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2. Pomiędzy podpisaniem 

Pukt o nieagresji a przymietz 
We wczorajszym artykule wskazaliś- 

my, że uważając pakt o nieagresji z 50- 

wietami za wypadek korzystny, bo uła- 

twiający nam politykę pokojową, wy- 

powiadamy się przeciwko przesadzie w 

traktowaniu tego paktu, jako czegoś w 

rodzaju wstępu do przymierza z Bolsze-- 

wią. Tego rodzaju miraże, nie mówiąc 

już o ich niemoralnošci i antyeuropei- 

skości, są przedewszystkiem nierealne 1 

nieziszczalne, jak również są. nierealue 

te nadzieje gospodarcze kół przemysło- 

wych i handlowych, które popycliają 

niektórych naszych publicystów do za- 

puszczania się na drogę takich wizyj. 

W naszym artykiile wczorajszym 

przeskoczyliśmy przez dwa argumenty, 

które strona przeciwna wytoczyć 

może. Mieliśmy prawo je przeskoczyć, 

ponieważ nie są to argumenty zasadni- 

cze, a tylko pomocnicze i drugorzędne. 

Ale polemika z niemi jest ciekawa, nie 

ze względu na rolę, którą w danej kwe- 

stji one odegrywają, ponieważ, jak już 

powiedzieliśmy, jest to rola pomocnicza, 

lecz ze względu na to, że chodzi o for- 

mułki, które nabrały już godności prawd 

naukowych. 

Mamy mianowicie na myśli przeko- 

nanie, że w sojuszach miedzynarodo-“ 

wych ustrój państwa nie odegrywa rusi, 

dwa, że ze zmianą ustroju państwa nie 

zmienia się polityka zagraniczna danego 

państwa. 

Jak czytelnik widzi, wraz z rozpa- 

trywaniem tych formuł wchodzimy na 

szeroką arenę historji politycznej i za- 

sad, które jej mechanizmem rządzą. 

Sądzimy więc, że sojusze pomiędzy 

państwami o wręcz odmiennej ideologji 

spotykane są w historji często, lecz są 

to sojusze niezdrowe, świadczące raczej 

o dekadencji państw, które taką polity- 

kę stosują. Rząd Ludwika XIV nakłaniał 

Jana Sobieskiego do przymierza z Tur- 

cją przeciw Habsburgowi, Cesarzowi 

Niemiec. Nie chodziło tu o różnicę,ustroju 

ale 6 rzecz zupełnie jednoistotną, mia- 

nowicie o djametralnie przeciwną ideo- 

logję państw. Polska Sobieskiego byia 

państwem gorąco katolickiem. — Papież 
gotował w tych czasach krucjatę prze- 

ciw Turcji. Habsburgowie władali pan- 

stwem równorzędnie do Polski katolic- 

kiem. Turcja była potęgą, zagrażającą 

światowi chrześcijańskiemu. Motywy po- 

lityki wewnętrzno-europejskiej, jakbyś- 

my powiedzieli teraz—wewnętrzno-chrze 

ścijańskiej, wewnętrzno-katolickiej na- 

wet, rywalizacji Burbonów z Habsbur- 

gami, popychały Ludwika XIV i jego 

dyplomację do wciągania tego najwspa- 

nialszego przedstawiciela rasy szlachty 

polskiej, ze wszystkiemi tej rasy talen- 

tami, genjalnością, wadami, słabościami 

i podłostkami, — jakim był Jan Sobie- 

ski — do sojuszu, mieszczącego w so- 

bie niebezpieczeństwo wzmocnienia po- 

tęgi tureckiej w Europie wschodniej. Nie 

trzeba zapominać, że Polska miała swe 

drogi mocarstwowe zupełnie podohue 

do późniejszej Rosji i że jedna z takich 

dróg prowadziła także na bliski wschód, 

na morze Czarne—droga, o którą załamał 

się później Sazonow, Milukow i Mikołaj 

IM. Polsce Turcja stanęła przeszkodą do 

zdobycia potęgi na morzu Czar- 

nem. Sojusz z Turcją przeciw Austrji był 

by rezygnacją nietylko z ekspansji w 
tym kierunku, lecz także rezygnacją z ©- 

brony krajów południowych, już przez 
Polskę posiadanych. 

Bardzo lubię ten przykład z Sobie- 
skim, Turcją Francją i Niemcami, bo z 
niego aż skrzą się analogie do naszych 

czasów. Ale przykłady sojuszów. prze- 

ciwnych naturze współdziałania dwóch 
państw o innych ideologjach, spotykamy 
oczywiście obficie i przedtem i potem. 

Najbliższym do nas jest przykład przy- 

jaźni rosyjsko - francuskiej. Trzeba oczy 

wiście napisać całą książkę, aby wyłu- 

szczyć wszystkie te skomplikowane, a 

czasami dziwolągowe przyczyny psycho- 

logiczne i polityczne, które dużą część 

inteligencji rosyjskiej, a z nią razem 

paktu a zjazdem w Gdyni. 

dwóch ostatnich carów popchnęły w 

stronę frywolnej, bezwstydnej i bezboż- 

nej Marjanny, a odepchnęły od kuzynów 

i korepetytorów z Berlina. Trzy „pań- 

stwa konserwatywne, połączone byty 

koniecznością wspólnej antypolskiej poli- 

tyki: Niemcy, Austrja, Rosja. Z tych 

trzecii _ państw najbardziej silne pod 

wzgiędem  monarchicznym i konserwa- 

tywnym były Niemcy, najsłabszą Rosja. 

Dla zasad autokracji, których Aleksan- 

der III był prawdziwym i rozumnym ©- 

brońcą, a Mikołaj Il entuzjastycznym 

czcicielem, sojusz z Niemcami był moc- 

ną podporą. Jednak carowie odrzucili tę 

podporę. Mikołaj Il prócz tego nie 

zrozumiał myśli swego ojca, że 

autokracja rosyjska nie może wojować, 

dał się uwikłać w wywołanie wojny z 

Niemcami. Zburzył swój tron i, padając, 

pociągnął za sobą Hohenzollernów. 

Cytując ten przykład, nie sądzę, żeby 

tu decydowały wyłącznie względy oko- 

hcznościowe. Jestem przekonany, że so- 

jusze, zawierane przez państwa o odręb- 

nych ideologjach, są czemś nietrwaiem i 

niebezpiecznem. Próbą wartości każdego 

sojuszu jest próba wojny. Otóż w miarę 

postępów świadomości obywatelskiej so 

jusze państw o odrębnych ideologjach bę 

dą do zawierania nie łatwiejsze, lecz 

trudniejsze. Podczas wojny obywatel an- 

gażuje swoje wszystko, napięcie oiiarno- 

ści jakiego wymaga wojna nowoczesna 

jest tak duże, że musi być uzgodnione z 

wewnętrznem poczuciem ideowego i za- 

cnego obywatela (a na takich jednak 

każde państwo w końcu końców się o- 

piera), że walczy o słuszną sprawę. Ro- 

zumiemy, jakim ciężarem spoczywa wte- 

dy na świadomości obywatela przekona- 

nie, że walczy się w jednym szeregu z 

państwem, mającem cele niesłuszne, nie- 

sprawiedliwe, nieszlachetne. 

Motywy wojny. Każdy wiek 

znał swoje motywy wojny, które u- 

nosiły się nad narodami, które całe gru- 

py narodów brały w niewolę. Były woj- 

ny religijne, wojny oswobodzicielskie od 

takiej czy innej tyranji, wojny zaborcze, 

kolonjalne, wojny o oswobodzenie naro - 

dów. Powstanie polskie, węgierskie na- 

leżały -do jednego typu wojen, ekspedy- 

cje państw europejskich o „miejsce pod 

słońcem do typu innego. Obok intere- 

sów poszczególnych państw, czy naro- 

dów, jeszcze zupełnie inne zjawiska psy- 

chiczne, polityczne, czy ekonomiczne by- 

ły tym wiatrem, który wzniecał pożar 

wojenny. Te zjawiska był więcej związa- 

ne z epoką, z takiem czy innem ćwierć- 

wieczem, z kulturalno - polityczno -ideo- 

wym charakterem danej epoki, niż z cha- 

rakterem pojedyńczego narodu, czy pań- 

stwa. Nie wiem, czy umiem dobrze wy- 

tłumaczyć swoją myśl, ale wydaje się 

mi niemożliwem łączenie w jednym o- 

bozie wojującym, po stronie jednej wo- 

jennej koalicjj dwóch takich wiatrów, 
wiejących z różnych stron, i biorących 

swą siłę od zupełnie innych  pierwiast- 

ków. 

W czasach po wielkiej wojnie sojusze 

państw o różnych ideologjach już się nie 

spotykają. Przeciwnie. Ligę Narodów 

można uważać za sojusz państw o ustro- 

ju kapitalistycznym,  burżuazyjnym i 

parlamentarnym. Dokoła Mussoliniego 
krążyły myśli o utworzeniu innego blo- 

ku. Hiszpanja Primo de Rivery, Węgry, 

Bułgarja wydawały się zacieśniać mię- 

dzy sobą nici sympatji na tie podobnych 
cech w stosunkach wewnętrznych. 

Co do drugiej zasady, wymienionej na 

wstępie tego artykułu, to śpieszę przy- 
znać, że istotnie dotychczas tak było, że 

zmieniające się w państwach  europer- 

skich ustroje mało albo nic całkieni nie 

zmieniały w polityce tych państw, szlaki 

której wytykało przedewszystkiem ich 

położenie  geo-polityczne. Lecz. mam 
wielkie wątpliwości, czy da się to zasto- 

sować do Bolszewji. Oto już w swojei 

„Myśli w obcęgach*  ilustrowałzm, jak 
dalece polityka wewnętrzna Sowietów 

zaangażowała się w rozki;anie jedności 
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OBCHÓD W REICHSTAGU 

BERLIN PAT. — W dużej sali Reichstagu 
odbył się dzisiaj w południe obchód konstytu- 
cji weimarskiej, zorganizowany przez rząd Rze 
szy. W uroczystości wziął udział prezydent 
Rzeszy Hindenburg, członkowie gabinetu Rze- 
szy, przedstawiciele krajów związkowych oraz 
korpus dyplomatyczny. 

Pierwszy wygłosił mowę minister spraw we 
wnętrznych Gayl, podkreślając konieczność re-- 
wizji konstytucji weimarskiej. Reiormie ulec 
winien obecny system wyborczy, zapewniający 
wszechwładzę biurokracji partyjnej, — oświad 
czył mówca — nowe prawo wyborcze musi 
uwzględnić zasadę indywidualnej odpowiedziai- 
ności kandydatów. Należy ograniczyć ilość par 
tyj drobnych, natomiast wprowadzić przymus 
wyborczy. Minister wypowiedział się za syste 
mem dwuizbowym. Wkońcu minister Gayl po 
ruszył stosunki między Rzeszą a Prusami, wska 
zując na konieczność ścisłej współpracy mię- 
dzy obu rządami. у 

Następnie kanclerz Papen w krótkiem prze 
mówieniu wskazał, że dzisiejsze Niemcy w wie 
lu punktach różnią się zasadniczo od Niemiec 
z roku 1919. Wielkie siły narodowe, które o- 
becnie utorowały sobie drogę, wówczas znajde 
wały się w ukryciu pod gruzami strasznej ka- 

tastrofy. Twórcy konstytucji weimarskiej nie 
mogli przed 13 laty całkowicie uw.ględnić 
wszystkich konieczności, wynikających z trady 

cji i dziejów Niemiec. Pomimo to konstytucja 

wejmarska umożliwia przeprowadzenie koniecz 

nych reform. 
Gmach Reichstagu podczas obchodu Otoczo 

ny był policją. ° 

GABINET PRZECIWKO HITLEROWI 

BERLIN PAT. — Biuro Conti komunikuje: 
W sprawie przeksztaicenia obecnego, względ- 

nie utworzenia nowego rządu Rzeszy, w mia- 

rodajnych kołach z całym naciskiem podkreśla- 

ja, że prezydent Hindenburg niezmiennie trwa 

na dotychczasowem stanowisku, iż gabinet mu 

si być niezależny od stronnictw. 
Co do oczekiwanej konierencji kanclerza 

Papena z przywódcami stronnictw koła miaro 
dajne wskazują, że w sprawie rozmowy z Hit 

lerem, który bawi poza Berlinem, dotychczas 

jeszcze nie zapadła ostateczna decyzja. Jest 

możliwe, że Hitler jutro zostanie przyjęty przez 

kanclerza. Dzisiaj po południu kanclerz konie- 

rował z przedstawicielem centrum posłem Jo0- 

sem i premjerem wirtemberskim Bolzem. 
Prasa w dalszym ciągu snuje; kombinacje * 

uwzględnie- na temat przebiegu przesilenia i 
nia żądań narodowych socjalistów. 

Przeważa naogół opinia, że: prezydent Hia- 

denburg w żadnym wypadku nie zgodzi się na 

poruczenie Hitlerowi kierownictwa nowego ga 

binetu. Jednocześnie dzienniki podkreślają, że 

gabinet wypowiedział'się solidarnie wczoraj'prze 
ciwko oddaniu stanowiska kanclerza Hitlerowi. 
Jedynie generał Schleicher miał zachować się 
w tej sprawie w sposób neutralny. A 

Organ hitlerowców „Angrili“ ošwiadcza,: 

Albo Hitlerowi powierzą kierownictwo rządu, 

albo partja narodowo - socjalistyczna zimuszo- 

na będzie podjąć jak najostrzejszą walkę prze 

ciw rządowi. Innego wyjścia niema. Dziennik 

wskazuje, że w tej sprawie Hitler solidaryzuje 
się z pozostałymi przywódcami stronnictwa. 

(KS STI ATEITIS 

narodowej dawnego Imperjum, jak dale- 

ce upośledzany jest naród rosyjski, w 

jak jaskrawy sposób protezowane są ję- 

zyki mniejszości narodowych nietylko 

Ukraińców, Białorusinów. narodów kau- 

kaskich, na których teryt's.um język ro- 

syjski jest wprost prze:'adowany, lecz 

także narodzików małyc” i maleńkich, 

plemion drobniutkich. już to daje do my 

< nia, że w SSSR. spotykamy zupełnie 

odmienną formę organizacji państwowej. 

Aie oto dla Moskwy rutn murzynów w 

stanach Zjednoczonych może być spra- 

wą daleko ważniejszą, niż kwestje partji 

komunistycznej w Wilnie, lub Radoszko- 

wi.zach. Geo-polityczne położenie SSSR. 

nie jest to samo, co Cesarstwa rosyjskie- 

go. Można powiedzieć, że geo-polityczne 

położenie SSSR. rozproszkowalo się na 

cały glob, że jakby cienką bibułą pokry- 

ła Bolszewja glob cały sierą swoich za- 

interesowań. 

Całość powyższych wywodów redu- 

kuje się do jednej praktycznej, aktual- 

nej tezy. Pakt o nieagresji z Sowietami 

jest dobry, odpowiada on potrzebie spo- 

koju, jaką odczuwają Sowiety na swojei 
zachodniej granicy, odpowiada życze- 

niom pokoju w Europie, których wyrazi- 

cielem jest polityka rządu polskiego. 

Lecz byłoby błędem nie do darowania, 

przybliżać znaczenie paktu o nieagresji 

do znaczenia przymierza. Pakt z 25 lip- 

ca to obietnica nienapadania na siebie 

nawzajem, przymierze, to obietnica bro- 

nienia siebie nawzajem. Pułki armji czer- 

wonej, walcząc obok naszych na naszej 

niemieckiej granicy, mogłyby być zagrza 

ne tylko planem dania pomocy komuni- 

stom niemieckim i stworzenia w Niem- 

czech ustroju bolszewickiego. Stwarzało- 

by to dla nas niebezpieczeństwo o wiele 

większe, niż dzisiejszy nasz spór z Niem- 

cami. Cat. 
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„ Przed zgonem Konstytucji 
  

DECYZJA W RĘKU HINDENBURGA 

BERLIN PAT. — Cała prasa poranna oma 
wia sytuację wewnętrzno - polityczną w Niem 
czech. Od wyniku zapowiedzianej na piątek 
audjencji Hitlera u prezydenta Hindenburga za 
leży los kandydatury narodowo - socjalistycz- 
nej na stanowisko kanclerza, oświadcza „Deu 
tsche Allgemeine Ztg.“. 

