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PRENUMERATA mięsjęczna z odniesjeniem do domu, lub z 

przesyłką pocztową 4 zł,, zagranicę 7 zł, Konto czekowe P,K,O, 

Biz, 80259, W sprzedaży detal, cena pojedyńczego n-ru 20 gr. 

  

Opłata pocztowa ujszczona ryczałtem, 

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca, Adminjstra- 

cja mie uwzgiędnia zastrzeżeń do co rezmieszczenia ogłoszeń, 

  

Ważne uchwały gabinetu Rzeszy 
SPECJALNE SĄDY DLA 
BERLIN PAT. — Gabinet Rzeszy ma o0d- 

bytej wczoraj dwugodzinnej konierencji po- 

wziął trzy uchwały: 1) przedłużenie rozejmu 

politycznego do końca bm. przyczem rozejm 

nie będzie obowiązywał w dniu 11 bm. jako 

w rocznicę uchwalenia konstytucji wejmarskiej 

2) dekret o zaostrzeniu kar za przestępstwa te 

rorystyczne, 3) rozporządzenie wykonawcze do 

dekretu prezydenta Rzeszy z 6 10. 1031 r. u- 

ZWALCZANIA TERORU 
stanawiającego specjalne sądy dla zwalczania 
aktów teroru. 

Specjalne sądy zaprowadzone zostay w 

Berlinie, Prusach Wschodnich, w Brandenburgji 

па Śląsku Opolskim i w Szlezwiku - Holsztv- 

nie, Sądy te działać będą w trybie doraźnym 

z pominięciem przepisów o śledztwie pierwiast 

kowtm. Od wyroków nie będzie odwołania. 

Kara śmierci na tererystów 
BERLIN PAT. — Co do dekretu prezydenta 

zaostrzającego wymiar ustawowych kar prasa 

donosi, że dekret ten przewiduje karę śmierci 

za zdradę główną, podpalenie. zamachy bombo 

we i dynamitowe, uszkodzenie objektów ko- 

POLICJA STRZEŻE GMACHÓW 

BERLIN PAT. — „Germania* donosi że w 
okolicy gmachów rządowych w Berlinie od 
wielką rezerwę w zaciąganiu nowych zobowią 

TAJEMNICZA KONFERENCJA 

BERLIN PAT. — Otoczona tajemnicą kon- 
ferencja między generałem Schleicherem a Hit- 
lerem odbyła się na zamku rycerskim w do- 
brach hr. Wedela. Generałowi Schleicherowi 
towarzyszyli minister Gayl i komisarz rządo- 

lejowych, za udział w rozruchach, gwałtach 

Bd. 
Tekst uchwałonego dzisiaj dekretu został 

telefonicznie zakomunikowany do aprobaty pre- 

zydentowi Rzeszy Hindenburgowi który bawi 

w Neudeck. 

RZĄDOWYCH W BERLINIE 

towiu alarmowem. Posterunki policyjne są na 
noc uzbrajane w karabinki i otrzymały specjal 
ne instrukcje. 

SCHLEICHERĄ Z HITLEREM 

wy Prus Wschodnich dr. Bracht. 
Partję narodowo - socjalistyczną reprezen- 

tował Hitler kapitan Goehring i Roehm. Spe- 
cjalae oddziały szturmowców pełniły straż 
przed zamkiem. 

Dlaczego Baden-Powell nie przybył do Polski 
WARSZAWA PAT. — Związek Harcerstwa 

Polskiego, główna kwatera harcerska ogłasza: 
Ze względu na poruszenie opinji publicznej 
wołane wiadomością, o odwołaniu przyjaz- 

du do Polski lorda Baden - Powella założycie 
la skautingu, z powodu interwencji skautów 
niemieckich zwróciliśmy się do jego małżonki 
lady Olive żaden - Powell z prośbą o iniorma 
cję o istotnych przyczynach zmiany decyzji na 
czelnego skauta. 

Lad Olive Baden - Powell zaprzeczyła ka- 
tegorycznie pogłoskom, jakoby naczelny skaut 

* odwołał swój przyjazd do Polski z powodu rze 
komej interwencji skautów niemieckich w Lon 
dynie. Jak nas lady Baden - Powell zapewnia, 
jej małżonek nie prowadził żadnej korespon- 
dencji ze skautami niemieckimi. jedynym po- 
wodem nieprzyjazdu lorda Baden - Powella do 

Polski był zły stan jego zdrowia. Skaut na- 
czelny bowiem mimo podeszłego wieku pracu 
je niezwykle intensywriie nad wycHowaniem 
młodzieży, co się ostatnio ujemnie odbiło na- 
jego zdrowiu. 

Ubiegłej zimy po przebyciu choroby lord 
Baden - Poweli otrzymał surowy zakaz od ie- 
karzy odbywania dalszych podróży, oprócz bo 
wiem trudów samej podróży, podróż taka wy- 
maga brania udziału w uroczystościach i prze 
mawiania co jest szczególnie męczące dla nie- 
młodego już i wyczerpanego pracą generała. 

Prosił małżonkę, by w jego imieniu wyrazi- 
ła żal głęboki i szczery, że nie mógł przybyć 
do Polski, zapewnienia harcerzy polskich o 
swej głębokiej dia nich sympatji i składa im 
najserdeczniejsze życzenia pomyślności i roz- 
wojt. 

Powiat bielski pod wodą 
BIELSK PAT. — W okolicach powiatu biel- 

skiego, nawiedzonych powodzią, woda na Wiś 

le w dalszym ciągu przybiera, zalewając dal- 
sze obszary. Obecnie już 40 zabudowań stoi 
pod wodą. Pola i łąki powiatu na przestrzeni 
około 15 km. są zalane. Na zarządzenie staro- 
stwa ludności odciętej przez powódź dowożo- 

Min. Papee 
GDAŃSK PAT. — W związku z incyden- 

tem, wywołanym przed paru dniami przez 
członka delegacji Rady portu Greisera, który w 
rozmowie z polskim urzędnikiem Rady portu 

  

na jest żywność łodziami. 
Straty skutkiem powodzi wynoszą dotych-- 

czas około 100000 zł. Wskutek nieostrożności 
utonęło 2 chłopców. 

W ostatniej chwili donoszą, że woda zaczy 
na powoli opadać. 

zareagował 
zagroził mu rewolwerem, komisarz Rzeczypo- 
spolitej w Gdańsku min. Papee zareagował wo 
bec senatu gdańskiego. 

ZJAZD STAHLHELMU 

150 TYSIĘCY UCZESTNIKÓW 

BERLIN PAT. — W prasie nacjonalistycz- 

nej ukazały się odezwy orzanizacyj stahlhel- 

mowych, zapowiadające dor2cz1y zjazd Stall- 

helmu na 3 i 4 września w Berlinie. Na zjazd 

przybyć ma 150 tys. uczestników. 

BROŃ Z BELGJI DLA SZTURMÓWEK 

HITLEROWSKICH 

BERLIN PAT. — W ciągu dnia wczorajsze 

go policja polityczna przeprowadziła w Ber- 

disch Gladbach rewizję u handlarzy bronią, — 

koniiskując tysiąc sztuk rewolwerów najnow- 

szego typu. Handlarze ci pozostawali w Ścis- 

łych stosunkach z organizacjami narodowo - 

socjalistycznemi. A 
Również w Waan pod Kolonją dokonano re 

wizji w magazynach broni, koniiskując kilkaset 

rewolwerów oraz wielką ilość amunicji i grańta- 

tów ręcznych. A ши 

Jak się okazało, broń i amunicja przemyca 

na była przez handlarzy z Belgii na zamówie- 
nie szturmówek hitlerowskich. 

ZAWIEPOKOJENIE WSRÓD ŻYDOW 

KRÓLEWIEC PAT. — Liczne napady hitle 

rowców na sklepy kupców żydowskich w Pru 

sach Wschodnich wywołały wielkie zaniepoko 

jenie w tutejszem społeczeństwie żydowskiem. 

Odbija się to ujemnie na handlu królewiec- 

kim, ponieważ kupiectwo wykazuje obecnie 

wielką reezrwę w zaciąganiu nowych zobowią 

zań. 
8 

MANEWRY REICHSWEHRY 

BERLIN PAT. — Biuro Woliia donosi že 

miedzy 19 a 22 wrzešnia W okolicy Frankfurtu 

nad Odrą odbędą się manewry Reichswehry, 

mianowicie 1-szej i- 2-giej dywizji oraz 3-ciej 

dywizji konnicy. Pozatem w obrębie okręgu 

wojskowego odbedą się ćwiczenia terenowe. 

FERMENT W OBOZIE NARODOWO - 

SOCJALISTYCZNYM 

BERLIN PAT. — Nieoficjalnym rokowaniom 

czynników rządowych z Hitlerem towarzyszy 

coraz większy ferment w obozie narodowo 

socjalistycznym. Mówi się © wielkiem nieza- 

dowoleniu oddziałów szturmowych z ugodowej 

polityki Brunatnego Domu. 3 х 

Na czele maikontentow mają stač Strasser 

i Goebbels. Domagają się ujęcia przez narodo 

wych socjalistów całkowitej władzy w Rzeszy. 

Oni to głównie wysuwają kandydaturę Hitlera 

na stanowisko kanclerza Rzeszy. a: 

O zasięgu wpływów grupy radykalnej świad 

czy fakt, że w końcu ubiegłego tygodnia kie- 

rownictwo partji zmuszone było wydać do ko 

mendantów szturmowców tajny rozkaz, w któ- 

rym zaprzecza iniormacji o rokowaniach koali- 

cyjnych z centrum i rządem Papena. Rozkaz 

wzywa szturmowców do bezwzględnej subordy 

nacji i powstrzymania się od aktów, mogących 

utrudnić politykę Hitlera. 
Wezwanie to nie odniosło pożądanego skut- 

ku. Są oznaki świadczące o wymykaniu się z 

rąk przywódców partji władzy nad bojówka- 

mi szturmowców. 

ZAMACH NA DZIAŁACZA POLSKIEGO 

RACIBORZ PAT. — Na Śląsku Opolskim 
ubiegiej nocy rzucono bombę na dom znanego 

działacza polskiego w Markowicach pod Raci- 
borzem, kandydata na posła Arkadjusza Boż- 

ka. Dom został zdemolowany, sprawcy zama- 

chu zbiegli. 

  

1250 2e Stadjonu Olimpijskiego 
PROTEST FINLANDJI ODRZUCONO 

OFICJALNA PUNKTACJA 
OLIMPIJSKA 

Oficjalna punktacja olimpijska obej-“ 

mująca wszystkie konkurencje, zarówno 

męskie jak kobiece, przedstawia się na- 

stępująco: (po poniedziałkowych zawo-' 

dach) : * 

1. Stany Zjedn. A. P. 434 p. 
2. Francja 150 p. 
3. Wlochy 12/45 p. 

Finlandja 120 p. 
Szwecja 119 p. 
Niemcy 10814 p. 

7. W. Brytanja 87 p. 
8. Japonja 58 p. 
9. Kanada 52 p. 

10. Austrja 36 p. . 
11. Holandja 31 p. 
12. Wegry 30 p. 
13. POLSKA 25 punktow. 
14. Czechosłowacja 24 p. 
15. Irlandja 23 p. 
16. Danja 23 p. 
17. Australja 16 p. 

18. Argentyna 14 p. 
19. Południowa Ameryka 13 p. 
20. Belgja 7 p. 

21. N. Zelandja 6 p. 7 
22. Lotwa 5 p. 
23. Szwajcarja 5 p. 
26. Filipiny 4 p. 
25. Brazylja 1 p. 

IS0-HOLLO PRZYZNAJE SIĘ 
150 - Hollo oświadczył w wywiadzie, że wi 

dząc niemożność odsadzenia się od Kusociń- 
skiego manewrował podczas biegu w ten spo- 
sób, by nie dopuścić do ustalenia przez Kuso- 
cińskiego nowego rekordu światowego, co by- 
łoby oznaczało podwójną porażkę Finnów. O- 

becnie mimo zwycięstwa Kusocińskiego rekord 
światowy należy w dalszym ciągu do Nirmie- 
go i wynosi 30 m. 6,2 sek. 

4. 
5. 
6. 

Na obradach międzynarodowego Kongresu 
Federacji Lekkoatletycznej Finlandja zgłosiła 
ołicjaln”y protest w sprawie dyskwaliiikacji 
Nurmiego i niedopuszczenia go do startowania 
na Olimpjadzie w Los Angeles. Finlandja zwra 
ca uwagę, w swym proteście, że uchwała mię 
dzynarodowej Federacji lekkoatletycznej jest 
bezprawna i niezgodna ze statutem Związku, 
który w tym wypadku niewątpliwie przekroczył 
swe kompetencje, naruszając jednocześnie pra- 
wa związku tińskiego.. Protest ten nie znalazł 

KANADYJCZYCY WYWOQŁALI 
AWANTURĘ 

W roku bieżącym Brazylijczycy biorą udział 
po raz pierwszy w igrzyskach olimpijskich. — 
Przybyła m. in. do Los Angeles drużyna water 
polowa, która w grze z Niemcami została po- 
konana w stosunku kd 

Brazylijczycy widocznie nie mogli pogodzić 
się z klęską i wywołali wielką awanturę, któ- 
ra zakończyła się interwencją policji i Która 
prawdopodobnie pociągnie za sobą dalsze kon- 
sekwencje. W czasie meczu sędzia przyznał 
Niemcom rzut karny, który Niemcom dał bram 
kę. Zdenerwowani tem Brazylijczycy rzucili się 
na Niemców, wywołując bójkę. tak iż dopiero 
policji powiodło się przywrócić spokój. Pierw 
sze to zajście na Olimpjadzie sprawiło bardzo 
przykre wrażenie, tem bardziej, że działo się 
to przed lożami honorowemi, w których poza 
przedstwicielami prasy również obecni byli wy 
bitni reprezentanci świata politycznego i spor- 
towego. 

* * * 
Z powodu awantury na meczu Brazylja — 

Niemcy komisja sędziowska postanowiła zdy- 
skwalifikować cały zespół brazylijski, który a- 
wanturę wywołał. 
Późnym wieczorem na posiedzeniu między- 

narodowej Federacji pływackiej, uchwalono od 

sunąć drużynę brazylijską piłki wodnej od dal- 
szych olimpijskich rozgrywek. 

3 gracze brazylijscy: Dasilva, Branco i 
Serpa zostali zdyskwalifikowani dożywotnio i 

nie będą mogli wziąć udziału w żadnych olim- 
pjadach, ani zawodach międzynarodowych. 

żadnego poparcia wśród obecnych delegatów i 
tem samem* pozosiai bez uwzględnienia. 

Na tem samem posiedzeniu powzięio uchwa 
łę, która może mieć w przyszłości bardzo do- 
niosłe znaczenie. 13 głosami przeciwko 12 u- 
chwalono nadać międzynarodowej Federacji 
prawo dyskwalilikowania każdego zawodnika, 

podejrzanego o przekroczenie zasady amator- 

stwa bez względu, a nawet wbrew stanowisku 

poszczególnych zainteresowanych związków. 

  

JAPOŃCZYK-PŁYWAK 
POBIŁ REKORD ` 

Zawody w przedbiegach pływacki«h na 400 
m. stylem dowolnym panów zaznaczyły się 

znów przewagą żółtej rasy. 

Najlepszy czas osiągnął Japończyk Yokaya- 
ma, który wygrał pierwszy przedbieg w 4 m. 
53,2 sek. Jest to rekord olimpijski. W drugim 
przedbiegu zwyciężył Crabbe (Ama'yka) 4 m. 

59,8 sek. W trzecim przedbiegu pierwszy Lyl 
Australijczyk Charton 4 m. 59,8 sek. Czwarty 
przedbieg wygrał Francuz Taris 4 m. 53,3 sek. 
piąty przedbieg Australijczyk Ryan 5 m. J,9 
sek. — 

MADISON ZWYCIEŽA 
W REKORDOWYM CZASIE 

„W finale biegu 100 metrów styl dowolny pań 
zwyciężyła względnie łatwo Madison (Amery- 
ka) w rekordowym czasie 1:6.8 sek., ustana- 
wiając nowy rekord światowy i olimpijski— 
Jest to już piąty rekord Światowy w tej konku 
rencji Na drugiem miejscu Van Onden (Ho- 
landja) 1: 7.8; na trzeciem Geratti (Ameryka) 
1:8.2. sek. 

AMERYKANIE NAJLEPSZYMI SKOCZ - 
KAMI Z TRAMPOLINY 

W skokach z trampoliny generalne zwycię- 
stwo odnieśli Amerykanie, którzy zajęli pierw 
sze trzy miejsca:. 

1) Gallitzen (Ameryka 161,38 p.; 2) Smith 
(Ameryka) 158,54 p.; 3) Degener (Ameryka) 
151,82 p.; 4) Phillips (Kanada; 5)  Essar 
(Niemcy); 6) Katayshi (Japonia). 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
KBRASŁAW —- Ksjęgaraja T-wa „Lot“. 
SIENIAKONIE —- Bufet Kolejowy, 
BARANOWICZE — ul, —- 

DUKSZTY — Bufet 
GŁĘBOKIE — uł, Zamkowa 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Riuch” 
HORODZIEJ — Dworzec K 

KLECK — Sklep „Jedność” 
LIDA — ul, 
MOŁODECZNO — Księgarnia 

  

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy 

50 proc, drożej, 

Szeptyckiego -— A, Łaszuk, 
DĄBROWICA (Polesje)) — Ksjęgarcja K, Malinowskiego, 

TW, Wiodzimierow 
K > ; 

IWIENIEC —- Skłep tytoniowy — $, Zwierzyńską, 

Suwalska 13 — S, Mateakį, 
T-wa „Ruch“, 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia Jeżwióst"te" 
NOWOGRÓDEK — Kloski Bi, Micbaiskjego, 

PINSK — 
POSTAWY — 

N..ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch”, i 
OSZMIANA — ` Kasjęparsia Epółdz, Natcz. 

Polska — St, Bednzrski, 
Księgarnia Polskiej Macjerzy Szkolnej, 

STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch. 
* SLONIM — Ksiegarnia D. Lu5owskjego, wi, Москфечиста 14, 

ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewju —Biuro Gazetowe, ul, 8 Maja G 

WILEJKA POWIATOWA — uł, Mickiewicza 24, F, Juczewskę. 

| jednoszpaltowy na stronie £-ej i 3-ej gr. 40, Za tekstem 15 gr, Komunikaty, ore” 
uadesłane, milimetr 50 gr, Kronika reklamowa ngiimetr 60 gr, W numerach świątecznych, oraz z prowincji o 25 proc, drożej, 
Zagraniczne Ogłoszenia cyfrowa [ tabelaryczne o 50 proc, drożej, Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń ca 
do miejsca, Terminy druku mogą być przez Admjnjstrację zmienizne dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego EB gr. 

  

WARSZAWA — Tow, Księgarni Koł, „Raci”, 

   

  

  

TELEGRAMY Nowe opłaty i uigi w wyższych 
szkełach państwowych STUDENCI Z PARYŻA W! POZNANIU 

POZNAŃ. PAT. Przybyła tu wyciecz- 

ka studentów Politechniki paryskiej, Wy- 

cieczka bawiła wczoraj w. Rogalinie, a dziś 

odbędzie się na jej cześć pnzyjęcie, wyda- 

me przez Stowarzyszenie Polsko - Francu- 

skie w Poznaniu. 

