
„ 
—
 

—nauki.-—. 

Rok XI. Nr 187 (2994) : 

SŁOWO 
WILNO, Czwartek 4 sierpnia 1932 r. 

Redakcja i Administracja, Wiłno, Zamkowa 2, Otwarta od @. 9 do 4, Telefony: Redakcji — 17-82, Adminjstracji — 228, 

  

PRENUMERATA mięsjęczna z odnjesjeniem do domu, lub z 
przesyłką pocztową 4 zi, zagranicę 7 zł. Konto czekowe P,K,O, 

Nr, 80259, W sprzedaży detał, cena pojedyńczego n-ru 20 gr. 

    

  

Opłata pocztowa ujszczona ryczałtem, 
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwracz, Adminjstra- 

cja nje uwzględnia zastrzeżeń do co rezmieszczenia ogłoszeź, 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
GRASŁAW — T-wa „Lot“. 
BIENIAKONIE — Butet Kolejowy, 
BARANOWICZE — til, 

DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa — W, Wlodzimierow 
GRÓDNO — Księgarnia T-wa „Ruch“, 
HORODZIEJ] -—- Dworzec Kolejowy — K. Smarzyś: 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S, Zwjerzydskį, 
KLECK — Sklep „Jedność* 
LIDA — ul, Suwalska 13 — S, Mateskį, 
MOŁODECZNO — Ksjęgarnią T-wa „Ruch*, 

PET ILS ln a a i BA 

CENY OGLOSZEN: wiersz mįlimetrowy jednoszpaltowy na atronje 2-ej i 3-ej gr, 40, Za tekstem 15 gr. Komunikaty, ora: 
uadesłane, milimetr 50 gr, Kroujka reklamowa milimetr 60 gr, W numerach świątecznych, oraz z prowincji o 25 proc, drużej, 

cyfrowe | tabelaryczne o 50 proc, drożej, Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń 64 

zmęgeniane dowołuje, Za dostarczenie numeru dowodowego 24 © 

  

    

Zagraniczne 50 proc, drożej, 

Szeptyckiego -— A, Laszuk, 
DĄBROWICA (Polesje) — Ksjęgaruja K, Malinowskiego, 

: ‚ Ogłoszenia 
do miejsca, Terminy druku mogą być 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia jaźwińskiegi. ę 
Michalskiego NOWOGRODEK — Kłos Bi, 

POSTAWY — 

ski, 

N..ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch”, 

Połska — St, Bednarski, 
Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej, 

Ša ra Ude 
SŁONIM — Ksiegarnia D. ‚ uł, Mickiewicza 13, 

ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewiu —Biuro Gazetowe, ul, 3 Maja E 
WILEJKA POWIATOWA — ul, Mickiewicza 24, F, Juczewcka. 

przez. Administrację 
L d    

Nauka wymaga opieki Baron von Rintelen zostanie odwołany 
Nowa nota Rządu Polskiego 

Trzeba stanowczo przyklasnąć inicja 

tywie, z którą na łamach ostatniego rocz 

nika „Nauki Polskiej'* wystąpił dziekan 

Wydziału Humanistycznego U.S.B. prof. 

dr. jan Otrębski. 

Poważny ten uczony wysunął projekt 

zorganizowania w większych miastach 

Polski — w Warszawie, Krakowie, Wil 

nie, Lwowie i Poznaniu — stałych na- 

gród za działalność naukową, przyzna- 

wanych naukowcom w wieku od lat 30 

do 55, czyli w pełni sił. 

Uzasadniając swój projekt, prof. 

trębski mówi: \ 

— „Faktem jest, że twórczość nau- 

kowa polska nietylko się nie pogłębia, 

ale poprostu marnieje: rośnie może 

wszerz, ale nie wgłąb, bierze na siebie 

łatwiejsze zadania, unika trudniejszych. 

Różne przyczyny na to się złożyły. Wy- 
mienić można następujące: 

1. Brak przyjaznej dla nauki atmio- 

siery w. społeczeństwie: panuje w niem 

odziedziczony z czasów wojny kult rą- 

czej siły fizycznej, aniżeli mocy ducha. 

2. Brak odpowiedniej atmosiery w 

szkołach akademickich: upodobniły się 

one do szkół powszechnych i średnich 

o tyle, że profesor bywa normalnie nie 

uczonym, lecz pedagogiem. 

3. Przepełnienie szkół akademickich 

i związane z tem uwielokrotnienie obo- 

wiązków nauczycielskich profesorów. 

4. Brak należytej opieki nad uczony- 

mi, którzy pracują twórczo*'... 

Na łamach naszego pisma niejedno- 

krotnie poruszaliśmy zagadnienie kryzy- 

su nauki, będącej kopciuszkiem nawet 

tam, gdzie powinnaby była być królo- 

wą: wśród oficjalnych przedstawicieli 

OE 

Uniwersytety wyraźnie zaczynają za 

tracać charakter „Świątyń nauki“ i sta- 

ja się zwykłą '„sztubą', — iabryką dy- 

plomowanych przeciętności. 

Wytworzyło się tragiczne błędne ko- 

ło, na które jużeśmy wskazywali. 

Niesamowita ilość przeważnie kiep- 

skich szkół średnich wypuszcza rok rocz 

nie tysiące, i tysiące maturzystów, któ- 

rzy nie znajdując pracy zarobkowej, za 

jewają wyższe uczelnie. 

Przepełnienie uniwersytetów i prze- 

ciążenie elementem akademickim bar- 

dzo słabym intelektualnie sprawia, iż 

profesor, najbardziej nawet uutalentowa 

ny i twórczy, staje się tylko katarynką 

i maglem w jednej osobie. Odczytywa 

nie studenckich prac oraz ciągłe egzami 

nowania wyjaławiają umysł i zabijają 

energję, — to też nigdy profesorowie u-- 

niwersytetu nie obnižali tak prędko 

swych lotów, jak obecnie. Tylko bardzo 
nieliczne jednostki po kilkunastu latach 
pracy profesorskiej zachowują dawny za 

pał i świeżość energji, — większość 

„spoczywa na laurach, stając się zwykły- 

mi „belirami“. 

Absolwenci wynoszą z uniwersytetu 
tytuł naukowy i obojętność dla czystej 
nauki. Ci, co po sztubacku „wkuwali się” 

i przykładnie składali przepisowe egza- 

miny, mają już dość tej wieloletniej piły 
i są szczęśliwi, że wreszcie uwolnili 
się od tej nauki, która im zatruwała ży- 

cie od szkoły powszechnej lub pierw- 

szej gimnazjalnej. Ci zaś, co pozwotili 
sobie na pewne rozszerzenie swych 
prac studenckich i zabawili się w uczo 
nych już na ławie akademickiej, nie za- 

wsze chętnie opowiadają, po wielu ia- 

tach od rozpoczęcia studjów zdobyli oni 

'swoje dyplomy i jak na długo starczy- 
ło im energji i zapału, wyniesionych z 

Alma Mater. Z 

Pozbawiony entuzjazmu dla pracy 
naukowej element 

m. in. szkoły średnie w charakterze nau 

Czycieli i (narzekając na swój los) 
kształci nowe pokolenia młodzieży, któ 
ra gromadnie zgłasza się do uniwersy- 
tetów... 

Zamyka się błędne koło... 
O tem trzeba wciąż pamiętać, trze- 

ba wciąż mówić, bo obecny stan jest 

nienormalny i domaga się gruntownej na 

prawy, 

Dawniej uniwersytety były niewątpli 

absolwencki zapełnia , 

wą kuźnią twórczej myśli naukowej; 

dziś już całkiem głośno się mówi o bar- 

dzo niedostatecznej ilości „uczonych, 

twórczo pracujących". 

Dawniej oprócz opatentowanych  u- 

czonych, zajmujących katedry uniwersy- 

teckie, szeregi pierwszorzędnych sił nau 

kowych znajdowały się wśród nauczy- 

cielstwa szkół Średnich; dziś naukow- 

ców wśród tych nauczycieli już niema. 

Dawniej poza temi dwiema grupami 

ludzi, reprezentujących naukę, można by 

ło wszędzie spotkać pokaźną ilość me- 

cenasów nauki oraz badaczy dyletantów, 

wytwarzających zdrową, piękną atinosie 

rę, sprzyjającą wysiłkom naukowym każ 

dej powołanej do tego jednostki; dziś 
do towarzystw naukowych poza garstką 

ludzi, chodzących w kieracie naukowym, 

nikogo nie znajdziemy. 

A jednak właśnie ci naukowcy w 

swych gabinetach i laboratorjach two- 

rzą przyszłość narodu. 

Dlatego też nie ulega najmniejszej 

wątpliwości, iż opieka nad nauką stokrot 

nie się opłaci pod każdym wzgiędea! 

Projektowane przez proi. j. Utręb- 

skiego wustalenie nagród nie rozwiązało 

by kwestji, ale niezawodnie przyczyniło 

by się do uzdrowienia stosunków i spo 

pularyzowania nauki. 

Projektodawca słusznie mówi, że na- 

grody — 

„postawiłyby przed oczy społeczeń- 

stwa ludzi, którzy esą jego kością z ko- 

ści, krwią z krwi, a którzy potraiili 

wznieść się na odpowiednią wysokość i 

rozszerzyć duchowy horyzont ludzkości. 

Świadomość, że ma wśród siebie takich 

ludzi dodawałaby społeczeństwu iotuchy 

w wałee-0- lepsze---jutro. Być. może, że 
społeczeństwo przypomniałoby sobie tak 

że o tem, że ma pewne obowiązki kuł- 

tywowania nauki. co pociągnęłoby za 

sobą ofiarność na jej cele'.... 

Nie łudźmy się zanadto: trudno spo- 

dziewać się ofiarności na cele nauki od 

społeczeństwa, które właściwie nie wie 

dobrze, czem jest prawdziwa nauka. 

Ale przywrócenie nauce należytego 

splendoru, zbudzenie dla niej szacunku i 

zaciekawienia wśród młodzieży szkolnej 

i zapału wśród akademików --- jest cał 

kiem możliwe. Więcej: jest potrzenne i 

konieczne, jeżeli nie chcemy zrezygno- 

wać z twórczych ambicyj wieikiego na- 

rodu, który za pośrednictwem geńjalnych 

jednostek nieraz wskazywał Światu dro 

gę naprzód. Е 

Dlatego tež stanowczo trzeba zmobi- 

lizować wszystkie twórcze siły w naro- 

dzie i dziś już rozpocząć wieiką ..Kcję, 

zwalczającą blagę 1 obojztwci: dla nau 

ki i zmierzającą do wzmóżswa i po- 

głębienia ruchu naukowego w Palsce. 

Hasło obrony nauki i naukowców 

przed tragiczną poniewierką <owinna 

stać się bliskie każdemu mtefigentnemu 

Polakowi, pragnącemu jak narwspanial- 

szego i jak najbardziej wszechstronne 

go rozwoju sił duchowych narcdu. 

+ W. Charkiewicz. 

Imponującą manifestacją łączności ca- 
dej Polski z morzem i Pomorzem było ob- 

chodzone w dniu 31-ym lipca Święto Mo- 
rza. 100.000 osob ze wszystkich stron kra- 

ju przybyło na ten dzień do Gdyni. 
Na zdjęciu naszem widzimy Pana Pre- 

  

WARSZAWA. PAT. — Wobec różni 

cy poglądów, co do oceny strony praw 

nej incydentu, wywołanego przez char- 

ge d'affaires niemieckiego w Warszawie 

p. von Rintelera. jaka wyłoniła się pod 

czas wczorajszej demarche posła polskie 

go w Berlinie u ministra Neurafha, poseł 

polski złożył dziś w urzędzie spraw za- 

granicznych notę, w której stwierdza, że 

* 

BERLIN PAT. — „Deutsche Alige- 

meine Ztg.* zapowiada, że niemiecki 

charge d'affaires von Rintelen zostaje z 

Warszawy odwołany. Według dziennika 

odwołanie to jednak mastąpić ma „na 

podstawie już wcześniej wydanych dy- 

5рогусу]“. Rintelen miał jakoby przed 

“чБ   

rząd polski nie wdaje się w obecnej 
chwili w dyskusje co do zasięgu ekste- - 

rytorjalności dyplomatycznej natomiast 

musi się zastrzec przeciwko obrażające- 

mi uczucia narodowe” sposobowi, w ja- 

ki p. Rintelen usunął flagę polską. Rząd 

polski utrzymuje więc swój protest, zgło 

szony w dniu wczorajszym 

* * 

kilkoma tygodniami zostać powołany do 

urzędu spraw zagranicznych w Berlinie 

i wówczas już desygnować miano jego 

następcę, radcę legacyjnego Schłiepa.— 

Dyspozycyj tych w obecnej chwili nie 
można było już coinąć — — podkreśla 

„Deutsche Allgemeine Ztg.“. 

„CZY TO TEN RINTELEN?“ 

WARSZAWA PAT. — Komisarjat 
rządu na m. st. Warszawę zarządził kon 
fiskatę nr. 219 czasopisma „Wieczór 
Warszawski* za art. pod tyt.: „Czy to 
teri Rintelen?“. . 

wyjaśnienie Polskiej 
Agencji Telegraficznej 

Polska !Agencja Telegraficma jest upo- 
ważniona do stwierdzenia, że informacje 
zawarte w artykule pod tyt. „Banda Ru- 
ibinsteina*, zamieszczonym w „Gazecie 
Warszawskiej” z dnia 27 lipca.r. b., jako- 
by konsuł generalny ZSRR w Gdańsku p. 
Kalina oraz wicekonsul byli zamieszani w 
aferę szpiegowską Borakowskiego, Bąkow- 

skiego i (tancerki Majewskiej nie odpowia- 

dają prawdzie. 

Lumierzona rekonstrukcja rządu Rzeszy 
BERLIN PAT. — Prasa prawicowa 

potwierdza informacje o mającej rychło 
nastąpić rekonstrukcji gabinetu Rzeszy. 
Hugenbergowski „Locai Anzeiger* do- 
nosi, že konierencja przywódców  naro- 
dowych socjalistów, odbyta w, Mota- 
chjum, wypowiedziała się za udziałem w 

gabinecie. Narodowi socjaliści wysunęli 
w związku z tem daleko idące postulaty. 
Prezydent Hindenburg i kanclerz Papen 
godzą się w zasadzie na udział hitlerow- 
ców w rządzie, domagają się jednak, aby 
gabinet zachował mimo to nadal charak 
ter, uniezależniony od stronnictw polity- 

Dalsze krwawe wypadki w Niemczech 
BERLIN. PA'T. Ubiegłej nocy dokona- 

no znowu kilku zamachów. W Menningen 
nieznani sprawcy ciężko poranili nożem je- 

drego z mieszkańców, W Augsburgu od- 
dano kilka strzałów przez okno do miesz- 
kania komunisty Gosta. Wskutek tego oa- 

miosła ciężkie rany jego żona, którą odwie- 
„ziomo. do _szpitala..[7 przejeżdżającego sa-. 
mochodu oddano również kilka strzałów 
do grupy osób, stojących przed socjalisty- 
cznym domem ludowym w Zwenkau. Jea- 

na osoba została ciężko ranna. We wszyst- 
kich tych wypadkach — w-g doniesień pra 
sy— chodzi o akty terroru politycznego, 

Zamachów dokonano dalej w okolicy 
Królewca, na Śląsku, w Szlezwigu i Hoi- 
sztyniu, w Kilonji oraz pod Kolonją. 

W szczególności w Schiellen w. Prusach 
Wschodmich dokonano zamachu na przy- 
iwódcę Reichsbanneru  Rachonowsky'ego, 
przyczem — jak stwierdza prasa — mia- 

mo użyć do tego celu kul dum-dum. . Do 
członka stronnictwa socjal - demokraty- 

cznego naczelnika gminy w Norgau, Gal- 

lavsky'ego nieznani sprawcy dali kilka 
strzałów, raniąc go šmiertelnie. W Kilo- 
mji dokonano zamachu bombowego na sy- 

nagogę. Eksplozja miybila wielki otwór 
w ścianie i wyrządziła znaczne szkody w 
urządzeniach wewnętrznych. 

