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Na zeszłe Olimpjady mógł jechać rów 

nie dobrze stróż z kanalizacji, jak mistrz 

Polski — mieli jednakową pewność od- 

padnięcia przy pierwszym starcie. Teraz 

posłaliśmy mało zawodników, ale aa 

podstawie ich naprawdę świetnych wy- 

ników, to też trzeba przyznać, że nie- 

którzy bardzo nas zmartwiili. 

Weissówna, co jak dobrze nastawio- 

na katapulta rzucała stale 40—41 mtr., a 

jak dobrze sobie podjadła 42 przeszło, ta 

Weissówna pewniaczek, faworytka, re- 

kordzistka rzuciła zaledwie 36 mtr. 94 

cm. że tak słabym wynikiem zajęła trze- 

cie zaszczytne miejsce, to już tylko jej 

szczęście. Inne zawodniczki były również 

stremowane i rzucały kompromitująco. 

Dwie grube Amerykanki — Coppeland 

40 mtr. 56 cm. i Osborn 40 mtr. 41 cm. 
rzucały jak zwykle, nikt im nie zagrażał. 

Konopacka na zawodach, przy silnej 

konkurencji rozgrzewała się, rzucała ie- 

piej. Weissówna speszyła się nieprzy- 

zwoicie, złoty medal, pewny, zdawało sie, 

wyślizgnął się niepowrotnie. 

Zato Walasiewiczówna nie zawiodła. 

Drżała przed startem, nigdzie przecie 

niema tylu fuksów, co w  stumetrówce, 

ale nie została w dołkach — 11,9, to 

fenomenalny wynik! Kto przypuszczał, 

że kobieta może przebiec setkę poniżej 

12 sekund. Walasiewiczówna  dokazała 

tej sztuki — jest to równa rewelacja jak- 

by jakiś mężczyzna zeszedł poniżej 10 

sek. Setka, to najważniejszy bieg — suk- 

ces Walasiewiczówny jest przeto bez- 

apelacyjny — to najszybsza, najlepiej 

 biegająca kobieta na świecie! Ameryka- 
nie gryzą paznokcie ze złości — nic je=" 

dnak nie mogą powiedzieć: Walasiewi- 

czówna jest Polką z krwi i kości! 

A co za pech z tym pantoflem Kuso- 

cinskiego. Zgrzytać się chce czytając, iż 

stopa tak mu spuchła, tak jest odbita, 

że mowy niema o bieganiu. 10 klm. — 

zapewne wspaniałe zwycięstwo, ale by 

być niekwestjonowanym mistrzem świa- 

ta, niezaprzeczalnym następcą Nurmie- 

go, muusiałby Kusociński zwyciężyć i 
na 5 klm. — dystansie popularniejszym, 

częstszym w użyciu, niż 10 klm. W bie- 

gu na 5 klm. zmierzyłby się Kusociń- 

ski z mistrzami wszystkich krajów, z 

Lehtinenem, wierzymy, że pokonaiby 

wszystkich — jest przecie w fantastycz- 

nej formie, w niebywałej kondycji. Roz- 

biłby koalicję fińską, udowodnił, że ;est 

super-super-asem. 

Pech, straszliwy pech nie pozwa'a 

na tę walkę ludzi o żelaznych sercach, 

płucach i nogach. Kusociński zrobił cze- 

go się po nim spodziewaliśmy, złośliwa 

kontuzja niweczy możliwość jeszcze wię- 

kszego, pełniejszego triumfu. 

Dwa pierwsze miejsca, jedno trzecie 

i szóste — to dobrze, bardzo dobrze. 

Do zupełnego zadowolenia wkrada się 
jednak zgrzyt: mogło być jeszcze lepiej! 

Naturalnie, Heljasz się zbłaźnił, Pław- 

czyk przeiujarzył, Weissówna  splajto- 

wała. Po Siedleckim i Schabińskiej, nie- 

ma się czego spodziewać — nie mają 

szans. Ale i tak zdobyliśmy złote medale 

— tradycja Konopackiej została utrzy- 

mana, jej wyłom poszerzony, teraz bę- 

dzie z roku na rok lepiej. Mimo pecha, 

który zaciążył na naszej ekspedycji, 

mimo szpetnego spadku formy  niektó- 

rych zawodników, musimy się cieszyć: 

Olimpjada jest dla nas sukcesem. 
Karol 

PRZEDBIEGI NA 1500 MTR. 

LOS ANGELES, PAT. Przebieg na 1500 
metrów dał następujący wyniki: Pierwszy 
przedbieg przyniósł zwycięstwo Amerykani 
nowi Cunninghamowi 3 m. 55,8 s. Drugi 
przedbieg wygrał Loveloek (Nowa Zelan- 
dja) 3 m. 58 s. W trzecim przedbiegu zwy- 
ciężył Beccali (Włochy) 3 min. 59,6 s. 

CHóD NA 50 KM. 

LOS ANGELES, PIAT. Chód na 50 kim. 
wygrał Amerykanin * Green. Zwycięzca 
przebył dystans 50 klm. w ciągu £ godzin 
50 min. i 10 sek. Drugie miejsce zajął Ło- 
tysz Dalinsch 4 godz. 57 m. 20 sek., trze- 
cie miejsce — Włoch Frigerio 4 godz. 59 
min, 06 sek. 

ŁOWO 
WiLKĆ, Piątek 5 sierpnia 1932 r. 

Redakcja j Administracja, Wiłno, Zamkowa 2, Otwarta od g, 9 do 4, Telefony: Redakcji — 17-82, Administracji — 226, 

LOS ANGELES PAT. — Nieoiicjal- 
na punktacja olimpijska przedstawia się 
po wczorajszych rozgrywkach jak nastę- 
puje: 

Pierwsze miejsce — Stany Zjedno- 
czone — 208 punktów. 

Drugie miejsce — Francja — 58 pun 
któw. 

Trzecie miejsce — Niemcy 5314 pun 
kta, 

Czwarte miejsce — Anglja — 37 pun 
któw. 

Piąte miejsce — Włochy — 37 рип- 
któw. 

Szóste miejsce — Kanada —27 pun- 
któw. 

Siódme miejsce 
punktów. 

ósnze miejsce — Irlandja — 20 pun- 
któw. 

Dziewiąte miejsce — Czechosłowacja 

— POLSKA — 25 

— 19 punktów. 
Dziesiąte miejsce — Japonja — 17 

punktów. 
jedenaste miejsce — Finiandja —16 

punktów. 
Dwunaste miejsce — Austrja — 9 

punktów. 
Trzynaste miejsce — Szwecja — 8 

punktów. 
Czternaste miejsce 

punktów. 
— Danja — 5 

  

Opłata pocztowa ujszczona ryczałtem, 

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca, Addnistra- 

cja nie uwzględnia zastrzeżeń do co rozmieszczenia qłoszeż, 

Piętnaste miejsce —Łotwa—5 pun- 
któw. 

Szesnaste miejsce — Argentyn: —4 
punkty. 

Siedemnaste miejsce — Filipiny— 4 
punkty. 

Osiemnaste miejsce — Nowa Ziau- 
dja — 3 punkty. 

Dziewiętnaste miejsce — Poluinio- 
wa Afryka — 3 punkty. 

Dwudzieste miejsce — Węgry— 3 

Dwudzieste pierwsze miejsce —Bra- 
zylja — 1 punkt. 

W punktacji lekkoatletycznej meskiej 
prowadzi również Ameryka, mając 151 
p., drugiej miejsce — Anglja 28 p., trze 
cie — Irlandja — 20 p., czwarte— Ka- 
nada — 19 p., piąte — Niemcy—B p., 
szóste — Finlandja — 16 p., siódne — 
Japonja — 14 p., ósme — POLSKA — 
10 punktów, dziewiąte — Szwecja — 8 
p., dalej Włochy, Francja, Łotwa, Filipi 
ny, Czechosłowacja, mając po 4 p., Wę- 
gry, Nowa Zelandja, Południowa Afry- 
ka, Argentyna i Brazylja. 

* * * 

Biorąc pod uwagę małą,  proporcjotainie 
do innych państw, liczbę naszych reprezentan 
tów, (Ameryka 340, Japonja 207, Polske 20) 
należy przyznać, że zawodnicy polscy uzyskali 
doskonałe tniejsce. 

Dwa dalsze sukcesy Polski 
Wałasiewiczówna i Kłukowski zdobywają złote medale 

Po pierwszym, pelnowartošciowym sukce- 
sie Polski na Olimpjadzie (zwycięstwo Kuso- 
cińskiego) przyszły następne; pierwsze miej- 
sce uzyskane przez: Walasiewiczównę, w Die- 
gu na 100 m. i pierwsza nagroda w konkur- 
sie płaskorzeźby przyznana Klukowskiemu. 

Sukcesy te były tem pełniejsze, że Wala- 
siewiczówna mimo złego wystartowania, do- 
pędziła swe przeciwniczki i pobiła rekord 
świata — 11,9 sek., a sukces uzyskany na 
polu. sztuki wzimocaiło jeszcze zdobycie Urugie 
go miejsca, w dziale grafiki, przez Konarska, 
oraz nagród honorowych przez Bylinę i Bo- 
rowskiego. 

Nie powiodło się Weissównie. Stremowana, 
nie mogła się w rzucie dyskiem zdobyć na... 
bodaj powtórzenie wyniku, osiąganego kilka- 
krotnie po przyjeździe do Los Angeles. Zaję- 
ła trzecie miejsce rzutem 38,74. Miała przecież 
kilka razy ponad 42 mtr., a zwyciężczyni o- 
limpijska amerykanka Capeland osiągnęła tyl- 
ko 40,56 m. 

Walasiewiczówna w tej samej konkurencji 
  

NIEPOWODZENIE SCHABIŃSKIEJ 

LOS ANGELES, PAT. W biegu na 80 
m. przez płotki pań odbyły się odrazu pół- 
finały. Schabińska (Polska) startowała w 
drugim półfinale, gdzie zajęła 4-te miej- 
sce 'w: niezłym czasie i ładnym stylu 12,3 s. 
W tym półfinale pierwsze miejsce zajęła 

Hall (Ameryka) 12 s. Ponieważ do finału 
weszły trzy pierwsze z każdego półfinału 
Schabińska odpadła od dalszych rozgry- 
wek. Pierwszy półfinał wygrała Didrikson 
(Amerykanka) 11,8 s. ustanawiając no- 
wy rekord światowy. 

ZAWODY ZAPAŚNICZE 

LOS ANGELES. PAT. Olimpijskie za- 
wody zapaśnicze w wolnym stylu zostały 
już zakończone. W wadze koguciej Zembo 
ri (Węgry) pokonał Jaskariego. Ten ostat 
mi przegrał również z Amerykaninem Pe- 
arse. Mimo że, Pearse, Jaskari i Zombor1 
mieli równą ilość punktów, przyznano 
zwycięstwo i pierwsze miejsce Pearsowi, 

a to z tego względu, że Amerykanin od- 
niósł zwycięstwo nad obydwoma współza- 
wodnikami, 

W wadze piórkowej, w finale Finland- 
czyk Pihlajamaki pokonal Szweda Karlso- 

na. W wadze lekkiej mistrzem został Fran- 
cuz Pocome, W wadze półśredniej pierwsze 

miejsce zajął Amerykanin Vonbebben. W 
wadze półciężkiej w finale Mehring (Ame- 
rylkka) wygrał z Scafrem (Australja). W 
wadze ciężkiej mistrzostwo zdobył Szwed 
Richthoff. 

SALING WYGRYWA „PŁOTKI* 

LOS ANGELES. PAT. W finale w bie- 
gu na 110 metrów przez płotki zwyciężyć 

Amerykanin Saling w czasie 14,6 s. 

DRUGIE ZWYCIĘSTWO TOLANA 

LOS ANGELES. PAT. Rozegrano tu 
półfinały biegu na 200 m. Pierwszy półfi- 
nał wygrał Amerykanin Matcalfe w czasie 

21,5 s. W drugim półfinale zwyciężył Nie- 
miec Jonath w czasie 21,5 s. 

Do finału weszli Metcalfe, Simpson, 
Luti, Jonath, Walters i Tolan, 

Finał biegu na 200 mtr, wygrał Tolań 
(Amerykamin) w czasie 21,2 s. Jest to re- 
kord olimpijski. Tolan wyprzedził Simpso- 
na (Amerykaniana), Metcalfea, Jonatha, 
Lutiego (Argentyna) i Waltersa (Połud- 
niowa Afryka). 

REKORD ŚWIATOWY W SKOKU 
O TYCZCE 

LOS ANGELES. PAT. W skoku o ty- 
czce Amerykanin Miler zajął pierwsze 
miejsce, osiągając 4 metry 31 em., bijąc 
przez to mowy rekord światowy. Drugie 
miejsce zajął Japończyk Nishida, skacząs 
na 4 metry 26 cm. 

zajęła 6 miejsce, zdobywając 1 punkt. 
Kusociński mimo chęci nie mógł startować 

w biegu na 5000 mtr. Szkoda wielka, gdyż, — 
jak okazało się — jego najgroźniejsi przeciw - 
nicy Finnowie nie wykazali dobrej tormy. W 
tych warunkach najproduktywniejszym człon- 
kiem naszej ekspedycji okazała się Walasiewi- 
czówna, która prócz walnego zwycięstwai w 
biegu zdołała zająć miejsce w rzucie dyskiem. 

Za kilka dni dowiemy się o wynikach uzy- 
skanych przez szermierzy wioślarzy. Ko 
wie, może sztandar polski jeszcze rak zawiś- 
nie na maszcie olimpijskim. 
  

HELJASZ PRZEGRYWA DYSK 

LOS ANGELES. PAT. W finale rzutu 
dyskiem Anderson (Amerykanin) zajął 
pierwsze miejsce z wynikiem 49 m. 48 ciu. 
Jest to nowy rekord olimpijski. Drugie 
miejsce — Laborde (Amerykanin) —48 m. 
45 em., trezcie miejsce Firancuz Winter 47 
m. 85 cm. 

Startujący w tej konkurencji  Heljasz 
(Polska) zajął 18-te miejsce. Najlepszy je- 
go rzut wynosił 42 m. 59 cm. Drugi rzut 
był nieważny, a w. trzecim osiągnął 41 m. 
55 cm. 

TRZY KONKURENCJE KOLARSKIE 

LOSANGELES. PAT. W biegu kolar- 

skim na 1000 mtr. pierwszy półfinał wy- 
grał Chaillot (Francuz) w czasie 12,8 sek. 
puzed Grey'em (Australja). W drugim pól 
finale zwyciężył Egmont (Holender) 12,8 

sek. przed Wlochem Pellizzori. 

W finale Chaiilot pokonał Eegmonta w 

czasie 12,5 s. W dnugim finale Egmont 
zwyciężył Chaillota 12, 6 sek. 

W trzecim decydującym finale zwycię- 
żyl Egmont, zdobywając mistrzostwo tej 
konkurencji. 

* 

LOS ANGELES, PAT. W biegu kolar- 
skim na 1000 metrów na czas zwyciężył 
Grey (Australja), osiągając czas 1 min. 13 
sek. przed Egmontem, który osiągnął dza» 
1 m. 13,35 sek. 

* * 

* о* * 

LOS ANGELES. PAT. Bieg kolarski 
szosowy na dystansie 100 klm. wygrał 
Parvesi (Włochy) w czasie 2 godz. 28 mi- 
niut i 5 sek. 

INDJE ZWYCIĘŻYŁY JAPONJĘ W Hó- 

KEY'U NA TRAWIE 

LOS ANGELES. PAT. Pierwszy mecz 
hockey'u na trawie, rozegrany pomiędzy 
Indjami a Japonją, zakończył się zwycię- 
stwem Indyj 11:1. 

Nowe wystąpienie 
Boraha 

MINNEAPOLIS. PAT. — Borah w 
mowie, poświęconej sprawom przemysia, 
związanego z rolnictwem, oświadczył, 
iż wszystkie konierencje ekonomiczne 
skazane są na niepowodzenie, o ile dzię-- 
ki wspólnemu wysiłkowi narodów nie 
zostaną jednocześnie rozwiązane zagad- 
nienia odszkodowań, długów wojennych 
i rozbrojenia. 

Stany Zjednoczone winny wystąpić 
z inicjatywą w tej sprawie, ponieważ z 
trudnej sytuacji, w jakiej się znajdują, — 
iogą wydostać się tylko współpracując 
z innemi narodami. O ile Europa uregua- 
luje w sposób ostateczny sprawę odszko 
dowań i rozbrojenia, Stany Zjednoczo- 
ne będą gotowe do anulowania długów 
wojennych. 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
śRASŁAW — Ksjęgarnja T-wa „L“, 
BIENIAKONIE — Buiet Kolejowy, 

  

BARANOWICZE — ul, Szeptyckiego -—— A, Łótzuk, 
DĄBROWICA (Polesje) —- Ksjęgerzia K, Malinowskiego, 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — i, Zamkowa — W, Włodzimierow 
GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 
AORODZIEJ — Dworzec Kołejowy —- K. Smarzyński, 
FWIENIEC — Sklep tytoniowy — 3, Zwierzyński, 
KLECK — Sklep „Jednošė“ 
LIDA — ul, Suwalska 13 — S, Mateskį, 
MOLODECZNO — Ksiegarnja T-wa „Ruch“, 

NIEŚWIEŻ — 

POSTAWY — 

"OWOGRÓDEK — Elva Bi, Michaiskį 
N..ŚWIĘCIANY — Kaiegarnia T-wa „Ruch“, 
OSZMIANA — Ksjęgarnia Bpdłdz, 
PIŃSK — Ksjęgarnia Polska — St, Bednarski, 

Księgarnia 
STOLFCE — Ksjęgarnis T-w2 5 

SŁONIM — Księgarnia D. Lusowskiego, ut, i 

ST, SWIECIANY — M, Lewin —Biuro Gazetowe, ul, 3 Mais E 

оОр ni, Ratuszowa — Księzarniu jet 

ego, 

Polskiej Macierzy Sztotnej, 
m 

Mickejewiczz :& 

WILEJKA POWIATOWA — ui, Mickiewicza 24, V, fuczewocg. 

