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6 sierpnia Sądy doraźneikara śmierciwNiemczech 
Żołnierze! Spotkał Was ten zaszczyt 

niezmierny „że pierwsi pójdziecie do Kró- 
lestwa i przestąpicie granice rosyjskiego 
zaboru, by walczyć o Niepodległość Oj- 
czyzny. Wszyscy jesteście równi wobec ©- 
fiar, jakie ponieść macie. Wszyscy jesteś- 
cie żołnierzami, Nie naznaczam szarż, każę 
tylk odoświadczeńszym wśród Waus pełnić 
fumikcje dowódców. Szarże uzyskacie w bi- 
twach. Każdy z Was może zostać oficerem, 
żak każdy również oficer może zejść do 
szeregowców, czego oby nie było... 

Krótkie, mocne zdania rozkazu wska- 

zują pierwszym żołnierzom polskim dro- 

gę do Niepodległej Ojczyzny... ы 

Pamiętny rozkaz pamiętnego @та 6 

sierpnia 1914 roku... 

Dziś to już przeszłość, — to znany 

fakt historyczny: taki jasny i prosty. Ist- 

niał przecież Związek Strzelecki i byi 

komendant Józef Piłsudski. Została ogło- 

szona wojna austrjacko-rosyjska; cóż 

więc może być bardziej naturalnego, że 

oddziały strzeleckie pod wodzą Piłsud- 

skiego wyruszyły w pole?... 

* Takie to proste... 

Trzeba pewnego wysiłku, aby 

móc dokładnie przypomnieć sobie ta, 

co się działo wówczas, — i ogarnąć ca- 

ły ogrom i świetność dziejowego czyni 

garstki szaleńców... 

Były to przecież owe znamienne cza- 

sy „przedwojenne... 

Poznańskie prowadziło nierówną wal 

kami, broniąc przedewszysi- 
dego kawałka ojczystej ziemi. 

« wciąż powtarzała pod adre- 

: kwieciste slowa słynnejj u- 

imu Galicyjskiego z dn. 10-XII 

    

    e; CE 

orwaty 5 

1866 

«sė wisa м poslannictwo.Austrįi i 

stanowczość zmian, które 

nonarsze słowo, jako niezmienny 

*yizekło, z głębi serc naszych 

iczamiy, iż przy Tobie, Najjaśniej- 

у ue, stoimy i stać chcemy“.... 

Pod zaborem rosyjskim największa i 

najbardziej wpływowa ówczesna partija 

polityczna, --Narodowa Demokracja—gło 

sząc konieczność walki z rządem o pra- 

wa narodowe, w oficjalnym swym pro- 

gramie wskazywała, iż — 

iinością w 

   

„w walce z rządem i z panującą na- 

rodowością w każdej dzielnicy stronni- 

ctwo demokratyczno-narodowe opiera 

się na ustroju politycznym państwa (1), 

biorąc za punkt wyjścia swej działalno- 

ści istniejące ustawy i urządzenia i za- 

myka walkę w granicach tych ustaw, o 

ile pozwalają one na organizację i uru- 

chomienie naszych sił narodowych (!), 
dążąc w tych warunkach do ich zmiany 
na drodze legalnej"... 

Brzmiały spóźnione echa epoki pozy - 

tywizmu; hasła, niegdyś twórcze, zbła- 

dły i stały się parawanem, przykrywaią- 
cym snobizm, tchórzostwo i zgnuśnie- 
nie... 

Jednostki bardziej czynne, bojowe i 

altruistyczne ulegały hasłom  międzyna- 
rodowego socjalizmu. 

Wszystko wówczas mogło być popu 

larne i powabne oprócz jednego: oprócz 

tradycyj powstania styczniowego. 

Podług jednych było to powstanie 

czynem nierozsądnym, szaleńczym — i 

dlatego godnym patępienia. 
Podług innych było czynem szia- 

checkim i dlatego godnym pogardy... 

Jl oto właśnie wówczas zjawił się 
któśNkto wyraźnie nawiązywał do wspo- 

mnień wysiłku zbrojnego z r. 1863, kto 
żądał ofiar ; gotowości do walki nie w 
imię jednej klasy społecznej, jak tego 
pragnęli ówcześni. socjalistyczni bojow- 
cy, lecz w imię całegą narodu. 

Józef Piłsudski rozszerzył horyzonty 
przed socjalistami polskimi;. zbudził i 
zapalił do czynu senną i niezdecygowaną 
inteligencję polską pozapartyjną. Sto- 
pił, zespolił energję różnych grup spółe- 
czeństwa polskiego i zaczął tworzyć Ar= 

-_ mję Polską!.. 
“Nie można bez szczerego zdumienia 
A zachwytu zastanawiač się nad wspa- 

— Ntałą i porywającą militaryzacją społe- 

wogstwa polskiego w Galicji pod wpty 

m akejj Józefa Piłsudskiego. 
' Dzieje związku Walki Czynnej, Zwią 
zku Strzeleckiego, Strzelca, Polskich 

Drużyn Strzeleckich, Drużyn Bartoszo- 

wych, Drużyn Podhałańskich, Drużyn 

tow. im. Kościuszki, Harcerstwa i Soko- 

ła — dają dokładny obraz przenikania 

idei czynu zbrojnego coraz głębiej w 

społeczeństwo. 

Rok 1912 był pod tym względem ro- 

kiem przełomowym, bo wówczas naj- 

wyraźniej skrystalizowała się woła na- 

rodu, który był reprezentowany przez 

garstkę ludzi, obracających koło histo- 

rji z całą świadomością ideowców. 

Dwa znamienne fakty zaszły przed 

dwudziestu laty. 
Przedewszystkiem na pamiętnej ra- 

dzie oficerskiej w czerwcu, 1912 r. za- 

miast wieloosobowego wydziału Związ- 

ku Walki Czynnej został wybrany Komen 

dant Główny, którym przez cały czas 

pozostawał Józef Piłsudski. 

W sierpniu zaś tegoż roku na źjeździe 

w Zakopanem powstał Polski Skarb 

Wojskowy, który rozwinął energiczną ak 

cję zbierania pieniędzy na cele powsta- 

nia... 

Rozpoczęła się praca, zakrojona na 

*szeroką skalę i ujęta w karby organiza- 

cji wojskowej. ы 

Kilkanaście szkół podoficerskich i o0- 

ficerskich szkoliło kadry przyszłych do- 

wódców wszystkich stopni. Odbywały 

się — w najgorszych i najtrudniejszych 

warunkach — ćwiczenia oddziałów. Iwo 

rzono podstawy polskiej nowoczesnej 

wiedzy wojskowej. Wydano blisko 300 

prac z dziedziny wojskowości, a wśród 

nich tak poważne perjodyki wojskowe, 

jak Bellona Polska, Przegląd Wojsko- 

wy i Strzelec. 

Sprawozdanie Polskiego Skarbu Woj 

skowego z r. 1913 (drukowane w Lip- 

sku), wykazuje w przychodzie 142 tys. 

koro, w rozchodzie — 86 tys. kor. Głó- 

wne pozycje wydatków stanowiły: ćwi- 

czenia, wywiad, przygotowania mobili- 

zacyjne, intendantur* : t.p. 4 

Wreszcie doprowadzeno do zorza: 

nizowania Komisji i ymczasowej Skon- 

iederowanych  Stronniciw Niepodległo- 

* ściowych. 
W skład tej Kornisji weszły: 

z Królestwa: Polska Partja Socja! - 

styczna, Narodowy Związek Robotniczy, 

Organizacja Niepodległościowa Ludow- 

ców, Organizacja Niepodległościowa In- 

teligencji Kr. Polskiego. 

z Galicji: Polska Partja Socjal-De- 

mokratyczna, Polskie Stronnictwo  Lu- 

dowe, Polskie Stronnictwo  Postępowe, 

Niezawiśli Ludowcy. 

w Ameryce: Komitet Obrony Naro- 

dowej (Stany Zjednoczone) i Pols<a Ko- 

misja Wojskowa (Parana). 
  

Takie to ,proste*: 6 sierpnia 1914 

roku wyruszyła przez Michałowice w kie- 

runku Miechowa pierwsza kompanja ha- 

drowa pod wodzą komendanta |. Pil- 

sudskiego. 

Takie to wzruszające: w pół wieku 
po wytrąceniu broni z rąk ostatnich bo- 
jowników o niepodległość Polski do 

boju szli Polacy we własnych szeczgach. 

Takie to tajemnicze: w szarej strze- 

leckiej kurtce szedł ku wielkości Wódz!.. 

Takie to cudowne i wspaniałe: ze 

snu się budziła Polska!... W. Ch. 

BERLIN PAT. — Telegraphen Union 
donosi, że dekret prezydenta Rzeszy 
przeciw terrorowi politycznemu wprowa 
dzony zostanie w życie, jeżeli w ciągu 

18 godzin nie nastąpi zmiana sytuacji. 
Projeki przewiduje wprowadzenie sądów 
doraźnych i karę śmierci za akty terro- 
ru, 

KRWAWA STATYSTYKA NIEMIEC 
BERLIN PAT. — O rozmiarach szalejące- 

go w Niemczech terroru i roznamiętnienia po 
litycznego świadczy statystyka ofiar, zestawio 
na na podstawie sprawozdań poszczególnych 
prezydentów regencyj. W czasie od 1 czerw- 
ca do dnia 2 lipca na terytorjum całych Nie- 
miec, nie licząc Berlina, wydarzyły się 322 
wypadki zaburzeń na tle politycznem. W wy- 
niku ich 72 osoby poniosły Śmierć, a 497 20- 

stało rannych. W 203 wypadkach napastnika- 
mi byli, według doniesień władz policyjnych, 
komuniści, 75 — narodowi socjaliści, a w 21 
— członkowie Reichsbanneru. Sprawców pozo 
stałych zaburzeń nie wykryto. Statystyka ta 
nie obejmuje jeszcze okresu 2 tygodni obfitu- 
jącego w krwawe zajścia, jak również terenu 
berlińskiego. 

STARCIA ULICZNE W SAKSONJI 
LIPSK PAT. — W dalszym ciągu z róż- 

nych miast Saksonji nastchodzą nowe wiado- 
mości o poważnych starciach ulicznych mię- 
dzy przeciwnikami  politycznymi.. W Oelsnitz 
na tle marszu propagandowego hitlerowców 
wywiązała się regularna bitwa uliczna z komu 
nistami, przyczem demonstrantów obrzucono 
kamieniami i cegłami. 4 hitlerowców jest cięż 
ko rannych. W Roedlitz komuniści, napadł- 
szy znienacka na przechodzący ulicą oddział 

hitlerowców, zasztyletowali jednego członka 
miejscowego addziału szturmowego. W Froh- 
burgu pod Lipskiem kilkakrotnie dochodziło 
do ostrych zaburzeń i walk hitlerowców z 
komunistami. Ponad 20 osób iodniosło cięższe 
lub iżejsze rany. Jednego hitlerowca, pokłute- 
go nożami, musiano odstawić w stanie bardzo 
ciężkim do szpitala. Policja miejscowa była 
bezsilna. Spokój przywróciło dopiero późną no 
cą pogotowie policyjne z Lipska. 

PROTEST SOCJAL- DEMOKRATÓW 
BERLIN PAT. -— Przedstawiciele socjal - 

demokratycznej partji zgłosili na ręce wiceko- 
misarza rządu pruskiego Brachta protest prze 
ciwko terrorowi narodowych socjalistów. Lud- 
ność powincyj pruskich —— podkreślił przed- 
stawiciel socjal - demokratów — będzie zmu- 

  

szona odwołać się do prawa samoobrony, 0 
ile rząd nadal zachowa się biernie wobec ak- 
tów terroru, stosowanych przez bojówki hitle- 
rowskie. W tym samym duchu interwenjowali 
u ministra von Gayla przedstawiciele Żelazne 
go Frontu. $ 

  

Tajemnicza podróż Mac Donalda 
LONDYN PAT. — Po dwudniowym 

pobycie w Londynie Mac Donald opuścił 
w dniu 5 bm. w tajemniczy sposób sto- 
licę i około godz. 3 po południu odle- 
ciał samolotem wraz z ministrem lotni- 
ctwa lordem Londonderry w niewiado- 
mym kierunku. W kołach poiniormowa- 
uych utrzymują, że Mac Donald: odleciał + 

do posiadłości lorda Londonderry w pół 
nocnej Irlandji, do zamku Moant - Ste- 
wart, dokąd przybyć ma również podob 
по 1 de Valera. Odbyć się tam ma pou!- 
na konierencja. irladzka celem ponownej 
próby uzyskania porozumienia między 
Anglį4 a Irlandją. 

Operacje przeciwko Mandžurji 
PARYŻ PAT. — jak donosi agencja 

Rengo, Czang - Tsue - Liang poiniormo 
wał rząd nankiński, iż pozostający pod 
jego dowództwem korpus ochotniczy 
rozpoczął z dniem 2 bm. operacje prze- 
ciwko Mandżurji. Władze nankińskie wy 
słały mu posiłki oraz amunicję. 
  

DALAJ LAMA CHCE POKOJU 
MOSKWA PAT. — Z Szanghaju 'donosza, 

że Dalaj - Lama wysłał do rządu nankińskie- 

go telegraficzną propozycję polubownego roz- 

strzygnięcia koniliktu chińsko - tybetańskie- 

go. 

  

STRAJK PRACOWNIKÓW MIEJSKICH WE LWOWIE 
LWÓW. PAT. — 5 sierpnia strajk pracow 

ników miejskich trwał w dalszym ciągu. Tram 

waje nie kursowały, natomiast dopływ prądu 

elektrycznego, wody i gazu był normalny. — 

Prezydent miasta wydał w dn. 5 bm. drugą 0- 
dezwę do pracowników zakładów miejskich, 
w której zaznacza, że od chwili wybuchu straj 

ku upłynęło 48 godzin. Mimo wezwania prezy- 

djum miasta, większość pracowników wstrzy- 
muje się od pracy. 

Prezydjum miasta — zgodnie z powszechną 

opinją — stwierdza, że dalsze prowadzenie 
strajku, któremu brak uzasadnienia ekonomicz- 

nego, musi być uznane za akcję zwróconą 
przeciwko powszechnemu dobru miasta i о- 

bywatelom. Dlatego też prezydent po raz o- 

PREZYDENT UŁASKĄWIŁ 
SZPIEGA 

CZORTKÓW PAT. — Dnia 5 bm. odbyia 
się w Czortkowie przed sądem doraźnym roz 
prawa przeciwko Hryczowi Dmytrukowi i Mi 
kołajowi Słobodzianowi, oskarżonym о zbrod- 
nię szpiegostwa na rzecz jednego z państw C- 
ściennych. Po przeprowadzonej rozprawie obaj 
oskarżeni skazani zostali na karę Śmierci przez 
powieszenie. + 

Wczoraj o godzinie 8 min. 30 rano nadesz- 
ła wiadomość, że Pan Prezydent Rzeczypospo- 
litej skorzystał z prawa łaski w stosunku do 
oskarżonego Słobodziana, zamieniając mu ka- 
rę Śmierci na dożywotnie więzienie. 

M a a DOO BEJBE AEO ĄCE ASB 

Bandyci 1 karabinami maszynowe 
DOKONALI NAPADU NA KLASZTOR W MICHALCACH 

ŁUCK. PAT. — 8 nieznanych bandy 

tów, uzbrojonych w karabiny maszyno- 

we, dokonało napadu rabunkowego na 

klasztor prawosławny w Michalcach. — 

Bandygi zrabowali większą ilość szat 

Napad na pacią 
BANDYCI USIŁOWALI OG 

RÓWNE PAT. — Na odcinku kolejo 
wym Rokitna — Sarny do pociągu idące 
go w stronę Sarn, w odległości 2 km. 
od Rokitny usiłowało się wedrzeć do wa 

gonu pocztowego 4 bandytów z zamia- 
rem ograbienia poczty. Przypadkiem įe- 
den z bandytów uruchomił hamulec ги- 

kościelnych, złoty krzyż, 70 złotych, i 

15 dolarów amerykańskich, poczem zbie 

gli. Napad miał podłoże czysto rabunko- 

we. 6 sprawców zostało ujętych. Za po 

zostałymi pościg trwa. 

g koło Rekitny 
RABIĆ WAGON POCZTOWY 
tomatyczny. Pociąg wskutek tego zatrzy 

mał się. Na skutek alarmu maszynisty 

wysłano z Rokitny drezynę z policją — 

która rozpoczęła pościg za bandytami. 

Po oddaniu kilku strzałów przez policję, 

bandyci zatrzymali się. Zostali oni ujęci 

i odwiezieni do Sarn. 

statni wzywa strajkujących do bezzwłocznego 

podjęcia pracy. Na wypadek gdyby wezwanie 
to nie odniosło skutku, to po upływie 3 dni od 

rozpoczęcia strajku prezydjum rozwiąze z win 

nymi wszelkie umowy. В 

Rewelacje prasy radykalnej 
HITLER POPIERA 
GEN. SCHLEICHERA 

BERLIN PAT. — W organie radykalno - 
lewicowe j grupy narodowo - socjalistycznej, 

która urządziła secesję z partji hitlerowskiej— 

przywódca opozycji Otto Strasser ogłasza re- 

welacje na temat tajnego porozumienia między 

Hitlerem a gen. Schlecherem. Porozumienie to, 

— jak podkreśla Strasser — potwierdza list 
przewodniczącego Herrenklubu von Gleichera, 

z którego wynika, że nowy rząd Papen - 
Schleicher uzyskał wyraźną aprobatę Hitlera. 

Hitier zobowiązał się tolerować gabinet Schiei- 

chera conajmniej przez dwa lata, wyrzekając 

się przytem objęcia władzy w Rzeszy. 