Z Kolonji donoszą o napadzie hitlerowców 
przybyłych samochodami ciężarowemi, na 

„ ludność wsi Quadrath, zamieszkałej czę 
ściowo przez komunistów. Hitlerowcy bili 
mieszkańców gumowemi pałkami, następ- 
nie dali kilkadziesiąt strzałów. Przybyły z 
Kolonji oddział policji zdołał zatrzymać 

PAN PREZYDENT 
W GDYNI 

    

GDYNIA. PA'T. Pan Prezydent Rze- 
czypospolitej zwiedził w Środę urządzenia 
miejskie Gdyni, poczem bawił w obozach 
harcerskich, rozłożonych z okazji zlotu har 

cerzy, Po zwiedzeniu obozów Pan Prezy- 
dent udał się samochodem do Pelplina, 

zydenta Rzeczypospolitej na. podjum usta- 
wionem ma Molo Rybackiem, po uroczystej 
Mszy św. Pan Prezydent przyjął następnie 
defiladę wojska oraz licznych organizacyj 
społecznych. 

tylko jednego zeznajdujących się w samo- 
chodzie ciężarowym hitlerowca, u którego 
znaleziono broń palną. 

„ W wielu miejscach — pisze „„Tempo* — 
zwłaszcza na Śląsku, hitlerowcy atakują 
żydowską ludność, niszcząc jej mieszkania 
przy pomocy granatów ręcznych. Podczas 

Mójkiez- komunistami. w. Kreuzburgu zabi- 
ty został jeden narodowy socjalista, były 
członek partji komunistycznej. 

W Rosenbergu na Śląsku dokonano za 
machu na sekretarjat dziennika centrowe- 

go „Der Oberschlesiesche Kurieur', do któ 
rego lokalu rzucono kilka ręcznych grama- 
tów, które wyrządziły poważn= szkody ma- 

terjalne. W czasie ulewnego deszczu niewy- 
śledzeni dotychczas sprawcy dokonali za- 
machu wa jednego z hitlerowców, podkła- 
dając pod drzwi wejściowe jego domu bom 
bę. Ze Szlezwigu i Holsztynu donoszą © 
wielu aktach podpaleń we wsiach i innych 
aktach terroru, wzbudzających wśród lu- 
dności wiejskiej paniczne nastroje.. Po- 
głoski, rozpowszechniane przez prasę hi- 
tlerowską o dokonanym przez komunistów 
zamachu na sztab partji narodowo-socja- 
listycznej w: Kaiserlautem zostały przez 
władze miejscowe zdementowane. 

Wypadki w Berlinie 
i Frankfurcie 

BERLIN, PAT, [Pomimo ogłoszenia t. 
mW. rozejmu politycznego krwawe zaburze- 
aia polityczne w Niemczech w ostatnich 
dniach wzmagają się. Między imnemi w 
Berlinie komuniści ubiegłej nocy ostrzeli- 
wali z ukrycia oddział, złożony z 15 hitle- 
rowców. Zalbito jednego z nich, a „innych 
poraniono, Policja aresztowała 17 komuni- 
stów. Do podobnych zajść doszło w Saar- 
bruecken pomiędzy hitlerowcami a członka 
mi lewicowych organizucyj radykalnych. 
Zabito jednego robotnika, ojca 10 dzieci. 
Kilka innych uczestników walk odniosło 
ciężkie rany. Policja aresztowała 6 hitle- 
rowców. Ze Frankfurtu n/Menem donoszą 
również o zabiciu w okolicy przez hitlerow 
ców jednego członka Reichsbanneru, który 
otrzymał postrzał w plecy. 

Pod Lipskiem  postrzelono jednego 

członka Reichsbanneru, z przejezdżającego 

auta. O krwawych zajściach donoszą rów- 
nież z szeregu drobniejszych miejscowości 

  

, zachodnich Niemiec, 

Poszukiwania broni 

BERLIN PAT. — Policja czyni obecnie 

coraz to nowe odkrycia w trakcie dokonywania 
obław w poszukiwaniu broni. W jednem schro 

nisku hitlerowskiem znaleziono karabin maszy- 

nowy i znaczny ładunek bomb ręcznych oraz 

paczkę z nabojami. W Sośnicy, w pobliżu Za 

brza, odkryto większą ilość broni, również w 
siedzibie hitlerowców . Przywódca miejscowej 

organizacji narodowo - socjalstycznej u które- 

go znalezono broń palną i amunicję, ma sta- 

nąć przed sądem w trybie doraźnym. 

Wnioski komunistów 
BERLIN PAT. — Frakcja komunistyczna 

zgłosiła w Reichstagu szereg wniosków demon 
stracyjnych, domagających się między innemi 
zakazu istnienia narodowo - socialistycznych 
oddziałów szturmowych i wyrażenia votum 
nieufności kanclerzowi von Papenowi oraz mi- 
nistrom Gayłowj i Schłeicherowi. Komuniści 
żadają uchylenia dekretu wprowadzającego ko 
misarzą dla Prus. W końcu frakcja komuni- 
styczna żąda odrzucenia umowy lozańskiej. 

cznych. Oficjalne rokowania w tej spra- 
wie nie zostały dotychczas podjęte. Ba- 
wiący w Monachjum hr. Alwensleben, je 
den z bliskich przyjaciół politycznych 
kanclerza Papena, ma wysondować opi- 
nję Brunatnego Domu. 

  

W Królewcu aresztowano 
80 osób ; 

BBERLIN. PAT. Z Królewca donoszą, 

że w związku z szeregiem zamachów, ja- 

kich tam dokonano, aresztowano dotych- 

czas 80 osób, które przekazano władzom 

sądowym. Wczoraj zapadł wyrok w trybie 

doraźnym przeciwko kilku hitlerowcom, 

schwytanym z bronią w ręku w ubiegły 

poniedziałek. Skazano ich na kary do 6 
miesięcy więzienia, 

Sensacyjne odkrycie w Gottix 
BERLIN. PAT. (W! czasie obławy i po- 

szukiwań broni policja dokonała sensacyj- 

nego odkrycia w okolicy Gottix, Znalezio- 

no pancerny samochód, przygotowany kom 

pietnie do walki i opancerzony blachą 5 

mm, Miał on powycinane otwory na strzel 

nice i zaopatrzony był podobno w karabin 

maszynowy. Komunikat urzędowy stwier- 

dzia, że pancerka urządzona została z sa- 

mochodn ciężarowego ma podstawowe po- 

lecenie miejscowego kierownika szturmow 

ców, rzekomo dla zabezpieczenia transpor- 

tów. Karabinu maszynowego nie znalezio- 

no, skonfiskowano natomiast razem z pan- 

cerkąkilka rewolwerów: kalibru wiojskowe- 

go. W Palatynacie aresztowano 200 człon- 

ków oddziału szturmowego, u których zma 

leziono większą ilość broni palnej. 

Majątek 
$. p. A. Skrzyńskiego 
W POSTĘPOWANIU UGODOWEM 
Marja ze Skrzyńskich Sobańska, wła 

cicielka majątku Zagórzany, złożyła w 

sądzie okręgowym w Jaśnie wniosek o 

postępowanie ugodowe, ofiarowując wie 

rzycielom 60 proc. należytości płatnych 

bez odsetek w ciągu dwóch lat. Stan 

czynny majątku wynosi 3,700,000 zł, a 

bierny o 450 tys. zł. więcej. P. Sobań- 
ska twierdzi, że długi i zobowiązania 

ciążące na majątku (zaległe podatki, 

pensje etc.) powstały jeszcze za życia 

poprzedniego właściciela Zagórzan, jej 

brata Aleksandra. 

  

WARSZAWA -- Tow, Księgaraj Kol, „Ruch“, 

TELEGRAMY 
STRASZLIWĄ BURZĄ 

ŁUKOWO. PAT. 'Wiezoraj nad powiatem 
łukowskim pmzeszła nienotowanej od wie- 
lu lat gwałtowności burza. Od uderzeń pio- 
wunów zginęło 5 osób. 7 zostało ciężko po- 

parżonych. Szalejąca ułewa zniszczyła w 
znacznym stopniu sady, Straty sięgają 100 
tysięcy złotych. 

KATASTROFA W KOPALNI 

PARYŻ. PAT. W kopalni Clarence w 
pobliżu Bruay nastąpiło ma głębokości kil- 
fkuset metrów obsunięcie się jednej ze 
ścian, zasypując pracujących tam robotni- 
ików, wśród których znajdował się Polak 
Tomasz Sawiński, Przyczyna katastrofy 
nieznana, 

ZACHWIANIE 
BANKU NIEMIECKIEGO 

NOWY YORK. PAT. Jeden z najwięk- 
szych banków niemieckich Deutsche Bank 
und Disconto Gesellschaft zawiadomił 
swych amerykańskich wierzycieli, że z po- 
wodu niemożności uzyskania dostatecznej 
ilości walut zagranicznych, nie będzie 
mógł uiścić 25 milionów dolarów, których 
termin płatności przypada w dniu 1 wrze- 
śnia r. b. 

MOBILIZACJA W BOLIWII 

LA PAZ, PAT. Minister wojny Boliwji 
zarządził mobilizację wszystkich mężczyzn 
od 22 do 29 lat w przewidywaniu wojny z 
Paragwajem. 

e 

2 kroniki kowieńskiej 
ZJAZD ZWIĄZKU TAUTININKÓW 

W) SZAWLACH 

Dnia 31 lipca w Szawlach odbył się 
zjazd oddziału szawelskiego związku 'tauti- 

ninków. Na zjazd przybył prezes central- 
nego zanządu związku premjer J. Tubelis. 
W czasie zjazdu m. in. omawiano kwestję 
kryzysu oraz bezrobocia 

DOMINIKANIE W LITWIE 

„Musu Laikmastis“ z dm. 26 lipca do- 
mosi, iż z Ameryki do Litwy przybyli 
członkowi: zakonu (OO. Dominikanów 
którzy w' Rosjenach zajmą się pracą misjo 
narską, 

AUTOBUSY NA SZYNACH W LITWIE 

„Dzień Kow.* donosi, iż wkrótce ma lin- 
jach Kowno—Szawile—Kłajpeda,  Szawle 
— Telsze i Kowno — Olita zostaną urucho- 
mione autobusy na szynach. 

ROZBUDOWA KOWNA 

„Dzień Kowieūski“ donosi: Według da- 
nych kowieńskiego samorządu miejskiego 
w czasie pierwszego półrocza r. b. wznie- 

siono w Kownie 74 domy murowane miesz- 
kalne i 84 murowane niemieszkalne oraz 
223 drewniane domy mieszkalne i 169 dre- 
wnianych budynków niemieszkailnych, Po- 
zatem dokonano 50 remontów kapitalnych 
4 226 mmiejszych. 

Obrachowując, że w każdym domu mi:- 

mowanym są 3 mieszkania, a w drewnis- 
mym 2, ogólma ilość mieszkań w, ciągu 1 
półrocza r. b. wzrosła o 600 ,wobec czego 
należy oczekiwać zniżki cen mieszkanio- 
wych. 

NOWY MOST W ONIKSZTACH 

Dn. 31 lipca w Oniksztach odbyło się 
poświęcenie nowego mostu im. biskupa 

Baranowskiego. W uroczystościach m. iu, 
wziął udział przybyły z Kowna dyrektor 
zarządu Szos i Dróg Wodnych inż. Gabrys, 
Budowę mostu rozpoczęto w r. ub. 

ZACIEŚNIENIE STOSUNKÓW 
SZWIEDZKO - LITEWSKICH 

„Lietuvos Aidas“ donosi: Ilość tury- 
stów ze Szwecji, zwiedzających Litwę 
w rb. znacznie się powiększyła. Zmusil, do 
tego Szwedów kryzys ekonomiczny, który 
uniemożliwił im wycieczki w dalsze kraje, 
pozostawiając do dyspozycji wycieczkow:- 
czów kraje bliższe, a m. in, Litwę. Donio- 

słą rolę odgrywa tu także poselstwo litew- 
skie w Stokholmie propagujące Litwę. Po- 
selstwo wydało mawet broszurę propagan- 
dową D. t. „Litauens Badorter“. 

Qażne posunięcia Mac Donaldn 
LONDYN PAT. — W związku z prze 

rwaniem przez Mac Donałda urlopu na 

tydzień i specjalnemi naradami gabine- 

tu, mającemi się odbyć w dniu dzisiej- 

szym „Dailly Herald“ dowiaduje się, że 

premier zamierza omówić z kolegami 

swymi obecnie w Londynie nietylko spra 

wę Indyj i Irlandji, lecz przedewszyst- 

kiem kwestje długów wojennych wobec 

Ameryki. Mac Donald pragnie uratować 

ustad lozański, uzałeżniony od porozumie 

nia się z Ameryką w sprawie długów. 

Dziennik twierdzi, że Mac Donald 

# 

pragnie uczynić Stanom Zjednoczonym 

pewne propozycje co do daleko idących 

ulg w taryfie celnej, wzamian za ulgi w 

spłacie długów. Można oczekiwać w tej 
mierze ze strony Ameryki i Anglii waż 

nego posiinięcią. Wskazuje na to także 

podróż ambasadorów Ameryki i Angfji 

do Waszyngtonu i Londynu. Dziennik 

przewiduje wreszcie, že Baldwin, Cham- 

berlain i Runciman udadzą sie z Ottawy 

do Waszyngtonu, ażeby dojść do porc- 

zumienia z Hooverem w sprawie długów.
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„Z wody na wodę 
Referat Sportowy Polskiego  Radja, 

Polskie Towarzystwo Krajoznawicze i Pol- 

ski Związek Kajakowców pod protektora- 
tem Pana Ministra Komunikacji i Robót 
Publicznych inż. Alfopsa Kiihna, ogłasza- 
ją konkurs na najp iejszą wycieczkę 
krajoznawczą pod hasłem ,/Z wody na wo- 

dę“. 

1) Celem konkursu jest: a) zachęi»- 
cenie do poznania najpiękniejszych okolic 
Polski, b) podkreślenie wiantości kajaka 

jako sprzętu turystycznego, c) opisanie i 
spopularyzowanie najpiękniejszych  szla- 
ików turystycznych, 

2) Przedmiotem konkursu będą wycie- 
czki odbyte w kraju w czasie od 1-go lipca 
do 1-go października b. r. kajakami do- 
wolnego typu. (składaki, sztywne, i kana- 
dyjki) ewentualnie z żaglem z załogą 0 do- 
wolnej liczbie osób bez różnicy wieku i 
plci, 

Trasy wycieczek powinny być tak uło- 
żone, aby łączyły logicznie szlaki wodne 

z lądowemi i w tęn sposób pozwalały na 
wykazanie jaknajwiększej sprawności tu- 
cystycznej (i ruchliwieści załogi, a zarazem. 

zapewniały jaknajliczniejszą skalę wrażeń, 
Czas trwania wycieczki nie może prze- 

kraczać 4-ch tygodni. 
Długość trasy przebytej na jednej rze- 

ce nie może wynosić ponad 200 iklm. 

3) Na konkursy należy nadsyłać pod 
adresem Warszawa, Zielna 25 Referat 
Sportowy Polskiego Radja do 15 listopada 
b. r. 

a) odpisy odbytych wycieczek pisane 
o ile możmości pismem maszynowem w-g 
regulaminu „Wywiad szlaków wodnych“ 
wydanego przez Polski Związek Kajakow- 
ców (Sekretarjat. ul. Myśliwiecka 3 — 5 
czymny w piątki od: 10 — 12) z dołącze- 
niem ewent. fotografij, albo szkiców ry- 
sunkowych i malarskich ułożonych w logi- 
cmem porządku przebiegu wycieczki i 0- 
patrzonych napisami z podaniem daty i 
miejsca zdjęcia. 

b) dowody stwierdzające przejazd przez 
' węzłowe punkty szlaku. Jako dowód może 
służyć potwierdzenie klubów turystycznych 
i sportowych, redakcyj pism, oraz zaświad 
czenie posterunków Policji Państwowej i 
miejscowych urzędów dróg wodnych jako 

też innych władz państwowych, (jak dyrek- 
cja szkół, komendy garnizonów i t. d. 

e) opisy i załączniki winny być zaopa- 
trzone w dokladny adres antora oraz o ile 
możności fotografje kajaku i załogi. й 

4) Opisy wycieczek będą poddane orze- 
czeniu Sądu Konkursowego. W skład Sądu 

wejdą: delegat Polskiego Radja, Polskiego 
Tow. Krajoznawczego, Polskiego Związku 
Kajakowców, Ministerstwa W. R. i O. P. 

