne zdolności do pracy: umiał pisać bez 

przerwy w ciągu dwydziestu czterech go 

dzin. Cartis zapewnia, że niektóre z po- 
wieści Wallace dyktował z szybkością 

dwóch tysięcy słów na godzinę. A jedno- 

cześnie chętnie oddawał się lenistwu, 

pod bylejakim pretekstem. Pewnego ra- 

zu udał się we wtorek na wyścigi, 

zapominając o tem, że w sobotę ma od- 

dać wydawcy zamówiony rękopis ze 120 

tysięcy słów. Powrócił z wyścigów zgra- 

ny do ostatniego grosza i natychmiast z 

furją wziął się do pracy. Dyktował bez 

przerwy dzień i noc, tak, że sekretarz, żo 

na i dwie maszynistki ledwie zdążyły ste 
nograiować i przepisywać rękopis. Wre- 
szcie wszystko było gotowe.. O oznaczo- 
nej godzinie manuskrypt wręczono wy- 
dawcy. Cartis wrócił z czekiem na 1000 
funtów. j 

— Znakomicie — powiedział Waila- 
ce z uśmiechem—zdążę jeszcze na pierw 
szą gonitwę. 

Jak większość ludzi, oddających się 
hazardom, był Wallace niezmiernie roz- 
rzutny. Rozdawał pieniądze na lewo i 
na prawo, wydawał wielkie sumy na rze- 

czy niepotrzebne. Często więc bywał na- 

wet w nędzy, mimo swe nieprawdopodob 

ne zarobki. Ale przegrana czy brak pie- 

niędzy nigdy nie wpływały na jego za- 

ciętość w pracy, która zdumiewała wszys 

tkich. Swoją energję twórczą podsycał 

trzydziestu szklankami mocnej herbaty, 

które wypijał dziennie i setką papiero- 

sów, pogardzając sportem i wszelkiemi 

ćwiczeniami fizycznemi. 
Cartis w swoich wspomnieniach nie 

szczędzi Wallące'a, oskarżając go o próż 
ność i lekkomyślność, a jednak niesposó 

zaprzeczyć, że ten fenomenalny pracow- 

nik, zalewający się herbatą i przegrywa- 

jący na wyścigach swoje zarobki, jest 
sympatyczny. 

* * 

Proces Gorgonowej zaprzątnął dłuż- 
szy czas naszą uwagę, wywoływał za- 
kłady, rozpalał namiętności, wypełnił ar 

„BENEK* PRZECIWKO „CHAIMOWI* 

Nowym sekretarzem OK został ko- 
inunista pod pseudonimem „Chaim. -— 

Ów Chaim wziął się leniwie do zorgani- 
zowania jaczejek. Nie mógł niczego do- 
konać, ponieważ stary sekretarz, wbrew 
wyraźnej decyzji instruktora CK, nie 
przekazał „Chaimowi” t. zw. „kontak- 
tów". Praca zupełnie ustała. Chaim nie 
mógł zgrupować wokół siebie odpowied 
nich ludzi. Natomiast powstała grupa 0- 
pozycyjna. Obydwie grupy wałczyły 
głównie o przydział pieniędzy partyj- 
nych, pozatem nie troszczyły się wcale 
© szeregowych komunistów. 

Na czele opozycji wraz ze starym 
sekretarzem stanął niejaki pan pod pseu 
donimem „Benek“. Działał on główine 
wśród członków żydów.  Zoczywszy 
wkrótce, iż korzyści materialne z należe 
mia do partji stają się mniej wydatne, a 
będąc jednocześnie  skompromitowany, 
zażądał, aby go wysłano do Rosji Sowie 
ckiej. Nie uzyskawszy pozwolenia, prze 
kraczał granicę samowolnie i został a- 
resztowany. 

„PARTJA KOMUNISTYCZNA 
— TO KRAMIK* 

Badany przez policję „Benek* przy- 
zrał się, że nadużycia, popełniane w ła-- 
nie partji przez jej kierowników, sięga 
ja ogromnych kwot. Że pieniądze, otrzy 
miywane z Warszawy przez tajnych ku- 
tjerów komunistycznych, trwonione są 
na pijatyki i zabawy. Szeregowym Ko-- 
munistom nie udziela się żadnej pomo- 
cy. Fabrykowane są natomiast fikcyjne 
sprawozdania z rzekomego wydatkowa- 
nia funduszów. Zresztą zdarzały się rów 
nież wypadki, że kurjerzy wiozący pie- 
niądze, wogóle ich nie doręczali. Kierow 

nicy traktują partję, jako doskonale płat 
ne stanowiska, uchyłając się przed nie- 
bezpieczeństwem, wysuwając jedynić sze 

  

tegowych i nowozaciężnych  komuni- 
stów. 

Na pewnem posiedzeniu partji miał 
ot rzekomo oświadczyć, iż partja to 
„kramik, w którym wolno na wszelkie 
wyczyny, niepłacenia za mieszkanie, bi- 

jatyki, zabawy i rozpustę“! 

RYWALIZACJĄ Z KOMSOMOFEM 
Poza szeregiem rozłarnów i niesna- 

sek, nastąpiło również waprężenie sto- 
sunków z „Komsemotem'. Młodzież ko- 
munistyczna zamierzała dokonać „Sana- 
cji” stosunków. Zapanń*wmy prądy t. zw. 
„awangardyzmu“. Komsomolcy byli zda 
nia, iż nateży wogółe rozwiązać partję 
komunistyczną do cznsu komplciniego u- 
spokojenia i uzdrowienia stosw':ków. — 

Na tem tle doszło nawel du ostrych 
starć z sekretarzem UK. KAM.. 

WOLAŁ KINO 

Jednakże ogólne roxp.ęzenie zapana- 
wało wkrótce:i w ione AZM (Kamun:- 
stycznego Związku Mibdzieży). Przy- 
kład z góry podziałał, Drażliwe kwestje 
pieniężne stały: na porządku dnia: każde- 
go posiedzenia. „wybranych*. PFozatem 

zachodził cały szereg drobnych wypad- 
ków, nieraz anegdotycznych, a swiadczą 
cych o wewnętrzaym iermencie ti roz- 
prężeniu. Naprzykład pewien komsomo- 

lec odmówił wykunania ziecenia, tłiima- 
cząc, że jest chary. Tego zaś dnia wi- 
dziano go w kitie. Jaczejka na Nowym 
Świecie w  Wilūi:, wogoley wyłamała 
się z pod ogólnego kierownictwa. Sekre- 
tarz jaczejki rękawiczników spalił przy- 
słaną mu do rozpowszechnienia Titeratu- 
rę w obawie rewizji itd. itp. d 

Wyjmujemy tych kilka charaktery- 
stycznych notatek z posiadanych przez 
nas dokumentów, któtc rzucają jasrkawe 
światło ua oblicze  ocganiracji komuani- 
stycznej w Wilnie; a groźb....się nie boi 
my. 

    

nym, żołnierskim obiedzie, 
urozimaicony lemoniadą. 

Obecny przy tem p. puikownik:Ki- 2. 

„Dbałość o siebie, połączone z humorem 

Refleksje obozowe 
Coś nakształt sprawozdania 
Niedawno pisałerm o otwarciu obozu 

PW. w Grandziczach koło Grodna. Dziś 
chcę podzielić się wrażeniami, których 
doznałem przy jego zaniknięciu. 

W ciągi trzech tygodni pobytu w 
bezpośrednim kontakcie z przyrodą, na- 
brali chłopcy siły, opalili się, większosć 
wyraźnie przytyła. Widocznie dobry 
wpływ na młode organizmy wywarł las 
sosnowy, w którym mieszkali; ciepła wo- 
da Niemna również była pomocna przy 
restauracji nadwątlonych mięśni. Słońce 
i wyjątkowa pogoda dokonały reszty. 

Pracowicie spędzany dzień urozmai- 
cały, tak pożądane w tych okolicznoś- 
ciach, świeże i smaczne posiłki. Trzeba 
bowiem wiedzieć, że minęły te czasy, 
kiedy z pojęciem żołnierskiej strawy łą- 
czyły się niezbyt. różowe wspomnienia. 

Obecnie wyżywienie wojskowe potrafi 
zadowolić wymagania najbardziej wy- 
pieszczonych „mamusi synków *. 

Dlatego też z przyjemnością się pa- 
trzyło, jak chłopcy po powrocie: z ćwi- 
czeń, po kąpieli zasiadali przy stołach. 
Ucichały na dobrych parę minut rozmo- 
wy '1 śmiechy. Wszyscy ze skupieniem i 
wilczym apetytem „wsuwali*. Dopiero, 
gdy brzęk łyżki o dna menażki zwiasto- 
wał skończone pierwsze danie, zaczynały 
się opowiadania, dowcipy, żarty. 

Ostatni koncert jedzenia liczne grono 
gości mogło obserwować na pożegnal- 

fiński, dyrektor PUWF., z całem uzna- 
miem podkreślił dodatnie cechy, jakie zdo 
lał zaobserwować u: uczestników. obozu. 

i poczuciem obowiązku, jest jednym z 
najbardziej dodatnich rysów charakteru. 
Czy mógł zresztą 
swoje zadowolenie, gdy widział dookoła 
karność opartą na poczuciu obowiązku, 
gdy słuchał w czasie trwania obiadu: we- 
sołych, aktualnych piosenek przy akom- 
panjamencie „repeciarskich“ menażek. 

inaczej sformułować 

Czytając te zachwyty natury gastro- 
nomicznej, mógłby ktoś pomyśleć, że. ka- 
wałek smakowitego: razowca, albo: so- 
czysty kotlet z młodym ogórkiem, były 

Pan Prezydent w Gdyni 
GDYNIA PAT. — We wtorek o:g. 

10,30 Pan Prezydent Rzeczypospolitej 
ze swem otoczeniem oraz przedstawiciela : 
mi władz państwowych udał się kutrem 
wyścigowym straży granicznej „Batory 
do nadbrzeża Stanów Zjednoczonych,. —- 
gdzie Pana Prezydenta oczekiwali przed 
stawiciele urzędu morskiego. Pan Prezy” 
dent zwiedził imponujących rozmiarów 
magazyn bawełniany. ° 

Następnie przesiadł się na 0. R. Pa, 

wieś Olimpijska    
Brama tej tajemniczej wioski jest jednak: pilaie 
strzeżona. 

Na fotografji naszej widzimy tę zarzkniętą 

dla zwykłych śmiertelników bramę. 

tykułami wszystkie pisma, od Tajnego 

Detektywa począwszy, Nawet pasi Eiga 

Kern zabrała głos, a pani Irena Pannen 

kowa odpowiedziała jej, i w ten. sposób, 

Gorgonowa stała się punktem wyjścia 

do dyskusji politycznej pomiędzy niemiec 
ką literatką a endecką publicystką. Do- 
wiedzieliśmy się wielu szczegółów o Gor 

„gonowej. Ale czy wiemyi, jakiego koloru 

są jej włosy? Bo, jeżeli jest blondynką-- 

to napewno zabiła. Blondynki bowiem 
są największemi zbrodniarkami. Im bar- 
dziej kobieta jest złotowłosą, tem wię- 

cej drzemie w niej skłonności do występ 

ku. Tak twierdzi dr. Bizard, długoletni 

lekarz słynnego więzienia. kobiecego 

Saint Lazare w Paryżu. 

Właśnie jeden z dziennikarzy uzyskał 

u niego wywiad. Dr. Bizard długo i sze 

roko opowiadał mu o swych obserwa- 

cjach i doświadczeniach. Scharaktery- 

zował różne typy zbrodniczych kobiet i 
doszedł do pewnych wniosków. 

Po pierwsze, wielkie zbrodniarki po- 
chodzą przeważnie — w przeciwień - 
stwie do mężczyzn — z klas posiadają- 
cych, i zdarzają się śród nioh dość czę 
sto kobiety o niezwykłej inteligencji i 

wykształceniu. „Ideałem* takiej zbrod- 

niarki była — według doktora — pani 

Bessarabo, znana w swoim czasie po- 

wieściopisarka, która, zabiwszy męża, 

sprawnie posiekała jego ciało i podrzu 
ciła je w walizie na dworcu. 

Po drugie — wszystkie przestępczy- 
nie są o wiele bardziej zacięte od męż- 
czyzn i w wyjątkowych tylko wypad- 

kach okazują skruchę. Typ zatwardziałej 
zbrodniarki jest najpospolitszym. Ale o- 

ERAT ILO SANT ITA 

„Mewa“, w którym zwiedził basen Mar- 
szałka Piłsudskiego i wylądował па 
nabrzeżu Indyjskiem.  Przechodzącego 
Pana Prezydenta spontanicznie witali ro 
botnicy portowi i marynarze. Przy: zwie 
dzaniu olejarni Pan' Prezydent szczegóło 
wo interesował się urządzeniem tabryki, 
produkcją oraz rynkami zbytu, poczem 
zwiedził magazyn nr. 3 z bawełną oraz 
statek „Lwów*. 