Na życzenie Schleichera Hitler miał wydeie- 

gować kilku swoich przedstawicieli na urzędy 

ministrów. Wzamian .za to Schleicher przyobie 
cał Hitlerowi poparcie w zajęciu w przyszłości 

stanowiska prezydenta Rzeszy. Na wypadek 

wycięstwa wyborczego narodowych socjalistów 
— Papea i Gayl mieli ustąpić, na ica riiejsce 

zaś powołani mieli być mężowie silnej r,hi od 

powiadający Hitlerowi. Rząd miał otrzymać cha 
rakter gabinetu prezydjalnego. W republikach 
związkowych partja narodowo - socjalistyczna 
miała otrzymać carte blanche. 

Otto Strasser zaznacza, ze informacje jego 

pochodzą bezpośrednio z otoczenia Hitlera i 

Strassera. Sam Strasser naiežy do osób wyjat- 

kowo dobrze poiniormowanych i utreymują- 

cych zażyłe stosunki z kolegami zarówno ze 

rządu Schleichera, jak i partji narodowa - so- 

cjalistycznej, w szczególności zaś ze swym 
bratem Grzegorzem, który — jak wiadomo — 

odegrywa czołową rolę w ruchu narodowo - 

socjalistycznym. 

GECNECONOADTATOWI оаА УЕС PTWATACZI 

ŚMIERTELNA KATASTROFA 
MW ALPACH 

COURMY SUR AOSTA. PAT. Grupa 
młodych faszystów, należących do klubu 
alpejskiego, podczas wycieczki. górskiej, 
schodząc po lodoweu, uległo katastrofie. 
Przodownik poślizgnął się i nie zdołał u- 
trzymać lin zabezpieczających alpinistów, 
z których 4 wpadło w prezpaść a jedynie 
cudem dwóch uratowało się, zwisając na 
iglicach lodowych. Ekspedycje ratunkowe, 
zorganizowane natychmiast, znalazły ciało 
nieszczęśliwych allpinistów u stóp lodowca. 
WIELKA KRADZIEŻ W MAJĄTKU 
BRZEŚĆ n-BUGIBM. PAT. Do admini- 

stracji majątku Banku Ziemskiego w kol. 
Dąbrowo pow. koszyrskiego dostali się zło 
dzieje i skradli po rozbiciu kasy ogniotrwa 

łej 12 tysięcy złotych gotówiką, papiery 
wartościowe na sumę około 14,000 i inne 
dokumenty. Policja zatrzymała jako podej. 
rzanego o dokonanie kradzieży byłego u 
rzędnika majątku Jerezgo Pietrzykowskie- 
rzędnika majątku Jerzego Pietrzykowskie- 
wyjawił Lukjana Troczyka i Salikapa 
Szewczyka. Wszystkich trzech osadzono w 
więzieniu. 

  

  

WARSZAWA — Tow, Ksjęgaruj Kol, „Ruch“, 

(0 UEI TENS 
 WYKERTAEISKC CKE TG OADZ ODAU SINTETINIAI IS ITS RTP DK 

į CENY OGLOSZEN: wiersz mįilimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej gr. 40, Za tekstem 15 gr, Komunikaty, a. 
nadesłane, milimetr 50 gr, Kronika rekłamowa mjłjmetr 60 gr, W numerach świątecznych, 

Ogłoszenia tabelaryczne o 50 proc, drożej, 
do miejsca, Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za 

TELEGRAMY 
URLOP MIN. JANA PIŁSUDSKIEGO 

WARSZAWA, PAT. W dniu 5 b. m. 
pan minister skarbu Jan Piłsudski wyje- 

cha! na umlop wypoczynkowy. Pana mini- 
stra „zastępować będzie wiceminister Star- 
rzyński. 

DAWEY PRZYBYŁ DO WARSZAWY 
WARSZAWA, PAT. Pan Dawey z mal- 

żoniką, który bawił ostatnio w EBuropie, 
przybył w dniu 5 b. m. na kilka dni do 
Warszawy. Pobyt p. Dawey'a ma charak- 

ter prywatny. Pan Dewey był, jak wiadomo 
doradcą finansowym przy rządzie polskim, 
obecnie zaś jest członkiem honorowym Ra- 
dy Banku Polskiego 

GEN DOUGLAS MAC ARTHUR 
NOWY YORK. PAT. Gen. Douglas Mac 

Arthur, szef sztabu generalnego Stanów 
Zjednoczonych, odpływa 29 sierpnia na do- 
roczne manewry armji polskiej, Gen. Dou- 

glas Mac Arthur zaproszony również zv- 
stał przez inne państwa Europy, jednak 
wizyta jego zależeć będzie od itego, jak dłu 
go zabawi w Polsce. 

KONFISKATA „KURJERA PORANNEGO 
WARSZAWA. PAT. Komisarjat Rządu 

zarządził zajęcie Nr. 216 „Kurjera Porau- 
nego“ za podpis pod fotografją, obražają- 
cy radcę von Rintelena. ‚ 

REKORD PRZELADUNKOWY (W GDYNI 
GDYNIA. PAT. Miesiąc lipiec w obro- 

tach portu gdyńskiego pod względem prze- 
ładunku jest rekordowym miesiącem. Prze 

ładowano 477.093 tonn towarów. wobec 
388.197 tonn w czerwou b. r. a 

18 - LETNIA DZIECIOBÓJCZYNI 
RÓWNE, PAT. Przed sądem okręgowym 

w Równym odbyła się rozprawa przeciwko 
18-letniej Aleksandrze Szpak, oskarżonej 
o zabójstwo trojga własnych dzieci. Sąd 
uwzględniając niski poziom umysłowy о5- 
karżonej, skazał ją na dwa lata więzienia. 
EKSPLOZJA W FABRYCE W BORY- 

SŁAWIU |. 
BORYSŁAW. PAT. Dzisiejszej nocy ог 

fabryce gazoliny „Garcia“, własność kon- 
cernu Małopolska w Borysławiu, wydarzy- 
ła się eksplozja, skutkiem której zostali 
ciężko poranieni destylator Ignacy Lewen 
i praktykant Franciszek Hausner, student 
politechniki warszawskiej. Siła wybuchu 
uszkodziła okna laboratorjum oraz znisz- 
czyła niektóre urządzenia laboratoryjne. 

WIELKI WYLEW SUNGARI 
CHARBIN, PAT. Wskutek wylewu Sun 

gari i innych rzek zalane zostały znaczne 
przestrzenie w Mandżurji. Zbiory uległy 
zniszczeniu. Szkody materjalne są bardzo 
zmaczne. Komunikacja na linji kolejowej 
wschodnio - chińskiej została przerwana, a 
oddziały wojsk japońskich odcięte. Są one 
zaopatrywana w żywność przez samoloty. 
Również odcięci zostali powstańcy mand- 
żurscy. Liczba ofiar powodzi jest — jak 
przypuszczają bardzo znaczna. 

BURZE WIE WŁOSZECH 
RZYM. PAT. W różnych prowincjach 

Włoch przeszły ostatnio silne burze, powo- 

dując ogromne straty. Około miejscowości 
"Treviso burza zniszczyła zasiewy na dużej 
przestrzeni. Straty obliczane są powyżej 
miljona lirów. W prowincji Pesau grad zni 
szczył prawie całkowicie zasiewy. 

Wieści ze stadjonu Olimpijskiego 
LOS ANGELES. PAT. — Po wczo- 

rajszych zawodach nieoficjalna punktacja 
olimpijska przedstawia się następująco: 

Pierwsze miejsce — Stany Zjedno- 
czone — 274%, p., drugie — Francja— 
89 p. trzecie — Włochy — 77% p. da- 
lej Finlandja — 58, Niemcy— 57%, W. 
Brytanja — 54, Szwecja — 43, Kanada 
— 38, Japonja — 31, POLSKA — 25, 
Irlandja — 23, Czechosłowacja — 19, 
Austrja — 13, Węgry — 12, Danja — 
12, Australja — 10, itd. 

W nieoficjalnej punktacji lekkoatle- 

STRZELANIE Z BRONI KRÓTKIEJ 

LOS ANGELES. PAT. W dniu 3-m, dniu 
5-boja nowoczesnego odbyło się strzelanie 
z broni krótkiej, Zwyciężył Amerykanin 

Mayc, zdobywając 197 punktów. Drugi z 
kolei był Szwed Oxenstierna, 194 punkty, 
trzeci Wiłoch Simonetti 191 punkt. 

BIEG NA 1500 MTR. 
LOS ANGELES. PAT. W finale biegu 

na 1500 metrów pierwsze miejsce zajął 

Włoch Beccali iw czasie 3 m, 51,2 sek., u- 
stanawiając nowy rekord światowy na 

tym dystansie. Dalsze miejscą zajęli: Cor- 
nes (Ameryka) i Edwards (Danja). 

NOWY REKORD DIDRIKSONA 

LOS ANGELES, PAT. Wi finale biegu 
na 80 metrów przez płotki pań zwyciężyła 
jak było do przewidzenia, świetna i wszech 
stronna Amerykanka Didrikson w czasie 
11,7 sek. Jest to czas lepszy od rekordu 
światowego i olimpijskiego. 

PRZEDBIEG 400 MTR. 

LOS ANGELES. PAT. W międzybiegach 

na 400 metrów zwyciężyli w poszczegół- 
nych przedbiegach następujący zawodnicy : 

w pierwszej grupie Carr (Ameryka), w 

drugiej — Gordon (Ameryka), w trzeciej 

Eastman (Ameryka). Do finału wchodzi 

po 4 z każdej grupy. 

tycznej męskiej pierwsze miejsce zajmu- 
ją Stany Zjednoczone — 158 p., Finian 
da — 35 p., Anglja — 34, Japonja —28, 
Irlandja — 23, Kanada — 23, Niemcy— 
21, Włochy — 18, Szwecja — 15, POL- 
SKA — 10, Francja — 7, Łotwa — 5, 
Filipiny — 4, Czechosłowacja — 4, Wę- 
gry — 3 itd. W punktacji lekkoatletyki 
kobiecej prowadzi również Ameryka: 
51% p., Niemcy — 15%, POLSKA —15, 
Kanada — 6, Anglja — 5, Południowa 
Airyka — 4, Japonja —3. 

'TRIUMFY SKOCZKÓW JAPOŃSKICH 
LOS ANGELES, PAT. W. trójskoku 

pierwsze miejsce zajął Japończyk Nambu. 
Wynik jego 15,75 metra jest nowym rekor- 
dem światowym i olimpijskim. Drugie 

miejsce przypadło 'w udziałe Szwedowi —- 
Svensonowi — 15,40 m. Na trzeciem miej- 

scu znalazł się zkolei drugi Japończyk Oh- 

shima 15,04. m. 

OSZCZEP DOMENĄ FINNÓW 

LOS ANGELES, PAT. Rzut oszczepem 
wykazał przewagę zawodników fińskich, 
którzy zajęli aż trzy, pierwsze miejsca. — 
Zwyciężył Matti Jarvinen, którego wynik 
72,70 jest wprawdzie gorszy od rekordu 
światowego, ale lepszy od rekordu olimpij- 
skiego. Dalsze miejsca zajęli: Sipala (F'in- 
landja) — 69.80, trzecie Pentilla (Finlan- 

— 68,70 i 4-te Viemann (Niemcy) 
— 68,20 m. 

FILM KORYGUJE BŁĄD 
LOS ANGELES. PAT. Specjalne zdję- 

cia filmowe z biegu na 110 metrów przez 
płotki wykazały, że trzecie miejsce zajął 

Anglik Finlay, wobec czego kolejność za- 
wodników uległa pewnym zmianom. Osta- 

teczna klasyfikacja ogólna przedstawia się 

jak następuje: pierwszy Saling (Amery- 

ka); drugi Beard (Ameryka), trzeci Fin- 

lay (Anglja). 

PIĘCIOBÓJ NOWOCZESNY 
LOS ANGELES. PAT. W pięcioboju no- 

woczesnym rozegrano dotychczas trzy kon 
kurencje. Prowadzi po 3dniach Ameryka- 
nin Mayc — 7 i pół p., Simonetti (Włoch) 
— 17 p. Oxenstierna (Szwecja) — 20 p. 

"'FLORETY PAŃ 
LOS ANGELES. PAT. W szermier- 

czym turnieju indywidualnym floretów pań 
sensacyjną klęskę poniosła mistrzyni świa 
ta Niemka Meyer, która znalazła się na 
4-tem miejscu. Pierwsze miejsce zajęła — 
Preis (Austrja), bijąc w finale Angielkę 
Guinnes 5:3. Trzecią zkolei była Bogen 
(Węgry). 

FLORETY .PANÓW 
LOS ANGELES. PAT. W turnieju in- 

dywidualnym floretów panów najlepszy 
dotychczas jest Niemiec Cashmir, który od 
niiósł już 7 zwycięstw ,a tylko jedną po- 
rażkę. Poza nim do finałowych rozgrywek 
zakwalifikowali się Levis (Ameryka), Cat- 
čiau i Boughol (obaj z Francji) oraz Lar- 
raz iPalacios (obaj z Argentyny), Gaudi- 
ni, Marzi, Guarggna (Włochy), Lloyd 
(Anglja). 

KUSOCIŃSKI NA FILMIE. 
Chlubę naszego sportu, mistrza świa- 

ta w biegu na 10 klm., triumfatora olim- 
pijskiego, Janusza Kusocińskiego, uj- 
rzymy wkrótce w nowym filmie produk- 
cji Józefa Rosena, p.t. „Sto metrów mi- 
łości* (wytw. Patria — Film). W filmie 
tym*ujrzymy pozatem |. Weissównę i 
Heljasza. 

Główne role odtwarzają, jak wiado- 
mo. Zula Pogorzelska, Krystyna Ankwicz 
Adoli Dymsza, Konrad Tom, Mieczysław 
Cybulski, Dora Kalinówna i Ludwik 

Lawiński. 3 

Przewodnią melodją tej pierwszej 
polskiej komedji sportowej jest przebo- 
jowy marsz sportowy „Gazu! Gazu", 

skomponowany przez Władysława Da- 

BOŻE 

 



SILVA RERUM 
Kto dzisiaj nie narzeka na marny los 

i kto w tych narzekaniach nie ma racji?.. 
Kryzys każdego uderza po kieszeni, aie 
są ludzie, dla których kryzys jest do pe- 
wnego stopnia trzęsieniem ziemi, bo usu 
wa grunt z pod nóg. 

* Do tej kategorji należą przedewszyst 
kiem uczeni, literaci i artyści. 

Nauka, literatura i sztuka — to jest 
obecnie zbytek, na którym należy prze- 
dewszystkiem robić oszczędności. I ro- 
bią! — 

Dzień Polski (203) podaje słowa pe- 
wnego malarza, który w ten sposób uj- 
muje sytuację, w jakiej się obecnie znaj- 
duje brać malarska: 

Obraz stał się dziś luksusem, aczkolwiek 
spadi w cenie ogromnie. Nieraz można go na- 
być za zwrot poprostu kosztów płótna i farb, 
a mimo to nabywców niema. Państwo, do 
zbiorów swoich nie kupuje, bo nie ma za co, 
przeciętny obywatel również. Czasy, gdy zbo- 
gacony na pasku i złodziejstwach  sklepikarz 
meblowai się i kupował „landszafty”, na szczę 
šcie i na nieszczęście minęły. Inteligent? O 
tym parjasie współczesnym lepiej nie mówić. 
Jeśli ogląda obrazy, to za ulgowym biletem w 
Zachęcie, lub za passe-partout, pożyczonem 
od znajomego dziennikarza. Kupić najskrom- 
niejszy nawet obrazek — to marzenie šcietej 
głowy. 

Dlatego też wierzę, że brać malarska chwy 
ta się za każdą robotę, aby żyć. Jeden z mo- 
ich znajomych, bardzo dobry pejzażysta, od 
kilku tygodni jada obiady i stać go nawet na 
pół czarnej, ponieważ przygotowuje jakiegoś 
osła do poprawki z matematyki. A _ koledzy 
patrzą nań z zazdrością. 

Rzeczywiście: jeżeli i dawniej nie tak 
często można było spotkać artystę, któ- 
ryby miał zapewniony byt z pracy ar- 
tystycznej, to dziś takich bodaj już nie- 
ma. 

Nauka, literatura i sztuka stają się 
zbytkiem nietylko dla szerokiego ogółu, 
ale — i to jest najtragiczniejsze — i dla 
samych twórców, którzy tylko doryw- 
czo mogą się udzielać pracy twórczej. 

Nic też dziwnego, iż zastanawiający 
się nad tą sytuacją dziennik wypowiada 
zdania pesymistyczne: 

Sytuacja, w jakiej znaleźli się wszyscy twór- 
cy, jest wprost rozpaczliwa i zatrważająca. 
To, co było najpiękniejszą ozdobą codzienne- 
go życia — obraz, dobra książka, rzeźba, pię- 
kny mebel, czy kilim, staje się pojęciem wprost 
legendarnem — czemś, o czem powoli i syste- 
matycznie się zapomina. Powoli odzwyczaja- 
my się od przedmiotów kultury, zapominamy 
o nich, chamiejemy z dnia na dzień. 

Nie myślimy o przyozdobieniu mieszkania, 
skoro ono nieraz jest miesiącami niezapłacone, 
gdy pękają jedyne buciki, albo zaczyna się 
strzępić marynarka. 

Grzęźniemy w szarej, codziennej trosce, 
obojętniejąc coraz bardziej na rzeczy piękne, 
które przez swą niedostępność zaczynają draż- 
nić i budzić gorycz. Komorne, niezapłacona ra- 
ta, ustawiczne luki w skromnych budżetach — 
oto treść życia. 