Decyzja jest w ręku Hindenburga. Prezy- 
dent Rzeszy może w rozmowie z Hitlerem za- 
żądać, aby narodowi socjaliści wyrzekli się kan 
dydatury na urząd kanclerza i poprzestali na 
oliarowanych im tekach w obecnym gabinecie. 
Odrzucenie tego postulatu Hindenburga grozi- 
łoby wybuchem bardzo poważnego koniliktu. 

CENTRUM WOBEC SYTUACJI 
WEWNĘTRZNEJ 

BERLIN PAT. — Organ Brueninga „Ger- 
mania“ podaje następujące informacje: doty- 
czące stanowiska centrum w obecnej sytuacji 
wewnętrzno - politycznej, sprecyzowanego na 
dzisiejszej konierencji z kancierzem — Рарепет 
przez obu przedstawicieli tego stronnictwa 
Joosego i Boikina. 

— K. Smarzyński, 
(WIENIEC — Sklep tytoniowy — 3, Zwferzyński, 

ni. Ratuszowa — Księgarnia jaźwióskiegi, 

Skichalskiego, 
T-wa „Ruch“, 

Naucz. 
Polska — St, Bednarski, 

Ksjęgaraja Poiskjej Macjerzy Szkolnej, 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch 
SŁONIM — Ksjęgarnia D. Lużowskiego, ul, Mickjewłcza 14, 
ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewju —bBjuro Gazetowe, uł, 8 fics 8 

WILEJKA DZYWIATOWA — ml, Mickjewicza 24, F, Juczowsśni 

w 
cyfrowe [ tabelaryczne o 50 proc, 

majeałena darwniaja, 

Weimarskiej 
Centrum zażądało na tej konierencji przyję 

cia całkowitej odpowiedzialności przez stronni- 
ctwa, uczestniczące w rządzie. Odpowiedzial- 
ność taką muszą przyjąć również narodowi so 

cjaliści. Samo przez się jest zrozumiale, że za- 
gwarantowane musi być ścisłe przestrzeganie 
metod i dróg konstytucyjnych i że również 
mowy rząd prowadzić musi lojalną wspóźpracę 
z parlamentem. Wszystkie inne wyjścia wioda 
niechybnie na bezdroża i kończą się ekspery 
mentami, ktrych już nie podobna pogodzić z 
konstytucją. 

Zgodnie z tem zajmuje partja centrowa sta 
nowisko również wobec zarządzeń przeciwko 
byłeriu rządowi pruskiemu i w konsekwencji 
odrzucić musi nawet pośrednią odpowiedziai- 
ność za nie. Z powyższego wynika, że dalsze 
istnienie obecnego gabinetu jest niemožiiwe— 
Gabinetowi temu brak podstaw i _ warunków 
do opartej na zaufaniu owocnej pracy. 

Partja centrum ustosunkuje się pozytywnie 
wobec każdego regimu, który wykiuczy wszel 
ką dyktaturę partyjną i odpowiadać będzie 
dwu głównym zasadom, tj. jawnej odpowie- 
dzialnošci i zgodnemu z konstytucją postępo- 

waniu. 8 

  

Powstanie o Hiszponji stłumione 
TŁUM PLĄDRUJE KLUBY 
ARYSTOKRATYCZNE 

MADRYT PAT. — W całym kraju miały 
miejsce manifestacje przeciwko sprawcom wczo 

rajszych zajść. Na prowincji w wielu miejsco- 
wościach tłum podpalił i splądrował szereg 
klubów arystokratycznych. Zajścia miały szcze 
gólnie ostry przebieg w Grenadzie, Santander 
i Sevilli. 

„ W Salamance tłum spalił kioski z pismami 
katolickiemi. W czasie zajść jedna osoba zosta 
ła zabita, a wiele rannych. 

WIĘZIENIA WOJSKOWE 
PRZEPEŁNIONE ю 

MADRYT PAT. —Rząd wydał dekret, za- 
wieszający w czynnościach generałów, Którzy 
brali udział we wczorajszych zajściach. Więzie 
nia wojskowe są przepełnione. 

RUCH POWSTAŃCZY W SEVILLI 
STŁUMIONY 

> MADRYT PAT. — Ruch powstańczy w 
Sevilli zakończył się zupełnem niepowodzeniem 
Wyżsi oficerowie odmówili poparcia genera- 

  

Nowy rząd 
VAIDA VOEVOD 

BUKARESZT PAT. — Nowy rząd rumuń- 
ski został utworzony. Prezesem rady minist- 

rów i ministrem spraw zagranicznych został 

Vaida Voevod. Inne teki objęli: Finanse — Mi- 
ronescu, sprawiedliwość Miahi, sprawy wewnę 

trzne Popovici, przemysł i handel Michalake, 
rolnictwo Madgearu, — Ministrem spraw woj- 

skowych został szef sztabu generalnego Sam- 

łowi San Jurio, który wobec: tego zrezygnował 
z wszelkiego oporu. 

Do niepowodzenia powstańców w Sevilli 
przyczyniło się ogłoszenie generalnego strajku, 
który zagrażał poważnemi incydentami. Po u- 
cieczce generała San Jurio w mieście odbyły 
Się rmnaniiestacje robotnicze. Tłum uwolnił z 
więzienia władze, aresztowane przez powstań- 
ców oraz przestępców politycznych. Byia kwa 
tera generała San jurio została podpałona. 
1 Obecnie spokój w mieście przywrócono. 
Robotnicy udali się do pracy. Oficerów, będą- 
cych wspólnikami gen. San Jurio aresztowano. 

SEVILLA POD WŁADZĄ GUBERNA- 
TORA CORDOBY 

Gubernator Cordoby otrzymał misję objęcia 
swą władzą całego rejonu Sevilli, Dokonano 
znacznych przesunięć wojsk. 

ARESZTOWANIE PRZYWÓDCÓW 
Według komunikatu Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych gen. San Jurio został areszto- 
wany w okolicach Sevilli. Wraz z nim areszto 
wano jego syna, jednego generała i jednego 
pułkownika. Aresztowany został również gen. 
Cammuce. 

PREMJEREM 

sonovici. Nowi ministrowie zostali zaprzysięże- 

ni wobec króla o godz. 14. 

Prasa ustosunkowuje się bardzo przychyl- 

nie do nowo powstałego rządu, podkreslając, 

że większość jego członków należała do pierw 
szego rządu narodowo - chłopskiego i wów- 

czas miała możność złożyć dowody swej wars 

tości. 

Lekkoatieci polscy opuściii Los Angeles 
LOS ANGELES PAT. — W dniu 

wczorajszym polska reprezentacja lekko- 

atletyczna opuściła Los Angeles. Nasi 

lekkoatleci startują 18 sierpnia w Chi- 
cago, 21 sierpnia w Cleveland, a następ- 
nie w Nowym Yorku. 

Wieści z Dalekiego Wschodu 
MUKDEN PŁONIE 

PARYj PAT. — Donoszą z Tokjo: Komu- 
nikat agencji Rengo zaznacza, że walki między 

wojskami japońskiemi a Chińczykami trwają 
nadal. 

Według informacyj ze źródeł chińsko - ja- 
pońskich oddziały szturmowe zajmują strategi- 

czne punkty Mukdenu i prowadzą walkę z chiń 

skiemi oddziałami, atakującemi we wszystkich 

kierunkach. 

W Mukdenie, jak donoszą dalej, wybtchnę 

ły groźne pożary, wzniecone podobno przez 

partyzantów chińskich. « 

JAPOŃCZYCY CHCĄ ZAJĄĆ PEKIN 
PARYŻ PAT. —Korespondent „Petit Pari- 

sien* donosi z Dalekiego Wschodu: W północ 
no - zachodniej Mandżurji chińskie oddziały 
partyzanckie zagrażają coraz: bardziej Mskdeno 
wi. Dowództwo japońskie zamierza stłumić w 
zarodku cały ruch partyzancki. W tym celu za 

miast atakować prowincje  Jehol od strony 

U.S.A. PRZECIW KONTROLI 

PARYŻ PAT. — Prasa francuska donosi z 
„Waszyngtonu: Ambasador japoński w Waszyn 
gtonie udał się dziś do Stimsona w celu za- 
siągniecia iniormacyj co do stanowiska Sta- 
nów Zjednoczonych w kwestji Mandżurji. 

Stimson skorzystał z okazji, by podkreślić, 
że Stany Zjednoczone są stanowczo przeciwne 

Mandżurji, co zmusiłoby do prowadzenia dłu- 
giej iz uciążliwej kampanji w górach, Japoń- 
czycy mają zamiar zająć Tien - Tsin i Pekin 
iw ten sposób przeciąć dostęp do Mandżurji. 
Otoczony i izolowany  jehol przyjdzie wów- 
czas wkrótce na stronę Japonii. 

JAPONII NAD MANDŻURJĄ ' 
roztaczaniu przez Japonję kontroli nad Mand- 
žurją lub nad každym innym terenem chiūskim 
oraz, że rząd waszyngtoński zdecydowany jest 
współpracować z Ligą Narodów w sprawie po 
szanowania paktu Briand - Kellog i raportu, 0- 
Jfacowanego przez komisję ankietową Ligi 
iarodów. 

SKUTKI OLBRZYMIEJ POWODZI W MANDŻURII 

PARYŻ PAT. — Powódź w Mandżurji po 
czynia niesłychane szkody. Całe miasta są za- 
topione. Liczba ludzi, pozbawionych dachu nad 
głową, wynosi dotychczas ponad 8 miiljonów. 
W niektórych wsiach i miastach woda docho 
dzi do 8 metrów wysokości. Wspaniale zapo- 
wiadające się zbiory zostały doszczętnie zni- 
szczone. Sytuacja jest katastrofalna. 

Tysiące partyzantów chińskich, prowadzą- 

cych walkę podjazdową przeciw Japonji, pod- 
dało się, współpracując obecnie z Japonją w 
akcji ratunkowej. japońska lotnicza służba wy 
wiadowcza stwierdziła, iż woda wzbiera w dal 
szym ciągu i najbardziej zagrożone są tereny 
objęte przez sieć odną rzeki Sungari. 

  

Międzynarodowe zawody łuczników w Warszawie 
WARSZAWA PAT. — Dzisiaj odbyło się na 

torach łucznych przy ul. Zielenieckiej uroczy- 
ste otwarcie międzynarodowych zawodów łucz 
nych. Otwarcia dokonał prezes komitetu orga- 
nizacyjnego, komendant główny Związku Strze 
leckiego ppłk. Rusin, który wygłosił również 
przemówienie powitalne. Następnie powitał go- 

ści zagranicznych, imieniem polskiego związku 
łuczników major Fułarski. 

Orkiestra 36 p.p. odegrała Kolejno nymny 
narodowe państw, biorących udział w zawo- 
dach, a więc Polski, Belgji, Anglji, Francji. 
Czechosłowacji i innych poczem nastąpiło wy- 
wieszenie na masztach chorągwi poszczegól- 
nych narodów. 

drożej, Administracja nie 
X dostarczenie numeru dowodowego 28 gr. 

WARSZAWA — Tow, Ksjęgzmm: Koi, „Rucu“, 

      

oraz z prowincji o 25 proc. drożej, 
przyjmuje zastrzeżeń 60 

TELEGRAMY 
GŁÓWNA WYGRANA 

WARSZAWA. PAT. Dzisiaj w pierw- 
szym dniu ciągnienia 4-tej klasy  25-tej 
Polskiej Loterji Państwowej główna wy- 
grana 60.000 zł. padła na numer 118.561. 

MIN. JĘDRZEJEWICZ W OBOZIE 
SKAUTEK 

KATOWICE. PAT. Dzisiaj ramo przy- 
był do Katowie minister w .. i o. p. Ję- 
drzejewicz. P minister wyjechał w towarzy 
stwie wojewody Grażyńskiego do  Bucza, 
gdzie zapoznał się z delegatkami zagrani- 
cznemi międzynarodowej konferencji skau 
tek oraz zwiedził obóz konferencyjny i 12 
polskich obozów metodycznych. 

Dziś przybył również do obozu. dyr. 
państw. Urzędu W. F. pułk. Kiliński nek- 
tor uniwersytetu warszawskiego prof. Sie- 
dlecki i liczni goście z Warszawy, Katowie, 
Bielska i Cieszyna, į 
STUDENCI FRANCUSCY W WARSZA- 
= ё (WIE 

WARSZAWA. PAT. W dniu 11 b. m. 
przybyła z Gdyni do Warszawy wyciecz- 
ka wychowanków wojskowej politechniki 
paryskiej. 

Na dworcu powitali gości przedstawi- 
ciele ambasady francuskiej, członkowie a- 
kademickiego związku zbliżenia międzyna- 
rodowego „Liga“ oraz przedstawiciele ko- 
ła francusko - polskiego. Dziś goście z 
Francji zwiedzają miasto, m 

WYROK W SPRAWIE KŁAJPEDZKIEJ 
HAGA. PAT. Międzynaródowy trybu- 

nał rozjemczy 10 głosami przeciwko 5 wy-- 
dal wyrok w sprawie klajpedzkiej, uznając 
że gubernator ma prawo składać z urzędu 
prezydenta dyrektorjatu w wypadkach, za- 
grażających naruszeniem suwierenności 

Li twy. Złożenie z urzędu prezydenta dyrek 
torjatu nie pociąga jednak za sobą ustąpie 
nia pozostalych członków dyrektorjatu. 

Trybunał uznał, że usunięcie Boetchera 
było zgodne z prawem. Podobnie zgodne z 
prawem było utworzenie dyrektorjatu przez 
Simajtisa. Natomiast sprzeczny z prawem 
według trybunału byl fakt rozwiązania 
sejmu, który odmówił zaufania Semaitiso- 
wi. W pierwszym punkcie motywów orze- 
czenie trybunału podnosi prawo guberna- 
tora do ochrony interesów litewskich. 
WIELKA KRADZIEŻ W HURTOWNI 

TYTUNIOWEJ 
"LUBLIN. PAT. W osadzie Bełżyce pod 

Lublinem nocy dzisiejszej do miejscowej 
hurtowni tytuniowej dostali się zapomocą 
podkopu nieznani złodzieje, którzy po do- 
Konaniu włamania do szaf i kasy, zabrali 
Bo i wymieśli tytoń i papierosy znaj- 
ujące się na składzie Strat: "m 0- 

koło 20.000 zr. Tej samej wią aid ide 
sce podobna kradzież z włamaniem do hur- 
towni tytuniowej w Lubartowie. 

DELEGACI FIŃSCY NA ZJEZDIE LWG- 
JONISTOW 

HELSINGFORS. PAT. W tegorocznym 
Zjeździe Związku Legjonistów Polskich *v 
Gdyni wezmą udział m. in. delegaci  fiń- 
skięgo Związku byłych kombatantów walk 
wolnošciowych „Rintamamiesliitto“. 

W skład delegacji wchodzą: przewodni 
czący Związku sędzia Toivo Horelli i czło- 

nek Zarządu inżynier Dahlstroem, Goście 
fińscy przybędą w piątek rano do Warsza- 
wy. 

P. DEWEY W POZNANIU 
POZNAŃ. PAT. Pan Devey z żoną 

przybył wczoraj wieczorem do Gorazdowa, 
do p. Żychlińskiego prezydenta Ziem- 
stwa Kredytowego, gdzie odbył się obiad 
na cześć gości. W obiedzie m. in. wziął u- 
2 p. Wojewoda poznański hr. Raczyń- 

2 
Dzisiaj przedpoludniem p. Devey przy- 

był do Poznania i złożył wizytę J. E. ks. 
prymasowi Hlondowi oraz prezydentowi 
miasta, poczem zwiedził fabrykę Henryka 
Żaka. Po śniadaniu w Barze pp. Deveyo- 
wie wyjechali do Paryża, skąd powrócą do 
Ameryki. 