Załogom, których wycieczki zostaną 
przez Sąd Konkursowy wyróżnione, przy- 
zmane będą nagrody z przedmiotów cen- 
nych dla turysty, jak kajalki, żagle, apara- 
ty fotograficzne, namioty, plecaki i t. p. 

Zdobycie nagrody w konkursie pod ha- 
słem „z wody na wiodę'* nie'wyklucza mo- 
żŻliwości ubiegania się o nagrody Polskie- 
go Związku Kajakowców. 

Lista nagród zostanie ogłoszona  od- 
dzielnie w prasie i komunikatach sporto- 
mwych „Polskiego Radja“.' 

Profesor uniwersytetu kowień- 
skiego zwiedza Wilno 

'Przez kilka dni bawił w: Wilnie profesor 
Uniwersytetu Kowieńskiego, wybitny oku- 
ilista dr. Piotr Awiżonis, 

Prof Awiżonis będąc, jako delegat Li- 
twy, na międzynarodowym ikongresie oku- 
listycznym w Paryżu został zaproszony 
przez delegata Polski prof. J. Szymańskie- 
go i właśnie korzystając z tego zaprosze- 
mia przybył do Wilna gdzie zwiedził do- 
kładnie Klinikę Uniwenrsytecką, cały Uni- 
wersytet oraz zabyłtki Wilna, 

W rozmowie z towarzyszącym mu prof, 
Szymańskim gość interesował się bardzo 
pomnikami Mickiewicza i Słowackiego w 
kościele św. Jana. Jest to rzeczywiście bo- 
daj jedyny kościół, w którym znajdują się 
pomniki osób świeckich. (t). 

duład Fortepianów, Piania, Fisharmonji 

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

ilno, Niemiecka 2, m. 11 
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Nieustające walki w Mandżurii 
FLOTA JAPOŃSKA W NEW-TCHUANG 

TOKJO PAT — Flotylla złożona z 

kilku krążowników japońskich zawinęła 

do portu mandżurskiego w New - Tchn- 

ang i wysadziła na ląd silny oddział 

strzelców morskich, którzy mają przy- 

stąpić do wytępienia uzbrojonych band 

grasujących w rejonie kolei południowo- 

mandżurskiej Według komunikatu mini- 

sterstwa marynarki strzelcy stoczyli pier 

wszą walkę z bandytami w chwili gy 

przypuszczali oni szturm do szpitala w 

Tashi - Kiao 

MARSZ ARMJI CZEWONEJ 

PARYŻ PAT — Z Hankou donoszą, 

iž 30 i 31 dywizja ekspedycji karnej z 

rozkazu gen. Czang - Kai - Szeka polą- 

czyła się z oddziałami czerwonemi, a na 

stępnie pod nazwą armji czerwonej skie 

rowała się na zachód ku prowincji Hout- 

Pe. 

ATAK NA*STACJĘ KOLEJOWĄ 
PARYŻ PAT. — Wczoraj oddzial o- 

chotniczy, znany pod nazwą Marandy, 
przystąpił na rozkaz Czang - Tsu - Kian 
ga, byłego wielkorządcy Mandżurji, do 

Przy zepsutym żołądku, zaburzeniach 11a- 

wienia, niesmaku w ustach, bólu w skroniach, 

gorączce, zaparciu stolca, wymiotach lub roz- 

wolnieniu, już jedna szklanka naturalnej wody 

szybko dodatnio. żądać w apt. i drogerjach. 

Tragiczna sytuacja 30-tu tysięcy 
polskich emigrantów w Belgji 

Alarmujące wiadomości nadchodza z Bel- 
glji o sytuacji tamtejszego wychodźtwa pol- 
skiego. Mianowicie skutkiem beznadziejnego 
przedłużania się strajku w tamtejszych kopal- 
niach węgla, około 30 tysięcy emigrantów ро!- 
skich znalazło się bez środków do życia, wo- 
bec nędzy i głodu. Sytuacja jest tem groźniej- 
sza, że na strajk w kopalniach węgla robotni- 
cy polscy nie mają żadnego wpływu. Decydu- 
jącym czynnikiem są tu bowiem belgijskie 
związki zawodowe, które pragną przedłużyć 
strajk a ułatwiają im to zasiłki, udzielane 
członkom z własnych, związkowych funduszów, 
oraz zasiłki, które belgijczycy otrzymują od 
gmin. Także i właściciele kopalń nie dążą. do 
uruchomienia kopalń, gdyż dzięki strajkowi wy- 
zbywają się nagromadzonych od dłuższego cza 
su zapasów węgla. 

Robotnikom polskim niedawno groziło 
wogóle wydalenie z granic Belgji. Obecnie e- 
wentualność to wprawdzie nie zachodzi, poło- 
żenie jest niemniej jednak poważne. Gminy nie 
wypłacają bowiem emigrantom polskim żad- 
nych zasiłków, a konsulaty nie mają żadnej 
podstawy prawnej, by się od nich tego doma- 
gać.. Poselstwo polskie w Brukseli ma inter- 
wenjować w belgijskiem minist. spraw wew- 
nętrznych, by wpłynęło na gminy i skłoniło 
je do udzielania pomocy finansowej tym swo- 
im mieszkańcom, którzy przecież na równi z 
innymi opłacali od dłyższego czasu podatki 
gminne, a obecnie znaleźli się bez środków do 
życia. Interwencja ta jednak rokuje słabe wy- 
niki, a na pewną pomoc liczyć mogą coilaj- 
wyżej ci emigranci, którzy w poszczególnych 
miastach mieszkają przynajmniej od 6-ciu mie- 
sięcy. Zabiegi o tę pomoc wszczął także przed- 
stawiciel Polskiego Czerwonego Krzyża. 

Nawet jednak ta pomoc nie zmieni ogólnej 
sytuacji 30-tu tysięcy emigrantów, która nigdy 
jeszcze nie była tak tragiczną, jak w chwili о- 
becnej. Wszystkie fundusze organizacyj 5ро- 
łecznych na wychodztwie zostały dawno wy- 
czerpane, a robotnik, który źle zarabiał, zwi 
cza w okresie dwu i trzydniówek, zużył ws 
kie posiadane z lepszych czasów oszczędni 

   

  

Istnieją obawy, iż emigrant nasz, doprowa- 
dzony do rozpaczy, chwyci się środków gwar- 
townych, co byłoby najgorszem rozwiązaniem. 
Rząd bowiem uważałby się za zwolnionego od 
obowiązków i przystąpiłby natychmiast do ха- 
powiadanych poprzednio wydalań. Wśród emi- 
gracji polskiej we Francji rozwinięto żywą ak- 
cję pomocy na rzecz robotników w Belgii, tak- 
że i Warszawa organizuje pewną pomoc, gió- 
wnie w zakresie zaopatrzenia polskich emigran- 
tów w środki żywności. 

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

Odwieczne Koranu słowo... 
„.pamięć o wschodniej ojczyźnie jest 

[śpiewającym ptakiem, 
Jak paw tęczowa i złota, a słodka, jak 

[winny owoc— 
1 jest błyskawicą jlingi, na której za- 

[tartym znakiem 
- Święta zagadka się srebrzy: odwieczne 

[Koranu słowo... 

St. Kryczyński. 

W roku tysiącznym trzechsetnym od 
dnia śmierci proroka Mahometa (ur. ok. 
r. 570, — um. 8 czerwca 632 r.), polscy 
wyznawcy jego nauki wystąpili z wielką 
zbiorową publikacją p. t.: „Rocznik Ta- 
tarski“. 

Rocznik ten — prawie czterystustro- 
nicowy tom dużego formatu — jest za- 
powiedzią szeregu podobnych publika- 
cyj, zawierających materjał naukowy, do 
tyczący dziejów Tatarów polskich. 

Wysiłek; dokonany przez społeczeń- 
stwo tatarskie, a ściśle — przez ruchliwą 
grupę jego czołowych przedstawicieli, 
jest tak pokaźny, — wyniki zaś tak po- 
ważne, iż „Rocznik Tatarski" staje się 
nietylko pięknem dziełem naukowem i ii- 
terackiem, ale jednocześnie bardzo 
znamiennym dokumentem epoki oraz nie- 
zmiernie cennem świadectwem siły ata- 
wistycznej Wschodu, łączącej się z po- 
tęgą kultury polskiej. 

Należy więc uważnie przyjrzeć się tej 
publikacji, która zaszczyt przynosi wy- 
dawcy — Radzie Centralnej Związku Kul 
turalno - Oświatowego Tatarów Rzeczy- 
pospolitej Polskiej i która jak najchiub- 
niej świadczy o wielkiej pracy i twór- 
czym zapale — redaktora Rocznika, p. 

  

Leona Kryczyńskiego, znanego badacza 
dziejów Tatarów litewskich. 

Wyraz „Tatarzy* w stosunku do da- 
wnych obywateli Wielkiego Księstwa Li- 
tewskiego, a tem samem dawniej i dziś 
— obywateli Rzeczypospolitej Poiskiej, 
zawsze wymagał pewnego uzupełnienia 
w postaci przymiotnika. 

Przez długie wieki mówiło się więc: 
„Tatarzy litewscy, aby odrazu zaznaczyć, 
iż chodzi właśnie o sławnych ze swej 
wierności „braciom Litwinom* Tatarów 
— potomków wojowników, których na 
ziemi swej osadził i wielką opieką oto- 
czył książę Witold. 

Było to jednak wówczas, gdy Litwi- 
nami byliśmy — my, nazywani obecnie 
„tutejįszymi“, „kresowcami“, „kresowia- 
kami“, i niewiadomo jeszcze jak. 

Razem z nami Tatarzy utracili swoją 
litewskość w nazwie, są dzisiaj „Tatara- 
mi polskimi”, ale i ta nazwa właściwie 
nie jest ścisła, gdyż nie odźwierciadla i- 
stotnego stanu rzeczy. 

Czy Tatarzy polscy są naprawdę Ta- 
tarami, mieszkającymi w Polsce, — odrę- 
bnym narodem, czyli, zgodnie ze współ- 
czesną terminologją, „mniejszością naro- 
dową?... Nie. Po utracie już w XVI wie- 
ku języka tatarskiego i całkowitem przy- 
jęciu kultury polskiej (tylko część Tata- 
rów zruszczyła się), stali się nasi lata- 
rzy Polakami. 

Można więc mówić o nich, jako o 
mniejszości wyznaniowej, trudno — jako 
o mniejszości narodowej. 

Ale czy można mówić o nich tylko 

\ 
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szeregu kombinowanych ataków na po- 
łudniowo - mandżurską stację kolejowa. 
Oddział, liczący od 100—300 Żołnierzy, 
odparty został przez siły wojskowe ja- 
gońskie. Jako zakładnicy tiprowadzeni zo 
stali: naczelnik stacji oraz 2 iunkejona- 
rjuszy kolejowych. 

PROCES GENERAŁA UANG - KING 

PARYŻ PAT. — W Nankinie rozpo- 
czął się proces przeciwko gen. Uang - 
King, dowódcy jednej z brygad 88 dywi 
zji oskarżonego o zdradę, popełnioną w 
czasie bitwy pod Szanghajem. Proces 
odbywa się przy drzwiach zamkniętych. 
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Podaje się do wiadomości, 

publiczności 

  

  

sprzedają się 

„działki letniskowe 
położone w miejscowości terenowo urozmaiconej pomiędzy 

stacją kolejową i jeziorem z przeznaczoną dla ogólnego użytku 

plażą z piaszczystym 

brzegiem. 

Wiadomości udziela administracja majątku 

Landwarów 
Pierwsza Wileńska Spółka 

Parcelacyjna 
WILNO, MICKIEWICZA 4. 

= ——--— Km wo 

że w majątku Landwarowie 

dogodnym  dla' kąpieli 

  
  

Wielkośći i upade« haremu Abduli Alijewa 
Człowiek o tureckiem nazwaniu Abdui- 

la Allijew był właścicielem 8 piekarń turec 
kich i cukierni w Warszawie. Wyroby swo- 
je bogaty Abdulla reklamował bardzo sze- 
roko. iPubliczność nie gardziła niemi — to 
też interesy szły nieźle. Allach łaskaw był 
samotnemu Abdulli rzuconemu na obcy 
bruk Warszawy. 

W tureckich zakładach  cukierniczyca 

Abdulla Allijowa panował porządek, -Pra- 
cownicy wykonywały tam swą pracę pod 

dozorem specjalnych, 

Abduila postanowił rówinież nie zanied- 
bywać prastarej tradycji haremu. Pirzyj- 
mował do swych zakładów tylko młode i 

ładne dziewczęta, którym przyrzekał dobrą 
zapłatę i lekką pracę. 

Następnie spraszał ich do swych apar- 

tamentów. 
Oporne pracownice, nieczułe na roman- 

tyczny czar życia haremowego p. Abdulia 
Allijew wyrzucał ze swoich zakładów. By 
By uwolnić się od przykrego obowiązku 
płacenia odszkodowań, przemyślny Abdula 
oskarżał swe pracownice o kradzież, Pod- 

mzucał im uprzednio różne przedmioty i ła- 
kocie a następnie kazał je skrupulatnie re- 
widować. Słuchy 0 niezwykłych prakty- 
kach Abdulli Allijewa doszły wikrótce do 
Urzędu. Śledczega  Gorliwy. zwolennik ha- 
remów zmalazł się za kratą. 

Robotnicy z Moście na święcie morza 
w Gdyni 

   
Wśród wycieczek przybyłych ze wszyst- 

kich zakątków Polski ma Świięto Morza w 
Gdyni znajdowali się również przedstawi- 
ciele .robotników Państwowej Fabryki 
Związków Azotowych w: Mościcach. 

Na (fotografji naszej widzimy p. mini- 

  

stra Kwiatkowskiego jednego z najbardziej 
zasłużonych twórców Gdyni, a obecnegu 
dyrektora fabryki mościckej w rozmowie 
z przewodniczącym delegacji robotników z 
Moście. 

  
Rotmistrz tataski podług malowidła z r. 1660-go. 

Nieuchwytny bandyta 
na pograniczu 

CZESKO-WĘGIERSKIEM 
Mieszkańcy wiosek węgierskich, położonych 

na pograniczu czeskiem, żyją od szeregu mie- 
sięcy w ciągłej trwodze przed groźnym bandy- 
tą, który jest postrachem caiego pogranicza. 

Nazywa się Aleksander Tyra i pochodzi z 
zamożnej rodziny chłopskiej. 

Bandyta Tyra jest postrachem bogatych, 
biedni natomiast nie obawiają się go, bo to, co 
zabiera bogaczom, daje biednym. 

Tyra kroczy zatem śladem swego wielkiego 
poprzednika Rozsy Sandora, z którym policja 
prowadziła beznadziejną walkę, ponieważ bic- 
dny lud ukrywał bandytę przed śŚcigającymi 
go żandarmami. 

Również wobec Tyry jest żandarmetja wę- 
gierska zupełnie bezsilna. Dom rodziców jego 
znajduje się pod strażą żanadrmów, którzy nie 
mogli jednak dotychczas doczekać się zjawie- 
nia się bandyty. 

Mówią, że Tyra odwiedził ostatnio rodzi- 
ców, ale w przebraniu, a żandarmi go nie po- 
znali. 

lle w tej pogłosce jest prawdy niewiadonio, 
faktem jednak jest, że Tyra nadal niepokoi po- 
granicze i mnożą się wieści o Śmiałych napa- 
a rabunkowych, dokonanych przez bandę 
yry. 

„Karjerę bandycką“ rozpoczął zupełnie przy 
padkowo. 

Nieszczęśliwa miłość zepchnęła Tyrę na ma- 
nowce. Przed dwoma laty zakochał się w pię- 
knej dziewczynie wiejskiej. Dziewczyna wyszia 
jednak zamąż za innego. Tyra postanowił się 
zemścić. 

W kilka dni po ślubie konkurent Tyry został 
zabity. 

Kto to mógł uczynić? 
Nie ulegało najmniejszej 

mordercą był Tyra. 
Po kilku tygolniach został aresztowany. Za- 

mordował jednak strażnika więziennego i zbiegł 
Zorganizował bandę i od tego czasu napa- 

dy rabunkowe na terenie pogranicza są niemal 
zjawiskiem codziennem. 

Niejednokrotnie zdarza się, że późną nocą 
zapuka ktoś do chaty wiejskiej. 