„Po zwiedzeniu: portu Pan' Prezydent 
powrócił na Oksywję. Wczoraj o godz. 
16 Pan Prezydent udał się na zawody 
konne brygady kawaletji Polski. Następ 
nie Pan Prezydent udał siez: na zawody 
konne brygady Kawalerji Toruń. Po kon 
kursie im. Pana Prezydenta Pan Prezy- 
dent oodjechał na: Oksywję: 

EVO RT IIA ADATA NOT IRT Di LRT AF 

NOWE MONETY 10-ZŁOTOWE 
Nowe srebrne monety 10-złotowe,. które bę- 

dą niebawem wypuszczone przez ministerjum 
skarbu w miejsce wycotywanych 10-złotowych 
banknotów Banku Polskiego, bite są w menni- 
cy państwowej w Warszawie. Nowa moneta 
przypomina monety 5-złotowe, jest jedmak od 
nich nieco większa i trochę grubsza. Nowe 10- 
złotówki różnią się nadto od' pięciozłotówek ry- 

sunkiem, głębszym reljefenr a także: dźwiękiem 

stopu. 

Nowa moneta ma po stronie orła napis: 

„Rzeczpospolita Polska, 10' złotych”. Rysunek 
orła jest większy i wyraźniejszy niż na mone- 
tach pięciozłotowych. 

Po stronie odwrotnej umieszczono: stylizo- 
waną głowę kobiecą, otoczoną wieńcem z kło- 

sów zboża. 

Dla łatwiejszego odróżnienia nowych. monet 

od pięciozłotówek zaniechano umieszczenia na 

kancie napisu: „Salus reipubllicae — suprema 

lex“: Kant nowych monet jest natomiast silnie 
karbowany. 

bok. tego są one tchórzliwe i. histerycz 

ne.. 
Wteszcie, po, trzecie: wszystkie wiel 

kie zbrodniarki są zazwyczaj blondynka- 

mi.. 
— W literaturze, na scenie lub w 

filmie — powiada dr. Bizard — ustalił 

się od lat konwencjonalny „podział na 

dwa typy kobiet: na brunetki, uosabiają 

ce demonizm i zbredniczość, oraz na 

jasnowłose anioły, będące symbolami ła 

godności, dobroci i uczciwości. W prak. 
tyce jednak ta sprawa przedstawia się 

wręcz przeciwnie, i jedyną demoniczną 
brunetką była Mata Hari, słynna tancer- 

ka - szpieg, stracona w czasie wojny w 

Paryżu. 
Tak powiada dr. Bizard, który w cią 

gu dwudziestu pięciu lat miał do czynie- 
nia z tysiącami różnych przestępczyń. 

Tymczasem — mężczyźni wolą blon 

dynki. 
` * % * 

Jeszcze słów kilka o „świecie zbrod- 
ni“. — Zaczęło się wszak od Walace'a, 
majstra w spisywaniu takich tematów. 

Watlace — obowiązuje. 

Dlaczego w Ameryce jest tylu zbrod- 

niarzy, dlaczego tak się w niej szerzy 
bandytyzm? 

Na to pytanie znajdujemy oryginaluą 
odpowiedź w listach z podróży znakomi- 
tego pisarza sowieckiego Borysa Pilnia- 

ka. Po powrocie ze Stanów Zjednoczo - 
nych opisuje on swoje wrażenia, dużo 

miejsca poświęcając amerykańskim ban- 

dytom. 

Oto ciekawy ustęp: 

— Nim przyjechałem do Stanów, nie 

rozumiałem, w jaki sposób rozwinął się 

najwyższym celem duchowym młodzieży, 
mieszkającej w białych, 
miotach. Takie przypuszczenie byłoby z 
gruntu błędne. Bowiem poza normalnemi 
obowiązkami, które spełniali bardzo chęt 
nie, zajmowali się chłopcy wszystkiem, 
co mogło być aktualne w obozie: Humo- 
ryści tworzyli na poczekaniu dowcipy, 
nad którymi konaź.przy, ognisku: ze: śmie- 
chu cały obóz, amatorzy muzyki i śpiewu: 

schludnych. na- 

koncertowali (zawsze znajdując chętnych 
słuchaczy), opromienieni blaskiem dogo- 
rywającego chrustu. Chętnie słuchali rów 
nież chłopcy pogadanek, wygłaszanych. 
przez przełożonych. Umieli więc znaleźć 
czas na wszystko, nie wyłączając zabawy 
i zdrowej rozrywki. 

Przypadek znowóż czy dziwny zbieg 
okoliczności wyniósł skromne zdobnic- 
two obozowe na stopień współzawodnic- 
twa w dziedzinie plastyki. Każdy namiot,. 
każde miasto, łamało głowy nad tem, jak 
najbardziej pomysłowo udekorować raj- 
bliższe otoczenie namiotu. I trzeba przy- 
znać, że mieliśmy sposobność oglądać 9- 
zdoby o wielkiem zacięciu artystycznem. 
Pomysły bywały znakomite. A materjat: 
pióra orła np. zrobione z długich. perło- 
wych muszejek, albo, stado psów ułożc- 
ne z drobnych kamyczków o pastelowych: 
kolorach w stylu mozaikt egipskiej. U- 
datnie wypadały również portrety, kary- 

katury, albo całe obrazki, z życia. obozo- 

wego. 
Ten krótki przegląd życia obozowego 

daje wiele do myślenia, każe przyptsz- 
czać, że spędzone w takiej atmosferze 
trzy czy cztery tygodnie, zostawią nie- 
tylko miłe wspomnienie dobsze spędzo- 
'nego czasu, lecz potrafią również dać pe- 
wien zasób doświadczenia życiowego, 
niedwirznacznej wartości. 

tam zuchwały bandytyzm, i jak to się 
stało, że nie został dotychczas ukróco- 
ny. 2 

Pewnego wieczora w New Yorku je- 
chałem samochodem przyjaciela po szó- 
stej Avenue. Prawadziłem sam auto zgod 
nie ze wszystkiemi przepisami. Na skrzy 
żowaniach ulic należy zawsze jechać, 
gdy się widzi światło zielone, i przy- 

stawać, gdy zapala się światło czerwone. 

Tak samo muszą „postępować przechost- 

nie piesi. 

Jechałem, nie zatrzymując się naprze 

ciwko zielonemu światłu, gdy nagle jez- 

dnię próbowała przekroczyć jakaś kobie 

ta. Zatrąbiłem. . Kobieta nie słyszała. 

Nastąpiła katastrofa. Zdenerwowany 

podniosłem ofiarę wypadku i zawiozłem 

do szpitala. Miała złamaną rękę i obój 

czyk oraz okropnie skaleczoną twarz. By 

ła zamyślona, nie słyszała mego sygna- 

łu. 

Lekarz, który badał kobietę i nakła 

dał jej opatrunek, zaglądał co chwila do 

poczekalni, gdzie siedziałem wraz z poli 

cjantem, i meldował: 

— Złamany obojczyk. 

— Złamana prawa ręka. 

— Czaszka cała. 

— Zaraz zbadamy nogi. 

A gdy wkońcu zamierzałem już 

wyjść, lekarz podniósł rękę. zabrudzoną 

krwią, do mych oczu i zaczął charakte- 

rystycznie poruszać palcami. Rozumia- 
łem, co to znaczy. Dałem mu pieniądze. 

Otrzymałem świadectwo, iż przejechanej 
nie grozi niebezpieczeństwo. 

Stamtąd udałem się do policji. Zba- 
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Z, KAPITANIAK „Działańie t obsłu- 

ga motocykla”, Warszawa 1932. Główna 
Księgarnia Wojskowa. Str. 128, Cena zł. 2 

Autor omawianej pracy, opierając się 
na najnowszych źródłach naukowych, po- 

daje w sposób jasny, ścisły i przystępny 

zasady działania głównych części motocy-- 
kla. Pokolei omawia om silnik: spalinowy, 
kanburator, instalację elektryczną, mecha- 

mizm przenośny, hamulec, uczy jak pro- 
wadzić motocykl i t. d. Osobny rozdział 
został poświęcony wykrywaniu niedoma- 
gan silnika, Sporo miejsca zajmuje rów= 
mież: zagadnienie oliwienia, różne syste- 
my smarowiania silników, odpowiednie ga- 
tumki olejów, znajdujących się; na rynku 

polskim. Załączono tablice polecające ole- 

je dla wszystkich znanych w kraju typów 
motocykli. 

Podręcznik ten zawiera całokształt 
wiadomości, niezbędnych dla każdego mo- 

tocyklisty amatora do uzyskania prawa 
jazdy oraz do prawidłowej obsługi mo- 
tocykla. 

Na uzmanie w pracy: zasługuje beze 

względne stosowanie terminów polskich. 

Praca ta zainteresować powinna: każ- 

dego motocyklistę, który pragnie zapew- 

nić długie życie swej maszynie, a siebie 
zabezpieczyć od wypadków. Stanowi ona 
tomik 23 niezwykle popularnej wśród kół 
sportowych Bibljoteczki Sportowej 'Głów= 
nej Ks. Wojskowej. 

ŻĄDAJCIE | 
we wszystkich aptekach i 

składach aptecznych znanego 

środka cd odcisków 

Prow. A. PAKA. 

Warszawa — Wilno 
2 1 pół godziny 56 złotych 

Dyrekcja polskich linij lotniczych „Lot u= 
staliła ceny biletów na szlaku Warszawa—Wil- 
no — Ryga — Tallin. Biłet z Warszawy do Wil 
na kosztować będzie 56 zł., do Rygi — 95 zł., 
do: Tallina — 137 zł. 

Czas lotu z Warszawy do Wilna wynosić 
będzie 2 godziny 35 min., z Wilna do Rygi 
również 2 godz. 35 min., z Rygi do Tallina — 
1 g. 50 m. Odlot z Warszawy wyznaczony jest 
na godz. 7,20 rano, przylot do Wilna:9,55, skąd 
odlot do Rygi — 10,25. Przylot do-Rygi o g. 
13-tej, odlot do Tallina — 13,30, przylot do 
Tallina 15,20. W ten sposób komunikacja lotni- 
cza. między Warszawą a Tallinem, trwać bę- 
dzie 8 godzin. Jest to czas rekordowy w poró- 
wnaniu z podróżą kolejową lub morską. 

Dyrekcja polskich linij lotniczych uzgadnia 
obeenie z władzami łotewskiemi wszystkie 
szczegóły techniczne związane z uruchomieniem 
nowej linji komunikacyjnej. Prące' techniczne, 
jako to urządzenie lotnisk, system sygnalizacyj- 
ny itp., będą wkrótce całkowicie wykończone, 
tak, abu uruchomienie regularnej: komunikacji 
lotniczej między krajami Europy Środkowej i 
zachodniej mogło nastąpić w dnixt 17 sierpnia. 

  

Wielka w tem niewątpiiwie zasługa 
kierownictwa obozów z komendantem 
mjr. A. Starakiem na czele. jego. niezimor- 
dowana inicjatywa, ciągłe szukanie. iep- 
szych dróg i ojcowska troskliwość, „prze- 
kształciły obozowiczów w: jedną wielką. 
rodzinę. : 

Niewątpliwie, że nie mając do-ponio- 
cy odpowiednich ludzi, prawdopodobnie 
nie zdołałby osiągnąć tak wspaniałych: 
rezultatów. Wszystkim więc, którzy pra- 
cowali nad urabianiem młodych. charak=- 
terów, należy się wdzięczność całego spa 
łeczeństwa, ponieważ nie była to praca 
codzienna, bez znaczenia, a tylko głębao- 
ki w treści czyn obywaźelski. 

Nic więc dziwnego, że wysiłek nad 
urabianiem niłodego pokolenia, domoro- 
sły poeta obozowy, w: jednym. ze swoich 
wierszów określił w sposób następujący: 

Jest to. misterjum .na pryczach, 
W obozie letnim: w Grandziczach. 
Miał słuszność, było w tem zadužo 

polotu i duszy, ażetyy możną było odmó- 
wić tej pracy сесНу uroczystoŚcisi na-- 
tchnienia. Jozef Lewon. 

dano sprawę bardzo dokładnie. k wkoń-. 

cu ogłoszono degyzję: 
—. Mister Pilniak przejechał. kobietę,. 

mimo iż przestrzegał przepisów. Winę. 
ponosi kobieta, gdyż mister Pilniak dał 
sygnał. I dlatego mister Pilniak ma pra- 
wo domagać się od kabiety odszkodowa 
nia za rozbitą o jej głowę latarnię samo. 
chodową. т 

Gdy policjant obwieszczał mi tę: de- 
cyzję. wykonał ręką taki sam ruch, jak. 
lekarz. A gdy ja usłyszałem tę decyzję, 

zrozumiałem, dlaczego w Ameryce rozpa 
noszył się bandytyzm. Atbowiem: w tym 
kraju rację ma zawsze ten, kta jest sil- 

ny i ma pieniądze. A bandyci są sil- 

ni i mają pieniądze. 