W czasie swego pobytu w Poznaniu p. 
Devey złożył przedstawicielom prasy 0$- 
wiadczenie, w którem wyraził radość z po- 
wodu ponownej sposobności odwiedzenia 
Polski i Poznania, poczem stwierdził, że 
wszyscy Polacy mogą być dumni z odpor- 
ności, jaką okazał ich kraj wobec przesi- 
lenia, które dotknęło cały świat. Odpor- 
mość ta jest wynikiem odwagi i lojalności 
całego narodu polskiego i jest podkreśla- 
na jak najpochlebniej we wszystkich kra- 
jach. Dzisiaj po złożeniu mojego uszanowa- 
nia moim starym przyjaciołom w Poznaniu 
zwiedziłem bardzo nowoczesne  przedsie- 
biorstwo „Colgate Palmolive Comp.*, któ- 
reg. jestem wiceprezesem, Ta przemysło- 
wa 'współpraca między dwoma siostrzan '- 
mi republikami, Polską i Stanami Zjedn:- 
czonemi, jest jednem ogniwem tego, c» 
przybierze duże rozmiary, gdy normalne 
czasy będą sprzyjały znów interesom '1 
całym świecie, W końcu p. Devey wyra- 
ził nadzieję, że w przyszłym roku znów od- 
wiedzi Pclskę. 

ŚMIERĆ WETERANA 
ŁUKÓW. PAT. We wsi Tchórzew, gmi- 

ny białobrzeskiej, w powiecie łukowskim 
zmarł jeden z nielicznych już weteranów 
1863 roku, Tadeusz Guz, liczący 90 łat.



SILVA RERUM 
Gazeta Lwowska (181) zastamawia się 

nad „tym gorszącym kryzysem”, czyli kry- 
zysem moralności, myślenia, psychiki. 

Samobójstwa. W paroksyzmie niepa- 
mięci chwyta za samobójczą broń dojrzały 
mężczyzna, osiwiały starzec, nieświadoma 
swego czynu młoda dziewczyna; nie wzdry- 

ga się przed nią dziecko, Nie dlatego, że 
trzeźwo, rozważnie, głęboko uszeregowali 
kolumny „ma* i „winien* swego życiowe- 
go bilansu. Nie dlatego, iż po stronie „ma 
nie ma już w nich zupełnie mic. Nie dla- 
tego, bo już naprawdę żadnego innego nie 
bylo wyjścia, ale właśnie dlatego, że tam 
we wnętrzach ich wszystkich rozłożył się 
ten ich swoisty kryzys, że om to zachwiał 
temi pysznemi dobrami ludzkich dusz i 
spowodował, że nia oślep działały ich ręce. 

Mordy, zabójstwa, W Ameryce i we 

Francji, w Niemczech i w Polsce; wszę- 
dzie, wszędzie na świecie. Dosłownie „bez 
najmniejszej przesady można powiedzieć, 
że w ciągu całego minionego wieku nie wy- 
mordowali ludzie tylu swych znajomych, 
krewnych, wrogów, żon, mężów, dzieci i 
rodziców, co w ciągu ubiegłych dwóch lat. 
Co kiedyś mogło się stać przyczyną zniewa 
gi, pobicia, zerwania stosunków, dziś rodzi 
mord. Tamią jest krew ludzka, taniem ży- 
cie ludzkie. Z winy tego drugiego, tego gor- 
szego, stokroć gorszego kryzysu. 

Wskazuje na to psychiczne załamanie 
się społeczeństwa powojennego, dziennik 
słusznie zaznacza, iż najidealniejsza nawet 
przebudowa ustroju gospodarczego świata 

nie wywołałaby natychmiastowej zmiany 
stosunków, właśnie wskutek błąkającej się 
ma manoweach woli ludzkiej. Jest źle. Ale 
mie znaczy to, że nie może być lepiej. Prze- 

ciwnie: 

Dla ludzi słabych, małego skarlowacia- 
łego ducha zbliża się koniec czegoś. Dla 
ludzi mocniych, wielkiego ducha, zbliża: się 
jakiś początek. Nowej ery. Słychać już dziś 
z oddali zapowiedź jej kroków. Jest jesz- 
cze daleko, Trzeba przejść siedem gór 
skalistych i siedem rzek przepastnie głębo- 
kich. Ale się je przejdzie, A tym cudownym 
rycerzem z baśni, który je przekroczy i do 
celu dotrze będzie: hartowna wola, nieu- 
gięty wysiłek i niezłomna wiara w przy- 
szłość. 

Optymizm i wiarę w przyszłość w. spo- 
sób bardzo oryginalny zaszczepia czytelni- 
kom „Dziennika Poznańskiego (183) p. Sa 
bira Churamowicz — „psychoanalityczka“, 
która: swym korespondentom daje takie np. 
odpowiedzi: 

„Murzyn. Mieszkanie, takie o jakiem 
są myśli, znajdzie się. Zdrowie trzeba le- 
czyć — głównie żołądek, artretyzm, nerwy 
i nogi. Interes w przyszłości pójdzie dosko- 
nale. a 

„A. 8.* Znajdzie się zajęcie wkrótce. 
Oko podleczy się & kalectwa wcale nie bę- 
dzie widać. Obowiązek przedewszystkiem. 
Zmienić charakter, zmniejszyć wymagania 
a nastąpi harmonja, Zwrócić się do Boga, a 
stworzy się szczęście rodzinne. Nic złego 
nie czeka. 

„Sarenka 1. M. 88%, Zanim się myśli o 
małżeństwie, należy pójść do lekarza, aby 
zbadać Swe płuca,według mego wyczucia 

nie są w porządku. Prawe ucho będzie 
chore. Zajęcie dostanie Pani zupełnie odpo- 
wiednie, wystarczy i na leczenie. 

„1891/15. 8%, Zdrowie nadal będzie do- 
pisywało, Z potomstwa będzie pociecha, bo 
są dobre i zdolie dzieci, W przyszłości nie 
przewiduję żadnych złych zmian. Finanso- 
wo poprawi się po Nowym Roku. 

„Wenecja - Palermo". Będą zmiany do- 
bre, czeka wyjazd zagranicę w przyszłości 
i wymarzony spokój i szczęście. Nie trze- 

ba wątpić, tylko wierzyć i cierpliwie cze- 
kać. 

Są jednak takie wesołe proroctwa p. 

Sabiry, że niewiadomo, czy trzeba bardzo 

się cieszyć. Tak np. „Stara Habineczka” 

będzie mogła każdego przekonać, że nie 

jest tak stara: 
Jeszcze dwoje dzieci można oczekiwać 

kto wie, czy to nie będą bliźnięta. O loterji 

nie ię. 5 
Niektóre rady pani psychoanalityczki 

są jednak stanowczo za odważne, uwzględ- 

niając to, że są udzielane na niewidziane- 

go. Oto przykład: 

„Rian*. Najlepiej starać się o rozwód, 
syna zostawić u matki, alimenta musi Pam 
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NA STADJONIE OLIMPIJSKIM W LOS ANGELES 
Czekajmy do pietnastego 

Sportem zaczęli się interesować wszy- 

scy. Literalmie wiszyscy. Sportowcy czyn- 

ni „kibice* klubowi, stali bywaley wszyst- 

kich imprez sportowych i nawet zupełni 

laicy. 

Tacy, dla których pojęcia: skok o ty- 

czce, lub pięciobój jest czemś absolutnie 

niezrozumiałem i tacy nawet, którzy z poli 

towaniem patrzyli na tłum wychodzący z 

boiska. 

Teraz się zmieniło. Olimpjada sprawiła 

Że zainteresowanie się sportem wzrosło 

raptem, „po pierwszym polskim triumfie — 

zwycięstwie Kusocińskiego. 

Zaczęto czytać uważnie sprawozdania z 

walk na stadjonie olimpijskim i dyskuto- 

wać. 

Zachwycano się Kusocińskim i Wala- 

siewiczówną, zgóry typowano Weissównę 

na zwyciężczynię, mie przypuszczano na- 

wet (w porywach entuzjazmu), że... mogą 

przyjść porażki. 

Nie wszyscy przytem orjentowali si», 

„co ona tam robi", 

Weisgównie, Helijaszowi i Pławczykowi 

nie powiodło się. Zawiedli pokładane w nich 

(duże przez entuzjastów — laików, znacz- 

nie mniejsze przez orjentujących się) @а- 

dzieje. Optymistyczne nastroje zmieni- 

ły się momentalnie. Zaczęto sarkać. Coraz 

częściej/dało się słyszeć: „poco było, posy- 

łać kosztowną ekspedycję skoro wszyscy 

przegrywają. To wstyd. 

Takie i podobne im gliosy zawodowych 

malkontentów wzmogły się, kiedy poda- 

wana przez prasę (nieoficjalna) punktacja 

wykazała że.... weżmy ostatni dzień... Pol- 

ska uplasowała się na 15-tem miejscu z 

25 punktami podczas gdy krącząca na 

czele tabeli Ameryka zdobyła aż 473 pkt. 

Francja — 161, Włochy — 159 i t. d. 

„Wsporaniane państwa mają tak dużo 

punktów, my tak malo, jesteśmy więc na- 

rodem zdechlaków, oferm, patałachów*. 

Niespodziewanie entuzjazm (slomiany 

rsze u Polaków) zamienił się 

w miezadowolenie. 

Przyjrzymy się tej sprawie uważniej i 

rzeczowo. Olimpjada agtupowała 1800 naj- 

lepszych zawodników świata. Najlepszych 

w najróżnorodniejszych rodzajach sportu. 

Państwa przełamały trudności finanso- 

we i starały się wysłać jaknajwiększą 

ilość zawodników. Ameryka znalazła się 

w najiepszych warunkach to też mogła 

zgłosić 340 zawodników. Japonja pozwo- 

liła sobie na luksus wysłania aż 207-miu. 

Niemcy wysłały 80 osób, Francja, Włochy, 

Finlandja niewiele mniej, ;/ 

Polska przeciwstawiła temu aż dwu- 

dziestu zawodników. Najmniejszą bodaj, 

(nie licząc Łotwy) reprezentację. 

Najważniejszy i najpopularniejszy dział 

Olimpjady, lekka atletyka zgromadziła 

586 zawodników. W tej liczbie z Poliski 

siedem osób. Walasiewiczównę, Weissównę, 

Schabińską, Kusocińskiego,  Heljasza, 

Plawczyka i Siedleckiego. 
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płacić, tembardziej, że wina całkowicie po 

stronie Pana. „że syn pokozał język”, je- 

szcze mie znaczy, że przestał kochać jako 

swego ojca. Kobieta, którą Pam kocha — 

po swojemu kocha Pana, ale charaktery nie 

schodzą się. Sprawy finansowe poprawią- 

się. 

ogień, jak za    

Czy nte wykracza to poza zakres „PSy- 

choanalizy” której wyniki miczem się nie 

różnią od wróżbiarstwa z kart:?... > 
Lector. 

Kapitan Peek z Rzeżycy 
O wielkich szpiegach wielkiej wojny 

napisano wiele liter. Taka Mata-Han, 

albo Anna Marja Lesser stały się sławne 

na świat cały. Poświęcono im niejedną 

książkę. O szpiegostwie wogóle pisało 

się całe traktaty, a często czytać je moż- 

na było z większem zainteresowaniem, 

niż książki najzdolniejszych powieściopi- 

sarzy kryminalnych. Niektóre nazwiska 

przeszły już do oficjalnej historji, o in- 
nych rozpowiada się pogłoski niespraw- 

dzone, anekdoty, fantastyczne  historje. 

Szpiedzy mieli wielki wpływ nie tyiko 

na operacje wojenne na froncie bezpo- 

średnio, ale zarówno na przebieg samej 
wojny. 

Wiadomo naprzykład, że Ameryka 

przystąpiła do wojny zawdzięczając nie- 

jakiemu Aleksandrowi Sheck, radjotele- 

grafiście, na niemieckiej radjostacji w 

Belgji. Sheck odcyfrował szyfr niemiec- 
kiego wiceministra spraw zagranicznych 

do posła w Meksyku. W tej depeszy wi- 

ceminister Zimmermann powiadamia po- 

sła o konieczności bezwzględnej wojny 

podwodnej, oraz O pewnych  posunie- 

ciach politycznych. Depesza ta dostała 

się w ręce rządu angielskiego. Spowodo- 

wała wystąpienie Stanów  Zjednoczo- 

nych, a Sheck... zginął bez wieści. Nikt 
o nim nie słyszał już więcej. Obecnie 

Niemcy opublikowali materjały, dowo- 

dząc, że Sheck został „usunięty przez 

wywiad angielski jako „niepotrzebny 

świadek”, on, człowiek, który tak wielkie 

oddał usługi... 

Gdyby nie Anna Marja Lesser, woj- 

ska niemieckie nie wkroczytyby do Eel- 

gji. Lesser doniosła, że pomiędzy rzą- 

dem trancuskim i belgijskim toczą się 

rokowania o przepuszczenie wojsk iran- 

cuskich na prawe skrzydło frontu nie- 
mieckiego. Trzeba było ten manewr u- 
przedzić! 

Kto jednak słyszał o pewnym Łoty- 

szu, kapitanie armji rosyjskiej, z pobii- 

skiej nam Rzeżycy? Nazywał się kapitan 

Peek. 

Szpiegostwo rosyjskie miało system 

zupełnie odmienny od uprawianych przez 

państwa zachodnie. O ile tamte mocar- 

stwa posiadały wszędzie swoich rezy- 

dentów, o ile opierały służbę wywia- 

dowcżą na zdolnych i śmiałych jednost- 

kach, o tyle rosyjski wywiad pracował 

zystemem masowym. Wolał mieć ilość, 

niż jakość. Prócz tego operował przekup- 

stwem. Pułkownik Redl, z austrjackiego 

Sztabu generalnego przekupiony był 

przez Rosjan i zastrzelił się w roku 1913 

w Wiedniu. 

Historyk niemiecki H. P. Berndort 
opisuje w swej niezmiernie ciekawej 

książce właśnie kapitana Andrzeja Peeka. 
Był to naczelnik wywiadu i kontrwy- 

wiadu rosyjskiego frontu północnego. 
Dziwny człowiek. Mieszkał w Rzeżycy, 
oddalonej od bezpośredniego frontu, w 
gmachu byłej szkoły. Dom ten był zu- 
pełnie zniszczony. W pustych pokojach 

hulał wicher. Okna nie posiadały szyb. 

Sufity ledwo się trzymały. Jeden jedyny 

Sama Ameryka — 81; my — 7. 

Dziś, kiedy obliczone są wyniki tylko 
połowy naszych zawodników mamy ,,zaro- 

bionych* 25 punktów. 

Niewiele, ale cenne, bo złożyły się na 

nie aż trzy pierwsze nagrody, trzy zaszczy- 

tne zwycięstwa rozsławiające imię Polski. 

Pierwsze miejsce liczy się 6 punktów, 

drugie 5, trzecie 4 i t. d. 

Nie wszyscy zawodnicy nasi powiedzie- 

li swoje ostatnie słowo. Wioślarze i szer- 

mierze dziś, jutro walezyć będą o punkty w 

finalach. W rozgrywkach eliminacyjnych 

wykazali najlepszą formę. Zwyciężyli pe- 

wnie. Niewątpliwie przysporzą punktów. 

Czy po zwycięstwie ich posuniemy się 

naprzód w: tabeli kolejności ? Zapewne nie. 

I to się jasno da wytłumaczyć. 

Polska zgłosiła lekkoatletów, wioślarzy 

i szermierzy. Dwa biegi, skok wzwyż, kil- 

ka rzutów (kula, dysk), dziesięciobój, dwa 

biegi wioślarskie i szablę. Kilka zaledwie 

konkurencyj, a jest ich przecież tyle. Sa- 

ma lekka atletyka, ma kilkadziesiąt. A 

inne jak mp. boks, i zapaśnietwo (poszcze- 

gólne wagi) strzelanie (różne bronie i 

odległość), pływanie (różne  długoście i 

style) wioślarstwo i żeglarstwo. A inne 

prawie nieznane u nas: base - bal, hokej, 

na trawie i tyle innych. 

W. tych to niepopularnych konkuren- 

cjach nieznani nikomu zawodnicy zdoby- 

wają punkty. Dużo punktów. 

Polska ma Gziś 25 punktów i trzy złote 

medale (pierwsze miejsca). Wioślarze i 

szabliści zarobią jeszcze. Będziemy w ogól- 

nej klasyfikacji 13 — 16-tym państwem z 
49-ciu, Wynik przynoszący zaszczyt. 

Ą teraz jeszcze kilka słów o pechu prze- 

śladującym naszych zawodników. „Kusy* 

obtarł sobie nogę. Miał biegać 5 klm. i 1500 

mtr, Miał szanse, gdyż czas uzyskany w 

5 klm. przez zwyciężcę Fina był gorszy od 

jego poprzednich. Skapitulował. Straci- 

liśmy punkty i, co gorsza, złoty medal. 