WARSZAWA — Tow, Księgarnj Koi, „Ruob“, 

GR ao k DANIS S T T IAA SIT сРа 
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nadesłane, milimetr 50 gr, Kronika rekłamowa miijmeir 60 gr, W numerach świątecznych, oraz z prowincji o 25 proc. śrożeż, 
Zagraniczne 50 proc, drożej, Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne a 50 proc, drożej, Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń ce 
do miejsca, Terminy druku mogą być przez Administrzcję zmieniane dowolnie. Za dostarczenie mumneru dowodowego RD Er. 
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- Nowy dekret O R 3 
Žž 
a emczech m 

zwalczający teror polityczny 
BERLIN PAT. — Gabinet Rzeszy na 

odbytem dziś pod przewodnictwem nii- 
nistra von Gayla posiedzeniu uchwalił 
dekret, wprowadzający bardzo zaostrzo- 
ne środki represyjne przeciwko wszelkie 
go rodzaju aktom terroru politycznego. 
W obradach nie brali udziału bawiący 
poza Berlinem kanclerz von Papen i ini 

nister Schłeicher. Według informacyj biu 
ra Conti, gabinet uzależnił wprowadze- 
nie tych zarządzeń od dalszego rozwoju 
wypadków. W tej samej sprawie obra- 
dował dzisiaj komisaryczny rząd pruski. 
Prasa informuje, że dekret rządu Rzeszy 
zawiera represje aż do kary śmierci włą- 
cznie. 

2 Ciągłe zamachy bombowe 
BERLIN PAT. — Doniesieniom o zama- 

chach bombowych i napadach  rewoiwero- 
wych w Niemczech, dokonywanych przeważnie 
w nocy, niema końca. Prócz wiadomości o 5е- 
rji aktów terroru w Monachjum nadchodzą 
wiadomości '© coraz to nowych wykroczeniach. 
W - miejscowości Meulauken w , Prusach 
Wschodnich do wnętrza urzędu sądowego rzu- 
cono bombę, która, wybuchając,, wznieciła po 
żar. W Ortelsburgu rzucono bombę do donu 
towarowego, Bomba wznieciła pożar w budyn 
ku i wyrządziła wielką krzywdę. O bóikach 
między hitlerowcami i ich przeciwnikami po- 

Burzliwa noc 
BERLIN PAT. — Ubiegła noc w Mona- 

hjum miała przebieg nadzwyczaj burzliwy — 

Niewyśledzeni dotychczas sprawcy dokonali 

szeregu zamachów na wielkie sklepy, rzuca- 

jac do wnętrza bomby, które jednak nie wy- 

buchły. Podpalono pozatem urządzenia na sta 

djonie imienia Dantego, oraz schronisko mło- 

dzieży socjał - demokratycznej, gdzie również 

eksplodowało kilka podłożonych bomb. Straż 

ogniowa z trudem zdołała opanować pożary. 

Prasa donosząc o nowych aktach terroru, 

zaznacza, iż rząd niemiecki nie cofnie się przed 

wprowadzeniem kary Śmierci na uczestników 

zamachu, i przed ogłoszeniem stanu wyjątko 

wego cywilnego, o ile fala terroru nie usta- 

nie. Równocześnie w szeregu dzielnic miasta, 

doszło do krwawych starć pomiędzy komuni- 

ŻĄDANIA 
BERLIN PAT. — Po powrocie z Mona- 

chjum przywódca riarodowych Socjalistów kpt. 
Goering odbył dziś konierencję z ministrem 
spraw zagranicznych von Neurathem. Rozmo- 
wa — jak donosi prasa — dotyczyła warun- 
ków, od których naródowi socjaliści uzależnia- 
ją wstąpienie do gabinetu. Oficjalne rokowa- 
nia w tej sprawie podjęte mają być przez 
czynniki miarodajne w przyszłym tygodniu. — 
Hitler żąda oddania mu w gabinecie Rzeszy te 
ki kanclerza oraz ministerstw spraw wewaętrz 
nych, pracy i gospodarki, a obok tych warun 
ków narodowi socjaliści wysunęli szereg — ро- 
stułatów politycznych, między innemi żądanie 
niezwłocznego rozwiązania partji komunistycz 
nej. Znamienne oświadczenie przynosi dzisiej- 
szy artykuł Rosenberga w  „Voelkische Beo- 
bachter“. 

Narodowi socjaliści — podkreśla Rosenberg 
—nie mają zamiaru usuwać się od wzięcia 
udziału w: rządzie. Domagają się oni oddania 
im w gabinecie kierownictwa, do którego in- 
ne stronnictwa będą musiały zastosować się 
bez zastrzeżeń. W stosunku do centrum partja 
narodowo - socjalistyczna stoi na stanowisku, 
że będąc liczebnie znacznie silniejsza, ma pra- 

litycznymi donoszą z Olsztyna. 
Wśród ludności Prus Wschodnich panuje— 

według doniesień prasy — wielkie wzburzenie. 
Przewodniczący chrześcijańskich i  socjalisty- 
cznych zwązków zawodowych zwrócili się do 
wład policyjnych o wydanie odpowiednich za- 
rządzeń, gdyż w przeciwnym razie robotnicy 
będą musieli chwycić się środków samoobro- 
ny. Z powodu naprężonej sytuacji policja za- 
broniła urządzania manitestacyjnych  pogrze- 
bów ofiar ostatnich wypadków, jak to projek- 
towali zarówno komuniści, jak i hitlerowcy. 

  

w Monachium 
stami i hitlerowcami: Pogotowie policyjne mu 

siało wielokrotnie powracać na jedne i te sa- 

me miejsca. Kilku uczestników bójek odniosio 
cięższe i lżejsze rany. 

W miejscowości Mayen wywiązała się wczo 
raj wieczorem ostra wałka między stahih=l- 

mowcami i komunistami, w której wynika je 

den stahlhelmowiec został śmiertelnie ranny.— 

Interwenjowała policja, aresztując 10 komuni- 
stów. W Berlinie dokonano również kilku ob- 

ław w lokalach, uczęszczanych przez komuni- 

stów i znaleziono pewną ilość broni palnej. 

Aresztowano dwóch handlarzy broni, którzy 

nielegalnie dostarczali większą ilość broni pa!- 

nej do Saksonji, hodzić tu ma o dostarczenie 
około 500 rewolwerów i 25 tysięcy naboi. 

HITLERA 
wo do trzech czwartych miejsc w gabinecie. — 
Przytem narodowi socjaliści kładą nacisk na 
otrzymanie decydujących politycznie tek, za- 
równo w rządzie Rzeszy, jak i Prus. 

  

ATAKI NA MINISTRA SPAW 
WEWNĘTRZNYCH 

BERLIN PAT. — Hitlerowski „Angriiś* 
ostro atakuje ministra spraw wewnętrznych v. 
Gayla z powodu niedostatecznego przeciw - 
działania akcji terorystycznej ze strony komu- 
nistów. — Krążą pogłoski — podkreśla pismo 
— że minister von Gayl nosi się z zamiarem 
rozwiązania w pewnych okręgach szturmówek 
narodowo - socjalistycznych. Krok taki równał 
by się — zdaniem dziennika — igraniu z og- 
niem i uniemożliwiłby do reszty partji na- 
rodowo - socjalistycznej utrzymanie wśód jej 
zwolenników dyscypliny, która wskutek nie- 
zrezumiałego zachowania się rządu, już zosta- 
ła zachwiana. Wystąpienie przeciwko ‘ раг 
hitlerowskiej lub jej oddziałom szturmowym 0- 
znaczałoby zaostrzenie się kryzysu, przed któ 
rym, jak najdobitnićj ostrzegamy — kończy 
dziennik. 

Odezwa polskiega Komitetu wyborczego 
BERLIN PAT. — Wszystkie dzienniki pol- 

skie, wychodzące w Niemczech, zamieszczają 
następujący komunikat: 

Do Polaków w Niemczech. Ponieśliśmy po 
rażkę wyborczą. Przyczyny jej są liczne, mię 
dzy innemi nędza gospodarcza i tem samem 
wzrost radykalizmu politycznego, oziębłość i 
uległość. wielu rodaków wobec podstępnej ak- 
cji bałamucenia, zdradziecka robota niektórych 
jednostek i organizacyj z własnych szeregów. 

S TIE ZA ARE EO S ISDN ES 

Do porażki przyznajemy się otwarcie. Nie 
przyznajemy słabości ludności polskiej w Niem 
czech. Ż niewzruszoną przeto wolą i niesłao- 
nącą nadzieją nadal prowadzić będziemy pra- 
ce za naszą sprawę, wyrażając uznanie tym, 
którzy spełnili obowiązek narodowy i  religij- 
ny. Wzywamy wszystkie organizacje i jedno 
stki do zgodnego wytężenia wysiłków dla 
wspólnej naszej sprawy w Niemczech. . 

CENTRALNY KOMITET WYBORCZY. 

  

$Szalejąca burza 
NAD GDYNIĄ I GDAŃSKIEM 

GDYNIA PAT. — Wczoraj w godzi 
nach nocnych, wskutek  szalejącej nad 
Gdynią i okolicą ulewy, zerwane zosta- 
ły mosty kolejowy i kołowy na szosie 
obok kanału portowego, prowadzącego 
do Oksywji. 

Urząd Morski przystąpił natychmiast 
do naprawy obu mostów. Burza poczy- 
niła szereg szkód w porcie Yacht -Kiu- 
bu na nmadbrzežu Wilsona. Kapitanat 
portu, zaalarmowany, że w porcie Yachi- 
Klubu zerwany został z boji jacht „Mo- 
hort“, na którego pokładzie znajdowało 
się 2 ludzi, natychmiast wysłał na pomoc 
holownik „Ursus*, który jednak nie mógł 
zbliżyć się do wyrzuconego na płytkie 
miejsce jachtu. Dodatkowo wysłana mo- 
torowka „Pilot II“ doptynęta do „Mio- 
horta i odprowadziła go z powrotem 
do portu Yacht - Klubu. Nad ranem po- 
aobnie zaałarmowano kapitanat portu, 
iż zerwany został jacht „Lida“. jacht ten 
wyrzucony na nadbrzeże Wilsonowskie, 

zostat silnie uszkodzony. Rowniež ze- 
rwany został z kotwicy olbrzymi jacnt 
„кепида I*. Jachty znajdują się obecnie 
w stoczni gdyńskiej. 

GDAŃSK PAT. — Gwałtowny, trwa- 
jący kilka godzin deszcz, który padał 
dzisiejszej nocy, poczynił wielkie szkody 
w Gdańsku i okolicy. Szczególnie znącz 
ne szkody ulewa poczyniła w Sopotach, 
gdzie wielkie ilości wody, spływając do 
niżej położonych części miasta, nie mia- 
ły odpływu i gromadziły się pod 2 u- 
hcznemi wiaduktami przy torze kolejo- 
wym. W jednym z tych wiaduktów wo- 
da podniosła się do półtora metra nad 
poziom ulicy, załewając piwnice sąsied- 
nich domów. Wezwana straż ogniowa 
nie zdążyła wody dostatecznie szyoko #- 
sunąć, wskutek czego /zostało zalanych 
również kilka sklepów. Z powodu pod- 
mycia fundamentów runęła nad ranem 
murowana Ściana stajni. Straty ogólne 
są dość poważne. 

BURZA NAD KIELCAMI 
KIELCE PAT. — W czasie wczorajszej bu- 

rzy, jaką przeszia nad Kielcami, i okolicą, 
w wielu miejscowościach od uderzenia pioru- 
nów powstały pożary. W. miejscowości Wzdór 
Rządowy piorun uderzył w dom Stanisława 
Furmańczyka i poranił czworo dzieci, z któ- 

rych troje zmarło. Na szosie Łupuszna — Kiel 
ce przydrożne stare drzewa zostały powyry- 
wane na przestrzeni pół kilometra. Przerwie u- 
legła linja telefoniczna, łącząca nadleśnictwo 
Snochowicze z agencją pocztową w Łopusz- 

nie. * 

TELEGRAMY 
POWRÓT PREZYDENTA RZECZYPO- 

SPOLITEJ 

WARSZAWA, PAT.W dniu 4 b. m. ra- 
1i0 powrócił do Warszawy Pan Prezydent 
Rzeczypospolitej wraz z otoczeniem. Na 

dworcu powitali Pana Prezydenta premjer 
Prystor, wiceminister komunikacji Czap- 
ski oraz szereg wiyższych urzędników. 

+ * X 

WARSZAWA. PAT. Pan Prezydent 
Rzeczypospolitej wyjechał w dniu dzisiej- 
szym do Spały. 

KONDOLENCJE RZĄDU POLSKIEGO 

WARSZAWA. PAT. Z powodu zgonu 
byłego kanclerza austrjackięgo ks. Seipla 
poseł R. P. w Wiedniu p. Łukasiewicz zło- 
żył rządowi austrjackiemu kondolencje 
iw imieniu rządu polskiego. 

WIŻYTA AMERYKAŃSKIEGO SZEFA 
SZTABU : 

WARSZAWA. PAT. Dzisiejsza prasa 
popołudniowa podaje, że w pierwszycn 
dniach września przybywa do Polski szef 
sztabu generalnego Stanów: Zjednoczonych 
gen. Mac Arthur. Gen. Mac Arthur, które- 
go pobyt w Polsce ma potrwać 5 dni, zwie- 
dzi ośrodki wyszkolenia wojskowego. 

DZIENNIKARZE POLSCY 
W ANTWERPJI 

BRUKSELA. PAT. W Antwerpji bawiła 
wycieczka polskich dziennikarzy, przyby- 

łych tu na okręcie Kościuszko. Wycieczkę 
powitali przedstawiciele najpoważniej- 

szych dzienników antwerpijskich, konsuia- 
tu Rzecypospolitej, miasta i polskiej emi- 
gracji. Po krótkiem przyjęciu w konsula- 
cie dziennikarze polscy udali się przed 
pomnik poległych 'wi czasie wielkiej wojny 
żolnierzy, gdzie złożyli kwiaty. Następnie 

na prywatnym jachcie burmistrza Ant- 
werpji zwiedzili uczestnicy wycieczki urzą- 
dzenia portowe. Przez cały czas towarzy- 
szyli wycieczce dziennikarze belgijscy. 

ARTYKUŁ MUSSÓLINIEGO -, | 

RZYM. PAT. Miussolini ogłasza w „Ро- 
polo d'Italia" rozprawę, poświęconą do- 
ktrynie politycznej i społecznej faszyzmu, 
pmzeciwstawiając faszyzm i socjalizm pan- 
stwowy;"autorytet władzy i liberalizm, 
Mussolini potępia liberalizm, kwestjonu- 
jąc jego znaczenie w ciągu XX wieku i wy- 
powiada jednocześnie pogląd że wiek XX 
jest wielkim autorytetem władzy. Pojęcie 
narodu powinno azjąć miejsce, jakie w 
doktrynach społecznych i politycznych zaj- 
mowało pojęcie jednostki. (Z punktu wi- 
dzenia faszyzmu tendencje narodu do ek- 
spansji są przejawem jego żywotności. 

ANGLJA POŚREDNICZY W KONFLIK- 
CIE POŁUDNIOWO - AMERYKAŃSKIM 

LONDYN. PAT. Ogłoszono komunikat 

Ministerstwa Spraw Zagranicznych, dono- 

szący, że posłowie angielscy w La Paz i 
Asuncion otrzymali instrukcje  powiado- 
mienia rządu boliwijskiego i paragwajskie 
go, iż rząd angielski pragnie żywo poprzeć 
apel przewodniczącego Ligi Narodów, jak 
wównież akcję pośredniczącą narodów ame- 
rykańskich. 

SKAZANIE GEN. UANG-KA-UG 
PARYŻ, PAT, Gen. Uang - Ка - Ug zo 

stał wczoraj skazany przez sąd w Nanki- 
nie na dwa i pół roku więzienia za OpUSZ- 
czenie swej pozycji podczas bitwy pod 
iSzanghajem. 

STRASZLIWA KATASTROFA W 

POWIETRZU 

DURBAN. PAT. Miała tu miejsce 
wstrząsająca katastrofa samolotow. Aero- 
plan, w którym znajdowała się młoda lot- 
miczka miss David, w 2 minuty po starcie 
stanął w, płomieniach i runął na ziemię. 
Wśród szczątków samolotu znaleziono tyl- 
ko zwęglone kości nieszczęśliwej lotniczki. 
Samolot zapalił się stosunkowo na niewie,- 
kiej wysokości, wskutek czego obecni na 
lotnisku dokładnie widzieli przebieg kata- 
strofy. Widok był tak wstrząsający, że kil- 
ku znanych miejscowych lotników: będą- 
cych świadkami katastrofy, oświadczyło, 
że wyrzekają się na zawsze swej karjery 
ad i już nigdy nie wsiądą do samo- 
oi 

WYLEW RZEKI NONNI 
MOSKWA. PAT. Z Charbinu donoszą, 

że wskiutek wylewu rzeki Sungari, zatopio- 
ne zostały przedmieścia Charbina. W oko- 
licy Cicikar wskłutek wylewu nzeki Nonni 
woda miejscami dochodzi do linji kołejo- 
'wej wschodnio - chińskiej. Na południe od 
Cicikar przestrzeń zalana wynosi 100 klm. 
wskutek czego zalanych jest kilka stacyj 
i przerwana jest komunikacja. 

KRWIAWA WALKA Z BANDYTĄ 
BERLIN. PAT. W czasie pościgu za 

bamdytą, który planował zamach na kasy 
filji Banku Rzeszy w Szczecinie, wywiąza- 
ła się na ulicach miasta strzelanina. Pościg 
zakończył się śmiercią bandyty, przyczem 
pogotowie policyjne pnzejechało jednego 
rowerzystę. Postrzelomy został policjant i 
rannych jest ciężko 5 przechodniów. 

WIYSTAWA W CHICAGO 

OHICAGO. PAT. Powstał tu komitet 
przedstawicieli orgamizacyj w związku z 
wiystawą chicagowską. Komitet wyraził 
gobowošė budowy pawilonu polskiego. Cen 
zor Stanów Zjednoczenia Narodowego Pol- 
skiego p. Świetlik w przemówieniu wska- 
zal na konieczność wzięcia przez całe wy- 
chodźtwo udziału w. budowie pawilonu. 
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Doroczne Zgromadzenie 
T-wa Lniarskiego 

w Wiinie 
Dnia 8 lipca br. odbyło się doroczne 

Walne Zgromadzenie T-wa Lniarskiego w 
Wilnie. Na zebranie przybyło członków 
'T-wa, oraz zaproszonych gości, przedsta- 
wicieli urzędów i onganizacyj razem osób 
przeszło 80. Przewodniczył p. min. prof. 
dr. Witold Staniewicz. 