* * * 

Jakież wnioski wyciągniemy z uwag 
Pilniaka? Kto jest silny i ma pienią- 
dze, ten chętnie bywa bandytą? A może 
bandytą bywa się dlatego, żeby zdobyć 
pieniądze? Bo cóż w takim razie mają 
robić wszyscy amerykańscy miljonerzy? 
Czyżby napadać i rozbijać? 

Wobec powyższego należałoby błogo 
sławić kryzys. Zubożenie społeczeństwa 
wpłynąć winno znakomicie na upadek 
bandytyzmu. A właśnie jakiś tam Jakuć 
— nie w Ameryce, a w Lidzie — doku- 
mentnie wykańcza ojca siekierą dlatego, 

że nie miał pieniędzy. Miał tylko siłę, a 

stary był słabszy i miał pieniądze. Eko- 
nomiści i moraliści mówią: gdzie nędza” 
— tam przestępczość. 

Wniosek więc pozostaje tylko jeden: 
są pieniądze — jest bandytyzm. Niema 
pieniędzy — też jest bandytyzm, I jak 
tu wybrnąć? 

dox, 

C
Z



0 ŻYDACH W POLSCE 
Na marginesie artykułu 

„Żydzi wileńscy” 

OD REDAKCJI. — Mecenas Czernichow, 

wybitny przedstawiciel miejscowego społeczeń- 

stwa żydowskiego, napisai większy artykuł, 

który zamieszczamy dziś i jutro, jako artykuł 

dyskusyjny. Mec. Czernichow reprezentuje 

tych żydów, z którymi najmniej się zgadzamy 
a raczej jeszcze wyraźniej, reprezentuje ten 

właśnie kierunek polityczny wśród żydów, któ 
ry zwalczamy i zwalczać będziemy.. 

Dłatego też wdzięczni jesteśmy p. Czerni- 
chowowi, że przysłał nam swój artykuł, który 

nam wyjaśnienie naszego stanowiska, to jest 

tego, czego w artykule „Żydzi wileńscy* bra- 

kowało. Był to bowiem artykuł intormacyjny, 

reporterski i dlatego zarzut mec. Czernicho- 
wa artykułowi temu postawiony że nie zawie- 

rał on tezy — nie uważamy za słuszny. 

Dałszy ciąg artykułu mec. Czernichowa u- 

każe się jutro. 

1. 
Artykuł „Żydzi Wileńscy* („Słowo”* z dnia 

15 lipca ) do którego uwagi w kwestji ży- 
dowskiej w Polsce nawiązuję, przez przypadek 
chyba przez autora nie został podpisany. 

Lecz gdyby nawet bez podpisu w innem 
czasopiśmie się zjawił, każdyby potrafił odroż- 
nić styl i sposób publicystycznego ujęcia re- 
daktora „Słowa”, p. Mackiewicza. 

Nic też dziwnego, iż w społeczeństwie ży- 
dowskiem na ten artykuł uwagę zwrócono. Nie 
jesteśmy w Polsce zbytnio rozpieszczeni (prócz 
naturalnie prasy wyraźnie antysemickiej) arty- 
kułami które miałyby za cel rozważanie powa- 
żnych problemów życia żydowskiego 

Cel artykułu (i informowania się) p. Mac- 
kiewicza był ograniczony, chciał „sobie wyro- 
bić zdanie o walce pomiędzy zwolennikami j- 
zyka hebrajskiego a języka żydowskiego”. 

Był to cel jawnie polityczny. Kto jest wta- 
jemniczony w poglądy i politykę obecnego Mi- 
mistra Oświaty p. Jędrzejewicza (chociaż, nota 
bene, zachodzi pełna identyczność i ciągłość 
sympatji w kwestjach wewnętrznie żydowskich 
pomiędzy obecnym a byłym Ministrem endecji 
p. Stanisławem Grabskim), kto wie, jak zaczy- 
na zarysowywać się ustosunkowanie się partji 
rządzącej do kwestji wewnętrznych  kultur- 
kampiu żydowskiego,— powtarzam, dla tych 
przyczyn zainteresowania się p. pęsła Mackie- 
wicza kwestją szkolnictwa żydowskiego i wnio 
sków, do których miał dojść,*; (niech to nam 
będzie darowane), nie były nieoczekiwane lecz 
zupełnie, zupełnie zrozumiałe. 

Atoli w artykule obecnym nie mam zamiaru 
poruszania tych wewnętrznych kwestyj kultury 
żydowskiej. Nie dlatego, aby nie powinno to 
interesować społeczeństwa polskiego, lecz dla- 
tego, iż w stadjum obecnem wydaje się to za 
przedwczesne, — brak podejścia, podstaw tec- 
retycznych do postawienia w tem miejscu tych 
kwesty). 

Nie mógł tego odrazu nie zauważyć i p. re- 
daktor Mackiewicz, który natknął się „na taką 
gęstwę różnych kwestyj”, że nawet zepsuł so- 
bie (zwykle tak mocną) „architekturę arty- 
SUK > 

Mimo całego uznania dla talentu publicys- 
tycznego p. Redaktora, niemożna nie podkreślić 
iż nie było to najgorsze za artykuł ten spotkań. 
Prócz kilku (jak zawsze), trafnych uwag, brak 
w artykule tym, „w formułowaniu swoich ba- 
dań”, „określeń dobitnych*, krótko; teoretycz- 
nie i ideologicznie sformułowanego punktu wi- 
dzenia w kwestji żydowskiej w Polsce. 

Spróbujmy to wyjaśnić, oczywiście, w gra- 
nicach w tym artykule możliwych, nie zapomi- 
nając, iż pisze się to na marginesie art. p. red. 
Mackiewicza. : $ 

1 
A więc narazie od kwestji nie najgłówniej- 

szej podstawowej, lecz też od bardzo i bardzo 
poważnej, kwestji, którą en passant postawił 
i nawet w pewnym stopniu sformułował p. 
Mackiewicz. 

Jak naogół, w rysach szerokich należy sobie 
wyobrazić formy życia kulturalnego, użyjmy 
wyrazu mocniejszego, twórczości kulturalnej 
Żydów w Polsce? 

Jest rzeczą znaną, iż z punktu widzenia о- 
gólno-przyjętego, od czasów rewolucji francus- 
kiej (która założyła podstawy pierwszej eman- 
typacji żydów), Żydzi dążą i formułują swoje 
stanowiska (co teoretycznie uznane zostało we 

wszystkich „państwach), jako równouprawnienie 
je, 

Jakieże konsekwencje miało to pociągnąć w 
stosunku do kulturalno - narodowego życia Žy- 
dów? jakie były żądania strony, która na to 
równouprawnienie swoją zgodę dała? 

Sfermułujmy to znaczenie słowami jednego 
z najwybitniejszych ideologów i szermierzy e- 
mancypacji żydów we Francji Klermon - Ton- 
naire'a: 

„Żydom jak ludziom należą się wszystkie 
prawa, jako narodowi żadne”. 

W tłumaczeniu na język polityczno - pań- 
stwowy oznaczało to, iż wzamian za uznane 
równouprawnienie, państwo wymaga od Ży- 
dów zrzeczenia się swoich postulatów narodo- 
wych, żąda asymilacji kulturalnej i językowej. 

1 do czasów obecnych „to stanowisko jest ze 
strony nieżydowskiej ogólno - przyjętem, tak 
ono tkwi w świadomości i podświadomości nzj- 
szerszych warstw społecznych, w stosunku do 
kwestji żydowskiej. 

P. Mackiewicz z właściwą sobie rzeźkością 
myśli od tej zasady odstępuje. 

Jest on „zażartym przeciwnikiem asymilacji 
Żydów gdyż „asymilacja jest nierealna, asy- 
milacji nie należy od Żydów żądać”, więcej i 
dobitniej, „gdyby była realna to dopiero stała- 
by się niebezpieczną”. 

Myśl ta z jednej strony nie jest zupełnie no- 
wą. Ze strony wyraźnie antysemickiej, ze stro- 
ny negatywnej, ona niejednokrotnie była wypo- 
wiedziana. 

Pan Mackiewicz, oczywiście, tak nie chciał- 
by być zrozumianym i myśl ta w jego ustach 
dlatego wydaje się jakby nową, jest w każdym 
bądź razie jasną i stanowczą. 
„Trzech (według danych żydowskich 334 

miljona) Żydów polskich objektywnie nie mo- 
żna, a subjektywnie nie trzeba asymilować. 

_ To zgadza się (z drugiej strony) z pogląda- 
mi iżyczeniami szerokich sfer społeczności ży- 

kiej, która, jak to stwićrdza p. redaktor, 
realnymi czynami w dziedzinie oświatowej wy- 
kaząła swoją wolę (mimo wszelkie przeszkody) 
do stworzenia szkolnictwa, a więc najbardziej 
poważnej podstawy kultury narodowej. 

Z takiego stosunku do asymilacji żydów wy 
dawałoby a. ile życzliwość p. redaktora 
przez nas e została ujęta), inno si 
wysnuć wnioski daleko idące: R 

Skoro ludność, powiedzmy to wyraźniej, 
mniejszość narodowa żydowska w Polsce w 
procesie swojej twórczości kulturalnej nie mo- 
że złączyć się z procesami kultury i żywiołu 
polskiego, to należałoby stworzyć dla Żydów 
w Polsce możność rozwoju własnej kultury. 

3%-miljonowy naród żydowski w Polsce, 
naród o tak starej kulturze, z takim popędem 
do kultury, nie może przecież pozostać bez mo- 
źżności tej twórczości. + 

Czy zgadza się p. redaktor „Słowa” z żą- 
mi postępowych stronnictw żydowskich? 

1 jak wogóle widzi on przyszłość (narazie 
tylko kulturalną) Żydów w Polsce? 

III Nietylko aluzji co do odpowi powiedzi na ten pro- = podstawowy w słowach p. M. wyczuć nie można, lecz podkreślić należy, iż całe ustosun- kowanie się p. M. do kwestji żydowskiej jest 

ы   

Wscnód słońca g. 4,11 
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Dominika 
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SPOSTRZEŽENIA ZAKLADU METEO- 
ROLOGICZNEGO W WILNIE 

Z dnia 2 sierpnia 1932 r. 

Ciśnienie średnie: 760. 
“Temperatura średnia: +24. 

Temperatura najwyższa: +29. 

Temperatura najniższa: 16. 

Opad: 2 mm. 

Wiatr: południowy. 
Tendencja: wzrost. 

Uwagi: wieczorem burza. 

Zachód słońca g 24 00 

  

NABOŻEŃSTWA 
— „Uroczystość św. Dominika". W košcicle 

podominikańskim św. Ducha pierwsze nieszpo- 
ry we środę, 3-go sierpnia, o g. 4 pp. We 
czwariek 4 sierpnia, nabożeństwo odbędzie się 
w następującym porządku: prymarja o g. 7 r, 
druga M:z św. o g. 8,3 , summa (którą odpra- 
wi ks. jubilat Dominik Jarosz z okazji 50-lecia 
kaplaństwa) — o g. 11, nieszpory o g. 4 pp. 

MIEJSKA 
— Spis mieszkań i przedsiębiorstw przeniy- 

słowych i handlowych. Dnia 4 bm., tj. jutro, 
rozpoczyna się spis mieszkaniowy, przemysto- 
wy i handlowy, przeprowadzony przez Cer- 
tralne Biuro Statystyczne m. Wilna. W pierw- 
szej kolejce zostanie spisana dzielnica Zwierzy- 
niec. Komisarze spisowi, zaopatrzeni w odpo- 
wiednie zaświadczenia, będą się zwracali do 
właścicieli domów, mieszkań i wszelkich war 
sztatów i przedsiębiorstw, zbierając dane w za- 
kresie 3-ch kwestjonarjuszów: kwestjonarjusza 
nieruchomości, kwestjonarjusza lokalowego i 
kwestjonarjusza dla przedsiębiorstw i zajęć 
handlowych i przemysłowych. 

Zebrane dane jak zwykle, podlegają tajem- 
nicy statystycznej i nie mogą być przez komi- 
sarzy ani przez Centralne Biuro Statystyczne 
m. Wilna wyjawione nikomu i dla żadnych in 
nych celów, niż cele statystyczne. . 