STRAJK W ŁODZI 

ŁÓDŹ, PAT. Dzisiaj wybuchł w najwięk- 

szym hotelu łódzkim Grand Hotel strejk 

całego personelu hotelowego, poczynając 

od portjerów, kończąc na robotnikach ko- 

tłowni. Strejk ma podłoże ekonomiczne. 

STRAJK W ZAWIERCIU ZAKOŃCZONY 

SOSNOWIEC. PAT. Z Zawiercia dono- 

szą: Trwający od kilkunastu dni włoski 

strajk w rabryce włókienniczej Berbdte 

zakończył się. Załoga otrzymawszy dzięki 

interwencji inspektora pracy zaięgłe za- 

robki, opuściła lokal fabryczny. 

PAKT SOWIECKO - FINLANDZKI 

MOSKWA. PAT. Zastępca komisarza 

ludowego spraw zagranicznych Krestinski 

i change d'affaires Finlandji Hakarainen 

wymienili dokumenty ratyfikacyjne paktu 

o nieagresji i konwencji pojednawczej so- 

wiecko - finlandzkiej. Obie konwencje 

wchodzą w życie z dniem dzisiejszym. 

DELEGACI BRYTYJSCY LĘKAJĄ SIĘ 

DUMPINGU 

OTAWA, PAT. Obawa przed dumpin- 

giem mogłaby skłonić delegatów brytyj- 

skich na konferencji ottawskiej do nalega- 

nia na wprowadzenie ceł od mąki. Możliwe 

jest również, iż delegacja angielska wystą- 

pi z szeregiem innych propozycyj, mają- 

cych ną celu zmniejszenie importu . mąki 

pochodzenia zarówno dominjalnego, jak i 

zagranicznego. ' 

Prawdopodobnem jest jednak, iż cło od 

mąki importowanej z krajów nie ©chodzą- 

cych w skład Imperjum Brytyjskiego, by- 

- oby znacznie wyższe. Rozpatrywany jest 

również zupelny zakaz importu zboża ro- 

syjskiego do Wielkiej Brytanji. Wyniki 

konferencji prawdopodobnie zostaną poda- 

ne do publicznej wiadomości, jeszcze zanim 

delegacje, biorące w niej mdział, opuszczą 

Otawę. 

DELEGACI IRLANDSCY ODWOŁANI 

Z OTTAWY 

Dwaj delegaci Irlandji na konferecję w 

Ottawie minister rolnictwa Ryam i podse- 

kretarz stanu w ministerstwie rolnictwa 

Meyrick zostali pośpiesznie odwolani przez 

de Valerę i dzisiaj odjeżdżają, do Dublina. | 

Kola kompetentne przypuszczają, że Wy- 

jazd ten stoi w związku z sytuacją w ja- 

kiej znalazło się rolnictwo irlandzkie na 

skutek wojny. eelnej z Aniglją. 

WYSOKIE NOMINACJE WOJSKOWE W 
JAPONII 

PARYŻ. PAT. Japoński minister wojny 

Koiso mianowany został szefem — sztabu 

generalnego armji japońskiej w Mandżu- 

rji. Na wiceministra powołany został Ja- 

nagawa. Generał książę Nashimoto został 

mianowany marszałkiem polnym. 

CYKLON NAD FINLANDJA 

HELSINGFORS. PAT. Nad šrodkową 

Finlandją pnzeszedł cyklon, który, znisz- 

czył znaczne przestrzenie leśne, przewró- 

cił wiele domów, pozrywał dachy, wyrzą- 

dzając znaczne spustoszenie w sieci telefo- 

nicznej i telegraficznej oraz kolejowej, 

wyrzucając z szyn wagony, parowozy i td. 

BOLIWII GROZI BLOKADA EKONOMI- 
OZNA 

BUENOS AIRES. PAT. Reuter z argen 

tyńskich kół oficjalnych dowiaduje się, że 

rząd argentyński w porozumieniu z rząda- 

mi innych krajów Ameryki Potudniowej 

zastanawia się nad sposobami możliwemi 

do zastosowania, które  przeszkodzilyby 

wojnie między Boliwją a Paragwajem. 

Gdyby Boliwja trwała wi zamiarze zbroj- 

nego rozstrzygnięcia konfliktu, prawdopo- 

dobnie zastosowanoby do niej blokadę е- 

konomiczną. Ё 

SBNATOR BORAH O SYTUACJI 
GOSPODARCZEJ 

NOWY JORK. PAT. Senator Borah 

przesłał konferencji w New Port depeszę 

następującej treści: Nie jestem zwolenni- 

kiem moratorjum №ёбте nie poprawiloby 

sytuacji gospodarczej. Zmiana warunków 

spłaty długów byłaby prawie tak samo 

bezskuteczna. Jeden lub drugi z tych środ- 

ków, względnie jeden skombinowany z 
drugim nie otwonzyłby jeszcze rynków, nie 

przyczyniłby się do rozwoju handlu. 

Gdyby jednak powojenne zagadnienie 
długów, odszkodowań i rozbrojenia mogły 
być rozwiązane i gdyby przywrócony został 
na Wschodzie parytet złota oraz zapewnio- 

na została stabilizacja walutowa, wówczas 
gkiłaniałbym się do tego, by rozwiązano w 
dowolny sposób zagadnienia długów dla o- 

siągnięcia korzystnych wyników. 

MAC DONALD W IRLANDJI 

LONDYN. PAT. Premjer Mac Donald 
bawi na krótkim wypoczynku w północnej 

Irlandji w New Towmards, gdzie jest go- 
ściem markiza Londonferry. Do wizyty tej 
nie należy przywiązywać żadnego znacze- 
nia politycznego. Zaprzeczają pogłoskom, 

jakoby Mac Donald bawił w tej miejsco- 
wości w związku z konfliktem angielsko- 

irlandzkim. 

"stania nabywania książek i 

Zgodnie ze 119 artykułem konstytu- 
cji polskiej, proklamującym  ogól::ą za- 
sadę bezpłatnego nauczania w szlrotach 
państwowych, wszystkie najistotnie;sze 
wydatki w biiżecie ministerstwa oswia 
ty znajdują pokrycie zupełnie niezależnie 
od dachodów tegoż ministerstwa, które 
są wręcz mu:malne w stosunku da ar.l 
Łich nioral:ycl i materjainych zovowią 
zań, jakie ciążą na centralnym urzędzie 
państwowym dla spraw oświatowych i 
naukowo - kulturalnych. 

Rozmaite są stopnie korzyści, jakie 
młodzież odnosi ze studjów elementar- 
nych, średnich i wyższych. Te ostatnie 
zwłaszcza kończącym uniwersytety i po 
litechniki, dają zupełnie określone prawa 
i przywileje, dopuszczają do wykony- 
wania zawodów, opłacanych znacznie le 
piej, niż zajęcia osób z niższem lub śred 
niem wykształceniem tylko. 

Nikogo więc nie razi, że osiągnięcie 
wyższego wykształcenia wymaga pew- 
nego wysiłku, pewnych ofiar ze strony 
bezpośrednio zainteresowanych w uzy- 
skaniu dyplomu inżyniera, lekarza, praw 
nika, nauczyciela itd. Wartości wyższych 
studjów akademickich musi więc odpo- 
wiadać pewna faktyczna cena ich zdo- 
bycia, którą ponosi bądź najbliższe oto- 
czenie akademika, jego rodzina, bądź on 
sam, bądź społeczne instytucje, fundują- 
ce stypendja. 

jeśli życie na każdym więc kroku za- 

  

przecza  oderwanemu, teoretyčznemu 
przepisowi „nauka jest bezpłatna”, w 
szczególności jasnem to jest przy stu- 
djach wyższych, które obok stałych, nie 
zmiennych wydatków państwa na utrzy- 
manie odpowiedniego personelu naucza- 
jącego, zagwarantowanych w budżecie 
ministerstwa oświaty, wymagają mniej- 
szych znacznie stosunkowo, ale również 
nieodzownych kosztów dodatkowych, by 
wymienić tylko zużycie materjałów przy 
ćwiczeniach studentów, zaopatrzenie pra 
cowni w niezbędne środki pomocnicze 
naukowe, utrzymanie zakładów specjal- 
nej akademickiej, autonomicznej opieki 
społecznej, z której korzystają dziś już 
tysiące akademików. 

Polsce znajdywały pokrycie częściowo w 

Potrzeby te, od dziesięciu lat już w 
budżecie państwowym, częściowo w 0- 
płatach specjalnych, rocznych i półrocz 
nych, studentów i studentek, rozmai- 
tych dotąd w zależności od rodzaju stu- 
djów, ilości i charakteru godzin wykła 
dów i ćwiczeń. 

Od dwóch lat, na skutek oszczędno- 

sci w budżecie, udział państwa, zwła- 
szcza w zasiłkach na pomoce naukowe, 
„uległ poważnym ograniczeniom, a wpły 
„wy z opłat przy pewnych kategorjach stu 
djów były jawnie niedostateczne dla 
zrównoważenia wydatków, na które by- 
ły przeznaczone. Autonomiczna gospodar 
ka każdej wyższej uczelni nie mogła so- 
bie dać rady z temi trudnościami i tu i 
owdzie zarysowała się groźba przerwa- 
nia ćwiczeń z braku materjałów, zaprze 

czasopism 
dla bibljotek akademickich itd. 

W tych okolicznościach, groźnych 
«dla normalnego trybu studjów, na tere- 
nie uniwersytetów i politechnik, mini- 
sterstwo oświaty zmuszone było zrewi- 
dować zarówno poszczególne stawki о- 
płat studenckich, jak i nadmierną roz- 
piętość tych opłat w zależności od rodza 
ju studjów. 

Tym różnicom i innym  niestosow- 
nym zjawiskom na terenie akademickim, 
kładzie kres ostatnio wydane rozporzą- 

dzenie ministra oświaty w sprawie opiat 
studenckich. 

Omawiane rozporządzenie, wchodzą- 
ce w życie z dn. 1 września bieżącego 
roku i dotyczące w r. akad. 1932-33 tyl 
ko studentów I roku studjów, wprowa- 

dza jednolity system opłaty — 270 zł. 
rocznie na uniwersytetach i w Państwo 
wym Instytucie Dentystycznym w \Маг- 
szawie i 320 zł. rocznie w politechni- 
kach, stołecznej i lwowskiej. w szkole 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz 
w Akademji Górniczej w Krakowie i А- 
kademji Medycyny Weterynaryjnej we 
Lwowie. Pozatem specjalnie niższą staw 

kę 220 zł. rocznie ustalono dla studju- 
jących w Akademji Sztuk Pięknych. Na- 
leży mieć, oczywiście, na uwadze, że za 
rządzenie to obejmuje wyłącznie uczelnie 
państwowe. Wyższe uczelnie prywatne 
wcześniej już wprowadziły podobne, — 
lecz bardziej kosztowne opłaty. 

Zryczałtowane w ten sposób opłaty 
podwyższają dawne normy tylko niektó- 
rym kategorjom studjujących, swoją dro 
gą takim, których nadmiar i nadproduk 
cja oddawna bije wszystkim w oczy — 
prawnikom i humanistom przedewszy- 
stkiem. Mniej stosunkowo są podwyższo 

ne opłaty studentów na politechnikach. 

Rozporządzenie 0 opłatach studenc- 
kich stosuje dalej przewidzianą stopnio- 
wą zniżkę tej pierwszorocznej opłaty na 
dalszych latach studjów — do 200 zło- 
tych na 4-tym roku studjów uniwersytec 
kich i do 260 złotych na 4-ym roku stu 
djów technicznych. W miarę zbliżania 

się studjującego do mety, ministerstwo 
zmniejsza ciężar świadczeń, obowiązu- 
jących studenta. I nakoniec, również w 
miarę postępów w studjach, minister- 
stwo oświaty dało możność radom wy- 
działowym stosować częstsze zwalnianie 
z opłat niezamożnych studentów na star 
szych rocznikach (Jednego na dwudzie- 
stu na I roku studjów, jednego na pięciu 
na 4-ym roku studjów). 

Drugi lat do stratosfery 
Profesor Piccard, który przed paru 

dniami przybył do Zurychu, w towarzyst- 
wie swoich dwóch asystentów p. Kipfera i 
p. Maksa Cosymsa, czyni obecnie w. miej- 
scowym uniwersytecie ostatnie przygoto- 

wania do drugiego lotu w stratosferę. 
W dziennikach francuskich z ostatnich 

dni znajdujemy niezmiernie ciekawe infor 
macje prof. Piecarda o drugiej wyprawie 
do stratosfery i jej celach. 

— Kiedy podejmę mój drugi łot? —Na 
turainie, skoro tylko będzie to możliwe— 

odpowiedział w jednym z wywiadów prof 

Piccard. Przedtem jednak muszę przygo- 
tować moje aparaty, które będą mi potrze- 
bne w czasie wyprawy. Następnie będę cze 

kał na ładną pogodę. Musi się ona ustalić, 

bym mógł polecieć. Gdyż dla całkowitego 
przeprowadzenia doświadczeń naukowych 
mie może być wiatru, lub możliwie jaknaj- 
mniejszy. 

— Czy pańska nowa gondola jest inma, 
niż poprezdnia? — zadano pytanie bada- 
czowi stratosfery. 

— Posiada ona te same wymiary. Za- 
opatrzyłem ją w nadawczą stację radjową 
krótkofalową, dzięki czemu w razie opad- 
nięcia baionu na jakąś wysoką górę będę 
mógl wezwać pomoc lub zbadać miejsce, 
jeśli zostaniemy uniesieni do. Afryki. 

W stratosferze są wszakże wiatry szy b- 
kości 200 km. na godzinę, które, jeśli je 
spotkamy, mogą nasz balon z zawrotną 
szybkością skierować do czarnego lądu. 
Gdybym podczas mego pierwszego! lotu 
napotkał taki wiatr, mamiast wylądować 
w górach Tyrolu, znalazłbym się w zatoce 
Perskiej. 

Ponadto kabina jest od wewnątrz cała 
biała, a to celem uniknięcia upału. Poprze 
dnim razem była ona wymalowana na czar 
no, by uchronić się od zimna i musieliśmy 
cierpliwie wytrzymać duszące, gorące po- 
wietrze, którego temperatuna wynosiła 41 
stopni. Nie jest wytkluczone, że tym razem 
temperatura. nie dosięgnie 0 stopni. W tym 
wypadku, o ile zorganizuję trzeci lot, każę 
wymalować mą kabinę na kolor szary, by 
osiągnąć średnią temperaturę. 

— Czy w trakcie lotu będzie pan na- 
dawał przez swój radjoaparat wiadomości 
ma ziemię? — padło pytanie z ust jednego 
z ciekawych dziennikarzy. 

— Bardzo mało, a może nawet wcale, 
gdyż nie będziemy mieli czasu. W czasie 
wzlotu ja i p. Cosyns Ibędziemy bardzo za- 
jęci naszemi obserwacjami naukowemi. 

с A rekord wysokości. Zamierza go pan 
pobić? — wyrywa się jakiś dziennikarz- 
sportowiec. 

— Jest to dla mnie jedna z kwestyj zu- 
pełne drugorzędnych. Możliwe, że przekro- 
czę nieco 16 tysięcy metrów, nie jest wy- 
kluczone, że zatrzymam się nieco niżej. 
Dla mnie rzeczą najważniejszą są doś- 
«wiadczenia. 

Pienwsza moja wyprawa do stratostrefy 
nie dała tych wszystkich rezultatów, na 
które liczyliśmy — pisze w jednym z dzien 
ników, francuskich prof. Piccard. — Mie- 
liśmy nadzieję, że dokonamy obliczeń pro- 

mieni kosmicznych ma różnych wysokos- 
ciach. Niestety większą część naszego lotu 
zmuszeni byliśmy poświęcić na naprawę a- 
paratów, uszkodzonych przy starcie, wsku 
tek panującego tuż nad ziemią silnego wia 
tru, Dopiero na wysokości między 15.500 
a 16.000 m., mogliśmy dokonać ciekawych 
obliczeń. W czasie opuszczania się nie zro- 
biliśmy już żadnych. Pozbawieni bowiem 
liny, poruszającej wentyl, mogliśmy zgóry 
przewidzieć, że nie będziemy mieli łatwe- 
go lądowania i dlatego przed opuszczeniem 
Się na ziemię zastosowaliśmy na wszelki 
wypadek środki ochronne, opakowując na- 
sze instrumenty. 

Fakt, że nasz powietrzny lot z punktu wi 
dzenia badań naukowych dał tylko częś- 
ciowy rezultat, bynajmniej mie był niespo- 
dzianką. Przewidywałem kilkakrotnie loty 
do stratosfery, gdy ten pomysł zacząłem 
realizować. у 

Obecnie, kiedy moje obserwacje z 27g0 
maja 1931 roku zostały szczegółowo zba- 
dane, nadszedł moment zorganizowania 
mowej wyprawy i uniknięcia poprzednich 
błędów, przez zreformowanie balonu i ka- 
biny.
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Dyneburski Nasz Głos (Nr. 89) po- 
daje referat p. Z. Ihnatowicza, wygłoszo- 
ny na I Wszechłotewskim Zjeździe Mło- 
dzieży Polskiej na Łotwie. w dn. 24-VHII 
b.r. w Dyneburgu. 

Przytaczamy parę fragmentów: 
„ № Łotwie mamy Polaków w wieku od 

18 — 28 lat trochę więcej ponad 14 tys. — z 
tej liczby w najlepszym 'wypadku 1000 osób 
pracuje w stowarzyszeniu polskiej młodzieży, 
a więc ogromna większość, stanowiąca  prze- 
szło 85 proc. młodzieży polskiej nie mieści 
się w istniejących organizacjach. 

Stąd oczywistą się staje pilna potrzeba 
ujęcia ogółu młodzieży polskiej na Łotwie w 
ramy organizacji naczelnej, któraby nie krępu- 
jąc pracy w poszczególnych ośrodkach, а- 
czyła w jedno rozproszone dotąd wysiłki, kto- 
raby reprezentowała interesy całej młodzieży 
polskiej tu na Łotwie, oraz wobec Polski i ca- 
łej Polonji zagranicznej... 

ieramy się, jak sądzę, wszyscy na etyce 
chrześcijańskiej, katolickiej (statystyka wyka- 
zuje, że ponad 98 proc. Polaków, zamieszku- 
jących Łotwę należy do tego wyznania) i kul- 
turze narodowej, wypracowanej w ciągu ty- 
siącletniego blisko istnienia naszego narodu. 
Będziemy dążyli z jednej strony do prześwie- 
tlenia etyką katolicką wszystkich dziedzin na- 
szego życia tak indywidualnego, jak społecz- 
nego, z drugiej — do pielęgnowania naszej 
odrębnej kultury narodowej, co streszczałoby 
się w dbaniu o poprawność języka ojczystego, 
znajomości dziejów najszerzej pojętych swego 
narodu i t.p. — o to wobec ograniczeń, prze- 
prowadzanych w szkolnictwie stać się może 
niebawem palącą potrzebą, troską o dobra kut- 
eż siłą rzeczy będzie spadała na organi- 

zacje. 
Jak już zaznaczaliśmy, Zjazd uchwa- 

lił zorganizowanie Związku Polskiej Mło- 
dzieży Katolickiej w Łotwie. 