Sprawozdanie roczne ogólne z prac T- 
wa zdal prezes T-wa p. dyr. L Maculewicz 
Dyrektor T-wa Liniarskiego dr. J. Jagmin 

zdał sprawozdanie z prac Centralnej Sta- 
cji Doświadczalnej, zaznajamiając zebra- 
nych z pracami Stacji i Pola Dośw. w Be- 
rezweczu, oraz z planem rozbudowy labo- 

ratorjum doświadczalnego, które ma być 
zainstalowane ma kupionej przez T-wo 
Imiarskie posesji przy ul. św. Jacka 2, w 
Wilnie. 

Następnie członek zarządu p. dyr. T4ar- 
czynowicz zdał sprawozdanie finansowe. 

Po wysłuchaniu sprawozdania Komisji Re 
wizyjnej udizelono zarządowi absolutorjum 

Sprawę zmiany statutu, w kierunku 
rozszerzenia działalności Towa na teren 
całego państwa oraz rozszerzenia sfery za- 
interesowania T-wa i na konopie — refe- 

rował w imieniu zarządu p. dyr. A. Ko- 
kociński. (Wniosek referenta zmierzał do 
zmiamy par. 1 i 3 statutu. Wniosek zarzą- 
du o zmianie statutu został przyjęty. 

Zlkolei p. dr. J. Jagmin przedłożył ze- 

braniu plan pracy ma rok przyszły. Nad 

sprawozdaniem i planem pracy wywiązała 

się dyskusja, w której brało udział szereg 
osób Między innemi przedstawiciel lzby 
Przem. - Handl. w. Wilnie p. L. Chomiński 
oświadczy, iż Izba P.-H. w Wilnie ma du- 
że zainteresowamie i uznanie dla akcji, 
prowadzonej przez T-wo Lniarskie i, że 
działalność na tem polu lzby P.-H. idzie 
ręka w rękę z T-wem Imiarskiem. 

W wyniku dyskusji przyjęto m. in. dwa 
następujące wnioski: 

1) Walne zgromadzenie T-wa Lniar- 
skiego prosi PBR. o kontynuowanie akcji 
zakupu i przerobu włókna Inianego, celem 
uniemożliwienia zahamowania akcji Iniar- 
skiej przez zainteresowany w odwrotnym 
kierunku przemysł włókienniczy. 

2) Tow. Limiarskie: opierając niejedno 
krotnie powzięte uchwały organizacyj rol- 
miezych zwiraca się do wszystkich instytu- 
cyj handlowych spółdzielczych i prywat- 
nyh, aby żądały opakowania nawozów 
sztucznych wyłącznie w workach Inianych. 

W końcu zebrania na wniosek p. Kar- 
czewskiego postamowiono wysłać depeszę 
do p .generała Lucjana Żeligowskiego, ho- 
norowego członka T-wa, który mie był о- 
becny na zebraniu oraz na wniosek p. pre- 
zesa. Maculewicza uchwalono przesłać po- 
dziękowanie za zdecydowane poparcie ak- 
cji Imiarskiej w Polsce Min. Rol. i Reform 
Rol, p. Sewerynowi Liudkiewiczowi oraz 
za czynny i przychylny współudział w pra- 
cach T-wa, a właszcza zorganizowania 
skupu tkamin samodziałowych p. wojewo- 
dzie Z. Beczkowiczowi i p. premjerowej J. 
Prystorowej, prezesce Komitetu Opieki 
nad wsią wileńską. 

Na fotografji widimy od lewej: Sta- 
| misławę Walasiewiczównę, mistrzynię o- 

limpijską i rekordzistkę świata w biegu 
na 100 metrów: oraz finalistkę w rzucie 

  

MĄŻ UPROWADZIŁ WŁASNĄ 
ŻONĘ 

Zamieszkali wi Warszawie przy ulicy 

Wspólnej małżonkowiie K., choć pobrali się 
przed trzema laty, kochali się jak dwa go- 
łąbki i najmniejsza chmurka nie zaciem- 
niała horyzontu. Tak przynajrniej sąsie- 

dzi myśleli, 

Tymczasem w mieszkaniu państwa K. 
od zewnego czasu rozgrywaiy się scany, 

które absolutnie nie wskazywały, by mał- 
żonkowie żyli szczęśliwie. 

Stało się to od chwili, gdy Marjan K. 
poznał przypadkowo mozkoszną tancerkę 

w jednej ze znamych kawiarń, 20-letnią 
Cecylję W. Oczarowany smukłemi wdzię- 
kami gimls'y, Marjan począł zupełnie za- 
niedbywać żonę, wreszcie doszło do tego, 
że bywał rzadkim gościem w domu. 

Na tem tle dochodziło do skandalicz- 
nych scen, przyczem zdradzona p. Zofja 
kategorycznie zapowiedziała, że palnie w 
łeb kochance męża. 

Marjam, widząc, iż sytuacja staje się 
coraz bardziej zagmatwaną, postanowił u- 
ciec z Cecylją zagranicę, W tym celu ko- 
chankowie umówili się, iż o godzinie ozna- 
czonej na Pl. Zbawiciela będzie oczekiwać 
taksówka z dwoma mężczyznami — kole- 

gami Marjana. 

Zmajomi Marjana mieli odwieźć Cecy- 
lję poza miasto, skąd szosą auto pojecha- 
łoby. do Krakowa. Koledzy Marjana, któ- 
rzy nie znali Cecylji, zostali poinformo- 
wani, że krytycznego dnia będzie ona no- 

sila zieloną suknię z różą na piersiach. 

Cała ta mistemie związana intryga zo- 

stała w niezrozumiały sposób dziwnie pręd 
ko rozwiązana. Znaleźli się życzliwi, któ- 
rzy donieśli o wszystkiem pani Zofji. 

Dzielna niewiasta natychmiast wezwia- 
ła swych braci i po naradzie, młodzieńcy 
udali się do mieszkania tamcerki Cecylji 
i 'w myśl zlecenia związali jej ręce i zam- 
knęli w pokoju. į 

Na wieść o unieszkodliwieniu rywalki, 
p. Zofja ubirała się w przygotowaną zielo- 
ną sukienkę i udała się na Plac Zbawicie- 
la, gdzie z całą swobodą wsiadła do tak- 

sówki. Motor zawarczał i auto ruszyło. 

Po przybyciu na miejsce, rozegrała się 
scena, żywcem wydarta z najbardziej sen- 
sacyjnego filmu; Marjan ujrzawszy swą 
żonę, zresztą również przystojną niewiastę 
zamiast pięknej Cecylji, dostał ataku ner- 
wowiego. Trwało to w ciągu kilku minut, 

ostatecznie jednak  biedaczysko uspokoił 
"się, 

Koledzy Marjana, zorjentowawszy się 
w sytuacji, odegrali rolę „aniołów * i ma!- 
żonkowie pogodzeni pojechali do domu. 
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dyskiem, Jadwigę Weissównę, 
rzucie dyskiem, oraz Felicję Schabińską, 
która startuje w biegu na 80 metrów przez 
płotki — na treningu w Los Angeles. 

trzecią w 
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Kto bedzie nastepcą 
VON RINTE.ENA 

BERLIN PAT. — „Berliner Ztg.“ donosi, 
że niemiecki charge d'ailaires w Warszawie 
opuszcza dotychczasowe stanowisko, aby o0b- 
jać w urzędzie spraw zagranicznych kierow- 
nictwo wydziału francuskiego. Pismo zaznacza 

że d dłuższego czasu zdecydowane jest, że 
nasipcą jego będzie radca Schliep, który 
dłuizy czas czynny był w Moskwie i wogóle 
zajmuje się polityką wschodnią. 

Strajk pracowników mejskich we Lwowie 
LWÓW PAT. — W dniu 4 bm. w zwiąż- 

ku z zamierzoną redukcją płac o 10 proc. wy 

buchł tu strajk pracowników miejskich. [rant- 

waje nie kursowały. Elektrownię, gazownię i 

zakłady wodociągowe utrzymano w ruchu 

przy pomocy sił inżynierskich, mechaników i 

oddziału wojsk technicznych. W zwązku ze 

strajkiem prezydent miasta  Drojanowski wy- 

dał do ogółu pracowników miejskich odezwę, 

w której podkreślił szkodliwość akcji strajko- 

wej dła żywotnych interesów ludności rniejskiej 

oraz wzywa wszystkich strajkujących, by w 

ciągu najbliższych 24 godzin podjęli z powro- 

  

ten swą normałną pracę, w przeciwnym bo: 

wia: razie prezydjum miasta zmuszone będzie 

wyorzystać wszelkie środki i zastosować ry 

goy w stosunku do tych, którzy nie zastosu- 

jasie do tego wezwania. 

W inspektoracie pracy odbyła się wieczo- 
tet konterencja przedstawicieli komitetu straj- 

korego z delegatem prezydjum miasta, pod 
prawodnictwem inspektora Pławskiego. Ze 

wziędu na nieustępliwe stanowisko przedsta- 

wiieli strajkujących rokowania nie dały rezii- 

tat. 

  

Walki z partyzantami w Mandżurji 
PARYŻ PAT. — Raport, złożony w japoń 

skiem ministerstwie marynarki, stwierdza, że 

wczoraj po południu grupa około tysiąca par- 

tyzantów, częściowo w mundurach żołnierzy 

chińskich, zbliżyła się do Ying - Keou i po- 
częła ostrzeliwać miasto. Raport dodaje, iż 

japońscy strzelcy przybyli wczoraj na konir- 

torpedowcach i krążowniku do Ying - Keou 
i wyparli z miasta bandy partyzanckie. 

PARYŻ PAT. — Agencja Rengo donosi, 

że według iniormacyj, jakie otrzymało japoń- 

ske ministerstwo wojny, kilku przywodców 

bad partyzanckich, które podczas walk z od- 
dzałami wojskowemi, zniszczyły  Hejlung - 

Kang, postanowiło poddać się Japończykom 

ne wiadomość o kompletnem rozproszenia od- 

dzałów gen. Maa. 

Umowa francusko-belgijska 
i protest Stanów Zjednoczonych 

PARYŻ. PAT. Półurzędowy komunikat. 
'w sprawie protestu Stanów Zjjednoczonych 
z powodu francusko - belgijskiej umowy 
handlowej zaznacza między innemi, ze 
przedstawienia, czynione przez mząd wu- 
szyngtoński rządowi francuskiemu w kwe- 
stji niedawmo zawartego układu handlowe- 
go między "Framcją a Niemcami tłuma- 
czy się zasadniczą opozycją Stanów Zjed- 
noczonych przeciwko ustępstwom celnyru 

jelnego państwa ma korzyść drugiego z 
wąłączeniem trzecich, 
Rząd waszyngłtoński pragnie, ażeby staw 

ki celne na wyroby amerykańskie były 
ustalane 'w-g taryfy stosowanej dla ikra- 
ju najbardziej uprzywilejowanego. W spra 
wie tej prowadzone są obecnie rozmowy 
między rządami Francji i Stanów: Zjedno- 
cznych. 

  

Galerja londyńskich oryginałów 
Londym: dostarcza mnóstwa niezwykle 

ciekawego materjału dla psychologów i 
obserwatorów. Wśród galerji niecodzien- 

nych ory;ginałów, jakich gości obecnie wiel 
ka metropolja angielska, na szczególną n- 
wagę zasługuje Nawab Naim Yar Baha- 
dur. — Bahadur odbywa nieustannie wę- 
drówkę po całej kuli ziemskiej, obecnie 
zatrzymał sig ma okvos deilliu tygodai ur 
Londynie, poczem udaje się do Mekki, Jesi 
on mahometaninem, zna na pamięć cały 
Koran, podczas swych wędrówek po świe- 
cie odwiedza on wszystkie meczety i skła- 
da wizyty swym rodakom. W ojczyźnie 
swej cieszy się sławą nieustraszonego my- 
śliwego. Podczas swych wypraw myśliw- 
skich położył on trupem 38 tygrysów, któ- 
ce uprzednio pożarły wielu jego współwy- 
znawców. Tnrupy. tych drapieżnych zwie- 

rząt kryją w sobie jeszcze dziś wielkie nie- 
bezpieczeństwo. Sienść ich bowiem zawie- 
ra truciznę, i krajowcy rozrywają ją na 
drobne części, które następnie wsypują do 
potraw, przeznaczonych dla swoich wro- 

gów. Już w dziesięć minut po spożyciu tru 
'cizny, następuje agonja ofiary. 

Do galerji niecodziennych typów lon- 
dyńskich zaliczyć również mależy komi- 
wojażera Franciszka Fanrell'a. 100 tysię- 
cy kilometrów: wymosi przeciętna roczna 
marszruta tego oryginała.  Objeżdża on 
wszystkie kraje świata, które mogą mieć 
zapotrzebowanie na jedwab. Jest on prze- 
świadczony, że w. ten sposób uda mu się nz 

zać kontakt z odbiorcami nawet pod- 
największego kryzysu. 

"Micha! Wellmer mieszka i pracuje w 
stelier malarskiem, którego progu nie od-- 
ważyłaby się przekroczyć żadna niewiasta, 
Młody artysta ibynajmniej mie odznacza 
się specjalną agresywnością wobec płci 
pięknej. Atelier jego omijane jest zupeł- 
nie z innych powodów. Mianowicie, jak 
głosi fama, w atelier tem pokutuje duch, 
którego coprawda mie widać, jednak obec- 
ność jego nie ulega najmniejszej wątpli- 
wości. Pewnego razu ukazał się oczom ar- 
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tysty. Niesamowita postać utkwiiia głębo- 
ko w; jego wyobraźni. Po chwili chimera 
zniknęła. Kilka dni później Wiellmer obu- 
dził się o pólmocy, jalkaś magiczma siła cią- 
gnęła go w kierunku płótna, na którem 
rozpoczął jakiś krajobraz. Malarz, jakby 
pod wpływem hypnozy, począł tworzyć о- 

braz widziadła na podstawie reminiscencji 
7 pamiętnej nocy Pracował hez przerwy do 
mastępńego wieczoru. Obraz ten, który 
powstał w tak miezwykiych okolicznoś- 
ciach, obudził olbrzymią sensację. 

Juljusz Brittlebank wrócił obecnie ze 
swej 12 podróży dookoła świata. Nie jest 
on już młodym człowiekiem. Mimoto, ami 
razu nie złamał uroczystego ślubowania, 
iż całe swe życie spędzi w podróżach. W 

tych dniach obchodził huczny jubileusz z 
okazji przejechania miljona mil przestrze- 

ni, Żywi on. przeświadczenie, iż uda mu się 
przemierzyć jeszcze miljon mił. Człowiek 
ten spędza prawie okrągły mok w ekspre- 
sach i pociągach osobowych. 

Do niezmiernie ciekawych oryginałów 
należy również Vietor Curson, konduktor 
tramwajów londyńskich. W krótkich odstę 
pach pomiędzy wydawaniem biletów i wy- 
'krzykiwaniem przystanków, znajduje. on 
jeszcze dość czasu dla zaspokojenia swej 
glównej namiętności, która polega na two- 

rzeniu wynalazków. Curson jest twórcą 
całego szeregu wynalazków, stworzył on 
między innemi aparat, który: trzyma otwar 

te drzwi, radjoaparat, który mieści się w 
pudełku od zapałek. Chlubą jego jest sy- 
stem sygnałowy, zainstalowany w jego 
mieszkaniu. dzięki któremu naciskając 
dzwonek przy drzwiach 'wiejściowych, mo- 
żna się przekonać, czy jest ktoś w mie- 
szkaniu. Szczególnie oryginalny jest jego 
patefon. W momencie, gdy płyta się koń- 
czy, zapala się czerwone światło. — Spe- 
cjalna wskazówka notuje, wiele razy 70-- 
stała użyta igla patefonowa. Pozatem jest 
on twórcą całego szeregu innych wynalaz- 
ków i ulepszeń, oraz posiada mmóstwo pla- 
nów, które zamierza jeszcze zrealizować. 

MOTYWY WYROKU W SPRAWIE 
TASIEMKI 

Wczoraj ogłoszone zostały motywy 

Sądu Oktręgowego 'w: sprawie króla terro- 
rystów z Kercelaka, Tasiemki - Siemiąt- 
kowskiego. 

Sąd ustalił, iż wszyscy oskarżeni stano- 
wili bandę, która zajmowała się wymu- 

szaniem haraczów od niezamożnych kup- 
ców zapomocą terroru. Na czele jej stał 
bezpośrednio Karpiński, który kierował a- 
ktami terroru, a pośrednio Siemiątkowski 
(Tasiemka), który miał nadzór nad dzia- 

łalmością swoich ludzi i również brał pie- 
niądze od ofiar. 

Przy wymiarze kary Sąd miał na uwa- 
dze, że Karpiński działał w sposób ispe- 
cjalnie okrutny i brutalny i dlatego też u- 
ważał za słuszne wymierzyć mu karę 6 lat 
ciężkiego więzienia. 

Rówmie ruchliwy, ale mniej aktywny, 
był osk. Sznajder (5 lat c. w.), jeszcze 

maniej Janak (4 lata e. w.) 'Tasiemkę Sąd 
skazał na trzy lata, mając na względzie 
jego chllrubną przeszłość i fakt, że zdobył 

Krzyż Niepodległości, 
Reszta oskarżonych to figury drugo- 

planowe, które winny ponieść lżejsze kary. 

  

  
„Przegląd Lniarski* — kwartalnik, 

II r. 1932. Organ Towarzystwa Lniarskiego w 
Wilnie, św. - Jańska nr. 2. 