— Kto tam? — zapytuje zbudzony chłop. 
— Tyra! — brzmi odpowiedź. 
Drzwi się natychmiast otwierają 

przyjmuje się.napawdę gościnnie. 
Gospodarza, który mu udzielił noclegu, Ty- 

ra wynagradza sowicie. 
Raz była już policja na tropie bandyty. Ty- 

ra ukrył się wówczas na cmentarzu w otwartej 
trumnie i przeczekał tam dzień cały. Gdy za- 
padła nac, uciekł w sąsiednie lasy. { 

Ostatnio żandarmerja węgierska zorganizo- 
wała wielką obławę w lasach granicznych. — 
Tyra jednak jest nieuchwytny. 

Podobno ukrył się w lasach po stronie cze- 
skiej. 

wątpliwości, że 

i Tyrę 

  

5000 zł. w torbie żebraka 
Niezwykłe szczęście spotkało mieszkańca 

wsi Lipki Borowe, pow. łaskiego, Czesława 
Granczyka. Przybył do niego żebrak, znany w 
okolicy pod przezwiskiem Helwika. 

Żebrak, według przyjętego zwyczaju, prosił 
o nocleg, czego mu też gospodarz nie odmówił 
i umieścił w stodole na sianie. Rano następnego 
dnia starzec nie mógł się jednak podnieść o 
własnej mocy, a w kilka godzin później prze- 
niesiony do chaty — zmarł. 

Sąsiedzi Granczyka żartowali, iż sum sobie 
przysporzył kłopotu z pogrzebem ubogiego. I- 
stotnie Granczyk początkowo miał zmartwienie, 
w jaki sposób pokryje koszta pogrzebu. Następ 
nie jednak po przeszukaniu łachmanów, a szcze 
gólnie zaś torby żebraka, zapanowała radość. 
— Znaleziono cały skarb, który na mocy spe- 
cjalnie umieszczonego również zapisuu— przy- 
padł Granczykowi. 

Zmarły w istocie nazywał się według do- 
kumentów Stanisław Hołwiński i liczył lat 74. 
Znalezion przy nim 185 rubli w złocie, 432 do- 
lary również w złocie oraz 40 złotych w bank- 
notach-i książeczkę czekową z zapisem na kon- 
cie 785 złotych. 

Wszystko to Hołwiński, najwidoczniej czu- 
jac śmierć, zapisał temu, u kogo umrze i kto 
go pochowa, dlbowiem — jak oświadczy! — 
nie ma żadnych krewnych i domu. 

Naskutek tego Granczyk stał się zamożnym 
i wyprawił godny pogrzeb swemu mimowolne- 
mu spadkodawcy. 

| 

| 

  

INSTYTUT PIELĘGNIAREK i WYCHOWAWCZYŃ 
SPOŁECZNYCH w WILNIE 

KURS NAUKI 2-LETNI 

Do instytutu są przyjmowane kandydatki z wykształceniem wi zakresie mini- 
mum 6 kl. gimnazjum. Wykłady rozpoczynają się w październiku r, b. i 

prowadzone przez profesorów, docentów Uniwersytetu 
Wilnie, lekarzy specjalistów oraz pedagogów. Instytut ma na celu odpowiednie 
wykształcenie kobiet wi celu przysposobienia do pracy w charakterze higjeni- 

stek społecznych, szkolnych oraz pielęgniarek chorych. 

Zajęcia praktyczne będą się odbywały w klinikach i pracowniach Uniwersytetu 
5. B., oraz w instytucjach społecznych m, Wilna. Zapisy są przyjmowane oraz 

informacje udzielane codziennie w godz. 5 — 7 w lokalu Kursów. Pielęgnowania 

i Wychowania Dzieci: przy. ul. Mickiewicza Nr. 22 — 5, tel 16-02. 

W _WIRZE STOLICY 

© CZEM LUDZIE MÓWIĄ? 
Tylko o Olimpjadzie 

Na turnieju tenisowym w Skolimowie za- 

brało się dużo ludzi, lecz prawie nie patrzanc 

na Tłoczyńskiego, który zresztą grał słabo; na 

Warmińskiego czy Marszewskiego nawet nikt 

nie zerknął — wszyscy gadali, komentowali je- 

dynie finał puharu Davisa i Olimpjadę. 

  

Borotra wywallczył puhar Francji. Nie 

chciał grać: — jestem za stary! mówił, ledwo 

go uprosili i ten ramol zorłożył gładko Vineża, 

ai Allissona, mimo jego 4 meczboli. Cochet złek 

ceważył sobie Vineza po wygraniu dwóch 

pierwszych setów 6:4 i 6:0, a że nawet mist- 

rzowi świata nie wolno lekceważyć, więc — 

choć miał meczbola, przegrał. Ale Francją zwy 

ciężyła 3:2. 

Niedopuszczenie Nurmiego jest naturalnie 0- 

brzydliwe. Nurmi bierze pieniądze, ale biorą i 

inn — tylko mniej, bo nie są*tak sławni. Zem- 

sta małych ludzi: kierowników, delegatów, pre 

zesów nad najsławniejszym zawodnikiem od 

chwili wskrzeszenia Olimjad. Chcą pokazać ci 

dygnitarzyska, co to oni znaczą, że zawodnicy 

choćby najlepsi, im polegają. Wszystko jedno 

— o Nurmim wie każdy a o matołach dyskwa- 

lifikujących go — nikt. Ich nazwiska nawet 

przez ten herostratowy wyczyn do historji nie 

przejdą. , 

Nie byliśmy pewni zwycięstwa Kusociniskie- 

go na 10 km. Koalicja fińska — Kusociński po- 

kazał, że się jej nie boi. Pędzi sam, patrzy na 

stoper, nie ogląda się na nikogo, tylko na czas! 

10 km. w 30 min. 12 sek. do rekordu šwia- 

towego Nurmiego brak jeszcze 7 sekund, nie- 

wątpliwie prędko Kusociński je nadrobi — zwy 

cięstwo na Olimpjadzie jest ważniejsze, niż u- 
stanowienie rekordu światowego. Po Konoj'ac- 

kiej — Kusociński. Pierwszy Polak, co windo- 

wał naszą chorągiew na maszt. I to w biegach, 

— w konkurencji najpopularniejszej, która przy 

sparza najwięcej sławy. Czyż może być lepsza 
propaganda w Ameryce, większa podnieta dla 

tamtejszej Polonji, jak ten pierwszy tryumf Ku- 

socińskiego. Teraz szanse jego na 5 km. oka- 

zują się dużo większe. Finnowie będą walczyć 

do upadłego, Kusociński sam przeciw 3. Ach, 

gdybyż wygrak! 

Fieljasz zawiódł w przykry sposób. Że Pław 

czyk nie osiągnął punktowanego miejsca — 

trudno, skok wzwyż to taka loterja. Żwycieżył 

przecie nieznany Kanadyjczyk, nienadzwyczaj- 

nym wynikiem 197 i pół cm. Amerykanie, co 

skakali 2 metry, ulokowali się na 2-giem i 3- 

ciem miejscu. Można darować Pławczykowi. 

Ale Heljasz, co rzucał 16 m. 6 cm.! A teraz 

mistrz Sexton osiągnął złoty medal 16-tu me- 

trami. A szósty zawodnik miał 15 m. z kilku 

centymetrami — takie mierne wyniki i Heljasz 

nie potrafił nic wskórać. Czech Douda trzeci, 

Hirszfeld czwarty — czemuż ten gruby, wielki 

Poznaniak nie rzucił o pół metra mniej niż jego 

rekord — miałby jeszcze dobre, punktowane 

miejsce. Co za fatalny spadek formy! 

120 tysięcy ludzi przygląda się gigantycznej 

Olimpjadzie. Kryzys, brak pieniędzy — ileż to 

państw odgrażało się, że nie wyślą nikogo = 

a ostatecznie, kto miał choć cień nadziei ode- 

grania roli w Los Angeles — pojechał. Olim- 
pjada to magnes. Z każdem czwórleciem wzra- 

sta jej siła atrakcyjna. Czyż gazety poniedział- 
kowe nie podały, na pierwszem miejscu wyni- 

ków Olimpjady, a na dalszych wyników wybo- 
rów w Niemczech. Wobec Olimpjady wszystkie 

sensacje schodzą dziś w cień. Kar. 
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Stefana Batorego w 
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jako o Polakach, wyznania muzułmań- 
skiego? Też — nie, gdyż nawet całko- 
wite spolszczenie się nie pozbawiło ich 
odrębnych cech psychicznych, tak cia- 
rakterystycznych dla wszystkich wogóle 
muzułmanów. 

„Tatar“ więc, w odniesieniu do Tata- 
rów polskich, jest czemś w rodzaju na- 
zwy „katolik na określenie mieszkańców 
dawnych kresów Rzeczypospolitej: nie 
tyle określa narodowość, ile wskazuje na 
praźródło kultury, która wycisnęła na psy 
chice swoiste, nieprzemijające piętno. 

Dlatego też, mówiąc o naszych Tata- 
rach i pragnąc poznać ich bliżej i lepiej, 
przedewszystkiem należy zastanowić się 
nad ich religją. 

Nasz stosunek do islamu i jego wy- 
znawców jest bardzo niekonsekwentny 
i płytki. 

Najszerszy ogół zadawala się aneg- 
dotkami na temat „raju Mahometa'*, 
stwierdzeniem pierwiastków fatalistycz- 
nych w religji lub opowiadaniami — peł 
nemi zgrozy — o walkach półksiężyca z 
krzyżem. 

Nasza dziejowa rola „przedmurza 
chrześcijaństwa, nasze długotrwałe, 
krwawe walki z Tatarami i Turkami spra 
wiły, iż zaczęliśmy traktować świat isla- 
mu, jako największego wroga chrześci- 
jaństwa, — na religję muzułmańską za- 
patrywać się, jako na antytezę wiary 
Chrystusowej. 

Z drugiej jednak strony, pomimo te 
walki, a raczej może właśnie wskutek 
nich — wskutek bliższego zetknięcia się 
z rycerzami Wschodu i poznania ich — 
zrodziło się zaufanie i szacunek dla wy- 

znawców nauki Mahometa, nieraz przy- 
jaźń trwała, głęboka. 

Wskutek tego jesteśmy skazani na 
pewne, pozorne przynajmniej, niekonse- 
kwencje. 

Szczycimy się (jakże słusznie!) wspa 
niałem zwycięstwem nad Turkami pod 
Wiedniem. A jednocześnie ze szczerą 
wdzięcznością i uznaniem wskazujemy 
właśnie na Turcję, jedyne państwo, które 
nie uznało robiorów Polski. 

Z dumą zaznaczamy, iż o piersi na- 
szych pradziadów rozbiły isę tale zalewu 
tatarskiego, a jednocześnie potoników 
tych, którzy z naszymi przodkami ście- 
rali się orężnie w polu, od szeregu wie- 
ków, uważamy za najbliższych naszych 
Braci. 

Słowem, jeżćlli chodzi o nasz uczucio 
wy stosunek do Wschodu muzułmańskie- * 
go, obdarzamy ten Wschód wyraźną sym 
patją, pogłębioną przeżyciami porozbio- * 
rowemi i wpływem orjentalizmu w poezji 
romantycznej; jednocześnie zaś wykazu- 
jemy niedostateczną znajomość islamu i 
przyczyn pewnej duchowej bliskości nam 
muśllimów. 

Nie wszyscy wiedzą, iż wiara muzuł- 
mańska bynajmniej nie jest antytczą 
chrześcijaństwa. 

Muzułmanie uważają Chrystusa za 
jednego z proroków. W Koranie znajdu- . 
jemy takie słowa: 

—...Mahomet jest tylko prorokiem. 
Inni prorocy go poprzedzili... 

—...My już daliśmy Pismo Mojżeszo- 
wi, wślad za nim posłaliśmy innych pro- 
roków. Potem daliśmy zakon Jezusowi, 
synowi Marji, i wzmocniliśmy go duchem 
świętości... i



0 ŻYDACH W POLSCE 
NĄ MARGINESIE ARTYKUŁU 

„ŻYDZI WILEŃSCY* 

IV. 
Jeżeli w kwestji asymilacji Żydów (kwestji 

podst,.awowej) p. Mackiewicz odstąpił od ogól- 
nie-przyjętego szablonu, — od praktyki i ideo- 
łogicznej tradycji epoki liberalnej i uważa za 
konieczne to zadekłarować, to stało się tak dla- 
tego, iż ma to miejsce po upływie 145 wieków 
od rewolucji francuskiej, w zupełnie innej sy- 
tuacji dziejowej, lecz głównie dlatego, iż kwe- 
stja żydowska w Polsce jest pod każdym wzglę 
dem kwestją sui generis, że problem Żydów 
w Polsce nie może być rozstrzygnięty tylko dro 
gą analogji z tem, jak to się działo i dzieje w 
inyych krajach (zachodnich). 

Zatrzymamy się przedewszystkiem na ilości 
Żydów polskich. Ilość według prawa dialekty- 
ski stanowi o jakości. 

A więc podkreślimy, iż takiego procentu 
ludności żydowskiej jak w Polsce, niema w ża- 
dnem innem państwie (prócz Palestyny). 

Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, któ- 
re posiadają największe skupienie Żydów, liczą 
okoł 4 miljonów Żydów. 

Na ogólną ludność, liczącą 120 miljonów, 
stanowi to 3,3 procent. 

Rosja Sowiecka ze swoją ludnością 160 mil- 
jonów, liczy żydów 2,800.000, a więc 1,75 proc. 

W publicystyce polskiej (poruszamy to tu 
dla wyjaśnienia tematu), spotykamy się często 
ze zdaniem, iż wielka ilość Żydów w Polsce 
współczesnej jest wynikiem przypadkowych zja 
wisk — caratu, który wysiedlił do Polski „lit- 
waków*, wygnańców z Moskwy, imigracji po- 
wojennej itd. 

Jest to pogląd powierzchowny 1 myiny. 
W końcu wieku XVIII, po pierwszym roz- 

biorze, według Czackiego, Butrymowicza i in., 
Polska w r. 1788 liczyła 900.000 Żydów, co 
na ogólną ilość ówczesnej ludności (8,740.000), 
stanowiło przeszło 10 procent. 

Od tej epoki Żydzi 'polscy zasiedlili Rosję; 
największy, bodaj najgłówniejszy element wiel- 
kich osiedli żydowskich poza oceanem stanowią 
Żydzi polscy. Poczynając od połowy w. XVII 
emigracja żydów powraca ze Wschodu na Za- 
chód i bez przesady można twierdzić, iż naj- 
większa część Żydów Europy Zachodniej jest 
również pochodzenia polskiego. 

A jednak samo źródło nie wyschło. Na 30 
miljonów z grą obywateli Polski, mamy obec- 
nie 3%, miljona Żydów, — jak 150 lat temu, 
przeszło 10 procent Żydów w Polsce. 

Jeżeli zjawisko to sobie przedstawić w per- 
spektywie, to trudno sobie wyobrazić, aby w 
przyszłości mogła nastąpić poważna zmiana co 
do ilości Żydów w Polsce. 

Przecież (niech ta myśl jeszcze raz będzie 
podkreślona), ostatnie 50 lat, były wiekiem wiel 
kiej emigracji Żydów z Polski, która obecnie 
(jak cała emigracja wogóle), napotkała na tru- 
dności nie do przezwyciężenia. 

Antysemityzm w Polsce może ogłosić (po 
który to raz), bojkot Żydów, może alarmować, 
lecz żydzi w Polsce pozostaną. 

Pozostaną nie jako cieniutka warstwa (jak 
w innych krajach), lecz jako kilkumiljonowa 
głęboko w tej ziemi wkorzeniona masa, ktora 
jest mocno związana, przeplątana z całym 01- 
ganizmem gospodarczym Polski. 

Nie do oderwania. 

У. 
Jakże mają te miljony Żydów żyć w Polsce? 
Oczywiście, temat ten może tu być posta- 

wiony tylko w najbardziej ogólnych rysacn. 
Maksimum tego, co z najbardziej życzliwej 

strony Żydom jest proponowane, to tak zwane 
(wyżej już wspomniane) formaine równoupie- 
wnienie w ujęciu liberalizmu 18 i początka 19- 
go wieku. 

Każdy Żyd, który sobie z sytuacji obecnej 
zdaje sprawę, więc, iż gdyby nawet równou- 
prawnienie polityczne było realnym faktem, a 
nie świętą fikcją, to nie wstrzymałoby to lud- 
ności żydowskiej od straszliwej pauperyzacji i 
prawdziwej katastrofy socjalno - ekonomicznej 

Poczuciem tej katastrofy przejęci są nie tyl- 
ko ideowi kierownicy społeczeństwa żydowskie- 
go, lecz opanowuje umysły całej ludności *v- 
dowskiej. 