Obrazy — rzeźby — sztuka?... piękne, lecz 
coraz bardziej. abstrakcyjne pojęcia. 

I dokąd właściwie dążymy? 
Czasami lęk bierze, by odpowiedzieć na 

to pytanie. * A 
Nie wolno jednak poddawać się pe- 

symizmowi: kryzys, jak każdy kryzys 
przeminie: Nauka i sztuka przywrócą 
należny sobie szacunek i znów zaczną 
pociągać za sobą zastępy utalentowa- 
nych szaleńców!.. 4 

  

Lector. 

ZA RZUCENIE KRUCYFIKSEM 
W PROKURATORA 

Głośną była swego czasu sprawa Stefa- 
na Marona, który po wysłuchaniu wyroku, 
skazującego go na 4 lata ciężkiego więzie- 

nia za rozbój, porwał się z ławy oskarżo- 
nych i rzucił krucyfiksem w prokuratora 
Cybulskiego. 

Uderżenie było tak silne, iż oparcie fo- 

tela zostało całkowicie strzaskane, oskar- 

życiel zaś tylko dzięki temu, iż w porę zdo 
łał się uchylić od ciosu, nie doznał 
szwanku. 

Maron został pociągnięty do odpowie- 
dzialności za usiłowanie zabójstwa i sxa- 
zany znow па 4 lata więzienia. ; 

Wczoraj proces ten ibył rozpatrywany 

przed Sąd Apelacyjny w Warszawie, gdzie 
na wniosek obrońcy adw. Święcickiego zba 
dany został ekspert dr. Nelken.  * 

Rzeczoznawca — psychjatra stwierdził, 
że oskarżony działał pod wpływem silnego 
wzruszenia psychicznego, wywołanego wy- 

rokiem skazującym i był podekscytowany 
płaczem i krzykiem zgromadzonych na sa- 
li kobiet z jego rodziny. 

W tym stanie rzeczy obrońca. dowodził, 
iż czyn Marona nie powinien być zakwali- 
fikowany jako usiłowanie zabójstwa, że 
był to tylko półświadomy wybryk, stano- 
wiący nieposzanowanie sądu. 

Sąd Apelacyjny zgodził się z tem stano- 
wiskiem i zmieniwszy kwalifikację, skazał 
podsądnego na dwa lata więzienia. 

Samobójczy skok 
z samolotu 

Tragiczny wypadek w Toruniu 
W Toruniu wydarzył się niezwykły i 

mienotowany dotychczas wypadek samo- 
bójstwa. : 

Oto w godzinach porannych wyskoczył 
z samolotu, lecącego na wysokości 400 
metrów nad ziemią szereg. 4 pułku lotni- 
cego Wacław Chyła. 

Zmiekształcone i zmiażdżone zupełnie 
zwłoki znaleziono w pobliżu portu drzew- 
nego nad Wisłą. 

Przyczyną tego rozpaczliwego kroku 
był — jak słychać — zawód miłosny. 

Szczegóły tego niezwiylkle tragicznego 
wypadku są następujące: 

Do pilota podchorążego Michała Dzierż 
ka, który wystantować miał około godz. 
6,30 rano do lotu ćwiczebnego, zgłosił się 
szereg Chyla i oznajmił pilotowi, że lecieć 
ma z nim dla obciążenia samolotu. Nad- 
miónić tutaj należy, że piloci oficerowie i 
podchorążowie rezerwy odbywający ówi- 
czenia (loty ćwiczebne), zabierają szere- 
gowych dla obciążenia samolotu. 

Samolot wystartował i po kilkuminu- 
towym locie wzniósł się na wysokość 400 
metrów. W pewnej chwili Chyla odpiął 
pasy i wyskoczył z samolotu, ponosząc 
śmierć. 

Dalsze dochodzenie prowadzi żąndar- 
merja wojskowa. 4 

"ŁĄDAJCIE | 
we wszystkich aptekach I 

składach aptecznych znanego 

środka od odcisków 

Prow. A. PAKA. 

  

PROFESOR PICCARD PRZYGOTOWUJE DRUGI LOT 
W STRATOSFERĘ 

  

Prof. Piccard, badacz najwyższych warstw 

atmosfery ziemskiej ma w najbliższym czasie 

wznieść się po raz drugi w specjalnie zbudo- 

wanym bałonie na wysokość kilkunastu kilo- 

metrów nad powierzchnię ziemi. 

Na ilustracji naszej widzimy prof. Piccard'a 
otoczonego współpracownikami i rodziną przy 

kulistej kabinie, w której wzniesie się w prze- 

stworza. 

„SŁOWO" 

Olbrzymi pożar w Chicago 
CHICAGO PAT. — W południowo - zachod 

niej dzielnicy Chicago wybuchi olbrzymi pożar 

w składach zboża, w których znajdują się mi- 

ljony centnarów ziarna. Ogień zniszczył rów- 

nież częściowo rzeźnię. W płomieniach zginę- 

ło 4500 sztuk bydła. W akcji ratunkowej wzię 

ły udział "wszystkie oddziały straży ogniowej. 

Setki strażaków walczyło w zagrożotńej dziel- 
nicy z płomieniami, ustępując przed rozszerza 

jacym się pożarem. Angielscy  korespondenci 

oceniają straty dotychczasowe na 2400 tysię- 

cy funtów. 1 

Rozstrizelanie komunistów w Peru 
LIMA. PAT. Sąd wojenny skazał 10 re- 

wolucjonistów: na karę śmierci, 15 zaś na 
karę więzienia, 10 skazanych na śmierć zo- 
stało w dniu dzisiejszym rozstrzelanych. 

  

Przygotowania do Jubi 
Przygotowawcze prace do otwarcia Ju- 

bileuszu dobiegają końca. 
W Kaplicy Cudownegą, Obrazu Matki 

Boskiej w początkach bieżącego tygodnia 
zdjęto rusztowania. Otwarty widok na od- 
nowione sklepienie uderza obserwatorów 
bogactwem form, bliższa obserwacja każe 
skłonić głowę przed glębią treści wizerun- 
Ików, umieszczonych na sklepieniu. 

Po uporaniu się z odnawianiem Kapli- 
'cy obecnie Ojcowie Paulini dążą do zreali- 
zowania 'oddawna odczuwanej potrzeby 
wzniesienia dzwonnicy jasnogórskiej. W 
tym celu nawiązano pertraktacje z firmą 
Szwabe w Bielsku, która podjęła się 
wznieść konstrukcję żelazną dzwonnicy na 
placu jasnogórskim obok bramy Potockich 
O ile ta budowa zostanie wykończona na 
inaugurację Jubileuszu, śpiżowy dźwięk 
dzwonów: obwieści całej Polsce przez radjo 
otwarcie Jubileuszu. Dzwonnica zbudowa- 
na będzie na terenach podjasnogórskich, 
obecnie już zniwelowanych. 

W. pierwszej serji uroczystości uczest- 
niczyć będzie Pan Prezydent Rzeczypospo- 
litej jako Dostojny Pielgrzym. W tych u- 
roczystościach weźmie udział znaczna 

Mecz tenisowy 
LWÓW. PAT . W piątek rozpoczął się 

we Lwowie międzypaństwowy mecz teni- 
sowy Polska — Węgry, Mecz rozpoczętą w 

fatalnych warunkach atmosferycznych. Ża- 
chodziła nawet obawa odwołania meczu. 
Po poludniu wypogodziło się nieco, korty 
jednak były mokre i miękkie W pierwszem 
spotkaniu Maks Stolarow pokonał Strauba 

(Węgry) 2:6, 3:6, 9:7, 6:2, 6:3. Spotkanie 

leuszu na Jasnej Górze 
część Episkopatu naszego, z Jego Eminen- 
cją Księdzem Prymasem na czele. 

Poza zgłoszeniami dostojników państ- 
wa, komitet wykonawczy Jubileuszu otrzy 
muje masowe zgłoszenia od organizatorów 
kompanij, wycieczek i pojedyńczych osób. 

Celem ułatwienia pątnikom pobytu w 
Częstochowie, Komitet zorganizował spe- 
cjalną sekcję kwaterunkową, która przy- 

bywającym kompanjom, wycieczkom i po- 
szczególnym osobom będzie ułatwiać sta- 
ranie się o odpowiednie lokale noclegowe. 
W sprawach kwaterunkowych informacyj 

udziela bezpośrednio sekcja kwaterunkowa 
w Częstochowie, 3-cia Aleja 64, tel. 710. 
Osoby przybywające na jubileusz, mają 
zapewnioną i pomoc lekarską. Komitet Wy 
konawczy Jubileuszu powierzył dział opie- 
ki sanitarnej Częstochowskiemu Oddziałc- 
wi P. 0. K. 

W związku z uroczystościami jubileu- 
szowemi Komitet organizuje Wystawę re- 
ligijną w gmach u przyklasztornym. Udział 
w wystawie adeklarował szereg firm kato- 
liekich oraz Wydział Kultury i Sztuki wo- 
jewództwa krakowskiego. 

Polska — Węgry 
miało dramatyczny przebieg, bowiem Wę- 
gier wygnał dwa sety i prowadził trzecim 
5:8, jednakże Stalarow opanował się i u- 
zyskał stopniowo przewagę, zapewniając 

w ten sposób Polsce jeden punkt. W dru- 
giem spotkaniu Gabrowitz (Węgry) wy- 
grał z Hebda: (Polska) 6:4, 6:2. Trzeci set 

z powodu ciemności przerwano prży stanie 
3:2 dla Hebdy. 

Tajemnicza firma Ferrat - Maroc 
WARSZAWA. PAT. Do urzędu śledcze- 

go w Warszawie wpłynęło ostatnio szereg 

skarg na nieznaną firmę Ferrat - Maroc, 
zajmującą się rzekomo wysyłaniem bezru- 

tnych zagranicę. Na podstawie śledztwa 
ustałono, że nieznani osobnicy dali do jed- 
nego z pism warszawskich ogłoszenie 0 za- 
potrzebowaniu tysiąca osób, mogących wy- 

jechać zagranicę. Na skutek ogłoszenia о- 

  

trzymali oni znaczną ilość ofert. Oszuści 
zażądali następnie od każdego reflektanta 
nadesłania znaczków: pocztowych 'w ilości 
2 złotych pod adresem firmy Ferrat-Ma- 
roc, poczta główna, poste restante. Wła- 
dze śledcze rozpoczęły dozór na poczcie i 
ujęli tam: osobnika, który podejmował zgio 
szenia. 

  

Co powie mózg Gorgułowa? 
Gdy ogłoszono wyrok śmierci na Gor- 

gułowa, obrońca jego, Henri Geraud, krzy- 
knął: 

„Nazajutrz po egzekucji przekonamy 
się, ktowmiał rację: pan prokurator, czy 
ja”! 

Miało to znaczyć, że sekcja mózgu za- 
bójey: prezydenta wykaże, czy był on. oblą- 
'kany. 

Tymczasem, specjaliści psychjatrzy 
twierdzą, że sekcja mózgu nie może tej 
sprawy zdecydować. 

W. mózgu odnaleźć pewne zmiany cho- 
robowe można, ale z wyglądu jego nie spo- 
sób wnioskować o poczytalności skazańca, 

Długoletnia praktyka wylkazała, że 
często móżg zbrodniarza lub obłąkańca 
przypomina mózg wybitnego uczonego, 
czy artysty. 

Gorgułow jest alkoholikiem i jego 
pnzypuszczalne szaleństwo jest skutkiem 
alkoholizmu. 

Tak brzmiało orzecenie wybitnego fran 
cuskiego profesora. psychjatrji dra Le- 
grain, jedynego, który z uporem twier- 
dził, że zabójca prezydenta jest szalony i 
że orzeczenie trzech jego kolegów - eksper- 
tów było niesłuszne. 

— Gorgulow, — [twierdzi profesor Le- 
grain — upił się dzień przed popełnieniem 
zbrodni i to jest właśnie charakterystycz- 
ne dla zbrodniarzy - alkoholików. a 

Właśnie, nazajutrz, po takiem pijań- 
stwie, są całkowicie nieodpowiedzialni za 
swoje czyny. Pomiędzy ich świadomością 
a czynami, wszystkie mosty są zerwane, a 
działa tylko podówiadomóść. 

APS ET RA I KU AZORY STORA NORDEA 

W DRELICHACH... 
Lecz cóż to? Ten dzielny wojak dzi- czy drelich, to i ta nazwa Kojrany, nic 

wnie przypomina pana Jėzieczka z pra- cj nie powie. Niewątpliwie jednak dużo 
Jeżeli, cywilu zatracony nie 

podstawy do porozumienia się. 

Przecież to pojęcie najprymitywniej- 

sze zawiera w sobie całą poezję krót- 

kich sześciu tygodni, przez które czło- 

wiek żyje innem życiem, nie znającem 

takich rzeczy, jak weksel, żyro, redukcja 

i t.p. kwiatki szarej, kryzysowej, cywil- 

nej rzeczywistości. 

Z chwilą, gdy drelich znajdzie się 

na twych mizernych, nieopalonych ple- 

cach, przeznaczony jesteś do wyższych 

celów. Po tygodniu zrozumiesz duszę, któ 

rą przyniósł ci drelich, po dwóch zgłębisz 

tę duszę, a po sześciu z żalem wyłazić 

będziesz ze skóry drelichowej i nie* po- 

znając sam siebie że zdumieniem oglą- 

dać będziesz opałone ręce, które nabrały 

życia, energji i nie pętają się niepotrzeb- 

nie przy boku. 

Zacząwszy z tak górnych tonów, 

musimy się jednak przenieść do spraw 
konkretnych. : 

Letnie oblicze Wilna ma swoje rysy 
charakterystyczne. Znikają codzienne zi 

mowe twarze. Ulica zapełnia się nową 

publicznością. 

wiesz, 

co to jest drelich, to wogóle nie mamy 
wa? 

Jest o parę kilometrów od Wilna pię- 

kna miejscowość. Nazywa się Kojrany. 

Jeżeliś cywilu nie rozumiał, co zna- 

jest takich, którzy wiedzą, ile treści jest 

— Tak orzekła znająca się na rze- w każdej literce tej nazwy. 
czy panienka z budki z papierosami, a 

ta (panienka, nie budka), rzadko się 
myli. > 

Nie pomyliła się i tym razem. Te dłu 

gie sznury wojskowych, to rezerwa po- 

wołana na ćwiczenia. 

Rok bieżący szczególnie obfity jest w 

rezerwę. Prawdziwy rezerwowy rok! к 

Oficerowie i podchorążowie tłumnie 

zgłosili się do pułków, by odświeżyć za” 
pas wiedzy wojskowej, by odetchnąć 
atmosterą wojskową. > 

Boć każdy z tej olbrzymiej Armji 
Rezerwowej jest tylko jakby na urlopie 
przy swojej cywilnej pracy. Tak należy 
rozumieć ideę rezerwy, która wszak sta- 
nowi podstawę siły zbrojnej na wypadek 
wojny. 

Nie mówmy jednak o tak ponurych 
tematach, jak wojna. Cała sprawa w tem, 
by przygotować się do tej wojny, co 
bynajmniej nie znaczy, że zaraz trzeba 
wyruszać w pole. 

Tak czy owak, rezerwa ćwiczy. — 
Ostre się do tego zabrała i nie zanied- 
buje żadnej okazji. 

Tutaj niejeden przypominał sobie jak 
się rozumuje kategorjami  wojskowemi, 
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aż dobrze opanował słownictwo i ter- 
minologję wojskową. 

— (oś Pan z cywila? 

— Matematyk. 

— No, a zadania taktycznego 
wiązać Pan nie umiesz! ' 

I uczy się ten i 6w, wyzbywając się 
cywilnych nawyknień i różnych herezyj. 
Zapomina bractwo haniebnie czego się 
w podchorążówce nauczyło, ale nie mi- 
nie i dwóch tygodni, jak dusza — dreli- 
cha opanuje krnąbrne cywilne ciało i 

roz- 

Gorgułow, od chwili wyroku spędza dnie 
i noce w: celi nr. 7, skazanych na śmierć. 

Ma tam łóżko, mały stoliczek, na któ- 
rym leżą dwie książki: powieść Dostojew- 
skiego i „Moje więzienie* Silvia Pelico. 

Nogi Gorgułowa są skłute, ale ręce wol- 
ne, by mógł pisać. 

Jedzenie, które mu od chwili wyroku 
podają, nie może się równać z ohydnem 
pożywieniem więziennem, jakie otrzymy- 
'wał przedtem, Teraz (dostaje doskonałe o- 
biady i kolacje, przewidziane dla skaza- 
nych na śmierć. 

Gorgułow pisze, czyta, przyjmuje odwie 
dziny żony i adwokatów. 

E * * * 

Jeden tylko przysiegly odpowiedzial na 
pytanie o premedytacji: nie! 

Ten przysiegly tłómaczył potem, że 
wywody prof. Legrain przekonały go o 
niepoczytalnošci Gorgulowa i w sumieniu 
swem nie mógł powiedzieć: „tak*, 

* * * 

Nie ulęga wątpliwości, że prośba ka- 
sacyjna Gorgulowa będzie odrzucona. Po- 
tem cała sprawa przejdzie do komisji dla 
ułaskawienia. Od opinji tej komisji w 
zmacznej mierze zależy ostateczna decyzja 
prezydenta republiki francuskiej, 

Jeżeli prezydent nie skorzysta z prawa 
laski, Gorgułow może być stracony jeszcze 
w: sierpniu. 

Przed powzięciem decyzji co do prośby 

o ułaskawienie, prezydent Lebrun przyj. 
mie obrońcę Gorgułowa, który po raz ostat 
ni spróbuje uratowąć głowę swego kli- 
jenta, 

żołnierzyk jak małowanie robi się z cy- 
wila. 