Ukazał się zeszyt Il kwartalnika „Przegią 

zeszyt 

du Lniarskiego“. Na wstępie piękny wiersz 
Kazimiery Iłakowiczówny „Piosnka litewska o 
Ine“. Gen. L. Żeligowski w art. „Dlaczego mu 
simy bronić Iniarstwa?", ujmując  całokszta:t 
gospodarki państwowej wskazuje plan rozwo- 
ju Iniarstwa w Polsce. W art. „Nasze dążenia 
do samowystarczalności włókienniczej a prze- 
mys!. samodzialowy“ p. J. Jagmin podaje kal- 
kulacje pracy w przemyśle samodziałowyun, 
dane statystyczne, odnoszące się do tego prze 
jmysłu i jego znaczenie dla obecnej gospo- 
darki Polski. Zestawienie wykonanych prac w 
dziedzinie lniarstwa w Polsce omawia prezes 
T-wa Lniarskiego w Wilnie p. L. Maculewicz 
w art. „Postępy akcji Iniarskiej w pierwszem 
półroczu 1932 r.', W zeszycie tym wypowia- 
da się po raz drugi p. gen. L. Żeligowski w 
art. p.t. „Samorząd gospodarczy”, omawiając 
znaczenie zjazdu samorządu gospodarczego, ja 
ki się odbył w Warszawie dn. 26 kwietnia 1b. 
Z następujących artykułów. ekonomicznych wy 
mienić należy: „Tredności w przemyśle Iniar- 
skim Rosji przedwojennej” inż. A. Bendycha, 
i tegoż autora „Powrót do kołowrotka”. Na 
wstępie artykułów uprawowych umieszczony 
jest art. p. Apollosa Siemionowa pracownika 
Roln. Stacji Dośw. pod Odesą; p. t. „Uprawa 
bawełny w Polsce'. Przez porównanie klin:a- 
tu Odesy i południa Polski dochodzi autor 
do przekonania, że uprawa bawełny w tej czę 
ści Polski będzie możliwą i podaje sposoby 
uprawy bawełny. 

Następnie artykuły uprawowe: „Wyłlnienie 
gleby“ j. J. i „Konopie J. Jagmina“. 

W końcu zeszytu umieszczona jest obszer- 
na recenzja książki Stosława Zembrzuskiego 
pt „Sprawariniarska—we-Franeji"_1 kronika. 
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WŁASNE WŁÓKNO,WŁASNY CHLEB 
MOŻESZ MIEĆ, WIĘC NIE BĄDŹ 

KIEP. 

W WIRZE STOLICY 
DOM POPRAWY. 

Zdrowy rozsądek przemógł nawet zamiło- 

wanie do darmochy — na premjerze „Buntu* 

w Domu Poprawczym było pustawo, choć 

wszystkie bilety były porozdawane. W ten u- 

pał iść do teatru, to rzeczywiście nonseas. 

Boy siedział w l-szym rzędzie z miną markot- 

ną — martwi się pewnie, że wszyscy mówią 

i piszą o Olimpjadzie, o Hitlerze, o topielcaci, 

a nie o nim. 

Bunt w domu poprawczym jest okropną 

sztuką niemiecką — główne role grają dobrzy 

znajomi wileńscy: Chmielewski i Malinowski. 

Cała treść, to znęcanie się dozorców nad wy- 

chowankami, bicie, katowanie; tortury. Poza 

tem gwałcenie i pederastja. 

Widzowie co nie zasnęli, albo nie wyszli 

na lody, byli szczerze wzruszeni: — jacy rie- 

szczęśliwi chłopcy! U nas w Polsce też ak 
maltretują biedaków! O Boże! Nie wiem, jak 

tam jest w Niemczech, ale w Polsce zdepra- 

wowanym dzieciom, co się dostaną do zakła- 

du, jest doskonale. Jest taka szkoła w Warsza- 

wie — przedsionek Strudzieńca — dla  mło- 

decianych złodziejów, idjotów, degeneratów, 

apaszów. Kogo wypędzą, z kim nie moga 

sobie nigdzie dać rady — tego ładują do «cj 

szkoły. Studzieniec w miniaturze, tych na 
których nawet w tej szkole nie znajduja lekar- 

stwa, odsyła się do Studzieńca. 

Cóż za idealne warunki życia mają pen- 

sjonarjusze tego „Domu Poprawy”, tej szkoiy 

Nr. 178. Jeśli mowa o biciu, to chyba że ucz- 

niowie czasem spiorą jakiego nauczyciela. 

Wredne urwisy, apaszęta, których pewnie i 

święty by nie przerobił, są pielęgnowani jak . 

książęta. Kierownik, nauczyciele — podwoji 

wykwalifikowani, bo prócz zwykłych studjów 

pokończyli jeszcze specjalne dla nauczania zce 

prawowanych, tupoczą i podrywają się wokoło 

swej bandy. Łagodność, perswazja — to je- 

dyne metody. Oprócz zwykłych lekcyj, (a są 

cymbały, którzy choć piszą i czytają przyzwo 

icie, udają, że nie mają o tem pojęcia by dano 

im spokój, — pożyteczne nauki rzemiosł: 

stolarka, koszykarstwo... 

Rzezimieszki mają własną orkiestrę, są har 

cerzami, grają w footbal, ile im się żywnie 

podoba, odbywają wycieczki po całej Polsce, 

chodzą do kina raz na tydzień, słuchają radja 
co wieczór, byle zechcieli czytać — cała bi- 
bljoteka do usług. 

Znęcanie się nad niemi! Jest im za dobrze; 
są również nauczycielki. Czy tam, gdzie wy- 

kładają słodkie, łagodne kobiety, może być mo 

wa o znęcaniu się? 

Naturalne, o szkole 178-ej prawie nikt w 

Warszawie nie wie. Dobrze, że i do teatru ma- 

ło kto chodzi, ale jakżeż było nieznośnem siu- 

chanie utyskiwan i współczucie różnych lafi- 

rynd, intelektualistów na premierze: — tak u 
nas też katują dzieci, to zbrodnia!! I pewnie 

ukażą się głupawe artykuiy ubolewające — od 

czegoż są ci opiekunowie ludzkości: Słonimscy, 
Wasserzugi, Boye, Irzykowscy et co. 

Łatwiej pójść do teatru na Mokotowsxą 

niż wybrać się do szkoły na  Szczęšliwiecką. 

I łatwiej wyobrazić sobie, że skoro w.Niem- 
czech jest ź le — to u nas z pewnością jeszcze 

gorzej. Matołów, co myślą, że co w teatrze zo- 

baczą, to święta prawda — nigdy nie brak. 

Karol. 
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Kadeci 

     

    
Kadeci Norweskiej Szkoły Morskiej ze 

statku szkolnego „Statraad Lemenkuhl', 
wzięli udział 'w Święcie Morza w Gdyni. 

  

Była to choroba serca 
— Od dłuższego czasu Alfred de 

Musset niedomagał. Cierpienie organicz- 
ne, którego pierwsze oznaki wystąpiły 
w r. 1842, gdy poeta miał trzydzieści 
dwa lata, poczyniło gwałtowne postępy 

w r. 1856. Nie wiem, dlaczego lekarz, 

który dobrze poznał się na niem, uważał 
za stosowne trzymać chorobę w tajem- 

_ nicy. A była to choroba serca... W osta- 
 tnich dniach kwietnia r. 1857 stan jego 
fizyczny pogorszył się znacznie, aczkol- 
wiek duchowo czuł się znakomicie. Pier- 
 wszego maja było już całkiem źle. Twarz 
chorego przybrała wyraz zdumienia i 

‚ naprężonej uwagi. Prawa ręka, spuczy- 
wająca na piersiach, szukała wciąz ser- 

„ca. Na wszystkie pytania moje odpo- 
wiadał: 

— Spać... nareszcie zasnę... 
Myślałem, że potrzeba snu oznacza 

pomyślne przesilenie. Niestety, nadcho- 
dziła s:nierć. Gdy pierwsze bieski dnia 
padły na jego oblicze, nadludzka pięk- 
ność wyszlachetniła jego rysy, Jakty 
wszystkie wielkie myśli, którymi dawał 
wyraz w swej twórczości, powróciły doń, 
by ozdobić go aureolą. 

— Niemożliwe! — zawołali obecni 
— on Śpi, on się obudzi zaraz. 

Dotknąłem wargami jego czoła: by- 
ło zinine jak marmur. к 

W ten sposób pan Paul de Musact 
opisuje ostatnie chwile swego  wielkie- 

  

go brata — poety Alireda de Musset. 
Opis jest bardzo ładny, bardzo poetycki 
i zapewne bardzo panegirycny. Paul 
de Musset nie wspomina wcaie o tem, że 
właściwie jego wielki brat rozpił się. 
Skłonność do pijaństwa miał od mtodych 
lat, i prawdopodobnie owa choroba ser- 
ca stąd pochodzi. Ale niechże ten nałóg 
poety nie wpływa na nasz stosunek do 
niego. Niech raczej uzupełnia obraz, 0d- 
malowany rozkochaną ręką brata. Obraz 
bowiem wygląda tak: 

— Cała osobistość Alfreda de Musset 
cechowała owa równowaga i owa har- 
monja, które składają się na doskona- 
łość. jego postać średniego wzrosiu by- 
ła wysmukła i wytworna. Jako młodzie- 
niec wydawał się pacholęciem. W wie- 
ku dojrzałym brano go często za bardzo 
młodego człowieka. Mając lat dwadzie- 
ścia, stanowił idealny typ pazia daw- 
nych czasów. Jego twarz wywierała nie- 
zwykłe wrażenie przez skojarzenie dwo- 
jakiego piękna: regularności rysów i ży- 
wości wyrazu. Błękitne oczy były pełne 
ognia. Nos delikatny i zlekka orli przy-' 
pominał Van Dycka. Odgadywałeś, że 
jego zmysłowe wargi były wymowne, 
ironiczne i skłonne do uśmiechu. Ale naj- 
piękniejsze miał czoło, o którem powie- 
działby trenolog, że jest siedliskiem naj- 
cenniejszych zdolności. 

Tak się przedstawia portret poety, 
nakreślony przez brata, który go uwiel- 

  

biał. Medaljon, wykonany przez Davida 
d'Angers, i pastel pędzla Karola Lan- 
delle potwierdzają zresztą te zachwyty. 
Musiał być piękny i pełen gracji ten ró- 
wieśnik Szopena i Słowackiego. I Szopen 
był piękny, i Słowacki. Wówczas wszy- 
scy byli piękni, nerwowi i interesujący. 
Gdyby nie był takim, czyż zwróciłby u- 
wagę demonicznej — oczywiście demo- 
nicznej — brunetki o wielkich czarnych 
oczach, tej brunetki, której kochankiem 
był już Prosper Mćrimće, a w przyszło- 
ści zostać miał monsieur Frćdćric Cho- 
pin? 

W cztery lata po oszałamiającym ro- 
mansie namiętny i niesforny poeta rzuci 
jej przekleństwo. 

Honte a toi qui la premiere 

M'as appris la trahison, 

Et d'horreur et de colėre 
M'as fait perdre la raison! 

Ноп!е а toi, femme 4 l'oeil sombre, 

Dont les funestes amours 
Ont enseveli dans I' ombre 
Mon printemps et mes beaux jours. 

— Hańba tobie, która pierwsza na- 
uczyłaś mnie co to zdrada i przyprawi- 
łaś o szaleństwo ze zgrozy i gniewu. 
Hańba tobie, kobieto o posępnem oku, 
której złowroga miłość pogrzebała w mro 
kach moją wiosnę i moje piękne dni... 

Romantycy lubili gwałtowne odru- 
chy. Lubił je i Musset. Przeklinał i nie- 
nawidził, ale miłość zakończyła się tak: 

— Trzymał ją za rękę. Wstała, je- 
szcze zalana łzami, i podchodząc do 
lustra z dziwnym uśmiechem, wydobyła 

„ef HAS Po AL 

nożyczki i ucięła sobie długie pasmo 
włosów. Następnie przyjrzała się przez 
chwilę swojej głowie zeszpeconej i po- 
zbawionej części swej najpiękniejszej 
ozdoby i podała pukiel  kochankowi... 
Zegar znów wydzwonił godzinę... 

Tak się rozstali. Tak jak Maryla z 
Adamem, który odtąd nosił na piersiach 
„włosów zawiązkę”. 

Przepraszam... W rzeczywistości by- 
ło inaczej. Chociaż, szczerze mówiąc, 
trudno dociec, jak tam właściwie było. 
Pani George Sand napisała jedno, pane- 
girysta Paul de Musset napisał druugie. 
W rzeczywistości poeta spędził kilka 
miesięcy ze swą ukochaną w Wenecji, 
gdzie hulał, pił i zgrywał się, a potem 
zerwał wręcz. W rzeczywistości pani 
George Sand nie chciała znosić _dłużej 
kaprysów i fantazyj neurastenicznego 
poety i uciekła od niego, on zaś — zła- 
many i upokorzony — powrócił samot- 
nie do Paryża. : 

Ale niech intymna rzeczywistość nie 
psuje wdzięcznego obrazu. Przypuśćmy, 
że pożegnali się tak, jak opisał poeta: 
pukiel włosów w chwili rozłąki i zegar 
dzwoniący godzinę. Dichtung jest pięk- 
nieįsza od Wahrcheit. 

Taki właśnie opis znajdujemy w 
„Spowiedzi dziecięcia wieku”, która pod 
wpływem tej miłości powstała. I to jest 
najważniejsze: owocem miłości — książ- 
ka, jeden z najpiękniejszych i najpełniej- 
szych dokumentów epoki. Zawiera ona 
głęboką i przenikliwą analizę tego uczu 
cia, które poeta nazwał chorobą wieku. 

  

(swych wad i ułomności, 

Słusznie tłumacz „Spowiedzi* na ię- 
zyk polski nazwał ją romantyzmem dzie- 
więćdziesiątej próby, orgją liryzmu, w 
której na zawsze jedną rzecz zostanie 

prawdziwą i szczerą: to serce, szalone 

serce, które w obłędzie swym chciało, 

by każde jego bicie było biciem  miło- 
ści; ten rozpalony mózg, który chciał, 
aby każda jego myśl była myślą o mi- 
łości. I w całej literaturze francuskiej, w 
której miłość kobiety tak przemożną ro- 
lę odgrywa, nikt pewnie tak całkowicie 
nie oddał jej wszystkich włókien swej 
twórczości, jak ten nerwowy, kapryśny. 
genjalny poeta. 

„Spowiedź dziecięcia wieku* inną je- 
szcze wartość posiada: niezwyczajną 
szczerość. Może się to wydać paradek- 
sem. Wszakże miłość Oktawja i Brygi- 
dy nie jest opisana w powieści tak, jak 
się rożwijała w rzeczy samej pomiędzy. 
Alfredem de  Musset i panią George 
Sand. Wszelako nie o realizm faktów 
chodzi, nie o szczegóły biograficzne z 
codziennego życia. Chodzi o szczerość 

wynania, o szczerość przeżycia, O SZCZE- 

rość w odmalowaniu swego charakteru, 
swych  ludz- 

kich, ach jakże ludzkich upadków i wzlo 
tów. Poeta obnażył swe serce, nie lęka- 
jąc się prawdy. A serce ludzkie zawsze 
pragnie kochać, pragnie być kochanem, 
a błędy jego i grzechy, zarówno jak je- 
go wzniosłość i ofiarność — w miłości 
mają swe źródło. Dlatego też serce ludz- 
kie zawsze bywa — mniej lub więcej — 
nieszczęśliwe. Na tem polega cała praw- 

marynarki norweskiej w Gdyni 

Na ilustracji naszej widzimy młodych 
marynarzy monweskich przed gmachem 

Państwowej Szkoły Morskiej. 
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da „Spowiedzi dziecięcia wieku“. I stąd 
jest ona jednym z tytułów do sławy Al- 
ireda de Musseta. 

Ale nietylko ona. Niemniejszym jest 
liryka Musset'a opromieniona całym uro 

kiem romantyzmu. 
Qui que tu sois qui me liras, 

Lis — en le plus que tu pourras, 

Et ne me condamne qu'en somme. 

Mes premiers vers sont d'un enfant, 

Les seconds d'un adolescent, 
Les derniers A peine d'un homme. 

— Ktokolwiek czytać mnie będziesz 

— woła poeta do czytelnika — wydaj 
o mnie sąd, ale po przeczytaniu całości. 
Moje wczesne wiersze są wierszami dziec 
ka, następne — młodzieńca, i ostatnie 
z trudem człowieka. 

Taka jest rozpiętość liryki tego poe- 
ty, który umiał zespolić smętek i rzew- 
ność z galijską jasnością i intelektualiz- 
mem, osiągając w ten sposób  SZCzyty 
twórczości lirycznej. Skomplikowana, 

namiętna i tęskniąca dusza epoki w liry- 
ce tej wypowiedziała się całkowicie. 

* * 

Musset żył w owej epoce, gdy Fran- 
cja ponapoleońska rozwijała się i kształ- 
towała pomiędzy dwoma rewolucjami, 
gdy cała Europa przeżywała swoją bu- 
rzliwą młodość. 

Musset umarł siedemdziesiąt pięc lat 
temu — i Francja intelektualna uczciła 
właśnie tę rocznicę 

Umarł na serce, które z nadmierną 
hojnością rozrzucał w swem życiu i w 
swych poezjach. Wysz. 

        



ŻYDZI WiLENSCY 
! Jak już wspominaliśmy, artykuł nasz 
i p. t. „Żydzi wileńscy', wywołał ożywioną 
| dyskusję w prasie żydowskiej. Większość 

qpublicystów, zabierających głos, niechęt- 
' nie odniosła się do naszego artykułu, Wy- 
|. różnił się tu głos nestora żydowskich poli- 
i tyków w Wilnie dr. Wygodzkiego. 

„Red. „Slowa“ p. Mackiewicz napisał 

w „Ślowie”* ciekawy artykuł o żydach wi- 
deńskich. Ciekawy jest amtykuł z tego 
wtągiędu, że p. Red, Mackiewicz, nie znając 
dobrze sprawy żydowskiej, jak prawie 
wszyscy nie-żydzi, i będąc mało lub czasa- 
mi fałszywie informowany w sprawie ży- 
dowskiej, jednak z powodu swej niezwyk- 
łej intuicji wypowiedział kilka ciekawych 
uwag, które jego odwagę obywatelską 
stawiają z najlepszej strony. Co jest war- 
ta jego pierwsza uwaga o „wschodnio-ga- 

lcyjskich* nadpolakach, którzy tak sma- 
cznie handlują partjotyzmem polskim. Nie 
trzeba wiele myśleć, ażeby zrozumieć, о 
kim tu mowa. My wszyscy dobrze znamy 
te sprzedajne dusze, które przystępują do 
polskiego „demokratycznego* cechu, a 
ten przy pomocy tych dusz chce pogrzebać 
kułturę żydowską. Kto nie zna tego typu 
żydowskiego, który tak często lubi para- 
dować swoją honorowością, zapominając 

o eiementarnej uczciwości. P. Red. Mackie- 

wicz jest pierwszym Polakiem, który nie- 
tylko zrozumiał, jaki to jest typ żydów, 
ale również miał odwagę wskazać na wie!- 
ką szkodę, jaką ci za przeproszeniem „dzia 
lacze spoleczni*  przymoszą sprawie pol- 
skiej, To samo już jest wielką zasługą. 