Weissówna, nieoficjalna mistrzyni świa 

ta w kuli (42 mtr. miała niejeden raz) po 

podróży w skutek tremy zajęła zaledwie 

trzecie miejsce rzutem 38,74 mtr. Pierwsze 

sza, amerykanka Copeland, miała 40.56. 

Słaby wynik. Trema Wejssówny skrzyw- 

dziła nas. 

Heljasz rzucał w: kraju 16,05 mtr. na 

Olimpjadzie zaledwie 14.70 mtr. Został bez 

miejsca. Pławczyk skakał 1,98 mtr., na O- 

limpjadzie zaledwie 1,90. 

Czyż można winić kogoś, że obtarł nogę, 

lub, że choruje na morzu? Czyż wypada być 

niesprawiedliwym w stosunku do tych, któ 

rzy sumiennie przygotowali się do walki, 

Czyż nie należałoby się wstrzymać z 

oceną wyników do końca Olimpjady. 

Podliczymy wówczas (kto, procentowo, 

spisał się lepiej, i powiemy kto wart jest 

uzmania. 

Czy garsika przemęczonych podróżą Pn- 

laków, czy setki Amerykan lub bezbarw- 

nych Niemców nie mogących się zdobyć na 

mic wielkiego. Kto zwyciężył i w jakich 

konkurencjach. Jadąc na żaglówce, czy 

biegnąc 10 kilometrów. 

Waląc nokautem przeciwnika, czy prze- 

rywając taśmę stumetrówki. 

Wówczas dopiero będziemy mogli „są- 

dzić'. Ww. 7. 
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Świetne zwycięstwa 
We środę rozpoczął się tu szermierczy tur- 

niej olimpijski na szable. W pierwszej grupie 

polscy szabliści odnieśli świetne zwycięstwa 

bijąc zarówno Meksykanów, jak i Duńczy- 

ków. Poiska dzięki tym zwycięstwom wcho- 

dzi do finału, bez względu na wynik spotkania 

z Węgrami. 

Do finału bez walki weszły drużyny Sta- 

nów Zjednoczonych i Włoch. 

W pierwszym meczu z Meksykanami wal- 

czyli ze strony polskiej Friedrich, Suski, Segda 

i Dobrowolski. Meksykanie okazali się bardzo 

słabymi przeciwnikami i mecz przegrali 10:2. 

kriedrich odniósł 3 zwycięstwa, Suski również 

polskich szermierzy 
3, Segda i Dobrowolski po 2 zwycięstwa. — 

Stosunek touchów wynosił 64:51 na naszą ko- 

rzyść. 

W meczu z Danją, zakończonym zwycię- 

stwem Polaków 9:5, brali udział Friedrich, Seg 

da, Lubicz i Papee. Najlepszym naszym repte- 

zentantem był Papee. Odniósł on 3 zwycięstwa 

Friedrich również 3 zwycięstwa, Segda 2, Lu- 

bicz 1. Stosunek touchów 42:45 na naszą ko- 

rzyść. 

Nasi najgroźniejsi przeciwnicy Węgrzy го- 

zegrali dotychczas jedno spotkanie z Meksy- 

kiem, bijąc go 14:2. 
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“Na spokojnej Moltawie na tle starych ka- 

mienic gdanskich wyladowuje się barki wišla- 

(AE IEEE SSD TNS UE OO IRAS SETTTARNPIIINI 

pokoik stanowił rezydencję i sztąb na- 

czelnika wywiadu. Sztab? — Składał 

się ten sztab z Peeka i jego „dzienszczy- 

ka*. W pokoiku mieściło się polowe łóż- 

ko. Na stole zwały map, obok kilkanaście 

polowych teletonów stało jeden na dru- 

kim, w wielkim nieładzie. Wszystko ro- 

biło wrażenie raczej lamusa, składu nie- 

potrzebnych sprzętów, niż sztabu rozga- 

łęzionej akcji wywiadowczej. Kapitan 

Peek otrzymywał telefoniczne wiadomo- 

ści, dawał rozporządzenia, ciągle był w 

ruchu, ale mało osób znało go, lub wo- 

góle widziało osobiście. 

Peek w swoisty sposób werbował 

swych szpiegów; był doskonałym  fizjo- 

nomistą. Raz spotkawszy człowieka, о- 

kreślić mógł zaraz, czy się na szpiega na- 

daje. Dowiadywał się wówczas o jego 

adres. W nocy przed dom kandydata 

zajeżdżał czarny samochód. Zapraszano 

go do limuzyny. Nieszczęsny delikwent 

jechał godzinami całemi we wszystkich 

możliwych kierunkach. Tracił zupełnie 
orjentację, usiłował spojrzeć przez okno, 
ale było ono zawieszone czarną materją. 
Drzwiczki zamknięte były od zewnątrz. 

Nareszcie samochód stawał. Żołnierz za- 

wiązywał mu oczy czarną chusteczką. 

Prowadzono wybrańca przed oblicze sa- 

mego kapitana Peeka. W ten to sposób 

niesamowity, wstrząsający, fantastyczny, 

działał kapitan na nerwy przyszłego swe- 

go podwładnego. Ta 
Zostawał szpiegiem. Chodziło o nic- 

mieckie linje frontu. W odległości kilku 

kilometrów od Rzeżycy, znajdował się 

klasztor prawosławny. W tym to klasz- 

torze mieściła się szkoła szpiegów. Każ- 
dy z abiturjentów siedział jak w więzie- 
niu w oddzielnej celi. Nie mógł znać ni- 
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ne, przywożące z Polski zboże i inne produk- 
ty rolne. 

kogo z „kolegów*. Specjalny instruktor 
odbywał godziny nauki. Przynosił książ- 

ki, wykładał. Zadawał lekcję. Trzeba się 

było naprzykład nauczyć długiego ela- 

borątu na pamięć, spamiętać przytem 

przystkie cytry, nazwiska. Oto głównie 

chodziło. W klasztorze panowała niczem 

niezmącona cisza. Wszystko wokół o- 

wiane było tajemniczością i nimbem ja- 

kiejś grozy. Po skończeniu nauk, szpieg, 
bezwzględnie w nocy i bezwzględnie 
tym samym samochodem, „dostarczany 
bywał przed oblicze Peeka powtórnie. 
Kapitan udzielał mu zlecenia i... wysy- 
łał na iront. Żołnierze mieli rozkaz strze- 
lania do szpiega, gdyby mu się ze- 
chciało zawrócić. Nie było wyjścia. 50 
procent tych ad hoc wyszkolonych szpie 
gów trafiało na pierwsze placówki nie- 
mieckie, a później dostawało kulę w łeb. 
— Najczęściej Peek osobiście odprowa- 
dzał wywiadowcę do pierwszych  linij 
rosyjskich, lub nad brzeg Dźwiny. Sam 
dopilnowywał przekroczenia krwawego 
Rubikonu. 

Peek był też wynalazcą specjalnej 
skrytki. Nie podobna było dowierzać i 
polegać wyłącznie na pamięci wywiadow 
cy. Musiał mieć ze sobą notatki, czasem 
dokonać jakowegoś szkicu. 

Oto wzdłuż frontu niemieckiego krą- 
ży biedny żebrak z wiernym mu psem. 
Niemieckie posterunki czujne są i nie 
łatwo wyprowadzić je w pole. Niewinny 
żebrak odprowadzony bywa do sztabu. 
Rewidują go wypytują. Nic. Żadnego 
śladu kompromitującego. Ubranie jest 
przeszukane, rozprute. Czapka,. worek, 

obroża nawet psa. Nigdzie śladu papie- 
ru, dokumentu. Żebraka puszczają wol- 
no. A przecież jest to niebezpieczny 

PUNKTACJA OLIMPIJSKA Е 

LOS. ANGELES. — Po wczorajszych 
zawodach olimpijskich nieoficjalna pun- 
ktacja obejmująca wszystkie dziedziny 
zarówno w konkursach męskich, jak i 
kobiecych, przedstawia się następująco: 

1. Stany Zjednoczone 552,5 punktów. 
2. Włochy 181,5 p. 

. Francja 166,5 p. 

. Szwecja 137 p. 
. Niemcy 110,5 p. 
. Wielka Brytanja 98 p. 
. Japonja 84 p. 
. Kanada 73 p. 

Węgry 46,5 p. 
. Holandja 33 p. 
„ Australja 32 p. 
Austrja 27 p. 

. POLSKA 25 punktów. 
Czechosłowacja 24 p. 
Irlandja 23 p. 
Danja 23 p. 
Argentyna 15 p. 
Południowa Afryka 13 p. 
Belgja 6 p. 
Nowa Zelandja 6 p. 
Szwajcarja 5 p. A 

23. Lotwa 5 p. 
24. Filipiny 4 p. 
25. Brazylja 1 p. 

W CZWÓRKACH ANGLICY 

W czwórce bez sternika pierwszy* 
przedbieg wygrała drużyna angielska: 7 
min. 13,2 sek. przed Ameryką i Niemca 
mi. W drugim przedbiegu zwyciężyły 
Włochy przed Kanadą w cżasie 7 min. 
6.8 sek. 

W DWÓJKACH KANADA 

W dwójkach podwójnych w pierw- 
szym przedbiegu zwyciężyła Kanada 7 
min. 25 sek. przed Włochami i Brazy- 
lją. W drugim przedbiegu  triumiowała 
Ameryka, zajmując pierwsze miejsce 
przed Niemcami w czasie 7 min. 14.6 
sek. 

- W PRZEDBIEGACH ÓSEMEK ZWY- 
CIĘŻAJĄ WŁOSI 

Przedbiegi osemek zakończyły się' 

zwycięstwem Włochów i Ameryki. 
Pierwszy przedbieg wygrały Włochy 

6 min. 28.2 sek., 2-gie miejsce zajęła An 
glja, 3-cie Japonja. 

W drugim przedbiegu zwyciężyia dru 
żyna Stanów Zjednoczonych 6 min. 29 
se«. 2-gie miejsce zajęła Kanada, 3-ci2 
Niemcy. 

19. 
20. 
21. 
22. 

TURNIEJ BOKSERSKI 

W dalszym ciągu turnieju bokserskie 
go rozegrano spotkania. 

W wadze półciężkiej Murphi pokonał 
na punkty Mullera (Ameryka), Carstens 
(Południowa Afryka) zwyciężył Berge- 
ra (Niemcy), Jorgessen (Danja) wygrał 
z Langiem (Argentyna), Rossi (Włochy) 
pokonał Greka Mastoritida. 

W wadze piórkowej Amerykanin Hi- 
nes wygrał na punkty z Meksykańczy- 
kiem Araico, a Szwed Carlsson zwycię- 
żył na punkty Japończyka Kameoka. 

W wadze średniej Michelot (Francja) 
wygrał na punkty z Kanadyjczykiem la 
Voie. 

KONKURS UJEŻDŻANIA KONIA 

W konkursie ujeżdżania konia pierw- 
sze miejsce zajął mjr. Lesage (Francja). 
Na drugiem miescu znalazł się również 
Francuz Marion. Trzecim zkolei był Tui- 
tle (Amerykanin). 

BIEG NA 400 M. WYGRYWA 

AMERYKA 

W finale biegów na 400 metrów w stylu 

dowolnym panów wygrał Amerykanin Crabbe 

przed Francuzem Tarisem, czas zwycięzcy wy 

nosił 4 min. 48.4 sek. Trzecim był Japończyk 

Qyokota. 

szpieg rosyjski, posiadający dokładnie 

odcyfrowane linje okopów niemieckich. 

Gdzież je ukrył?! Poprostu psu... pod 

ogonem. Dosłownie. Peek wynalazł spe- 

cjalne tubki metalowe, do których wkia- 
dało się dokumenty. Tubkę ukrywał wy- 
wiadowca w kiszce odchodowej psa. 
Niemcy w żaden sposób nie mogli wpaść 

na ten pomysł. Żaden z najsprytniejszych 

niemieckich kontrwywiadowców, nie wy- 

krył tajemnicy. Ale dokonał tego dobro- 

duszny wartownik Landsturmu. Ujszał 

mianowicie, jak pewien człowiek ciągnie 

energicznie psa za sznurek, mimo pro- 

testu z jego strony, mimo pisku i wycia. 

Lansturmista jest przyjacielem zwierząt, 

widzi, że pies potrzebuje się załatwić, a 

człowiek mu nie daje. ,Cóż to za znęca- 

nie się nad zwierzęciem! Hallo! stóji!" 

Szpieg jest blady. Razem z kałem psa 

wylatuje metalowa tubka. Czegoś po- 

dobnego poczciwy Landsturmista nie wi- 

dział nawet w cyrku, to jest z dziedziny, 

o której winien wiedzieć sztab. Szpiega 

rozstrzelano i tajemnica została wykry- 

ta. — jednakże Peek wkrótce się o tem 

dowiedział i stosował coraz to inne $у- 

stemy. Metody Peeka, jego energiczna 

akcja, niezłomna wola, dawała się Niem- 

com odczuwać bardzo dotkliwie. Powo- 

dowała nieraz znaczne straty. Wywiad 

niemiecki otrzymał krótkie zlecenie: iik- 
widować natychmiast kapitana Peeka, 
naczelnika wywiadu rosyjskiego frontu 

północnego! — Ba, ale jak się do tego 
wziąć. „Główna kwatera* kapitana była 
tak zakonspirowana, że żadnemu z nie- 
mieckich ajentów nie udało się dotych- 
czas jej wykryć. Wszelkie następne pró- 
by spełzły na niczem. Wywiad niemiec- 
ki stawał na głowie. 

Ćwierć-finały boksu 
W dalszym ciągu turnieju bokserskie 

go rozegrano spotkania ćwierć - finało- 
we. 

W wadze koguciej Gwynne (Kanada) 
wygrał na punkty z Melisem (Włochy). 
Villaneuva (Filipiny) zwyciężył Japoń- 
czyka Makao. 

Lang (Ameryka) zwyciężył Pereirę. 
Wreszcie znany bokser niemiecki Zigłac- 
sky pokonał Francuza Micholsa. 

W wadze piórkowej Amerykanin Bo- 
or wypunktował Anglika Mizlera. 

W wadze lekkiej Genovefe (Kanada) 
przegrał z Bianchinim (Włochy), a 
Szwed  Ahlquist wygrał z Mayerem 
(Francja). Bokser niemiecki Kartz zo- 
stał wyeliminowany przez Stefensa (Po- 
łudniowa Afryka). 

Waga ciężka: Maughan zwyciężył 
Kohlaasa, zaś Lovell pokonał Barluna. 

Japończycy rybami 
w wodzie 

Nasza mikroskopijna, jedna z najszczupiej- 

szych ekspedycyj olimpijskich, zdobyła bądź co 

bądź 3 złote medale. A Niemcy, którzy wysłali 

80 ludzi mogą się poszczycić conajwyżej 2-em 

miejsce w sztafecie 4 po 100, a pozatem trze- 

ciemi, czwartemi miejscami. Punktów uciułali 

Niemcy sporo, nie zmieni to przykrego faktu: 

ani jednego złotego medalu! W niczem, niczem 

Szwaby nie są pierwsi na świecie. W Amster- 

damie gruba Niemka Radke była pierwsza na 

800 mtr., w Los Angelos nawet takiego sukce- 

siku niema. 

Niemcy tak dumni ze swej lekkiej atletyki, 

ze swych sprinterów, miotaczy, skoczków oka- 

zali się przeciętnie dobrzy. Tacy solidni wy- 

robnicy, co to osiągają przyzwoite wyniki, ale 

nie epatujące, nie olśniewające, nie wybijające 

się ponad powszechny poziom. Niemcy z pew- 

nością oddaliby kilkanaście punktów i kilku do- 

brych zawodników za jednego  Kusócińskiego. 

Mistrz i super as więcej jest wart, niż 

dziesiątek drabów na dalszych — choćby i 

punktowanych — miejscach. 

Włosi też są markotni. Jedynym  powaž- 

nym ich sukcesem jest zwycięstwo Beccali na 

1500 mtr. Rekordzista świata Ladoumegue pa- 

trzył na bieg z trybuny prasowej. Gdyby we 

tępota związku, Francuz, pseudo zawodowiec 

wygrałby z pewnością. Ale ta przesadna, ziu- 

pia, śmieszna i fałszywa troskliwość o czystość 

w sporcie rozłożyła już niejednego mistrza. 