Potrzeba tego Związku jest wyraźna, 
zakreślony zaś na Zjeździe program jest 
trainy i głęboko ujęty. To też należy 
życzyć owocnej pracy naszej młodzieży 
na Łotwie. 

Gazeta Warszawska (236) podaje 
ciekawą wiadomość 0 pewnej inowacji, 
która ma być wprowadzona na kolejach 
czechosłowackich: ” 

Z dobrą i pożyteczną inicjatywą wystąpi- 
ło w Czechosłowacji towarzystwo czytelni im. 
Masaryka, złożyło ono mianowicie oiertę mi- 
nisterstwu kolei na wprowadzenie w pociągach 
„pośpiesznych na dalsze dystanse bibljotek, z 
których podróżni mogliby korzystać za małą 
dopłatą. Bibljoteki miałyby się składać z ksią- 
żek turystycznych, opisów podróży i beletry- 
styki. W xaždym wagonie znajdowałyby się 
na widocznem miejscu spisy książek, znajdują- 
cych się w bibljotece. Książki byłyby co pe- 
wien czas poddawane dezyniekcji i gruntownie 
oczyszczone. Ministerstwo kolei przyjęło przy- 
chylnie tę oiertę, która zapewnia podróżnemu 
urozmaicenie i pożyteczną rozrywkę w czasie 
dłuższej podróży. 

DEWIZY I WALUTY 

Wartoby było i nam pomyśleć o 
czemś podobnem. Pozwoliłoby to podróż 
nym dobrze spędzić czas w pociągu 
(rzecz jasna, iż dobór książek musiałby 
być na odpowiednim poziomie!), no i 
spopularyzowałoby kopcinszka książkę, 
która przeżywa okropną poniewierkę. 

Szereg dzienników podaje za angieł- 
skiemi czasopismami statystykę, wyka- 
zującą niezwykłą popularność... gramo- 
foenów!.. 

Oficjalna statystyka angielska ogłasza cie- 
kawe dane, świadczące w jak znacznym stop- 
niu muzyka mechaniczna wyrugowuje fortepia- 
ny. Produkcja fortepianów, onów i 
płyt gramofonowych w latach 1924 i 1930 
przedstawia się następująco: fortepiany w r. 
1930 50.120, w r. 1924 92.810, gramofony w 
r. 1930 774681, w r. 1924 276.092, płyty gram. 
w r. 1930 5.9/5,000 tuzinów w r. 1924 1.864.000 
tuzinów. : 

Podczas więc, gdy produkcja fortepianów 
zmniejszyła się o prawie 50 proc., „produkcja 
gramofonów wzrosła o 180 proc., zaś płyt gra- 
moionowych о 300 proc. 

Sport, kino, gramofon... Niewielkie 
wymagania ma współczesny homo за- 

piens!.. Lector. 

UEWEKZEC KRC KTE TIK Ы 7 САУ TAD 

KONSEKRACJA I INGRES KS. BISKUPA 

NOMINATA BUKRABY 

J.E. biskup — nominat Piński, ks. 
Kazimierz Bukraba, bawił w ostatnich 
dniach w Warszawie. Ustalono ostatecz- 
nie termin sakry biskupiej na dz. 21 b.m. 
ingres zaś do katedry pińskiej na 28 bm. 
Sakry biskupiej udzieli ks. biskupowi —- 
nominatowi J. E. ks. Arcybiskup Jałbrzy- 
kowski, metropolita wileński, współkon- 
sekratorami będą ks. Biskup Michalkie- 
wicz, sufragan wileński, oraz ks. Biskup 
Rancan, sufragan ryski, kolega ks. Bi- 
skupa — nominaty, który specjalnie na tę 
uroczystość przybędzie z Łotwy. 

Sąd Okręgowy w Warszawie wyznaczył 
już termin rozprawy w zupełnie niezwyk- 

łym procesie, zakrojonej na szeroką skalę 
bandy włamywaczy, działającej pod prze- 
wodnictwem słynnego kasiarza, króla te- 
go zawodu St. Cichockiego, znanego pod 
pseudonimem „Szpicbródka . 

Cichocki był już niejednokrotnie kara- 
ny przez sądy i mimo iż w. swym niebez- 
piecznym fachu dorobił się wielkich pie- 
niędzy i obecnie jest właścicielem kilku 
domów w Warszawie, nie porzucił swego 
kryminalnego zajęcia. 

W sensacyjnym procesie, który roz- 
pocznie się w, warszawskim Sądzie Okrę- 
gowym 4 września br., obok Cichockiego 

zajmą ławę oskarżonych asy kasiarstwa. 
Ławę oskarżonych zajmą jeszcze kobie 

ty, oskarżone 'tylko o paserstwo. 
Urząd Prokuratorski, który opracował 

w tej sprawie niezwykle szczegółowy akt 
oskarżenia, zawienający 45 stron pisma 

maszynowego, zarzuca bandzie dwa prze- 
stępstwa. 

Pierwsze polega na usiłowaniu włama- 

nia się do skarbca Banku Polskiego w Czę 
stochowie, gdzie znajdowało się 6 miljo- 
nów złotych, drugie zaś dotyczy głośnego 
obrabowania jubilera Jagodzińskiego w 
Warszawie, który zrujnowany przez kasia- 
rzy, popełnił samobójstwo. 

* * * 

Niewątpliwie po procesie kasiarzy, о- 
skaržonych przed kilku laty 0 dokonanie 
podkopu pod Polskie Zakłady Graficzne, 
sprawa obecna należy do największych a- 
fer kasiarstwa, jakie notuje kronika kry- 
minalma. 

Zresztą wiele nazwisk z tamtego pro- 
cesu figuruje ma liście podsądnych i o- 
becnie. 

Plan dokonania przestępstwa 

krojony na wielką skalę. 
Kasiarze, któnzy pozostawali w: kontak- 

cie ze sobą i komunikowali się przy pomo- 
cy szyfrowanych depesz, nadawanych w 

połskich urzędach telegraficznych, rozpo- 

rządzali tysiącami, 

Łatwo więc wynajęli mieszkanie w Czę 
stochowie na ul. Manji Panny, sąsiadujące 
z gmachem miejscowego Banku Polskiego. 

Z polecenia herszta wynajął je Jani- 

szewski i przystąpiono do roboty. Przynie- 
siono wszystkie narzędzia, wielkie ilości u- 

oetylenu, wywożono w walizkach gruz i 
wireszcie podkop był posunięty tak daleko, 
iż tylko jedna warstwa cegieł dzieliła wła 
mywaczy od archiwum Baniku, sąsiadujące 
go ze skarbami. 

Największą trudnością było uniknięcie 
niebezpieczeństwa syjgnalizacji. alarmowej, 

Lecz i z tem dano sobie radę. 

Cichocki dowiedział się, iż Bank Polski 
posiada sygnalizację wedle pomysłu inż. 
Malickiego, 

Jeden z członków bandy Weiss wszedl 
w kontakt z monterem Banku Polskiego 

Dąbrowskim i obaj, udając wspólników 
wielkiego przedsiębiorstwa, poprostu  na- 
byli aparat syjgnalizacyjny od inżyniera 
Malickiego, otrzymawszy zarazem instruk 
cję co do jago używania i działania. 

Największa trudność więc była poko- 
nana, chodziło już tylko o sfinalizowanie 
wielkiego przedsięwzięcia. 

Cichocki sporządził szkie sygnalizacji, 
który potem policja u niego znalazła. 

był za= 

  

  

Okazało się jednak, iż jeden z człon- 
ków bandy zdradził całą robotę. 11 

Był to Janiszewski, który: z niewiado- : 

mych bliżej przyczyn, wysłał do policji 
anonim przestrzegający władze bezpieczeń- 

stwa przed grożącem niebezpieczeństwem. 
Janiszewski badany później przez sę- 
dziego śledczego, tłómaczył się, iż wyna- 
jął mieszkanie dla celów potajemnego han 
@ monrfiną i nic nie wiedział o zamia- 

rach obrabowania skarbca. 
Policja. w. różnych miastach ujęła posz- 

czególnych członków: bandy, którzy od r. 
1930 przebywają w więzieniu. 

W toku śledztwa ustalono, że ci sami 
kasiarze dokonali wiłamania do kasy ju- 
bilera Jagodzińskiego, skąd zrabowali bi- 
żuterję wartości 150 tys. złotych. 

Obfity materjał dała rewizja dokonana - 

u Dankiewicza. 
W piwnicy domu, w którym zamieszki- 

wał. znaleziono skradzione kosztowności 
na 15 tysięcy złotych. 

Dankiewicz w. obliczu tak konkretnych 
dowodów przyznał się do winy i „wsypał* 
swych wspólników. 

Drobiaq4g — złotą papierośnicę znale- 
ziono u Mireckiej w patefonie. Tłómaczy- 

Od starej książki do małej Zosi 
— (Cieszę się kolego, że mogę wam 

udzielić urlopu — oświadczył redaktor 
naczelny — wyjeżdżajcie na wieś, wypo 
czywajcie, a po powrocie opowiecie nam 
o swych „przeżyciach. 

Cudownie. Co może być 
od urlopu. Ale pisać o tem? 

Opisywać wrażenia z pobytu na Jas- 
nym Brzegu, Rumuńji, modnej ubiegłego 
roku Jugosławji, a obecnie państw skan- 
dynawskich jest zadaniem łatwiejszem, 
niż fp. pisać o Zaleszczykach, Poroni- 
nie lub bodaj pobliskich Druskienikach i 
stokroć łatwiejszem, niż starać się „zain- 
teresować'* czytelnika opisem pobytu we 

„wsi spokojnej, wsi wesołej!'. 

milszego 

meru, taki się zapowiada pusty*) i, co 
chyba najważniejsze, móc cały dzień błą 
dzić po lesie, lub leżeć na łące, nie my- 
śląc o niczem, a przynajmniej tylko o 
dawno minionych latach, kiedy to... ale 
mniejsza o wspomnienia nikogo nie inte-- 
resujące. 

Uciec od ludzi, gazet i...zmysłów, oto 
program, z jakim wyjechałem na wieś. 

ła się, że otrzymała tę papierośnicę w pre- 
zencie od wiłamywacza 
Drobna kartka papieru, znaleziona przy 

Stemplu, dała także sporo danych. 
Na kartce tej widniał adres Marji Rze- 

sistej w Rudzie Pabjaniekiej, 
Policja ustaliła, że Stempel zamieszki- 

wał u niej wraz z Bronisławą Urbańską, 
którą przedstawił jako swoją żonę. 

U Urbańskiej przeprowadzono rewizję 
i znaleziono także pochodzące z kradzieży 
u jubilera Jagodzińskiego platery i złotą 
monetę. 

Powoli władze śledcze zebrały wszyst- 
kie nici, z których utkano akt oskarżenia. 

Niebezpieczna szajka staje tedy nieba- 
wem prezd sądem. 

Oskarżać będzie prokurator Siewierski 

Broni kilkunastu adwokatów, a między 
innymi adw. Sterling, Hofmokl-Ostrowski, 
Gelernter, Przyjemski, Tomkiewicz. 

Sprawa potrwa około 2-ch tygodn., ze 
względu na nader obfity materjał. 

Tryb życia sportowców 
w Los Argeles 

Jak wiadomo, sportsmeni uczestniczący w 
olimpjadzie, mieszkają we wsi olimpijskiej, sta 
nowiącej odrębną oazę, której niepodzielnymi 
panami są szybkobiegacze, atleci, skoczki, pły 
wacy i t.d. 

Rygor tutaj panuje niemal klasztorny. 
Wszyscy mieszkańcy wioski kładą się spać 
punktualnie o pół do jedenastej. Wieś otoczo- 
na jest metalowem, okratowanem ogrodzeniem. 
Biada śmiałkowi, który usiłowałby pod osłoną 
nocy, próbować przeskoczyć przez chiński mur 
i wymknąć się w świat... Nie wolno kobietom 
przekraczać progu wsi, zamieszkałej jedynie 
przez mężczyzn. Jest to więc idealna „wyspa 
bez kobiet". Trzech groźnych cowbojów pełni 
dniem i nocą wartę przy bramach. 

Jeden z francuskich sportsmenów, mistrz 
floretu, spróbowai wyłamać się z więziennego 
regulaminu i przeskoczył przez ogrodzenie, w 
zamiarze „wypuszczenia” się na wycieczkę, 
lecz w pewnej chwili niewidzialny wróg za- 
rzucił lasso na jego nogę. Biedny florecista mu 
siał jak niepyszny wracać do sypialni. Fratcu- 
zi interwenjowali w tej sprawie w komitecie 
igrzysk, powołując się na wielką swobodę, ja- 
ka panowała podczas igrzysk olimpijskich, od- 
bywających się na terenie Francji w roku 1924, 
lecz im odpowiedziano, że Francuzi byli i gą 
niemoralni, a Amerykanie mają swoisty po- 
gląd na obyczaje sportowców. Niezawodny 

  

    

środkiem utrzymania się w dobrej formie — 
jest cnota. Tak twierdzą jankesi. 

Pószczególne ekipy trzymają się razem. 
Niemcy wkroczyli na teren wsi czwórkami, z 
orkiestrą i sztandarami. Wszyscy atleci, jak 
jeden mąż śpiewali swoje „Deutschland iibec 

alles". 1 

Nurmi ponoć nic się nie zmienil. Įest- jak daw- 
niej zamknięty w sobie, małomówny i tajemni 
czy. Pomimo, żę go niedopuszczono do igrzysk 
— nie przestaje trenować. Popodno jakiś 
impresario widząc „solowe* ćwiczenia  Nur- 
miego, zaproponował mu zorganizowanie wiel- 
kiego meczu Nurmi — Ladoumegue, oraz zwy- 
cięzcą biegu na 1500 m. Jak wiadomo Ladot- 
megue również został zdyskwałlifikowany. 

„SŁOWO" 

Przewóz poczty zeppelinem 
do Ameryki Południowej 

W czasie od 15 sierpnia do 10 paździer- 
nika 1932 r. statek powietrzny „Hrabia 
Zieppelin'* odbędzie 5 (pięć) lotów do Ame- 
ryki Południowej będzie przewoził pnze- 
syłki pocztowe do Argentyny, Boliwji, Bra 
zylji, Chilę Paragwaju, Peru i Urugwaju. 
Sterowiec „Hrabia Zeppelin“ odleci 15 i 
29 sierpnia, 12 i 26 września, oraz 10 paž- 
dziernika z lotniska w Friedrichshafen 
(Bodensee) do Pernambuco (Recife) w 
Brazylji, gdzie będzie miał dogodne połą- 
czenia lotnicze z innemi krajami Ameryki 
Południowej. 

W związku z powyższem można nada- 
wać wje wszystkich urzędach w Polsce do 
Argentyny, Boliwji, Brazylji, Chile, Para- 
gwaju, Peru i Urugwaju następujące prze- 
syllki listowe, do przewozu sterowcem „Hra 
bia, Zeppelin“: 

1). zwykle i polecone listy i kartki; 

2) zwykłe i poleconed ruki, próbki to- 
warów i papiery handlowe. 

Od tego rodzaju przesyłłek należy po- 

bierać następujące opłaty: 

L taryfowe opłaty pocztowe, według о- 
bowiązującej taryfy pocztowej, a ponadto 

IT. opłaty za przewóz powietrzny, które 
wymoszą: 1) za przesyłki listowe do Brazy 
ji a) za listy i kartki pocztowe za każde. 
5 gramów wagi zł. 3, b) za inne przesyłki 
listowe (drulki, próbki i papiery handlo- 

'wie) za każde 25 gramów wagi zł. 3. 

2) za przesyłki listowe do Amgentyny, 
Boliwji, Chile, Paragwaju, Peru i Urug- 
waju: a) za listy i kartki pocztowe za ka- 
żde 5 gramów. wagi. zł. 3,50, b) za inne 
przesyłki listowe (dnuki, pnóbki i papiery 
handlowe) za każde 25 gramów wagi zł. 
3,40. 

Przesyłki listowe, przeznaczone do prze 
wozu sterowcem „Hrabia Zieppelin'* muszą 
być oznaczone uwagą: „Mit Lufischiff 
Graf Zeppelin“. 

Należycie opłacone i oznaczone prze- 
syłki należy kierować bezzwłocznie, zale- 

żnie od dogodnych połączeń, bądź do u. p. 
Poznań 3, bądź do u. p. Warszawa 2, skąd 
przesyłki te będą kierowane w. bezpośred- 
nich odsyłkach do u. p. Berlin C. 2. 

Usrzędły pocztowe Warszawa 2 i Poznań 
3 mają przesyłać rego rodzaju przesyłki 
do urzędu pocztowego Berlin C. 2., w spe- 
cjalnych odsyłkach tylko mw ciągu tygod- 
nia poprzedzającego dzień odlotu sterow- 
ca do soboty wiłącznie. 

Przesyłki przeznaczone do przewozu ste 
wowcem „Hrabia Zeppelin“ nadeszłe do u- 
rzędu pocztowego Warszawa 2 i Poznań 3 
już po odesłaniu ostatniej przesyłki przed 
odlotem. do u. p. Berlin C. 2, należy kiero- 
wać do urzędu pocztowego Warsawa 19 '£ 

Port Lotniczy, który je będzie kierował do 
miejsca przeznaczenia samolotami. 

Okólnik M. P. i T. Nr. PZ.-601 z. dnia 
5 marca 1932 r. (Da. U. M. P. i T. Nr. 4 

z 1932 r.), traci moc obowiązującą. 
Nr. PZ. 601 z dnia 29 lipca 1932 r. 

  

ODSŁONIĘCIE POMNIKA MARSZAŁKA PIŁS 

Dnia 7-go b.m. odbyła się w Ostrowi Maz. 
uroczysta promocja 361 absotwentów Szkoły 
Podchorążych Piechoty na  podporucznikow, 
otaz odsłonięcie pomników: Pana Marszałka 
Józefa Piłsudskiego i ś.p. biskupa Bandurskie- 
go. * z 

  

Coś w rodzaju dzisiejszego ,„„Monitora“. 
Otwieram na chybił-trafił. 
„W imieniu Nayiaśniejszego Mikołaja I 

Cesarza Wszechwossyi, Króta Polskiego etc. 
etc. m 

Niestety. Cudne dolce far niente, za- 

improwizowane w jednym z tysiąca pię- 

knych zakątków Wileńszczyzny 

nałóg. — ciężki nałóg obcowania z ludż- 
mi i słowem drukowanem. 

Zły duch przyzwyczajenia już po ty- 

zepsuł 

godniu zaczął przemycać do mózgu PY- 

tania: co też tam (na szerokim świecie) Wystarczyłoby napisać: pogoda ‹ (n: 5 i 

iais žy sprawił, że letników Słychać? Co porabiają „koledzy i znajo- 

było niewielu, można się więc było roz- mi? Jakiemi sensacjami karmi się „Sze- 
koszować ciszą boru, prażyć w słońcu roka masa czytelników*? 
na brzegu rzeczułki, słowem — zapom- 
nieć o troskach i... bliźnich. 

Nie widzieć przez cały miesiąc „twa- 
rzy z miasta* i zadrukowanego papieru 
(gazety, książki, nakazy płatnicze), czyż 
to nie rozkosz prawdziwa. 