Prócz Kojran jest jeszcze koło Wil- 
na. ale już trochę dalej, inna miejsco- 
wość nie mniej miła i urocza, pod naz- 
wą Pohulanka. Tu można sobie pohu- 
lać w bezmiernej dali piasków i rzad- 
kich zarośli. 

„Dla lepszego ugruntowania wiedzy 
wojskowej w praktyce, jest to świetny 
teren. Szczególnie, jeżeli pogoda odpo- 
wiednio sprzyja. Odpowiednio — to zna 
czy, że rano jest upał, jak się patrzy, 
a po południu deszcz. Z takiej szkoły na- 
pewno wyjdzie każdy uodporniony na 
wszelkie trudy. 

Że tak jest istotnie, Świadczą fakty. 

Gdy w czasie kilkudniowych ćwi- 
czeń ginie z niewiadomych powodów 
gdzieś w tyle kuchnia, a miraże dy- 
miącego kotła napróżno mamią wyobra- 
źnię — znajdzie się zawsze jakiś zasob- 
niejszy w środki pieniężne kolega, który 
poczęstuje cię... kwaśnem mlekiem, о- 
górkami i wodą zródlaną. 

Normalny mieszczuch chodziłby z 
bolącym żołądkiem. A tu miny rozrado- 
wane, wesołe, i dalekie od wszelkich 
dolegliwości. 

Dobroczynne działanie czaru  dreli- 

X 

UWIĘZIONA W STAREM ZAMCZYSKU 
Londyn ma obecnie wielką sensację: a- 

ferę pięknej lady Sandham, stanowiącą u- 

nikat w historji angielskiej kryminali- 
styki. 

Przed „kilku tygodniami zjawił się w 

prezydjum policji londyńskiej generalny 
dyrektor towarzystwa kopalń djamento- 
wych, Iwar Sanham i pokazał szefowi bry- 
gady śledczej niezwylkkły list. Był to ano- 
nim, w którym żądano od Sandhama złoże- 
nia sumy 10.000 funtów na pewnem okre- 

ślonem miejscu. W przeciwnym razie autor 
anonimu zdemaskuje (przestępstwo, które 

'Sandham popełnił przed 10 laty. Nieznany 
nadawca listu wyjaśniał, co to -za prze 
stępstwo. „Wiem, pisał m. in., — że 
pierwsza pańska żona, panie Sandham, 
jest uwięziona w piwnicach pewnego sta- 
rego zamczyska ''. 

Sandham wręczając anonim policji, o- 
świadczył, iż idzie tfu najwidoczniej o wy- 
muszenie, gdyż pierwsza jego żona zmarła 
naturalną śmiercią w czasie jego pobytu 
w Afryce. Przemysłowiec poślubił przed 
szeregiem lat starszą córkę hrabiego Pet- 
timgrove'a i żył z nią przez trzy lata w naj- 
zupełniejszej harmonji i szezęściu. Kiedy 
potem wyjechał do Afryki, by odbyć in- 
spekcję kopalni swego towarzystwa, za- 
chorowała nagle pozostawiona w Londynie 
młoda żona. — Na wiadomość o jej choro- 

bie. Sandham powrócił natychmiast: do E- 
uropy. Przybył jednak zapóźno. Na dwa 
tygodnie przed jego przybyciem do Londy- 

nu, żona jego umarła. Jej młodsza siostra 

„Czarna ręka" w Pszczynie 
MŁODZIEŻ GIMNAZJALNA POD WPŁY- 

WEM. „TAJNEGO DETEKTYWA 
Przed kilkoma dniami szereg poważnych 

kupców w Pszczynie otrzymało anonimowe 
listy, w których wzywano ich pod groźbą 
śmierci, by złożyli w pewnem miejscu na 
cmentarzu, większą kwotę pieniędzy. — 

Dwóch kupców wręczyło wspomniane listy 
policji śledczej, która poleciła im zastoso- 
wać się do wskazówek: „Ozarnej ręki". Tak 
bowiem brzmiał podpis na listach pogróż- 
kowych. 

Zamiast pieniędzy, złożono we wskaza- 
nych kryjówkach przez „Czarną  rekę“, 
paczki ze skrawkami papieru. Następnie 
policja pilnie strzegła owych miejsc, by 

sprawców przychwycić. Czekała jednak 
napróżno, bo po „pieniądze* nikt się nie 
zgłaszał. 

Dzięki przypadkowi policja dowiedzia- 
ła się, że autorów anonimowych pogróżek 
wysyłanych do kupców i obywateli 
szczyńskich szukać należy 'wśród... mło- 

dzieży gimnazjalnej. Niebawem w- 
dzona też dwóch uczniów, którzy wzięci w 
ogień knzyżowych pytań przyznali się do 
zarzucanych im przestępstw. 

W czasie śledztwa zeznali oni do proto- 
kułu, że pisząc Tisty z pogróżkami, wzoro- 
wali się na „Czarnej ręce*, o której czytali 
w jednym z numerów „Tajnego Detekty- 
wa“, Przyznali się dalej, że są gorliwymi 
czytelnikami „„Tajnego Detektywa. Listy 
pisali jednak „nie w złej intencji, tylko 
chcieli wypróbować jaki wywrzą one sku- 
tek. Pragnęti się przekonać; czy „Tajny 

Detektyw* pisał prawdę, że ludzie są tak 
naiwni i pod groźbą listów składają okup. 

Tłumaczeniu się chłopców dano wiarę, 
gdyż nie próbowali oni nawet słiwierdzić, 
czy kupcy usłuchali ich groźby i złożyli 
pieniądze w oznaczonem miejscu. 

Oto jeszcze jeden przykład, jakie nieo- 
bliczalne szkody moralne przynosi społe- 
czeństwu lektura w rodzaju „Tajnego De- 
tektywa“, szkody tem większe, że gros czy 
telników tego tygodnika rekrutuje się z: 
pośród młodzieży w wieku szkolnym: 

Samobójstwo 12-letniego 
chłopca 

NARZĘDZIEM — DYNAMIT 
Niezwykły wypadek wydarzył się ry 

przedmieściu iw powiecie tarnopolskim. W 
miejscowości tej mieszka wdowiec nazwi- 
skiem Jaćków, obarczony trojgiem. dzieć. 

Od pewnego czasu Jaćków: zdradzał za- 
miar powtórnego ożenkiu, przeciwko czemu 
stanowczo występowały jego dzieci. Naj- 
młodszy syn liczący lat 12-cie groził na- 
wet kilkakrotnie samobójstwem. Gdy oj- 
ciec nie ustępował i w najbliższym czasie 
miał się odbyć jego Ślub, młody chłopak 
zamiar swój w dniu wczorajszym wykonał. 
Chłopak ten w jakiś sposób wszedł w po- 
siadanie pozostawionego we wsi z czasów: 
wojennych dynamitu. Wczoraj wieczorem 
'korzystając m nieobecności domowników 
zbliżył się do niebezpiecznego materjału 
i spowodował jego eksplozję, zamierzając 
w ten sposób popełnić samobójstwo. W re- 

zultacie został bardzo ciężko ranny w bruch 
i w groźnym stanie odstawiono go do szpi 
tala w: Tarnopolu. 

cha, rozciąga się na każdą dziedzinę 
gnuśnego dotychczas życia. Przez pierw- 
szy tydźień każdy stwierdzał własnem 
doświadczeniem, że przysłowie: „kto ra- 
no wstaje'.. winno się kończyć: „ten cały 
dzień ziewa“. 

Tak jest w pierwszym tygodniu ćwi- 
czeń. W pięciu następnych budzi się 
człowiek jak skowronek o świcie i do- 
brze jest, bo i dzień dłuższy i gnuś- 
ność z kości wychodzi. 

  

ko- — Tak tedy wielkie są i rozle 
rzyści z ćwiczeń wojskowych. Na” wszy 

stko dają one lekarstwo. ' 

Np. piękna (w założeniu) panna 
odpala absztyfikanta (termin gwałtow- 
ne wymagający społszczenia). Ten z 
rozdartem sercem idzie na sześciotygod- 
miowe ćwiczenia, mówiąc na pożegnanie 

z gestem romantycznym. ь 

— Gdy zginę, zapomnisz o mnie! 

Po paru tygodniach otrzymuje panna 

zaprowadziła szwagra na grób zmarłej. 
przeciąg dwóch lat opłakiwał 

Sandham śmierć swej nieszczęśliwej żony. 
W tym okresie szwagierka okazywała mu 
tyle współczucia, że zdecydował się wkoń- 
cu ją poślubić, Drugie pożycie małżeńskie 
Sandhama nie było jednak szczęśliwe: po- 
między małżonkami wybuchały raz po raz 
gwałtowne scysje, aż wkońcu po kilku la- 
tach piekła domowego, doszło do rozwodu. 

Policja nie przywiązywała początkowo 
zbyt wielkiej wagi do listu, przypuszcza- 
jąc, że ilo zwykły szantaż. Tednemu z naj- 
młodszych detektywiów Scothnd Yardu po 
wierzono misję ujęcia autora aaonimu. De- 
tektyw zabrał się do rzeczy batqzo ener- 
gicznie i już po krótkim czasie oakrył re- 
welacyjne szczegóły całej sprawy. Dowie- 
dział się więc przedewszystkiem, że ruga 
żona Sandhama wyjeżdżała regularnie od 
lat do miejscowości Swanzea w hrabstwie 
Morhamtoushire, gdzie leży stary zamek 
modowy, Pettingrove'ów. W jednej m takich 
podróży śledził ją niepostrzeżenie detek- 
tyw. Od mieszkańców wsi dowiedział się, 
że w zamku obok burgrabiego i jego żony 
mieszka jeszcze ktoś trzeci, którego jednak 
nikt dotąd nie widział. (Wtedy detektyw 
spędził cały tydzień w Swanzei, czekając 
na ponowne przybycie p. Sandham, która 
przyjeżdżała do zamku regularnie co tygo- 
dnia na przeciąg kilku godzin. 

Pewnej nocy wybrał się detektyw po- 
kryjomu do starego zamku. Niezauważony 
przez nikogo dostał się do wnętrza i był 
tam świadkiem sceny, - która wydała mu 
się w pierwszej chwili jakimś koszmarnym 
majakiem sennym. Oto z jednej z komnat 
dobiegły go nagle podniecone głosy kobie- 
ce. Cicho uchylił nieco drzwi i wtedy przy 
słabem świetle lampy ujrzał panią Sand- 
ham, stojącą przed okratowanemi drzwia- 
mi drugiego pokoju i rozmawiającą z ja- 
kąś ciemną postacią. W pewnej chwili ko- 
bieta znajdująca się za kratami przybli- 
żyłła się nieco, tak, że detektyw ujrzał jej 
bladą, okropnie wychudzoną twarz. Z roz- 
mowy! dowiedział się rychło, że tajemnicza 
kobieta - więzień jest „zmarłą” pierwszą 
żoną Sandhama. Siostra nakłaniała ją, by 
razem z nią opuściła Anglję i nie mówiła 
nikomu o przeszłości, ale uwięziona po- 
wtarzała ciągle matowym głosem jedno i 

to samo: „Ukradłaś mi męża, ale ja go 
znajdę. Spodziewam się, że ci się jeszcze 
kiedyś odpłacę za tę straszną krzywdę". 

Na drugi dzień przybył do SŚwanzei od- 
dział policji, który otoczył silnym kordo- 
„nem zamczysko. Po dłuższych poszukiwa- 
niach znaleziono wreszcie w jednym z cie- 

mnych, wiolgotnych pokoi (bez okien, o kra- 
tach zamiast drzwi, pierwszą żonę Sand- 
hama. Stan jej budził litość i grozę. Niesz- 
częśliwa była tak wygłodzona i 'wycieńczo- 
na że początkowo nie można z niej było 
wyciągnąć ani słowa. Dopiero po pewnym 
czasie przyszła do siebie i złożyła wstrzą- 
sające zeznania. — Oto jej młodsza siostra 
kochała się od lat w Sandhamie i wyko- 
rzystała 'jego podróż afrykańską do prze- 
prowadzenia szatańskiego planu. Zwabiła 
panią Sandham na zamek, gdzie już przy- 
gotowała dla niej przy pomocy oddanego 
sobie kuzyna i jego żony ciemnicę. 

WOJNA 
W POŁUDNIOWEJ AMERYCE 

  

Na drugiej półkuli toczy się obecriie woj- 
na między Boliwią i Paragwajem, której powo- 
dem jest spór o prowiągjój Gran Chaco. 

Na fotografji naszej widzimy krajobraz w 
Gran Chaco. 

piękną fotografję, na której odpalony 

adorator z bohaterską miną strzela Z 

c.k.m. (nie tłumacz czasem cywilu to 

„C.k.m.“ jako „co kto może”, ale staraj 

się rzecz ująć z wojskowego punktu wi- 
dzenia, — to znaczy czytaj c.k.m. jako 
ciężki karabin masźynowy). 

Owóż panna otrzymawszy tę fotogra- 

fję, rażona zostaje z miejsca ognient 
flankowym w okolicę serca i pośpiesz- 

nie likwiduje wszystkie swoje ośrodki 

oporu. Dzielny „Cekaemiarz“ wraca Z 

triumfem i obejmuje w posiadanie zajęty 

teren. 

Ten drobny przykiadzik wystarczy, 

aby móc pojąć tysiączne korzyści, wy- 

pływające z paru tygodni ćwiczeń. 

— Wróciwszy do domu zarżądza się 
ogólny apel, kucharka idzie do karnego 
raportu za niewyszorowańy rondel, 
stróżka otrzymuje tydzień meldowania 
się o oznaczonej godzinie, wszyscy do- 

mownicy na noc składają ubranie w ko- 
stkę i ćwiczą się w - Stawaniu na alarm 

w ciągu pięciu minut. ! 

Stanowczo trzeba częšciej „urządzać 

ćwicżenia rezerwy. Może mniej będzie 

wówczas ślamazarów w ŻyCIU. 

O tem warto pomyśleć! — 

Tad. C. 

;



Potoženie bilansowe 

Banku Polskiego 
w lipcu b. r. 

Rezerwy złota i dewiz w Banku Pol- 

skim w ciągu lipca br. wykazały znacznie 

mmiejszy spadek, niż w kilku poprzednich 

miesiącach. Zapas złota w: Banku Polskim 

zmniejszył się tylko ю 4,2 millj, zł., podczas 

gdy w ciągu czenwca br. zmniejszył się o 

70,6 milj. zł, — W końcu cezrwca „br. za- 

pas złota wi Banku Polskim wynosił 484,3 

miljeny złotych, a w końcu lipca br. 480,1 

milj. łotych. W tym samym czasie zapas 

pieniędzy i mależności azgranicznych, zali- 

szonych do pokrycia obniżył się o 6 miljo- 

nów złotych, a mianowicie z 46,2 milj. zł. 

w końcu czerwca br., do 40,2 milj. złotych 

w końcu lipca zr., w rezultacie stan rezerw 
krusacawo - dewizowych, zaliczonyh do po 
krycia odniżył się o 10,2 miljony złotych. 

Co się tyczy pieniędzy i należności zagra- 
nicznych niezaliczonych do pokrycia, to za 
pas ich zmniejszył się z sumy 112,3 miilj, 
złotych w końcu czerwca br. do sumy 105 
miij. złotych w końcu lipca br. 

Stan kredytów, udzielonych przez Bank 

Polski, zwiększył się w ciągu lipca o 7,9 
milj. zł. i dosezd! do sumy 803 miljonów 
złotych. Wizrost iten nastąpił wyłącznie (ko- 
sztem wzrostu portfelu 'wekslowego, który 
powiększył się w ciągu lipca br. z 671 milj 

złotych w końcu czerwca br. do sumy 682,3 

miłj. zł. w końcu lipca br. — Natomiast 
pożyczki zastawowe zmniejszyły się w cią- 
gu lipcabr. ze 124,1 milj. złotych do 120,7 
miij. złotych. 

Zadłużenie skarbu państwa w Banku 
Polskim w ciągu pierwszej dekady lipca 
br. zwiększyło się o 20 milijonów złotych, 
dochodząc do sumy 70 miljonów złotych, 
zadłużenie to do końca lipca br. pozostało 
bez zmiany. 

Natychmiastp łatne zobowiązania Ban- 
ku Polskiego wzrosły ze 130,2 milj. złotych 
w końcu czenwca br. do 155,3 milj. złotych 
w końcu lipca br. — Natomiast obieg bile- 
tów bankowych w ciągu lipca br. zmniej- 
szył się z sumy 1.105,4 milj. zł. do sumy 
1-089,2 milj. zł. 

W wiymiku stosunkowo niewielkiego 
wearostu łącznej sumy natychmiast płat- 
nych zobowiązań i obiegu biletów banko- 
wych, wynoszącego 8,9 milj. zł., z drugiej 
zaś strony wobec małego zmniejszenia się 
zapasów złota i walut zagranicznych, sto- 
sunek procentowy pokrycia kruszcowo - 
walutowego obniżył się tylko z 42,93 do 
41,81 procent, a pokrycie wyłącznie złotem 
obiegu biletów: i natychmiast płatnych zo- 
bowiązań obniżyło się z 39,20 do 38,58 pro 
cant. Stosunek procentowy pokrycia kmusz- 
c©0wo - walutowego wynosi więc o 1,81 
procent, a pokrycia wyłącznie złotem o 8,58 

procent ponad pokrycie, przewidziane w 
statucie. 