Dalej ciekawe jest negatywne ustosun- 

|M kowanie się p. Mackiewicza do asymilacji. 

| W przeciągu ostatnich dwunastu lat nie 
| pamiętam drugiego Polaka, któryby tak 

zdecydowanie wypowiedział się przeciwiko 

AGA asymilacji mniejszości maro- 

dowej. 
Dalej p. Mackiewicz musiał poślizgnąć 

się w sprawie językowej, chociażby tylko 
dłatego, że nie jest ona u nas sprawą kul- 
tury i pedagogiki, ale przedewszystkiem 
sprawą drobno - partyjnej „polityki'. к 
Wszystkie niežywo partje, ktore 

tak mocno cierpią ma obojętność wybor- 
ców w społeczeństwie żydow:kiem, wszei- 
kiemi siłami starają się złapać wyborcę 

przez „kulturę* a przedewszystkiem przez 
szkołę. Prawdę powiedziawszy, jesteśmy 
narodem o 2-ch językach i sjonizmowi jesż 

drogi nie tylko język hebrajski, ale rów- 

nież i żydowski. Jest jednak dziwne, jak 

p. Mackiewicz intuicyjnie tak pięknie ujął 
wielkie znaczenie kultury hebrajskiej. 

Rzeczywiście p. Mackiewicz mało obe- 

znamy jest z naszem wewnętrznem partyj* 

mictwem, a przedewszystkiem mało zna 
„sprawę żydowską”, ale we wspomnianym 
artykule, jak wogóle, wykazał tyle dobrej 

woli zapoznania się Z temi wszystkiemi 

sprawami, tyle szczerości i uczciwej ob- 

jektywmości, że możemy wybaczyć mu 

wszystkie jego błędy. © 
W wileńskiej prasie żydowskiej obra- 

żono go. P. Mackiewicz czuje się obrażony 

i mie rozumie. Ja też nie rozumiem, dła- 

czego mu się to należy... Można nie zga- 

1  dzać się z przeciwnikiem pod względem 

.._ spolecznym, politycznym i narodowym, 4- 

ie muszą być pewne graniee, których kui- 

turalni publicyści nie powinni przekroczyć 

Można nie zgadzać się z mniemaniami. A- 

de nie można muczciwemu przeciwnikowi 

nie okazać szacunku, na jaki zasługuje. o 

ile polemika prowadzona jest rzeczowo i 

objektywnie, ludzie różnych obozów mo- 

| — gą często znaleźć punkty styczne i nawet 

„krańcowości spotykają się przy tem. 

Nieco więcej... kultury pod tym względern 

by nam nie zaszkodziło. 

  

a 

JAK TO W MAGISTRACIE ŁADYU: 

KAŻDY SOBIE RZEPKĘ SKROBIE... 

(Regjonalny film wileński) 

Taki wileński obrazek. O godz. 7 rano 

z pewnego domu przy ul. Sierakowskiego 

* wyskoczył rasowy pies - wilk bez kagańca. 

Niezwlocznie za nim wyszedł jego właści- 

ciel, dr. C., który dopędził  swawolnego 

psa i skierował się z nim do bramy do- 
mu. 

Nagle z za rogu ulicy ukazała się cha- 
rakterystyczna buda hyclowska i trzecn 

drabów z pętlami rzuciło się do psa. 
Próżne były protesty właściciela psa: 

na chodniku, przy domu, w którym miesz- 

ka p. C., złapano psa, idącego tuż przy 

swoim panu. Taki jest akt pierwszy. ` 

р Alt drugi. Niezwłocznie zebrai się 

| tłum ludzi, wyrażających żywe oburzenie. 

| Hycle zażądali za zwolnienie psa 3 zł. 

Oburzenie wśród świadków tej sceny 

wzmoglo się, Na wyścigi jeden przed dru- 

gim każdy starał się powiedzieć coś szpet 

nego o hyclach, o złodziejach, p magistra- 

cie. Zastanawiamo się nad tem, wiele mo- 
żna zarobić dziennie i miesięcznie, polując 
na rasowe psy, znajdujące się pod opieką 

właścicieli. Ktoś zapewniał słuchaczy, że 
wiskazywał na włóczącego się bezdomnego 

i parszywego psa i prosił o zabranie, lecz 

posłyszał od hycla odpowiedź: „Takich 

psów mie bierzemy... : 
ь Tymczasem hycle (trzech łapaczy, — 

czwarty przy koniu) postawili ultymatum: 
albo — albo: 3 złote i wolność dla psa, 
Tab. 

Naiwny pan, oburzony na szantaż, za- 
żądał od drabów wskazania nazwisk... 
Skutek: pies powędrował do budy... | 

Teraz — gkt trzeci. Buda powoli się 

© posuwała maprzód pod górę ul. Sierakow- 

"_ skiego. Idący chodnikiem hycle raz po raz 

myczekująco oglądali się: mieli pewność, 
że haracz ich nie minie. Pan machnął rę- 
ką: buda Się zatrzymała, Trzy złote (nie 

upominający się o pokwitowanie!) i oto 
pies znów na wolności!... 

„Sielankowy“ ten obrazek w: trzech ak- 

tach nasuwa jednak kilka zasadniczych 

ъ 

Przedewszyctkiem: czy wolno hyclowi 
łapać psy znajdujące się pod opieką wła- 

Ścicieli? Jalkie są przepisy dotyczące ła- 
ia psów”... Po drugie: do czyjej ikie- 

i ida pieniądze, zbierane w tak por 
   

  

yele mie wydają pokwitowań ?... : 
jak to twierdzi vox populi, jest to zwykły 
manewy hyclów, zwiększających w ten spo 
= SWE zamobki, to czy naszym ojcom mia- 

nie przyjdzie do głowy ta,prosta myśl, 
że zamiast czterech bandytów, uprawiają- a 

cych swój złodziejski proceder, można 
przecież zatrudnić czterech uczciwych 'bez- 

| tobotnych Taš 2. 

     

KRONIKA 
milčkrka 
PIĄTEK    

    

   

  

Dziś 5 Wacnóć słońca g. 4,11 

ke PE Zschoć słonca g 2000 
Cyryla 

AV id Z 

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEO- 
ROLOGICZNEGO W WILNIE 

Z dnia 4-VIII 32 r. 
Ciśnienie średnie: 757 
Temperatura średnia: 

Temperatura najwyższa: 

Temperatura najniższa 

Opad: 11 mm. 

Wiatr: Południowy. 
Tendencja: wzrost 

Uwagi: deszcz z przerwami. 
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25 
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ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Rocznica Pierwszego Korpusu. — 
W dniu 6 sierpnia przypada 15-ta rocz- 
nica powstania Pierwszego Korpusu W. 
P. na Wschodzie. 

W związku z tem komenda okręgu 
wil. zw. uczestników walk Korpusu za- 
rządziła w tym dniu na godzinę 7 m. 30 
rano zbiórkę członków w lokalu przy za- 
uł. św.-Michalskim 2, celem wzięcia u- 
działu w nabożeństwie żałobnem za po- 
ległych i zmarłych towarzyszy broni. 

— Zebranie zwiążku wiaścicieli nieruchomo- 
ści. W dniu 7 sierpnia o godz. 13 w sali Do- 
mu Ludowego przy ul. Metropolitalnej Nr. 1 
— odbędzie się wałne zebranie członków 
Związku Właścicieli Średnich i Drobnych Nie- 
ruchomości m. Wilna, dzielnicy Zarzecze — 
na które to zebrane Zarząd Centrali Związku 
uprzejmie zaprasza wszystkich członków Zwią- 
zku. 

RÓŻNE 

— ROCZNE KURSY HANDLOWE M. * 
PRZEWŁOCKIEJ w WILNIE. Zarząd po- 
wyższych ikiursów, egzystiujących od 1919 
roku, zawiadamia, iż zapisy przyjmuje se- 
kretarjat Kursów. codziennie w g. 17 — 19, 
"w, lokalu Szkoły Pisania na Maszynie przy 
ul. Mickiewicza 22 — 5, 

Buchalterja Ogólno handlowa, Banko- 
'wa, Przemysłowa. Arytmetyka handlowa. 
Koresponden. i biurowość. Nauka o handiu 
Stenografja, Nauka pisania na maszynacn 
Jalko przedmioty dodatkowe będą wykła- 

dane języki: angielski, francuski i niemie- 
cki. Wykłady wieczorowe. 

— INSTYTUT PIELĘGNIAREK I WY- 
CHOWIAWCZYN SPOŁECZNYCH W 
WILNIE. Kurs nauki 2-letni. Do instytutu 
są pnłzyjmowiane kamdydatki z wykształce- 
niem w zakresie minimum 6 kl, gimnaz- 
jum. Wykłady rozpoczynają się w-paździer 
niku r. b. i będą prowadzone przez profe- 
sorów, docentów Uniwersytetu Stefana Ba- 
torego w: Wilnie, lekarzy specjalistów, oraz 
pedagogów. Instytut ma ma celu odpowied- 
mie wykształcenie kobiet w celu przyspo- 
sobienia w pracy w charakterze higjeni- 
stek społecznych, szkolnych oraz pielęg- 
niarek chorych. Zajęcia praktyczne będą 
się odbywały w klinikach i pracowniacn 
Uniwersytetu $. B. oraz w instytucjacn 
społecznych m, Wilma. Zapisy są przyjmo- 
wane oraz informacje udzielane codzien- 
nie w godz. 5—7 w lokalu Kursów Pielę- 
gnowania i Wychowania Dzieci przy ul. 
Mickiewicza Nr. 22 — 5, tel. 16-02. 

— PRACE REMONTOWE W OSTREJ 
[BRAMIE. Odnawianie frontu kaplicy M. 
B. Ostrobramskiej posuwa się naprzód, 
Usunięto już stare otynkowanie i przystą- 
piono do układania nowiego. Również od- 
mawia się z zewnątrz kościół św. Teresy. 

— Bez świadectw kwalifikacyjnych. Ро- 
czynając od dnia 7 b. m. zostają zniesione t. 

zw. Świadectwa kwalifikacyjne, wymagane do- 

tychczas przez władze administracyjne przy 

wyrabianiu paszportów zagranicznych. 

— Badanie mięsa, Wobec zanotowania о- 

statnio dość licznych wypadków zatrucia się 

mięsem, władze sanitarne wzmożyły nadzór 

nad wytwórniami, wyrabiającemi wędliny, oraz 

miejscami sprzedaży mięsa. 

— 00 BYŁO PRZYCZYNĄ SAMQO- 
BÓJSTWA PIEOHA Obecnie wyjaśniły się 
powody które skłoniły Jana Piecha (Zam- 
kowa 10) do targnięcia się na życie. 

Zmarły od dłuższego czasu cierpiał na 
nieuleczalmy paraliż co tak dalece podzia- 
łało ma chorego, że powziął myś! o samo- 
bójstwie. 

— EKSPORT DRZEWA PRZEZ GDY- 
NIĘ. Między 10 a 15 b.m. odbędzie się 
posiedzenie eksporterów i przemysłowców 
drzewnych celem omówienia sprawy kie- 
rowania transportów: drzewa przez Gdynię 

— PROSBA ANTOKOLAN. Mieszkań- 
cy okolic szpitala wojskowego postanowili 
zwrócić się do władz administracyjnych z 
prośbą o zarządzenie oczyszczania ścieków 
kanalizacyjnych idących od szpitala, które 
są otwantem skupieniem różnych chorób. 

— LICZBA POŻARÓW W WILNIE. 
Poczynając od stycznia zanotowano w 
Wilnie 137 alarmów pożarowych, a któ- 
nych najgroźniejszy był podczas niedaw- 
nego pożaru w olejarni kurlandzkiej. 

TEATR | MUZYKA 
— „AZDF* w TEATRZE LUTNIA. 

Dziś w: piątek 5 sierpnia o godz. 8 m. 15 
fascynująca sztuka A. Tolstoją i P. Szcze- 
golewa p. t. „Azef“, osnuta na tle glošnej 
afery szpiegowskiej z czasów pnzedwojen- 
mych. W roli Azefa wystąpi gościnnie ba- 
"wiący mw Wilnie, artysta Teatrów Łódzkich 
p. Józef Winawer, który w Łodzi grał „A- 
afa' kilkadziesiąt: razy, zyskując rekordo- 

we powodzenie. Poza p. Winawerem na 
pierwszy plan wysuwa się p. Jan Bonecki, 
jeden z <zołąwych artystów współczesnego 
pokolenia, w historycznej postaci Burcewa 
Reszta zespołu dzielnie sekunduje p. Wi- 
„nawerowi i Boneckiemu „Azef”, wi tak do- 
borowej obsadzie ma zapewnionć powodze- 
nie u publiczności. 

Jutro, w: sobotę 6 b. m. o godz. 8 m. 15 
„Azef'!'. 1е 

— „POD ZARZĄDEM PRZYMUSO- 
WYM* — w TEATRZE LETNIM, Dziś, w 
piątek, 5 sierpnia o godz. 8 m. 15 szampań- 
ska farsa Arnolda i Bacha „Pod zarządem 
przymusowym w meżyserji i z udziałem 

znakomitego artysty i b. dyrektora Teat- 
rów Lwowskich p. Ludwika Czarnowskie- 
go. Świetna kreacja, jaką stwarza p. Lud- 
wik Czarnowski z roli Haselhuna, daje mu 
szerokie pole do popisu oraz zbierania hu- 
czmych oklasków, któremi publiczność da- 
rzy miłego gościa bawiąc się na tej farsie 
wyśmienicie. Pozatem doskonale zgrany 
zespół z najwybitniejszymi siłami na cze- 
łe oraz malownicze dekoracje — składają 
się na całość arcywesołą, pełmą licznych 
niespodzianek i ibarwmą, talk, Że wieczór 
spędzony wi Teatrze Letnim jest miłą i 
pożądaną rozrywiką dnia. 

Jutro, w sobotę 6 b. m. o godz. 8 m. 15 
„Pod zarządem przymusowym 

— TRADYCYJNE DOŻYNKI AKADE- 
MICKIE W LEGACISZKACH. Dnia 6 bm. 
w Akademickiej Kolonji Wypoczynkowej 
w Legaciszkach odbędą się tradycyjne do- 
żynki, połączone z zabawą ludową. Zespół 
amatorski odegra dwie ludowe komedyjki 
p. t. „Werbel Domowy* i „Zyd w Beczce*. 
Wieczorem dancing towarzyski. Dojazd do 
st, Zawiasy pociągiem odchodzącym z Wil 
na o godz. 8 m. 5io godz. 14 m. 15. Osob 
ne zaproszenia wysyłane nie będą. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

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

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— ZAGINIĘCIA. Policja poszukuje 

wobec zaginięcia pracownika drukarni 
„Expressu Wil.* p. L. i uczniów konser- 
watorjum muzycznego  16-letniego M. 
Lewina (Popławska 5). Rodziny  zagi- 
nionych są niespokojne о ich los, bo- 
wiem opuścili one dom jeszcze przed 
paru dniami i niewiadomo co się z nitni 
stało. 

SAMOBÓJSTWO STUDENTA. 
Wczoraj niedaleko mostu Strategicznego 
na Antokolu wydobyto nieznanego topiel- 
ca. 

Dopiero po zainteresowaniu policji tą 
sprawą wyjaśniło się, że są to zwłoki stu- 
denta USB Mikołaja Panasewicza (Zaułek 
Węgierski nr. 1). 

Panasewicz przed kilkoma dniami wy- 
szedł z domu i więcej nie wrócił. Przed- 
wczoraj niejaki Feliks Lubiniecki przecho- 
dząe brzegiem Wilji znalazł porzuconą ma- 
rynarkę, którą zaniósł do 6 komisarjatu 
Ze zmalezionych w kieszeni marynarki do- 
kumentów. okazało się, że należy ona do 
Panasewicza. Według przypuszczeń władz 
śledczych opartych na zeznaniach współlo- 
katora tragicznie zmarłego — studenta Ro 
manowskiego i innych osób, Panasewicz 
popełnił samobójstwo. 

— Wybryki komunistyczne. Wczoraj w 

dzień w dzielnicy żydowskiej znaleziono sztan- 

dar komunistyczny, wywieszony przez niezna- 

nych sprawców. 

— Z NAD WILJI. Samosionek: Mikołaj, 
Łapiński Stanisław, i Wiszniewski Antoni 
(Cedrowa 35) skradli Stefanowskiemu Ig- 
nacemu (Konarskiego 2) z nad brzegu Wi- 
Ilji ubranie oraz inne drobne rzeczy łącznej 
wantości 30 zł. Sprawców kradzieży za- 
trzymano. Skradzione rzeczy odnaleziono. 

— OKRADZIONY W KOŚCIELE, Jas- 
mowski Ignacy (Pożarowa 19) skradł Ma- 
łyszce Janowi (Śniadeckich 6) z kiesze- 
ni marynarki w czasie gdy Małyszko był 
w kościele Bernardyńskim portfel z gotów 
ką łącznej wartości 46 złotych. Jasnow- 
skiego zatrzymano. Portfelu z gotówką nie 
odnaileziono. 

WILNO — TROKI 

— POŻAR. We wsi Kierele pow. Wil.- 
Trockiego, powstał pożar w domu  Marjanay 

Pietkiewiczowej ogarniając i inne budynki. 

Ogień zniszczył 10 domów mieszkalnych, 

13 chlewów, 4 Śpichrze i inwentarz żywy war 
tości 27.500 zł. 