Nie słuchać utyskiwań na kryzys i 
przewrotność ludzką, nie składać —- 

mniej, lub więcej — oficjalnych wizyi, 
nie szukać tematów do wzmianek— („daj 

cie coś koniecznie do jutrzejszego nu- 

TTVAM ° 

I niepostrzeżenie, wbrew  dawanym 
sobie obietnicom, sięgnąłem do księgo- 
zbioru staruszki — dziedziczki, właści- 

   
Rada Administracyjna Królestwa  Polskie- 

go... ...stosownie do protokólarney deklaracyi 

cielki mojej letniej siedziby. 

Cóż mi trafiło do ręki? 

Stara, zniszczona książeczka. Pożół- 

kłe, wyblakłe 
skórkę cielęcą. Dziwny krój liter. Odra- 
zu rzuca się w oczy, że jest to wydaw- 
nictwo z przed wielu lat.l rzeczywiście, 
był to: „Dziennik Praw". 

p. Tomasza Gembarzewskiego, zegarmistrza w 
Warszawie... 

art. 1. Udzielony zostaie ninieyszem p. T. 
Gembarzewskiemu list przyznania wynalazku 
mechanizmu do kontrolowania dochodu z iazdy 

w. doróżkami, za którego urządzeniem w do- 
różkach, właściciele tychże mogą służących 
powożących kontrolować, ile odbyli kursów, a 
tem samem, ile mogli mieć dochodu. 

Działo się w Warszawie ma posiedzeniu 
1816. Rady Administracyjnej. 

LUDSKIEGO W OSTROWI MAZOWIECKIEJ. 

  

Fotograija nasza przedstawia moment od- 
słonięcia imponującego pomnika Marszatka Fił 
sudskiego. Pomnik ten wzniesiony na dziedziń- 
cu Szkoły Podchorążych Piechoty jest dziełem 
art. rzeźb. Antoniego Miszewskiego, Legjonisty. 

Któż przypuszczał, że jub:ieusz stu- 
lecia licznika już minął. Sto przeszło lat. 
Wówczas już, tak jak i dziś, gospodarz 
pojazdu okradany był przez sługusa. 
Wynalazek p. Gembarzewshiego miał 
położyć tamę nieuczciwości. 

Minął długi wiek. I ieszcze lat kilka- 
naście. 

Cóż się zmieniło? 
Mechanizm licznika został udoskana- 

lony, lecz niestety, — udoskonalił się 

też spryt i znacznie, b. znacznie. zwięk- 
szyła się zachłanność i nieuczciwość. 

Prototyp dzisiejszego licznika może 
wówczas odstraszył "niejednego Jana, 
czy Mateusza — dziś... 

Któryż z właścicieli taksówki nie jest 
okradany? Chyba, że jeździ sam. 

„ Brrr. 
Przerzucam kartkę. 
„„art. 1. Nie wolno jest szynkarzom żydom 

pod jakimkolwiek pozorem dawać włościanom 
trunków na kredyt, lub wzamian za produkta. 

art. 2. Włościanin, który się żydowi szyn- 
karzowi za trunki zadłuży, od płacenia takiego 
długu iest wolnym, produkt zaś wzięty, żyd 
włościaninowi powrócić obowiązany. 

Nie wolno żydowi szynkarzowi... 

Tak było kiedyś. 

A dziś? Inwalida w nagrodę za swoje 
zasługi otrzymuje koncesje i w braku 
gotówki, lub pociągu do handlu, odstę- 
puje ją żydowi, który dą i na kredyt i z 
chęcią, na dogodnych dla siebie warun- 
kach, na towaroobmien się zgodzi. 

Byle handel szedł. Byle utargować i 

Trzęsienie ziemi na Azorach 
Nadchodzą szczegóły sobotniego trzę- 

sienia ziemi na Azorach. 
Okazuje się, że trzęsienie ziemi, mimo 

swej ikmótkotrwałości, bylo katastrofą 
straszliwą. Setki ludzi znajduje się bez da- 
chu nad głową, około 20 straciło życie, 
przeszło 80 jest rannych. * 

Trzęsienie ziemi dało się odczuć na 
wszystkich wyspach, których jak wiado- 
mo, jest dziewięć. Stosunkowo najmniej u- 
cierpiały wyspy najbardziej oddalone: Filo 
res i Corvo. Na sikalistej wyspie Graciosa, 
znanej w. Polsce z powodu nieszczęśliwego 
lądowania lotników: polskich š. p. Idzikow 
skiego i Kubali, zarysowane są domy. 

Na wyspach Pico, Terceira i Fayal 
wiele domów leży w gruzach. M. in. ofiarą 
trzęsienia ziemi padł historyczny kościół 
w Horta na wyspie Fayal, który zdruzgo- 
tany jest doszczętnie. W mieście runęło w 
gruzy około 100 domów. Miasto Cedros, na 
tej samej wyspie, na szczęście nie doznało 
szkód zbyt ciężkich. 

Najbardziej ucierpiała wyspa Sao Mi- 
guel. Wszystkie miasta na tej wyspie, Ri- 

DEKLARACJA RZĄDU 
ESTOŃSKIEGO 

Glowa Państwa Einbund na posiedze- 
niu parłamentu w dniu 26 lipca złożył ob- 
szerną deklarację rządową, której najważ- 
niejsze punkty brzmią jak następuje: 1) 
powiększenie aktywności polityki gospo- 
darczo - finansowej; 2) utrzymanie kursu 
korony, jako jednostki monetarnej; 3) u- 
porządkowanie handlu zagranicznego; 4) 
osiągnięcie równowagi między kosztami 
produkcji a cenami produktów; 5) upo- 

rządkowanie rynku krajowego; 6) polep- 

szenie stanu rolnictwa: a) uregulowanie 

sprawy długów rolników, b) starania 0 po- 
zyskamie rynków, zbytu, c) .dążność do u- 
zyskania lepszych ceń na produktach rol- 
nych, d) umożliwianie zakiupu zboża z te- 
gorocznych zbiorów, e) wykorzystanie nie- 
użytków na cele osadnicze, f) przeprowa- 
dzenie prac meljoracyjnych; 7) polepsze- 
nie stanu przemysłu; 8) ulepszenia wi dzie- 
dzinie komunikacji; 9) polityka zagranicz- 
ma — utrzymanie przyjaźni z innemi pań- 
stwami; 10) polityka wewnętrzna: refor- 

ma prawodawstwia, procesu cywilnego, э- 

ibrona interesów mniejszości narodowych, 
reorganizacja samorządów. itd.; 11) wpro- 
wadzenie ulepszeń technicznych w armji, 
a. zwłaszcza w dziedzinie lotnictwa i obro- 
ny przeciwgazowej; 12) polepszenie oświa- 
ty; 13) walka z bezrobociem; 14) uregu- 
lowanie stosunków międzypartyjnych. 

  

PETRA ZACK 

Zjazd Legj 
Dnia 31 lipca br: odbył się w, Głębokiem 

zjazd członków Związu Legjonistów Od- 
dzialu powiatu dziśnieńskiego Zebranie 
zagaił prezes oddziału p. rtm. rezerwy Kier . 
wiński Józef, witając przybyłych gości w 
osobach pp. starosty Stefanusa Erazma, 
Dowódcy Pułku KOP. płk. dypl. Bohusz- 
Szyszko Zygmunta, vice-prezesa Powiato- 
wego Zarządu Federacji ZOO. Szwigiera 
Gustawa, oraz delegata Okręgowego Za- 
rządu Związku Legjonistów z Wilna Śmie- 
chowskiego Bronisława. Po wyborze pre- 
zydjum p. starosta Stefanus, witając zjazd 
w przemówieniu swojem zapewnił jaknaj- 
dalej idącą współpracę i opiekę nad miej- 
scowym. oddziałem, podkreślając znaczenie 
elementu legjonowego na mubieżach wscho- 
dnich R. P. Prosił również, by legjoniści 
roztoczyli opiekę nad oddziałami Związku 
Strzeleckiego i organizacjami b, wojsko- 
wych. — Pan pułk. dypl. Bohusz - Szyszko 
w imieniu wojska zapewnił pomoc w: reali- 
zowaniu poczynań Związku, przyczem zobra 
zowall ideowe podłoże tej organizacji i wy- 
dajność pracy dla Państwa. — Reprezen- 
tant Federacji p. Szwigier powitał Zjazd, 
wzywając zebranych do realnej pomocy w 

organizacyjnych pracach Federacji, jako 
zbiorowego zynnika wszystkich organiza- 
cyj b. wojskowych. — Delegat Zarządu O- 
kręgowego poruszył szeroko sprawę orga- 

nizacji oraz bratniej pomocy, która była 
przedmiotem dyskusji całego zebrania. 

Sprawozdanie z działalności Zarządu 
Oddziału złożył vice-prezes Oddziału Zyg- 
munt Borkowski i po udzieleniu absolu- 
torjum ustępującemu zarządowi, wybrano 
mowy zarząd w: skiładzie: pp. Kierwiński 
Józef — prezes, Jankowski Stefan — vice- 

       

choć w części przeciwstawić się miaż- 
dżącej konkurencji samogonki, tego nai- 
gorszego zła, deprawującego wieś. 

W tymże, wspomnianym wyżej tomi- 

ku „Dziennika praw* znalazłem dalej... 
Józefowi Przybylskiemu... iist przyznania 

wynalazku na apparat do pędzenia wódki we- 
dług własnego iego pomysłu i poprawek blizey 
rysunkami i opisem określonych. 

A więc znów prototyp. Na ten raz 
prototyp dzisiejszych „samodziałowych'* 
aparatów, artykułu codziennego użytku 

i tak rozpowszechnionych na wsi, jak 
np. primus w gospodarstwie. 

Dosyć lektury. Dosyć drukowanego 
słowa, skoro ono, nawet w tej wyblakłej 
książeczce z przed wieku zbyt natarczy- 

„wie przypomina wszystko to, od czego 
się na wieś ucieka. 

Trzeba uciekać w las, pójść nad rze- 

kę, w pole, między pełne kłosy pszenicz 

ne. Tam nikt i nic ci miasta nie przy- 
pomni, pozwoli odetchnąć. 

Niestety, i tu cię zawód spotka. 
Ledwieś zagłębił się trochę w las i 

leniwie poziewając przesuwasz stopy Do 
mchu, natykasz się na jakąś postać, 
gniewnie jak na intruza spoglądającą. 

To boginka zapewne w kolorowyra 
negliżu, istnym poemacie batystów i ko- 
ronek, opała skórkę. 

Gwałcę męczeńsko wrodzoną wsty- 
dliwość (swoją naturalnie) i zerkam cie- 
kawie. 

onistów w 

beira Grande Ponta Delgada, Alagoa i 
Villa Franca do Campo są całkowicie, lub 
w większej części zrujnowane. Cała łud- 
ność obozuje pod godłem niebem. W Agua 
Retorto runęło 50 domów, wieś Lomba do 
Cavaleiro zburzona jest. doszczętnie. 

W pobliżu Ribeira Grande otworzyła 
się olbrzymia szezelina, w: którą wdarło się 
morze, skutkiem czego wyspa zmieniła 
swój ksztalt. W odległości zaś kilkuset me- 
trów od brzegu wyłoniły się z głebin mo- 
rza podwodne skalty, wysokości kilkudzie- 
sięciu metrów. Również skały, lecz niższe, 
i nie wystające z wody, wyrosły w kilku- 
dziesięciu miejscach przed portem Ponta 

Delgada, co uniemożliwia przybycie do por 
tu okrętów ratunkowych. Komunikacja, na 
małych łodziach jest nader utrudniona. 

Wedle dotychczasowych wiadomości, na 
wyspach Azorskich runęło przeszło tysiąc 
domów. Tylko dzięki temu, że katastrofa 
nawiedziła archipelag rankiem, kiedy więk 
szość mieszkańców znajdowała się poza 
domem, przypisać należy stosunkowo mie- 
wielką liczbę zabitych i rannych. 

  

PIERWSZA GAZETA 
I jej redaktor 

Ciekawe dane o początkach i rozwoju 
prasy ilustrowanej, jak również gazety co- 
dziennej, podaje jeden z dzienników fran- . 

Pierwszym redaktorem i wydawcą dzien 
nika, który się ukazał w Europie w 1605 
r. był Abraham Verhoeven z Antwerpji, 
drukarz i grawer. Podczas wojny między 
Holandją a prowincją flamandzką, otrzy- 
mał on pozwolenie na ogłoszenie drukiem 
wiadomości o toczących się walikąch. Ty- 
tuł tego pierwszego pisma był „Gazeta*, 
pisana była w języku francuskim i fla- 
mandzkim i, pomimo małego formatu, za- 
wierało dużo wiadomości. Po kilku latach 
„Gazeta'* wychodziła już w formacie zna- 
cznie zwiększonym, miewała po dwanaście 

stron, a często nawet dodatki. Antwerpja 
prowadziła bardzo ożywiony handel, to też 

„Gazeta* otrzymywała korespondencje ze 

wszystkich większych miast europejskich, 

a nawet z Indyj Wschodnich. 
Verhoeven umieszczał często w swojej 

gazecie odbitki rysunków (zachowały się 
jeszcze reprodukcje tych ilustracyj), pla- 
ny, mapy, a nawet nuty muzyczne. W 1621 
r. dziennik Verhoevena otrzymał tytuł „Ga 
zeta Uniwersalna i rozchodził się w du- 
żej ilości egzemplarzy. Pomimo bardzo о- 
wocnych wysiłków przy wydawaniu pierw 
szej w Świecie gazety, po wyczerpaniu 
wszystkich zasobów materjalnych, Verhoe- 
ven sprzedał swoje pismo i umarł w nędzy 

Giębokiem 
prezes, Borkowski Zygmunt — sekretarz 
Fryzicka Monika — skarbniczka. Do Ko- 
misji Rewizyjnej weszli pp: Jakubik Wa- 
lerjan i Kupiec Czesław. 

Zebranie wyniosło szereg uchwał, do- 
tyczących bratniej pomocy. Pozatem w 
wolnych wnioskach szeroko omawiano 
sprawię Zjazdu w Gdyni i postanowiono 
wziąć w mim jaknajliczniejszy udział. — 
P. Starosta Stefanus zaofiarował opłatę 
przejazdu na Zjazd do Gdyni dla trzech 
najbiedniejszych uczestników zjazdu. 

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

LNU. 

JUTRO 
CIĄGNIENIE 

4-e] KLASY 
25-©j Loterji Państwowej 

dla posiadacza losu 
14 LOSU klasy poprzedniej 10 z; 

dla nowonabywcy 40::. 

Polska Loterja Państwowa 
daje największe szanse wygrsnia 
— połowa losów wygrywa — 

Najszczęśliwsza kolektura 

„LICHTLOS" 

wielka 44, 

  

    Ad. Mickiewicza 10. 

  

Znów rozczarowanie. Boginka jest 
zwykłym babsztylem, liczącym sobie po- 
nad 30 lat (liczy sobie, nie koniecznie. 

znaczy: ma!) 

„Boginka* opala nogi i dekolt. Le- 
ży wdzięcznie, opierając się na zbyt mo- 
że pulchnej rączce i czyta „Kino*. 

Czyta i marzy. 

Śni jej się właśnie, że jest Gretą Gar- 
bo, Damitą, że błyszczy w słońcu sławy, 
oklaskiwana przez tłum i— rój wielbi- 
cieli. 

Intruz przerwał . złotą nić marzeń. 
Intruz przypomniał szarą rzeczywistość. 
Zasłużył na naganę. Jest zła. Rzuca więc 
błyskawiczne spojrzenie na szal, odsła- 
niający nogi i przekonawszy się, że są 
dostatecznie odkryte, gniewnie spogląda 
na intruza. Nie tak znów gniewnie, aby 
odstraszyć, ale surowo. 

„_ Intruz nie rejteruje. Przygląda się pa- 
ni. 

Pani jest zadowolona. Wie, że wy- 
gląda ponętnie. Leży kusząco okrągia. 
Leniwa odaliska z nieistniejącegoharemu. 
Przeczuwa przygodę i pragnie jej. 
dzi się przecież. Jest sama. Uciekła od 
ludzi, aby wypocząć, być samą i... tęskni 
już do ludzi. 

Intruz jest gburem. Odchodzi. 

Uciekam od tego, co znów mi mia- 
sto przypomina i tytuł książki Boy'a: 
„Zmysły, zmysty“. Btądzę dalej w spo- 

Nu 
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ŚRODA 
Daiš 10 Wscnód słoica g 4.33 

WARCE | Zasbód sbsńs g 19.26 
Znzanny 

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEO- 
ROLOGICZNEGO W WILNIE 

Z dnia 9 sierpnia 1932 r. 
Ciśmienie średnie: 754. 

Temperatura Średnia: +16. 

Temperatura najwyższa: + 18. 

Temperatura najniższa: +12. 

Opad: ślad. 
*Wiatr: słaby o kierunkach zmiennych. 

Tendencja: spadek. 

Uwagi: przelotny deszcz. 

   

OSOBISTA 

*% Odznaczenie. Dyrektor Izby Przemysło- 
wo-Handlowej w Wilnie, inż. Władysław Barań- 
ski został odznaczony przez rząd francuski or- 
derem pour le „Merite Agricole" stopnia ofi- 
<erskiego za.udział w pracach Międzynarodo- 
wego  Konkresu Leśnego, który odbył się 
w roku ubiegłym w Paryżu. Tezy referatu, 
zgłoszonego na ten kongres przez dyr. inż. 
Barańskiego zostały przyjęte za podstawę o- 
osiągniętego obecnie przez sześć państw $гой- 
kowo-europejskich porozumienia w sprawie 
eksportu drzewnego. 

MIEJSKA 
— Zmniejszone subsydja. — Na о- 

uegdajszem posiedzeniu magistratu zde- 
cydowano wypłacić instytucjom dobro- 
czynnym 72 tysiące złotych tytułem sub- 
sydjum. 

W porównaniu z poprzednio udzielo 
nemi dotacjami na ten cel, wysokość u- 
dzielonych subsydjów znacznie spadła. 

— Co będzie z pożyczką szwajcar- 
ską? — Trwające od paru tygodni per- 
traktacje w sprawie proponowanej przez 

„Arbon* pożyczki szwajcarskiej, nie da- 
ły dotychczas pozytywnych rezultatów. 
Ustalono jedynie, że na roboty asfaltowe 
w Wilnie, które jak proponuje „Arbon* 
prowadzone będą pod jego kierownic- 
twem, potrzeba 1200 ts. zł. W celu osta 
tecznego załatwienia tej sprawy, przybył 
onegdaj z Warszawy przedstawiciel cei:- 
trali „„Arbonu”. 

— Egzekwowanie podatków. Ww 
miesiącu ubiegłym wydział egzekucyjny 
magistratu przeprowadził 5590 egzeku- 
cyj zaległych podatków. W roku ubieg- 
łym liczba egzekucyj dokonanych w cią 
gu jednego miesiąca, nie przekraczała 2 

tysięcy. Obecna zwyżka świadczy, jak 
dałece kryzys odbił się na zdolnościach 
płatniczych ludności. 
® — Obawa przed epidemją. — Z uwa 
gi na to, że w okresie jesiennym zwykłe 
zwiększa się liczba zachorowań na tyius 
co nierzadko groziło miastu epidemją — 
władze sanitarne przedsięwzięły obecnie 
już wszelkie środki zaradcze, by nie do 
puścić do rozszerzenia się tyfusu. 