Czas najwyższy, by ukrócono nadętych ki 

rownikcw, zawodnicy powinni obecnie 

kwalifikować dygnitarzy związkowych. 

  

dys- 

Przez samych-że Niemców, którzy zapra- 

szali Nurmiego do Berlina, a potem  przyczy- 

nili się do jego dyskwalifikacyj, znakomity 

Finn nie mógł biegać maratonu. Wygrał argen- 

tyńczyk, Zabala, Nurmiego z pewnością . stać 
na czas o dobre 10 minut lepszy. Wygranie 

maratonu na Olimpjadzie w rekordowym cza- 

sie — piękneby to było zakończenie karjery. 
Tak też sobie planował roztropny Nurmi, złość 
ludzka, a właściwie niemiecko-szwedzka, zni- 

weczyła te zamiary. Nurmi ma zmierzyć się z 

Zabalą w New-Yorku. Pokaże on światu, że 
mimo wszystko nie ma mu równego na świe- 

cie w maratonie. 

Po lekkiej atletyce przyszła kolej na pły- 

wania. Japończycy potwierdzają swe wyniki— 
biją wszystkich na głowę. Amerykanie muszą 

się kontentować 3-ciemi, 4-temi miejscami; 

jest to przewrót w dotychczasowym układzie 

sił. 

Styl japoński jest zupełnie odmienny, Amery- 

kanie i Europejczycy pływają na siłę: łomoczą 

wodę rękoma, młócą nogami. Biali pływacy, to 

herkulesi, żółci mistrzowie to, słabe, wątle dzie 

ci — nadzwyczajne swe wyniki zawdzięczają 

miękkości ruchów, nie przedzierają. się przez 

wodę, ale prześlizgują. 

Jednak dawne rekordy  Weismūllera nie 
padły, nie były nawet zagrożone. Japończycy 

są dziś bezkonkurencyjni, to prawda, lecz i 

klasa Amerykanów obniżyła się wydatnie. 

Karol. 

SS ET STS NAIRU
 КЕа 

Wreszcie nadarzała się doskonała 

okazja. — Centrala wywiadowcza otrzy- 

mała wiadomość, iż do Niemiec, drogą 

na Holandję, wyjeżdża ajent rosyjski. 

Wpuszczono go do kraju, następnie roz- 

strzelano. Dokumenty nieboszczyka za- 

brał ze sobą wywiadowca niemiecki i 

przedostał się do rosyjskich linij nad 

Dźwiną. Niemiecki ajent miał Peeka po- 

prostu zastrzelić. W sztabie, dokąd go 

odprowadzono, wymienił nazwisko i 

pseudonim rozstrzelanego szpiega rosyj- 

skiego i oświadczył, że musi się widzieć 

w kapitanem Peekiem. Peek powiado- 

miony telefonicznie oświadczył, że zna- 

nazwisko, prosi by mu natychmiast do- 
starczono tego człowieka. Przyjął rzeko- 
mego Rosjanina, a ajenta niemieckiego 
bardzo serdecznie, rozpytywał o wiado- 

mości z Niemiec, cieszył się, że udała 

mu się misja. Rozmawiali ze sobą do póź 
na w nocy. Peek częstował winem. Jako 

gościnny gospodarz ustąpił przyjezdne- 
mu własne łóżko w swoim pokoju, a sam 
udał się na spoczynek do oddalonej izby. 
Położył się spać, ale... nie zasnął. Po 30- 
dzinie wziął rewolwer, z palcem na cyn- 
glu, skradał się jak kot do swojego po- 
koju, gdzie pozostawił przybysza. Przyt- 

knął ucho do drzwi: doszedł go słaby 
szelest papierów. Peek raptownym ru- 

chem rozwarł drzwi na oścież. Ajent nie- 

miecki szperał w szufladach i walizkach 

Peeka. Kapitan rosyjski bez słowa strze- 

lił, zabijając Niemca na miejscu. — Nieu- 
straszenie pracował potem nadal. 

Rewolucja zastała go na: tem samem 
stanowisku. Później jednak wszelki słuch 
o nim zaginął. aż.



BŁĘKITNA JEDYNKA 
ŻEGLARSKA 

NA ZLOCIE HARCERSKICH DRUŻYN 

Na rozległej polanie, w lesie Garczyń- 
skim rozbiły swoje namioty harcerskie 
drużyny wodne, które ściągnęły 2 całej 
Poiski na swój pierwszy, zlot. Wilno repre- 
zentafje na nim Błękitna Jedynka Żeglar- 
ska w liczbie 24 chłopców: wraz ze swym 
taborem, składającym się z 12 kajaków 
kwuosobowych. Uważają nas za jeden z 
najsilniejszych ośrodków żeglarskich w 
polskiem harcerstwie; mamy bronić barw 
województwa wileńskiągo — ta wielka od- 
powiedzialność, która ciąży па naszych 
barkach, dodaje nam sił i otuchy. To też 
obóz masz — według communis doctorum 
opinio — należy do najlepiej rozbitych, 
saczególnie jeśli chodzi o wewnętrzne u- 
rządzenia w namiotach. Również i w za- 
wodach wodnych jesteśmy poważnymi 
konkiurentami dla najsilmiejszych drużyn 
— zresztą niedługo już będą wiadome wy- 

niki harców na wodzie. 

Duży kapitał pracy, włożony w urzą- 
dzenie Świetlicy, sowicie się nam oprocea- 
tował — wszyscy goście zachwycają się 
wileńskiemi wyrobami megjonalnemi, które 

otrzymaliśmy do sprzedaży komisowej z 
Bazaru Ludowego. Mamy więc wileńskie 
kilimy i makatki, trochę ceramiki, palmy, 

panę dziadków, wykonanych z mchu, ko- 

saule Iniane, iktore my nazywamy „koszule 
a la gen, Želigowski“ itp. — wszystko to 
dla naszych gości jest nowe, niewidziane i 
ma nawet posmak egzotyzmu. 

Na ścianach Świetlicy wiszą duże foto- 
grafje bułhakowskie z widokami Wilma, 
ma stole pięknie oprawiona w płótno mono 
grafja „Wilno i ziemia mwileūska“ tonie 

wśród powodzi mapek, pocztówek i bro- 
szur propagandowych o Wilnie, wreszcie 
w drugim końcu stoi duży stół, zawalony 
fotografjami i kronikami z życia drużyny. 

3-g0 bm. odbyło się napół oficjalne o- 
twarcie Zlotu w: związku z pobytem Pana 
Prezydenta Rzeczypospolitej, który pnrzy- 
jechał na Zlot w mundurze oficera mary- 
marlki polskiej i zwiedził wszystkie obozy. 
My mamy nawet z tego miłą pamiątkę w. 

postaci podpisu Pana Prezydenta w swo- 
jej kwonice, przyczem należy zaznaczyć, że 

jest to jeden z dwóch autografów na ca- 
łym Zlocie, gdyż wyszedł rozkaz, by nie 

męczyć prośbami o podpis Najwyższego 
Dostojnika państwa. Jedynie dmużyna 
„(Wilków Morskich'* z Poznania miała na 
to specjalnie uproszone pozwolenie. Myś- 
my o tem nie wiedzieli i w rezultacie har- 

cerz, Iktóry podsunął kronikę do podpisu 

dostał karny raport, no i został bohaterem 
dnia. 

Już zwolna zaczynają nadjężdkać repre 
zentacje zagraniczne — pierwsza pnzyje- 

chała. drużyna, z Budapesztu— bardzo sym 
patyczni chłopey, 'ubnani w zielone mun- 
dury i biale czapki. 

Spotkała ich polska dmużyna reprezen- 
tacyjna w swych efektownych mundu- 
rach galowych, t. zn. granatowe bluzy ma- 
rynarskie, dlugie białe spodnie i tegoż ko- 
loru czapki — słowem pelny, odświętny 
mamdur poliskiej marynanki, 

Wczoraj z taką samą pompą, jak przed 
tem Madzierów, spotykano Anglików — 
gapili się ma nich wszyscy, szeroko otwie- 
rając oczy — wszak to reprezentanci oj- 
<czyzny skautingu. Dziś wreszcie mają przy 
jechać Czesi, po których pojechał nasz 
drużynowy, również Francuzi przekroczyli 
już polską giranicę. Jutro zaczyna się Mię- 
dzynaradowy Zlot: Skautów Wodnych. 

Pol, 
  

CHODZĘ PO MIEŚCIE... 
1. ROZBUJAŁE FLUKTA NA UL. DYNE- 

BURSKIEJ. 
Ostatnie ulewy powodujące sporo pomniej 

szych szkód 'w całem mieście, dały się zwła- 
szcza we znaki zaniedbanym  przedmieściom 
wileńskim. Na niebrukowanych, pozbawionych 
chodników peryferjach naszych, potworzyły 
się w wielu miejscach formalne jeziora na uli- 
cach, nie mówiąc już o zwykłem w tych wy- 
padkach błocie. 

Do rzędu takich poszkodowanych na sku- 
tek ulewy ulic należy między innemi położona 
między ulicami Ponarską i Kijowską ulica Dy- 
neburska. z 

Szeraka ta, pozbawiona chodników i jez- 
dni ulica, pokryta jest obecnie niemal w dwu- 
trzecich wodą, która tworzy szereg olbrzymich, 
sięgających od chodnika do chodnika i two- 
rzących nieprzerwaną całość jezior! Zresztą 
i chodniki (ściślej — boki ulicy!) są częścio- 
wo zalane tak że z jednej strony wogóle nie 
można przejść pieszo! 

Naogół ulica wspomniana przedstawia mą- 
lowniczy i niezwykły widok: wiaterek mar- 
szczy zlekka toń wodną; stadka kaczek pły- 
wają z lubością tam i sam  rozkoszując się 
niespodzianie zainstalowanym dla nich przez 
łaskawe nieba basenem pływackim; gromadki 
dzieci brodzą ze śmiechem po wodzie; drob- 
ne fale z pluskiem przybiegają do stóp sto:a- 
cego na brzegu... 

A oto iprywatna inicjatywa! W pewnem 
miejscu ulicy, mieszkańcy pragnąc uniknąć na- 
kładania drogi przez obchodzenie dokoła tych 
zaimprowizowanych jezior, — usypali przez 
wodę coś w rodzaju grobli, « umożliwiającej 
komunikację w linji prostej między obu stro- 
nami ulicy! 

Zaiste, mieszkańcy wznoszących się tu 
skromnych, drewnianych domków, rozsiadłych 
obecnie nad wodami mogliby powiedzieć za 
Słowackim do swych sąsiadów z przeciwka: 

„Rozdzielił nas gościniec płynnego szafiru!* 

Cóż kiedy ci poczciwcy nie znają tego wier 
sza i wogóle mają większe zmartwienia, niż 
studjowanie czyichś, chociażby i najpiękniej - 
szych nawet poezyj!... 

A gdy teraz spojrzymy na rzecz całą od 
strony prozaicznej i życiowej, to przyczyna 
rozgardjaszu jest następująca: Wobec tego, że 
ulica ta położona jest na płaszczyźnie, groma- 
dzące się na niej po deszczu czy też na sku- 
tek topnienia śniegu wody,pozbawione są na- 
turalnego odpływu, do czasu więc nim ulica 
ta zostanie wybrukowaną i zaopatrzoną w 
chodniki, należy tu jako minimum wykopać po 
obu stronach ulicy rowy dla odprowadzenia 
wody, a dodatnie skutki tej nieskomplikowa- 
nej inwestycji nie każą na siebie czekać!... 

„Przechodzień*. 

YWYYYVYYYYYYYWYYYVYYYYYYYTYYYTYYVVYVYVYVSYY 

POPIERAJ PRZEMYSŁ DOMOWY, 
OPARTY NA KRAJOWEM WŁÓKNIE. 

    

REC RASTDI 
PIĄTEK 
о 12 

Klary p. 
jwire 

Hipolita m. 
ANAMA 

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEO- 

ROLOGICZNEGO U.S.B. W WILNiE 

Z dnia 11 sierpnia rb. 

Ciśnienie średnie: 762. 

Temperatura średnia: 

Temperatura najwyższa: 21. 

Temperatura najniższa: 13. 
Wiatr: południowo - zachodni. 

Tendencja: lekki wzrost. 

Uwagi: półpochmurno. 

Wscnód słońca g. 4.37 

Zachód słońca g 19.32 

18. 

MIEJSKA 
Instytucja  sekwestratorek po- 

datkowych. — Z początkiem września 
będą obowiążywały przepisy zezwalają-' 
ce sekwestratorom przybyłym do plai- 
nika na przeprowadzenie rewizyj osobi- 
stych. Rewizja zarządzona może być jed 
nak tylko wówczas, gdy zachodzi podej- 
rzenie, że płatnik ukrywa przy sobie 
przedmioty, podlegające zajęciu. 

Kobiety rewidowane będą przez spe- 
cjalne  sekwestratorki, które władze 

skarbowe zaangażują w tym celu. 

POCZTOWA 
— Ulepszony telefon z Brześciem. Władze 

pocztowe odremontowały gruntownie i ulep- 
Szyły sieć telefoniczną na szlaku Wilno 
Brześc i oddały tę linję do użytku publiczne- 

0. 
3 — Telefoniczny kabel podziemny. — Prace 

kablowe w mieście posuwają się szybko na- 

przód i obecnie już połowa abonentów zssia- 

ła przyłączona do nowej Sieci podziernnej. W 

chwili obecnej kable układane są w rejonie ul. 

Ostrobramskiej. 

SKARBOWA 
Podatek lokalowy. — W dniu 15 bm. 

mija termin spłaty. podatku miejskiego od to- 

kali za kwartał trzeci. Po tej dacie będą sto- 

sowane rygory przymusowe przy zastosowa- 

niu kar za zwłokę. 

WOJSKOWA 
— Komisja poborowa. — Najbliższe po- 

siedzenie dodatkowej komisji poborowej wy- 
znaczcne zostało na dzień 25 bm. 

Winni stawić się wszyscy ci, którzy jeszcze 
nie mają uregulowanego stosunku do wojsko- 
WOŚCI. 

— Ukaranie opieszałych. Referat wojskowy 
magistratu przesłał do starostwa grodzkiego 
kilkadziesiąt wniosków o ukaranie poborowych 
którzy w oznaczonym czasie nie zgłosili się do 
rejestracji. 

RÓŻNE 
— Zmiany w seminarjum prawosław- 

nem. — Wród Rosjan w Wilnie krążą 
niepokojące pogłoski o zmianach, jakie 
mają nastąpić w tutejszem seminarjum 
prawosławnem. Rektorem seminarjum — 
według tych pogłosek — na miejsce o. 
Tuczewskiego, ma być mianowany Biało 
rusin. 

— Komenda Powiatowa Związku Strze- 
leckiego w Mołodecznie, składa najserdeczniej- 
sze podziękowanie prezesówi Związku Ziemian 
na powiat Mołodecki p. Puciato, oraz wszy- 
stkim p.p. Ziemianom, którzy przez ofiarowa- 
nie produktów żywnościowych na wyżywienie 
strzelców umożliwili koncentrację oddziałów 
strzeleckich w Mołodecznie i przeprowadzenie 
ćwiczeń polowych. 

TEATR I MUZYKA 
— Pożegnalny występ dyr. L. Czarnowskie 

go w ogrodzie Bernardyńskim. Dziś, w piątek 
12-VIII o godz. 8 m. 15 Teatr Letni żegna go- 
Ścia, wybitnego artystę dyr. L. Czarnowskiego, 
którego występy cieszyły się wyjątkową wprost 
sympatją widzów. Dyr. Czarnowski w roli tia- 
selhuna, niefortunnego Komisarza Zarządu 
Przymusowego — tworzy prawdziwe arcydzie- 
ło kunsztu aktorskiego. Dyr. Teatrów możemy 
wyrazić słowa serdecznej podzięki i uznania za 
zniżenie cen. Nawet dzisiejsze pożegnalne 
przedstawienie odbywa się po cenach  zniżo- 
nych.. 

— — „Weź ten kwiatek na zadatek”. Wy- 
stępy art. Teatru „Morskie Oko* w Teatrze Let 
nim. Jutro, w sobotę 13 b.m. o g. 8.15 premjera 
Rewji „Wež ten kwiatek na zadatek". 