— Sprawa asfaltów. — Przybył d 
Wilna przedstawiciel szwajcarskiej fir- 
my asfaltowej, nawiązując _ pertraktacje 
w sprawie astaltowania ulic. Magistrat 
uważa jednak, że roboty asfaltowe mu- 
szą być prowadzone z przetargu. 
— Miejska komisja redukcyjna. — Ak:ep 

tacja wniosków, przedłożonych przez poszcze- 

gólne wydziały magistratu, jak dotychczas nie 

nastąpiła. Tłumaczyć to należy pracami innej 

komisji, powołanej do reorganizacji całokształ 

t: gospodarki miejskiej i ogólnego zmniej- 

szenia wydatków na administrację. 

= Pomoc społeczna. — Opieka spoleczna 
magistratu z racji umniejszonych  funduszow 
ograniczyła się bardzo w udzielaniu pomocy. 
Mimo to, do biura opieki zgłaszają się codzien 
nie setki potrzebujących, prosząc 0 pomoc pie 
niężną lub obiady.. Prośby te tylko częściowo 
są uwzględniane. 

NOWA STACJA BENZYNOWA. W 
chwili obecnej celem wygody i skuteczniej- 
szego obsługiwania potrzeb ruchu samo- 
chodowego wi Wilnie montowaną jest no- 

wa stacja benzynowa w okolicach Hal 

Miejskich. Stacja ta wznosi się pośrodku 
szenokiej w. tem miejscu ulicy Zawalnej. 
Rezerwuar już został ustawiony tak że na- 
leży oczekiwać uruchomienia jej w naj- 
bliższym czasie. (c.) 

Uporządkowanie objektów wojskowych 
przy Legjonowej. Objekty wojskowe polo- 
żone w ostrokącie utworzonym przez zbieg 
ulic Legjonowej i Konarskiego, zostały ob- 
sadzone ostatnio szpalerem drzew, obecnie 
zaś otaczane są solidnem szczelnem ogro- 

dzeniem, 
Inowacje te przyczyniły się znacznie 

do podniesienia kiulturalnego wyglądu te- 
go punktu miasta, (c.) 

— REJESTRACJA ROCZ. 1913. Z dn. 
1 września miejski referat wojskowy przy 
stępuje do rejestracji mężczyzn, urodzo- 
nych w roku 1913, 

— CO BĘDZIE ZE STACJĄ AUTOBU- 
SOWĄ. Projekt przeniesienia stacji auto- 
busów zamiejskich na ul. Zawalną nie zo- 
stał jeszcze definitywnie załatwiony. W 
sprawie tej w sekcji technicznej odbyło 
się kilka narad, lecz żak dotychczas, nie 
nie zdecydowano. 

RÓŻNE 
Sprostowamie. W związku z podaną 

wczoraj w „Słowie” informacją „Lombard, 
szkiełka i Kędziorek'* niniejszem na pod- 
stawie posiadanych przez nas informacji 
prostujemy, że niema żadnych podejrzeń 
co do możliwości zamiany  zastawionej 

o A r.
 

NIKA 
broszki. Zakład zastawniczy K.K,O. nie 
daje powodów ido powątpiewania w. jego 
uczciwość. 

— Egzaminy na nauczycieli szkół średnich. 
Państwowa Komisja egzaminacyjna dla kan- 
dydatów na nauczycieli szkół średnich w Wrnie 
ogłasza, że egzaminy dla kandydatów na nau- 
czycieli szkół średnich (naukowe, pedagogicz- 
ne i uproszczone), w okresie jesiennym br. od- 
bywać się będą od dnia 17 do 22 października 
1 roku. Kandydaci, ktėrzy pragną przystą- 

pić do egzaminów w tym okresie, winni zgło- 
sić się w tym celu pisemnie do komisji egzami 
nacyjnej, w terminie do 17 września, składając 
jednocześnie przepisaną opłatę, która wynosi 
za egzamin naukowy (klauzurowy i ustny) 84 
zł, za egzamin pedagogiczny 56 zł., za egza- 
min uproszczony 50 zł. 40 gr. za egzamin uu 
pelniaią:y z przedmiotów polonistycznych przy 
egzminie uproszczonym 16 zł. 80 gr. 

Rozkład i terminy egzaminów będą podane 
do wiadomości zainteresowanych drogą ogłosze 
nia w lokalu Komisji egzaminacyjnej (Uniwer- 
syte, ul. Uniwersytecka 3, II p.) 

Uroczystość promocji 361 podporuczni- 
ków w Ostrowi Mazowieckiej, Dnia 7 sier- 
pnia 1932 roku odbędzie się w: szkole pod- 

chorążych piechoty w. Ostrowi Mazowiec- 

kiej promocje podchorążych, na krorą t0 
uroczystość Szkoła zaprasza rodziny pod- 
chorążych i przyjaciół szkoły. Uroczystość 
rozpocznie się o godz, 9.30 mszą polową. 

— Protesty weksłowe. — W miesiącu ubieg 

łym zaobserwowano znaczną zniżkę protestów 

wekslowych co należy tłumaczyć mniejszemi 

obrotami i rezerwą banków przy zawieraniu 

tranzakcyj. Na terenie województwa zaprote- 

stowano 10300 weksli na ogólną sumę 1800 
tys. zł. z czego na miasto przypada 7400 wek 

sli wartości 1300 tys. zł. 

= - HARCERSKA 

— OD DRUŻYNY HARCERSKIEJ Z 
SZAMOTUŁ otrzymujemy list w sprawie 
notatki naszej w Nr. 178 pt: „Co się dzie- 
je w Landwarowie“. 

W liście tym między innemi harcerze 
poznańscy piszą: 

Ktoś kto nie byi w: Landwarowie, i nie 
zna stosunków harcerzy do Żydów, pomy- 
śli, że harcerze poznańscy przyjechali na 
kresy, pod haslem „bić Żydów”, Stwierdza- 
my, że dotychczas harcerze nie wywołali 
żadnego zatargu z miejscową ludnością ży 
dowską, a tembardziej nie może być mowy 
o „stałem wywoływaniu awantur. 

Harcerze starają się tylko w miarę 

możhości uniezależnić się od kupców Ży- 
dów i potrzebne produkty kupować pra- 
wie wyłącznie u Polaków — 'chrześcijan. 
Zdaje się, że to nam wolno i Żydzi nie ms: 
gą tego nazwać „awanturami . 

TEATR I MUZYKA 
— „Azef'* w Teatrze Lutnia. Dziś, w środę 

3 sierpnia o godz. 8,15 — ukaże się głośna 
sztuka A. Tołstoja i P. Szczegolewa „Azef”.— 
Fascynująca treść sztuki skupiająca się koło po 
staci Azefa, ukazuje pole jego działalnośc: nro- 
wokatorskiej na terenie Rosji, która przyczyniła 
się w pewnej mierze do wielkiej rewolucji. — 
Świetna kreacja Józefa Winawera daje dosko- 
nały obraz duszy Azefa, który w swojej dwo- 
istości jest główną osobą zainteresowania. О- 
bok odtwórcy Azeta, na uwagę zasługuje świe- 
tny artystą Teatrów Warszawskich p. Jan Bo- 
necki w róli Burcewa. 

Jutro, we wczwartek 4 bm. o godz. 8,15 
„Azef“. 

— „Pod zarządem przymusowym“ w Te- 
atrze Letnim. Dziś, w środę 3 sierpnia o godz. 
8,15 dana będzie doskonała farsa Arnolda 1 Ba- 
cha „Pod zarządem przymusowym”. Farsa ta 
obfituje w szereg przezabawnych sytuacyj, któ- 
re skupiają się koło osoby pewnego buchaltera 
Haselhuna, obejmującego nadzór nad bankrutu- 
jącą firmą Schilling. Prawdziwą atrakcją tej 
Sztuki jest udział gościnny b. dyrektora Tea- 
trów lwowskich p. Ludwika Czarnowskiego-— 
który z roli Haselhuna tworzy Świetną i nicza- 
pomnianą kreację. Doskonała gra aktorów, nu- 
we, pomysłowe dekoracje projektu W. Makoj- 
nika, oraz przezabawna i zarazem interesująca 
treść sztuki — składają się na całość arcycie- 
kawą i zasługującą na ujrzenie jej. 

Jutro, w czartek 4 bm. o godz. 8,15 „Pod 
zarządem przymusowym”. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
PAN — Panna wdówka. 
CASINO — Karjera Dolly. 
HOLLYWOOD — Dama kameljowa. 
HELIOS — W tajdze Sybiru (Kajdany) 

WYPADKI | KRADZIEŻE 
— ZAJŚCIE NA DRODZE. ,— Antoni Bor- 

kowski w towarzystwie Stanisława Rynkiewi- 
cza powracając furmanką ze wsi Leszczynikili 
gm. rzeszańskiej do Wilna spotkali na drodze 
trzech osobników, którzy nie chcieli zejść z 
drogi. Kiedy furmanka zrównała się z idącymi 
Borkowskii zwymyšlai ich. Wywiązała się bój 
ka, w czasie której trzej nieznajomi, jak się 
później okazało, bracia: Jan, Józef i Wiktor 
Jaśkiewiczowie pobili Borkowskiego kijami u- 
zadając mu ciężkie uszkodzenia a rkow 
skiego w stanie ciężkim pogotowie odwiozło do 
szpitala żydowskiego. 

— ZAG UMYSŁOWO - CHO- 
REJ. Justyn Orłowski, zamieszkały przy 
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niejako do problemu życia państwowego (a 
przecież państwowość jest ideologicznym punk- 
tem wyjścia światopoglądu p. Mackiewicza), 
lecz jako do czegoś poza tem państwem (a au- 
torem) stojącem, nie można, jako do proble 
polityki zewnętrznej, 

Nie rozstrzygnąć kwestji z punktu widzenia 
wewnętrznych sił i potrzeb ludności żydowskiej 
(oczywiście, w zgodzie z interesami całosci), 
lecz ustosunkować się do aktu i taktycznie zna- 
leźć linję najmniej szkodliwą w stosunku do 
tego kompleksu zjawisk, które nosi miano Pan- 
stwa Polskiego. 
„ Pan M. uwaža za potrzebne przypomnieč, 
iż jeszcze „w latach 1923 i 1924 wysuwał ja- 
ko „swoją* koncepcję, że państwo polskie (ja- 
kie to charakterystyczne!) powinno popierać 
Pada ZE: a „dziś to się mniej więcej rea- 
izuje”. 
Dodajmy, iż jest to prawdą, rząd obecny w 

PA swojej „stawia” rzeczywiście na „A- 

Czyzby dlatego, iż uważa się, iż ortodoksja 
żydowska jest najbardziej poważną (co do 
swoich wpływów i przyszłości), najbardziej na- 
rodowo twórczą częścią narodu żydowskiego? 

Przecież proces sekularyzacji nie w wielu 
społeczeństwach rozwija się w takiem tempie, 
jak u Żydów, a rząd miał możność przekonać 
się, iż wpływy ortodoksji żydowskiej są naogół 
bardzo i. teraz już ograniczone. 
„ Czyliż spodziewają się taki kierunek nadać 
życiu żydowskiemu? 
W polityce wewnętrznej, gdzie nie obowią- 

zuje ustosunkowanie się wewnętrzne, kwestje 
te nie mają znaczenia. Zahacza się o wszystko, 
co w danej chwili wydawać się może za po- 
żyteczne. 

I że jest to nie przesadą polemiczną, a o- 
kreśla objektywnie stosunek autora do kwestji 

żydowskich, wynika z tego nowego, co w isto- 
cie swojej (reszta jest tylko materjałem 1 ar- 
gumentacją), chciał w swoim artykule powie- 
5 p. Bu nec + 

„Jeżeli w latach 1923-24 w kwestji żydow- 
skiej „nawoływał do oparcia polityki a 
polskiego" w kwestji żydowskiej o Agudę, to w r. 1932 wskazuje nowe posunięcie (dokonane 
już w pewnym stopniu i bez jego nawoływa- 
nia) w kwestji żydowskiej. 

„P. Mackiewicz uważa obecnie „Pozyskanie 
žyczliwej mentalnošci (jaki dyplomatyczny ję- 
zyk!) wśród solidniejszych i poważniejszych 

kół żydowskiej burżuazji za rzecz niewątpliwie 
ważną, której lekceważyć sobie nie należy'. 

Nietrudno (tembardziej, że jest to znane), 
odcyfrować intencyj p. Mackiewicza. 

Prócz „Agudy”* (ortodoksów) chce рогу- 
skać dla „państwa polskiego" i burżuazję sjo- 
nistyczną nie tyle być może dla celów wew- 
nętrznych, ile dla rzeczywistej polityki zew- 
nętrznej, na forum szerszem i z innego punktu 
widzenia. 