Światowy kryzys, który na wszystkich tak 
fatalnie się odbił, naturalnie nie mógł nie wy- 
wrzeć wpływu w tym samym kierunku, lecz na- 
strój ten istniał i przedtem i hiezależnie od tych 

(będziemy się spodziewali), przyczyn przej- 
ściowych. 

Ekonomiczne podstawy bytu szerokich mas 
żydowskich przed wojną i w wieku 19 „przed- 
tem było nieco inaczej, lecz to zadaleko odbie- 
galoby od tematu), opierały się na handlu 1 dro 
bnym przemyśle. 

Data powojenna wniosła w tych dziedzinach 
pod każdym względem tak zasadnicze zmiany, 
tendencje tych zmian są tak wyraźne, iż obec- 
nie dałoby się powiedzieć, iż kwestje partyjne 
(„kłótliwość* żydowska) i nawet kulturkampf 
językowy w lepszych umysłach żydowskich od- 
stępują jakby przed kwestją najbardziej powa- 
żną: jak dalej żyć? 

Prze ideologami społeczności żydowskiej sta- 
ją problemy iaboryzacji mas żydowskich, prze- 
budowania i przegrupowania sił naszego orga- 
nizmu ekonomicznego i stworzenie podstaw 
współczesnego życia ekonomicznego Żydów. 

To wymaga naprężenia wszystkich si: twór 
teh narodu i wymagałoby nietylko „zycz- 

„państwa polskieg* 2 cho- 

najmniejszej wątpliwosai że 
» „części” i  „całości” jeżeli 

    

№ 
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Rocznica walk o niepodległość 
Dnia 5 sierpnia br. o godz. 17.30 (5 i 

pół po południu) w wielkiej sali Miejskiej 

przy ul. Ostrobramskiej 5, odbędzie się sta 
raniem Związku Legji Pol. Akademja pa- 
miątkiowa, celem uczczenia historycznej da 
ty 6 sierpnia 1914 r. 

W Akademji uczestniczą przedstawicie- 

le Władz i Urzędów, organizacje b. wojsk. 
społeczne, młodzieży i t. d. 

Na program złożą się produkcje orkie- 
stry wojsk. 6 p. p. Leg., słowo wstępne 
ob. W. Kamiński z odczytaniem historycz- 
nego rozkazu sierpniowego, recytacje art. 
Teatr Wil.. p. M, Wyrzykowskiego i pieśni 
w wykonaniu artystów operowych p—ni 
W. Hendrich i prof. A. Ludwiga. Wstęp 
na Akademję bezpłatny, 

Po Aikademji © godz. 19 wyruszą uczest- 

micy w! pochodzie czwórkowym ze sztanda- 
rami i orkiestrami na plac Koszar 1 Bry- 
gady, celem wzięcia udziału w uroczysto- 
ści 18 rocznicy powstania 1 p. p. Leg., a 
mianowicie w apelu poległych tego pułku. 

w walce i obronie Niepodległości Kraju. 

PORZĄDEK POCHODU: 
1) Orkiestra 6 p. p. Leg., 2) Umundu- 

rowane oddziały z bronią, 3) Umundurowa 
ne oddziały orgamizacyj b. wojskowych 
bez broni, 4) Orkiestra pocztowa, 5) Po- 
czty sztandarowe, a za nimi 
organizacyj b. wojskowych nieumunduro- 
wani, dalej 6) Korporacje Akademickie, 
7) organizacje młodzieży szkolnej i rze- 
mieślniczej, 8) organizacje społeczne, po- 
chód zamyka. 9) Związek Legjonistów Pol- 

skich wraz z POW. 
DROGA POCHODU: 

UL. Wielka, Zamkowa, Miekiewicza, 

Wileńska, Kalwaryjska. 
Droga powrotna: ul. Kalwaryjska, Wi- 

leńska, aż do podwórca Federacji Z. O. O. 
gdzie nastąpi rozwiązanie pochodu. Porząd 

fiiem na sali kieruje ob. Wojcicki, pocho- 
dem ob. E. Kozłowski. 

BIT IEA ins A SPAC YZ BSE ZROZSAPRĄ 

używać pojęć współczesnego języka politycz- 

nego w Polsce. | 
I mimo to iż równouprawnienie poli 

ne żyńów dotąd w isotnyc': swoich częś 
nosi charakter tylko dekła 1 +wny, stało jas- 
nem, iż ten lozung jest meawystaiczający, że 
powiise się domagać równouprawnienia fak- 
tyczuego. 

Już dawno czas ten atykuł zakończyć. 
Powiedzmy więc o procesach ideowych w 

społeczeństwie żydowskiem formułkami: 
Pierwsza emancypacja żydów dała prawa 

polityczne jednostce żydowskiej. 
Druga emancypacja (która ideowo dojrzała 

w Austrji i Belgji w początkach wieku 20-go) 
przyznaia prawa kulturalnej twórczości naro- 
dowi żydowskiemu (to prawo po zrzeczeniu 

się asymilacji powinienby przyznać i p. Mac- 
kiewicz). 

Obecnie społeczeństwo żydowskie uzbraja 
się ideologicznie do walki o trzecią emancypa- 
cję — o równouprawnienie faktyczne, o moż- 
ność życia w granicach państwa, jako jego 
część 'składowa, któraby miała możność żyć i 
pracować w interesach całości. 

I tylko w zależności od odpowiedzi (nara- 
zie bodaj teoretycznej) na tę podstawową kwe 
stję problemu żydów w Polsce, można bę- 
dzie znależć — 1 odpowiedź i na te kwestje 
wtórne (chociaż bardzo i bardzo poważne, 
które interesują p. redaktora Mackiewicza i po 
siadają niewątpliwe znaczenie dla społeczeń- 
stwa polskiego. - 

Z rewizją stosunku do asymilacji należy po 
dąć rewizji i stosunek do innych problemów 
życia żydowskiego w Polsce. 

VI 

   

Po zajściach listopadowych w Wilnie p. 
profesor Marjan Zdziechowski (,„K. W.* 22 li- 

stopada — „Młodzież a polityka") ze smut- 

kiem pisał w kwestji żydowskiej: 
„U nas stanowią oni (żydzi) więcej niż 

0,1 ludności i kwestja żydowska wskutek te- 
go ciężkiem straszliwie ciężkiem brzemieniem 
leży na Polsce. Mówiłem i pisałem o tem nie 
raz, nie widzę możliwości jej rozwiązania... 

Mimo pesymizmu (niesmówiąc o ocenie me 
rytorycznej) p. Zdziechowskiego, miałem wte 
dy zamiar to twierdzenie podkreślić i nawet w 
pewnym stopniu powitać. 

Twierdzenie „wiem, iż nie wiem* zawsze 
było stopniem do dalszego poznania. 

W warunkach naszego życia jest to postę- 
pem. 

Przecież w Polsce współczesnej (pozwa- 
lam sobie i trzeba to powiedzieć) nie mamy 
nietylko odpowiedzi lecz nawet podejścia do 
tej kwestji. 

I dlatego też artykuł p. redaktora Mackie- 
wicza z jednej strony wywołał takie zaintere 
sowanie, z drugiej zaś strony może i pewne 
podniecenie. 

Czy nie spotka ten sam los i artykuł o- 
becny u czytelników polskich? 

Zdaję sobie sprawę, jak mało (głównie być 
może abstrakcyjnie) tu jest powiedziane w 
porównaniu z tem, co powiedziećby należało 

Pozwalam sobie tylko podziękować p. re- 
daktorowi za łaskawie mi w „Słowie”* miejsce 
udzielone. 

J. Czernichow. 

 RJTROZWORKAAGA BADA TA ORNE ROCZNY OOZOTEBOOCY Z: CZT CAPRERZEEWECTASECETI 

—...Mesjasz Jezus. syn Macji, jest tyl- 
ko prorokiem Boga, jest słowem jego, 
rzuconem w Marję, jest duchem Jego.. 

Kult Chrystusa i Najświętszej Panny 

nie sięga w islamie chrześcijańskich wy- 
żyn i nie wykazuje należytej głębokości, 

ale pomimo to istnieje i nieraz nabiera w 

środowiskach muzułmańskich wielkiej 

siły.*) Zawsze zaś jest tym pomostem, 

który łączy Świat chrześcijański z muzuł- 

mańskim. ' : 
Jeden z najwybitniejszych orjentalis- 

tów polskich, prof. U. J. dr. Tadeusz Ko- 

wałski mówi: Ša 
— „Chrześcijaństwo stało u kolebki 

islamu. zapłodniło jego myśl dogmatycz- 

ną w czasie późniejszego rozwoju, wpły- 
nęło na ukształtowanie się wyższycu 
form życia religijnego jego wyznawców, 
jednem słowem, wnikało w organizm is- 

lamu wszystkiemi porami"... 

W Roczniku Tatarskim znajdujemy 
niezmiernie ciekawe uwagi p. Olgierda 
Najmana - Mirzy - Kryczyńskiego na te 
mat stosunku islamu do chrześcijaństwa. 
Autor m. in. mówi: 

— „Jeżeli Wschód i Zachód prze- 
ciwstawiają się wzajemnie, jak tezis i an- 
tytezis, to w tym samym stosunku są po- 
między sobą dwie wielkie religje: juda- 
izm i chrześcijaństwo. 1 

Otóż dla syntezy Wschodu i Zachodu 
nikt tak nie jest powołany, jak islam, któ 
ry dokonał już jednej syntezy. syntezy 
judaizmu i chrześcijaństwa”... 

*) W 
art. p. t. „Astrabama” (Słowo, Nr. 

53 br.),„podalliśmy wyniki badań J. E. Hacha- 
na Hadży Seraja Szapszała o kulcie Chrystusa 
i Najświętszej Panny w Persji. 

A nieco dalej autor uzasadnia swe 
twierdzenie: 

—- „Islam nie jest mechanicznem po- 
łączeniem nauk Mojżesza i Chrystusa, a 
stanowi ich syntezę. Islam łączy spra- 
wiedliwość, która jest istotą etyki Moj- 
żesza, z miłoiserdziem, które jest istota 
etyki Chrystusa, wytwarzając z nich jed- 
ność. System etyczny islamu unika z je- 
dnej strony skrępowania człowieka dro- 
biazgowym rytuałem, pozbawiającym go 
zdolności do samodzielnego rozwoju du- 
chowego, a z drugiej — przerodzenia się 
w wyłączny idealizm, przestający wywie- 
= wpływ na praktyczne życie człowie- 
OC 

Rzecz jasna, iż takie ujęcie roli isla- 
mu, z punktu widzenia chrześcijanina, 
nie wytrzymuje krytyki. Synteza musi za- 
wierać wszystkie podstawowe pierwiast- 
ki części składowych; islam jednak wie- 
le najistotniejszego w chrześcijaństwie 
pomija. 

Islam jest raczej pomniejszonem lub 
uproszczonem chrześcijaństwem, ałe tak 

czy owak niezawodnie posiada w sobie 

wiele chrześcijańskich pierwiastków. 

O tem należy pamiętać zawsze. I wów 

czas zrozumiemy, dlaczego nasi Tatarzy 

potrafili, nie zatracając swej religji, tak 
Ściśle zespolić się z  chrześcijańskiem 
społeczeństwem i dlaczego my czujemy 
się tak dobrze, obcując z Tataranu. 

, Idąc zaś w swych rozważaniach da- 
lej, zrozumiemy, jakie jest źródło wielkiej 
siły islamu i dlaczego naprawdę „Święta 

zagadką* można nazwać — 
„odwieczne Koranu słowo”... 

w. Ch. 
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а# 4 Wscnód słońca g. 4.11 

Donisška Zechód słońca g.20 00 

M. B. Sniežn 
TOMAS 

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEO- 
ROLOGICZNEGO W WILNIE 

Z dnia 3 sierpnia 1932. 
Ciśnienie średnie: 758. 

Temperatura šridnia: -+20. 

Temperatura šrednia: --20. 

Temperatura najniższa: -+-16. 

Opad: 7 mm. 

Wiatr: północno - wschodni. 

Tendencja: spadek. 

Uwagi: przelotny deszcz — odiegła burza. 

URZĘDOWA 
— URLOP P. KURATORA. Kurator 

Okręgu Szkolmego p. Kazimierz Szelągow- 

ski rozpoczął w dniu 3 b. m. urlop wypo- 
czynkowy. Zastępuje p Kuratora Naczel- 

nik Wydziału p. Józef Małowieski. 

MIEJSKA 

— ŁAWNIK ŁOKUCJEWSKI. W: 
tego, że sprawa ławnika Łokiuciewskiego 

nie była rozpatrywana na ostatniem posie- 
dzeniu Rady Miejskiej i tem samem nie- 
mogla być definitywnie załatwiona, p. Ło- 
kuciewski otnzymał przedłużenie urlopu je- 
szcze na. miesiąc. e 

—SKIEROWANIE BUDŻETU DO ZA- 
TWIERDZENIA. Uchwalony onegdaj 
przez Radę Miejską budżet na. rok 32—33 
zostal skierowany, do władz wojewódzkich 
dla zatwierdzenia. 

„— Jezdnia klinkierowa. — Układanie 
nowej jezdni nasul. Zamkowej miało się 
rozpocząć 6 bm. Z powodu jednak nie- 
nadejścia na czas klinkieru, rozpoczęcie 
robót ma ulec parodniowej zwłoce. 

— OGRANICZENIE LICZBY  OBIA- 
DÓW MIEJSKICH. W skutek trudności 
finansowych miasto zmuszone zostało do 
dalszej redukcji obiadów darmowych, wyda 
wanych przez kuchnie miejskie. Obecnie 
prawo do korzystania z tych obiadów ma- 
ją szczególnie potrzebujący. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— BACZNOŚĆ PODOFICEROWIE RE- 

ZERWY. Zarząd Koła Wileńskiego O. Z. 

B. R, podaje do wiadomości wszystkim 

członkom, iż przeprowadził się do własnego 

lokalu przy ul. Dominikańskiej 13—15. 

Jednocześnie wzywa się wszystkich 

członków na Zebranie Informacyjne, które 

odbędzie się we czwartek t. j. dnia 4 sierp- 

nia b.:r. o o godz. 17-ej w lokalu własnym 

Stawiennietwo obowiązkowe. 

  

B. KATZ Lekarz- Dentysta 
W Pohulanka 2. 

— —) POWRÓCIŁ. (— 

RÓŻNE 

— ZE ZWIĄZKU LEGJONISTEK, 
Zarząd Oddziału Związku Legjonistek 

Polskich, zawiadamia, iż członkinie życzą- 

ce wziąść udział w zjeździe tegorocznym 

Legjonistów Polskich w Gdyni winny zgło 

sić się w dniu 4 sierpnia w godzinach od 

19 — 20 w lokalu Federacji P. Z. O. O. ul, 

Żeligowskiego Nr, 4, celem otrzymania 

bliższych informacji. 
— MEMORJAŁ ŻYDOWSKI. Odbyło 

się posiedzenie żydowskich organizacyj 

oświatowych w sprawie , projektowanej 

przez miasto redukcji lokali szkolnych. 

Postanowiono złożyć magistratowi me- 

morjał w tej sprawie z żądaniem nie ka- 

sowania lokali szkolnych, lecz stosowanie 

oszczędności przez zmniejszenie komorne- 

go, większość bowiem szkół korzysta z po- 

mieszczeń prywatnych, 
TEATR I MUZYKA 

„AZEF“ — w TEATRZE LUTNIA. 

Dziś we czwartek 4 sierpnia o godz. 8. m. 