  

Bezrobotni, do konkursu! 
Większa część ludzi, niedotkniętych kleską 

bezrobęcia, nie zdaje sobie zupełnie sprawy z 
tego, co czują, myślą i robią osoby, pozbawio- 
ne pracy zarobkowej. A przecież znajomość 
przeżyć i trosk bezroboczych, mogłaby zmie- 
nić stosunek społeczeństwa do nich i rozwia- 
zać wiele dręczących nas zagadek ы 

Kto wie zresztą, czy w dzisiejszych, nie- 
pewnych czasach, obserwacja doświadczeń 
tych iudzi, wyrzuconych przez los za nawias 
pracy nie stałaby się praktyczną lekcją życia? 

W tej myśli Związek Tow. Dobr. „Caritas* 
w Poznaniu podjął inicjatywę wydania w ra- 
mach Bibljoteki „Ruchu charytatywnego” pra- 
cy zbiorowej pod ogólnym tytułem „W žar- 
nach bezrobocia”. Książka ta obejmowałaby 
kwestję braku pracy i współczesnej nędzy od 
środka niejako, t.j. z punktu widzenia įedno- 
stek, dotkniętych tą klęską. 

Koncepcja powyższa różni się od konkur- 
su Polskiego Instytutu Gospodarstwa  Społe- 

"cznego, tudzież od pamiętników robotników, 
wydanych przez Instytut Socjologiczny wszech 
stronnością obrazu. Dla wyrobienia bowiem 
sądu objektywnego, należy zestawić zapatry- 
wania i przeżycia najróżniejszych typów bez- 
robotnych. A więc uwzgłędnić trzeba różnoli- 
tość wieku, wykształcenia zawodu, stanu (ka- 
wałer, czy żonaty) i t.p. 

Rękopisy pamiętnika, lub wspomnień, zwią 
zanych z momentem stracenia pracy i okre- 
semi bezrobocia. Powinny obrazować z naj- 
drąbniejszemi szczegółami przeżycia, myśli i wy 
siłki skierowane ku zdobyciu pracy, lub šrod- 
ków utrzymania. 

Za najlepsze prace wyznaczono pięć na- 
gród w sumie zł. 200, 100, 75 i dwie po 50 zł. 
Pozatem materjały zakwalifikowane do druku 
będą honorowane według ustalonej taksy. 

Termin nadsyłania rękopisów z racji wiel- 
kiego zainteresowania, został przesunięty z dn. 
1 sierpnia na 1 października b.r. 

Biiżsych informacyj udziela Redakcja „Ru- 
chu Charytatywnego”, Poznań, Aleje Marcin- 
kowskiego 22, III pomiędzy 11 а 13 godz. 

Wszystkich prosimy 0 zwrócenie uwagi 
bezrobotnych na tę inicjatywę i zachęcenie 
ich do wzięcia w niej udziału. 

— 

CHODZĘ PO MIEŚCIE... 
ZGODNIE Z PRZEWIDYWANIAMI! 
Niedawno w związku z zapowiadanem 

przez Magistrat układaniem klinkierów na ul. 
wej, które się miało rozpocząć 5-go b. 

tn. wypowiadaliśmy na tem miejscu nasze gru 
be wątpliwości co do dojścia do skutku tej 
nowej magistrackiej „obiecanki - cacanki“, , 
zwłaszcza we wskazanym terminie!.. 

„Otóż nasz ugruntowany  dotychczasowem 
doświadczeniem sceptycyzm okazał się, nieste 
ty, całkowicie uzasadnionym: roboty w zapo- 

m uroczyście terminie nie zostały 
rozpoczeła, ba, nawet materjałów nie zwiezio 

JESZCZE I- nje złożono na przyległych do 
Zamkowej ulicztąch i placach! > 

Zamiast tego wszystkiego w dniu zapowia 
danego rozpoczęcia rąpót ukazał się tylko no- 
wy komunikat prasowy, w którym z wdzię- 
kiem niewinnej dzieciny, magistrat oświadcza!, 
że z powodu nieprzybycia ra. czas klinkierów. roboty ulegną, parodniowej zwłoce(.. i 

Pyszne są te „parę dni"l.. Co zą dyploma- 
cja!. Zamiast męskiego, wyraźnego: "za trzy dni* czy — powiedzmy — „za tydzień po- 
wiadają nasi rajey: ,za parę dni*, co, jak qo- 
brze wiemy, w praktyce codziennej znaczy 
dobrze dwa dni, jak i dwa tygodnie! 
__ No, eóż — widać dobrze siebie znają: swą 
intensywność, swą pomysłowość i  punktual- 

ność! A 1 my ich — swoją drogą — znamy 
od tej strony niezgorzej,, nie dziwmy się prze- 
to! Wszystko w porządku!.. 

Pozostaje więc tylko ze smutkiem skonsta- 
tować. że bałagan z nowemi jezdniami w Wil ше trwa w całej jego krasie i okazałości, oraz że dotyciezasowy stan rzeczy wróży mu wca- 
łe długi żywot, Szczególnie, gdy się zważy, że 
roboty te, gdyby nawet i doszły do skutku, 
mają być wykonywane etapami i... latami!t! 

Przechodzień..   

   
    

  

STR "RT PRACA 

SOBOTA 

Dziś 6 Wscnód słońca g. 4,11 

e E Zachód słońca ż 20 00 
Kajetana 

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEO- 

ROLOGICZNEGO W WILNIE 
Z dnia 5 sierpnia 1932 r. 

Ciśnienie średnie: 758. 

   

Temperatura najwyższa: -+ 18. 

"Temperatura najniższa: + 14. 

Opad: 10 mm. 

Wiatr: północny. 

Tendencja: bez zmian. 

Uwagi: deszcz. 

WOJSKOWA 
— święto 85 p. strz. wileńskich. Doroczne 

święto (15 sierpnia) 85 Pułku Strzelców Wileń- 
skich w bieżącym roku obchodzone będzie w 
warunkach polowych i w ścisłych ramach puł 
ku w m. Zaśkiewicze — poczta Zalesie. 

URZĘDOWA 
— Powrót naczelnika Hryhorowicza 

z urlopu. — W dniu wczorajszym po- 
wrócił z urlopu wypoczynkowego naczel 
nik wydziału p. Włodzimierz Hryhoro- 
wicz i objął urzędowanie. 

— Przedstawiciele „Lotu u p. wice- 
wojewody. — W dniu wczorajszym w 
związku z zapowiedzianemi na dzień 17 
sierpnia rb. uruchomieniem linji lotni- 
czej Warszawa — Ryga zgłosili się do 
pana wicewojewody Jankowskiego przed 
stawiciele polskich linij lotniczych „,Lot* 
w osobach p.p. majora Zejferta i Ma:- 
kiewicza, którzy szczegółowo poinformo 
wali p. wojewodę o przebiegu prac przy 
gotowawczych, związanych z otwarciem. 

— Federacja PZOO  zameldowała 
się p. wojewodzie. — We środę dnia 3 
bm. w drodze powrotnej z uroczystości 
Święta Morza w Gdyni zameldowały się 
panu wojewodzie wileńskiemu oddziaty 
Federacji PZOO oraz Związku Rezerwi- 
stów i b. Wojskowych z powiatów: po 
stawskiego i święciańskiego. Raport 
tych oddziałów przyjął przed gmachem 

Urzędu Wojewódzkiego p. wicewojewo- 
da Jankowski od komendanta garnizonu 
p. K. Protassewicza, prezesa zarządu po 
wiatowego Federacji PZOO na powiat 
postawski. 

W raporcie p. Protassewicz złożył 
p. wicewojewodzie Jankowskiemu spra- 
wozdanie z pobytu wycieczki w Gdyni. 

MIEJSKA 
— PRZED PRZEJĘCIEM EGZEKUCJI 

MIEJSKICH PRZEZ WŁADZE PAŃST- 
WOWE. Szef sekcji finansowej magistra- 
tu p. żejmo odbył dłuższą naradę z preze- 
sem Izby Skarbowej p. Ratyńskim w spra- 
wie przejęcia pnzez władze państwowe eg- 
zekucji podatków komunalnych. 

W czasie konferencji poruszona była 
również sprawa personelu zatrudnionego 
obecnie w miejskim referacie egzekucyj- 
nym, przytem wyjaśniło się, że Izba Skar- 
bowa gotowa jest przyjąć zaledwie połowę 
sekwestratorów magistrackich t. j. 15 o- 
sób, nie mówiąc już o siłach biurowych, 
które w żadnym wypadku nie zostaną za- 
angażowane. W: ten sposób z dniem 1 wnze- 
śnia ulegnie redukcji 50 pracowników. 

Na Nowy Rok liczba zwolnionych zna- 
cznie wzrośnie ze względu na dalsze zwę- 
żenie miejskich biur podatkowych i likwi- 

dacją niektórych kas miejskich. 
Pnzekazywanie agend odbywać się bę- 

dzie grupami t. j. w zależności od kate- 
gorji zaległości podatkowych. Prace te po- 
trwają parę tygodni, tak że dopiero poa 
koniec września władze skarbowe zdołają 
całkowicie przejąć egzekucję miejską. 

W ten sposób wmzesień odbije się nie- 
zmiernie ujemnie na finansach miejskich, 
zwykille bowiem przy tego rodzaju zmia- 
nach, dopływ nowych, a tak: niezbędnych 
sum pozostawia dużo do życzenia. 

Spodziewać się jednak należy, że wła- 
dze skarbowe, biorąc pod uwagę stan mia- 
sta, zdołają zapewnić normalne w.płacanie 
ściągniętych podatków, bowiem najmniej- 
sza nawet zwłoka, może pociągnąć za sobą 
konsekwencje trudne potem do naprawie- 
nia. 

—. Lokale dla szkół żydowskich. — Oka- 
zuje się, że przedstawiciele organizacyj żydow 
skich nie mogą między sobą porozumieć się 
co do wymaganej przez miasto z uwagi na nie 
zbędne oszczędności, komasacji lokali szkol- 
nych, ograniczając się do memorjału, że ilości 
lokali zmniejszać nie potrzeba. Magistrat zapo- 
wiedział delegacji żydów, że cofnie subsydja, 
jeżeli sprawa lokali nie będzie załatwiona w 
najbliższym czasie. 

— Zasiłki dla rezerwistów. — Do miejskie 
go referatu wojskowego zgłasza się obecnie 
coraz więcej osób o zasiłki z tytułu odbycia 
ćwiczeń wojskowych. Dotychczas wniesiono 70 
podań. ‚ 

— O zasilki dla bezrobotnych. — Wobec 
wyczerpania się ustawowego okresu zasiłko- 
wego dla pozbawionych praćy, Fundusz Bez- 
robocia ma zwrócić się do władz centralnych 
z prośbą o przedłużenie akcji zapomogowej do 
17 tygodni. 

POCZTOWA 
— Podwójne koperty listowe. — Zostały 

stwierdzone wypadki wysyłania koresponden- 
cji pocztowej w kopertach podszewkowych. 

Sam list zawiera druki, zaś za podszewką 
wsunięta jest korespondencja osobista. — W 
Związku z tem urzędy pocztowe otrzymały in- 

strukcję szczegółowego badania listów. i w ra- 
zie stwierdzenia nadużyć kierowanie spraw na 
drogę sądową. 

— Oszczędności na poczcie. — Władze po- 
cztowe są w trakcie przeprowadzenia oszczędno 
ści w wydatkach, co się wyrazi w zwężaniu 
niektórych urzędów pocztowych do rozmiarów 
agencyj, Graz redukcji personelu.  Liczbowe 
dane są jeszcze w opracowaniu. 

SŁO W 

ONIKA 
RÓŻNE 

— Wcielenie poborowych z cenzusem. 
12i 13 bm. zostaną wcieleni do szeregów po 
borowi z cenzusem wszystkich rodzajów prócz 
piechoty. Poborowi piechoty zostaną powołani 
we wrześniu. 

— Oiicerowie - emeryci w nowym lokalu. 
Zarząć Stowarzyszenia Oficerów przeniesio- 
nych w stan spoczynku podaje do wiadomości 
wszystkim swoim członkom i sympatykom, 
że przeniósł się z dniem 30 sierpnia rb. do no 
wego lokalu przy ul. A. Mickiewicza 22 m. 6. 

* — Nieścisłe dane meidunkowe. — Bada- 
nie ksiąg meldunkowych wykazalo szereg nie- 
ścisłości w danych ewidencyjnych, podanych 
przez zainteresowanych. 

Z dniem 1 września wchodzą w życie no- 
we przepisy regulujące tę sprawę. 

Wszelkie zapisy w meldunkach będą usku- 
teczniane jedynie wówczas, gdy będą poparte 
dowodami. 

— Nagroda za uwagę. — Personel urzędu 

pocztowego Wilno 6 (3 Maja 1) otrzyma: od 

władz PKO podziękowanie oraz 100 zł. nagro 

dy za ujawnienie oszustwa i usiłowanie podję 

cia większej sumy pieniędzy na sfałszowaną 

książeczkę oszczędnościową PKO. 

— QOdnowią most Raduński.. — W 
przyszłym tygodniu rozpoczną się robo- 
ty przy odnawianiu mostu raduńskiego, 
który po oczyszczeniu będzie przemalo- 
wany ną kolor stalowy. 

Dalsza zniżka cen na chleb. — Staro- 

stwo grodzkie po zaznajomieniu się z kalkuła- 

cją cen rynkowych ustaliło nowe niższe ceny 

na chleb. Poczynając od 8 bm. cfileb pytlowy 

65 proc. ma kosztować 38 gr., zaś razowy -= 

28 gr. klg. 

AK TEATR I MUZYKA 

— „AZEF* W LUTNI. Dziś, w sobotę 
6 sierpnia o godz. 8,15 odegrana zostanie 
głośna sztuka A. Tołstoja i P. Szczegolewa 
pt: „Azef“ w kapitalnej kreacji Józefa Wi- 
nawera, znakomitego artysty teatrów łódz 
kich, który z roli Azefa stwarza arcydzie- 

ło gry aktorskiej. „Azef”, bohater sztuki, 
jest to postać historyczna z rewolucji ro- 
syjskiej. Mógł być bohaterem Rosji wal- 

czącej z Caratem, lecz dziwna psychologja 
tego człowieka i żądza użycia zwichnęły go 
Trzymał w napięciu i ochranę i partję re- 

wolucyjną i zginął jako szpieg i prowoka- 
tor. W roli Burcewa wystąpi jeden z czo- 
łowych artystów teatrów warszawskich, p. 
Jan Bonecki. Reszta obsady jest świetnie 
zgrana. 

Jutro, w: niedzielę 7 bm. o godz. 8,15 
„Azef”. 

— „POD ZARZĄDEM PRZYMUSO- 
WYM* W TEATRZE LETNIM. Dziś, w 
sobotę 6 sierpnia o godz. 8,15 pierwszo- 
rzędna komedja Arnolda i Bacha „Pod za- 
rządem przymusowym. W świetnej tej ko 
medji wystąpi nasz miły gość, b. dyrektor 
teatru lwowskiego, p. Ludwik Czarnowski, 
który swą mistrzowską grą i reżyserją pro 
wadzi tę wesołą komedję ku szczytom hu- 
moru i dowcipu. W pozostałych rolach uj- 
rzymy: pp. Grelichowską, Kamińską, Ma- 
recką, Szurszewską, Zastrzeżyńską, -Zełwe- 
rowiczówną, Budzyńskiego, Domańskiego, 
Glińskiego, Loedla, Wasilewskiego i in- 

nych. 
Jutro, w niedzielę o godz. 8,15 „Pod 

zarządem przymusowym. 

POPOŁUDNIÓWKA NIEDZIELNA W 
TEATRZE LETNIM. 

— „POD ZARZĄDEM PRZYMUSO- 
WYM'*. W niedzielę, dnia 7 sierpnia o g. 
4-tej po raz pierwszy i zarazem ostatni ja- 
ko popołudniówka ukaże się szampańska 
farsa Arnolda i Bacha „Pod zarządem 
przymusowym z gościnnym występem b. 
dyrektora lteatrów lwowskich, p. Ludwika 
Czarnowskiego, świetnym odtwórcą roli 
Haselhuna, Ceny miejsc zniżone. 

UWAGA! Uprzejmie prosimy o wcześ- 
niejsze nabywanie biletów w Teatrze Lu- 
tmia, celem uniknięcia natłoku przy kasie, 
oraz przeszkadzania w rozpoczęciu akcji. 

— W parku Żeligowskiego. — Dziś kon- 
cert symfoniczny pod batutą Michała Mała- 
chowskiego. W części 2-giej koncertu wystąpi 
po raz pierwszy w sezonie bież. chór „Wil- 
big”, w którym udział bierze zgórą 100 osób. 

Pocątek o godz. 8,15 wiecz. Wejście tylko 
gr. 40 

CO GRAJĄ W KINACH? 
PAN — Panna wdówka. 
CASINO — Fatalna pomyłka. 

HOLLYWOOD — Dama kameljowa. 

HELIOS — W łajdze Sybiru (Kajdany) 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— NIEOSTROŻNY STRZAŁ. — W dniu 4 
bm. Osako Weronika (Antokolska 30) wsku- 
tek nieostrożnego obchodzenia się z rewolwe- 
rem spowodowała wystrzał. Kula trafiła ją w 
dłoń lewej ręki. Lekarz pogotowia ratunkowe- 
go po udzieleniu pomocy odwiózł Osakę do 
szpitala żydowskiego w stanie niezagrażaja- 
cym życiu. 

— ZŁODZIEJKA W MUNDURZE HAR 
CERKI Ofiarą wyrafinowanej złodziejki pa 
dła Teresa Antonowiczowa zamieszkała 
przy ulicy św. Ignacego 5. Odpoczywając 'w 
ogródku przy placu Orzeszkowej, Antono- 
wiczowa poznała jakąś młodą dziewczynę 
w ubraniu harcerki, imieniem Zofja. 