Tego problemu poruszyć tu nie zamierzan:. 
, Czy nie uważa „jednak p. Redaktor, iż jest 
junctim między tą jego chęcią „pozyskania ży- 
czliwej mentalności wśród solidniejszych i po- 
ważniejszych kół żydowskiej burżuazji” a jego 
(może sam to przyzna), nie bardzo uzasadnio- 
nemi „ostatecznemi* dowodami przeciwko „i- 
diszizmowi* i na korzyść hebraizmu? 

Można tylko wątpić, czy z tego punktu wi- 
dzenia, z którego życie żydowskie ujmuje p. 
Mackiewicz, można wogóle coś dobrze widzieć 
i choć w małym stopniu przyczynić się (jeżeli 
nie do rozstrzygnięcia), to przynajmniej do po- 
stawienia kwestji żydowskiej w Polsce. 

Skorzystajmy z tej okoliczności i spróbujmy 
(chociaż krótko), to uczynić. | 

Józef Czernichow. 
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Święto 1 p. p. Leg. 
WILNO — W dniu 6 sierpnia jako 

w 18-tą rocznicę wymarszu 1-szej Kadro 
wej na bój o wolność narodu, święcić bę 
dzie uroczyście dzień swego powstania 
pierwszy z pierwszych, z I Brygady Le- 
gjonów—Komendantą Józeią Piłsudskie-* 
go pułk piechoty Legjonów, który dzieje 
swoje w złotej księdze narodu zapisał 
bogato krwawemi zgłoskami  wielkicn 
czynów swego żołnierza. Pułk, który w 
roku 1914 na wielką rezgrywkę  dziejo - 
wą prowadził osobiście Wódz Narodu 
Józet Piłsudski. Pułk, o którego czynach 
świadczy najwymowniej u Boga i ludzi 
tysiąc mogił żołnierskich, rozsianych jak 
Polska długa i szeroka po wszystkich 
jej szlakach i bezdrożnych ostępach.-- 
Pułk, którego( złota księga roi się od 
nazwisk i czynów żołnierskich setek ży 
jących żołnierzy — bohaterów, którym 
los szczęśliwie dozwolił oglądać z tru- 
du ich i znoju „ł owstałą*, by żyć. 

Pułk, który jeden z pierwszych z 
woli Wodza Narodu na ostrzach swych 
okrwawionych bagnetów na szlaku Ci'ro 
browym i Batorowym, niósł na nowa 
wskrzeszone hasło: „Za naszą i waszą 
wolność*, zdobywając najwyższe od swe 
go Wodza uznani: i wstęgę „Virtuti 
Militari'* na chorągiew pułkową. 

Pułk wreszcie dia nas wilniar: drogi, 
gdyż wielu jego zołnierzy na naszyck 
cmentarzyskach śpi snem wiernie zasłu- 
żonych, a którzy bez wahania ceną 
własnego życia zapłacili za upragniona 
wolność synów ukociańej przez „Dziad- 
ka* Ziemi Wileński i Wilna. 

Pułk tem dla nas droższy, że od sze- 
regu lat z Wilnem zespulany. 

To też żywiej 1 radośniej w dniu 
ich święta zabiją serca wilnian na widok 
sprężyście maszerujących szarych szere- 
gów „Pierwszaków* przez ulice miasta, 
którzy wzorem wielkich swoich poprzed- 
ników z lat 1914 do 1919 , pokochali to 
drogie „Komendantowe* stare polskie 
Wilno. u którego bram godnie wierną 
pełnią straż, wiażąc ze sobą goracą mi- 
łością serca nasze. 

PROGRAM OBCHODU ŚWIĘTA PUŁKOWE 
GO 1 P. P. LEG. W DNIACH 5 I 6 SIERPNIA 

i 1932 ROKU 

Dnia 5 sierpnia, godz. 17,30 — Uroczysta 
akademja w ośmnastą rocznicę wymarszu Ka- 

drowej w sali kina Miejskiego przy ul. Ostro- 
bramskiej, organizowana przez Związek Legjo 
nistów; godz. 20,00 — Uroczysty apel poleg- 
łych na placu sportowym pułku w koszarach I 

Brygady Legjonów. ' 

Dnia 6 sierpnia godz. 8,30: -— Msza święta 
w kościele garnizonowym; godz. 9,30 — Zło- 

żenie hodłu przez pułk św. p. ks. biskupowi dr. 

Bandurskiemu Władysławowi w Bazylice, godz 
10,00 — Defilada pułku na ul. Mickiewicza ko 
ło gmachu Sądu Okręgowego; godz. 11,30 — 
Wręczenie odznak pułkowych, nagród sporto- 

wych i strzeleckich na placu sportowym put- 

ku.; godz. 14,00 — Gry, zabawy i rozrywki 

żołnierskie na placu sportowym pułku; godz. 

16,30 — Obiad i rewja żołnierska.; — godz. 

21,00 — Zabawy taneczne w Kasynie oficer- 

skiem l-szej Brygady i Ognisku podoficer- 
skiem 1 p. p. Leg. 

ulicy Kalwaryjskiej nr. 58, powiadomił po 
licję o zagadkowem zaginięciu jego umy- 
słowo chorej córki Stanisławy, która 
przed kilku dniami wtyszła z domu i do- 
'tychczas nie powróciła. 

Za zaginioną wszczęto poszukiwania. 
-— LIWY WYPADEK, W 

pracowni stolarskiej przy ul. Nowogródz- 
kiej nr, 15 podczas pracy niejaki Jan Kra- 
sowski wskutek własnej 1ieuwagi trafił 
ręką w heblarkę, kalecząc się poważnie. 

Pierwszej pomocy udzielono mu w am- 
bulatorjum pogotowia ratunkowego. 

— UWAGA NA OKNA. Nieznani 
sprawcy dostali się przez otwarte okno do 

mieszkania Pietrzaka Tadeusza (Litewska 
25), skąd skradli garderobę męską, biżu- 
terję oraz inne drobne rzeczy, łącznej war 
tości 600 zł. 

— Magun Dominik, bez stałego miej- 
sca zamieszkania, dostał się przez otwar- 
te okno do mieszkania Kondratowicza Fr. 
(Wiłkomierska 123), skąd skradł patefon 
wiartości 100 zł, Złodzieja ze skradzionym 
patefonem zatrzymano. 

— SAMI WINNI. Z niezamkniętego 
mieszkania domu Nr. 20 przy ul. Wierzbo- 
wej, na szkodę Markowskiego Wincentego 
dokonano kradzieży garderoby damskiej o 
raz biżuterji, łącznej włartości 91 zł. Kra- 
dzieży dokonał Kazimierz Zdanowicz (ul. 
Zielona 19), którego ze skradzioną garde- 
robą i biżuterją zatrzymano. 

— Również z niezamkniętego mieszka- 
nia domu nr. 152 przy ul. Legjonowej na 
szkodę Antonowicza Bronisława została 
dokonana kradzież rewolweru oraz gotów- 
ki, łącznej wartości 140 zł. Sprawcą kra- 
dzieży okazał się zawodowy złodziej Stan- 
kuć St:nisław (Nowo Popławska 36). — 
Stankucia narazie nie zatrzymano oraz 
skradzionych rzeczy nie odnaleziono. 

— OKRIADZIONY NAD WILJĄ. W dn, 
1 bm. skradziono Hurynowiczowi Józefo- 
wi z nad brzegu rzeki Wilji ubranie. 

— ZŁODZIEJ NA DWORCU. Lisiecki 
(Władysław (Połocka 4) skradł z kieszeni 
marynarki Surockiemu Aleksandrowi, za- 
mieszkałemu w Nowo-Wilejce, w czasie 
pobytu Surockiego na dworcu osobowym 
w Wilnie, zegarek oraz gotėwikę, łącznej 
wiartości 29 zł. Złodzieja zatrzymano, Skra 
dzionych rzeczy nie odnaleziono. 

k Z POGRANICZA 

— NIEZNANY SAMOBÓJCA. — Koło 
Budstawia usiłował uciec do Bolszewji jakiś 0- 
sobnik. Widząc, że > nie ujdzie pościgu, zbieg 
celnym strzałem pozbawił się życia.. 

= EMISARJUSZE KOMUNISTYCZNI. — 
Pod W. Hutorami ujęto dwóch emisarjuszów 
z za kordonu, którzy mieli wszyte w ubraniach 
różne notatki dotyczące akcji wywrotowej na 
pograniczu. 

tkład Fortepiamów, pianin, Fisharmocji 

K. Dąbrowska 
(F-ma istnieje od r. 1874) ' 

ilno, Niemiecka 2, m. 11 
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w Werszawie. 

przedaž d s 

Przed stawicielstwo na w:j. Póła.-Wsch. 

    

Viana w Wilnie: N. Helperr—t], Niemiecka 18, S.H. Ka- 
leszz— Zamkowe 3, E. Kućrewicz i S-kz— Mickiewicza 26, J. Prużan— 
Mickiewicza 5, J. E. Senrewald—Kcńska 14, M. Załb— Mickiewicza 42. 

  

Zuchwałe najście na mieszkanie 
WILNO. — Wczoraj w dzień około 

godzirty pierwszej do mieszkania właści 
ciela wytwórni wód gazowych przy uli- 
cy Zawalnej 50 Kosewa wtargnęło 2-ch 
opryszków, usiłując wynieść co cenniej- 
szą garderobę. 

W czasie pakowania rzeczy, złodzie- 
jów zauważył Kosew, który w tym cza- 
sie wszedł do mieszkania. Złoczyńcy, wi 

dząc, że mogą być ujęci, usiłowali zbiec, 
lecz w chwili gdy Kosew zastąpił im 
drogę, rzucili się na niego, zadając kilka 
uderzeń w głowę, i twarz, operując 
przytem czemś podobnem do noża. W 
czasie szamotania się do mieszkania we 
szło kilku sąsiadów, którzy rabusiów 0- 
bezwładnili Poszkodowanego Kosewa 
opatrzyło pogotowie lekarskie. 

  

Wypadek motocyklowy pod Rukojniami i 
WILNO. — Na trakcie oszmiańskim pod 

Rukojniami miał miejsce wypadek 7 moiocyk- 
lem, którym jechał dr. Krauze z Wilejló. 

Z nieznanych bliżej przyczyn motocykl wy 

wrócił się i dr. Krauze uległ ciężkiemu po- 
szwankowaniu. 

Rannego przywieziono do Wilsta | 
wano w szpitalu żydowskim. 

uioKO- 

CHODZĘ PO MIEŚCIE... 
1. O CHODNIKI NA ZAWALNEJ, 

W ciągu ostatnich paru lat kwestja u- 
porządkowania chodników, niwelacji ulie 
i ozdobienia ich trawnikami, posunęła się 
o tyle naprzód, że na terenie śródmieścia, 
o ile nie liczyć kilku bocznych uliczek, mo- 
żma ją uważać za ukończoną. Jest jednak 
w tej całości zeuropeizowanych chodników: 
poważna luka, Oto na ul. Zawalnej mimo 
že jest to jedna z głównych arteryj lą- 
czących dworzec kolejowy ze śródmieś- 
ciem, na odcinku jej od Jagiellońskiej do 
Wielkiej Pohbulanki pozostały dotychczas 
jeszcze stare chodniki i—co za. tem 1dzie- 
nieuregulowana szerokość jezdni. 
+ Chociaż początkowo, ze względu na 
krytyczny stan finansów miejskich, wszel- 
kie roboty chodnikowe miały być w roku 
bieżącym wstrzymane, jednak świeżo do- 
Kkonane ułożenie nowych chodników. na od- 
cinku ul. Wileńskiej od Miekiewiczowskiej 
do Cichej, pozwala mieć nadzieję że przy 
dobrych chęciach oraz pewnym wysiłku 

naszego Magistratu i wspomniany wyżej 
odcinek ul. Zawalnej da się również upo- 
rządkować. Jest to w tej dziedzinie naj- 
pilniejsza. obecnie sprawa! 

2, USZKODZONE SKARPY. 

Ulewne deszcz., które padały o-tatnio 
w Wilnie, spowodowały poważne uszkodze- 
nia w dokonywanych obecnie pracach nad 
uregulowaniem zbocz „góry Boufałowej. 

W skarpach które nie zdążono jeszcze 
obłożyć darnią, woda deszczowa wypłuka- 
Та szereg głębokich wytw przez całą ich 
długość, pozatem w: biegnących po zbo- 
czu góry bulwarach-promenadach woda 

rozmyła zejście ze szczytu góry wiodące w 
kierunkiu uł, Ofiarnej; drugie takie zejście 
w kierunku ul. Piekiełko wyszło z tych pe- 
rypetyj obronną ręką dzięki temu tylko że 
zostało przezornie wybrukowane! 