15 — fenomenalna sztuka A. Tołstoja i 

P. Szcžegolewa: p. t. „Azef“. Ziarówno treść 

sztuki jak i niezwykła postać lIAzefa w 

doskonałem ujęciu Józefa Winawera ,zma- 

komitego artysty teatrów łódzkich — da- 

ją widzowi maksimum zainteresowania. w 

sztuce tej wystąpi również gościnnie ar- 

tysta teatrów warszawskich p. Jan Bonec- 

ki w kapitalnej roli Burcewa. 
Jutro, w piątek 5 b. m. o godz. 8 m, 15 

„Azef“!“ . 
"POD ZARZADEM PRZYMUSO- 
WYM* w TEATRZE LFTNIM. Dziś, we 

czwartek 4 sierpnia o godz. 8 m. 15 — ar- 

cywesoła farsa,  pelnahumoru i werwy, 

wiedeńskich pisarzy Arnolda i Bacha „Pod 

zarządem przymusowym”, W farsie tej wy 
stąpi gościnnie b. dyrekłłoń Teatrów Iuwow 

skich p. Ludwik Czarnowski w roli Hasel- 

huna, który tworzy z miej świetną krea- 

cję i święci prawdziwe triumfy. Doskona- 

le dobrany: zespół z uroczemi.. artystkami 

pp. [Grelichowską, Kamińską, Marecką, 

Szurszewską, Zastrzeżyńską i Zelwerowi- 

czówną 'daje maksimum radości i życia. 

Jutro, w piątek 5 sierpnia o godz. 5 

m. 15 „Pod zarządem przymusowym. 

— PARK im. ŻELIGOWSKIEGO. Dziś 
koncert symfoniczny pod batutą Michała 

Małachowskiego oraz wystąpi balet (stu- 

djo) Anety Rejzer - Kapłan. 
Początek o godz. 8 m. 15 wiedz. 
Wejście tylko 30 gr. 
— NOWY ZESPÓŁ TEATRALNY. 

Dvrektor Teatrów Miejskich p. Szpakie- 
wiez bawi obecnie w: Warszawie, gdzie na- 

wiązał pertraktacje z ZASPem w sprawie 
nowych sił w tut. zespole teatralnym. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
PAN — Panna wdówka. 

CASINO — Karjera Dolly. 

HOLLYWOOD — Dama kameljowa. 

HELIOS — W tajdze Sybiru (Kajdany) 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Samobójstwo przy ul. Zamkowej. 

— Wczoraj rano pozbawił się życia 62- 
letni Jan Piech (Zamkowa 10), brat 

właściciela znanej w Wilnie firmy kra- 
wieckiej. 

Samobójca strzelił sobie w usta, co 
spowodowało natychmiastowy zgon. 

Około godziny 7 rano Piech po krót- 
kiej rozmowie z pracującą na podwórzu 
praczką wziął od niej klucze od mie- 
szczącego się w tej samej posesji gara- 
żu, rzekomo w celu wyszukania jakiegoś 
przedmiotu. 

Gdy nieco potem córka Piecha pode 
szła do garażu, znalazła drzwi zamknię- 
te od wewnątrz. Gdy je otwarto, wcho 
dzący znaleźli leżącego na ziemi Piecha 
z przestrzeloną głową, nie dającego już 
znaków życia. 

Co było przyczyną rozpaczliwego kro 
ku narazie nieustalono. 

— OKRADZONE MIESZKANIE, W 
dniu 3 b. m. nieznani sprawcy skradli z 

niezamkniętego mieszkania ma szkodę An- 
ny Zaleckiej .(Antokolska 66) 12 widelców 
i 9 łyżeczek srebrnych wartości 400 zł. 

— Z PODWÓRKA. W dniu 2 bm. Bra- 
chow Aleksander ([Wąwozy 6) i Waszkiel 
Jan (Fabryczna 3) skradli bieliznę z po- 

dwórza domu Nr. 4 przy ul. Sadowej na 
szkodę Szryro Morducha. Sprawcėw kra- 
dzieży wraz ze skradzioną bielizną zatirzy- 
mano. 

— POTOKARZ. W dniu 2 bm. Zajdel 
Jankiel (zaułek Dominikański 7) skradł na 

rynku z wozu Moroza Józefa marynarkę 
wartości 20 zł. Zajdela zatrzymano, Skra- 
dzionej marynanki mie odnaleziono. 

— UMYSŁOWO CHORA. Wczoraj za- 
trzymana została ma ul. Popławskiej nie- 
znana kobieta w wieku lat 50 z oznakami 
choroby umysłowej. Adresu jej oraz pocho 
dzenia nie zdołano ustalić. 

Umieszczono ja w' szpitalu żydowskim 
na wydziale psychiatrycznym. 

— ZAMIENIŁ SKÓRKI. Policja otrzy- 
mała skargę Jerzego Biemackiego (Piłsud 
skiego nr. 20) w której oskarża on pew- 
nego właściciela sklepu  kušnierskiego 
przy ul. Niemieckiej E. że zamienił oddane 
mu do naprawy kołnierz futrzany i trzy 
skórki na gorsze, 

— SPADŁ Z RUSZTOWANIA. — Do szpi 
tala żydowskiego przywieziono wczoraj robit- 
nika Grzegorza Rancov*a, który spadł z rusz- 
towania na terenie odbudowującej się olejarni 
przy ul. Kurlandzkiej. 

Uległ onn ogólnym obrażeniom. 
— Gwałt na osobie umysłowo - upośledzo- 

nej Wczoraj notowaliśmy wypadek zaginięcia 

umysłowo - chorej Felicji Orłowskiej, która 

opuściła dom ojca (Kalwaryjska 58) przed trze 
ma dniami i więcej nie powróciła. Obecnie 0- 

kazuje się, że dziewczyna padła ofiarą gwałtu 

zwyrodnialca, który wykorzystał jej upośledze 

nie umysłowe i dopuścił się na niej defloracii, 

zwabiwszy podstępnie do lasu. 

Winnego policja. aresztowała. 

— Z wycieńczenia. — Zasłabła nagle pod 
czas bytności w opiece społecznej magistratu 
Helena Lisarka lat 37. Odwieziono ją do szpi- 
tala Sawicz. 

ŚWIĘCIANY 
— ROZSZARPANY PRZEZ POCISK. 

Augustyn Cyplin z Dukszt znalazł pod 
Święcianami porzucony gramat. W trakcie 
rozkręcania pocisk eksplodował zabijając 
Cyplina na miejscu. 

BRASŁAW 
— UTONĄŁ PIJANY. W jeziorze Dry- 

światy utonął podczas kąpieli 40 letni Kon: 
stanty Turek z Brasławia. Jak stwierdzo- 
mo Turek idąc nad jezioro był nietrzeźwy. 

OSZMIANA 
— USIŁOWIAŁ ZABIĆ ŻONĘ. We wsi 

Ludy gm. graużyskiej Jan Brzozowski, pod 
czas sprzeczki z żoną o obiad w czas nie 
przyrządzony, przebił ją ciężko nożem w 
okolicy serca. Ranną odwieziono do szpiłta- 
la. w: Oszmiamie, Sprawcę pobicia areszto- 

wano. 

z SĄDÓW 
NIELETNI NA ŁAWIE OSKARŻONYCH 

Dnia 3 sierpnia rb. wydział karny Sądu 
Grodzkiego w Wilnie rozpatrywał sprawy 
oskarżonych nieletnich. 

Zebrana na sali sądowej publiczność 

  

Po długich i 

Eksportacja zwłok z domu żałoby 

odbędzie się w tymże Kościele dn 
nastąpi wyprowadzenie zwłok na 

O czem zawiadamiają krewnych, 

  

  

Dr. Henryk 

= 71 MRERECEZIKK 

Dr. Henryk Dąbrowski 
Major - lekarz Rezerwy W. P. 

Naczelny lekarz Sz pit. Kol. w Wilnie. 

cieżkich cie rpieniach zmarł w Wilnie. 

(Szpit. Kol.) nastąpi dn. 4 sierpnia. 
o godz. 7 wiecz. do Kościoła Serca Jezusowego. Nabożeństwo żałobne 

. 5 sierpnia o godz. 10 rano, poczem 
cmentarz Wojskowy na Antokolu. 

przyjaciół i znajomych 
ŻONA, SIOSTRA, BRAT 1 RODZINA. 

EEA 

EVS PTS UEBOLLIANR 
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Dąbrowski 
Naczelny lekarz szpitala Kolejc wego na Wilczej Łapie w Wilnie 

zim. dn. 3-go sierpnia b.r. Cześć pa mięci 

dzielnego lekarza, dobrego kolegi i 

DYREnCjA 

  

2 

Dr. Henryk 
Marjor- lekarz Rezerwy W. P. 

Naczelny lekarz szpitala Kolejowego w Wilnie. 

Po długich i ciężkich cierpien iach zmarł dn. 3-go sierpnia rb. 

O czem zawiadamia 

  

Wzorowego  Zwierzchnika, 

zacnego człowieka. | 

KOLEI PAŃSTWOWYCH W WILNIE 

    

    
    

Dąbrowski 

Personel Szpit. Kol. w Wilnie. *- 

L RCA 

TRAGEDJA NEOFITKI 
PORYWA WŁASNE DZIECKO, NIE MOGĄC ZNIEŚĆ ROZŁĄKI Z MALEŃ- 

STWEM : 

WILNO. — Znowu notujemy wypa- 
dek porwania dziecka przez matkę, która 
mimo, że odeszła z domu, nie mogąc 
współżyć z mężem, nie zapomniała o 
swym synku, pozbawionym opieki mat- 
czynej, i za wszelką cenę chciuła mieć 
go przy sobie. 

Chodzi o neofitkę Stefanję Rakowską 
z domu Sarę Jutkunównę. Nie mogąc 

dojść do porozumienia ze swym mężem 
Michałem Rakowskim (Trakt Batorego 
20) co do oddania jej syna na wychowa 
nie, Rakowska podstępem weszła w swe 
prawa porywając z domu dziecko pod 
czas nieobecności męża. Rakowska,  li- 
cząc się z pościgiem, ukryła się wraz z 
svnem i mimo skrzętnych  poszik'wan 
nie odnaleziono jej. 

Straszna Śmierć na regach byka 
WILNO. Okropny wypadek miał miej- 

sce pod Postawami, we wsi Załucki gm. 
Kozłowszczyna. Złośliwy byk zerwawszy 
się z uwięzi, napadł w polu na 40 letniego 
Ignacego Buko. Mimo rozpaczliwej obro- 

ny ze strony mapadniętego, byk porwał 
"ieszczęśliwca na rogi, by po chwili przy- 
gnieść go do ziemi. 

Wskutek otrzymanych obrażeń Buko w 
chwilę potem zmarł. 

szalony bieg dookała cyrku 
WILNO. Wczoraj nad ranem podczas 

przewożenia inwentarza cyrku Staniew- 
skich na dworzec kolejowy, wystraszyły 
się konie zaprężone do wozu, na którym 

ustawiono klatkę ze lwami. 
W pewnym momencie koń należący do 

J. Kronika (Tatarska 18) wyrwał się z 

  

zaprzęgu i jak oszalały począł biegać wo- 
kół cyrku, wywołując popłoch wśród obe- 
cenych. W czasie uspakajania oszał: 
zwierzęcia ulegli dotkliwym poranieniom. 

dwaj robotnicy i reżyser Poleski. 
Konie uspokoiły się dopiero wówczas, 

gdy klatki z lwami były daleko. 

Wieści ze stadjonu olimpijskiego 
Kusociński zachorował. — Walasiewiczówna ustanawia rekord 
światowy. — Tolan najszybszym biegaczem świata. — Dwa 

zwycięstwa Irlandczyków. 
Z Los Angeles donoszą, że wskutek wiel- le. Znówi sztandar polski wzniesie się na 

przyglądała się młodocianym przestępcom, kiego wysiłku wczorajszego, Kusociński odniósł maszt. Znów cały świat będzie mówił o poi- 
którzy zadowoleni z tego, że są przedmio- 
tem obserwacji, chodzili z miną bohaterów. 
dummi z tego, że pan w: czarnej todze za- 
daje iim pytania, 

Pierwszym z podsądnych był Manini 
Henryk lat 16, oskarżony z art. 581 i 591 
K. K. o kilkakrotną kradzież kur ii przy- 
właszczenie sposobem oszukańczym półbu- 
cików, należących %lo niejakiego  Glika, 
Monini przyznał się do winy. Sąd po rozpa 
trzeniu sprawy: skazał go na łączną karę 6 

miesięcy więzienia z zamianą na dom po- 

2 dla nieletnich i zawieszeniem na 5 
Ut, 
Następnie rozpatrywana była sprawa 

oskarżonych Bojarskiego Stanisława lat 
13, Wołyńca Jana lat 15 i Jakajtisa Jakó- 
ba oskarżonych o kiradzież torebki. Pierw- 
szy z oskarżonych przyznał się do winy, 
pozostali dwaj nie przyznali się. . 

Sąd po rozpatrzeniu sprawy, skazał Bo- 
jarskiego na 4 mies. więzienia z zamianą 
ma dom poprawy, Wołyńca zaś i Jakajtisa 
uniewinnił. 

Podczas rozprawy Bojarski tłumaczył 
się tem, że ibył głodny, ojciec pozostawał 
bez pracy, więc też dlatego popełnił kra- 
dzież. : 

Rozprawę prowadził sędzia Narembski. 
Bronił z urzędu apl. adw. St. Totwen. Z, 

kontuzje stóp. Jak się okazuje, pod palcami wy- 
tworzyły się pęcherze, które wymagają conaj- 
mniej tygodniowej kuracji Wobec tego Kuso- 
ciński zaprzestał treningu i nie weźmie udziału 
w begach na 1500 i 5000 metrów. Sport polski 

ponosi wielką stratę, gdyż zastępca Kusociń- 
skiego wobec konkurencji niema wielkich szans 

na zdobycie I miejsca. 

MWikkrótce po uzyskaniu wiadomości o 
chorobie Kusocińskiego nadeszła następ- 
ma  pocieszająca. Oto lekarz  ek- 
spedycji dr. Bartenbach orzekł, że „Kusy 
będzie mógł- spróbować startować. Za 
miast zwykłego panitofla z kolcami trzeba 
będzie włożyć miękkie — kąpielowe. Cho- 
dzi o zajęcie w. przedbiegu bodaj śiódmego 
miejsca co uprawniłoby: do startowania w 
finale, 
Finał będzie za kilika dni, a do tego czasu 
noga może podgdić się. o 

Nazwisko maszej czołowej sprinterki, 
Steli Walasiewiczówny jest obecnie na us- 
tach sportowców całego świata. 

Fenomenalna ta biegaczka: pobiła wszy 
stkie konkurentki wygrywając przedbieg 1 
międzybieg na 100 mtr, w czasie 11,9 zdo- 
bywając rekord światowy. Sądząc z tego 
wymiku Walasiewiczówna zwycięży w fina- 
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ROCZNE KURS 

Szkoły Pisania na Maszynie 

BUCHALTERJ | Wykłady wieczorowe. 

Y HANDLOWE 
M. PRZEWŁOCKIEJ w WILNIE 

Zarząd powyższych kursów, egzestujących od 1919 roku, zawiadamia, iż 

zapisy przyjmuje sekretarjat kursów codziennie o godz. 17 - 19 w lokalu 

przy ul, Mickiewicza 22 — 5. 

BS. 
Arytmetyka Handlowa, Koresponden. i binrowość, Nanka o handlu, Steno- 

grałja. Nauka pisania na maszynach, 

Jako przedmioty dodatkowe będą wykładane języki: angielski francuski i 
niemiecki. 

Wykłady wieczorowe. 

g zawodniczce i Polsce, 
ważniejszych wyników uzyskanych 

iw Los Angeles zaliczyć mależy brawurowe 
zwycięstwo murzyna Tollana (USA) w 
biegu na 100 mtr. w czasie 10,3 sek, oraz 
dwa: zwycięstwa Irlandczyków. Tisdalla — 
wygrał bieg 400 mtr. przez płotki: czas 
51,8 sek. Czas ten jest lepszym od rekor- 
du światowego. Drugi Irlandczyk, O'Cal- 
laghon w rzucaniu młotem uzyskał wyniłe 
53,88 mtr. 't. ]. lepszy od rekordu olimpij- 
skiego uzyskamego w: 1912 r. na Olimpja- 
dzie w Sztokholmie. (t). 

Kurs żeglarski 
dla początkujących 

Troki stają się coraz bardziej centrem 
zainteresowań wszystkich wioślarzy i pły- 

waków. Regaty, zawody, kursy różnorod- 
ne ściągają cordz więcej osob. Jeszcze rok, 
dwa, a Troki staną się modnym, popular- 
mym ośrodkiem sportowym — takim ja- 
kim jest dziś Zakopane. 

Obecnie Ośrodek W. F. organizuje 4- 
tygodniowy kurs żeglarski dla początku- 
jących. (Dziś właśnie rozpocznie się ten 
kurs. Mogą w nim wziąć udział wszyscy 
— stowarzyszeni i nie. 