Harcerka wywołała na Antonowiczo- 
wej niezwykle dodatnie wrażenie i to spo- 
wodowało, że niezawahała się zaprosić nie 
znajomą (do mieszkania. Gdy po krótkiej 
gościnie rzekoma harcerka wyszła, właści- 
cielka mieszkania stwierdziła brak  róż- 
nych przedmiotów. 

Z rysopisu podanego przez poszkodo- 

waną, policja przypuszcza, że zbiegłą jest 
zawodowa złodziejka, używająca stale róż- 
nych tricków. przy okradaniu mieszkań. 

© 

List do Redakcji 
Szanowny Panie Redaktorze! 

W numerze 185 (274) poczytnego organu 
Pańskiego w rubryce kroniki, w sprawozdaniu 
z obchodu „Święta morza* w Nowogródku, 
umieszczone zostało zdanie: „Na Rynku prze- 
mawi „„adw. M. Klajew: w imieniu lud- 
ności prawosławnej...'. Proszę o umieszczenie 
poniższego sprostowania. 

Przemawiałem po rosyjsku i w imieniu łudno 
ści rosyjskiej m. .Nowogródka, co w przemó- 
wieniu wyrażnie podkreślilem. Reprezentowa- 
łem w myśl postanowienia organizujacego ma- 
nifestację antyniemiecką Obywatelskiego Ko- 
mitetu Organizacyjnego odłam ludności rosyj- 
skiej, czyli grupę ludności, określoną narodo- 
wo, rie zaś wyznaniowo. 

Przypisanie: mnie charakteru przemawiajaą- 
cego w imieniu ludności prawosławnej, daleko 
rozszerza granice ogromu ludności, który istot 
nie reprezentowałem, a pozatem nie wskazuje, 
że przemawiałem w imieniu ludności rosyjskiej. 

Z szacunkiem M. Kłajewski, apl. adw. 

PROHIBICYJNY ŻOŁĄDEK 
Oharlie Niemcow: imię angielskie, na- 

zwisko wileńskie, wyznanie  mojżeszowe, 

całość — Amerykanin. 
Charlie Niemcow przyjechał właśnie z 

U. S. A. do rodzinnego miasta (Wielka 30) 
Jako lojalny obywatel Stanów " prze- 

strzegał w ciągu długich lat (na sobie) u- 
stawę prohibicyjna. W rodzinnem mieście 
zechciał pofolgować. Dłuższy czas obserwo- 
wał ze zdumieniem i podziwem szeroko 
otwierane usta przyjaciół swoich, w kltó- 
rych ginał kieliszek za kieliszkiem. Wre- 
szcie — bylo nie bylo! Cyk. 

— Kakoj użas! 
Charlie zerwał sie, schwycił za piersi, 

opadł na krzesło. Wyborowa okazała się 

zbyt silnym wstrwasem dla prohibieyjnego 

żoładka. Charlie jęczał.., 

Właściwie można było nie wzywać pogo 
towia. Ale vczyniomo to, któryś bowiem z 
przviacićł Charlie przypomniał sobie zło- 
wrogie przysłowie: 

— (eto naszemu zdorowo, 

SPORT 
Trójbój sprinterski na Pióro- 

moncie 
Dziś o godz. 4 m. 15 po poł. na stadjonie 

Ośrodka W. F. odbędzie się — zorganizowany 
przez sekcję lekkoatletyczną ŻAKS'u — trój- 
bój sprinterek i sprinterów. 

Program przewiduje: biegi na 60, 80 i 100 
mtr. dla pań; 60, 80 i 100 mtr. dla junjorów i 
60, 100, 200 oraz sztafeta 4X100 dla panów. 

Będzie to bardzo ciekawa impreza zwła- 
szcza, że w ramach jej ma się odbyć ponow- 
na próba pobicia rekordu polskiego w pięcio- 
boju przez Wieczorka i Wojtkiewicza. (t) 

NAJBLIŻSZE IMPREZY PIŁKARSKIE 
Dziś o 5-ej na boisku Makabi odbędzie się 

mecz piłkarski drużyn Lauda i ŻAKS, poprze- 
dzony spotkaniem rezerw tychże klubów. lutro 
„gwoždž sezonu”, spotkanie finałowe, do kió- 
rego staną w pełnym składzie drużyny 1 p.p. 
Leg. i Makabi. (t). 

    

   

  

to Niemcu 

  

  

WITOLD  ŁASZCZYŃSKI. „Wysoki 
próg. Poezje. Z przedmową Antoniego Bo- 
gusławskiego, życiorysem autora przez 
Henryka Jamczewskiego, słowem Mieczy- 
sława Smolarskiego i Edmunda Kecla. — 
"Warszawa, 1932, str. 229, Wydanie jubile- 
uszowe nakładem Komitetu pod przewod- 
nictwem Witolda Bunkiewicza. 

MW kwietniu 1931 r. specjalny Komitet 
zorganizował wi Sali Sztandarowej Ratu- 
sza w Warszawie uroczystą akademję ku 
uczczeniu 35 lecia literackiej i społecznej 
pracy Witolda Łaszczyńskiego. 

W związku z temi uroczystościami ko- 
mitet wydał w: bieżącym rokiu t. III poezyj 
jubilata (t Т — wyd. w r. 1899, t. II — w 
r. 1923). 

Osoby, które znają twórczość poety, 
niezawodnie zwrócą uwagę na tę książkę. 
ROMAN KOŁONIECKI. „Kryształ mto- 

došci“. Bez miejsca i roku wydania. str. 
168. 

Trzecia książka młodego poety zawiera 

mtwory o bardzo nierównej wartości. Zna- 
czna część wierszy powinna była, zażywać 
spokoju mw biurku poety.  Najciekawszy 
wiersz — „Sympozjon'”, Zaczyna się tak: 

W pijamych, krągłych piję haustach 
twą nagość twardo (!), Źle bronzo- 

wą (?), 
piękną — jak śmierć doktora Fausta, 

giętką — jak poetyckie słowo. 
Dlaczego nagość jest źle bronzowa po- 

eta nie tlumaczy, natomiąst opowiada da.- 
lej: 

Źrenice ciasne, duszne, mądre, 
zaznają wobriej okrągłości. 
Twe mężne uda, mocne biodra 
są głębokością, szerokością. 
Rzecz jasna, iż okrągłość, głębokość i 

szerokość nie wróżą nie dobrego. Musi ro- 
zegrać się jakaś tragedja. I rzeczywiście: 

Ból obnażony, kędzierzawy, 
dławi, jak śmierć — rozkrwawia. usta... 
Że kędzierżawy ból pokrwawił msta, 

przykra to rzecz, ale czy trzeba o tem pi- 
sać, a napisane drukować ?... 

śkład Fortepianiw, Planiu, Fisbarmonji 

<= K. Dąbrowska 

  

     
(F-ma istnieje od r. 1874) 

Wilno, Niemiecka 3, m. 11 

  

  

Anatomja i lizjclogja 
Higjena i bakterjologja 
Patologja ogólna 
H:gjena Saska 
Opieka społeczna nad dzieckiem 

  dzień oprócz ąt. Telefon 16-02, 

ROCZNE 
KURSY PIELĘGNOWANIA I WYCHOWANIA DZIECI 

Egzystujące od 1925 roku w Wilnie, 
Program obejmnje kurs teoretyczny i prsktykę w szpitalach, przedszkolach 

i żłobkach. 
Wykładane są następujące przedmioty: 

Dyetyka dziecka 
Choroby dzieci i pielęgnowanie 

dziecka chorego 
Psychologja i wychowanie 
Gry i zabawy 

W kursach biorą udział profesorowie naszej wszechnicy i lekarze spe- 
cjaliści w chorobach dziecięcych. Zapisy są przyjmowane w lokalu Rocznych 
Kursów Handlowych przy ul. Mickiewicza 22—5, od godz. 5—7 wiecz. co- 

—0 
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Kto pisał list do ojca Lejbowicza? 
WILNO. — Wznowione zostało dochodze- 

nie w znanej sprawie uprowadzenia 8-leinie- 

go Lejbowicza przez bandę szantażystów, re- 

krutujących się z pośród członków osławione- 

go „Bruderierejnu* i „Złotego Sztandaru". 

Jak wiadomo, podczas niedawnego proce- 
su obrona oskarżonych żądając odroczenia pro 

cesu, wysunęła jako jeden z motywów ОКО- 

liczność, że list do ojca porwanego pisał nie 

oskarżony Krawiec, lecz 14-letni M. Solecznik, 

syn zawodowego opryszka i notabene człon- 

ka konkurującej ze „Złotym Sztandarem* ban- 

dy. . 

Według opowiadań Solecznika, przed 0s0- 
bą, która była w kontakcie z obrońcami szan- 

tażystów w dniu porwania Lejbowicza jakiś* 

osobnik podszedł do niego, gdy się bawił na 

ulicy Sofjanej, i poprosił o napisanie listu, o- 

biecując za to złotówkę. 

Chłopak udał się do piekarni przy uł. Za- 

walnej 23, i tam pod dyktando jakiegoś dra 

ba żądany list napisał. Solecznik pamięta, że 

w liście była mowa o 15 tysiącach złotych 9- 

kupu za zwolnienie małego Lejbowicza. 

Czy iniormacje te są prawdziwe, okaże 

najbliższa przyszłość. 

Trzech bandytów — trzy złate 
OBRABOWANIE HANDLARZA NA DRODZE POD OSZMIANĄ 

WiLNO. — Nocy  przedwczorajszej trzech 

rabusiów, z których jeden 

rewolwer, napadło na terenie gminy polańskiej 

na wracającego z Oszmiany handlarza josela 

Sznejdera. 

Po szczegółowem zrewidowaniu napadnięte- 
go bandyci musieli zadowolnić się 3 złotemi,— 

Sznejjder bowiem więcej pieniędzy przy sobie 

nie miai. 

Żuchwała ucieczka | 

był uzbrojony w 
Rozzłoszczeni rabusie strzelili na odchod- 

nem do swej oiiary i Skryli się w pobliskich 

zaroślach. Strzał nie dosięgnął jednak Sznaj- 

dra, który zdrów i cały, lecz przerażony, po- 

pędzii natychmiast do najbliższego posterunku 

z powiadomieniem, co go spotkało. W razie 

ujęcia sprawców napadu, grozi im sąd doraź- 

ny. 3 

bandyty z więzienia 
w Oszmianie 

WILNO. — W nocy z 3 na 4 bm. z 
więzienia powiatowego w Oszmianie 
zbiegł groźny bandyta Edward Zawadzki 
mieszkaniec Kucewicz. 

Według nadeszłych do komendy po- 
licji informacyj, ucieczce towarzyszyty 
następujące okoliczności. Zawadzki był 
osadzony w więzieniu m. in. za udział 
w napadzie rabunkowym na reemigranta 

Ameryki, któremu zrąbowano 700 do- 
arów. i 

Z uwagi na charakter przestępstwa, 
bandycie groziła ciężka kara, więc w 
więzieniu 4rjalazł się on pod specjalnym 
dozorem. 

W ub. czwartek jeden z dozorców, 
zajrzawszy do celi opryszka, stwierdził 

jego nieobecność, Ogłędziny celi nara- 
zie nie zdołały wyjaśnić, w jaki sposób 
Zawadzki zdołał uciec, i dopiero po 
szczegółowej rewizji okazało się, że o- 
pryszek wydostał się z więzienia przez 
otwór pod fundamentem. 

Więzień usuwał ziemię w nocy, 1ma- 
skując w dzień otwór łóżkiem, a gdy 
podkop był już gotów, bez chwili waha- 
nia Zawadzki zaryzykował ucieczkę. — 
Próba się udała i bandyta przez niko- 
gó tie zauważony zdołał przedostać się 
na wolność. šią 

Policja wszczęła energiczne poszuki- 
wania za zbiegiem, lecz — jak dotych- 
czas — bez rezultatu. ! к 

  

Burza nad Baranowiczami, Brześciem i Lid 
BARANOWICZE. — Wczoraj nad 

Baranowiczami szalała burza gradowa z 
piorunami. Grad wielkości gołębiego jaj 
ka poczynił olbrzymie szkody w polu. 
Szalejąca wichura wywracała w niektó- 
rych miejscach drzewa. W miasteczku 
pozrywane zostały przewody elektrycz- 
ne. W podwórku domu przy ul. Szeptyc- 
kiego 51 zdarzyła się tragiczna katastro- 
ła: oto Józefa Kałuta, lat 26, zaczepiła 
o zerwany przewód elektryczny i zosta 
ła porażona prądem ponosząc śmierć na 
miejscu. Wezwany _ natychmiast lekarz 
odwiózł porażoną do szpitala, gdzie do- 
konane zostały zabiegi celem odratowa- 
nia nieszczęśliwej. Niestety, wszelkie sta 
rania okazały się bezowocne. 

BRZEŚĆ PAT. —' Podczas burzy za- 
bici zostali uderzeniem pioruna znajdują 
cy się na pastwisku około wsi Zatocze 
pow. drohickiego trzej miejscowi miesz- 
kańcy: Mejer Strawicz, Wiktor Tynko- 
wicz i Filip Klempoza. 

Onegdaj w godzinach popołudnio- 
wych przeszła nad Brześciem niezwykle 
gwałtowna burza, wyrządzając ogromne 
straty. W mieście zniszczeniu uległo kil- 

kanaście domów mieszkalnych. M. in, 
zerwany został dach kościoła katolickie- 
go. Kilkanaście bram burza wyrwała z 
tutrynami. Na skwerach oraz w ałejach 
wiatr powyrywał do stu drzew oraz po 
wywracał słupy telegraficzne, telefonicz- 
ne i oświetleniowe. Przy zbiegu ulic 
Szpitałnej i Pereca została rażona pio- 
runem pewna żydowka, o nieustalonem 
nazwisku, którą w stanie ciężkim umie- 
szczonńo w szpitału miejskim, 

<- En: * * * M 

LIDA. — W dniu 5 bm. pomiędzy 
godz. 13 a 14 nad Sobotnikami i oko- 
licą przeszedł gwałtowny huragan, któ- 
ry poznosił wiele dachów na domach,, 
pozwalał kominy oraz pozrywał linje te- 
lefoniczne. Między inńemi został zerwa- 
ny w Sobotnikach dach na posterunku 
policji państwowej, W jednej z miejsco- 
wości, nawiedzonych przez huragan, z0- 
stała przygnieciona przez wałący się ko- 
min kobieta nieznanego nazwiska, która 
doznała połamania obu nóg. Bliższych 
szczegółów о wysokości szkód, wyrzą- 
dzonych przeź huragan, narazie brak. 

  

  

Obchód świeta 1 pp. Leg. 
Obchód święta pułkowego 1 p. p 

leg. rozpoczął się w piątek 5 bm. wieczo 
rem uroczystym apelem poległych. Był 
to wzruszający, wspaniały hołd, złożony 
przez pułk i społeczeństwo wileńskie 
bohaterskiej pamięci poległych oficerów 
i żołnierzy -1 p. p. leg. 

Od strony miasta nadciągnęły po- 
chodem ze sztandarami oddziały b. woj 
skowych, korporacyj akademickich, mło- 
dzieży szkolnej i rzemieślniczej, organi 
zacje społeczne i inni uczestnicy akade 
mji, zorganizowanej w godzinach popo- 
łudniowych przez Związek Legjonistów 
i POW... 

Na olbrymim placu sportowym 1 puł 
ku w koszarach I-szej Brygady Legjonów 
dookoła specjalnie zbudowanego ku czci 
poległych obelisku uszykował się w or- ły”. 
dynku cały I pułk p. Leg., ustawili się 
wojskowi, organizacje, młodzież. Obe- 
lisk był iluminowany, a na szczycie jego 
płonął wielki znicz: Z oddali widać było 
iluminowane budynki koszarowe. Specjal 
ne miejsca zajęli przybyli z miasta goś- 
cie cywilni, reprezentanci społeczeństwa 

naszego, wśród nich szefowie władz. 
Orkiestra gra „Pierwszą Brygadę*.-— 

Przymaszerowuje kompanja honorowa, 
a cały pułk oddaje sztandarowi swemu 
honory. 

Dowódca pułku ppułk. dypl. Wenda 
Zygmunt przyjmuje raport. 

„Z oddali jaśnieją raz po raz błyska- 
wice, za niemi następuje huk wystrza- 
łów działowych, trzask karabinów maszy 
nowych. 

Jest to iragment walki ogniowej, od- 

tworzony przez kompanje wojska, umy- 
ślnie w tym celu ustawione w odległości 

około 1 km. | 
Myśl biegnie na pola bitew, zroszo 

ne krwią bohaterskich żołnierzy pot- 
skich. 

Od strony obeliska. rozlega się do- 
nośny głos dowódcy pułku p. pułk. Wen 
dy. Mówca kreśli w mocnych, podnios- 
łych słowach dzieje pułku od pierwsze- 
go momentu wyruszenia w bój łegjonu, 
pod wodzą Komendanta Piłsudskiego, 
którego wiekopomny czyn dał Ojczyźnie 
wolność. Mówca kończy wezwaniem do 

\   

uczczenia pamięci poległych 1 p. p. Leg. 
Wszyscy powstają z miejsc. Wojsko pre 
zentuje broń. Chwila skupienia i ciszy. 

Wysirzela pod niebiosa wspaniała ra 
kieta, oświetlając długo cały płac. jest 
to znak dla delegacyj żołnierskich na 
Rossie i na cmentarzu Antokolskim, 
składają ene w tym momęncie wieńce na 
mogiłach bohaterów, spoczywających na 
tych cmentarzyskach. O tej samej godzi 
nie złożone zostały wieńce na cmentarzu 
w Białymstoku. . 