Jutro, w sobotę 13 sierpnia premjera szam- 
pańskiej rewji „Weź ten kwiatek na zadatek", 
w wykonaniu czołowych artystów  teatruw 
Warszaskich, Morskie Oko, Nowości, oraz fi- 
larów Opery Stołecznej ze Stanisławem Gru- 
szczyńskim (I tenor Opery) i J. Leitzkówna 
(primabalerina Opery) na czele. 

— „Azei* Tołstoja w. Lutni. Dziś, w piątek 
12-VIil, o godz. 8 m. 15 Teatr Lutnia gra „Aze 
fa”, fenomenalną sztukę A. Tołstoja i P. Szcze 
golewa. Autorzy głęboko sięgnęli do dwoistej 
duszy symboła  przewrotności i Patologji, 
jakim niewątpliwie Azef. Dziś grać będzie Aze- 
ia p. Jan Bonecki, jeden z najwybitniejszych 
artystów współczesnych polskich. Znawcy i 
entuzjaści Teatru mają rzadką w Wilnie oka- 
zję oglądania dwóch wspaniałych interpretacyj 
roli Azefa. Ceny miejsc zwyczajne. 

Jutro i codziennie „Azef'. 
POPOŁUDNIÓWKI ŚWIĄTECZNE 

W niedzielę, 14, poniedziałek 15 b.m., (Wn. 
N.M.P.) Teatr w Lutni daje na ogólne życze- 
nie publiczności 2 popołudniówki o godz. 4-ej 

po cenach zniżonych. Odegrana będzie arcyu- 
cieszna, szampańska farsa Arnolda i Bacha 
„Pod zarządem przymusowym”. Zespół świet- 
nie zgrany z uroczemi artystkami p.p. Greli- 
chowską, Marecką, Kamińską, Szurszewską, za 
szczyci swym współudziałem znakomity arty- 
sta komiczny, b. dyr. Teatrów Lwowa, pan "u 
dwik' Czarnowski. Ceny miejsc zniżone. 

— „Nasza ilota". Staraniem Związku Re- 
zerwistów dnia 15 sierpnia r:b. w dużej sali 
miejskiej o godz. 20 z udziałem najlepszych 
sił zespołu Nowej Rewji Wileńskiej: Antonie- 
go Jaksztasa, Jadwigi Szomańskiej, Lopka Łu- 
kaszewicza, Janeczki Rozenberg, Tadeusza Ko- 
ryckiego, Janiny Grygalonówny, Henryka Ła- 
buńskiego, Muszki Zejnówny i Edwarda  Je- 
leńskiego zostanie wystawiona wielka parada 
rewjowa w 2 odsł. 1) „Miłostki ułańskie" we- 
soła operetka Cyprjana Godelskiego i 2) „Na- 
sza flota" oryginalna rewja w 13 obrazach pió 
ra A. Jaksztasa, Z. Kruszewskiego, A. Banie i 
innych. Kierown. muz. kompozytor A. Jaszczyń 
ski. Reżyserja: A. Jaksztas. jazz—balet — hu- 
mor — nowe przeboje. Wysoki poziom arty- 
styczny i piękny cel Święta Żołnierza, winny 
zgromadzić całe Wilno, że ceny od 30 gr. do 
1 zł. 50 gr., udostępniają wesołą i piękną tę 
imprezę dla wszystkich. : 

  

„S 

NIKA 
CO GRAJĄ W KINACH? 

HELJOS — Romantyczna noc.. 

HOLLYWOOD — W nocnym lokalu. 

CASINO — Cham. 
STYLOWY — Krwawy tyran Ben-Ali. 

PAN — Współczesne małżeństwo. 

  

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Okradzione mieszkania. — Nieznani spra 
wcy zapomocą dobranego klucza dostali się 
do mieszkania Dzimiensztejna Józefa (zat. 
Oszmiański 3) skąd skradli garderobę mięską 
oraz skórki łącznej wartości 895 zł. 

Z  niezamkniętego mieszkania Rynsztejn 
Racheli (Jagiellońska 5) skradziono biżuterję i 
gotówkę łącznej wartości 300 zł. 

— NIEDOSZŁY SAMOBÓJCA. — żelazow 
ska Konstancja lat 48 (Sapieżyńska 5) w celu 
pozbawienia się życia wypiła spirytusu ska- 
żonego. Lekarz pogotowia po udzieleniu pomo 
cy odwiózł desperatkę do szpitala Sawicz w 
stanie niezagrażającym życiu. 

Przyczyna nieznana. 
Cynajtis Stanisław (Lipowa 32) w celu po- 

zbawienia się życia wypił esencji octowej. — 
Lekarz pogotowia po udzieleniu pomocy od- 
wiózł Cynajtisa do szpitala żydowskiego w 
stanie niezagrażającym życiu. Przyczyna — 
ciężki stan materjalny. 

— UCIEKŁ Z WILUCIAN. — Z zakładu po 
prawczego w Wilucianach zbiegł Rubin Fejgel 
man, stale zamieszkałył w Wilnie przy ulicy 
Bakszta 4 m. 23. Za zbiegłym chłopcem wszczę 
to poszukiwania. 2 

— Potokarz. Na gorącym uczynku kradzie- 
ży walizki z przejeżdżającej dorożki zatrzyma 
no na ul. Zawalnej zawodowego złodzieja A. 
Wolkowskiego. 

— Na rogach byka. W dniu wczo 
rajszym do pogotowia ratunkowego przy 
wieziono Bonifacego Mikutowicza, miesz 
kańca folwarku Okoły w pobliżu Olkie- 
nik, który przebity został przez rozwście 
czonego buhaja. Mikutowicza skierowa- 
no do szpitala. 

— DZIECI SPRAWCAMI POŻARU... 
W zabudowaniach należących do Nowo 
szyńskiego Antoniego, położonych przy 
ulicy Tratk Batorego nr. 56 wskutek za 
prószenia ognia przez dzieci Bohdanowej 
Apolonji, zam. tamże, Bernarda lat 4 i 
Jana lat 3, powstał pożar, w czasie któ- 
rego spaliła się stodoła ze zbożem. Stra- 
ty wynoszą 1500 zł. Zawezwana straż po 
żarna ogień ugasiła. Wypadku z ludźmi 
nie było. 

JODY 

— DUŻY POŻAR. — Duży pożar wy 
buchł wczoraj we wsi Cieciery gm. jodz 
kiej. Wskutek wadliwego urządzenia' 
przewodów kominowych w mieszkaniu* 
Jana Krywouszonka. Dzięki sprzyjają-* 
cym wiatrom ogień przerźucił się na są- 
siednie budowle i zniszczył ogółem 8 go 
spodarstw. Szkody obliczane są na prze- 
szło 20 tysięcy zł. 

grodźięhyka 
— NOWE WŁADZE BIAŁOSTOCKIE- 

GO OKRĘGOWEGO ZW. PIŁKI NOŻNEJ. 
W niedzielę, dnia 7 b. m. odbyło się nad- 
zwyczajne walne zebranie BOZPN, na 
którem nastąpił wybór: nowych władz. 

Wymiki wyborów są następujące: 
Zarząd: prezes — prof, Rybarczyk (J) 

I. wiceprezes — p. Szerane (J), I. wicepre 
zes p. por. Golas (J), członkowie: p. Ko- 
walewski (Kr.), p. Ludertowicz (J), p. 
Frenikiel (M), p. Gorsfeld (Kr.), 

Wydział Gier i Dyscypliny: Szydłowski 

  

        

    

     

Racjonalnie Ulokowana 
Gotówka 

w dobie kryzysu to wkład 

w KOMUNALNEJ KASIE | 
OSZCZĘDNOŚCI POWIATU 

GRODZIEŃSKIEGO 
Wysokie oprocentowanie—całko- 
wite bezpieczeństwo — wypłaty 

na każde żądanie, 

    

DZłś w KINACH P. T. K. 
TEL. 214. CENY ZNIŹONE 

sean. © g. 6, 8 i 10.15. 

oźwięwowiec 

Kine „POLONJA" 
Pocztowa 4. 

„Wiejskie grzechy” 
dramat erotyczny, mający za tlo sto- 
sunki rodzinne z rosyjskiej wsi — 
w rolach głównych E. Zessarskaja, 

R, Pustnaja i G. Babinin 

  

Dźwiękowiac 

Kino „APOLLO“ 
Bominik. 26. 

Tylko dziš. Wstep 45 gr. 
na ogólne żądanie publiczności 

wyświetlany świetuy tilm 

Miłość Żerżety 
KINO Aš ALACE" 

Virginia Valli i Lewis Stone 
w dramacie p. t, 

KŁAMIESZ KOBIETO 
Wstęp od 45 gr. 

Seans o godz. 6, 8 i 10.15     
  

ŁOWO" С 

(J), Zachary (M), Berkner (Pr.), Kowal- 
ski (J), . 

Komisja Rewizyjna: pp. Danter, Wajk- 
sman, Poznański (Pr.) 

— OPIEKA NAD SAMOTNIE PODRÓ- 
ŻUJĄCEMI KOBIETAMI, Polski komi- 
tet: walki z handlem kobietami i dziećmi u- 
dziela za. pośnedinictwiem misyj dworcowych 
pomocy emigrantom, oraz posiada dla sa- 
motnie podróżujących kobiet i dzieci schro- 
nisko noclegowie na dworcach w następu- 
jących miejscowościach: Grodno, Biały- 
stok, Bydgoszea, Częstochowa, Gdańsk, 
Gdynia, Grudziądz, Kalisz, Katowice, 
Kielce, Kraków, Leszno, Lublin, Lwów, 
Łódź, Ostrów, Poznań, Radom, Stanisła- 
wówy Tczew, Wanszawa, Wilno, Zbączyn. 

W związktu z tem Syndykat Emigracyj- 
ny poleca emigrantikom, aby zwracali się 
© pomoc do członkiń misyj dworcowych z 
białożółtemi opaskami na rękach. Przed- 
stawicielki misyj znajdują się na wszyst- 
kich wymienionych dwoncach. 

— DZIŚ PROCES KOMUNISTYCZNY. 
Jak już podawaliśmy, dziś 11 sierpnia b. ©. 
Sąd Okręgowy w, Grodnie będzie rozpa- 
tnywać sprawę niejakiego ucznia Pawłow- 
skiego, oskarżonego o działalność anty- 
państwową. 

— KLOAKA W. ŚRÓDMIEŚCIU. Już 
od dawna budziła: pewne wątpliwości część 
chodnika przy ul. Kurhan, która rozpow- 
szechniała dość niemiły zapach. 

Jalk się ostatnio okazało, pod tą czę- 

ścią chodnika znajduje się jama klozetowa 
która dzięki ostatnim deszczom zawaliła 
się, rozpowszechniając wprost niemożliwy 
odór. 

Pożądanem byłoby, aby odnośne władze 
zainteresowały się tą sprawą w celu jej 
zlikwidowania. 

— ZMIANY WŚRÓD DUCHOWIEŃ- 
STWA. 'Wikarjusz Fary grodzieńskiej ks. 
Nikodem Pachałko został mianowany pro- 
boszczem w Zaniewiczach dekanatu łuni- 
nieckiego. 
— WIOŚLARKA GRODZIEŃSKA STA- 

NIE DO WALKI O MISTRZOSTWO POL- 
SKI. W dniach 14 i 15 b. m. odbędą się 
wi Bydgoszczy regaty wioślarskie o mistrzo 
stwo Polski. Barw WK'W Grodno, bronić 
będzie wicemistrz Polski oraz mistrz 
Grodna i Wilna Irena Kieskiewiczówna, 
startująca w biegu jedynek pań. 

O szansach naszej mistrzyni, w tegoro- 
cznych regatach w Bydgoszczy najlepiej 
świadczy opinja popularnego tygodnika 
sportowego „Raz Dwa Trzy, W ostatnim 
numerze w artykule omawiającym tegoro- 
czme mistrzostwo, postawiono p. Kieskiewi 
czównie jaknajlepsze horoskopy, że tytuł 
mistrzowski w biegu jedynek pań powędru- 
je poraz pierwszy nad Niemen. 

Miejscowe koła sportowe, znając am- 
bicję wszechstronnej sportsmenki p. Kies- 
kiewiczówny spodziewają się, iż nadzieje 
ich nie zostaną zawiedzione i że wysiłek p. 
Kieskiewiczówny uwieńczony będzie wspa- 
niałym sukcesem w: postaci tytułu mistrzy- 
ni Polski. 

— KRADZIEŻE. Czeczot Wandzie — 
Pocztowa 13, skradziono 2 palta damskie 
w. czasie, gdy znajdowała się w drugim po- 
koju, a drzwi mieszkania były otwarte. 
1” —Maszewickiemu Maksowi — Brygidz 

ka 15 — skradziono teczkę skórzaną. O 
kradzież posądza Sztal Malanję, zam, przy 
ul. Piłsudskiego 6. 

— Na stacji kolejowej Mosty, ze 
sklepu Ratner Sory skradziono manufaktu- 
rę i artykuły spożywcze na sumę 1340 zł. 
Złodzieje dostali się do sklepu przez drzwi 
frontowe po uprzedniem zerwaniu kłód- 
ki. 

— ZAWODY O MISTRZOSTWO W 
PIĘCIOBOJU OFICERSKIM I WIELO- 

Posiedzenie Komitetu Ratowania Bazyliki 
Przedwczoraj odbyło się  posie- 

dzenie Komitetu Ratowania Bazyliki, na 
którem byli obecni JE. ks. metropolita 
Jałbrzykowski i JE. bp. Michalkiewicz. 

W Łyngmianach 

Komitet wysłuchał sprawozdania z wy 
ników posiedzeń poszczególnych sekcyj, 
oraz zapoznał się z tokiem prac remonto- 
wych w Bazylice. 

było spokojnie 
WILNO. — Wczoraj do nadgranicz-przepustek nie czyniły żadnych  prze-* 

nych Łyngmian zjechało przeszło 2 ty-szkód przy zwiedzaniu cmentarza piet- 
siące żydów z obu stron. 

Władze graniczne tak polskie, jak i 
grzymom przybyłym z obu państw. 
Spokoju nigdzie nie zakłócono i o 

litewskie po skrupulatnem sprawdzeniu zmroku Łyngmiany zwolna opustoszały. 

$tudent z fałszywą receptą 
WILNO. — Wczoraj do apteki jun- 

dziłła przy ul. Mickiewicza wszedł mło- 
dy osobnik i zażądał większej dawki 
moriiny, okazując przytem receptę dokto 
ra Epsztejna (Zawalna 25). Aptekarzowi 
recepta wydała się podejrzaną, udał się 
więc do sąsiedniego pokoju i porównał 
ją z inną recepte tegoż lekarza, będacą 
w aptece. Porównanie charakterów pis- 
ima oraz podpisów upewniło aptekarza, 
ze się nie omylił i że recepta oraz pod- 
pis lekarza są siałszowane. 

Niedługo myśląc, aptekarz poprosił 
tieznajomego o zaczekanie, sam zaś po- 
wiadomił komisarjat o swych podejrze- 

niach. Zatrzymanym okazał się po wyłe- 
gitymowaniu go w komisarjacie student 
wydziału medycznego USB Arkadjusz 
uomański. 

Dotychczas nie zdołano stwierdzić," 
czy zatrzymany Domański sam podrobił 
receptę, czy też podrobioną receptę о- 
trzymał od kogoś nieznanego. Tak samo 
niewiadomo, czy Domański nie wykony- 
wał tylko zlecenie osoby trzeciej.  Za- 
trzymany nie chce udzielić wyjaśnień. 

Domańskiego osadzono w areszcie cen 
tralnym do dyspozycji władz sądowo - 
śledczych. 

Dalsze śledztwe trwa. 

Kryjówka złodziejska w spalonym młynie 
WILNO. — w podziemiach zrujno sprawców nie sposób tyło odnaleźć. 

wanego przez pożar jeszcze przed wojną 
młyna na Belmoncie policja ujawniia po 
tajemny skład kradzionych rzeczy i do 
brze zakonspirowaną kryjówkę złodziej- 
ską. 

Na ślad kryjówki uatrafioao w związ 
ku z ostatniemi kradzieżami, których 

Dopiero po dłuższych obserwacjach 
ustalono, że wzgórza na Belmoncie są 
siedliskiem różnych podejrzanych >letuen 
tów. Zarządzono obiawę, podczas której 
natrafiono na spełunkę w młynie. W kry, 
jówce znaleziono .zęść rzeczy, p>.hodzą 
cych z kradzieży mieszkaniowych. 