— Memorjał pracowników miejskich. 

Zrzeszenia pracowników _ miejskich zwróciły 

się do magistratu z memorjałem, w którym 

wskazują na potrzebę skoordynowania prac 

miejskiej kom. rediikcyjnej z projektami władz 
skarbowych co do zatrudnienia pracowników 
likwidującego się wydziału egzekucyjnego. 

Redukcje zastosowane przez miasto a jed- 

nocześnie przez lzbę Skarbową zyyt dotkną «- 

gół pracowników miejskich. 

Współpraca natomiast obu instytucyj w tej 
sprawie z uwagi na posiadanie przez miejską 

komisję redukcyjną danych co do stanu mate- 

rjainego ogółu pracowników pozwoli na możli- 
mwie bezbolesne przeprowadzenie oszczędności. 

— Komitet Rozbudowy. — Jeszcze w bie- 
żącym tygodniu zbierze się Komitet Rozbudo- 
wy miasta, w celu załatwienia kilku spraw po 
życzkowych i omówienia ogólnej sytuacji w 
budownictwie, jaka wobec cofnięcia kredytów 
rządowych, ostatnio się wytworzyła. 

'— Uporządkowanie okolic Legjonowej. -— 
Dzięki energji i sprężystości władz wojsko- 
wych dotychczas zaniedbane okolice ul. Legjo- 
nowej znacznie zyskały sa wyglądzie. 

Oprócz otoczenia solidnem ogrodzeniem i 
obsadzenia drzewkami objec'ów wojskowych, 
położonych w klinie między Legjonową, Konar 
skiego i zaułkiem Proweniowym, wzniesiono 

  

  

nowe ogrodzenie przy obiektach ud strony tlt- 
cy Smoleńskiej. 

Odbudowywane są także budynki zniszcz0- 
ne podczas wojny Światowej. ` 

Ponieważ garaże Arbonu, położone w sąnie 
dztwie objektów wojsxowych, otoczono latem 
rb. nowem ogrodzeaiem z bramą wia.do — 
cały ten odcinek Legjonowej od ul. Smoleńskiej 
do ul. Zgoda prezentuje sie obecnie znacznie 
estetyczniej (c). 

— Niszczenie drzew ulicznych. — Na ulicy 

Lwowskiej koło domu nr. 7 w niemiłosierny 

sposób oszpecono rosnące tam wzdłuż chod 1- 

ka drzewa. Przypuszczać trzeba, że zaszedł tu 

wypadek samowoli ze strony robotników, bo- 

wiem trudno przypuścić, by wydział ogrodni- 

ctwa miejskiego mógł zalecić coś podobnego. 

SZKOI NA 
Roczna Szkoła Pracownic Gospodar 

czych Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet 
przy ul. Jagiellońskiej Nr. 3/5 m. 3, przyjmuje 
zapisy nowowstępujących uczenic od dnia 16 
sierpnia do 1 wsześnia codziennie od godz. 
10-ej do godz. 12-ej. 

Zadaniem Szkoły jest przygotować prak- 
tycznie dziewczęta w dziedzinie gospodarstwa 
domowego. 

— Sport w szkołach. — Władze szkolne 
opracowują obecnie wytyczne dla szkół šred- 
nich w dziedzinie wychowania fizycznego. — 
Chodzi o rozplanowanie lekcyį sportu w ten 
sposób, by nie ucierpiały na tem ogólne wy- 
chowanie i poziom naukowy. 

O przeroście sportu w programach szkol- 
nych wskazywano już nieraz, co też obecnie 
władze szkolne biorą pod uwagę. 

        

      

RÓŻNE 
— Meldowanie noworodków. — Do 

tychczas było w zwyczaju, że dzieci mel- 
dowało się wówczas, gdy otrzymały już 
imię, t. j. zostały ochrzczone. 

Tymczasem nowa ustawa meldunko- 
wa przewiduje, że noworodka należy za 
meldować w 48 godzin po przyjściu na 
świat, w przeciwnym bowierń razie gro- 

zi kara. 
— Zarząd Okręgu i Oddziału Związku Le- 

gjonistów polskich w Wiinie odwołuje poprze- 
dni komunikat o wydaniu Kart Źjazdowych i 
podaje do wiadomości, że sprawy zjazdowe 
(przyjmowanie opłat i wydawanie Kart Zjaz- 
dowych, jakoteż ulg kolejowych) załatwiać bę- 
dzie Sekretarjat Związku w lokalu przy ui. 
Tatarskiej Nr. 3 od dnia 9 b.m. do 11 b.m. w 
godzinach od 10 do 14 i od 17 do 20. Infor- 
macyj udziela się również telefonem Nr. 17-—52. 

Sekretarjat Związku przy ul. Bernardyń- 
skiej Nr. 10 m. 1 w czasie organizacji Zjaz 
tj. od 9 b.m. do 11 bm. nie będzie urzędował, 
nowych zgłoszeń absolutnie nie przyjmuje się. 

TEATR I MUZYKA 

— TRZY TANIE DNI W BERNAR- 
DYNCE. Dziś, w środę 10 sierpnia o godz. 
8,15 w Teatrze Letnim pierwszy raz po ce 
nach zniżonych arcyucieszna, szampańska 
farsa „Pod zarządem przymusowym, w 
której wszyscy wykonawcy ze znakomitym 
gościem Ludwikiem Czarnowskim na cze- 
le tworzą świetnie zgrany zespół. Przeza- 
Ibawne sytuacje, w jakie obfituje ta farsa, 
zmusza widzów do ciągłego śmiechu i we- 

sołości. Wspaniała oprawa sceniczna doda 
je całości wyjątkowe 'piętno realności. 

Jutro, we czwartek i piątek, również 
po cenach zniżonych „Pod zarządem przy- 
mnusowym'. Są to ostątnie dni gościnnych 
występów Ludwika Czarnowskiego. 

— „AZEF* W LUTNI. Dziś, we środę 

10 sierpnia o godz. 8,15 — fenomenalna 

sztuka A. Tołstoja i P. Szczegolewa p. t.: 

„Azef“, Glošna ta sztuka, porusza zagad- 
nienia na tle afery szpiegowskiej z czasów 
przedwojennych. Azef jest to postać histo- 
ryczna z rewolucji rosyjskiej, którego kar- 
jerę zwichnęła żądza użycia. Dziwny ten 
człowiek, mając niejako dwoistą duszę, mi 
mo swych zdolności partyjnych, zginął ja- 
ko szpieg i prowokator. ` 

Jutro, we czwartek i codziennie „Azef“. 
— Teatr kolejowy „Ognisko“ na wystepach 

w Duksztach, Drui i Brastawiu. — Uznając ko 
nieczność propagandy słowa polskiego na Kre 
sach zespół teatralny „Ogniska Kolejowego” w 
Wilnie wyjeżdża na 3 dni 13, 14 i 15 sierpnia 
do Dukszt, Drui i Brasiawia, gdzie odegra sztu 
kę osnutą na tle trylogji H. Sienkiewicza „Azja 
Tuhajbejowicz“. 

Na czele zespołu stoi znany i powszech- 
nie lubiany artysta scen wileńskich p. Leon Woł 
łejko który występuje w tej sztuce w głównej 
roli „Zagłoby”. 

Zespół wiezie ze sobą specjalne dekoracje 
i kostjumy. Sztuka grana bez suflera. Reżyse 
rja i kierownictwo Zbigniewa Śmiałowskego. 

CO GRAJĄ W: KINACH? 

HELJOS — Romantyczna noc.. 
HOLLYWOOD — W nocnym lokału. 
PAN — Ludzie areny. 
CASINO — Cham. 
STYLOWY — Krwawy tyran Ben-Ali. 

koju, jako ów rycerz średniowieczny, 
świętego Graala poszukujący. 

Z lasu mnie wystraszono, brnę więc 
nad rzeczkę. Cicho pluszczą fale, poły- 
skując w promieniach słońca. Rybak za- 
dumany czeka na zdobycz. Ważki trze- 
pocą na trzcinie. 

Skwarne południe, My, z milczącym 
rybakiem, nie zamącimy sobie spokoju. 

i to nie trwało długo. Bo oto lekki 
plusk wody przerywa ciszę. 

Syrena. Płynie w czerwonym cze- 
peczku, rytmicznie poruszając rękoma. 

Zobaczyła nas. Szeroko rozwarły się 
szare oczy. Lekki uśmiech okrasza buzię. 

Dwa mocne ruchy i jest przy brzegu. 
Syrena tęsni do ludzi, syrena chce 

być podziwiana. 

Za chwilę stoi już ociekająca wodą, 
dumna, triumiująca, drażniąco jędrna. 

Niby posąg Palas Athene stoi przed 
nami (rybak i ja). 

Prysnął czar wsi. Przesłonił go wi- 
dok tego dziewczęcia, zahypnotyzował. 
Spojrzenia nasze (rybak i ja) zamieniły 
się w jeden akt wielkiej adoracji. 

Zmysły ogłosiły swą dyktaturę. Tri- 
A — mając tak cudną wspólnicz- 

©- 

Rybak zapomniał o wędce. Siedział 
wpatrzony w zjawisko, i kto wie, jak dłu- 
go trwałaby niema scena, gdyby nie na- 
głe przebudzenie. 

Od lasu biegła grupa dzieci. Wesołe 
ich głosy spłoszyły syrenę (syreny 

nie lubią dzieci). Podeszła do brzegu, 
wprostowała ramiona i krzyknąwszy 
wesoło... helas... skoczyła do wody. 

Za chwilę już znikła, a na jej miej- 
scu, na brzegu, z pošpiechem  rozbiera- 
ły się dzieci. Roześmiane, miłe łobuzy. 

Odetchnąłem. Ta miła gromada przy 
szła mi (za rybaka nie odpowiadam) w 
sukurs. Dyktatura zmysłów została prze- 
łamana. Spokój, wymarzony, oczekiwary 
spokój, przywrócony. 

Dzieci, nie podejrzewając nawet, jak 
wielką usługę oddały samotnie siedzące- 
mu na brzegu, bawiły się świetnie. 

Mała, może najwyżej 9-letnia Zosia 
(Frliczkówna), dziwnie w swym  zieio- 
nym kostjumie żabkę przypominająca, 
pluskała się w wodzie, jak rybka. Pły- 
wała, nie ustępując chłopcom, nurkowa- 
ła, Śmiała się, piszczała. Miła, mała sy- 
renka. 

Bez pretensji jeszcze i kokieterji. Ni- 
czem miasta nie przypominająca. 

Syreno-żabka. Mała królowa, małej 
rzeczki. 

- , Najmilsze zjawisko „wsi spokojnej”, 
najmilsze wspomnienie wakacyj. 

Jedyny człowiek, (raczej człowie- 
czek), od którego uciekać nie trzeba. 

Na drugi rok, Szanowny Czytelniku, 
o ile otrzymam urlop, znów pojadę na 
wie. Tam, gdzie będzie mała Zosia. , 

Od starszych będę uciekać. W. T. 
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NA FILMOWEJ TAŚMIE 
„PAN*%: LUDZIE ARENY 

Tytuł filmu jest zachwycający. Cyrk, 
jako materjał dla filmu, może być wyzys- 
kany obficie. Cyrk — to przecie ruch; kino 
— to również nuch. Chaplin robił w tej 
dziedzinie doniosłe doświadczenia. 

Ale omyli się ten, kto spodziewa się na 

Ludziach areny emocyj, zapowiedzianych 
w anonsach Pana. Punktem bowiem cięż- 
(kości akcji jest tutaj nie cyrk jako taki, 
a dość pospolity romans akrobatki Mary i 
i woltyżera Jacka. Romans, jak to zawsze 

bywa, napotyka przeszkody; największą 
jest osoba dyrektora cyrku Morgana, któ- 
ry — zgodnie z odwiecznym szablonem — 

reprezentuje czarny charakter. Pragnie, by 
Mary została jego żoną, Iboksuje się z Jac- 
kiem, wali w ucho miłego berbecia Bobby 
i od czasu do czasu wybucha demonicznym 

śmiechem, błyskając wspaniałem uzębie- 
niem. Ale, jak wiadomo, jest sprawiedli- 
wość w filmach: wiemy o tem zgóry i cze- 
kamy chwili, kiedy dzielny Jack wybije 
szczękę Morganowi. Taki moment nastąpi 

na końcu. Potem Jack i Mary będą szczę- 
śliwi. A Morgan do śmierci będzie zgrzy- 
tał swem wspaniałem uzębieniem. 

Oto wątek, treść i nawet idea filmu. 
Wszystko, co wchodzi w, zakres romansu 

miłosnego i wyroków: sprawiedliwości, z0- 
stało w nim wyczerpane. Natomiast wiele 

zagadnień, które wchodzą w zakres kine- 
matografji, pominięto. Reżyser uważał, iż 
widzowi powinno wystarczyć, kiedy mu 
pokażą rozpędzone ikonie, rozpędzonego sło 

nia i rozpędzone samochody. Jest jeszcze 
pochód wilbłądów, jedno ponwanie, sporo 
boksowania i katastrofa automobilowa. 

w. 

BREE ERIE TTT TSS 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— PODSTĘPNA KRADZIEŻ. — Je- 

dna z tancerek restauracji „Polonia* Ma 

rja Zając w chwili, gdy przechodziła u- 
licą Niemiecką została zatrzymana przez 
jakąś kobietę, która zapytała, czy nie 
znalazła zgubionej przez nią broszki. 

W tym czasie koło tancerki powstał 
t. zw. sztuczny tłok, utworzony przez 
bandę złodziei, którzy korzystając z chwi 
iowej nieuwagi  Zającówny, rozcięii 
brzytewką jej torebkę i wyciągnęli 510 
złotowy banknot. 

Kradzież Zającówna zauważyła do - 
piero wówczas, gdy weszła do sklepu 
w celu poczynienia sprawunków. Poli- 
cja aresztowała kilku podejrzanych o"tę 
kradzież, 

„ — Młodociani złoczyńcy. — Policja 
zlikwidowała szajkę młodych złodziei 
składającą się z dzieci w wieku od 12 
do 15 lat. Szajka ta dokonała ostatnio 
szeregu kradzieży, a między innemi w 
mieszkaniu p. Julji Krasnodębskiej przy 

ulicy Witoldowej nr. 25, skąd złodzieje 
skradli różne rzeczy wartości 600 zł. — 
Pozatem dokonali oni sżeregu kradzieży 
na plażach. Aresztowanymi okazali się: 
12-letni Jan Piotrowski, 13-letni Teodor. 
Rogowski i 15-letni Wacław Bogusław 
ski, uczniacy szkół powszechnych. Pod- 
czas badania chłopcy przyznali się do kradzieży. Zostaną oni przesłani do do- mu poprawczego w Wilucianach. 

— Jagielio okradt Petronele, — i nacy (Filarecka 39) skradł RPA GLS (Szeptyckiego 92) łóżko oraz bieliznę. BÓJKA. — Namiot Zelik (Szpitalna 4) A trakcie bójki na tle porachunków _osobi- z. z Purto m został uderzony r w rami i - kiem czego doznai dia Pwt a R. 
— Samobojstwo. — Szybanowa i 74 (Krzywe Koto 20.27) > celu aus się życia wypiła dotąd nieustalonej trucizny. Po_ udzieleniu pomocy lekarz pogotowia od- wiózł desperatkę do szpitala Sawicz w stanie bardzo ciężkim. Przyczyna nieustalona. 

ŚWIĘCIANY 
— Świętokradztwo. — W kościele 

w Hoduciszkach nieznani Sprawcy zni- 
szczyli urźądźenie koło obrazu M. B. 

Kto tego dokonał , dochodzi policja. 
— POŻAR W MAJĄTKU. — Piorun 

podpalił stodołę w majątku Karolinowo 
gm. komajskiej, gdzie uległ zniszczeniu 
zapas zboża wartości około 12 tysięcy 
złotych. 

j— Z powiatu Wileńsko-Trockiego.. Na 
„wsi wesołej, wsi spokojniej" i smutno i 5ро- koju brak. Po długotrwałej suszy, która dała 
możność znakomitego zbioru siana i koniczyn 
pod względem jakościowym, ale średnim co 
do iłości siana łąkowego, a 'wręcz fatalnym dla 
wymarzłych koniczyn, przystąpiliśmy do żniw. 
Żyta wszędzie zżęte i tam, gdzie nie zostało 
Przypalone, mają dobre ziarno. Dotąd jednak 
nikt nic nie zwiózł, gdyż leje prawie bez przer 
wy od tygodnia. Wczesne jęczmienie częścio- 
wo zżęte na piaskach, jak również owsy, ale 
znakomita większość stoi i już przejrzała, bo 
ani sposobu do -zżęcia przystąpić. : 

: Žyto juž porasta a jarzyny kładą się na 
ziemi i porosną, lub wysypią się. 

Już trzeci rok z rzędu oziminy rosną w 
kopach również jak część jarzyn. Kartofle moc- 
no od suszy ucierpiały, bo po  okwietnieniu 
dają małą ilość drobnych bulw, z których 
wyrastają drugie. Teraz od ciągłych deszczów zacznie się gnicie. Rolnicy próżno stukają w barometry, — 740 m.m. i żadnej tendencji ku 
pogodzie. 

Wszystko zda się sprzysięgło na nas: na- wet te nędzne plony, co a gleba i klimat 
dać mogą, nie dają się zebrać, choć ta zniko- 
aa Reda wewnętrznego zużycia na ` zostaje, ni 7 i Ё 

odpowiedniej RZE: AE 
U nas 60 pudów t.j. 10 centn. z hektara 

uważa się już za dobryurodzaj, gdy wedie wiadomości z Poznańskiego gorsze żyto wy- 
dało 176 pudów, a owies 225 pud. z ha. 

Nic więc dziwnego, że rolnicy tracą wszel- 
ką nadzieję opłacenia podatków i procentów 
od pożyczek, ale, co gorsza, — opłacenia ro- 
bocizny. Zato kradzieże 'wszelkiego rodzaju szerzą się epidemicznie: niema dnia, by tu 
lub ówdzie nie włamali się do domu, lub Spicn- 
rza, nie napadałi na przejezdnych, nie mówiąc 
już o kradzieżach leśnych i polnych. 

Niestety, rolników nie stać na wyjazdy wy 
poczynkowe nad morze, lub w góry; — ich 
letniska zdrowia i humoru nie przysparzają! 

Rolnik, 

‚ w © 

Wysiłek robotników 
wileńskich 

dr. Brokowski wśród 

cegielników 
W piątek dnia 4 sierpnia na zaprosze- 

nie Robotniczego Związku Zawodowego 
Cegielników, udali się na teren b. cegielni 
„Trynopol* przy trakcie Wilno — Kalwa- 
rja Prezes Rady Głównej Zjednoczenia Ro- 
botniczych Związków Zawodowych Ziem 
Północno - Wschodnich poseł dr. St. Bro- 
kowski członek prezydjum tejże Rady 
red. B. W. Święcicki wi towanzystwie se- 
kretarza biura p. Romualda Iwanowskiego 

Cegielnia ta, po upadku firmy „Tryno- 
pol”, przeszło od miesiąca pracuje pod zag 

rządem, powołanej do życia przez „Zjedno- 
czenie „Spółdzielni Robotniczej Wyrobów 
Ceramieznych'*, zatrudniając narazie oko- 
lo 40 mwykwalifikowanych  cegielnikow 
związkowych i kilkunastu najemników w 

charakterze sił pomocniczych. 
W ciągu pierwszego miesiąca pracy 

„Spółdzielnia wyprodukowała przeszło 400 
tysięcy cegieł, zdobywając środki na kon- 
tynuowanie pracy, której naczelnym kie- 
rownikiem jest sekretarz generalny Rady 
Głównej „Zjednoczenia* p. Edward Kopeć. 