MOŁODECZNO 

— STRZELAŁ DO BRATA. Na polach pod 
Mołodecznem,  Autoni Piekarski, podczas 

sprzeczki z bratem strzelił do niego z rewolwe 
ru, lecz chybił. Zatarg wynikł na tle podziału 
zbiorów. 

DZISNA 

— ZABITY W SPRZECZCE. W mie- 
szkaniu Jana Bójki. we wsi Rabizy pod- 
czas sprzeczki zabity został Sergjusz 
Widar. Otrzymał on ranę kłótą w plecy. 
Winowajcy zabójstwa Miron Papka, 
Władysław Łukjanionek i Arkadjusz, Soj 
ko zostali aresztowani. 

NA FILMOWEJ TAŚMIE 
„PAN* — PANNA WDÓWKA 

Renė Clair konstatuje: ciężką chorobę 
współczesnej kinematografji jest zlekcewa 
żemie właściwych ządań kina: dźwiękowiec 
wypaczył film w kiepski teatr, którego ak- 
tormy — nadomian zła — posługują się wa- 
dliwą dykcją. 

Rent Clair konstatuje: Ciężką chorobą 
współczesnej kinematografji jest poprostu 
jej zgłupienie. Film ogłupia publiczność. 

Panna Wdówka, wyświetlana w Panie, 
wypełnia obydwa: „przeciwskazania* Rent 

Claira: robi ma ekranie farsę iogłupia pu- 
bliczność. Jedyną jej zaletą jest kilka arcy 
komieznych momentów i fizjognomja de- 
tektywa, szukającego dwóch trupów. Od- 
brzuszny, wyzwolony, serdeczny Śmiech, 
który rozlegał się wczoraj miejscami na 
widowni, był zjawiskiem pocieszającem 1 
dodatniem. Śmiech taki, jako wyraz zado- 
wolenia i aprobaty, słyszy się 'w kinach 
wileńskich równie rzadko, jak gwizdanie 
i tupanie, które należałoby coraz szerzej 
stosować. 

Na uwagę w Panie zasługuje boy ze 
słodyczami. Nosi on zgrabną skrzynkę na 
rzemieniu, zupełnie na modłę (warszawską 
czy europejską. Jasna jego głowa jest ro.- 
azochrana, a stopy bose i brudne, Malow- 
nicze chłopię. w. 

  

w a 

CHODZĘ PO MIEŚCIE... 
1 „PRZEPRASZAM, CZY TU STAJE 

AUTOBUS?*... 

Oto pytanie, które od dłuższego już czasu 
w przeróżnych odmianach stylistycznych, rozle 
ga się na miejscach domniemanego postoju 
wozów autobusowych w Wilnie. Powtarzamy 
— domniemanego, bowiem żadnych „znaków 

widomych“, objašniających mieszkańców w 
tym względzie doszukać się nie można!... 

Były kiedyś słupki drewniane z tabliczka- 
mi, również z drzewa, które poirytowana kon- 
kurencją pojazdów mechanicznych, brać doroż- 
karska stale rozłupywała i zrzucała na ziemię.. 
Później zastąpity je okazałe słupki metaliczne 
na modłę warszawskich uczynione. Rozsta- 
wiono je w kilku miejscach w centrum miasta, 
gwoli reprezentacji, resztę zaś postojów — zle- 
kceważono! 

Łobuzerja miastowa nie darowała itym no- 5 Pó, $ B 
wym słupkom, nie jednemu z nich ukręcając ŻW ciągu miesiąca lipca r.D. w pow, 
głowę, a raczej — tabliczkę na nim umie- dziśnieńskim, Sekretarjat Powiatowy 
5 ORG s iau я BBWR zorganizował prawie we wszyst- 

i ówno c i nowe stupki p; S SAS z +. 
należą w Iwiej części do przesztości, przeto + 8 ošrodkaci zebrania 
tkwiącym smętnie tam—sam „ostatnim Mo- CZłonków 1 sympatyków organizacji: 
hykanom* plemienia slupkowego, należałaby przy udziale posłów Borysa Pimonowa i 
sie właściwie opieka państwowa, jako zabyt- Stanisława Stankiewicza. Zebrania odby- 
ARA S „ly się zatem: w Szarkowszczyžnie, Her- 

Е ji ustalenia ewentualnego miej Е 2 iewi ich; za 
sca przystanku autobusowego w Wilnie, nale- ss S Jaž 
ży się przeważnie kierować intuicją! Niesrety, TIE, Lużkach, Flisie I w ośrodku powiatu 
nie każdy jest Władziem Zwirliczem, to też Głębokiem. Wszędzie po reieratach spra 

ja A i gdy ek sądzisz, że wozdawczych z działalności parlamentu i 
autobus zatrzyma się przed wylotem ulicy po- żuk At: 
przecznej — utrapiony Arbonus przeleci mimo WA BBWR, z ч temat sytacji go 
iz potępieńczym jazgotem hamulców stanie SPOdarczej i politycznej w : Państwie, 
akurat za wylotem! wygłoszonych przez wspomnianych p.p. 
oC „bieg SOO do drzwiczek posłów Pimonowa i Stankiewicza, odby- 

autobusowych także nie wiele pomaga — nim е ю i ; i 
dobiegniesz, chyžy, mimo wagi swej „Arbon“, EE S kj 
po chwilowem odsapnięciu, taknie dalej ziejąc 2 lali DOIĄCZKI 1 
ci na pożegnanie w twarz kłebami zjadliwego postulaty ludności danego ośrodka. 

dymu!... ` 2 Dało się zauważyć wszędzie, jaknaj- 
Gdy podovna hist)ija, na lojach t.zw. de- życzliwszy oddźwięk akcji  Iniarskiej 

ficytowych przytrafi się jeszcze po  diuż- ści h sb 
szem oczekiwaniu — toż to człowieka „nagła WSZCZĘ ej na naszych terenach przy. Wy- 
krew* może załać od irytacjil. datnej pomocy Bloku i czynników  rzą- 

Tak samo bezskutecznem okazuje się za- dowych i szczególnie podnoszono zna- 
zwyczaj rozpytywanie „wstrecznowo-popierecz czenie skupu wyrobów Iniarskich na po- 
nowo* co do miejsca postoju: przeważnie nie trzeby wojskowe 
wiedzą ludziska, lub też wskażą mylnie bo i y > OWE, 2 ь 
ktoby tam spamiętał tyle linij, mających przy- Bezpošrednio po zebraniach kierow- 
tem na niektórych odcinkach trasę wspólną a tyczną i gospodarczą Państwa. 
postoje mimo to osobne!.. 

„Tajemnica przystanką tramwajowego”, to 
była historja romantyczna... 

„Tajemnica przystanku autobusowego w 
Wilnie to jest historja przedewszystkiem de- 
nerwująca ponieważ nikt dokładnie nie wie 
miejsca, gdzie się „takowy znajduje! 

Czas już najwyż: kończyć z tym bała- i nd JUS DEJWIASZY SRONCZYĆ Buy WILNO. — 1 p. p. Leg. zdołał upro 
W imieniu znękanych pasażerów  doma- iż B; Marsz. Piłsudskiego, by zechciał 

gamy się natychmiastowego ustawienia słup- WZiąć udział w uroczystościach z racji 
ków z tabliczkami orjentacyjnemi we wszyst- rocznicy wyruszenia | pułku Legjonów 
kich miejscach postojów autobusowych (we 
wszystkich — podkreślamy!) przyczem jeśli 

na danym przystanku zatrzymują się autobu- — ZARZĄD KOŁA WILEŃSKIEGO ZOR. 
sy dwu jakichś linij, nalęży to zaznaczyć w wzywa swych członków do jak najliczniejsze- 
podtytule. А iziai i 

Gdyby ustawienie slupkėw želaznych mia- 80 U w obchodzie 18-ej rocznicy wy- 
ło spowodować dłuższą zwłokę wobec więk- marszu Legjonów do walki o niepodległość 
szej ilości czasu, potrzebnej na ich wykona- Polski — w dnia 5 i 6 bm. Uroczysta akade- 
nie, czy też znacznych kosztów, można tym- .. odbędzi jskiej 
czasem zadowolić się prowizorycznemi AMC je sk = toy mę któe = 
mi drewnianemi byle jaknajprędzej!.. AZ: z zd ST aw ko 

w. Ignacego o lz, 7 min. 
2. A PRZEJŚĆ WCIĄŻ NIEMA! > 

Mimo kilkuletnich nalegań, klątw i błagań, 
Magistrat uporczywie wzbrania się przed zao- 
patrzeniem w przejścia z płyt kamiennych cho- 
ciażby tylko najbardziej ruchliwych  skrzyżo- 
wań ulicznych w cetrum miasta. 

Tumaniąc mieszkańców, że im przejścia 
wyasfaltuje, Magistrat nie robi żadnych, w tra- 
kcie przebrukowywania ulic, likwidując je tam 
nawet, gdzie istniały one uprzednio, exemplum: 
róg Niemieckiej i Trockiej; skrzyżowanie W. 
Pohulanki z ul. „Zawalną, gdzie jezdnia jest 
specjalnie szeroka i brak przejścia szczegól- 
nie daje się we znaki i t d.! 

W tych A nielicznych przejściach, które 
zostały wyasfaltowane „dla oka* w związku : 1 ° 
z Targami, spotykamy takie absurdy, jak na- WILNO. Onegdaj niespodziewanie 
przykład przejścia położone u wylotów ulic Wybuchł pożar w zabudowaniach  fol- 
Bakszta i Subocz na ulicę Wielką, które snadź warcznych p. Władysława Rymszy pod 
2 względów oszczędnościowych (jezdnia jest Rakowem w powiecie Motodeckim. am węższa a więc mniej asfaltu potrzeba) Dzięki bkiej ŚLE 
cofnięto wgłąb, tak, że ludzie, którzy Śpieszą © 2 SOI Posoy ogień zdoła- 
nie mogą z tego „dobrodziejstwa”* Magistraru 10 zlokalizować tak, że straty spowodo- 
skorzystać nie chcąc nakładać drogi!... wane pożarem są stosunkowo nieduże, 

„Przechodzien“, 

baranššnicka 
— WIEC LOPP. W MOLOZADZI— 

(W związku z organizacją OPG. i OPL. w 

WINCENTY. 

O powyższem zawiadamiają krewnych, 

Zebranie poselskie 
w dzisnieńszczyźnie 

WILNO. Wczoraj w dzień na ulicy Za- 
rzecznej zdarzył się wypadek z cyklistą, który 
zjeżdżał z góry od strony ul. Połockiej w kie- 

nku miasta. Cyklista ów, nazwiskiem Du- 
nowski, wskutek defektu hamulca, wpadł z ca- 
łym impetem na ogrodzenie okalające krzyż, 

WILNO. W pow. Postawskim w Nad- 
leśnictwie Miadziolskiem palą się lasy 
państwowe. Ogień ogarnął 100 ha. Na- 
razie straty sięgają 50.000 zł. 

  

= 
GIECEWICZ 

EMERYT KOLEJOWY 
pe długich i ciężkich cierpieniach, zaopatrzony Św. św Sakramentami, zmarł 

dn. 4 sierpnia 1932 r. w wieku lat 78. 
Odprowadzenie zwłok ze szpitala kolejowego na Wilczej Łapie nastąpi dn 5 sierp- 

nia o godz. 5 pp. do koś.ioła Ostrobramskiego. W dnlu 6 sierpnia o godz, 9 rano nabo- 
żeństwo żałobne, poczem nastąpi pogrzeb ma cmentarzu Rossa, 

POOEEROSCK BEZZIWIESA   
T TTD 

przyjaciół i znajonych 

Dzieci, wnuki i prawnuki. 

  

   

  

   

  

    

ś. ю 

ZDZISŁAWA 
CHARMAŃSKIEGO 

odprawione będzie dnia 6 sierpnia o 
godz. 8 m, 50 rano nabożeństwo ża- 
łobne w kościele Serca Jezusowego 

O czem zawiadamiają 

Żona i córki.    

nik Sekretarjatu Powiatowego p. kapitan 
rez. Tołłoczko przyjmował prośby lud- 
ności do władz BBWR., załatwiając na 
miejscu wszystkie te sprawy, które leżą 
w zakresie jego kompetencji. Stwierdzić 
należy, iż ludność pow.  dziśnieńskiego 
niewzruszenie stoi na gruncie  ideologji 
Bloku, darząc jego parlamentarnych 
przedstawicieli zaufaniem i sympatją. 
Nie trzeba dodawać, iż na wszystkich 
zebraniach ludność gorąco manifestowa- 
ła swe uczucia dla Wodza Narodu Mar- 
szałka Piłsudskiego. Wszystkie zebrania 
mimo prac sezonowych w polu, były 
bardzo liczne i wykazały duże zaintere- 
sowanie ludności bieżącą sytuacją poli- 

  

Marszałek Piłsudski przyjmie defiladę 
1p. p. Leg. 

do walki o wolność. M. in. p. Marszałek 
przyjmie defiladę pułków, jaka się odbę- 
dzie w dniu 6 bm. o godz. 10 rano na 
ulicy Mickiewicza koło gmachu Sądów. 

* * * 

bm. poczem nastąpi 0 godz. 10-ej defilada 
na placu Łukiskim przed Panem Marszałkiem. 

Do defiladzie nastąpi wręczenie Panu Mar- 
szałkowi albumu Federacji Wojewódzkiej P. Z. 
O. O. w „Wilnie, zawierającego również zdję- 
cia z życia związkowego Koła Wileńskiego 
Z.O.R. 

Ciężki wypadek cyklisty 
aby następnie trafić w okno wystawowe za- 
kladu  krawieckiego, o się przy 
zbiegu ulic Młynowej i Podczas 
wypadku Danowski odniósł b. ciężkie — обга- 
żenia i został przewieziony do szpitala żydow- 
skiego. Dunowski jest mieszkańcem N. Wilejki. 

Parobek podpalił foiwark 
bo 5 tysięcy zł. 

Pożar, jak się okazało, powstał z 
podpalenia, sprawcą zaś był parobek Ja- 
kób Szelong. Działał on z zemsty za wy- 
dalenie ze służby. Podpalacza areszto- 
wano i dochodzeniu nadano tryb do- 
ražny. 

Palą się tereny leśne 
__W Nadleśnictwie Smorgońskiem spa- 

liło się kilka ha lasu państwowego. Na- 
razie straty nie ustalone. 

  

Grodnie, na skutek meldunków, że praca ANK asis AKSA T TNS TIR 
w Molezadzi nie posuwa się naprzód, ce- 
lem puszczenia maszyny w ruch przyjecha- 
li ma miejsce przedstawiciele władz powia- 
towych w osobach sekretarza p. Głąbika. 
Wiec odbył się w dniu 31 lipca w świetlicy 
i pomimo lata i upału, zgromadził pokaž- 
ną liczbę słuchaczy, bo zgórą 100 z czego 
wynika, że wieś jednak jest spragniona 
żywego słowa. 

Referaty wygłosili p. Głąbik i Wojtum 

Aoniširka 
— Komitet Ratowania Bazyliki Wileń 

skiej w Słonimie, Powodzie, jakie nawie- 
z miejscowych obywateli przemawiali pp: dziły Wilno w ciągu ostatnich dwóch lat, 
Oniskiewicz i Świetlik, wśród wielu szkód, jakie wyrządziły — 

Reasumując wyniki obrad, p. Głąbik zagroziły dalszemu istnieniu historycznej 
wezwał obecnych do zapisywania się na Katedry wileńskiej przez niebezpieczne 
członków LOPP. i na ochotników do OPL. podmycie fundamentów. Zorganizowany 

Rezultat był dobry, gdyż na członków w Wilnie Komitet Ratowniczy Bazyliki 
zapisało się 10 i do drużym 12, przyczem walczy z trudnościami finansowemi i odruchowo społeczeństwo wyraziło podzię- zmuszony jest odwołać się do ofiarności 
Goa Punia powiatu za tak Całęgo społeczeństwa. 

Okrzykiem na cześć Najjaśniejszej W celu zorganizowania tak koniecz- 
Rzeczypospolitej wiec zakończono. nej pomocy, burmistrz słonimski p. inż. 

K. Michalski zaprosił na zebranie w dniu 
ka omen do Pi m o godz. 19-ej do Magistratu (ga- 
wielkiego! miašia pęd: w КОЙ inet urmistrza) przedstawicieli miejsco 
wie, nie miałyby posiadać i swego domo- WEgO Społeczeństwa dła zorganizowania 

rosłego „Tasiemki*, Taki się i u nas zna- Miejscowego Komitetu Ratowniczego, 
lazł. — Rawiński Stefan zameldował w który zajmie się propagowaniem i ścią- 
komisarjacie PP, iż od' kilku miesięcy ganiem środków na cel powyższy. 

Nepo 2 oe wy, stol Łój met ® __ Mamy nadzieję, że troska 0 tak bli- 
dice A Ё, Rz. d P ską naszemu sercu Bazylikę zapewni u- 
SERIE oaoE : ЬЁ&‹;КШЩ Aa dział zaproszonych w przyszłem zebra- 
8 Maja. niu i Komitecie. 

Niezem jak Tasiemka w Warszawie, — CIĘŻKIE USZKODZENIE CIAŁA, 
Łój i jego najbliższy współtowarzysz Ko- W czasie sporu o ziemię mieszkaniec wsi 
za, pobierają haracz w postaci pieniędzy Hawinowicze, gm. szydłowickiej Józef 
a nawet towarów, to też na skutek mel- Sończyk, adał ciężkie uszkodzenie ciaia 
dunku do policji domorosłymi „Tasiem- 1 postaci złamania lewej ręki mieszkance 
kami“ zajął się p. prokurator, tejże wsi Sończyk Pelagji, Dochodzenie 

— BIORĄ WSZYSTKO, CO SIĘ DA. prowadzi posterunek PP. w, Hawinowiczach 

Mojsiewiczowi Józefowii w dniu 26 lipca z — POŻAR. W osadzie Dziatkowicze, 
przed kasyna garnizonowego skradziono gminy byteńskiej wybuchł pożar, skiut- 
rower, wartości 150 zł, kiem którego spalił się dom, stodoła i 

Karpowiczowi Grzegorzowi skradziono chlew na szkodę osadnika wojskowego 
płótno wiejskie, wartości 100 zł, Turczyńskiego Jana, Wraz z zabudowania- 

Szulejko Anastazji zegarek damski, o- mi spalił się martwy inwentarz i przed- 
brączkę i pierścionek, wartości 100 zł. mioty urządzenia domowego. Straty wyno 

Policja, której zameldowano o powiyż- szą 3000 złotych. Spalone budynki ubezpie- 
szych kradzieżach, napewno odnajdzie czone były PZUW w. Słonimie na 3280 zł. 
sprawców i rzeczy. Przeprowadzonem dochodzeniem ustalono, 

SPORT 
Walki o wejście do Ligi 

Walki o wejście do Ligi przybliżają się 
Niemal wszystkie okręgi wykańczają swo- 
je rozgrywki. Niektóre już nawet mają mi- 
strzów. 