REWIZJE U KOMUNISTÓW 
WILNO. — W wyniku dłuższej obserwacji nistycznej, Wywrotowe druki skonfiskowano, pilicja przeprowadziła rewizję w jednem z mie a przytem kilku osobników aresztowano. Bliż- szkań przy ulicy Szpitalnej, gdzie ujawniono Sze szczegóły nie są znane. 

pomysłowo zakonspirowany skład bibuły komu RE 

$kutki ostatnich burz 
WILNO. — Nadchodzą dalsze wiadomości 

o pożarach powstałych od piorunów. 
wsi Pilisiewszczyzna gm. słobódzkiej, we wsi 
wsi Pilisiewszczyzna gmny słobódzkiej, we wsi 
Dąbrówka, we wsi Łycewicze, gminy zaniew- 
skiej oraz w całym szeregu innych miejscowo- 
ści powstały od uderzeń piorunów pożary, któ 
re spowodowały znaczne straty. 

Zanotowano również wypadki z ludźmi. — 
We wsi Gekjany gminy widzkiej piorun 

zabii Marję Papsielównę lat 21, która ukryła 
się przed burzą pod topolą. 

Pozatem zanotowano kilka wypadków po- 
rażeń i kontuzyj. 

1-2 507 ZO EOS O 

Z wybrzeży Adrjatyk 

BOJU PODOFICERSKIM. W dniu 10 bm.. 
rozpoczęły się zawody 0 mistrzostwo OK 

"III w pięcioboju oficerskim i wieloboju 
podoficerskim. 

Rano odbyło się strzelanie z pistoletów, 
popołudniu pływamie oficerów. 

Dnia 11 bm. rano na Rumlówce, strze- 
lanie podoficerów, bieg oficerów i podofi- 
cerów; popołudniu pływanie podoficerów 
na pływalmi Ośrodka W. F., szermierka na 
szpady dla oficerów w sali Seminarjum 
Nauczycielskiego. 

Dnia 12 bm. od rana w tejże sali pię- 
ściarstwo dla podoficerów, popołudniu ja- 
zda konną dla oficerów. 

O godz. 20-tej w kasynie garnizonowem 
ogłoszenie zwycięstw i rozdanie nagród. 

— DELEGACJA ROLNIKÓW W URZĘ 
DZIE SKARBOWYM. Wdniu 9 bm. przy- 
była do Urzędu Skarbowego na powiat de- 
legacja rolników gm. żydomiańskiej pod 
przewodnictwem p. wójta. Daszkiewicza. 

Delegacja przedstawiła okazy zbóż zni- 
szczottych przez rdzę i deszcze, i prosiła 
© odpowiednie ulgi podatkowe. 

Przedstawiciel Urzędu. Skarbowego ży- 
czliwie odnosząc się do prośby delegacji, 
oświadczył, że w zasadzie ulgi przewidzia- 
ne są odnośną ustawą, lecz procent strat 
musi być komisyjnie stwierdzony przez 
władze gminne i to w odniesieniu do po- 
szczególnego płatnika, dotkniętego klęską 
żywiołową. 

Wobec tego że ustawa przewiduje 14-i0 
dniowy okres czasu dla komisyjnego stwier 
dzenia strat, od chwili ich powstania, p. 
wójt Daszkiewicz niezwłocznie przystąpił 
na terenie gminy Żydomla do powołania 
Komisji i ustalenia rzeczywistych strat w 
zbiorach zbóż, spowodowanych siłą wyż- 
SZĄ. 

Inne gminy dotknięte klęską na terenie 
powiatu jeśli chcą mieć ulgi podatkowe, 
winny również niezwłocznie przystąpić do 
komisyjnego ustalenia strat. 

— KU UWADZE WŁAŚCICIELI SA- 
MOCHODÓW CIĘŻAROWYCH. Urząd 
Wojewódzki Białostocki zwraca uwagę 
właścicieli samochodów ciężarowych, że 
kierowcy tych samochodów nie zachowu- 
ją przepisów o ruchu pojazdów mechanicz- 
nych. ; 

___ 

KINO 
DŽWIEKOWE 

„ŠWIATOWID“ dziš 
GRODNO, Brygidzka 2. 

Z powodu remontu 

kino nieczynne 

  

Jugosławja posiada niezliczone zaciszne 
plaże morskie, na których spędzają lato miesz- 
kańcy wielkich miast, odpoczywając po zgieł- 
ku miejskim. 

  

Na fotografji naszej widzimy letników na 
plaży w Omis w rozmowie z powracającym z 
połowu rybakiem. 

SRO I T T O ARO IRIOS GREY DSO TDS 

Organy kontrolne ruchu na drogach pu- 
blicznych stwierdziły, że kierowcy samo- 
chodów ciężarowych nie zmniejszają natę- 
żenia światła reflektorów przy. wymijaniu 
pojazdów nadjeżdżających z przeciwnej 
strony, jezdżą z nadmierną szybkością i 
nawet miastach i osiedlach tej szybkości 
nie zmniejszają. 

Biorąc pod uwagę tę okoliczność, że 
samochody ciężarowe przy zderzeniu z po- 
jazdami innego rodzaju nie ulegają znisz- 
czeniu do tego stopnia jak: mniejsze poja- 
zdy mechaniczne i konne, ruch kołowy na 
drogach publicznych jest uzależniony od 
stopnia ostrożności i szybkości, z jaką pro- 
wadzone są ciężarowe pojazdy mechanicz- 
ne. 

Urząd Wojewódzki poleca właścicielom 
samochodów: ciężarowych, ażeby w czasie 
jaknajkrótszym położyli kres wspomnia- 
nym anormalnym zjawiskom. gdyż w 
przeciwnym wypadku będzie zmuszony wy- 
dać specjalne zarządzenie krępujące w 
wysokim stopniu ruch samochodów cięża- 
rowych oraz zastosować do kierowców 
samochodów ciężarowych bardzo surowe 
rygory. 

  

— ZABAWA. Dnia 6 b. m. w lokalu 
Straży Ogmiowej przy ul. Magistrackiej w 
Słonimie odbyła się zabawa, urządzona 
przez miejscowy Komitet przy parafji Mu- 
mułmańskiej. Zabawa poprzedzona została 
śpiewem. i deklamacjami w języku polskim 

wykonanemi przez dziatwę szkolną. 
— KRWAWA ROZPRAWA NA ULI- 

CACH W SŁONIMIE. Dnia 7 b. m. o godz, 
12-6j w Słonimie na przechodzącego ulicą 
Zyrowieką mieszkańca m, Słonima Konto- 

rowicza Szejmę napadł z krzykiem „śmierć 
prowokatorom*, bić prowiokatorów* miesz- 
kaniec m. Stonima, znany awanturnik Szeb- 
saj Nota, syn Alliera i Chany, lat 28, ka- 
waler, dorožkarz, kilkaknotnie karany za 
bójki, który tępem narzędziem uderzył Kon 
tonowicza w głowę i przewrócił na ziemię. 
Kontorowiez wi obronie własnej użył bro- 
ni, raniąc z posiadanego rewolweru czte- 
rema kulami Szabszaja wi nogi i brzuch, 
Kontorowicza zatrzymano, Szabszaj Nota 

odstawiony został do szpitala miejskiego 
w Słonimie, skąd rodzina. wymienionego w 
dniu 7 b. m. zabrała i pociągiem pośpiesz- 
nym wysłała do Warszawy. Dochodzenie 
prowadzi Wydział Śledczy w Słonimie, 

— NAGŁY ZGON. Wi czasie bójki na 
tle nieporozumień osobistych pomiędzy mie 
szkańcami, osady Rudnie gminy Derewień- 
skiej Andrzejem i Agatą Kiślakami z 
jednej strony, a Anastazją i Władysławem 
Kiślakami z drugiej, zmarł nagle biorą- 
cy udział w bójce Andrzej Kiślak. Zachodzi, 
przypuszczenie że wymieniony| zmarł od 
uderzenia otrzymanego w czasie bójki, pc- 
mimo jednak, że żadnych zewnętrznych ob- 
rażeń ciała nie stwierdzono, Zwłoki zabez- 
pieczono do dyspozycji władz sądowych. 

— OPÓR WŁADZY. Do będących w. 
służbie patrolowej poster. z Posterunku P. 
P. w Kuryłowiczach powiatu Słoni i 
zwrócił się gajowy lasów państwowych 
Wincenty Trojan z prośbą © udzielenie 
pomocy przy zakwiestjonowaniu drvyewa 
skiradzionego w. lesie pań i przy- 

wiezionego do tartaku w Muchawku, gminy 
Kuryłowickiej. 

W czasie sekwestrowania, drzewa podej- 
rzany o kradzież Mińko Szymon, mieszka- 
niec wsi Malkowiczę, gminy Piaski, powia 
tu Wołkowyskiego stawił czynny opór po- 
sterunkowemu Kioselce, chwytając go za 
karabin i ręce. Mińko został zatrzymany, 
Dochodzenie w: toku. 

— WYCIECZKA DO NIEŚWIEŻA. — 
Słonimski Oddział Polskiego T-wa Krajo- 
zmawczego komunikuje nam, że w: dniu 14 
bm. pociągiera osobowym Nr. 721 o godz, 
7,36 wyjedzie wycieczka do Niešwieža 
(przyjazd do Horodzieja 12,57) i powróci 
do Słonima w duiu 15 bm. pociągiem poś- 
piesznym o godz. 15,57. 

Ogólne koszta wycieczki w przybliże- 
niu: (przejazdy i noclegi oraz obiady), wy 
nosić mają około 20 zł. od osoby. Wszeł- 
kich informacyj w sprawie powyższej wy- 
cieczki udziela sekretarz słonimskiego od- 
działu PTK. p. Wiktor Klimkiewicz codzien 
mie od godz. 15 do 16 w mieszkaniu właa- 
nem (Słonim, Stłudencka 30). Pragnący 
wziąć udział w wycieczce, winni wnieść do 
Komunainej Kasy Oszczędności kwotę zł. 
20 na konto T+wa Krajoznawczego i nade- 
słać zgłoszenie uczestnictwa do sekretar- 
jatu T-wa (starostwo, pokój Nr. 6). Jed- 

(Dalszy ciąg kroniki na str. 4-ej)



nocześnie komunikują nam, że projektowa- 
ma wycieczka do Kosowa, Różany Pol. i 
Mereczowszczyzny została. narazie odłożona 

— ZAWODY HIPPICZNE 20 PAL. w 
SŁONIMIE, W dniu 7 bm. odbyły się w 
Słonimie na placu garnizonowym zawody 
hippiczne 20 Pułku Artylerji Lekkiej, któ- 
rew zbudziły wielkie zainteresowanie w 
miejscowem społeczeństwie, które % władza 
mi na czele, tłumnie przybyło na zawody, 

pomimo niesprzyjających warunków atmo 
sferycznych. — Wyniki zawodów podamy 
w, numerze następnym. 

  

— WYJAZD NA ZJAZD LEGJONOWY 
DO GDYNI. Stosownie do otrzymaiego 0- 
kó!lnika Zarządu Związku Iegjonistów Ok- 

ręgu Wileńskiego uczestnicy, biorący u- 
dział w źjeździe mają się stosować do 
wskazówek miejscowego Koła. Wyjazd u- 
czestników z Lidy do Wilna nastąpi w dr. 
13 b. m. o godz. 4.05. Wszyscy uczestnicy 
winni być na st. kolejowej. Każdy powi- 
nien posiadać dowód osobisty. Karty ucze- 

stnietwa wydawane będą w dniu 12 bra. 

od godz. 17-tej w lokalu Związku Lezjoni- 
stów w Lidzie przy ul. 3-go maja Nr. 27. 

Samowolne zmienianie czasu odjazdu 

zest niedopuszczalne. 

-——W JAKI SPOSÓB EKSMITUJE S.Ę 
LU£ATORÓW. Przy ul. Kwiatowej Nr. 15 
w Lidzie, zamieskuje p. M. z rodziną, któ- 
ra jest narażona na przykre wybryki go- 

spodar:a dom:. Otóż pewnego dnia g0Spo- 
darz pozwolił sobie rozebrać piec. Osta'- 

nio gdy lokatorzy spali, ma głowy ich za- 
czął walić się sufit; jak się okazało była 
to sprawka gospodarza domu. 

Sydzimy, że ktoś się znajdzie, kto pou- 

czy gospodarza, — jakie kroki przy €k- 

smisji są dozwolone. 

TRĄBA POWIETRZNA NAD 50- 
BOTNIKAMI. Według urzędowych danyc!. 
trąba powietrzna nad Sobotnikami wyrzą- 
dziła następujące szkody: W miasteczku 

Sobotnikach poszkodowanych zostało 50 

gospodarzy, u których uległo zniszczeniu 

66 budynków, w tem poważnie uszkodzo- 
mych domów mieszkalnych 8, wie wsi Ryba 
ki — na szkodę 19 gospodarzy zmiszczo- 

mych zostało 43 budynki, w tem domów 
mieszkalnych 14, we wsi Szarkuciach — 

na szkodę 36 gospodarzy zniszczonych 67 

budynków. 
W majątku Żemosław (własność U. S. 

B.) została zmiszczona stodola: to samo 
w Łyntupce. Dwie osoby: doznały połam - 
mia nóg. 8 innych odniosły dość poważne 0- 

'brażenia. 

  

— Odczy p. starosty Neugabauera. W dniu 

12 sierpina o godzinie 19 m. 30 w sali konie- 

rencyjnej starostwa, odbędzie się odczyt dla 

Związku rezerwistów i byłych wojskowych. 

Odczyt p.t. „Żołnierz i obywatel“ wygłosi 

p. starosta Neugabauer. 

— Zjazd wójtów i sekretarzy. W dniu 10 
sierpnia r. b. w sali konferencyjnej starostwa 
pod przewodnictwem starosty Neugebauera 

YYYYYYYYYYYYYYYTYVYYYYYYYYYYYYYYVYTYYYYTPYVT 

DOM DREWNIANY nowy, z dużym placem 
(około 950 sążni3) DO SPRZEDANIA. Wiado- 
mość: Dr. Fiuto Baranowicze dom. kol. Nr. 4. 
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Przedstawicielem 
naszego pisma 

w BARANOWICZACH 

jest p. Serafin Głąbik 
Ułańska 108 tel. 202 

Przyjmuje ogłoszenia i prenumeratę 
filja Administracji 

Baranowicze ul. Szosowa 178 
tel. 253. 

w godzinach 10 —14 oraz 18—20 
codziennie 

 READRAEZ OPEC 
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odbył się zjazd wójtów i sekretarzy. Zjazd od- 
był się w związku z przekazaniem egzekucji 
władzom skarbowym. 

Na zjeździe obecny był naczelnik urzędu 
skarbowego, który wyjaśniał obecnym zasto- 
sowanie w życiu nowej ustawy o egzekucji. 

— Obchód 15 sierpnia. Dorocznym 4 
czajem będzie obchodzone w Baranowiczaci 
Święto Żołnierzą według następującego pro- 
gramu: 

W dniu 14 sierpnia 0 godzinie 18 m. 
capstrzyk orkiestr wojskowych. 

W dniu 15 sierpnia o godzinie 9-ej nabo- 
żeństwa we wszystkich świątyniach, a o go- 
dzinie 10-ej msza polowa na placu Legjonów, 
poczem wojsko i delegacje przemaszerują przed 
pomnikiem Nieznanego Žoinierza, gdzie zosta- 
nie wygłoszone odpowiednie przemówienie, po- 
czem nastąpi defilada wojsk i orzanizacyj spo- 
łecznvch. 

Po raz pierwszy przyjmie udział w defi- 
ladzie kompanja federacji Związków obrońcy 
Ojczyzny. 

Na zjazd do Gdyni. Na zjazd Legjonistów 
wyjeżdża spora ilość legjonistów na czele z 
gen. Krok-Paszkowskim. 

uogfódzka 
— OMAL NIE KATASTROFA POŻA- 

RU. W dniu 9 bm. w piekarni przy ul. 