Następuje apel poległych. Wzywani 
imiennie żołnierze do apelu nie stanęli. 
Spoczywają w zienii ojczystej. Na we- 
zwanie odpowiadają ich towarzysze bro 
ni. Słychać po każdem odczytanem na- 
zwisku odpowiedź: „Poległ na polu chwa 

“ > ro 

Wtórują tony pieśni żołnierskiej, któ 
rą gra pianissimo orkiestra wojskowa. 
Chwila niezapomniana, wzruszenie przej 
muje wszystkich do głębi. 

Apel zakończony. W tej chwili wstrzą 
sa powietrze ostra trzykrotna salwa ka- 
rabinowa. To salwa honorowa na cześć 
poległych. 

Gdy przeorzmiało echo wystrzałów, 
rozległy się tony żałobrego marsza Cho- 
pina. To ostatni potężny akord żałobnej 
uroczystości. Przepięknej me!odji wysłu- 
chano z przejęciem. 

Pułk oddaje honory sztandarowi swe 
mu. Odmaszerowuje najpierw kompanja 
chorągwiana, następnie inne oddziały od 
chodzą do koszar. * 

slidzka 
— KRADZIEŻ. Ubiegłej nocy. do miesz 

kania przez otwarte okno Abramowicza O- 
szera, dostali się nieznani sprawcy i skrad- 
li różnej bielizny męskiej, oraz damskiej 
nieustalonej wartości, oraz 50 zł. gotówki 
IW przyszłości p. Oszer Abramowicz przyj- 
dzie do przekonania, że dobrze jest spać 
przy otwartem oknie lecz trzeba być czuj- 
nym i nie mieć twardego snu. 
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grodźięhyka 
— OBOH6ÓD 18-tej ROCZNICY WY- 

MARSZU KADRÓWKI w GRODNIE. Jak 

już podawaliśmy w roku bieżącym wezmą 

mdział w uroczystościach obchodu 18-tej 

mocznicy wymarszu 1-ej Kompanji Kadro- 

"wej wszystkie zwzeszone w Federacji Pol- 

skich Związków Obrońców: Ojczyzny orga- 

nizacje. { 

Zbiórka oddziałów wyznaczona zosta- 

ła na godzinę 9 rano dnia 7 b. m. prezd 

lokalem Federacji, Jagiellońska 12, skąd 

ze sztandarami wymarsz do kościoła gar- 

nizonowego na uroczyste nabożeństwo. 

— ZE ZWIĄZKU LOKATOROW I SUB- 
LOKATORÓW. Tutejszy Związek Lokato- 
rów i Sublokatorów przystąpił do akcji 
zbierania podpisów na memorjał do rządu 
w sprawie wstrzymania eksmisji i zmniej- 

szenie komornego. 

— 1357 BEZROBOTNYCH W GROD- 
NIE. Na 1 sierpnia stan bezrobocia w Grod 
nie przedstawiał się następująco: metalow- 
ców 98, budowlanych 120, szklarzy (hut- 
ników) 174, w pozostałych zawodach i nie- 
fachowych 583. Pracowników umysłowych 
382. 

— ОР TIARA KATASTROFY BUDO- 
WLANEJ. Jak wczoraj donosiliśmy przy 

budowie domu przy zbiegu ulie Bośniac- 

(kiej i Orzeszkowej gruzy starej ściany 
przygniotły 2 pracowników. 

Nadzorca robót jedna z ofiar wypadku 

zamarł wczoraj w godzinach przedpołudnio- 

wych. 
Bezpośrednio po wypadku przewiezio- 

no go do szpitala żydowskiego. Dla rato- 

wania nieszczęśliwego, mimo bardzo cięż- 

kiego stanu, w nocy dokonano operacji, jed 

nak bezskutecznie. 

Jako przyczynę nieudanej operacji le- 

lekarze tłumaczą podeszły wiek i słaby or- 

ganizm. 

Dmuigiemu ranemu w katastrofie Rubi- 

nowi nie grozi niebezpieczeństwo. 

Zwłoki Pomeranca przewieziomo do pry- 

watnego mieszkania przy ul. Hoowera. 

  

     
    

   

       
  

Racjonainie Ulokowana 
Gotówka 

w dobie kryzysu to wkład 

w KOMUNALNEJ KASIE 

OSZCZĘDNOŚCI POWIATU 
GRODZIEŃSKIEGO 

Wysokie oprocentowanie—całko- 
wite bezpieczeństwo — wypłaty 

na każde żądanie. 

WVYYYYYYTYVYYYYFYTY?  TYYYYYYYYYYYYYYYTYYYYYY* 

DZIś w KINACH P. T. K. 
TEL. 214. CENY ZNIŻONE. 

МЕНЕ АСИр Та VT ABO 

sean. 0 g. 6, 8 1 10,15. 

  

Dźwiękowiec 
Kino „POLONJA“ 

Pocztowa 4. > 

Wielki monvwentalny film polski 
Wspaniała wizja walk po- 

wstańczych 

'Rok 1863 (Huragan) 
w rolach głów. Reaata Renee, Zbysz- 

ko Sawan, Al, Zelwerowicz J. Turkow 
i A Soch4, 

Dźwiekowiec 
Kino „APOLLO“ 

Dominik. 26. 

1-szy najwytworn. dźwiękowiec 

z Harry LBO JA 

wstęp 60 groszy. 

НОИБ ЕОСОИООСЕСЛЯЦЯ R V RUR E A 

KINO „PALACE". 
Orzeszk. 13. 

Agnes Esterhazy 
I Iwan Petrowicz 

w przepięknym filmie p. t. 

„Ostatni Romans" 
wstęp 40 gr. 

  

ŚM 
— Wycieczki do Nieświeża, Mira, Snowa 

i Klecka, oraz Różany, Kosowa i Mereczow- 

szczyzna. Słonimski Oddział Polsk. T-wa Kra- 

joznawczego zamierza urządzić w dniach 14 i 

15 b.m. wyciecźki 1) do Nieświeża i okolic i 

2) do Różany, Kosowa Pol. i Mereczowszczyz- 

ny (autobusem). 

W związku z powyższem czynione są iuż 

przygotowania i jak nas informują, niebawem 

ukaże się komunikat T-wa, w którym podane 

zostaną warunki przejazdu i koszta wycieczki. 

Do tej sprawy powrócimy w czasie wła- 

ściwym. 

  

   

— Powrót wycieczki słonimskiego Oddziału 
P. T.K. ze „Święta Morza* w  Gdyni. 
4-VIII ranb przybyła do Słonima wycieczka z 
Gdyni, która w ilości 50 ośób (bez kolejarzy 
i ich rodzin, byli oni oddzielnie) 'brała udział 
w wielkiej narodowej manifestacji. 

Aczkolwiek przemęczeni, uczestnicy wycie- 
czki opowiadają z zachwytem o przebiegu uro- 
czystości i o serdecznej gościnie, jaką im bra- 
cia z nad morza i z Pomorza urządzili. 

Każdy z biorących udział w tem niezwy- 
kłem święcie wrócił do domu z wielkiem uczu- 
ciem miłości do kraju pomorskiego, do tego 
tak skromnego rozmiarami, lecz jakże ważne- 
go i pięknego skrawka ziemi polskiejj. 

Sto tysięcy rodaków manifestowało w Gdy- 
ni swe uczucia do tego kraju i przywiązanie 
doń! Tak wielkiej manifestacji w Polsce je- 
szcze nie bylo. I Gdynia potrafiła pod wzgłę- 
dem organizacyjnym zaimponować nietylko Po- 
znaniowi, lecz i stolicy. Taniość kwater, opie- 
ka nad mieniem wycieczkowiczów, organiza- 
cja specjalnych stołówek — to wszystko każ- 
dy z uczestników konstatował z wielkiem za- 
dowoleniem. A uprzejma forma obejścia, nie 
jednemu posłużyła za dobrą lekcję życiową. 

Wróćmy do samej uroczystości, w której 
my Kresowiacy wschodni braliśmy ochoczy u- 

dział. Sporo nas się zjechało, tak z wojew. 

wileńskiego, jak i nowogródzkiego. Sądząc z 
opowiadań uczestników wycieczki ze Słonima, 

stwierdzić należy, że uczucie radości, zadow?- 
lenia i patrjotyzmu, nastąpiło właśnie podczas 

defilady. Skromna, bo z kilkudziesięciu osób 
składająca się grupa słonimian, poprzedzona 

transparentem 'z napisem „Słonim sercem przy 

morzu”, zwrócił na siebie uwagę  społeczeń- 

stwa gdyńskiego, które tłumnie przyglądało się 

wspaniałemu pochodowi rodaków. To też przez 

cały czas defilady na przestrzeni kilku ulic z 

ust wielotysięcznych tłumów padały słowa u- 

znania dla Słonimian, dla kresów. Okrzyki 
„Niech żyje Słonim*, „brawo slonimianie“ 

„niech żyją kresy wschodnie", Sercu odpowia- 

damy sercem*, nie milkły wcale, a gromkie o- 

klaski potęgowały uczucie patrjotyzmu i du- 
my narodowej. | ; 

Po takiem przyjęciu nas, łatwo zrozumieć 
jak myśmy się zżyli w tak krótkim okresie cza- 

su z Gdynią, jak myśmy ją żegnali i jakie u- 

czucie dla niej żywimy. Da się ono treścić w 

słowach, wypowiedzianych przez Pana Pre- 

zydenta Rzeczypospolitej: „Niema Polski bez 

morza i Pomorza. Wik. 

— Montaż turbiny wodnej przy elektrowni 

miejskiej zakończony. Dowiadujemy się, że ma 

gistrat zakończył montaż turbiny wodnej, zbu- 

dowanej przy elektrowni miejskiej i jak nas 

informują, turbina ma być w niedalekiej przy- 

szłości uruchomioną. W związku z tem należy 

spodziewać się, że koszta oświetlenia w mie- 

ście, ulegną dalszej obniżce. 

„. — Pożar w maj. Szydłowice. Onegdaj z 

przyczyn narazie nieustalonych wybuchł pożar 

w maj. Szydłowice, należący do p. Wł. hr. Pu- 

słowskiego. Ogień zniszczył 5 stert zboża, wy- 

rządzając tem straty, sięgające kilkunastu ty- 

sięcy złotych. Policja w sprawie ujawnienia 

przyczyn pożaru prowadzi dochodzenie. 

Bajki Polityczne 
Aleksandra Zasztowta 

Świeżo ukazały się w druku. 

Do nabycia: w księg. Gebethnera 
i Wolfa 1 in. 
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0d Administracji 
Sprawy ogłoszeń, prenumeraty 

oraz korespondencji z pow. lidz- 

kiego i m. Lidy załatwia p. Józef 
Mikuła. * 

Lida, ul. Narutowicza 1. m,3. 

      

Początek seansów o g. 6, 815, 1015 

  

  

  

          

         

  

BER COGYTENESDIEWE DE) 

B. FARDJOHN 

Wielka epopea żywiołowego humoru! 100 proc. dźwiękowiec, 
film mówiony po Czesku p. t. 

DŹWIĘKOWE Na sezon Iietni 

„ŠWIATOWID“ Cik 
GRODNO, Brygidzka 2. = ® 

W roli głównej genjalny komik czeski ulubieniec publicz- 

  

ceny zniżone!ł wstęp od 45 gr. 

FELDMARSZAŁEK 

     

  

mości Viasta Burian- 

  

Tajemnica Kelthpool —Square 
— Zaraz zrozumiesz. Obraziłeś mnie 

swemi podejrzeniami i czuję, że ukry- 
wasz coś przede mną. Czy duch nie po- 
kazywał się już więcej w oknie? 

— Widziałem go przed godziną, na 
tem samem miejscu, — odpowiedział zi- 

mno dr. Pay. 

Dr. Vensin patrzał na niego niedowie 
rzająco ale dr. Pay położył na stole wy- 
wołaną już kliszę. ; 

— To zdjęcie z wczorajszej nocy, 
kliszę wywołałem dziś rano. Czy pozna- 
jesz tego pana? 

_. Vensin pobladł, patrząc na fotogra- 
iję Samuela Boyde. 

— Który z nas zwarjował: ty czy ja? 

— Nie denerwuj się, — uspakajał dr. 
Pay. — kiedy dostałem dzisiaj twoją 
kartkę, postanowiłem zrobić rewizję w 
domu Boyde'a, dziś jeszcze nie odkłada 
jąc dłużej. Ale jeżeli się boisz, to ja sam 
mogę to zrobić. 

SERIO ; 

„ Wydawca: Stanistaw Mackiewicz. 

"m 

    

— Nie, nie, pójdziemy razem. Ja się 
jie boję duchów. 

Pay uśmiechnął się pogardliwie: 
— A jednak zbladłeś na widok tej 

fotografji? 
— To tylko dlatego, że zobaczyłem 

ją nagle. 
— Daj spokój! — wzruszył ramiona- 

mi Pay — zmień swój ton i pomówmy 
poważnie. Czy chcesz wina? 

— Chciałbym czegoś mocniejszego 
od wina. 

— Żeby się wzmocnić przed spotka- 
niem z duchem. 

Uśmiechnął się, wyjął Кагайке z ko- 
njakiem i nalał pełną szklankę dla go- 
Ścia. Potem wyjął butelkę, pokrytą paję- 
czynami i ostrożnie odkorkował ją. 

— Dużobym dał za wino, które zo- 
stało po Samuelu Boyde* Gdyby nie iwo 
je obawy, przeniósłbym je dawno. do 
siebie. 

— | wpadłbyś jak błazen! — Dosyś 
tego, że wziąłeś już dwie butelki. Gdy- 
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Cha 
— Zebrania sprawozdawcze BBWR. 

We wsi Wolna powiatu baranowickiego 
sen. Rdułtowski odbył zebranie sprawo- 
zdawcze, na którem obszernie wyjaśnił 
sprawę ulg podatkowych i działalność 
Komitetów Finansowo-Rolnych. W  dy- 
skusji, która wykazała rzeczowy  stosu- 
nek ludności do poruszonych zagadnień, 
podkreślono niedostateczność  tegorocz- 
nej pomocy siewnej dla zubożałych zol- 
ników. 

* * * 

W gminie Zuchowickiej pos. J. Gorz- 
kowski odbył kolejne zebranie informa- 
cyjne, na które przybyło ponad 200 osób. 
Prelegent położył główny nacisk na za- 
gadnienie ulg podatkowych, które bę- 
dąc wielką ofiarą ze strony państwa, są 
nader korzystne dla tych obywateli, któ- 
rzy wpłacają bieżące należności do skar- 
bu państwa, dlatego też ulgi, dotyczące 
zaległości podatkowych winny być įak- 
najbardziej wykorzystywane przez spo- 
łeczeństwo. Zarówno przebieg zebrania 
jak i poziom dyskusji, wykazał wysoce 
obywatelskie stanowisko miejscowej lu- 
dności do spraw państwowych, mimo 
iż ludność ta w bardzo silnym stopniu 
dotknięta jest kryzysem gospodarczym. 

GETINSKTETIK TT RE TTT TRAIN SET 

OBWIESZCZENIE 
Urząd Wojewódzki w Nowogródku niniej- 

szem ogłasza, że dn. 16 sierpnia r. 1932 o 
godz. 13 w posesji kolonji urzędniczej w No- 
wogródku przy ul. Słonimskiej odbędzie się 
publiczna sprzedaż drogą licytacji: materjał bu 
dowlany (częściowo zdatny do użytku) pozo- 
stały od budowy domów  kolonji urzędniczej. 
Jednocześnie odbędzie się sprzedaż starych 0- 
pon i dętek samochodowych. 

W razie niesprzedania całkowitej ilości ma 
terjału, następna licytacja odbędzie się w tem- 
że miejscu o godz. 13 dn. 25 sierpnia rb. 

Bliższych wyjaśnień udziela Oddział Bud- 
żetowo - Gospodarczy Urzędu Wojewódzkie- 
go w Nowogródku (pokój nr. 9) w godzinach 
od 10 do 14-ej za wyjątkiem niedziel i świąt. 
29 lipca 1932 r. 

URZĄD WOJEWÓDZKI 
NOWOGRÓDZKI 

(ATEITIS TARUTTO OS AST TITAN 

OBWIESZCZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, re- 
wiru 8-go z siedzibą w Wilnie przy ulicy Ber- 
nardyńskiej Nr. 3 m. 3, zgodnie z art. 1030 Ust. 
Post. Cyw. podaje do wiadomości publicznej, 
że w dniu 12 sierpnia 1932 r., o godzinie 10 
rano w Wilnie przy ulicy Wielkiej nr. 29 m. 
1 odbędzie się sprzedaż z licytacji należącego 
do SZERÓW Mojżesza i Chawy majątku ru- 
cnomego, składającego się z urządzenia i u- 
meblowania mieszkaniowego, na zaspokojenie 
pretensji Jakóbsonowej Roszy - Leji, oszacowa 
nego na sumę zł. 8,000 —gr. — 

Komornik (—) A. Rubom. 

AKTAI TEST AUTA KV ZOE EPTZTOSCEASZY ATA TTT CATS 

OGŁOSZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 6 re- 
wiru W. Cichoń, zamieszk. w Wilnie ul. Wi- 
wulskiego 6—19, na zasadzie art. 1030 J.P.C. 
ogłasza, że w dniu 13 sierpnia 1932 r. o godz. 
10 rano w Wilnie, przy ulicy Mickiewicza 2 

i Zarzecze 13 odbędzie się sprzedaż z prze- 
targu publicznego ruchomości, należących do 
Michała Wróblewskiego i składających się z 
urządzenia restauracyjnego i naczyń, oszaco- 
'wanych na sumę zł. 763. 

Komornik (—) W. Cichoń. 