Ofiejalna lustracja cegielni przez pre- 
zydjum Rady miała charakter uroczysty. 
Związek przybrał bramę wjazdową ziele- 

nią i chorągwiami o barwach narodowych. 
Po zwiedzeniu cegielni na. zarządzenie pre- 
zesa «Rob. Zw. Zaw. Cegielników Wrony, 
odbyła się masówka robotnicza. Pa prze- 
mówieniu powitallnem prezesa Rady Nad- 
zorczej „Spółdzielni* E. Kopcia, zabrał 
głos posel Brokowski, który podkreślił do- 
niosłość zbiorowego wysiłku Rady Zjedno- 
czenia i Związku Cegielników(, wyrażając 
temu ostatniemu uznanie jako prezes Zjed- 
noczenia i poseł wileński. Robotnicy zgo- 
towali posłowi Brokowskiemu serdeczną 

owację, manifestując przy tej okazji swe 
przywiązanie do BBWR., pod którego opie- 
kuńczem okiem mają możność pracować ku 
swemu pożytkowi ogółu. 

Podkreślić tu należy z całym nacis- 
kiem, iż organizacja „Spółdzielni robotni- 
czej wyrobów ceramicznych*  postawioną 
jest wzorowo i rokuje najlepsze nadzieje 
rozwoju. Robotnicy, będące zainteresowani 

w egzystencji własnej placówki spółdziel-- 
czej, pracują z caliem zaparciem, mimo, iż 

niejednemu z nich, z racji przebycia dłu- 
giego okresu bezrobocia, doskwiera bieda. 
Niema wśród nich ani malikontentów, ani 
wykolejeńców; wiszyscy ożywieni są idea- 
lem uczciwej pracy zarobkowej i nadzieją 

lepszej przyszłości. Spółdzielnia ich, ze 
względu na wyborową produkcję cegły, za- 
sób surowca i urządzenia techniczne, ma 
mimo kryzysu, możność nawrotu do daw- 
nego stanu produkcji, egzystującej na tym 

terenie firmy „Trynopol*. W najbliższym 
już czasie spodziewane jest podniesienie 
produkcji do normy 600 tysięcy sztuk ce- 
gły miesięcznie. 

Wzmiankować się godzi, iż poza zwierz 

chnem kienownietwiem, jako prezesa Rady 
Nadzorczej Spółdzielni p. E. Kopóia, za- 

rząd jej stanowią: kierownik administra- 

cyjny p. Rosochacki, oraz prezydjum Ro- 
botniczego Związku Zawodowego Cegielni- 
ków w osobach robotników Wrony'i Urba- 
nowicza. 

Pos. 

  

— RUOH KAJAKOWY PRZEZ RZEKĘ 
SZCZARĘ STALE SIĘ WZMAGA. Co- 

rocznie Słonim nawiedza cały szereg wy- 

cieczek kajakowych ze Lwowa, Warszawy, 
Kobrynia, Pińska, Augustowa, ba nawet z 
Poznania i Bydgoszczy, oraz z szeregu in- 

nych miast, gdzie sport rzeczny jest. nale- 

życie spopularyzowany i ma odpowiednią 
ilość zawodników. Liczba przejeżdżających 
przez Słonim wzrasta z dnia na dzień. Wy- 
cieczki wodne, których trasa wynosi nie- 

raz ponad 2400 kilometrów, nie są już tą 
rzadkością, jaką były rok czy dwa temu. 
Niemal codziennie przystań słonimska Li- 
gi Morskiej i Kolonjalnej gości zawsze 
nam miłych podróżników i coraz częściej 
jest miejscem 'wypadowem i docelowem 

poszczególnych wycieczek. 
Zwiększeniu frekwencji przypisać należy 

w pierwszym rzędzie systematyczny roz- 
'wój sportu rzecznego w. Polsce wogóle, о- 
raz (może w: niemniejszej mierze) tą oko- 
liezność, że Słonim z dniem 1 lipca br. zo- 
stał zaliczony do rzędu stacyj kolejowych, 
co których i od których członkowie towa- 
rzystw krajoznawczych i turystycznych 
korzystają ze znacznych (jedna trzecia), 

ulg kolejowych, 
Wzmożony ruch wycieczek kajakowych 

wpłynął na zainteresowanie się tym spor- 
tem przez miejscowe społeczeństwo. To też 
w r. b. zorganizowany został przy miejsco- 
wym oddziale Ligi Morskiej i Kolonjalnej 
specjalny Klub Kajakowców, który rozpo- 
czął niezmiernie fortumnie popularyzację 
tego arcymiłego i szlachetnego sportu. Skut 

ki pracy klubu są pokaźne: 150 kajaków. 
w Słonimie, rozbudowa przystani, mo i czę 
ste, specjalnie tu lubiane wycieczki rzeczne 

Dalszą zachętą do pracy na tym odcin- 

ku będą zapewne liczne imprezy sportu 
rzecznego, których w Słonimie niestety za 
dużo narazie niema. K. 

— MECZ „MAIKABI“ Stonim contra 
„MAKABI* Wołkowysk. — W ubiegłą so- 
botę, na miejscowem boisku rozegrany z0- 
stał mecz między drużynami „Makabi* Sło 
nim contrą „Makabi* Wołkowysk z wyni- 
kiem 1:5 na korzyść drużyny słonimskiei. 

— ŚWIĘTO ŻYDOWSKIE W ŁYNG- 

MIANACH. Rok rocznie w dniu 11 sierp- 
nia Żydzi obchodzą rocznicę zbtrzenia Je- 
rozolimy. W dniu tym liczne pielgrzymki 
tak z Polski jak i z Litwy udają się na 
historyczny. cmentarz wi Łyngmianach, 
gdzie również mają miejsce ' tradycyjne 
spotkanie obywatteli obu państw. 

Do władz wojewódzkich zgłosiła się one- 
gdaj delegacja prosząc o zniesienie opłat 
az udzielone przepustki. 

    

1 P. P. Leg. zwyciężył 
ostateczny wynik meczu 3:1 

Poznań). Zwłaszcza ten ostatni swem opa- 
nowaniem i dobrem ustawianiem się prze- 

szkadzał atakowi Makabi. 
Jeden z ataków wojskowych napastni- 

I przebieg niedzielnego, finałowego me 
czu 1 pp. Leg. — Makabi i wezorajsza, 15- 
tominutowa dogrywika wykazały, że po 
dolkompletowaniu drużyny, pułk jest dziś 
klubem bezkonkurencyjnym. 

Tempo, celowość zespołowych akcyj, 
wykonanie techniczne, słowem wszystko, 
czego wymagamy od piłkamza, zademon- 

strowała nam drużyna 1 pułku. 
Jakieś małe uzupełnienia personalne, 

jakieś przesunięcia, a wynik niespodziewa 
nie dobry. 

Wojskowi byli lepsi o pół klasy, nacie- 
rali, zagrażali bramce i zwyciężyli pewnie 

Mogli poprawić jeszcze wynik. 
Makabi spadła z formy. Grała słabiej 

i mimo dużej dozy zapału, nie mogła zwy- 

ciężyć. W tych warunkach zdobycie przez 
nią tytułu mistrza byłoby niesprawiedli- 
wością. 

Wezonajsza dogrywka 
następujący: 

Wojskowi narzucają tempo i gniotą— 
Dwa, trzy ataki Makabi rozbijają się o 
mur obrończy, tworzony przez Chowańca i 
nowopozyskanego Marzeckiego  (Legja— 

miała przebieg 

ków kończy się strzałem Zbroji. To już 
w sposób ostateczny decyduje o wyniku. 

Makabi nie może marzyć o wyrówna- 
niu. Pragnie tylko zdobyć goal honorowy. 
Zdobywa go z karnego w ostatniej minu- 
cie. Ostateczny wynik 3:1. 

1 pp. Leg zdobywa mistrzostwo, jeśłi 
mie liczyć spotkań z mistrzem podokręgu 
Ibaranowiekiego 78 pp. — Sądząc z dzisiej- 
szej, doprawdy mistrzowskiej formy, nie 

może przegrać. 
A więc jest mistrzem i będzie walczyć 

o wejście do Ligi. 
* 

Po dogrywce odbył się mecz towarzy- 

ski. Do przerwy drużyny grały w tych sa- 
mych składach, przyczem Pawłowski zdo- 
był dia pułku 2 bramki, Po przerwie ‘,7 КИ 
ku graczy zastąpiono rezerwowymi (w 1 
pułku grał Nikołajew). Ta część meczu wy 
padła nieciekawie. t. 

* > 

Wielki rajd motocyklowy WKS Legja 
Doroczny raid motocyklowy stołecznego 

klubu wojskowego „Legja* na trasie Warsza- 
wa — Wilno — Warszawa rozpocznie się w 
sobotę i w dniu tym — o 4-ej — spodziewa- 
ne jest przybycie pierwszej maszyny. Komisja 
sportowa spotykać będzie zawodników na pół- 
metku, na szosie, w pobliżu kaplicy ponarskiej. 

Przez niedzielę zawodnicy zwiedzą Werki, 
poczem w poniedziałem o 4 rano, nastąpi start 
do drugiego etapu raidu. 

Gdzie będzie ten start i gdzie będą zaga- 
rażowane maszyny, jeszcze niewiadomo, gdyż 
Magistrat nie zezwolił na zagarażowanie ma- 
szyn raidowych w pustym pawilonie wysta- 
wowym w ogrodzie Bernardyńskim, t.j. tam, 
gdzie gościły one w poprzednie lata. ||| 

Z uwagi na tę niespodziewaną i niedającą 

się wytłumaczyć decyzję władz miejskich Wil. 

    

— Z KOMITETU MICZKIEWICZOW- 

SKIEGO W NOWOGRÓDKU. Gdy przed 

rokiem zalkończone zostały uroczystości 

„Dni Mickiewiczowskich*, Komitet uwiecz 

nienia pamięci Ad. Mickiewicza w ziemi 

Nowogródzkiej, postawił sobie, jako dal- 
sze zadania: utworzenie w Nowogródku 
Muzeum i Bibljoteki im. Wieszcza, wyku- 

pienie Jego rodzinnego dworku i brzegów 

Świtezi z rąk prywatnych, oraz szerzenie 

Jego pism za pomocą wydawnictw tanich, 

każdemu dostępnych. — Obecnie ta ostat- 
nia część programu została urzeczywistnio 

ną, gdyż oto 'w Ibieżącym miesiącu ukaże 
się trzecie wydanie (piętnasty tysiąc) 

„Pism* Midkiewicza, w jednym tomie, 0z- 
dobnie oprawnym w: płótno, z ilustracjami 

- według rysunków Andriolllego. 
Pierwsze i drugie wydanie „Pism“ nie- 

mal już wyczerpane, sprzedawane było w 

cenie 4 zł. 90 gr. za egzemplarz. — Trze- 

cie wydanie zaopatrzone w komentarze, bę- 
dzie miało lepszy druk i papier, jak rów- 

nież solidniejszą  ckładkę. Zmaczną 

część tego nowego nakładu jest już zamó- 

wiona. — Prócz tego cieszy się popytem 

wydanie broszurowane „Pana Tadeusza" 

w cenie 80 gn. za egzemplarz oraz portre- 

ty Mickiewicza, w trzech rozmiarach w 

cenie 15, 25 i 50 gr. — Portrety są do 

nabycia w: biurze Komitetu w Nowogród- 

ku i w Schronisku nad Świtezią, odwie- 

dzanem przez wszystkie wycieczki przyby- 

wające do Nowogródczyzny. — Młodzież 

szkolna, harcerze, otrzymują portrety bez- 

płatnie. в 

Przy zakończeniu roku szkolnego w 
szkołach powszechnych  nowogródzikich, 
wydawnictwa Komitetu rozdawane były 
najlepszym uczniom jako nagrody. — W 
dniach ostatnich SS. Nazaretanki, przy- 
byłe *z Stanów: Zjednoczonych, gdzie pro- 
wadzią polskie szkoły, zabrały okazowe 
egzemplarze tych wydajwnietw, dla ich roz 
powszechnienia wśród polskiej młodzieży 
za Oceanem, 

O tem; że książki te trafiły „pod strze- 

chy*, jalk sobie tego życzył Mickiewicz, 

przekonać się można, widząc nieraz w 

Nowogródku u odjezdżających w dzień tar 

gowy gospodarzy, wyglądającą z pod ko- 
żucha czy chustki, czerwoną lub błękitną 

ckładkę „Pism. 
Komitet Miekiewiczowski dąży stale do 

wykonania również innych swych zadań, 
pomimo trudności finansowych, które nie 
pozwoliły dotąd przystąpić do ich urzeczy- 
wistnienia. 

W ciągu ubiegłego i bieżącego miesią- 
ca złożone zostały w PKO na cele Komi- 
tetų Mickiewiczowskiego dary następują- 
ce: 
Od Muzeum Narodow. w Krakowie 5 zł. 

Prof. dr. Tad. Brzeski 20 A. 
Kazimiera Iłłalkowiezówna 5 R 

Prof. Adam. Krzyński 2 zł. 
Prof. Jułjan Krzewiński 2 zł 
Dr. Stanisław Lam 10 zł. 
Dr. Tad. Lehr Spławiński 3 zł. 
Jan Lamański 5 d. 
Ks. Biskup Ant. Szlagowiski 20 zł. 
Julljan Tuwim 50 zł. 
Prof. Stan, Windakiewicz 10 zł. 

Prof. Marjam Zdziechowski 5 zł 

Komitet Mickiewiczowski składa niniej 
szem serdeczne podziękowanie wszystkim, 
którzy tak ofiarnie przyczyniają do ociąg- 
nięcia jego celów. M .Róm. 

— ROCZNICA WYMARSZU PIERW- 
SZEJ KADRÓWKI W NOWOGRóÓDKU. 
W dniu 6 bm. komitet organizacyjny na 
czele z miejscowym starostą p. Winczew- 
skim, zorganizował program obchodu rocz- 
nicy wymarszu Pierwszej Kadrówiki. Pe ca 
łodziennych zawodach sportowych, mar 

  

Klub Cyklistów i Motocyklistów,  organizu- 
jacy przyjęcie uczestników raidu ma multum 
kłopotu: Nie tak to łatwo znaleźć równie wy- 
godne pomieszczenie dla znacznej ilości zawod 
ników i maszyn. 

Nadmienić należy, że honorowym koman- 
dorem raidu jest wiceminister spr. wojskowych 
gen. Sławoj-Składkowski, a w skład honoro- 
wego komitetu wchodzi p. wojewoda Beczko- 
wicz. ° 

Trzeci raid motocyklowy „Legji* wchodzi do 
liczby imprez przewidywanych w programie 
walk o tytuł mistrza Polski, to też impreza ta 
gromadzi na starcie elitę szosowców — me- 
tocyklistów. 

Miejsce startu do drugiego etapu podamy 
po ustałeniu jego przez władze Wil. T-wa C. 
i M. (t) 

z © ERZTEENOWEEANE NES 

  

szach w maskach gazowych, strzelanie z 
broni matokalibrowej i zawodach lekko - 
atletycznych przy udziale zawodników: — 
miejscewej organizacji Związku Strzelec- 
kiego — wieczorem urządził obozowisko z 
oxolicznościowemi przemówieniami, ku 
uczczeniu wymarszu Pierwszej Kadrówki 
wi bój o niepodległość. 

W imieniu Związku Legjonistów prze- 
mawiał kapitan Majcher, który w swem 
przemówieniu scharakteryzował ideologję 
tej gamstki, która w dniu 6 sierpnia 1914 r. 
wyruszyła z Oleandrów, — niosąc zapał i 
czyn wstępny wielkiemu dziełu  Odrodze- 
nia. ® 

Zkolei przemawiał w imieniu Legjonis- 
tów Młodych profesor Majchrzycki nawią- 
zując wiekopomne dzieło podane w spóściz- 
nie młodym, by w pracy: dla dobra całości 
wytrwale — naśladując swych poprzedni- 
ków, nieśli owocne czyny, wznosząc — pod- 
chwycony pnzez obecnych okrzyk na cześć 
Marszałka Józefa Pilsudskiego. 

Orkiestra P. P. odtworzyła, szereg wią- 
zamek i pieśni legjonowych, poczem zebra- 
ni w wzniosłym nastroju rozeszły się. 

  

— Plaga kradzieży. W dniu 4-VIII r. b. w 
okolicy Paszkiewicze gm. Raduńskiej przez nie 
zamknięte okno do mieszkania Kijucia Cyprja- 
na dostali się nieznani sprawcy, skąd skradii 
z szafy zapomocą podrobionego klucza har- 
monję dwurzędową, kamizelkę, zegarek kieszon 
kowy, ubranie męskie; płaszcz gumowy izega- 
rek ręczny, ogólnej wartości 250 zł.. 

W 6 b.m. u m-ca m. Lidy Wogina Nochima 
dokonano kradzieży puszki blaszanej, która by- 
ła ukryta pod poduszką w mieszkaniu. W pusz- 
ce znajdowało się 100 rubli ros. w Bilonie (nie- 
mieckie marki srebrne i 7 weksli podpisanych 
na suię paru tysięcy złotych. 

W nocy z dnia 6 na 7 sierpnia r.b. nie- 
znani sprawcy włamali się do mieszkania Gota 
Łejpy, m-ca wsi Sokoły gm. Żyrmuńskiej i 
skradli maszynę do szycia, oraz 2 suknie ogól- 
nej wartości 250 zł. * 

W w nocy z dnia 6 na 7 b.m. we wsi Kul- 
miszki, gm. Żyrmeńskiej, na szkodę Mowszy 
Cieślara, z mieszkania skradziono płaszcz mę- 
ski, pantofle damskie, ogólnej wartości 70 zł. 
Obecnie Władze policyjne mają wiele kłopotu 
ażeby winnych kradzieży odszukać i oddać w 
ręce sprawiedliwości. 

— Samobójstwo. W dniu 6 sierpnia r.b. 
m-c wsi Mosiewicze gm. Białohrudzkiej. Ru- 
ślewicz Bronisław, popełnił samobójstwo przez 
powieszenie się. 

— Qlejarnia znów stanęła, W dniu 4-VHI 
r.bb. z powodu braku surowca, olejarnia Sze- 
men w Lidzie przy ulicy Mało-Dworcowej na 
czas nieokreślony wstrzymała pracę, skutkiem 
czego pozostało 12 robotników bez pracy. 

— Baptyści modlą się. _W dniu 7 sierp- 
nia r.b. w lokalu przy ulicy Zamkowej Nr. 37, 
w Lidzie, zostały odprawione modły sekty 
baptystów przez kaznodzieję Pancewicza Jana. 