Tak samo ujawniła się w pełnej mie- 
rze celowość rynsztoków. wybrukowanych 
wzdłuż podnóży poszczególnych skarp, gdy- 
by nie owe uszkodzenia spowodowane de- 
szczami byłyby o wiele znaczniejsze. 

Co do zejścia w kierunku ul. Ofiarnej 
to o ile nie ma ono i zasadzone wzdłuż 
niego krzewy; owocowe uledz dalszemu zni- 
szczeniu, należy je niezwłocznie wybruko- 
wać a już conajmniej zaopatrzyć w bru- 
kowane rynsztoki po obu stronach. 

3. PRZYKRE POZOSTAŁOŚCI. 
Podczas znanych zajść listopadowych w. 

roku ubiegłym, zakończonych tłuczeniem 
szyb w żydowskich sklepach, zostały zni- 
szczone w: wielu miejscach także i oszklo- 
ne transparenty reklamowe, oświetlane od 
wewnątrz elektrycznością i umocowane na 
drążkach żelaznych ponad  chodnikami. 
Część tych transparentów została nieba- 
wem odremontowamna, sporo jednak całe- 
mi miesiącami pozostawało w stanie kom- 
pletnego zmiszczenia, a nawet dziś jeszcze, 
mimo że od wspomnianych wypadków już 
upłynęło pół roku z okładem, możemy о- 
glądać ogromny transparent: z wytiuczone- 

mi do połowy szybami przy jednym ze 
sklepów  'galanteryjnych na ulicy Troc- 
kiej!.. 

Rozumiemy, że wobec szalejącego obec- 
nie kryzysu, niektórzy z kupców mogli nie 
mieć narazie gotówki potrzebnej na o- 
szklenie transparentów: i zaopatrzenie ich 
w nowe żarówki; rozumiemy także, że u- 

Tor kolarski na ukończeniu 
Tor kolarski na Pióromoncie, o którym ma- 

rzą oddawna kolarze wileńscy i który jest nie- 
zbędnym „rekwizytem* dla prowadzenia popu- 
laryzacji kolarstwa, oddany będzie do użytku 
sportowców. 

Brak funduszów* przeszkadza kpt. Ostrow- 
skiemu, komendantowi Ośrodka WF. w pra- 
cach, jednak już najdalej za 2 tygodnie bę- 
dziemy mieli poświęcenie toru i pierwsze wyści- 
gi. Będzie to prowizoryczny tor ziemny, ale Lę- 
dzie. Zaczniemy od maleńkiego i kto wie, mo- 
że powodzenie (kasowe) imprez kolarskich po- 
zwoli na ulepszenie toru. 

Wówczas będziemy mieli wielkie zawody, 
jak na Dynasach lub w Helenowie. 

Obecnie należy się cieszyć, że jest na czem 

  

zaczynać. t. 

UCZMY SIĘ PŁYWAĆ 
Upalme lato, ciepła woda, wyjątkowo u- 

spasabiają szerszy ogół do kąpieli w rze- 
kach, jeziorach i innych zbiornikach wo- 
dy, nie mówiąc już o morzu, gdzie kąpieł 
daje prawdziwą rozkosz bujania na falach 

: balwanach. 
Z tem jednak łączy się prawie zawszą 

mniejsze lub większe niebezpieczeństwo, 
którego większość jest odwrotnie prepor- 
cjonalna do umiejętności pływaka i wa- 
runków wodnych, 

I często do drobne, nie zasadniczo nie 
znaczące dla donrego pływaka niebezpie- 
czeństwo, staje się kresem życia dla iek- 
komyślnych pływaków, niedoceniających 
powagi żywiołu. 

Ażeby dobrze się czuć w. wodzie i u- 
mieć w odpowiedniej chwili zdecydować 
się na krok stanowczy, trzeba: przejść od 
powiedni kurs pływacki, na którym w for- 
mie łatwej i przystępnej można zgłębić 
arkana dobrego pływania i poznać dobrze 
wiłasności wody. 

Właśnie obecnie nadarza się w tym 
kierunku odpowiednia okazja. Kuratorjum 
szkolne organizuje ma terenie ni 
Szkoły Technicznej bezpłatną naukę pły- 
wania dla uczniów i uczenie wszystkich 
szkół wileńskich. 

Zgłoszenia przyjmuje p. R. Grygiel 
codziennie na: przystani Szkoły Technicz- 
nej (Antokolski Brzeg). Dziewczęta mają 
zajęcia przed południem (od godz. 11 tej), 
chłopcy zaś po południu (od godz. 16-tej). 

Zarówno więc rodzice jak i starsza 
młodzież szkół powszechnych i średnich 
we własnym interesie winna się zgłaszać 
gremjalnie na basen i skorzystać z okazji, 
która w Warszawie i innych miastach 
Polski kosztuje kilkadziesiąt złotych. t. 
ERSTE TACE PROROK NK TTT TA ETA 

sunięcie żelaznego szkieletu takiego trans- 
parentu do czasu reparacji, byłoby może 
za kosztowne dla właściciela i z tych 
względów wypadało tolerować dalsze ien 
pozostawanie na ulicach miasta w stanie 
uszkodzonym; nie rozumiemy jednak, jak 
można było tolerować. chociażby tylko w 
przeciągu tygodnia takie niechlujstwo, 
jak pozostawienie resztek  potluczonych 
szkieł i żarówek w obramowaniu meta- 
lowem transparentów?! . Natychmiastowe 
usunięcie tych resztek jako czynność, nie 
pociągająca za sobą żadnych kosztów, sta- 
nowiło t. zw. minimum przyzwoitości w 
tej sprawie, to też zlekceważenie nie da 
się nicze usprawiedliwić! Miejmy nadzie- 
ję, że z transparentem na uł. Trockiej zro- 
bi się jakiś porządek!.. 

„Przechodzień* 
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— Obchód Kadrówki. W związku 
z uroczystym obchodem 18 rocznicy 
wymarszu Kadrówki prezydjum Fed*- 
racji wyznaczyło w niedzielę dnia 7 
sierpnia ma godz. 9 rano zbiórkę człon- 
ków wszystkich organizacyj byłych woj- 
skowych w łokału przy ul. Jagielloń- 
skiej Nr. 12. 

Zarząd powiatowy Związku Rezer- 
wistów wzywa tą drogą wszystkich 
swoich czlonków 0 jak najliczniejsze 
stawienie się na zbiórkę. 

— Uriop. W dniu 1 sierpnia r. b. 
p. 0. inspektora szkoluego na powiat 
grodzieńki p. Lucjan Krajewski wyje- 
chał na urlop wypoczynkowy. 

Zastępować go będzie do dnia 28 
sierpnia r. b. p. Zygmunt Wycke, in- 
spektor szkolny w aokółce, który przyj- 
mować będzie interesantów w Grodnie 
w poniedzisłki i czwartki od godz. 13 
do 15-ej w biurze inspektoratu. 

— obicie rekordu w biegu 
sztafet. Na ostatnich zawodach pły- 
wackich, pływacy G. K. S. „Cresovii* 
pobili ustanowiony w Wilnie rekord 
pływacki w biegu sztafet na 150 mtr. 
zdobywając czas o kilka sekund lepszy 
od wileńskiego. 

— Powroty z urlopów. Wicepre- 
zes Sądu okręgowego w Grodnie p. M. 
Hryniewicz powrócił z urlopu i objął 
urzędowanie, 

— (Cyrk Staniewskich w Grodnie. Najwięk 
szy w Polsce Cyrk Staniewskich po sekcesacn 

wileńskich przybywa w czwartek dnia 4 sier- 

28 do Grodna. Cyrk przyjeżdża wlasnym po- 

iągiem w pełnym swoim składzie, wioząc ze 

sobą olbrzymi zwierzyniec oraz zespoły egzo- 

tycznych artystów. Otwarcie cyrku w grodzie 

nadniemeńskim nastąpi w czwartek 4 sierpnia 

o godz. 8,30 wiecz. 

AAAKALAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALAAAAAAAAA 

Największą i nalbezpiecz- : 
hielszą zbiornicą kapitałów 

i oszczędności 

jest KOMUNALNA KASA 
OSZCZĘDNOŚCI POWIATU 

GRODZIEŃSKIEGO 

Wysokie oprocentowanie—całko- 
wiłe bezpieczeństwo — wypłaty 

na każde żądanie. 
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DZiš w KINACH P. T. K. 
TEL. 214. CEMY ZNIŽONE 

ал ляяя «ПЗЕ МР ПНЩИЕ ЕСЫ 
sean. o g. 6, 8 i 10.15. 

  

Dźwiękowiec 
Kino „POLONJA“ 

Pocztowa 4. 
Wielki monumentalny film polski 

Wspaniała wizja walk po- 
wstańczych 

Rok 1863 (Huragan) 
w rolach głów. Renata Renee, Zbysz- 
ko Sawan, Al. Zelwerowicz J. Turkow 

1 А Socha.   

Dźwiękowiac 
Kino „APOLLO“ 

Boininik. 26. 

DZIŚ PREMIERĄ! 

Pociąg 
samobójców 

wstęp 60 groszy. 

KINO „PALACE" 
Orzaszk. 13. 

Agnes Esterhazy 
I Iwan Petrowicz 

w przepięknym filmie p, t. 

„Ostatni Romans" 
wstęp 40 gr. 

VAKAAAAALAAA AAA AAA 44 

Hr. 

„
F
Y
E
F
Y
Y
Y
Y
Y
T
Y
Y
Y
Y
T
Y
Y
Y
Y
Y
Y
V
Y
Y
Y
T
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
T
Y
T
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
W
Y
Y
Y
Y
Y
T
Y
Y
Y
Y
T
Y
T
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
 

  

Zawody © mistrzostwo 
W zawodach pływackich «a mistrzo- 

stwo m. Grodna, stóre stę odbyły w ub. 
niedzielę na pływałai Ośr. Wych. Fiz., 
wspaniały sukces odnieśli pływacy Cre- 
sovi, zwyciężając niemal we wszystkich 
konkurencjach zawcdników innych klu- 
bów grodzieńskich. 

Wyniki techniczne: Bieg jūnjorėw 
trasa 50 m. st. dow, 

1) Muszałow — czas 44,2 5., 2) 
Krassowski Kasjan — 47 s. i 3) Sieje- 
wicz Jan. 

Bieg panów 100 mtr. st. dowol. 1) 
Siniswicz Bolestaw (Cresovia) czas 1 m. 
19,5, 2) Rogaliński Edw. (Cres.) 1 m, 
35 s, i 3) Baranowicz (Cies.) 

Bieg 200 m. st. klasyczny: 1) Roga- 
liński Romau (Cres.) 3 m. 30 s., 2) 
Gryniuk Jerzy (W. K. W.) 3 m. 54,4, 
3) Kuncewicz Piotr (Cres,) 

Bieg 100 mtr. na wznak: 1) Sinie- 
wicz B (Cres.) 1 m. 34,9 s.. 2) Roga- 
liński Roman (Cres.) I m. 54 s. i 3) 
Antonowicz Mikołaj (W. Ą, W.) 

Bieg 400 mtr. st. dowol. 1) Roga- 
liński Edw. (Cres.) 7 m. 14,4s.. 2) Kun- 

  

  

cewicz Piotr (Cres) 8 m. 541 5. 
i 8) Glebowicz Kaz. (niestow.) 8 m. 
54,2 s. 

Sztafeta 3x100 st. zmiennym, zespół 
Cresovii w składzie Siniewicz, Roga- 
liński R. i Rogaiiński Edw. w próbie 
pobicia rekordu Wil. Okr. uzyskał do- 
bry czas 4 m. 34,8 s. lepszy od do- 
tychczasowego o 23 s. 

Sztafeta 5x50 st. dowol. zesp. Cre- 
sovii w składzie— Grajewski, Biernacki, 
Rogaliński R., Rogaliński Edw. i Sinie- 
wicz. w próbie pobicia rekordu Okr. 
Wil. (3 m. 10,8) uzyskuje czas 3 m. 
16 s. gorszy o 6 s. od rekordu. 

Bieg 100 mtr. st. dow. pań: 1) Kło- 
sińska Olga (Zw. Strz) 2 m. 8,9 s. i 2) 
Higierówna Kira (Cres.) 2 m. 19 s. 

W konkursie skoków z trampoliny, 
poprawnem wykonaniem wyróżnili się 
p. Higierówna Kira (Cres.) Bruksztus 
Jan, Rogaliński Roman i Biernacki Mi- 
chał wszyscy z Cresovii, zdobywając 
rzęsiste brawa liczniešzebranej publicz- 

"barańifnicka 
— Posiedzenie Rady Miejskie. 