Kurs zostanie zakwaterowany w Schro- 
nisku Ligi M, i R. (kwatery Ośrodka), 
bezpłatnie, a jedynie trzeba przywieść ze 
sobą koc i prześcieradło. 

Koszt wyżywienia ponosi każdy ucze- 
stnik kursu, które wynosi 1.50 zł. w Kasy- 
nie Schroniska dzienniie od osoby. Prócz 
tego wpłacić musi tytułem wpisowego 10 
zł. — za cały kuts. Uczniowie i członkowie 
p. w. płacą > 50 proc. wpisowego. 

Prócz żeglarstwa uczestnicy przechodzą 
naukę pływania, wiosłowania, gry sport. i 
calikowite przygotowanie do P. O. $. Od 
niektórych rodzajów. sportu uczestnicy— 
uczestniczki mogą być zwolnieni, lecz nie 
od pływania i wioślarki. 

Każdy uczestnik i uczestniczka po zda- 
miu egzaminu z zakresu żeglarstwa i pły- 

evaoooooooooooGoGoGaGODGGG0GGGPG Wilii. otrzymuje świadectwo. (t.). 

` 

 



grodžiejyka 
— POGLOSKI O ROZWIAZANIU RA- 

DY MIEJSKIEJ W GRODNIE. W związ- 
ku z rozwiązaniem przez Ministerstwo 

Spraw: Wewnętrznych Rady Miejskiej w 
Białymstoku i mianowaniem komisarza 
rządowego, rozeszły się wi Grodniepoglo- 

ski, że wobec ciężkiej sytuacji finansowej 

mw jakiej od dłuższego czasu znajduje się 
Grodno, ma nastąpić rozwiązanie Rady 

Miejskiej i Magistratu m, Grodna i wyznau- 
czenie komisarza, który” zastąpi te insty- 

ituoje. - 
Jak się dowiadujemy pogłoski te są 

bezpodstawne. 
— SBZON W DRUSKIENIKACH. Li- 

czba letników i kuracjuszy w. Druskieni- 
kach dosięgła liczby 7.000 osób. Jest 'to re- 

iktordowa liczba letników i przekracza wszy 

stkie dotychczasowe cyfry. 
— PROCES KOMUNISTÓW W GROD- 

NIE. — 11 sierpnia Sąd Okręgowy w Grodnie 
rozpoznawać będzie sprawę E. Tarłowskiego, 
ucznia kt. 8-ej gimnazjum żydowskiego w 
Grodnie, oskarżonego o naleženie do partji ko 
munistycznej. 

RODIKLIS PET EAT PASTA VRK ISPA 

Racjonalnie Uiokowana 
Gotówka 

w * dobie kryzysu to wkład 

w KOMUNALNEJ KASIE 
OSZCZĘDNOŚCI POWIATU 

GRODZIEŃSKIEGO 
Wysokie oprocentowanie—calko- 
wite bezpieczeństwo — wypłaty 

na każde żądanie. | 
DZIś w KINACH P. T. K. 
TEL. 214. CE4Y ZNIŻONE 
ALTAS R DIETA 

sean. o g. 6, 8 i 10.15. 
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Dźwiękowiec 
Kino „POLONJA" 

Pocztowa 4. 
Wielki monvwentalny film polski 

Wspaniała wizja walk po- 
wstańczych 

Rok 1863 (Huragan) 
w rolach głów. Resata Renee, Zbysz- 
ko Sawan, Al. Zelwerowicz J. Turkow 
; i A Socba. 

Džwiakowiec 
Kino „APOLLO“ 

Qominik. 26. 

"DZIŚ PREMIERA! 
. Pociąg 

- samobójców 
wstęp 60 groszy. 

KINO „PALACE" 
Orzeszk. 13. 

Agnes Esterhazy 
i Iwan Petrowicz 

w przepięknym filmie p. t. 

" „Ostatni Romans" 
wstęp 40 gr. 

Hr. 
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ŠWIATOWEJSLAWY 

u. HERBATA LYONS'A 
jest do nabycia we wszystkich pierwszorz. 

handlach kolonjalnych. 

Żółte opakowanie łagodna 
Czerwone ю cierpka 
Państwowy Zakład badania żywności 

za Nr. 3813/28 stwierdził w mieszance 

Lyóns'a obecność naturalnych, szlachet- 

nych gatunków herbaty. 
Przedstawiciel na Polskę: Teofil Marzec, 

Warszawa, Mazowiecka 5. 
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JESTEŚMY ZA BIEDNI, BY KUPO; 
WAĆ BAWEŁNĘ — KUPUJMY SAMO 
DZIAŁOWE WYROBY Z WŁASNEGO 

LNU. 
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— UROCZYSTOŚĆ W KOSCIELE FAR- 
NYM. 'W|! sobotę 6, 8. w dzień Przemienie- 

mią Pańskiego o godz. 4 rano zacznie się 
w Farze 40 godz. Nabożeństwo. — N. Sa- 
kramenii będzie uroczyście wystawiony bez 
przerwy przez cały dzień sobotni, przez 
noc z soboty na niedzielę i przez całą nie- 

z*elę do godz. 8 wieczorem, — Nauki gło- 
sić będą księża przybyli z Pińska. Szczegó- 
łowy rozkład nabożeństw wywieszony na 

drzwiach kościelnych. Suma w oba dni o 
godz, 11. Zapisy panów na mocną adora- 
cję N. Sakramentu przyjmuje prof. Bołtuć 

„Pójdźmy, pokłońmy sie Panm“. 

9d Administracji 
Sprawy ogłoszeń, prenumeraty 

oraz korespondencji z pow. lidz- 

kiego i m. Lidy załatwia p. Józef 
Mikuła. 

Lida, ul. Harutowicza 1. m, 3. 
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newoqfódzka 
— URZĘDOWA. W dniu 2 sierpnia 

objął unzędowanie p. kapt. Rolewicz, nowo 

mianowany naczelnik Wydziału Bezpie- 

czeństwa Publicznego w Urzędzie Woje- 

wódzkim w Nowogródku. 

  

— ZE SZKOLNICIWA. Całe Barano- 

wicze zostały: zelektryzowame wiadomością 

iż gimnazjum im. Barbary Radziwiłłówny, 
wtóre dotąd prowadzone było bez zanzutu 

zostało pozbawione praw kat. „A” i prze- 

niesione do kat. „B“. 
Rada modzicielska, Rada Powiatowa 

BBWR. zaczęły przemyśliwać sposoby, przy 

wrócenia. „status quo". 
W wyniku tego zostało zwołane zebra- 

nie rodzicielskie w dniu 2 sierpnia o godz, 

18-tej, przewodniczył p. gen. Krok - Pasz- 

kowski, sekretarzował Głąbik. л 

Po dyskusji, która na skutek wyjaśnie- 

nia przewodniczącego, się wywiązała wi- 

dać było żal i: rozgoryczenie rodziców, tem 

więcej że stało się to bez uprzedzenia, któ 

re w: tych wypadkach winmo poprzedzać ae 

cyzję władz, to też na wniosek p. Serafina 

Głąbika uchwalono następującą rezolucję: 

„Zebrani w dniu 2 sierpnia 1932 m. na 

ogólnem zgromadzeniu modzice dzieci uczę- 

szczających do gimnazjum Barbary Rad- 

ziwiłłówny i powiadomieni o fakcie poz- 

bawienia gimnazjum praw, stwierdzając 

że: 

1) powyższym faktem zostali. zasko- 

czeni, gdyż dotąd o żadnym zarządzeniu, 

ani wskazaniu na jakiebądź usterki, któ- 

re należałoby: usunąć mie byli zawiadomie- 

ni, a wyniki ostatniej matury wykazały 

jednak ich zaufanie do szkoły: 

2) pozbawienie praw szkoły w obecnym 

czasie, gdy miema innej szkoły żeńskiej 

stawi nas w: ciężkiem położeniu, ponieważ 

odbiera możność kształcenia normalnie 

dzieci: ‚ 

3) pozbawienie praw gimnazjum, jest 

w tutejszych warunkach ciosem dla pol 

skości, : 

postanawiają poczymić wszelkie kroki, 

*stóre pozwoliłyby przywrócić stan poprze- 

dni, a mianowicie: 

1) dołożyć starań aby wszelkie usterki, 

jakie mogłyby się okazać w szkole usu- 

nąć; ь 

' 2) złożyć podamie ma ręce Pana Mimi- 

stra Wyznań Religijnych i O. P. przedsta- 

wiając faktyczny stan rzeczy. 

W tym celu wybrać delegację w skła- 

dzie: pp. Starosty Powiatowego Jerzego 

Neugebauera, Generała Krok - Paszkow- 

skiego i Pułkownikową Buruto - Spiecho- 

wiczową i Generalową Skotnicką. 

  

Początek seansów o g. 6, 815. 1015 
  

DŹWIĘKOWE Na sezon letni 

„ŠWIATOWID“ CLK 
GRODNO, Brygidzka 2. ж 2 

Wielka epopea żywiołowego humoru! 
film mówiony po Czesku p. t. 

ceny zniżone! wstęp Od 45 gr. 
100 proc. dźwiękowiec, 

FELDMARSZAŁEK 
W roli głównej genjalny komik czeski ulubieniec publicz- 

mości Vłasta Burian- 

SŁOWO 

NA FILMOWEJ TAŚMIE 
Helios: W talgach Sybiru (Kajdany) 

i Wiatr od morza. 
W tajgach sybiru — to odleżały 

już trochę film memieckiej produkcji 
z życia skazańców sybirskich, niemy 
z dorobioną ilustracją muzyczną. Nie 
mniej jeduek należy go zaliczyć do lep- 
szych filmów, któreśmy ostatnio w Wil- 
nie oglądali. Posiada interesująca fabułę 
(dla miłośników fabuły w flmie), która 
osnuta jest na miłości młodego studen- 
ta Wagarina, syna generał -.gubernatora, 
do córki jakiegoś zesłańca politycznego. 
Fabuła rozwija się na tle surowej natu- 
ry syberyj kiej, obrazów z życia zesłań- 
ców barbarzyństwa i przepychu general- 
skiego otoczenia. Cała kostrukcja filma 
oparia została na silaych kontrastach, 
które spełniają dobrze rolę napinaczy 
uwagi widza. Dobrze, wystudjowano 
charaktery głównych bohaterów: genera- 
ła, zesłańca Grota i jego córki, studenta 
i maszynisty kolejowego. Typy oficerów, 
kozaków iobfita galerja różnych „sybira- 
ków* nie pozostawiają nic do życzenia. 
Całość odznacza się prawdą, która prze- 
mawia do widza. 

Pod względem technicznym — poza 
czystością zdjęć — trzeba podkreślić 
umiejętny montaż filmu, imponujące ple- 
„nery i dobre wnętrze. 

Jedno jest tylko zagadką. Generał 
Wagarin syczy rozwścieczony do zesłań. 
ca Grota (w polskim napisie). 

— Znam was! Wy polacy... zawsze ta 
niepodległość w głowie. 

A wkrótce potem córka Grota bieg- 
nie do cerkwi, a jeszcze potem składa 
pokłony na ikonę. Czyżby więc ten pa- 
trjota polski przerzucił swą córkę na 
prawosławie, czy też współczesny cen- 
zor polski dostał sybirskeigo bzika i z 
russkawo inteligienta, jakiegoś esera 
czy anarchisty, zrobił jeszcze jednego 
narodowego cierpiętnika? Mieliśmy do- 
syć własnych. Wstyd okradać w głupi i 
niekonsekwentny sposób przedwojenną 
liberalną inteligencję rosyjską, która tak- 
że niejedną ofarę dla wolności złożyła. 

Nie dziwię się „pouczsjącym* ten- 
dencjom układacza polskich napisów: 
jest to trąd, który zżera naszą kinema- 
tografję. Dziwię się jego głupocie. Wyt- 
nij pan prędzej tę cerkiew i ikonę, bo 
normalny Polak nie chce, aby córka 
„narodowego męczennika* była prawo- 
sławną. Nie. Wytnij pan cały film, bo 
normalnemu Polakowi nie podoba się, 
że corka „narodowego męczennika" ko- 
cha się w synu gubernatora i wychodzi 
za niego zamąż. 

W drugiej części programu mamy 
wnowienie Wiatr od morza. Film ten 
widzieliśmy w Wilnie już w roku zesz- 
łym. Widzieliśmy płaczące brzózki, sen- 
tymentalnego Kaszuba, Brodzisza w roli 
romantycznego Polaka i Malicką w oto- 
czeniu płowowłosej dziatwy. I jako kon- 
trast zuchwałego i karnego Niemca. Nie 
zaszkodziłoby, aby nieco tego zuohwal- 
stwa przelać w Polaka. Nie zaszkodziło- 
by również, aby na przyszłość nie wy- 
koszlawiano treści dzieł wielkich pisarzy. 

klimatyczna. ОТМОСК «а 
Wskazania: wszelkie stadja chorób płuc- 
nych, ozdrowiny, wyczerpanie, miedo 
krwistość, zołzy, krzywica, choroby serca 
Liczne sanatorja, komtortowe pensjonaty. 

Kasyno. Zakład przyrodoleczniczy. 
Ceny umiarkowane 

  

Leśna stacja 

       Bajki Polityczne 
Aleksandra Zasztowta 

Świeżo ukazały się w druku. 

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

PANA 
щ Uwadze pp. wynajmujących 

łetniska, 
naty, pokoje i t. p 

ogame „SEOWA“ 
i do innych pism bardzo tanio 

załatwia 

Biuro Reklamowe 

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

pensjo- 

    

UPES 

B. FARDJOHN 

Tajemnica Keit 
— Czy pan jest przekonany, že ten 

młodzieniec jest winien, panie Lambert? 
— Tak — odpowiedziałem 'wardo---- 

a pan?, С 
— Czyż ja mogę mieć pewne zdanie? 

— zdziwił się, a słowa te brzmiaiy dzi- 
wnie po jego kategorycznem wystąpie- 
niu w sądzie. 

— Ależ pan sam, doktorze, widziai, 
jak on wychodził z domu ojca, po doko- 
naniu zbrodni? Pan mówił, że na twarzy 
jego malowało się przerażenie i wzbu- 
rzenie. Czyż tego nie dosyć, żeby być pe- 
wnym jego winy? 

— Muszę powiedzieć panu szczerze, 
panie Lambert, że, kiedy zobaczyłem na 
sali Reginalda Boyde, uderzyło mnie jego 
podobieństwo, do tamtego. Ale gdyby, 
malujące się na mojej twarzy zdusmienie, 
nie zwróciło uwagi wszystkich obecnycn 
na sali, nie zdecydowałbym się zakomu- 
nikować sądowi o tem podobieństwie. 

— Ale niech pan pomyśli, doktorze; 
Przecież. pan składał zeznania p:zez 

Wydawca: Stanisław Mackiewicz. 
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hpoci —$quare 
wzgląd na wykonanie sprawiedliwosci. 

— Naturalnie! 
— Z własnej inicjatywy? Bez wezwa- 

nia? 
— Tak. 
— W takim razie musiał pan powie- 

dzieć o tem podobieństwie? 2 

— Pan žle mnie zrozumiat. Natural- 
nie, że powiedziałbym. Ale wpierw byra 
się dobrze zastanowił, zanim się podzielę 
z sądem swemi podejrzeniami. 

— Wyszedłby pan z sądu, unosząc 2е 
sobą tą tajemnicę? 

— Tajemnicę? 
— Naturalnie! Bo tylko panby o tem 

wiedział! Bo przecież jest tajemnicą, ie- 
żeli nie faktem, o którym wie jedna oso- 
ba, a inne nie wiedzą! 

— Pan bardzo zręcznie stawia pyta- 
nia i wciągnął mnie pan do rozmowy, któ 
rej nie mam ochoty przeciągać. Jestem 
bardzo zajęty, panie Lambert. 

— Ja również, doktorze Pay! 
Nastąpiła krótka pauza. Każdy z nas 

czekał, że drugi zacznie mówić, wreszcie 
on pierwszy przerwał ciszę: 

—Dlaczego pan się tak niezwykle za- 
interesował tą sprawą? 

Spróbowałem zagrać komedję i, na- 
chylając się ku niemu, odpowiedziałem 

" poufnie: 
— Widzi pan, doktorze, chodzi tu o 

moją karjerę. Mogę powiedzieć to panu 
szczerze, bo jesteśmy sami i nikt nas nie 
słyszy. Każdy z nas może sobie potem o0- 
powiadać, co mu się podoba o naszej roz 
mowie, to nie będzie miało żadnego zna- 
czenia. Najważniejsze jest to, że nie ma- 
my świadków. 