— Leguńska herbata. W dniu 6 sierpnia 
r.b. Związek Legjonistów urządził w lokalu 
Koła Polek wspólną herbatę, w czasie której 
wzniesiono szereg toastów na cześć  Komea- 
danta. W miłym nastroju, wśród wspomnień 1e- 
guńskich czasów, herbatka przeciągnęła się do 

- białego rana. 
Inicjatorem był ob. Gawlik Stanisław. 

OBCHÓD ROCZNICY CZYNU SIERPNIO- 
WEGO 

W. dniu 7-VIII r.bb. w m. Lidzie w związ- 
ku z 18-tą rocznicą wymarszu 1-ej kadrowej, 
odbyło się nabożeństwo, poczem defilada, w 
ktorej wzięły udział PW. 77 p.p. 5 p. lot. straż 
ogniowa, sokół, zw. podoficerów i poczta. 

Po defiladzie na Zamku Gedymina -odbyty 
się przemówienia przy udziale około 2000 osób, 
na których przemawiali: naucz. tniejskiego gi- 
mnazjum, członek Związku Legjonistów ob. 
Hanus Marjan i p. Bożek, nauczyciel szkuły 
pow. W przemówieniąch swoich mówcy poru- 
szyli czyny 1-eį Kadrówki, oraz zakusy Niem- 
ców na połskie Pomorze. 

Po: przemówieniach sformował się pochód, 
przechodzac--przez miasto i wznosząc okrzyki 
na cześć Pomorza, Śląska, Gdyni i Gdańska, 
poczem pochód rozwiąwał się. Zebrani przyjęli 
jednomyślnie uchwałę  piętnującą działalność 
niemieckich. organizacyj terorystycznych na te- 
renie w. m. Gdańska. i- Pomorza. `
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grodžiej ska 
— GŁOWY MIASTA LENIĄ SIĘ. W 

ubiegły poniedziałek miały się odbyć dwa 
posiedzenia komisyj, a mianowicie komi- 
sji teatralnej i komisji mieszanej Rady 

Miejskiej i Magistratu w sprawie zniżki 

cen na prąd elektryczny. 
W obu wypadkach ze względu na brak 

gGuorum posiedzenia zostały odroczone. 
Komisja teatralna ma się zebrać w 

dniu 16 bm. i obradować tylko nad spra- 

wą wydzierżawienia, teatru na przyszły se- 

zon teatralny 1932—33, 
Komisja w sprawie zniżki cen na prąd 

€lektryczny miała się zebrać wczoraj we 

„wtorek. 

— ZATWIERDZENIE BUDŻETU GMI- 
NY ŻYDOWSKIEJ. Jak podaje tutejszy 
dziennik żydowski „Grodmer Moment'', wła 
dze nadzorcze mają w najbliższym czasie 

zatwierdzić budżet gminy żydowskiej za 
rok 1931, 

Gdyby zatwierdzenie budżetu miało w 
rzeczywistości nastąpić, wówczas Zarząd 
Gminy miałby prawo ściągnąć składki 
członkowskie w drodze przymusu. 

— NOWY REFERAT PRASOWY I 
BBZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO W 
TUT. STAROSTWIE. Dotychczasowy re- 
ferent wojskowy tut. starostwa p. Matlak, 
objął w tych dniach stanowisko referenta 
prasowego i bezpieczeństwa publicznego 

starostwa grodzieńskiego. 
— NOMINACJE WOJSKOWE W RE- 

ZERWIE. B. dyrektor Kasy Chorych p. 
Amtoni Konzeniowski został mianowany 
podporucznikiem rezerwy. 

— MISTRZEM OKRĘGU W PIŁKAR- 
STWIE ZOSTAŁ W. K. S. 76 P. P. W u- 

biegłą sobotę WKS 76 p. p. pokonał miej- 
scową Makabi w stosunku 3:1 (2:0), tem 

samem zdobywając po raz drugi tytuł mi- 
strza Białostockiego OZPN. 

W rozgrywkach tegorocznych wojsko- 
wi zaprezentowali się pod każdym wzglę- 
dem dobrze, wylkazując przez cały sezon 

równą formę i znajdując się od początku 
wozgrywek na czele tabeli . 

Z rozegranych spotkań tego sezonu 
wojskowi mają na swem koncie tylko jed- 
ną porażkę. 

Zdobycie mistrzostwa okręgu po raz 

drugi przez zespół wojskowych chwalebnie 
świadczy o kierownictwie danego klubu 
GTFYVVYYYVTYYYYYWYYY" FYYYWYYYVYVYYYVYYTYY*PYY + 

DZIŚ w KINACH P. T. K. 
TEL. 214. CENY ZNIŻONE 
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sean. o g. 6, 8 i 10.15. 
  

Dźwiękowiec 
Kino .„POLONJA”" 

Pocztowa 4. 

Daniele Parola 1 Pierre Baczew 
w największym dramacie dźwię- 

kowym p. t. ° 

„Miłość Żorżety 
(Miłostki o północy) 

BOZE PBSEWZAT AWA RDTTTRZRZAE | RAJ ORZEC 

Dźwiękowiac 

Kino „ĄPOLLO" 
Dominik. 26. 

1.-szy najwytworn. dźwiękowiec 
obecnego sezonu 

z Harry Piel'em p. t. 

ON ALBO JA 
(VA BANOUE) 

W rolach pozostalych: Valary Bothby 
i Olivia Fried, 

KINO „PALACE“ 
Orzeszk. 18. 

Virginia Valli i Lewis Stone | 
w dramacie p. t. 

KŁAMIESZ KOBIETO 
Wstęp od 45 gr. 

Seans o godz. 6, 8 i 10.15 

MAMA. 
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KINO 
DŹWIĘKOWE 

„ŚWIATOWID 

GRODNO, Brygidzka 2. 

  

B. FARDJOHN 

Tajemnica 
— Nie wiem. Pełno tu zagadek, które 

trzeba wyjaśnić. Miałem nadzieję, że mi 
się to uda, ale teraz, kiedy jestem areszto- 
iwamy... Dick załamał ręce w rozpaczy. — 
Panie Lambert, pan jest naszą jedyną na- 
dzieją! Czy nigdy nie dojdziem do prawdy 
w tej sprawie? 

— Postaram się wyświetlić. — Odpo- 
wiedział sucho Lambert. 

— Tylko niech pan nie pozwoli się wcią 
gnąć na falszywą drogę! Jakby się nie 
składały okoliczmości przeciw mnie i Regi- 

naldowi Boyde, przysięgam, że obaj nie je- 
steśmy winni, 

— Qzy już pan skończył, panie Lam- 
Ъег#? — krzyknął m za drzwi Alby. 

— Zaraz, Alby. 
—Qzy. pan odprowadzi mnie do urzędu 

policyjnego przy Bishop street? 

— Nigdzie indziej nie mogę pana za- 

prowadzić. Będzie to ciężki cios dla niesz- 

częśliwego inspektora Robsona. 

— Biedny wujaszek, co on sobie po- 

myśli ? 
Dick cierpiał moralnie i fizycznie: już 

całą dobę nie jadł nie. 

Z zewmątnz rozległo się znów niecier- 

pliwe wołanie Aplby'ego. 

— Jeszcze jedno słowo, — rzekł szybko 

Lamibert: — Jakby tam nie było, muszę swój 

obowiązek spełnić do końca. Rano w mie- 

szkaniu pana będzie przeprowadzona rewi- 

zja. Niech pam mie nie mówi, bo nie będę 

PEREREYSTTENKTE TN 

„ Mydawca: Staaistaw Mackiewicz. 

  

które potrafiło, ze słabej przed paru łaty 
drużyny skompletować poważny i prawie 
że bezkonkurencyjny zespół piłkarski na 
terenie białostockiego okręgu. 

Tak jak w zeszłym mroku, wojskowi 
staną do rozgrywek  _międzyokręgowych 
o wejście do ligi z przeciwnikiem, którym 
będą mistrzowie Wilna i Brześcia, 

Wyznaczony na niedzielę mecz o mistrzo 
stwo kl. A. pomiędzy Oresovią a Kraftem 
nie odbył się z powodu nieodpowiedniego 

stanu boiska. 5 
W Białymstoku. Jagielionja pokonała 

Suwalską Makabi w stosunku 6:3. 

— HIGJENA SZKOLNA NA TERENIE 
MIASTA GRODNA. Miejski lekarz szkół 

powszechnych chrześcijańskich w ciągu 
pierwszego półrocza w Grodnie zbadał 4589* 
dzieci i stwierdził chorych zakaźnych 204, 

na gruźlicę gruczołów chłonnych 223, 
gruźlicę płue 5, chorób skórnych 151, cho- 
rób nosa 211, chorób uszu 31, jaglicę S, 
podejrzanych na jagilicę 7, odwiedzin do- 
mowych dokonano 192, wygłoszono poga- 
danek 209, odbyto konferencyj z rodzica- 
mi 867, skierowano do przychodni 445 dzie 
ci, dokonano badań indywidualnych 418. 

Lekarz szkół powszechnych żydow- 
skich Tewa „Тол“ zbadał 1264 dzieci i 

stwierdził chorych zakaźnych 38, odesłał 
do przychodni 370, zarządził wykąpanie 
312 dzieci, ostrzyżono 400. Dokonano od- 
wiedzin domowych 134. Lekarz wygłosił 16 

pogadanek. 
Statystyczne dane zaczerpnięte są ze 

sprawozdania wydziału sanitarnego Magi- 
stratu za pierwsze półrocze r. b. 

— NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK NA 
HUSTAWOE. W niedzielę bm. na placu, 
należącym do T-wa „Jordan“ bawiły się 

jak zwykle, dzieci. Wśród bawiących się by 
ła 10 letnia Wanda Barikowska, która, 
schodząc z huśtawiki, trafiła pod drugą 
huśtawikę będącą w ruchu. Uderzenie 
było fatalne i w stanie b. ciężkim przewie- 
ziono B. do szpitala. 

  

— WYPADEK NA MOŚCIE. Na moś- 
cie rzeki Hrywda pod Iwacewiczami, który 
jest stale ochraniany przez specjalnego 
strażnika kolejowego i w nocy nikomu nie 
wolno przez mist przechodzić, z soboty na 

niedzielę jakiś osobnik starał się w nocy 
przez most przedostać. Na okrzyk strażni- 
ika gdzieś się schronił, ale następnie pe 

pewnym czasie swój manewr powtórzył. 
Na trzykrotne ostrzeżenie strażnika, 

wobec niezatrzymania się, strażnik zrobił 

użytek z broni i zabił danego osobnika, za- 
wiadamiając jednocześnie miejscowy po- 
sterunek policji. Po przybyciu ma miejsce 
władz z p. starostą Kossowskim na czele, 
zrew:dowano zabitego, lecz żadnych doku- 

mentów przy nim nie znaleziono, był je- 
dnalk przyzwoicie ubrany, co wyklucza mo- 
żliwość niezrozumienia ostrzeżenia, snac 

miał jakiś cel, który zabrał z sobą do 
grobu. 

"”DOM DREWNIANY nowy, z dużym placem 
(około 950 sążni3) DO SPRZEDANIA. Wiado- 

mość: Dr. Finks Baranowicze, dom kol. Nr. 4. 

— W SPRAWIE WYBORÓW. BURMI- 
STRZAĄ. Jak się dowiadujemy, wobec nie 
dojścia do skutku poprzedniego posie- 
nia Rady Miejskiej w sprawie wyborów 
burmistrza, władze administracyjne mogą- 
zarządzić wikrótce nowe wyłbory. 

OZNAKA ATPK AT STT LAT RUS 

Racjonalnie Ulokowana 
Gotówka 

w dobie kryzysu to wkład 

w KOMUNALNEJ KASIE 
OSZCZĘDNOŚCI POWIATU 

GRODZIEŃSKIEGO 

Wysokie oprocentowanie—całko- 
wite bezpieczeństwo — wypłaty 

na każde żądanie. 

   

    

     

     

       

  

  

Z powodu remontu 

kino nieczynne 

Kelthpool-Square 
sluchać. Jedyne, co mogę powiedzieć ma po 
ciechę, to, że ja również śledzę już od ре- 
winiego czasu tych trzech ludzi, o których 
pan mówi. Jeżeli moje podejrzenia się 
sprawdzą, nie będzie pan miał powodu do 
skamg. A teraz już dosyć: Już skończone, 
Apiby! 

Ponde i jego kolega odebrali rozkaz 0- 
bserwowania domu Samuela Boyde'a. Je- 
den z nich — od strony Keithpool-sq., a 
drugi od pnzeciwnej strony, od ogrodu. 
Każdy podejrzany przechodzień miał być 
natychmiast odprowadzony do urzędu po- 
licyjnego. Tymczasem Lambert, Aplby i 
Dick udali się na Bishop.street. 

Zmęczona i przygnębiona twarz inspek 
tora postarzala i wyciągnęła się, kiedy do- 
wiedział się, o co oskarżano Dicka. 

Obaj patrzyli sobie w oczy przez chwil 
kilka. Bez słowa, inspektor spisał proto- 

kół. 
— Zanim poddam się rewizji, — po- 

wiedział Dick — chcę dać pewne wyjaś- 
nienie, 

— Ja bym tego nie robił ma: pana miej- 
scu, — poradził Lambert. 

— Nie, zrobię to i nikt mnie nie za- 
trzyma, Milczenie w mojej sytuacji byłoby 
równoznaczne z przyznaniem się do winy, 

a ja jestem niewinny. 
W pokoju nie było nikogo, prócz nich 

trzech, bo Lambert na wszelki wypadek 
kazał dyżurmnemu policjantowi wyjść. — 
Wzburzony, ledwie trzymając się na no- 

TI ABIT ES 

Radjo wileńskie 

ŚRODA, DNIA 10 SIERPNIA 1932 R. 
11.58: Sygnał czasu. 15.10: Program dzien- 

ny. 15.15: Głosy ludzkie w muzyce. (pryty) 
15.35: Komun. met. 15.40: Audycja dla dzieci. 
16.05: Haydn — Symfonja d-dur (płyty). 16.35: 
„Wiek XX — wiekiem sportu* — djalog. 

17.00: Koncert. 18.00: „Wieś w przezy- 
ciach Bol. Prusa" odczyt. 18.20: Muzyka lek- 
ka.19.00: „Na szlaku kadrówki* — felj. 19.15: 
Litewska audycja literacka. 19.30: Program na 
czwartek. 19.35: Prasowy dziennik radjowy. 
19.45: „Co nas boli?* — przechadzki Mika 
po mieście. 19.55: Rozmaitości. 
20.00: Koncert chóru. 20.35. Kwadrans literac 
ki. 20.50: Koncert solistów. 21.50: Komunikaty. 
22.00: Muzyka taneczna. 22,25: Utwory J. S. 
Bacha (płyty). 22.40: Wiadomości sportowe. 
22.50: Muzyka tan. 

Giełda warszawska 

Z dnia 9 sierpnia 1932 r. 

DEWIZY I WALUTY 
Belgja 123,80—124.11—123.49. 
Bukareszt 5,43—5,37—5.31. 
Holandja 359.15—360,05—358,25. 
Londyn 30.85—30.82—31—30.68. 
Nowy York 8,923—8,903—8,343. 
Nowy York kabel 8,928—8.948—8.908. 
Paryž 34,94—35.03 — 34.85. 
Praga 26.40 — 26.46 — 26.34. 
Szwajcarja 173,80 173,85—174,26 

174,26—173.40. 
Włochy 45.40—45.42—45,18. 
Berlin 212,25. 
Europejske mocniejsze. 

PAPIERY PROCENTOWE 
3 proc. budowlana 34,5. 
4 proc. inwest. 94.5. 
4 proc. inwest. ser. 103,5. 
5 proc. konwers. 36.25.—36. 
4 proc. dolarowa 48.5—48.60. 
7 proc. stabilizacyjna 48,13—49,75—48,40— 

48,52 i pół. 
8 proc. L. Z. Ziem. 48. 
5 proc. L. Z. m. Warszawy 45.5 
8 proc. L. Z. m. Warszawy 55.88—56.75. 
8 proc. L. Z. m Łodzi 55,5. 
10 proc. L. Z. m. Siedlec 50.5. 
Tendencja dla pożyczek niejednolita, dla 

listów słabsza. * 

AKCJE 
Bank Polski 70,5. Sole Potasowe 75. 

POŻYCZKI POLSKIE 
W NOWYM YORKU 

Dillonowska 55,5; Stabilizacyjna 49. War- 
szawska 37,5; Śląska 37. 

  

  

Bajki Polityczne 
Aleksandra Zasztowta 

Świeżo ukazały się w druku. 

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

  

  

GABIKET 
Racjonalnej kosmetyki leczniczej 

Wilno, Mickiewicza 31 m. 4. 

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

cjonalnej. 
Codziennie od g. 10—8. 

WZ P:     
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OGŁOSZENIE 
Z powodu likwidacji firmy „Pralni Warszaw 

skiej” w Wilnie, oraz filij przy ulicach: 1) Za 
walnej 40 2) Szpitalnej 20) 3) Mikołaja 3, 4) 
Gaona 18 uprasza się o odbiór bielizny przy 
ul. Nikodema 4 róg Piwnej w ciągu 4 tygod- 
ni. Po upływie wskazanego terminu firma nie 
odpowiada za bieliznę. 

Z poważaniem — 

„Pralnia Warszawska. 

BR GT? BERD TD GEOD GH CDT 
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Potrzebne mieszkanie 
2—3 pokoje z kuchnią, w śródmieściu, 
Oferty do Administracji „Słowa* dla T. C. 

gach, opowiedział Dick: przerywanym gło- 
sem, jaką rolę wyznaczył sobie w tej spra- 
wie od jej początku. Wyjjął z kieszeni do- 
kumenit, tak bardzo dbciążający Reginalda 
i pokazał inspektorowi. 

— Ukrylem go, bo wiedziałem, że ob- 
ciąży powiażnie Reginalda. Gdybym powie- 
dział na śledztwie wszystko, co wiedzia- 
łem, przysięgli wynieśliby bez namysłu 
werdykt przeciw Rieginaldowi, jako 0jco- 
Ibójcy. Ja zaś jestem głęboko przekonany, 
że on nie jest winny i celem moim było 
zdjąć z miego podejrzenie, W tym celu mu- 
siałem odnaleźć prawdziwych winowaj- 
ców, skierowałem więc na to całe moje Si- 
ły i umiejętność. Może się myliłem, ale po- 
'wodowały mną najlepsze chęci i zamiary. 
Pocieszam się, że dzięki moim odkryciom, 
prawda zostanie odkryta. Co jest: w tej la- 
sce, tego nie wiem, ale słyszałem, jak je- 
den z nich krzyknął nagle: „Klejnoty, one 
są tutaj! tutaj!" Wtedy wynwałem laskę 
% jego rąk. Gdybyście mnie nie zatrzymali, 
mielibyśmy morderców, a teraz... 'Westch- 
nął ciężko i tracąc ostatki sił, zachwiał się, 
ale Lambert podtrzymał go. Nawpół przy- 
tomnego odprowadzono go do celi wię- 
ziennej. 

Lambert tymczasem zajął się laską i w 
oczach zdumionego A.pllby wysypał klejno- 
ty. Lambert miał przy sobie spis klejno- 
tów lady Worton, wykireślał je, w miarę 
sprawdzania, a inspektor Robson zapisy- 
wał do protokółu. 