Wczoraj odbyło się nadzwyczajne posie- 
dzenie Rady Miejskiej, którego najważ- 
niejszym punktem miały być wybory 
nowego burmistrza. Na stanowisko to 
frakeja polska wysunęła swego kandy- 
data w osobie p. Jarmulskiego. Wybory 
wszakże nie doszły do skutku z braku 
quorum. 

Załatwiono natychmiast inne sprawy, 
mianowicie: kwestja przyznanią kwate- 
runkowego dla wojska i wykończenie 
budowy nowej rzeźni. 

Wobec tego, że do Baranowicz przy- 
były dwie nowe formacje wojskowe, 
Rada Miejska uchwaliła podnieść kwa- 
terunkowe do 6 tysięcy, jednocześnie 
wszakże wystąpiła do Związku Miast 
z prośbą o poczynienie kroków u władz, 
aby zwolniono na przyszłość miasto od 
powyższej dotacji, przelewając dwie 
trzecie jej na rząd, a jedna trzecia na 
właścicieli domów. 

Wykończenie budowy nowej rzeżni 
oddano firmie Falkowskiego na b. do- 
godnych warunkach. Firma ta będzie 
opłacała czynsz w ciągu 22 miesięcy, 
poczem rzeźnia przejdzie na własność 
miasta. 

Od Administracji 
Sprawy ogłoszeń, prenumeraty 

oraz korespondencji z pow. lidz- 

kiego i m. Lidy załatwia p. Józef 

Mikuła. 

  > 

Lida, ul. Narutowicza 1. m, 3. 

    

Początek 

KINO 
DŹWIĘKOWE 

„ŚWIATOWID* 

GRODNO, Brygidzka 2. 

ssansów © g. 6, 815, 1015 

Na sezon ietni ceny zniżone! wstęp ой 45 gr. 
Wielka epopea żywiołowego humoru! 100 proc. dźwiękowiec, 

film mówiony po Czesku p. t. я 

C. i K. 
W roli głównej genjalny komik czeski ułubieniec publicz- 

FELDMARSZAŁEK 
nošci Vlasta Burian. 
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Tajemnica Keithpooi-—-Sąuare 
Ale w rzeczywistości, gdzie on mógł 

się podziać? W tem musi się coś kryc! 
Czyżby wpadł na ślad „zwierza* i u- 
dał się na polowanie? Nie należy tracić 
czasu. Pięćset funtów nagrody nie po- 
winny wyślizgnąć mi się z rąk! 

O ósmej wieczorem zapukałem do 
drzwi doktora Paya. Otworzyła mi mło- 
da pokojówka. 

— Muszę się zobaczyć z panem do- 
ktorem Pay. 

7 — Pana doktora niema w domu, — 
odpowiedziała stanowczo pokojówka. 

— A mnie się zdaje, że jest w domu, 
ale kazał nikogo nie przyjmować. 

— Tak, więc niech będzie, tak! 

— Nikogo nie kazał przyjmować? 

— Nikogo! 

Wsunąłem jej do ręki bilet wizytowy 
i sześć pensów. 

— Pensy proszę wziąć, a bilet pocać 
doktorowi Pay. 

Mimo, że miała ochotę zarobić trochę, 
zamknęłaby mi napewno drzwi przed no- 

RETAIL III TRL RST DOD LZ RZY 
„ Wydawca: $taciaław Mackiewicz. 

sem, gdybym nie domyślił się wsunąć 
nogę na próg. ; 

‚ — Ježeli nie oddasz biletu, będziesz 
miała dużo nieprzyjemności, moja miła, 
— oznajmiłem surowo. — Jestem inspek- 
torem policji. Proszę mnie natychmiast 
zameldować. 

Pokojówka zniknęła i musiałem cze- 
kać dobre pięć minut na jej powrót. 

— Proszę, — ukazała się znów we 
drzwiach. Zauważyłem, że oczy miała 
zapłakane. 

Wszedłem za nią na schody. Otwo- 
rzyła drzwi i wpuściła mnie do gabinetu. 

Przy biurku siedział mężczyzna, przy- 
glądający się z uwagą jakiejś cieczy w 
szklance. 

— Pan doktór Pay? 
— To ja jestem. Proszę mi nie prze- 

rywać, kończę właśriie ważne doświad- 
czenie. 

Zatrzymałem się i czekałem w milcze- 
niu. Trzymał szklankę lewą ręką, pra- 
wą dolewał z rozmaitych flakonów jakieś 
krople. Potem postawił szklankę na stół 
i długo wpatrywał się w nią. 

  

— Wiec protestacyjny. Z inicjatywy Fede- 
racji Polskich Związków Obrońców Ojczyzny 
na powiat słonimski, odbył się dnia 24 lipca br. 
wiec protestacyjny przeciwko zakusom niemiec 
kim na całość granic państwa. 

Na wiec przybyło około 1000 osób, a w 
szczególności: Związek Podoficerów Rezerwy 
z prezesum Wuttkiem, Związek Rezerwistów 2 
prezesem Majewskim, Związek osadników Woj 
skowych . prezesem Śinskum, Związek inwaii- 
dów Wojennych z prezesem Grzymało i Legjon 
Miodych z prezesem Michałkowiczem. 

Wiec zagaił prezes Federacji PZOO. na po- 
wiat słonimski odwokat Głębski, wyiuszczając 
w zwięzłem przemówieniu cel manifestacji, do 
prezydjum zostali powołani pp: poseł Czapski, 
starosta Koślacz, Wuttkie i Głębski, sekreta- 
rzował p. Januszewski. Obszerny referat G u- 
stosunkowaniu się Niemców do traktatu wersz 
skiego, granic Polski i stanowiska hitlerowskie- 
go Gdańska, wygłosił ujęte w znakomitej for- 
mie członek Związku Oficerów Rezerwy p. jó- 
zef Godlewski, poczem przewodniczący udzie- 
lił głosu p. Ch. Rabinowiczowi, który w imieniu 
przybyłych zydów na wiec, przemówił częścio- 
wo po żydowsku, a częściowo po polsku. 

Przewodniczący poseł Czapski odczytał na- 
stępnie rezolucję następującej treści: „Zebraniw 
dniu 24 lipca 1932 r. w sali „Domu Ludowego* 
w Słonimie mieszkańcy powiatu i miasta Sło- 
nima protestują przeciwko coraz częstszym za- 
kusom niemieckim, dążącym do oderwania przy 
wróconych Polsce, dzięki sprawiedliwości dzie- 
jowej, rdzennie polskich ziem zachodnich i slu- 
bują, że w razie potrzeby na każdy zew Rze- 
czypospolitej staną jak jeden mąż w obronie 
całości Ojczyzny. Każdą rękę, która wyciągnie 
się po choćby najmniejszą cząstkę świętej zie- 
mi Polskiej — złamiemy*. — Rezolucję tę o- 
becni postanowili przesłać na ręce Prezesa Ra- 
dy Ministrów, Marszałka Piłsudskiego, oraz ge- 
nerała Góreckiego. Po odśpiewaniu Hymnu Na- 
rodowego, zebrani opuścili salę. 

nawość sensacyjna!!! 
W. przeciągu 48 godzin stajesz 

się niepalącym za pomocą naszego 
wiecznego inhalaiora „SANTA“ w formie 
papierosa, Skutek zapewniony. 

| 2 
(prawnie zastrzeżony) 

„SANTA* chroni od wszelkich chorób, 
przedłuża życie, daje gwarancję spędze» 
nia długich zadowolonych lat, daje za- 
dowolenie moralne i łizyczne, krzepi 
nadwątlone zdrowie. 
SANTA jest wykonany estetycznie i słu- 
żyć może dużo let, 
Dla zaprowadzenia, oddajemy 1000 szt. 
po cenie reklamowej 2 zł. za sztukę. 

Wysyłamy zs pobraniem pocztowem 
wraz z broszurą i sposobem użycia. 

Bom Wysyik. „LUSKA*, skrz. poczt. 
556 oddz. 120 

klimatyczna. OTWOCK siec, 
Wskazania: wszelkie stadja chorób płuc= 
nych, ozdrowiny, wyczerpanie, miedo 
kzwistość, zołzy, krzywica, choroby Serca 
Liczne sanatorja, komłortowe pensjonaty. 

Kasyno. Zakład przyrodoleczniczy, 
Ceny umiarkowane 

  

   

  

   

      
        
      

    
    
    
    
    
    
    

      

   

      

         

      
    

Łeśna stacja 

Dźwiękowe kino | 
„PAN“ | 

  

Richard.JEichberg 

„Panna 

Dziś! Humor. Sentyment. Uczucie. Wystawa! 
mistrz subtelnego erofyzmu stworzył perię do- 
wcipu 

Špiewuo-tanecznej 
1 temperamentu w rozkoszneį opecetce 

Wdówka” 
W rol. gł. żywiołowa Muriel Angelus, bchsterka filmu „Postrach Salcnów* i Gene 
Gerard. Szał tańca. Żywiołowe tempo Nad progrem dodstki dźwiękowe między in- 

nymi światowej sławy ehór „Zielony Raj". 
Poc'ątek o godzinie 4, w dnie świąt. o godz. 2 ej. Ceny ed 30 gr. 

  

DZWIĘKOWE KINO 

C6/INS 
Wielka 47. Tel. 15-41, 

Dźwiękowe kino 

HOLLYWOOD 

Mickiewicza 

Dziś! Dowcip! Humor 
i błyskawiczne tempo 

w filmie p. t. 
niewysłowionym urokiem, dziewczęcią świe- 

żością i porywającym temperamentem 

Najnowsza wersja dźwiękowa! Wszech- 
światowej sławy arcydzieło A. Dumasa gą 

Ceny od 25 gr. Początek o godz. 4, 6, 8, 

„KARJERA DOLLY" 
Deliy Haas. ^“ 

w roli 
gwiazda 

tytałowej mowa 
pierwszej wiel- 

kości, czarować będzie 
program: Doskonałe dodatki 

dźwiękówe. 
10.15, w dnie świąt. o godz. 2 ej. 

Ceny miejsc na wszystkie seanse: Baiken30gr. Parter 60gr. 
DAMA K2MELIJOWA" 

Roland, Potężny tilm z życia wielskiej kurtyzany. Oiśniewająca wystawa! Porywająca treść! 

w rol, gł. słynna gwiszda ekranu 
NORKA TALMADGE i Gilbert 

Nad program: Dodatki dźwiękowe. 

  

GABIKRET 
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- 

WYVYYYYYYYYYVYVYYYYYYYVYVYVYY 

Drzewo opałowe, brzozowe, 
sosnowe i oiszowe, oraz węgiei 

górnośląski 
Р ООБ CA 

SKLAD DRZEWA 

Michała hr. Tyszkiewicza 

  

      

  

Sr do wszyst- 
kiego, pracowite — 

uczciwa — poszukuje 
pracy. Może wyjechać 
na prowincję Stryczyń« 
ska Emilja. Chocissska 
75, 

Je demów budcje 
się w Wiłnie, czyf 

przy żadnym z mich 
nie znajdzie się peace 
dla wykwaliłikowanege 
cieśli, solidnego czło- 

  

:   

dej cery. Ostatnie zdobycze kosmetyki ra- На ‚ wieka  pozostajęcege 
cjonalnej. 2 w Wilnie, ul. Tartaki 28, tel. 751. bez pracy? — Łaskawe 

Codziennie od g. 10—38. c —— 
W: ZP. i ierować ul. Św. - Р. Dostarcza również dia urzędów 1 instytucji. cego 12 — 27, Baliński 

gowa Dla P.P. Urzędników na raty. Michał, 

pp. wynajmujących kaaAŁAkAŁAŁAŁkAŁAAAAAAA A © tClarz, dobry fecho- 
Uwadze letniska, pensjo- $ wiec ze šwiade- 

naty, pokoje i t. p 

Ogłoszenia do „SLOWA“ 

i do innych pism bardzo tanio 
załatwia 

Biuro Reklamowe 

St. Grabowskiego 
ui. Garbarska 1. tel. 82. 

  

Bajki Polityczne 
Aleksandra Zasztowta 

Świeżo ukazały się w druku,      
Do nabycia: w księg. Gebethnera 

i Wolfa i in. 

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

LNU. 

  

e 
  

  

= 
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Kupno 
i SPRZEDAŻ 
МАГА 

Siodło damskie 
do sprzedania okazyj- 
nie, magazyn Krusie- 
wic.a, ul. Wileńska 23 
i OE TEZA A YN 

przedaje się 
fotel wózek dla cho- 
rych — dowiedzieć się 
ul. Sosnowa 21. 

Kupuje sporysz 
(Secali cormuti) Ofer- 
ty i próbki nadesłać 
S. Sokoliski, Wilno, 

Portowa 5. 