Na Śląsku I. F. C. zdobył mistrzostwo, 
a zasilony Kossokiem może być przeciw- 
nikiem bardzo groźnym, 

W Poznaniu Legjai zaijęla tron, w Łodzi 
Ł. T. 8. G. Warszawa jeszcze nie skończy- 
ła walk choć najwięcej szans na zdobycie 
mistrzostwa mają Skoda i Skra, Z innycn 

Wiilno wyłoni mistrza w! dniu 14 b. m. 
W nadchodzącą niedzielę będziemy mie- 

li niezwykle emocjonujące spotkanie: 1 P. 
p. Leg. — | i. Obydwie drużyny mają 
równą ilość pumktów i szans choć należy 
przypuszczać, że wygrają wojskowi. Na to 
wskazują ostatnie wyniki, jeżeli nie brać 
pod uwagę chwilowy spadek'z formy uwi- 
doczniony w ub. niedzielę. 

i i mad Makabi nie zdobywa 
jeszcze 1 pułk mistrzostwa .W dniach 11 
i 14 b. m. rozegra spotkanie z mistrzem 
podokręgu baranowickiego WKS 78 p. p. 
Pierwszy: mecz odbędzie się w, Wilnie. Do- 
piero po tych zawodach dowiemy się, kto 
ibędzie naszym mistrzem . 

Spotkania międzyokręgowe rozpoczną 
się 21 bm. Mistrz okr. białostockiego pnzy- 
jedzie do Wiilna. (t). 
ВОУВРЕНЕЯРИЖНОИОИ ECO AOPEN FRA TZWAROTYWZNOW 
że pożar powstał wskutek mieostrożnego 
obchodzenia się z ogniem żony poszkodo- 
wanego Turczyńskiej Zofji, która w chwili 

mej wygarnęła z pieca żarzące się 
węgle i równocześnie wniosła domieszka- 
nia słomę, z której robiła przewiąsła do 
wiązamia snopów jęczmienia. Dochodzenie 
żę tej sprawie prowadzi posterunek PP. w 

eniu. 
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY" 
JUTĘ MARNĄ I BAWEŁNĘ ZAST: 

NASZYM MOCNYM LNEM! w 
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g Dźwiękowe Ceny ad 40 gr. Rewel. podwójny a ko 
je d ir 6 A pH R W > program. 1) Symionja dwóch serc U L U B l E N I c A F L 0 T Y EE BU A ino 

i 
Ъ : 2) po raz pierwszy Pieśń o Atamanie Stieńce Razinie rosyjskie Śpi q © В/ Ка Racjonalnej kosmetyki ieczaieej | py jg | ° й абнотй WOŁGA... WOLGA... Tiden austi yn ge Nacz 

Wilno, Mickiewicza 31 m. 4. | 5 Na 1-s:y seans ceny Zzniżone. Początek o godz. 4. 

— WYBORY ZARZĄDU ZWIĄZK- URODĘ 
JI | O tyc] s ] „ 4 "a $ К 3 i. AKADEMIKÓW ŻYD. W tych dniach  — Urzędowa. — Prezes Sądu Oktę- | kobiecą kosnerwuje, doskomalj odźwieża, u- | Dźwiękowe kno | CeMy miejsc na wszystkie seanse: Balkon30gr. Parter 60gr. 

odbył się dalszy ciąg ogólnego zebrania gowege Bukowski jerzy wyjechał przed suwa jej skazy i braki. Masaż kosmetyczny HOLLYWOOD Najnowsza wersja dżwiękowa! Wszech- PAMA KAMELIOWA" w rol, gł słynna gwiuzda ekranu 

tut. Związku Akademików Żyd, na którem kilku dniami na urlop wypoczynkowy.  |twarzy. Masaż ciala, elektryczny, wyszczu- | — му УОМОНЕ сНЕ оОЕ А Ds aa " NORMA TALMADGE i Gilbert maa: ośtaEacaa: Zwiad: о ба — Posiedzenie Rady Miejskiej. ЗЕ plający (panie). Natryski „Hormona“ wedlug ickiewicza Roland. Potężny tiln z ZE l ocz AI wystawa! Porywająca treść! 
| ° . FADE: 2 : prof. Spuhla. Wypadanie włosów, łupież. In- ad program: Doda Źwiękowe. 

du wybrano pp. Dramina (prezes), Łap- Ka a a 2 das i dobieranie kosmetyków do każ- 
szyna, Szulkiesa (wice - prezesi), Bas: ady Miej S dej cery. Ostatnie zdobycze kosmetyki ra- DZWIĘKOWE Ki šį ip! i i 

(a Ki ka GH ы ir Fa do Kuratorjum Okręgu Szkolnego Wileń- cjonalnej. T a aaa R AR o dE) Z 
 Geknetem); ussotę i Stanieckiego (człon skiego o zmianę planu amortyzacyjnego Codziennie od g. 10—8. w fdmie p. t. ” a Pra eytig 

ikowie) opłaty zaciągniętych pożyczek na budo- Ww; Z. P. N Eb niewysłowionym urokiem, dziewczęcią świe- Doliy Haas Nad program: * Doskonałe dodatki 

— PROCES SZPIEGOWSKI. Sąd Ok- wę szkoły powszechnej na sumę Zi. Wielka 47. Tel. 15-41 > lcnycóa a a Šiais BRET 
ręgowy w Grodnie rozpatrywał 'wezoraj 142,500, z tem, że spłata amortyzacyjna c] . : > unmy wd 25 gr. Początek o godz. 4, 6, 8, 10.15, w dnie świąt. o godz. 2 ej. 

sprawę Petroneli Janulewiczowej, oskarżo- S h pož l łaby się z RE DS Z powyższych pożyczek rozpoczęłaby się Kurator m у й 
mej, 0 szpiegostwo na wez ościennego mo" niem | października 1936 roku iw tym jum Okręgu © Dziś! Humor. Sentyment. Uczucie. Wystawal 

E aa celu upoważnia magistrat: Szkolnego w Wilnie ki, . Richard Eichberg mistrz subtelnego erotyzmu stworzył perłę do- 
е 1) do ustalenia w granicach włożo- as Gaonas I a AS UL a Džwiekowe kino : wcipu 1 temperamentu w rozkosznej opereice 

— PIŁKA NOŻNA. Mecz pilki PZ S I z R я a л je lokalu dla Pań- iewno-tanecznej 

ASA, 0 Pona 84 nej kompetencji iormy i warunków pro stwowego Seminarjum Nauczycielskiego Żeń- [11 h : w 
Z Za GŁ GT Ory ro- longaty pożyczek. skiego w Wilnie. Potrzeba 20 dużych sal i 12 PAŃ [11 

a S Pa RR AA 2) do ustalenia terminów spłat i mniejszych, skupionych w jednym domu. Bliż- 35 d 
Ia bi MO szczegółowych warunków kredytu, do 326 akcie w oC eh ul. 53 

mie. T A а ы е 5 ili 3 r --12. 3 

Chodżi o to, że w dniu tym grać będą Zaciągnięcia nowej pożyczki, odsetki a 2 W rol. gł. żywiołowa Muriel Angelus, bohaterka filmu „Postrach Salonów" i Ganed 

dwie najsilniejsze drużyny naszego miasta ległe od powyższej abe p od dnia Nesiseka E Aaaa HA DB Be >> 
ianowici 3 . a tut. — 1 października 1931 roku do dnia 1 paź 8 # 

ЁЗЁЁЁМ\\ icie W. K. S. 76 p. p. a tut. Ma 221 aoi P Potrzebne mieszkanie Początek o godzinie 4, w dnie świąt. o godz. 2-ej. Ceny od 20 gr. 

Obie drużyny występują w swoich naj- 3) do przeprowadzenia w związku z 2—3 pokoje z kuchnią, w śródmieściu. 
silniejszych składach. prolongatą pożyczki wszystkich potrzeb Oferty do Administracji „Słowa* dla T. C. Е 8 : 

Spodziewač się naležy, že w przyszią nych czynności prawnych, a w szczegól-  uzmamus DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W WILNIE 

An us mareszcie prawdziwą gre nošci do podpisywania wszelkich zobo- OGŁOSZENIE UL. WIELKA 66, — tel. 12 — 53 / NOWOść X 

Ma S k ja dłużnych). a Komornik Sadu Grodzkiego w Wilnie, re- posiada do sprzedania: $£. BŁONA I PŁYTA 
S IANA PRZYWIALIŁA DWIE O- ada Miejska wyraża zgodę na za wiru i-go, zamieszkały w Wilnie przy ul. Za- ai А > FOTOGRAFICZNA _> 

SOBY. We środę, dnia 3 b. m. w posesji bezpieczenie terminowego zwrotu rat i  kretowej 2, na zasadzie art. 1030 U.P.C. ogła- I kl. 4 R a R NAM WA S NE Z 
p. S. Szwarca przy ul. Rośniackiej pod odsetek na wpływach podatkowych gmi- 0 Anas Ci SC r = Ra Paa niejsza partja jest zbita w 25 tratwach i znajduje się na wodzie ŻA 
oe nadzorcy robót p. Pomeranca r02- ny, w szczególności z dodatków komu- m 22 Gdoedzie sę dis > przeaiku publi w 5 przy rzece Wilji. Bliższych informacyj udzieli 
ierana była murowana ściana. Nagle ścia- ństwowych podatków, о- ; > KA : AZ n-stwo Miadziolskie. 

ma runęła i przywaliła robót ja- nalnych do pań OE > Bil ruchomości, należących do Benjamina 2) Około 5500 m3 diužyc i klocėw sosnowych, w tem 
E As o +, az udziału wstychże upowažla wiadzs“ Pesiomskisėo, Sk adaigeg ЗЕ2 ICO Wars 1 kl. 200 m.3, II kl. 1660 m3, III kl. 3300 m3, IV kl. 340 m3. Ni 

robo: i ina. M poranio- | - sztatów stolarskich i innych ruchomości, о- B Nedas AGA ь Z ŚR 
mych Pomerańca i Rubina przewieziono do skarbowe zgodnie z uchwałą Rady szacowanych na sumę zł. аао Ido jako na ZE ada BRACI RE w 83 tratwach i znajdujer się na rzece 
szpitala. Bo я te m a> o > ać licytacji powtórnej sprzedaż rozpocznie się ud ROŚ niais CAE оЕЛЕН 

BE si SPACE Pome- SZyCh tytułów i pr ia połowy oszacowania. ‹ SRA ; 
się dowiadujemy madzorca EOMe- Garbų “ Paistwa na zwrot udzielonych у Е OL ojo sous gia p klocow: LO OWYCH EL 

ranc w dniu wezorajszym zmar wskutek : Ś 3 z r Komornik (— )W. Matuchniak. I kl. 180 m3, II kl. 680 m3, III kl. 920 m3, IV kl. 20 m. Niniej- 
otrzymanych ram. gminie pożyczek, o ile gmina nie dOtrZY | EEEE NEOZED ROA Sza partja jest zbita w 19 tratwach i znajduje się przy bin- 

Stan zdrowia Rubina również jest dość ma oznaczonych terminów spłaty rat a- SOLO EE dugach: Niemenczyn, Czerakiszki i Rudziszki na.rzece Wilji. 
poważny. mortyzacyjnych i odsetek.. ' ° и Bliższych informacyj udziela n-ctwo Podbrodzk ie. 

gi : Komornik Sądu Grodzkiego W Wilnie, 1e- 4) Około 1600 m3 dłużyc i kloców sosnowych, w tem 

— TRANSPORT LITERATURY KO-  — Koncert na rzecz LOSP. — W du. wiru 7-go, zamieszkały w Wilnie przy ul. Po- I kl. 110 m3, II kl. 500 n.3, III kl. 950 m3, i IV ki. 50 m3. Ni- 
MUNISTYCZNEJ WPADŁ W RĘCE P6- 11 sierpnia br. na rzecz lidzkiej ochot-  łockiej Nr. 14, zgodnie z art. 1030 U.P.C. ob- niejsza partja jest zbita w 19 tratwach i znajduje się przy BŁONY 6x9i 6%xtl SĄ OBECNIE DOSTARCZANE PP. d 

LICJI. Wywiadowcy Urzędu Sledezego w niczej straży pożarnej odbęNzie się kon- wieszcza, iż w dniu 12 sierpnia 1932 r. od bindudze w Niemenczynie na rzece Wilji. Bliższych informacyj BZDJEC ZAMIAST. 6 iv tej samj tei 
(Grodnie, patrolując przedmieście zanie- cert w sali kina „Edisson“ przy wspeł- S Ni w Te i PoE Nr. OE AE Za aa AR OO UZEAĘ EAST" WRRZOĄORYTODZJZEI ь = 

meńskie, gdzie spodziewano si RUE . B e odbędzie się sprzedaż z licytacji publicznej lo 1290 m. życ i kłoców sosnowych, w tem 

cić wie asi am inos udziale Zoiji Laskowskiej i Aleksandra majątku ruchomego, należącego do Beni i Ry- I kl. 50 m3, II kl. 350 m3, III kl. 850 m3 i IV kl. 40 m3. Po- 
y 2 EYES Rippera. wy z Bergerów Rimini, składającego się z ma wyższa partja jest zbita w tratwy i znajduje się przy bindudze 

canej z Prus, spostrzegli jakiegoś żydka е = 35 у е 
Który E M ER paczke o danie — Kradzież. — W dniu 2 sierpnia u szyny do a po różnych mebli, ubra- ka ad rzece Wilji. Bliższych informacyj NADAAAAAAA KAA Rana Z. A 

: 5 т 2 i Н i , nia i urządzenia domowego , oszacowanego > / KIE. obry tacho- rosi o mdzie= 
rozglądał się dokoła. Wywiadowcy zaczęli Wajnsztajna Frewela, zamieszkałego RNA Same si 1936 —, na aS poko Anie Bree Warunki techniczne: Drewno pochodzi z cięcia zimowe- IKuPNo S wiec 1е Świade- c lenie jakiejkolwiek 

Lipniszkach, w nocy nieznani sprawcy go roku 1931 — 1932, znajduje się w stanie nieokorowanym ! SPRZEDAŻ  ctuami przyjmie pracę pracy. Zarakowski Sig: A go obserwować. 

W pewnej chwili do obserwowanego 
zbliżył się jakiś włościanin i obydwaj za- 
ezęli szeptać, następnie żyd ów wręczył 
wiłościaninowi paczkę a sam skrył się. Za- 
trzymano włościanina, którym, jak stwier- 
dzono ibył mieszkamiec m. Indury Kazi- 
mierz Sidorowicz. Paczka, którą miał przy 
sobie Sidorowicz. zawierała kilka tysięcy 
ulotek komunistycznych. Sidorowicza are- 
sztowano. | 

DZiš w KINACH P. T. K. 
TEL. 214. CENY ZNIŽONE 

UERERNNITEUTKTTETITYEZS 
sean. o g. 6, 8 i 10.15. 

  

Dźwiękowiec 
Kino „POLONJA“ 

Pacztowa 4. 
Wielki monumentalny film polski 

Wspanizła wizja walk po- 
wstańczych 

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

i A Socha, 
 RORSEOWYTZY A POURYRYWKZAK RPK DOLATEE ZY НА АЛЕ 

Dźwiękowiee 
Kino „APOLLO“ 

DBeminik. 26. 

DZIŚ PREMIERA! 

Pociąg 
samobójców 

wstęp 60 groszy. 

KINO „PALACE“ 
Orzeszk. 13. 

Agnes Esterhązy 
i iwan Petrowicz 

w przepięknym filmie p. t. 

„Ostatni Romans" 
wstęp 40 gr. 

KAAMA AAA 45 Ada ad KAMA. 

Hr. 
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dostawszy się do jego mieszkania, skra- 
dli z pod poduszki w łóżku, w którem 
spał, 125 dolarów, 1 funt szterlingów i 
5 rubli w złocie. Jest to dobra nauczka 
dla inych, ażeby pieniądze nie trzymali 
pod poduszką, lub w kuferku, a tylko w 
kasie czy też w PKO. 

— Nieprzewidziany prezent dla gmi- 
ny. — W nocy z dnia 26 na 27 sierpnia 
br. w poczekalni przystanku kol. w We- 
renowie znaleziono dziecko płci żeńskiej 
mające kilka dni życia, przy którem 
znaleziono kartkę z napisem: „proszę 
mnie ochrzcić i dać do przytułku. — 
Dzieckiem zaopiekowała się gmina we- 
renowska, za wyrodną matką wszczęto 
poszukiwania. 

  

04 Administracji 
Sprawy ogłoszeń, prenumeraty 

oraz korespondencji z pow. lidz- 

kiego i m. Lidy załatwia p. Józef 

Mikuła. 

Lida, ul. Karutowicza 1. m,3. 

LTL i o i S 4 

AAAMAAAAAAAAAAŽAAAAAAAAAAAAAAAAALAAM AIA ASA 

Największą i najbezpiecz- | 
niejszą zbiornicą kapitałów 

i oszczędności 

jest KOMUNALNA KASA 
OSZCZĘDNOŚCI POWIATU 

GRODZIEŃSKIEGO 

Wysokie oprocentowanie—całko- 
wite bezpieczeństwo -— wypłaty 

na każde żądanie. 

YYYYYYYWYVYYYYYYVYYVYVYYVYYYVVYYVYYVVVYVVYVYVVVVVVV 

  

Początek seansów o g. 6. 815, 1015 
  

pźwigkowe | Na, sezon letni 

„ŚWIATOWID Cik 

GRODNO, Brygidzka 2. 