— Pam rozumie chyba, Aplby, że to, co 

man tu widział, mie powinno się rozejść. 

Może pan mówić tyliko o aresztowaniu, ale 

zalbraniam wspominać © innych szczegó- 

ZES ARE WARTA R PE PO OT ATI VI TETIKONTIT TATTO 

Zamkowa 2. Drukarnia „Słowa” 
4 \ 

  

  

SŁOWO 

Dźwiekowe Ceny od 40 gr. Najbardziej sensacyjny podwójny program 
5 1) 3 gwiazdy LILJANA GISH, ROD LA ROQUE ; KONRĄD NAGEL w czarującym romansie džwiekowym 

Kino 2) Uwaga! Nareszcie potężny 

„Helios“ 
ROMANTYCZNA NOC egzotyczny dżwiękowiec MAWAS, SYN DŻUNGLI 
Fasc. przygody w dziewiczych puszczach Indji. Polowania rekinów, walka z tygrysami, polowanie na lamparty. Potworny 

król puszcz orang-utung — Mawas i t d. Na 1 seans ceny zniżone Początek o godz 4 ost 10,20 
  

  

Dźwiękowe kino 

HOLLYWOOD 
Mickiewiczaj22 

tel. 15-28   
Ceny miejsc ma wszystkie seense: Balkon 30 gr., parter 60 gr. 

Dziś! Wielka gwiazda ekranu E w e i i n a H 9 l t 

w arcyfilmie p. t.: w NOCNYM LOKALU" 35 

  

Dsiś! 
Dźwiękowe kiao 

„PAN“ 

Ostatui dzień w wilnie 100 proc dźwiękowy szlagier 

LUDZIE ARENY 
filmowy z zycia cyrkowców 

Żaden jeszcze film nie odźwierciadlił tak życia cyrku i nie pokazał nam takich ztrzkcyj 
cyrkowych jak słynny, doskonały dramat cyrkowy „Ludzie areny'*. 

wyróżnia się niezwykłem tempem akcji i ciekawą treścią. W filmie „Ludzie areny" 
cyrkowe świata ujęte w niebywały różnorodny program, „Ludzie areny* to szczyt techniki i akrobatyki! Fiśm „Ludzie 
areny" z podziwem oglądał cały Świat! Film ten nowinien każdy odwiedzić! Ceny od30gr Pocz ogodz 4 w dnświąt cg2 

„Ludzie areny" 
ziilmowano najlepsze widowiste 

  

DŹWIĘKOWE KINO 

C6/INS 
Wielka 47, tel. 15-41 medja dźwiękowa rysun 

kowa Fleįszera p. t. 
znakomitągo gwiazdora 

i czarującej gwiazdy BETTY. 

Dziś premiera! Potężny 100 proc. polski lim śpiewno-dźwiekowy. Największy przebój prodskcji poiskiej 

według słynnej powieści ELIZY ORZESZKOWEJ CE RR A A 88 

Polska mawa! Polski śpiew! W rolach gł. Krystyna Ankwicz i Mieczysław Cybulski i najnowsza ke- 

Lekcja muzyki * "*"7 „BIMBO“ 

Początek o godz. 4, 6, 8 i 10,15 w dnie świąteczne o godz. 2-ej. Ceny od 25 gr. 

  Dziś! NieDywała sensacja! 
Kino-Teatr 3.ch ECO publiczności 

& а6 w rekordowym programie przygód awan- 
„STYŁOWY turaiczych i miłosnych, 

Wielka 36 

2) ANNA KARENINA zupełnie nowe m 

sensacji i emocji 
dramat z Ramonem Novarro i Katien Key 

dźwiękowione arcydzielo w-g powiešci 
z GRETĄ GARBO i JOHN G LBERTEM 

Ramon Novarro, Greta Garbo : John Gilbert 
1) KRWAWY TYRAN BEN-ALI fascynujący eg- 

zotyczno- wschodni 

Hr. Lwa Taistoja 

Nad program 100 proc. dźwięke wa komedia-farsa Niewdzięczna robota, Huragan Śmiechu 

OGŁOSZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie IV-go 

rewiru zamieszkały w Wilnie przy ul. Piłsud- 
skiego 6, na zasadzie art. 1030 U.P.C. ogłasza 
że w dniu 10 sierpnia 1932 r. od godziny 10 
rano w Wilnie przy ul. Słowackiego 23 bocz- 
nica f. „Polski Lloyd* odbędzie się sprzedaż 
z przetargu publicznego ruchomości naležą- 
cych do Domu Handlowego Bracia Cholera, 
składających się z 1.500 kg. żelaza handlowe- 
go, oszacowanych na sumę zł. 550 gr. — 

Komornik (—) A. Maciejowski. 
MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADAAAAAAAAAAAAAAA A 

OGŁOSZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego 3-go rewiru w 
Wilnie Wacław Leśniewski, zam. w Wilnie 
przy ul. M. Pohulance 13, na zasadzie art. 1030 
U.P.C. obwieszcza, iż w dniu 12-go sierpnia 
1932 r. o godz. 10-ej rario w Wilnie przy ul. 
Niemieckiej Nr. 22 odbędzie się sprzedaż z li- 
cytacji publicznej majątku ruchomego, należące 
go do Josela Bunimowicza, składającego się z 
umeblowania mieszkania oszacowanego na 5и- 
mę zł. 895 — na zaspokojenie pretensji Fabry 
ki Kapeluszy w Myślenicach w sumie zł. 991,50 
z procentami i kosztami. 

Komornik Sądowy (—) W. Leśniewski. 

TYVYVYVYVYVYTYVYVYVYVYVYVVYVYTYVYVYTYVYVYP 
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Dr Ginsberg 
Choroby skórne, we 
qeryczne moczopłcio. 
we. Wileńska 3, — od 
8—1 i 4—8. Tel. 567 
о 
PETTETTYYTYYTYTCYTYYYMH 

Lokale 
TVVYVYYVYYVYVYYVVYYI 

POKÓJ 
umeblowany dla jednej 
lub dwu osób, osobne 
wejście, balkon — do 
wynajęcia. Artyleryjska 
War > 

  

—= 

Mieszkanie 
potrzebne 2—3 poko- 
jowe z wygodami lub 
część mieszkania w 
podnajem, Krell, Domi- 
nikąńska 17 m. 2 tel. 
7—56. 

Poszukuję 
mieszkania 4—5 pok. 
z łazienką blisko cent- 
rum, Oferty z pod. ceny 
składać w red, „Słowa*, 
pod H. W. A 

Mieszkanie 
5 pokojowe z wygoda- 
mi. Pierwsze piętro, 
suche, słoneczne, do 
wynajęcia od zaraz. — 
Zwierzyniec, Litewska 
25 — 3. 

  

Mieszkania 
3—6 pokojowe do wy- 
najęcia przy nl, Dą- 
btowskiego d. 10 An- 

    

Mieszkanie 
do wynajęcia, Wszelkie 
wygody 8 lnb 9 po- 
koi, przedpokój, kuch- 
nin. Uniwersytecka 9. 
(róg Uniwersytsckiej i 
Skopówki). Informacje 
u dozorcy 
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Kupno 

i SPRZEDAŽ 
УР 

  

  

Okazyjnielii 
różne pozostałe z 
licytacji rzeczy oraz 

samochody 
Sprzedaje tanio 
LOMBARD 

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

5—7 ppoł. 

Obiady 1 zł. 
domowe, zdrowe Ta- 
tarska 17 m. 3. 

* DO SPRZEDANIA 
dom murowany 2 о- 
grodem 1 ha przy nl. 
Zwierzyn eckiej 31, — 
Dowiedzieć się tamże 

Dom 
do sprzedania z dużym 
ogrodem, wolne mie- 
szkanie przy ul. Ato- 
kolskiej Nr. 96, Wia- 
domość «l. Dabrow- 

skiego d. 10 m. 1. 
    

POPIERAJCIE 

L.0.P.P 

    

    

san 

Samochód 
Ford, terpedo, w do- 
brym stanie — tanio 
sprzedsm. ul. Zaczecze 

7 — 28 

Do sprzedania | 
tanio posesja 1072 
kw sąż., lub częšcio- 
wo, inspekty, ogród 
owocowo - warzywny 
i dwa domy, jeden о- 
sobnisk, drugi o 5:ciu 
mieszkaniach. Wiado- 
mość Połocka 23 — 

| u właściciela 

  

  

Pianina 
zupełnie nowe (wieło- 
Jetnia gwarancja) zł. 
1.200. Kijowska 4, H 
Abelow. 

Zgubiono 
zaświadczenie komisji 
poborowej na imię 

Marjana Augustyna 
Zielińskiego nnieważu 
nia się. 

UA AAA AAM LA 

POSZUKUJĄ 
PRACY 

Bona z szyciem 
poszukuje 

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

    

Kucharka 
skromnych wymagań 
poszukuje posady, po- 
siada świadectwa i zga- 
dza się na wyjazd. 
Adres; Zarzecze 16—8, 

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

  

ss 

Jool posznkn- 
je pracy. Wielka 28 

| Sato 

      

   
   

     

  

WILEŃSKIE PRYWATNE KURSY 

(HODOWE i MOTOCYKLOWE 
Nauka na nowoczesnych maszynach 
OPŁATY ZA KURS ZNI 

Przy kursach warsztaty i stacja obsługi dla motocykli i samo- 
chodów. Kancelarja kursów I sala wykładowa przy 

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

  

FDrzewo opałowe, brzozowe, 
: sosnowe i olszowe, oraz węgiel 

górnośląski 
POOCL E GA 

SKŁAD DRZEWA 

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

Dostarcza również dia urzędów I instytucji. 

Dla P.P. Urzędników na raty. 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAS 

zofar 7 dobremi 
świadectwami, trze- 

Źwy, uczciwy, poszn- 
kuje pracy, Wymaga- 

‚ ша skromne. Wasilew- 
ski Antoni '— Ostro- 
bramska 25, 

'ukiernik specjalista 
od ciastek, Zdolny 

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

SZ dobry facho- 
wiec ze Šwiade- 

ctwami przyjmie pracą 
ua skromnych warūn 
kach. — Narnniec Kla 
mens — Zaałek Lidz 
ki 13. 

lektromonter zna- 
jący dobrze swój 

fach, poszuknje pracy 
Zygmantowicz Stetan, 
Mostowa 3. 

  

  

  

  

Kore: dobry robot- 
nik, pracowity, sa- 

mienny, — w ciężkich 
warunksch znajdujący 
się, szuka pracy od 
zarsz. Zgadza sh na 
każde warunki. óra- 
wia 9 m. 1. Żyźniew- 
ski Jan 

SR do wszyst: 
kiego, pracowita — 

uczciwa — poszukuje 
pracy. Może wyjechać 
na prowincję.Stryczyn- 
= Emilja. Chocimska 
75, 

„A YO 

Sz" posznkaje prze 
cy przy warsztacie 

czy też samodzielnie, 
Może  wyjechsć ua 
prowincję. Sokola 16, 
Hurczyn Stanisłew. 

  

    

szelkie roboty 
druciarskie wyko- 

nuje tanio i s. lidnie 
Wyganowski Michał 
Bukowa 12. 

CE prosi o mdzie- 
lenie jakiejkolwiek 

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

  

Sa: podejmający 
się xaźdej roboty 

— znający gruntownie 
swój tach, trzeźwy, — 
uczciwy, prosi o jakie- 
kolwiek zajęcie. Lwow- 
ska 30 m. 3. Zarakow- 
ski Rajmund. 

R eperuje zamki 
dorabia klacze, ta- 

nio, solid de szybka 
wykwalifikowany śla- 
sarz Bruzga Stanisłue 
Saraceńska 14 m. 12, 

lusarz = mechanik 
pozostający bez pra" 

cy przyjmie posadę n 
skromnych warunkach 
— Pracowity, solidny, 
uczciwy. Dobry robot- 
nik, Tokarska 6 m. 6. 

iešio, wykwałlifiko- 
wany, z polecenie- 

mi podejmie się prscy 
w swojej specjalności, 
tanio. Robotų wykone 
solidnie. Tartaki 27 — 

  

  

Student 
fizyk potrzebny fe 
pomocy w przygoto 
waniu do egzaminów 
(uniwersyteckich) z fi- 
zyki i chemii. Wiado- 
mość od 3—5 ul, Ko 
narskiego 33 pokój 13. 

Właścicieli kamienic 
prosi o posadę dozeć- 
cy były nauczyciei (r 
rodziną, żonaty)j—Skrej 
nia nędza, Chętnie, sz- 
miennie i gorliwie społ 
ui swe czynności. Adree 
w redakcji lub Zarze” 
cze 15-12. — 

  

— 
ки:пмв-, nczctwa 

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

— 
Екоппт, zdołay, — 

pracowity polece 
się. Bakszta 14. Jeut- 
szkiewicz Witold, 

  

Sx dobry robai- 
nik, bardzo potrze- 

bujący pracy, zgadza” 
jący się na każde wa- 
runki wynagrodzemia- 
poszukuje zajęcia. Cze- 
botarunas Wiktor Wa- 
dociąowa 14. tonowiczów. 

  

podpisali werdykt, ustalający fakt monder 

łach. Słyszałem już nieraz narzekania ma 

gadatliwość funkcjonarjuszów policji. — 

Gdyby tak miało być nadal, (będą zastoso- 

wane surowe kary, aż do dymisji włącznie. 

— Rozkaz—mruknął ponuro policjant. 

W drodze do unzędu policyjnego, Aplby 

uważał siebie za (bohatera. Okazane mu 

przez inspektora przyjęcie wywołało w 

mim rozczarowanie i rozgoryczenie. Uśmie 

chając się złośliwie, pocieszał się w drodze 

powrotnej: „Zazdroszczą łajdaki! No, do- 
brze, my tego tak nie zostawimy! On złości 

się, że to nie om aresztowiał mordercę i że 
nagroda wyślizgnęła mu się z rąk. Jeżeli 
kto dostanie nagrodę, to tyllko ja. A jeżeli 
oni spróbują mnie mabrać, zwrócę się 
wipnost do sądu. Nie zatrzymają mnie 
przed tem żadne rozporządzenia i prawa 
policyjne. W każdym razie [to ja znalazłem 

klejnoty i nagrody nie dam sobie wydrzeć” 

Dlugo mruczał do siebie Aplby, chodząc 
tam i nazad po powierzonych swej pieczy 

ulicach. 

ROZDZIAŁ XLVI DZIENNIK LAMBERTA 

Wtorek 19-go marca. 

Rano przyprowadzono Dicka Reming- 

tona do sądu. Sprawę odłożyli do piątku. 
Będzie wtedy odpowiadał razem z Regi- 
naldem Boyde. Po wyjściu z sądu przed- 

sięwziąłem pewne kroki. Wysłałem wezwa- 

nie do sądu dla dra Vensina pod adresem 

dra Paya. Paya niema w domu. Postawi- 

łem dwóch ludzi, aby go śledzili. O 11-tej 

rano przywieźli mu jacyś ludzie dwie duże 

walizy. Widocznie zamierza uciec zagrani- 

се! No, bez mojego pozwolenia to się zro- 

bić nie uda! Dmigie wezwanie do sądu wy- 

  NS 

m. 6. Zubaczyk Wło- Zaniewicz Władysław 
  dzimierz. 

słałem Ezdrze Linn. Wyobrażam sobie, jak 

się przestraszy! Niech połamie sobie gło- 
wię. Kazałem wziąć pod obserwację jego 
dom. 

Wezwałem również jako świadka Row 

dona. Widzę już, jak krople potu występu- 
ją mu ma czole przy czytaniu wezwania. Je- 
go nie kazałem Śledzić: ten mi mie ucie- 

knie! 
Pitou przysłał odpowiedź na, mój list, 

tym razem po angielsku. Jego zdaniem, 

wipaldłem na ślad człowieka, którego on szu 
ka. Przyjedzie do Londynu w piątek rano. 

Jeżeli tak, to znaczy, że będziemy świad- 

kami ciekawego spotkania. On pisze, że 

tego człowieka miał już kilka razy w ręku 

i zawsze mu się wyślizgnął. To nie bardzo 

pochiebne dla ciebie, miły Pitou! On przy- 

puszcza, że na jego widok, zbrodniarz sam 

się mdradzi. Akurat! To nie taki człowiek, 

któryby miał się zdradzić wyrazem twa- 

rzy! Lady Worton zjawi się w piątek do 

sądu, aby stwierdzić tożsamość klejnotów. 

Aplby spodziewa się nagrody, ale należy 

się ona Dickowi Remingtonowi. Powie- 

dzialem to Aplby'emu, i to mu się bardzo 
nie podobało. Zuch z tego Dicka* Wiem, 
że mówił prawdę i wierzę każdemu jego 
słowu. W piątek będziemy mieli generalną 

bitwę. 

ROZDZIAŁ XLVII — W SĄDZIE 

We czwartek, 20 marca, sędzia koron- 

ny zwołał znowu sędziów przysięgłych i za 

proponował im uzgodnienie treści werdyk- 

tu. Ku jego zdumieniu, przysięgli niedługo 

się naradzali i po dwudziestu minutach 

stwa i otwierający proces przeciw „osobie 

lub osobom nieznanym“. į 
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Od Abla Deatha nie było żadnych wia- 
domości i żona jego była w rozpaczy, be 
od wtorku zginęła jej majstarsza córka 
Sylwja. Osoby, mogące udzielić jakichkol- 
wiek informacyj, dotyczących dziewczynki 
proszone były, za. pośrednictwem gazeż e 
zawiadomienie w redakcji „Pszczoły Во- 
botniczej', . 

Gazety rozpisywałły się o odnalezienia 
klejnotów. lady Worton. 

W piątek rano sędzia Mollenden przy- 
był do sądu o wiele wcześniej, niż zazwy- 
czaj i szybko skończył ze sprawami bieżą- 
cemi, dotyczącemi przestępstw przeciw 
trzeźwości i spokojowi publicznemu. 

O 11-tej sala wypełniona była po brze- 
gi. Gdyby dr. Pay i Ezdra Linn spróbowali 
uchylić się od obowiązku stawienia się, w 
sądzie, zostaliby sprowadzeni przez poli- 
cję, gdyż ajenci Lamberta nie spuszezałi 
ich z oczu. Lambert przygotował wszystke 
tak, że dwaj „doktorzy“ musieli usiąść 
koło siebie, ale udawali, że się nie znają. 
Za. plecami dr. Pay siedział mężczyzna e 
rysach twarzy mawpół włoskich, nawpół 
francuskich. Podkręcone czarne wąsy i 
śniada twarz świadczyły w: każdym razie, 

że nie jest anglikiem. Dr. Pay nie odwra- 

cał się, nie podejrzewając wcale jego obec 

ności za sobą. Dokuczliwy sędzia przysię- 
gly Rowdon, zajął miejsce w. pobliżu; 
twarz jego mieniła się, blednąc i zalewająe 
się pumpurą naprzemian. Ogólną uwagę 

zwracała na siebie żona Abla Deatha, zła- 

mana bólem i rozpaczą. Robsonowie i Bet- 

ty siedzieli na osobnej ławce, a za nimi ła- 

dy Worton. 

(D.C.N.) 
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Redaktor w 2.: Witold Tatarzyński. 

  
` 

<
=
 

  

    

p
c
i
 

 