— Luubię szczerość. 
— A ja lubię być szczerym. A więc, 

jak panu mówiłem, chodzi tu o moją kar- 
jerz. Aresztowałem człowieka pod oskar- 
żeniem o morderstwo i muszę dowieść, 

że jest winien. Pan wie, że w każdym za- 
wodzie są zazdrośnicy i intryganci, u nas 
ich nie brak również. Wielu zazdrości 
mi i chciałoby zająć moje miejce. Będzie 
to dla nich wielki tryumi, jeżeli będę mu- 
siał wypuścić aresztowanego przeze miie 
Boyde'a z powodu braku dowodów. Alte 
ja im nie zrobię tej przyjemności! Wizyta 

    

Dźwiękowe Ceny od 40 gr. Rewel. 
pregram. 

2) po raz pierwszy 
w weisji dźwiękowej 

Kino 

HELIOS" 

1) Symfonja dwóch serc 

WOŁGA... WOŁGA... 

podwójny ULUBIENIC 
Pieśń © 

czarujący dźwięko- 
A F L 0 T Y wiec erotyczny. 

Atamanie Stieńce Razinie rosyjskie śpiewy 
i chór. Rez. W. Turzańskiego. W rol gł. FH. Schlettow. 

Na i sty sesns ceny Zzniżone. Początek o godz. 4. 

  

Dźwiękowe kino 

HOLLYWGOD 

Mickiewicza 

Najnowsza wersja dzwiękowa! Wszech- 
Światowej sławy arcydzieło A. Dumasa 

ceny miejsc na wszystkie seanse: Baikon30gr. Parter 60gr. 
„DAMA KsMELJOWA" 

Roland. Potężny tilm z życia wielskiej kurtyzany. Olśn:ewająca wystawa! Porywająca ireść! 

w rol, gł słynna gwiszda ekrznu 
NORMA TALMADGE i Gilbert 

Nad progrzm: Dodatki dźwiękowe. 
  

DZWIĘKOWE KINO Dziś! Dowcip! Humor „KARJERA DOLLY” w roli tytałowej mowa 

  

i błyskawiczne tempo gwiazda pierwszej wiel 
CGI i N 42 w filmie p. t. kości, czarować będzie 

niewysłowionym urokiem, dziewczęcią świe- Nad program: Doskonałe dodatki 
> żością i porywającym iemperamentem Doliy Haas. dźwiękowe. 

Wielka 47. Tel. 15-41, Ceny od 25 gr. Początek o godz. 4, 6, 8, 10.15, w dnie świąt, o godz, 2 ej. 

Dziś! Humor. Sentyment. Uczucie. Wystawa! 
mistrz subtelnego erotyzmu stworzył perłę da- 

Dźwiękowe kino 

„PAN“ 

  

Richard Eichberg 

„Panna 

wci ipu i temperamentu w rozkosznej opercice 
špiewuo-tanecznej 

Wdówka” 
W rol. gł. żywiołowa Muriel Angelus, bohaterka tilmu „Postrach Salonów* i Gene 
Gerard. Szał tańca. Żywiołowe tempo Nad program dodatki dźwiękowe między in- 

nymi światowej sławy chór „Zielony Raj". 
Początek o godzinie 4, w dnie świąt. o godz. 2-ej. Ceny od 38 gr. 

  

Dziś! Wielki podwójny 
Kino-Teatr program! Po raz pierw- 

„STYLOWY“ szy w Wilnie! 

Wielka 36 

Niewelnica Księcia Borysa 
z życia rosyjskiej arystokracji, Niewidziany przepych wystawy. W rol. gł. Billie Dove i Ben Lyon. Wielka egzotyczna 
sensacja p. t „WYSPA STRACEnCUW" sensacyjny dramat w 8 akt. z życia białych na egzotocznej wyspie W ot. gł. 

wielki saloma- 
wo - erotyczny 
dramat w iQakt. 

Betty Bronson i Milton Sils. Nad program: Najnowszy dźwiękowy tygodnik Paramounta, 

  

  

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach i 

składach aptecznych znanego 

środka od odcisków 

Prow. А. РАКА. 
  

   
    

E Drzewo opałowe, 

  

  

GABINET 
Racjonalnej kosmetyki leczniczej 

Wilno, Mickiewicza 31 m. 4. 

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

cjonalnej. 
Codziennie od g. 10—8. 

W. Z.;P. 

| 
w Wilnie, ul. Tartaki 28, t 

Dostarcza również dla urzędów 

AAAAA. 

    

sosnowe i olszowe, oraz węgiel 
górnośląski 
POZO. ERIC A 

SKŁAD DRZEWA 

Michała hr. Tyszkiewicza 

Dla P.P. Urzędników na raty. 

s podejaajęcy 
й się każdej roboty 
— znający gruatownie 
swój fach, trześwy, — 
uczciwy, prosi © [ekie- 
kolwiek zajęcie. Lwew- 
ska 30 m. 3. Zarzkow- 
ski Rajmund. 

zeladnik szewcii, 
dobry fachowiec, 

ze skromnemi wyma- 
ganiami szaka zującia 
od zaraz, solidny, nie 
pije. Żórawia 6 m. 5— 
Aleksandrowicz Kari 
mierz 
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brzozowe, 

  

G. 75h 

i instytucji. 

  

okarz, gruntowuie 
obeznany ze swym 

zawodem, zdoluy - 
chowiec. — peszntnie 
pracy. Kocowski Jam. 
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LICYTACI 

Wileński Lombard ,, 
Wiido, Hetmańska 1 (róg Wielkiej 53) tel. 722 

podaje do ogólnej wiadomości, że 16 i 17 sierpnia r.b. o godz, 
4.ej p.p. odbędzie się w lokalu lombardu 
pionych i nieprolengswanych zastawów od Nr50.000 doNr 

  

Potrzebne mieszkanie 
2-3 pokoje z kuchnią, w Śródmieściu. 
Oferty do Administracji „Słowa* dla T.C. 

  

OBWIESZCZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, rewi 
ru 8-go z siedzibą w Wilnie przy ul. Bernar- 
dyńskiej nr. 3 m. 3, zgodnie z drt. 1030 U,P,C. 
podaje do wiadomości publicznej że w dniu 8 
sierpnia 1932 r. o godzinie 10 rano w Wilnie 
przy ul. Wielkiej nr 15 odbędzie się sprzedaż 
z licytacji powtórnej należącego do firmy „Ch. 
Dzinces* majątku ruchomego, składającego się 
z 30 walizek fibrowych i płóciennych, 15 pu- 
dełek do kapeluszy drewnianych i 40 par bu- 
cików sportowych, oszacowanych na sumę zł. 
530; т 

Komornik (—) A Rubom. 

nowość sensacyjna!!!     
W przeciągu 48 godzin stajasz 

się niepalącym za pomocą naszego 
wiecznego inhalatora „SANTA“ w tormie 
papierosa. Skutek zapewniony. 

  

(prawnie zastrzeżony) 

„SANTA* chroni od wszelkich chorób, 
przedłuża życie, daje gwarancję spędze- 
nia dłagich zadowolonych lat, daje za- 
dowolenie moralne i firyczne, krzepi 
nadwątlone zdrowie. 
SANTA jest wykonany estetycznie i słu- 
żyć może dużo lat, 
Dla zaprowadzenia, oddajemy 1000 521 
po cenie reklamowej 2 zł. za sztukę. 
Wysyłamy za pobraniem pocztowem 
wraz z broszurą i sposobem użycia. 

Dom Wysyik. „LUPKA“, skrz. poczt. 
556 oddz. 120. 

Ofiarv 
Bezimiennie dla rodziny B, polecanej 

przez T-wo Św. [Wincentego a Paulo 1 zł. 

P. Ł, dla ltejże rodziny 

ZS A aa taj EEEE 

moja u pana ma charakter nawpół ofi- 
cjalny, a nawpół osobisty. Oczywiście, 
jeżeli pan mi powie: „pańskie sprawy o- 
sobiste nic mnie nie obchodzą**, — będę 
musiał przejść na tory czysto oficjalne. 
W takim razie będę musiał traktować pa- 
na jako świadka, który nie chce dopomóc 
sprawiedliwości. 
— Sprawiedliwość przedewszystkiem! 
— Naturalnie. Czy możemy więc cią- 

gnąć dalej naszą rozmowę? 
— Dobrze, proszę dalej! — uśmiech- 

nął się. — Chociaż pierwszy raz w życiu 
zdarza mi się poświęcić tyle czasu spia- 
wie, nie mającej nic wspólnego zmemi za 
interesowaniami. Pan chyba rozumie, że 
to wszystko nie ma nic wspólnego z na- 
uką? 

—
 

Trudno byłoby powiedzieć, czy słowa . 
te miały być żartem, czy były wypowie- 
dziane poważnie. Twarz jego pozostała 
niewzruszona i obojętna. 

— To jest też w pewnym związku z 

nauką — zaprzeczyłem, — może nawet 
stanowi pewną gałąz nauki. Całe pokoie- 
nia opracowują metody, któremi teraz po 
sługuje się nasza policja. Zeznania pań- 
skie, doktorze, mają ogromne znaczenie 

  

100030 i od Nr 1 do Nr 20395. 
UWAGA: w dniu licytacji prolonga 

lombard nie będzie przyjmować. | 

Bystrzycka 14. 

  

A mea SE 
i ukiernik. Za 

Kresowja dobrze swój aa 
precowity.  Przyjate 
posadę — za skromne 
wyuagrodzenie. Tum- 
mel Ernest, Pańska 7. 

licytacja niewyku- 

Młoda nauczy- 
cieika 

t N-rów licytacyjnych   
i] 
Lekarze 

DOKTOK 
Bilumowicz 

choroby weneryczne, 
skórne i moczopłciowe 
Wielka 21, tel. 921, 

UW S=PS"=T 
w niedzielę 9—1. 

W. Z. P. 28. 

AŻAŁAZAAAAADAŻDDAACAA 

Kupno 
SPRZEDAŻ 

  

i 

Plac przy ui. Kal- 
waryjskiej 

Nr 132 do aprzedania 
działkami na dogod- 
nych warunkach, Do- 
wiedzieć się: Wielka 
33 m. 1. 

Letniska 
AKBAR AAAA A | 

Dwór wiejski 
przyjmie letników po 
4zł, dziennie las, rze- 
ka: wiadomość Tatar- 
ska 17 m. 3 od 1—5 p.p. 

Letniska 
na wsi—doskonałe ca- 
łodzienne utrzymanie 
—las, jagody. Komu- 
nikacja autobusowa. 
Szczegóły: Mickiewi- 
cza 49—2. 
zj 

MAŃÓŻAAAAŁAAADAGAE Aa 

PoSZUKUJĄ 
PRACY 

NVVVYVYVYVYVYTYVYVYS 

Poszukuję 
posady  ekspedjeniki 
bony lub gospodyni, 
Nowy Świat, Nowc= 
Oszmiańska 4 m. 2. 

  

tudent Politechniki 
Warszawskiej przy- 

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

Go: poszuknje 
bezpłatnej prakty- 

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

A uczycielka 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, sklepie, inka- 
senta lub innej. Łaska- 
we zgłoszenia do Ad- 
ministracji pod,kaucja* 

tudent matematyki 
wyjedzie do ma» 

jątkn na kondycję na 
sierpień Za utrzyma- 
mie. Łaskawe oterty 

  

w Adm. „Słowa* pod 
„A. B 

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

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

RAA 

IRE: uczciwa 
pracowita przyjmie 

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

|= acc 
Eon: zdolny, — 

pracowity poleca 
się. Bakszta 14. Jann- 
szkiewicz Witold. 

Sc dobry robot. 
nik, bardzo potrze- 

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

przyjmie pracę na 
najskromuiejszych 

waruakach w zakładzie 
piekarskim wykwaliti- 
kowagy lachowiecepie- 
karz. Lipowa 26 
Liksza Jan. 

Służąca 
z dobremi  świade- 

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

Poszukuję 
posady gospodyni znańmi 
się na hodowli drobin, 
wyrobie wina, krawie: 
czyźnie i iryzjerstwie 
Warszawa Rybaki 10-35 
Dominika Grabinr 

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

Kucharka 
ze świadectwami po- 
sznkuje posady na wy- 
jazd, zauł, S-to Jerski 
4—23, 

  

  

wy;edzie na fato «a b. 
skromnem wynagrodze 
niem do fziecke od 
7—10 lai. Świadectwo 
b. dobre, Wielka 27—3, 
od 11—1 godr. 

Kucharka 
czyli służąca do wszyst- 
kiego z dobrem gota- 
waniem posznkuje pa- 
sady, zgadza się na 
wyjazd, posiada Świa- 
dectwa Adres Tater- 
ska 16—7. 

akis spokojne, — 
lubiąca dzieci pa- 

szukuje pracy, Maże 
wyjechać ma wieś, -—— 
Awsiukiewicz Emilie 
Zaułek Betlejemski 8. 

EA Ėė 
Właścicieli kamienie 
prosi o posadę dozur- 
cy były nauczycie (z 
rodziną, żonatyj—-Skraj 
nia nędza, Chętnie, 19- 
miennie i gorliwie speł 
ni swe czynności. Aćres 
w redakcji lub Zarze- 
cze 15-12. —o 

A 
R=peruie zamkė 

dorabia kłacze, 4%- 
nio, solidie szybka 
wykwalifikowany śls - 
sarz Bruzga Stenisiaw 
Saraceńska 14 m. VA, 

lusarz - mechanik 
pozostający ber pra* 

cy przyjmie posadę u 
skromnych warunkach 
— Pracowity, solidny, 
uczciwy. Dobry robot» 
nik, Tokarska 6 mt. 6. 
Zaulewicz. Władysław 
  

CĘ- wykwałifiko- 
wany, # polecenis- 

mi podejmie się pracy 
w swojej specjalności, 
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Reginald Boyde twierdzi, że wrócił pro- 
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sto do domu przed północą i położył się 
spać. Ale nie może tego dowieść. Dlacze- 
go? No, bo to nie ulega wątpliwości, że 
to jego właśnie widział pan wtedy nad 
ranem na schodach! Ale teraz wszystko 
zależy od tego, czy pan zechce z równą 
stanowczością powtórzyć swoje zezna- 
nie; wszystko zależy od tego. Doktorze, 
nie powinien pan kierować się litością i 
musi pan stać twardo na poprzednie 
stanowisku. Zbyt wiele zależy od pana! 

Widocznie dobrze postawiłem spra- 

wę a że nie uśmiałem się na umór, muszę 

teraz naśmiać się dosyta, wspominając 
naszą rozmowę. 

— Przedewszystkiem zależy pańska 
karjera! — powiedział ironicznie. 

— Tak, ale i dobro społeczne również 

— Czy to ma znaczyć, że moja obec- 

ność w sądzie jest konieczna? 
— Nie możemy się obejść bez pana. 

Będzie pan wezwany, jako świadek. 
—. Kiedy? 

— W przyszły piątek, do sądu poli- 

cyjnego przy Bishop - street. Jeżeli nie 
będziemy mieli dowodów przeciw oskat- 

nat 

żonemu, adwokat rozbije nas swemi ar- 
gumentami. 

— Widocznie będę musiał przyjść,—- 
obiecał dr. Pay. 

— I będzie pan twierdził, że własnie 
Reginalda Boyde widział pan wtedy? 

— Tak, o ile można wierzyć swym e- 
czom i pamięci. 

— Pallaret potrafi zbić z tropu każ- 
dego świadka swemi pytaniami! 

— Ja się przygotuję. 
— On będzie próbował rzucić cień 

na pańskie zeznania. 
Słaby uśmiech przemknął po zacię- 

tych ustach. 
— Niech spróbuje! 
— Musi pan być szczególnie katege- 

ryczny, wobec twierdzenia pani Death, 
która mówi, Po w tym samym czasie, w 

którym pan Widział Reginalda Boyde, «- 
na stała przed domem jego Ojca i nie by- 
ło tam nikogo, nikt nie otwierał drzwi. 

Słowa jej były sprzeczne z pańskiemi 
— Wiem о tem. 
— Twierdzi, że zegar na wieży wy- 

bił trzecią, kiedy tam stała. 
(D.C.N.) 
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