PURETZAWAWAKZWACHA 
B. FARDJOHN 

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

W roli głównej genjalny komik czeski ulubieniec publicz- 

ceny zniżone! wstęp 00 45 gr. 
100 proc, dźwiękowiec, 

     

FELDMARSZAŁEK     
          ności Vłasta Burian.-    

    

39 

Tajemnica Kelthpeci- Square 
— Ona myli się! Omyłka jest zupeł- 

nie możliwa w tym stanie ducha, w ja- 
kim się ona tego dnia znajdować niu- 
siała. 

Wpadł do pułapki! Przed chwilą 
twierdził, że nie czyta gazet i że jestem 
pierwszą osobą z którą rozmawia od ty- 

godnia, a teraz przyznał się, że wie o 
wczorajszem zeznaniu pani Death. Jeżeli 
zauważył ten błąd, to nie z mojej winy, 
bo ja nie zdradziłem niczem swej radości 

— Pożegnam już pana i życzę dobrej 
nocy, — powiedziałem wychodząc. — 
Ale, czy mogę jeszcze poprosić o poka- 
zanie mi aparatu, którym pan oświecił 
wtedy Reginalda Boyde? 

— Nie mogę niestety zadowolnić 
pańskiej ciekawości. Aparat potrzebuje 
naprawy. Dobrej nocy. 

Wyraźnem było, że chce się mnie 
czemprędzej pozbyć, ale ja się nie śpie- 
szyłem. 

BOPEANROZPERERATCA 

Wydawca: Stanisiaw Mackiewicz. 

  

— Czy nie mógłby pan pokazać mi 
okno, przez które wyjrzał pan wtedy? 

— Nie, nie mogę pana dzisiaj tam 
zaprowadzić, bo moja druga służąca za- 
chorowała i urządziła sobie szpital w 
tym pokoju. 

— Chciałbym jednak zobaczyć ten 
pokój przed piątkiem. 

— Proszę, Dobranoc! 
— Dobranoc. 
Wskazał mi gestem wyjście, ale po- 

mny na formy towarzyskie, nastałem na 
tem, że on wyszedł pierwszy, a ja sze- 
dłem za nim, trzymając rękę na rewolwe 
rze, na wszelki wypadek. 

Wyprowadził mnie aż na ulicę i po- 
żegnaliśmy się. 

Doszedłem do końca ulicy, ale po- 
tem zawróciłem zwolna i zaczekałem na 
Aplby w pobliżu d-ra Paya. 

— Stójcie tutaj, — powiedziałem, i 
uważajcie na dom d-ra Pay'a, dopóki 
nie wrócę. Będę tu za pół godziny. Po- 

> 

FAGO TACO RI STRIKE INIT RR SIUNTINIAI 

sji Włodzimierza Łurji. 

Komornik (—) A. Uszyński. 

TEPEZCEOOWASTOWATYRRT WARAN OOORAEAA 

Radjo wileńskie 
PIĄTEK, DNIA 4-go SIERPNIA 1932 R. 

11.58: Sygnał czasu: 15.10: Program dzien 

ny. 15.15: Płyty, które mają największe po- 

wodzenie u radjosłuchaczy. 15.35: Komun. me- 

teorologiczny. 15.45: Muzyka tan. (płyty) 16.30' 
Kom. Wil. Tow. Org. i Kół Roln. 16.40: od- 

czyt. 17.00: Koncert. 18.00: „O pędzie i liście 

— kto czyim kieruje wzrostem* — odczyt. 

18.20: Transm. meczu tenisowego Polska — 

Węgry. 18.30: Muzyka taneczna. 19.05 Transm. 

meczu tenisowego. 19.15: Z prasy litewskiej. 
19.30: Program na sobotę. 19.35: Prasowy 

dziennik radjowy. 19.45: Przegląd prasy rol- 

niczej krajowej i zagranicznej transm. na War 

szawę.. 20.00: Transmisja z Salcburga. 21.35: 

Feljeton aktualny. p. t. „Z zielonej wyspy”. 

21..00: Muzyka taneczna z Warszawy. 22.40: 

Komunikaty z Warszawy. 22.50: Muzyka ta- 

neczna. 

Giełda warszawska 
Z dnia 4 sierpnia 1932 r. 

WALUTY I DEWIZY: 

Holandja 359,35—360.25—358.45. 
Londyn 31.33—31.31—31.48—31,16. 
Nowy York 8.923—8,943—8.903. 
Nowy York kabel 8.928-—8,948—8.908. 
Paryž 34.96—35.05—34,87. 
Praga 26,41—26,47—26,35. 
Szwajcarja 173,85—174,28—173.42. 
Berlin 212.25. 
Tendencja przeważnie słabsza. 

PAPIERY PROCENTOWE: 

3 proc. poż. budowl. 34,75. 
4 proc. inwest. 95,75. 
4 proc. dolar. 48,75. 
7 proc. stabilizacyjna 48,50—49.25. 
7 proc. L. Z. ziemskie 48. 
4.5 proc. L. Z. ziemskie 37,75. 
8 proc. L. Z. m. Warszawy 55,50—56,25— 

56,75—57— drobne. 
Tendencja dla pożyczek 

listów mocniejsza. 

niejednolita, dla 

Robotnicy Państw. Magazynu Surowców 
i Wyrobów Tytuniowych z powodu przyzna- 
nia nagród za gorliwość przy ratowaniu mie- 
nia skarbowego podczas pożaru  Kurlandzkiej 
Olejarni, składają na bezrobotnych zł. 25. 

     
      

wiecie mi, czy nikt przez ten czas nie 

wychodził z tego domu. : 

A więc sprawa ruszyła naprzód! Naj- 

gorsze jest to, że dotąd nie mam szcze- 

gółowego rysopisu Louis Lorentza. 
Pocztyljon przyniósł depeszę: 
„Francuski list jutro. Pitou*. 

ROZDZIAŁ XLIII 
LIST JÓZEFA PITOU 

List Pitou rozpoczynał się od słów: 
— „Drogi i szanowny towarzyszu 

broni!* — Gdyby głowa moja nie była 
tak zajęta sprawą Keithpool-sq. uśmiał- 

bym się z takiego tytułu, przepisanego 

z jakiegoś romansu. Ale dalsza treść fi- 
stu nie miała nic wspólnego z począt- 
kiem. Francuska policja jest dumna z p. 
Pitou, ma rację! 

Dostałem fotografję Louis Lorentza. 
Ale na nieszczęście ma on na niej taką 
dużą czarną brodę, że trudno jest doj- 
rzeć CoŚ poza nią. Mój jegomość jest 
gładko ogolony, chociaż granatowy od- 
cień cery dowodzi, że mógłby mieć cie- 
mną brodę. * 

Podobieństwo ogranicza się do gło- 
wy i czoła. 

    

łej ilości od 16 cm. grubości w c. k. 

się do wyżej wymienionych nadleśnictw. 

zakcji, możliwy kredyt 9-cio miesięczny. 

giwać będzie prawo pierwszeństwa w nab: 

cenia ofert względnie wyboru oferenta. 
Oferty pisemne uprasza się składać 

Wydział: Handlu p. Gajewskiego. 

12—53, oraz nadleśnictwa Niemenczyńskie, 
ciańskie i Wilejskie. 

w   
i zostało wyrobione w długości od 4 mtr. wzwyż i grubości od 
18 cm. wzwyż w cienkim końcu z dopuszczeniem 10 proc. ca- 

W celu obejrzenia materjału na miejscu należy zwracać 

Warunki płatności: do omówienia przy zawieraniu tran- 

bankowe. W nadesłanych ofertach winna być podana cena za 
1 m3, drewna loco tratwy woda miejsce znajdowania się ewen- 
tualnie loco tratwy woda w Wilnie. Dyrekcja zastrzega sobie 
prawo zmiany w ilościach wyszczególnionych  partyj 
wyeliminowania poszczególnych partyj. Kupującemu 

dzie cięcia 1932 — 33 r. Dyrekcja zastrzega sobie prawo odrzu- 

1932 r. do Dyrekcji — Wilno, ul. Wielka 66 na ręce Kierownika 

Wszelkich informacyj udziela Wydział Handlowy tel. 

DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH 

  

РР 

Sprzedaje się 
fotel wózek dla cho- 
rych — dowiedzieć się 
ml. Sosnowa 21. 
    

Gwarancja — listy MTWTYYYTYVYYWYVYVWYFY 

Letniska 
_ Laika KAA ŁAC 

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

NAŃ a ADAKBAŁAARAA ZW 

POSZUKUJĄ 
PRACY 

*WVYYYVYYYYTYWPYTYYCYU 

Poszukuję 

yciu drewna na wo- 

do dnia 16 sierpnia 

Poš5rodzkie, Świę- 

WILNIE   
  | 

Drzewo opałowe, 
sosnowe i oliszowe, oraz węgiel 

górnośląski 
PSOE ESGRA 

SKŁAD DRZEWA 

Michała hr. Tyszkiewicza 
w Wilnie, ul. Tartaki 28, t 

Dostarcza również dla urzędów 

Dla P.P. Urzędników na 

  

ian TWWPETPTWTWYYWYWYYYYY „p 

posady  ekspedjentki 
bony lub gospodyni. 
Nowy Świat, Nowo» 
Oszmiańska 4 m. 2. 

ucharka — kucharz 
wyjedzie do ma- 

jątku lub kasyna po- 
siada dobre Świadectwa 
Bernardyński zaułek 
4 m. 3, 

brzozowe, 

  

anienka 19 Iat, śred- 
nie wykształcenie, 

z kaucją poszukuje 
posady: kasjerki, inka- 
sentki, ekspedjentki, 
biuralistki, lub bony. 
Łaskawe oferty do re- 
dakcji. 

a. 5h: 

1 instytucji. 

raty. 
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anna przygotowują- 
ca dzieci do trzech 

klas niższych gimn, 
poszukuje stałej kon- 
dycji. Świadectws, re- 

  

> 

"Tekarze. „„LOKale 
-— ууа pokoje 
Dr.Ginsberg 
Choroby skórne, we 
neryczne  moczopłcio. 
we. Wileńska 3, — od 
8—1 i 4—8. Tel. 567 
|Dam aan 

Dr. Wolfson 
weneryczne, moczopł, 
skórne, uł.Wileńska 7, 

„tel. 10 67, od9—1 14--8 
reka 

  

  

z używainością kuchni 
do wynajęcia. Niekrę- 
pujące wejście. Mickie- 
wicza 22 m, 58, 

Mieszkania 
3, 4, 6, pokojswe z 
wygodami  centrelne 
wodne ogrzewanie 
gwarantowane, do wy 
najęcia. Gdańska 6. 

  

Mieszkania 
6—7 pokojowego, cent- 
rum: miasta, parter lub 
1 pietro poszukuję, gła- 
szać się do redakcji 
pod „profesor*. 

A 

  

——7 

  

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

Jagiellońskn 

ferencje. Adres; Jaszu- 
ny p. Wil, - Trocki — 
Apteka, J. Dmochowska 
  

| 
ae prosi o u 
dzialenie jakiejkol. 

wiek pracy. : Stanisław 
Andrzejewski. Pokój 6. 

  

tołarz meblowy— 
znający dobrze swój 

fach prosi o udzielenie 
mu pracy. Przyjmie 
również zamówienia. 
Wykonanie solidne, — 

Babkin Antoni, Smo: 

na skromnych wWarnn 
kach. — Naruniec Kie 
mens — Zaałek Lidz 
ki 13. 

lektromonter zna 
jący dobrze swój 

tach, poszuknje pracy 
Zygmuntowicz Stetan, 
Mostowa 3. 

owal, dobry robot- 
nik, pracowity, sa- 

mienny, — w ciężkich 
warunkach znajdający 
się, szuka pracy od 
zarsz. Zgadza się na 
każde warunki. Że 
wia 9 m. 1. Żyźniew- 
ski Jan 

  

  

    

poco posznkn= 
je pracy. Wielka 28 

m. 6. Zubaczyk Włe- 
dzimierz. 

szelkie roboty 
druciarskie wyko* 
tanio i szlidnie nuje 

Michał Wyganowski 
Bukowa 12. 

c= prosi o udzie- 
lenie jakiejkolwiek 

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

gink poszukaje pra- 
cy przy warsztacie 

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

    
    

  

   
    

nisław Trakt Bator 
go 2. 

  

p Irodnik kwolifiki 
wany, z praktyi 

Legionowa 43. Ch 
bowski Antoni 

     

sezonie rema: 
tów domo 

i odświeżania miesz 
kań tanio wszełką prz 
cę z tem związaną wy*- 
kona malarz pokojowy 
Borejko Jan, Тсакё Ва- 
torego 1. 

  

ucharka Z dobremi 
rekomendacjami, 

czysta, Nowogródzka 8. 
Kopciuch Darja, 

  

> 

Zredukowany 
woźny Zz instytnčji 
ubezpieczeniowej, — z 
dobremiświedzctwami 
młody, żonaty poszu- 
kuje pracy Adrejmias 
AI Koszykowa 39 
IB. 3. 

Ko: znający swój 
tach — poszsknje 

pracy najchętniej de 
majątku, spokojny, pra- 
cowity, Nowogródzka 
a Marciniak i(oustan= 
У» 

Кпписып‚ szyje do- 
% brze i niedrogo.—e 

Wykonanie staranne, 
Zawadzka $Brygida. — 
Majowa 15. 

  

      

zofar z dobremi 
świadectwami, trze- 

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

  

od ciastek, Zdolay 
pracowity, Z powodu 
kryzysu chwilowo bez 
zsjęcia. Śniegowy 4, 
Kisilewski Stanisław. 

  

Gužas do wszyst: 
kiego, pracowita — 

uczciwa — poszukaje 
pracy, Może wyjechać 
na prowincję.Stryczyń- 
zat Emilja, Chocimska 

  

tolarz.  Sumieny, 
pracowity prosi 6 

udziełenie  jakiejkol- 
wiek pracy. Może wy- 
jechać na prowincję. — 
Czywilis Michał. Po- 
narska 45. 

  

Zguby 
  

Znalezione 
dokumenty opiewa- 
jące na imię Apo- 
lonjusza Butkiewi- 
cza są do odebra= 
nia w Administracji 
„Słowa”.       

ZEE R 

   
    

Drukarnia „Słowa* Zamkowa 

  

Spytać dozorcy. 

O trzeciej po południu powtórna wi- 
zyta u doktora Pay'a. Drzwi otworzyła 
jakaś staruszka. „Doktór Pay w domu?" 
— Nie, niema go w domu“. — Proszę 
podač mu bilet“ Stara powtórzyła z u- 
porem: „Pana doktora niema w domu“. 
Przycisnęła moją nogę drzwiami: „Niech 
pan zabierze swoją nogę!'* — burknęła. 
Widząc, że niema sposobu wedrzeć się 
do tego domu odsunąłem się. Drzwi za- 
trzasnęły się przed moim nosem. ! 

Za wyjątkiem dwóch wizyt, z których 
jedną złożył Ezdra Lin, nic więcej nie 
zauważono. Doktora Pay'a nie widziano. 
O piątej zjawiłem się znowu. Otworzy- 
ła ta sama starucha. 

— „Doktór Pay jest w domu?* — 
„Niema“. — „Muszę go widzieč“ — „Pa 
na doktora niema w domu'. Zanim zdą- 
żyłem wsunąć nogę między drzwi, zain- 
knęła drzwi. „Proszę oddać to panu!'* -— 
krzyknąłem, wsuwając wezwanie sądowe 
dla d-ra Pay'a na piątek, 22 marca na 
11-stą godzinę rano. Stara wzięła wez- 
wanie i zatrzasnęła drzwi przed moim 
nosem. : 

Gdzie się podział, do @аЫа Dick 

2. 

   

MOLSRACAA: 

  

   
leńska, 13 

Remington? Żaden z moich agentów nie 

widział go od czwartku. Czyżby zniknię 
cie jego pozostawało w jakim związku z 
zaginięciem Abla Deatha? Nie, nie przy- 

puszczam tego. Kartka wisi nadal na 
drzwiach domu przy Keithpool-sq. Aplby 

twierdzi, że drzwi te nie otwierały się od 
chwili, gdy Dick Remington  wywiesił 
tę kartkę. Aplby uważnie obserwuje ten 
dom, a ja jego. Gdyby jemu udało się 
coś wykryć, będę pierwszym na miejscu. 
Nie sądzę, aby ta cisza trwać miała je- 
szcze długo. W ciągu tygodnia musi 
zajść coś nowego. 

ROZDZIAŁ XLIV —2—6—4—7 

, Podczas, gdy detektyw Lambert no- 
tował swe spostrzeżenia, nie domyślał 
się nawet, co działo się poza jego wie- 
dzą. Ale przeczucia nie myliły go. Dwa 
razy, wychodził nocą w przebraniu, od- 
wiedzał Shore-street i Keithpool-square. 
Dwa razy Aplby spotkał go i nie poznał, 
chociaż Lambert zatrzymał go i pytał o 
drogę do Hplborne. Lambert przybrał 
postał takiego nałogowego pijaka, że 
oburzony policjant zagroził mu aresz- 
   

    

tem. Detektyw odszedł, śmiejąc się do 
siebie, ale wesołość jego niedługo trwa 
ła. Niebo zawlokło się chmurami i za- 
częły padać duże krople deszczu. W ad- 
dali zagrzmiało. 

— Będzie burza, — mruknął dete- 
ktyw, podnosząc kołnierz palta. 

W tym czasie dr. Pay i dr. Vensia 

* 

©. 

siedzieli w zamkniętym gabinecie i oma... 

wiali ważne sprawy. Dr. Pay dostał po“ 

południu kartkę od przyjaciela z zawia- 
domieniem, że przyjdzie do niego pe 

„północy. Rozmowa toczyła się w poko- 
ju, którego okna wychodziły "na Keititą, 
pool-sq. 

— Niebezpieczny czas do składania 
wizyt, — przywitał gościa dr. Pay. 

— W dzień jeszcze niebezpieczniej, 
—- zaprzeczył dr. Vensin. — Ale byłem 
bardzo uważny i nie zapukałem do drzwi 

dopóki nie przekonałem się, że na ulicy 

niema nikogo. Musimy się  rozmówić, 
bo ja wierzę ci równie mało, jak ty 
mnie. 

— Nie rozumiem, co wywołało tega 
rodzaju uwagę? 

(D.C.N.) 

      p REA 

Redaktor w z.: Witold Tatarzyiaki, 

*