‚НРНЕОКИЕ Ь КРИЕЛАТ О СЕНО ЗИЧНИУВ DDT SAM P IUI K TTT 

Radjo wileńskie 
SOBOTA DNIA 6-go SIEPNIA 1932 R. 

11,58 Sygnał czasu, 15,10 Program dzien- 

ny, 15.15 Muzyka lekka (płyty), 16.25 Kom. 
met. 16,30 Wiad. wojskowe. 15,40 Słuchowisko 

dla dzieci, 16.05 Muzyka romantyczna, (pły- 

ty). 16.40 „Dlaczego święcimy dzień 6-go sier 

pnia?" — odcz. wygł. W. Lipiński. 17.00 Kon- 

cert życzeń (płyty) 18,00 Tr. nabożeństwa z 

kaplicy w Ostrej Bramie. 19,05 Transm. me- 
czu tenisowego. 19.15 Tygodnik litewski. 19,30 

Progr. na niedzielę. 19,35 Pras. dziennik radj. 

19,45 Felj. regionalny — w wyk. L. Wołłejki 
art. dram. 20.00 „Na widnokręgu“. 20.15 „Pa 

rę słów o jazzbandzie* wygł. prof. M. Józefo- 

wicz. 20,30 Muzyka lekka (płyty). 21,30 Sin- 
chowisko. 21.50 Kom. 22.05 Koncert Chopinow 

ski, 22.40 Wiad. sport. 22.50 22.50 Ze szlaku 

„Marszem Kadrówki*, 22.55 Muzyka tanecz- 

na. 

Ofiary 
Ku uczczeniu ś. p. Filomeny  Misiewiczo- 

wej, grono pracowników Bazaru i T-wa Po- 
pierania Przemysłu Ludowego składa zł. 12 na 
Komitet Pomocy Wsi Wileńskiej. 

bym nie przeszkodził, twoja chorobliwa 
namiętność doprowadzilały ciebie do 
zguby! ‘ 

— Nie takim  niebezpieczeństwom 
stawiałem czoło, a jednak żyję i jestein 
zdrów. Jesteś zbyt ostrożnym, a los 0- 
chrania tylko odważnych ludzi. 

Nigdy się niczego nie bałem i dlate- 
go los się mną opiekował. Mówiłeś, ze 
ja coś ukrywam przed tobą? Cóż takie- 
go? 

— Do tej sprawy powrócimy jeszcze. 
Narazie mamy coś ważniejszego. Prze- 
dewszystkiem, jak się ma twój pacjent, 
czy ciągle tak samo? 

— Bez zmian. On nigdy nic nie opo- 
wie, bo głowę ma pustą, jak wydrążena 
tykwa! 

— Wsp aniały rezultat! — roześmiał 
się sarkastycznie Vensin. — Myślę jed- 
nak, że mój plan był lepszy: zmusić go 
do milczenia na wieki i zostawić w piw- 
aicy. 

—To jeszcze zdążymy zawsze robić. 

— Jak myślisz teraz pozbyć się go, 
nie ściągając podejrzeń na siebie? 

— Na nas, chcesz powiedzieć? 

„HELIOS“ 

Dźwięzowe 

Kino 2) po raz pierwszy 
w wersji dźwiękowej 

Ceny od 40 gr. Rewel. podwójny 
program. 1) Symfonja dwóch serc ULUBIENICA FLOTY 

WOŁGA... WOŁGA... 
Na 1'szy sesns ceny zniżone. Początek o godz. 4. 

czarujący dźwięka- 
wiec erotyczny. 

Pieśń o Atamanie Stieńce R=zlnie? rosyjskie Šai 
i chór. Rez. W, Turżańskiego. W rol gł. H. Schiettow. 

  

Dźwiękowe kino 

HOLLYWOOD 

Mickiewicza 

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

Ceny miejsc na wszystkie seanse: Balkon309r. 
„DAMA KAMELJOWA“ 

Roland. Potężny tilm z życia wielskiej kurtyzany. Olśniewająca wystawa| Porywająca treść! 
Nad program: Dodatki dźwiękowe. 

Parter 60gr. 
w rol. gł słynna 
NORMA TALMADGE i Gilbert 

gwiazda ekrznn 

  

CGJ/ING | 
DZWIĘKOWE KINO 

Wielka 47. Tel. 15-41, 

Dziś premjera! Sensacja! Tem- 
po! Napięcie! Wspaniały 
emocjonujący lm p. t 

iNad program: Zejrujące dodatki dźwiękowe, 
Początek o godz. 4, 6, 8, 10.15, w dnie świąt. o godz. 2 ej. 

FATALNA POMYŁKA 
dości! wzbudzają: ulubieniec kobiet George O'Brien i słodka Saliy Ejers. 

Deszcz zgra- 
zy! Zachwytł 
i uśmiech. ra- 

Ceny od 25 gr. 

  

Dźwiękowe kino 

„PAN“ 

Jaż jutro ujrzymy popisy najlepszych akrobatów cyrkowych Ameryki 

  

Coś podobnego nie widzieliśmy! 

Richard /Eichberg 

„Panna Wdowka“ 
„W rol. gł, żywiołowa Muriel Angelus, bohsterka tilmu „Postrach Salonėw“ i 

"Gerard. Szał tańca. Żywiołowe tempo. Nad program dodatki dźwiękowe d 

wcipu 
Śpiewuo-tanecznej 

Dziś! Humor. Sentyment. Uczucie. Wystawał 
mistrz subtelnego erotyzmu stworzył perłę do- 

i temperamentu w rozkosznej opereice 

nymi Światowej sławy chór „Zielony Raj*. 
Początekjo godzinie 4, w dnie świąt. o godz. 2-ej, Ceny od 36 gr. 

w wielkim dramacie Ludzie arany. 

  

  

     

  

   

chodów. 

    

Drzewo opałowe, 

górnośląski 
ВОГ ВО А 

SKŁAD DRZEWA 

Michała hr. Tyszkiewicza 
w Wilnie, ul. Tartaki 28, tel. 751. 

Dostarcza również dla urzędów i instytucji. 

Dla P.P. Urzędników na raty. 

  

  

GABINET 
Racjonalnej kosmetyki leczniczej 

wilno, Mickiewicza 31 m. 4. 

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

cjonalnej. 
Codziennie od g. 10—8. 

W..Z. P.     
Potrzebne mieszkanie 

2—3 pokoje z kuchnią, w śródmieściu. 

Oferty do Administracji „Słowa* dla T. C. 

Giełda warszawska 
Z dnia 5 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. 
Paryż 34.96—35.05—34,87. 
Praga 26,41—26,47—26,35. 
Szwajcarja 173,85—174,28—173.42. 
Berlin 212.25. S 

Tendencja niejednolita. 
PAPIERY PROCENTOWE: 

3 proc. pož. 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 słabsza. 

AKCJE: 
Bank Polski 70. Tendencja utrzymana. 

POŻYCZKI POLSKIE W NOWYM YORKU: 

Doiarowa 54. Stabilizacyjna 47,25. War- 
szawska 35,50. 

  

brzozowe, 
Ė sosnowe i oiszowe, oraz węgiel 

WILEŃSKIE PRYWATNE KURSY 

E | sAwocHODOWE | KOTOCYKLOWE || 

Dwa pokoje 
z używalnością kuchni 
do wynajęcia. Niekrę: 
pujące wejście. Mickie. 
wicza 22 m. 58, 

Mieszkania 
6—7 pokojowego, cent- 
rum miasta, parter lab 
1 pietro poszukuję, gła- 
szač się do redakcji 
pod „profesor”. 
—0 m ia min 

2—3 pokoje 
z kuchuią do wynaję- 
cia. Zamkowa 18—19, 

Poszukuję 
4 pok, mieszkania z 
wygodami niezbyt da« 
leko od centrum, O- 
ferty do „Słowa* dla 
„Solidnego lokatora", 

  

A ABDKAAAAŁAŃAK Ad ša 

POSZUKUJĄ 
PRACY 

<TWWYVYYYYYYYWYVYYYYY 

Eo jezyków ob- 
cych: niemieckiego, 

francnskiego, włoskie- 
go oraz ję:yków kla- 
sycznych, łaciny i grec: 
kiego udzielają oraz 
przygotowują do ma- 
tury i egzaminów w 
zakr. szkół średnieh ru- 
tynowani korep. b. pro- 
tesor gimnazjalny i 
absolwent U. 5. В. 
Zgłoszenia do Redakcji 
„Słowe* pod językt 
obce. 

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

      

Nauka na nowoczesnych maszynach 
OPŁATY ZA KURS ZNIŻONE 

Przy kursach warsztaty i stacja obsługi dla motocykli i samo- 
Kancelarja kursów | sala wykładowa przy 

UL. AD. MICKIEWICZA 24 m. 10. 
Garaże i warsztaty, Bernardyński zaułek Nr. 8. 

tudent Politechniki 
arszawskiej przy- 

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

tndentka poszukuje 
bezpłatnej prakty- 

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

  

Kaucję złożę, 
poszukuję pracy w 
biurze, sklepie, inka- 
senta lub ianej. Łaska- 
we zgłoszenia do Ad- 

ministracji pod,kaucja“ 

tudent matematyki 
wyjedzie do та- 

jątku ma kondycję na 
sierpień za utrzyma- 
nie. Łaskawe olerty 
w Adm. „Słowa* pod 
„А. В 
  

  

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

Przygot. 
do konkursowych e- 
gz minów Politechniki 
i Uniwersytetu (Medy- 
cyna, Farmacja oraz do 
Instytutu Dentyst, li- 
piec — sierpień, Sw. 

“ Jacka 5. 
eme i 

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

  

  
kon- 

wersacji (specjal- 

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

Panienka 
która ukończyła w r.b. 
gimnazjum, poszukuje 
posady kasjerki, inka- 
sentki i t.p, Może zło- 
żyć kancję. Oferty do 
redakcji dla „13* 

a 
F ancuskiego, 

  

iii   
Młoda nauczy» 

cielka 
wyjedzie na lato za b. 
skromnem wynagrodze- 
niem do dziecka od 
7—10 lai. Świadectwo 
b. dobre, Wielka 27—3, 
od 11—1 godz. 

Właścicieli kamienic 
prosi o posadę dozer- 
cy były nauczyciel (z 
rodziną, żonaty) —Skraj 
nia nędza, Chętnie, su- 
miennie i gorliwie speł 
ni swe czynności, Adres 
w redakcji lub Zarze- 
cze 15-12, 

SZ 
Reperule zamki 

dorabia klacze, ta- 
nio, solidde szybko 
wykwalifikowany śln- 
sarz Bruzga Stanisław 
Saraceńska . 14 m. 12. 
——— mini i 

  

lusarz - mechanik 
pozostający bez pra« 

cy przyjmie posadę n 
skromnych warunkach 
— Pracowity, solidny, 
uczciwy. Dobry robot 
tik. Tokarska 6 m. 6. 
Zauiewicz Władysław 

fukiernik. Znający 
dobrze swój tach- 

precowity, Przyjmie 
posadę — za skromue 
wynagrodzenie, Tnni- 
mel Etnest, Pańska 7. 

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

  

   

  

    

Siužąca spokojna,— 
lubiąca dzieci po- 

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

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

Tyla domów budaje 
się w Wilnie, czyż 

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

  

@ pozostający 
bez pracy prosi o 

udzielenie  jakiejkol- 
wiek posady. Kozyrski 
Leon. Trakt Batorego, 

zewce 

  

28. 

MY inteligentny 
człowiek,  poszu- 

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

Kosa uczciwa 
pracowita przyjmie 

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

— 
konom, zdolay,— 

E pracowity poleca 
Się. Bakszta 14. Janu- 
szkiewicz Witold. 

  

zewe dobry rohaf- 
nik, bardzo potrze- 

bujący pracy, "zgadza= 
jący Się na każde wa- 
runki wynagrodzenie- 
pozwie zajęcia. Cze- 
otarunas Wiktor Wa- 

dociąowa 14. 

Pz= pracę ze 
najskromini: 

warunkach wokoło 
piekarskim wykwalifi- 
kowany tachowiecepie- 
karz. Lipowa 26 — 

Liksza Jan. 

Stužąca 
z dobremi šwiade- 

ctwami poszukuje pgo- 

sady do wszystkiego, 
Umie gotować  Por- 
towa 6—6. 
z 

    

он 

Poszukuję 
posady gospodyni znane 
się na hodowii drobiu, 
wyrobie wina, krawie- 
czyźae i fryzjerstwie 
Warszawa Rybaki 10-35 
Dominika Grabiur 

— 
Kucharka 

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

Ee» wykwalifiko- 
wany, z połecenis- 

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

tolarz podejmujący 
S się każdej roboty 
— znający gruutownie 
swój tach, trzećwy, — 
uczciwy, prosi © jakie- 
kolwiek zajęcie. Lwowe. 
ska 30 m. 3. Zarakow- 
ski Rajmund, 
ееа is 

(C+eladnik szewcki, 
dobry fachowiec, 

ze skromnemi wyms- 
ganiami szuka czjęcia 
od zaraz, solidny, uie 
8: Žėrawia 6 m, 3— 
Aleksandrowicz  Kari 
mierz 

T kaz gruntownie 
obeznany ze 

zawodem, e 
chowiec. — poszuknie 
pracy. Konowski Jem. 
Bystrzycka 14, 

      

m 

Znalezione 
| dokumenty opieczz | 
jące na imię Ape 
lonjusza Butkiewi- 
cza są do odebra= 
nia w Administracji 
„Słowa*. 

  

  

  

pan i Li YB I PO AEO O A A EEE YN DY S i I A IIA, 

Dr. Vensin pokręcił się na krześle 
niespokojnie. 

——- Znajdzie się sposób, 
kiem podzielimy się równo. 

Dr. Pay dodał z uśmiechem: 
— Ubezpieczę ciebie na niewieiką 

sumę w twojem biurze, żeby ci nie było 
tak straszno! Jakie jeszcze masz zmart- 
wienia? 

— Ty sam wiesz doskonale! — Ven- 
sin wyjął notes i położył na stole. — 
Jestem człowiekiem uczciwym i lubię 
mieć rachunki w porządku. 

— Czy myślisz, że to jest takie waż- 
ne! Ty masz swoje zwycźaje, a ja swo- 
je... Chciałbym, żebyś mnie dobrze zro- 
zumiał. 

— Dobrze! Ale jeżeli moje podejrze- 
nia się sprawdzą, a zwykle się nie mylę! 
To ja będę mówił i poproszę, żebyś ty 
mnie dobrze zrozumiał! 

— Z prźyjemnością! A więc, jeżeli 
się nie mylę, znamy się ze sobą od 3-ch 
lat? Prawda? 

— Czy to ma jakie znaczenie? Ttzy 
lata, czy trzydzieści, czy nie wszystko 
jedno? 

—- Nie, to nie jest wszystko jedno: ja 

a ryzy- 

  
ORW RRT GARY SAWA BARA IN ADA EEN CE 

lubię ścisłą prawdę. Cyfry mają zawsze 

swoje znaczenie. Przed trzema laty na- 

pisałeś do mnie w odpowiedzi na moje 

ogłoszenie. Nie miałeś pieniędzy a ja 

miałem i dałem ci pięćset funtów. 

— Czterysta. 
— Pięćset, przyjacielu, pięćset. 

funtów poszło na procenty. 

— Nie mówmy o drobiazgach! Mów 

odrazu o samej sprawie. 

— Dobrzę, a więc do dzisiejszego 

dnia różnemi sumami i w różnych termi- 

nach odebrałeś ode mnie ogólną Sumę 

trzech tysięcy funtów. 
—- Naprawdę dostałem tylko  poło- 

Sto 

wę. 

Ž — (Co razem z procentan:i,—ciągnął 

dalej niewzruszonym głosem Vensiu, —- 

stanowi sumę pięciu tysięcy funtow z 

szyllingami. Oto szczegółowy rachunek, 
proszę sprawdzić. 

— Wierzę na słowo. 
— Dziękuję za zaufanie. Biorzc pie- 

niądze dałeś mi jako zastaw klejnoty, do 
których żywisz niezrozumiałą dla mnie 
namiętność, ale których wartość uznaję. 
Prócz tego zastawiłeś u mnie całe unte- 
blowanie swego mieszkania. Proponowa- 

   

łem ci kilka razy rozpoczęcie wypłaty 
długu, ale bez rezultatu. Mój drogi, wszy 
stko ma swoje granice i moja cierpliwość 
również. Rozumiesz mnie? 

— Najzupełniej, ale ja uważam, e 
nie skończyłeś swego opowiadania. а- 
pomniałeś o Samuelu Boyde. Proszę, 

skończ ostatni rozdział. : 

— Dobrze, — zgodził się niechętnie 
Vensin, z wyraźnym wstzętem w głosie. 

—— Przed sześciu tygodniami, w odpowie 

dzi na moją propozycję uregulowania 
rachunków, zaproponowałeś mi... 

— Przepraszam, nietylko” chciałeś 
rozrachunku, ale groziteš mi / zlicytowa- 
niem mieszkania! — Przedstawiłeś mi 
plan, który w razie powodzenia nietył- 

ko dawał ci możność uregulowania dłu- 

gu, ale i obietnicę wielkich zysków. Po- 

wiedziałeś, że znasz tajne przejście da 

domu Boyde'a. Twierdziłeś, że tym spa- 

sobem będziesz mógł dostać się, bez 

wielkiego ryzyka, do wielkich skarbów 
Boyde'a. Bez ryzyka, bez najmniejszego 
niebezpieczeństwa. Specjalnie po 
ślałeś te słowa. & 

(D.C.N.) 

  

Redaktor w z.: Witold Tatarzyński. 

a. NEC