  

  

CA 
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Pianina 
zupełnie nowe (wielo- 
Jetnia gwarsucja) zł. 

  

е 15 — к 
pP — P — 

położone w miejscowości 

publiczności płażą z 
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Podaje się do wiadomości, że w majątku Laudwarowie 

sprzedają się 

działki letniskowe 
terenowo urozmaiconej pomiędzy 

stacją kolejową i jeziorem z przeznaczoną dia ogólnego użytku 

piaszczystym 

brzegiem. 

Wiadomości udziela administracja 

Landwarów 
Pierwsza Wileńska $półka 

: Рагсе!асу па 
WILNO, MICKIEWICZA 4. 

dogodnym dla kąpieli 

majątku 

1.200. Kijowska 4, H 
Abelow. 

  

Lekale 
A 0Р Г 
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Mieszkanie 
4 pokojowe ze wszel- 
kiemi wygodami do 
wynajęcia. Zwierzyniec 
ul. Sosnowa Nr 9a. 

MAAKLDA EAAA AA i ina 

Poszukują 
PRACY 

KSF jezyków ob- 
cych: niemieckiego, 

francuskiego, włoskie 
go oraz jęsyków kls- 
sycznych, łaciny i grec: 
kiego udzielają oraz 
przygotowują do ma 
tury i egzaminów w 
zakr. szkół średaieh ru- 
tynowanl korep. b, pro- 
tesor gimnazjalny i 
absolwent U. 5. B. 
Zgłoszenia do Redakcji 
„Słowe*  ped językt 
obce. 

Poszukuję 
posady  ekspedjentki 
bony lub gospodyni. 
Nowy Świat, Nowo- 
Oszmiańska 4 m. 2. 
—   

    

oszukuję posadę ek- 
spedjentki, bony 

lub gospodyni Nowy 
Swiat, Nowo-Oszmiań- 
ska, 4. m.2 

tudent Politechniki 
Warszawskiej przy- 

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

Salia poszukoje 
bezpłatnej prakty- 

ki farmaceutycznej, 
slbo kondycji do dzie- 
ci za utrzymanie, Zgło- 
szenia nl, Zamkowa 
24—3. 

Nycz gimnaz- 
jum języków nie- 

mieckiego i francuskie” 
go przyjmie lekcje w 
szkole Średniej pry- 
watnej, _ Wiadomości 
Dąbrowskiego 12 m. 3, 
od 17 do 20-tej. 

Kaucję złożę, 
poszukuję pracy w 
biurze, skiepie, inke- 
senta lub innej. Łaska- 
we zgłoszenie do Ad- 
ministracji pod,kancja* 

  

iudent matematyki 
wyjedzie do ma- 

jątkn na kondycję ua 
sierpień za utrzyma 
nie. Laskswe oferty 
w Adm. „Słowa* pod 
„A. B. 

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

Przygot. 
do konkursowych е- 
gz'minów Politechniki 
i Uniwersytetu (Medy- 
cyna, Farmacja oraz do 
lastytutu Dentyst. li- 
piec — sierpień, Św. 
Jacka 5. 

| 
Polecana 

przez Tow. ow. Win- 
centego rodziūs, skla+ 
dająca się z matki su- 
chotnicy, ojca bezro- 
botnego i trojga wąt 
łych i głodnych dzieci 
prosi o pomoc w odzie- 
ży lub groszach. Ofia- 
ry dla rodziny B, — 
przyjmuje Adminisiras 
cja „Słowa*, 

z szyciem 
Bona ” poszukuje 
posady do starszych 
dzieci. Może wyjechać, 
Ma świadectwa. Wiel- 

  

pa prosi o ndzie- 
lenie jakiejkolwiek 

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

ctwami przyjmie pracę: 
na skromnych warna 
kach. — Naruniec Kie 
mens — Zaułek Lidz 
ki 13. 

  

Qjsrodnik kwelitiko- 
wany,, z praktyką. 

Legjonowa 43. Chle- 
bowski Antoni. 
  

sezonia remon- 
tów domowych 

i odświeżania miesz- 
kań tanio wszelką pra- 
cę z tem związaną wy- 
kona malarz pokojowy 
Borejko Jan, Trakt Ba- 

   
   

    
ucharxa z dobremi 
rekomendacjemi, 

czysta, Nowogródzka 8. 
Kopciuch Darja, 

  

ra 

Zredukowany 
wożny z  instytnćji 
ubezpieczeniowej, — 7 
dobremiświedzctwami 
młody, żonaty poszn- 
kuje przcy Adrejmias 
Ba Koszykowa 3$ 
m. 3. 

  

owal zuzjący gwój 
tach — poszukuje 

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

rawcowa, szyje do- 
bize i niedrogo,— 

Wykonanie staranne. 
Zawadzka Brygida. — 
Majowa 15. 

tolarz. _ Sumieny, 
pracowity prost o 

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

“= prosi 0 n- 
dzialenie jakiejkol. 

wiek pracy. : Stanisław 
Andrzejewski. Pokój 6. 

So mebiawy— 
znający dobrze swój” 

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

My inteligentny 
człowiek,  poszu- 

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

  

lektromonter zna 
jący dobrze twój 

fach, poszukuje pracy 
Zygmuntowicz Stefam, 
Mostowa 3. 

pował. dobry sobot- 
nik, pracowity, Sm" 

mienny, — w ciążkich 
warunkach zuśjdzjący 
się, = przcy ać 
zaraz, adza się no 
każde warunki. Żora. 
wia 9 m. i. Żyżniew- 
ski Jau 

  

  

eur poscuks- 
je pracy. Wielka 28 

m. 6. Zubaczyk Wle- 
dzimierz, 

jszałkie roboty 
druciarskie wyko 

nuje tanio i solidnie 
Wyganowski | Michal 
Bukowa 12, 

(ia prosi o udzie- 
lenie jakiejkolwiek 

pracy. Może wyjechać 
na prowiucję. kKijaw= 
ska 4. Kowalewzki Ja- 
kób. 

  

zewce posznkuje pra- 
cy przy wassztacie 

czy też samodzielnie. 
Może wyjechać me 
prowincję. Sokola IE. 
Hurczyn Stanisław. 

zz 
zofar z dobrem 
świadectwami, trze 

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

(== specjaliste 
od ciastek, Zdolny 

pracowity. Z powade 
kryzysu chwilowo bea 
zajęcia. Śniegowy 4, 
Kisilewski Stanisław. 

ARRAS EIKA 

Zauby 
 RORREZSZEBETYA NOGA 
angis weksel na 

sumę 100 zł. płat- 
ny w dniu — 12 
1932 r. wystawiony 
przez Zarząd Gminy 
wyznania żydowskiego 
w Wilnie. uiniejszem 
— unieważnia się Etna 
Breznikier, 

  

  

Zee znak rowe- 
rowy Nr 586, wy- 

dany przez Mag. m 
Wilna na imię Stefana 
Andrzejewskiego — u- 
niewažnia się. 

  

  

Nie spojrzał na mnie pozornie ani ra- 
zu, ale czułem, że obserwuje mnie bar- 
dzo uważnie. 

Z zachowania jego, ruchów i wyrazu 
twarzy wnioskowałem, że mam przed so- 
bą człowieka o wyjątkowo silnej woli. 
Przyjemnie jest mieć do czynienia z ta- 
kim nieprzyjacielem. 

Ale i ja nie zdradzałem niczem swych 
myśli i z naiwną ciekawością śledziłem 
chemiczne doświadczenia doktora. Po 
paru minutach podniósł głowę i spojrzał 
mi w oczy. Ukłoniłem się z uśmiechem. 
Nie mrugnął nawet i patrzał mi w oczy 
badawczo, swemi zimnemi, stalowemi о- 
czyma. 

Muszę zauważyć nie bez zadowolenia, 
że nie zrobiło to na mnie większego wra- 
żenia chociaż przypuszczam, że kto iiiny 
na mojem miejscu, czułby się w najwyż- 
szym stopniu zaniepokojony i przyłapa- 
ny. Zdumiewająco wstrętne i ciężkie 
spojrzenie!.. Doktór wstał, podszedł do 
szaty, wyjął jakiś patyczek i pomieszał 
nim płyn w szklance.  Buchnęły języki 
płomieni, kolorów tęczy. Obłok pary 
wzbił się pod sufit, a na dnie szklanki 
został biały proszek. Doktór wysypał 

ITA OGRODY PC FOGR ЛЕСА ТЕБ СОИ НЕ     OBYM 7 

Drukarnia „Siowa“ Zamkowa 2. 

  

proszek na kartę bialego papieru, zawi- 
nął i schował do Kieszeni. 

Dopiero teraz zwrócił się do mnie: 
° — Wydałem rozkaz służącej nie 

wpuszczać nikogo, bo musiałem skoń- 
czyć doświadczenie, które przygotowy- 
wałem już od wielu dni. 

— Mam nadzieję, że doświadczenie 

udało się, — zauważyłem uprzejmie. 

— Nie mogę tego powiedzieć. Dro- 
bna ilość tego proszku, który znalazłem 
na dnie szklanki, niema narazie dla mnie 
żadnego znaczenia, chyba tylko nisz- 
czący. : 

— Niszczący? ` 

— Tak, wystarczy okruszynka, wrzu- 
cona do wody, żeby spowodować nagłą 
śmierć. Zresztą przypuszczam, że zagad- 
nienia chemiczne nie interesują pana? 

— A jakże! Zagadnienie, które pam 
poruszył, interesuje każdego normalnego 
człowieka!... 

Chciałem mówi dalej, 
mi: 

— Pan przyszedł tutaj nie po to, żeby 
rozmawiać ze mną 0 doświadczeniach 
naukowych. Z biletu wizytowego sądząc, 
jest pan detektywem w służbie policji? 

— Nazwisko moje jest dosyć znane... 

  

ale przerwał 

       

ka 27—2, 0411—1 g. 

Znowu przerwał mi: 
— Wśród zbrodniarzy, naturalnie. A- 

le ja, niestety, jestem zacofanym czio- 
wiekiem! 

Jeżeli chciał urazić mnie tem, że ni- 
gdy o mnie nie słyszał, to manewr ten 
nie udał mu się wcale. jestem zbyt sta- 
rym wróblem! 

— Czy pan zna treść mego zeznania 
na sądzie? 

— Na jakim sądzie? 
— W sprawie morderstwa przy Keith- 

pool-square. 

— Nie, ja się nie zajmuję kryminal- 
nemi sprawami. Próbowałem czytać ga- 
zety, ale uważam, że to odrywa mnie od 

moich zawodowych zajęć. Teraz nie czy- 
tam nic, prócz naukowych pism i książek 

— Ale pan sam występował w sądzie! 

— Tak jest. Jeden z moich przyjaciół 
opowiedział mi o morderstwie, dokona- 
nem tu, niedaleko w nocy, z I-go na 2-go 
marca. Pamiętałem doskonale, że tej no- 
cy pracowałem bardzo długo i wypróbo- 
wałem aparat mej konstrukcji. Chciałem 
zobaczyć, co słę dzieje na skwerze. Po- 

wiedziałem o tem mojemu przyjacielowi, 
a on nalegał, żebym koniecznie złożył ze- 
znanie w sądzie. Jak panu wiadomo, zro- 
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bitem, co do mnie naležalo i teraz cieszę 
się, że nie mam już nic wspólnego z tem 
wszystkiem. 

— Niepotrzebnie pan się łudzi! 
— Jakto? 
— Сзу wiadomo panu, že Reginald 

Boyde został aresztowany, jako oskaržo- 
ny o ojcobójstwo? 

— Nie wiedziałem o tem: gazet nie 

czytam, a pan jest pierwszym gościem, 
którego przyjmuję od tygodnia. Więc ten 
młodzieniec jest w więzieniu? Mam na- 
dzieję, że potrafi się obronić! Kiedy żo- 
stał aresztowany? 

— Wczoraj wieczorem. To ja sam a- 
resztowałem go. Więc pan nie wiedział, 
że dziś rozpoczął się przewód sądowy? 

-— Skądże mogę wiedzieć? Cóż osta- 
tecznie zostało ustalone? 

— Sprawę odroczono na tydzień. Fo 
ja postarałem się o to, chodziło mi o wy- 

jaśnienie pewnych ciemnych punktów. 

Nie lubię nie kończyć raz rozpoczętego 

dzieła! Dotąd nikt mnie nie nabrał, dok- 

€torze, a spodziewam się, że i na przysz- 

łość to się nikomu nie uda. 
Na twarzy doktora przemknął ledwie 

dostrzegalny, dziwny grymas. 

(D.C.N.) 
YE TRZON OZPL TO KORAN”: 

Redaktor w z.: Witołd Tatarzyńżii.