Piłsudskiego 33 w Nowogródku po wypale- 
niu pieca, właściciel piekarni Krawiec Da- 

niel wysypał żarzące się węgle 2 pieca do 
przylegającej komórki. Węgle przepaliły 
podłogę i opadły do sutereny gdzie mieś- 
ciło się drzewo i słoma. Szerzący się ps- 

żar w porę dostrzegli domownicy, którzy о- 
gień ugasili przed przybyciem straży po- 
żarnej, 

— PRZYMUSOWE LĄDOWANIE SA- 
MOLOTU. W dniu 10 bm. wsku- 
tek wadliwego funkcjonowania silnika na 
polit maj. Niehrymowo gminy kuszelew- 
skiej wylądował samolot wojskowy. W 
czasie lądowania jedynie śmigło zostało 
uszkodzone. Piiot i obserwator wyszli bez 
szwanku. 
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Z Brasławia 
— Z życia straży pożarnych powiatu bras- 

ławskiego. — Stosownie do wytycznych nakre 
ślonych przez Związek Woj. na rok bieżący, 
dnia 7 bm. odbyły się w Brasławiu zawody re 
jonowe, do których stanęły następujące stra- 
że.: Brasław, Jody, Opsa, Ikażń. Zamosze. Wi 
dze. Kol. Urzędnicza brasławska i szkoła rol- 
nicza w Opsie — ogółem 206 uczestników i 2 
orkiestry. 

Raport odebrał w imieniu nieobecnego staro 
sty pow. brasławskiego p. Z. Januszkiewicza--- 
zastępca starosty p. R. Siła - Nowicki. 

W imieniu władz korporacyjnych powitał 
przybyłe drużyny inspektor Związku Woj. po 
czem drużyny wymaszerowały do kościoła na 
nabożeństwo po którem odbyła się defilada — 
podczas której bardzo dobre wrażenie sprawiał 
dziarski wygląd wszystkich drużyn, a w szcze 
gólności reprezentacja drużyny samarytańskiej 
oraz szkoły rolniczej z Opsy. 

Sąd konkursowy w składzie p. p. kpt: ]. 
Kasperskiego, T. Janczewskiego i J. Karłowicza 
który przyznał l-sze miejsce straży pożarnej 
w Widzach, 2-gie miejsce straży pożarnej w 
Zamoszu, 3-cie miejsce straży pożarnej w Bra 
sławiu i, 4-te miejsce straży pożarnej w Jo- 
dach, był w bardzo trudnem położeniu, bowiem 
wszystkie drużyny wykazały bardzo dobre wy 
szkolenie, co też podkreślił na zakończenie p. 
p. przewodniczący Sądu kpt. J. Kasperski i 
zastępca starosty R. Siła - Nowicki oraz in- 
spektor Związku Wojewódzkiego, dając wyraz 
uznaniu tak owocnej pracy samych straży, jak 
znakomitego wyniku starań Związku Straży 
Pożarnych Okręgu Brasławskiego. 

    

SŁOW 

SPORT 
WALNE ZWYCIĘSTWO 1 P. P. LEG. 
MISTRZ PODOKRĘGU BARANOWIC- 

CZE ROZGROMIONY 8:1 

Każda ligowa drużyna, którejby przy- 

szła fantazja zagrania meczu z przeciętnym 

B klasowym zespołem dostarczyłby pu- 
bliczności takiego samego widowiska ja- 

kiem było wczorajsze spotkanie 1 p. p. 

Leg. z mistrzem podokręgu baranowiekie- 

go 18 p. p. 

Różnica gry tak wielka, że depremująco 

dziająca na graczy.... 1 pułku. Różnica 

przypominająca przysłowie rosyjskie „leżą- 
cego nie biją". 

Takim „leżącym byli baranowiczanie, 

to też atak gospodarzy mimo, że przed prze 

rwą siedział na polu karnem przeciwnika, 

nie mógł strzelić więcej niż dwie bramki. 

Miał okazję do ośmiu, a strzelił dwie. 

Pawłowski i Zbroja zmarnowali wiele 
sytuacyj. Grali doskonale ale nie strzelali. 
Nie mieli serca. Browko podciągał, stw 
rzał sytuację, a oni partolili. Aż szkoda by 
ło doskonałych podań pomocy. 

Po przerwie „nadojadło' widać chłop- 
com więc nie wysilając się zbytnio dołoży- 

li gościom jeszcze sześć bramek. 

I znów mogło być więcej. 
Zdobyli osiem, a oddali jedną. Wypad- 

kowo zresztą. Rogow wybiegł z bramki naj- 

niepotrzebniej, W tym czasie Wysocki od- 
bił piłkę tak niefortunnie, že ta trafiła 
w gracza gości, odbiła się i wpadła do 

bramki. 
Taki był honorowy gol gości. 

Ten wynik przesądził kwestję mistrzo- 
stwa. 1 p. p. Leg. jest już mistrzem okrę- 
gu (nie może przegrać w Baranowiczach) 

i wkrótce walczyć będzie z mistrzem okr. 
białostockiego i brzeskiego. A potem z mi- 

strzami grup. Drużyna jest dziś w: takiej 
formie, że da sobie radę napewno, trzeba 

tylko aby Naczulski wrócił do ataku. Ja- 
błonowski jest dużo gorszy od niego. 

Pozostali wszyscy spisują się dobrze, › 
a niektórzy wręcz świetnie. (t). 
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Giełda warszowska 
Z dnia 11 sierpnia rb. 

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. 
Paryż 34,94—35.03 — 34.85. 
Praga 26.40 — 26.46 — 26.34. 
Szwajcarja 173,80 173,85—1 74,26 

174,26—173.40. 
Włochy 45.40—45.42—45,18. 
Berlin 212,30. 
'Tendencja niejednolita. 

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 mocniejsza. 

Zabytek hisioryczny z bruku wydobyty 
‘ Mówią, że pieniądz leży na bruku i że 

trzeba tylko umieć go wziąć. Nie wiem, czy 

jest tak, bo w ciągu całego życia znalazłem ty! 

ko pięc groszy. Ale często trafiałem na zabyt- 

ki historyczne. Kilka razy pisałem 0 tem w 

„Słowie”. A oto nowy przykład: Przechodząc 

w tych dniach przez uliczkę w pobiiżu dworca 

w Nowo-Wilejce i stąpając powoli, aby nie 

pokaleczyć sobie nóg, ujrzałem w bruku ka- 

mień niby półkulę z wyrzęźbionemi cyframi i 
literami. Przyniosłem z domu „łom* i kamień 

wydobyłem. Na szczęście nikt mię za kark vie 

schwycił. Z kamieniem w jednej ręce, a „ło- 

mem“ w drugiej, wróciłem do domu. Urządzi- 

łem kamieniowi kąpiel, a następnie rozpoczą- 

łem badanie. Jest to kula prawie foremna, 

brak tylko odbitego odcinka (około 1/3). Wa- 
ga wynosi 8 klg. Na kuli wyrzeźbiono: 
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Tajemnica Kelthpoci - $SQuare 
Mowa prokuratora. wywarła duże wra- 

żenie na zebranych. Niewiele już osób wąt 
piło w winę Reginalda i Dieka. Jednak 
niektórzy, doświadczeńci bywalcy sądowi 

twierdzili w czasie przerwy, że z ruchów i 

wyrazu twarzy adwokata Pallareta wnio- 

skują, iż sprawa nie jest tak beznadziejna, 

jakby się mogło zdawać, że on mie traci 

nadziei na  umiewinnienie podsądnych. 
"Właśnie przed końcem mowy prokuratora 
'woźmy podał mu kartkę, na której skreś- 

lone były w pośpiechu następujące słowa: 
„To on, proszę wezwać na świadka Józefa 
Pitou*, 

ROZDZIAŁ XLVI. 

ZNÓW ŚWIADKOWIE ZEZNAJĄ. 

Rozpoczęły się zeznania świadków o- 
skarżenia. 

Pierwszy wystąpił Lambert i powtórzył 
swe poprezdmie memania. Pallaret zadał 
mu kilka pytań: 

— Czy to pam kieruje poszukiwaniami 
w tej sprawie? 

— Tak. 
— Pan spotykall się często 7 Remingto- 

nem? 

— Tak. 

— Czy on przeszkadzał panu w pracy, 
czy może pomagał? 

— Okazał mi nieocenione usługi. 

— Kto poradził panu sfotografować 
krwawe Ślady na podłodze ? 

\ — On sam. Po aresztowaniu, poprosił 

mnie do swojej celi, opowiedzia! kiedy, jak 

PERZEDUERZCZA. FORT BPO ANK PAINSITANNC TNA SODA E S i ASK M a A 

Wydawca: Stanisław Mackiewicz. 

4 w. jakim celu dostał się do domu Samu- 
ela Boyde'a i prosił o porównanie śladów 
na podłodze z jego podeszwami, dla spraw 
dzenia jego słów. Pokazał mi również bli- 
znę nar ęku, ranionem wtedy i wyjaśnił, że 
ślady krwi pochodziły z tej rany. 

— Czy nie miał pan wrażenia, po tej 
rozmowie, że on coś przedpanem ukrywa ? 

— Nie, rozmawiał ze mną bardzo 
szczerze. i 

— Pan zaproponował, by wezwano sze- 
reg nowych świadków ? 

— Tak. 
— Jak również d-ra Paya? 

— Tak. 
— W czasie rozmowy z doktorem Pa- 

yem, prosił pan podobno o pokazanie te- 
go aparatu, przy pomocy którego dr. Pay 
ujrzał w nocy wybiegającego z domu Bo- 
yde'a człowieka? 4 

— Tak. 

— Ozy doktor Pay pokazał go panu? 

— Nie, odpowiedział, że aparat jest w 

naprawie. 
Następnie sąd wysłuchał reportera „Ro- 

botniczej Pszczoły”, i policjanta Aplby. 
Obrońca. nie zadawał im żadnych pytań. 

Tymczasem publiczność zauważyła, że 
Lambert odebrał jakieś zawiadomienie i 
wyszedł śpiesznie z sali. Przed odejściem 
posłał bilet do Polloreta: 

„Gdybym nie był na. sali proszę się po- 
starać przeciągnąć zeznania Świadków. 

Gdybym nie wrócił przed końcem zeznania 
d-ra Paya, proszę (go mie wypuszczać z Sa 
li, To bardzo ważne!* 

ių 

1607 + 

Więc ten pocisk kamienny pochodzenia 

moskiewskiego: Wies 30 funtów. Waga 30 fun 
tów. Rok 1607. Druga cyfra niewyraźna. Mo- 
że być i 1507. Niezawodnie ten pocisk trafił 

do Nowo-Wilejki przy najeździe moskali za 

panowania jednego z pierwszych Romanowych. 

Być może ruiny zamczyska królowej Bony 
na Górze Zamkowej obok Nowo-Wilejki, cośby 

mogły nam o tem powiedzieć. Lecz one mil- 

czą. . 
Gdym to napisał, przyszła mi do głowy 

myśl, że owa kula kamienna wcale nie jest 

pociskiem, lecz odważnikiem. Jaka z obu hi- 
potez jest słuszną, niech ustalą fachowcy. 

R. Kiihn. 

Na miejscu dla świadkówi stanęła Lady 
Worton, Opowiedziała. taz jeszcze histarję 
pożyczki i zastawu i poznała swe odzyska- 
ne klejnoty. Pallvret, chcąc zyskąć na cza- 
sie, zadawał jej moe pytań: 

— Czy nic nie zginęło z przedmiotów, 
które pani dała 12-go marca jalko zastaw ? 

— Nie, wszystko tu jest. 
— Ozy ma pani przy sobie spis klejno- 

tów, wręczonych mniemanemu Boyde'owi, 
jako zwiększenie zastawu? 

— Naturalnie. 
— Czy mogłaby pani poznać te klejno- 

ty? 
— Więcej już niemam pytań oznajmił 

prokurator Marlow. 
Ale zastąpił go natychmiast 

Pallaret. 
— Pańskie nazwisko — Pay? 
— Tak. 
— A imię? 
— Karol Stuart. 
— Karolu Stuarcie Pay, czy nie nosił 

pam nigdy przedtem innego nazwiska? 

— Nie pozwolę na stawianie mi obraża- 

jących pytańó! 
—Nie mam zamiaru obrażać pana, Bro- 

nię dwóch ludzi pozostających pod bardzo 
ciężkiem oskarżeniem, które powiększa je- 
szcze fakt, że jeden z nich jest synem za- 
mordowanego. A więc powtarzam pytanie: 
Czy nie nosił pam dawniej innego nazwi- 
ska? 

— Nigdy. 
— Qzy pan jest anelikiem ? 
— Rodzice moi są anglikami, ale ja u- 

rodziłem się w Szwacarji. Jeżeli mam ре- 

wne wady w akcencie to dla tego, że du- 

žo podróżowałem po świecie i mieszkałem 

zajeranicą. 

obrońca 

Drukarnia „Słowa* 
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Dzwiękowe 

Kino 

„Helios“   

Ceny od 40 gr. Najbardziej sensacyjny podwójuy program 

2) Uwaga! Nareszcie potężny 
egzotyczny dżwiękowiec 

1) 3 gwiazdy LILJANA GISH, ROD LA ROQUE ; KONRAD NAGEL w czarującym romansie dźwiękowym 

ROMANTYCZNA NOC 
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 

MAWAS, SYN DŻUNGLI 

  

LŻwIĘKOWE KINO 

CGJINe 
Wielka 47, tel. 15-41 Lekcia muzyki * 

Dziś premiera! Potężny 100 proc. polski tiun śpiewno-dźwiesowy. Największy przebój prodnkcji poiskiej 

według słynnej powieści ELIZY ORZESZKOWEJ 6 HA MA 66 
Polska mawa! Polski śpiew! W rolach gł. Krystyna Anxwicz i Mieczysław Cybuiski oraz i najnowsza ko- 
medja dźwiękowa rysun 

kowa Flejszera p t. 
udziałem znakomitągo gwiazdora „BIMBO“ 

i czarując-i gwiazdy BETTY. 
Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15 w dnie świąteczne o godz. 2:ei. Ceny od 25 gr. 

  

Dziś premjera! Najbardziej urozmaicony podwójny program! Sensacja i dramat sałonowy w jednym seansie! 
Dźwiękowe kino 

„PAN“ 
Szczyt emocji! 

1) Po raz pierwszy w Wilnie 100 proc. dźwiękowy dramat 
(Hasło; Wolna Miłość). 

Szalone tempo! Niebywałe 

WSPÓŁCZESNE MAŁŻEŃSTWO 
Intymne kulisy życia małżeńskiego! Tajn ki sypialni małżeńskiej! Pikantne sceny i sytuacje z życia nowoczesnych małe 

żeństw. W rolach głównych słynny Conrad Nagel i Genevieve Tobin. 
2) Ulubieniec publiczności, mistrz ekwilibrystyki i akrobatyki Ken'Maynard ciśni widzów nowemi trickami jezdzieckiemi 
i niezrównanemi pomysłami w świetnym 10) proc. śpiewno-dźwiękowym filmie sensacyjnym 

efekty dźwiękowe! Napięcie! PARADA ZACHGBO Spiew, Muzyka! 
Ceny nie podwyższone: od 30 gr. Nad program: Aktualja dźwiękowe! Seanse 4. 6,8i10.15. W dni Świąteczne o Z-ej. 

  

W piątek 12 b. m. otwieramy 
Nowy Kino-Teatr 

„WIR” dramat erotyczno-sensacyjny polskiej produkcji 

W dawnym odnowionym lokalu kina „MIMOZY'' przy ui. Wielkia] 25. Jest tojedyne kiuo nieme w Wilnie, 
mamy nadzieję, że zrobiliśmy zadość sympatykom niemej muzy. Na otwarcie kina wystawiony będzie wspaniały 

podwójny program na który zs WAWBIRY WARSZAWY 
z igo Symem i Marją Balcerkiewiczówną, oraz „PAŃ 

DYKTATOR... TO JA“ świetna komedja w 10 akiach z Heroldem agd Dolerių (ensdE (EE WRAĆ 
będżie kwartet koncertowy. W sali uruchomiono nowe wentylatory. 

  

Radjo wileńskie 
PIĄTEK, DNIA 13-go SIERPNIA 

11.58: sygnał czasu. 15.10: Program dzien 
ny. 15.15: Polscy kompozytorowie muzyki iek- 
kiej i tanecznej (płyty). 15:35: Kom. met. 
15.40: Muzyka francuska. i współczesna muzy- 
ka rosyjska (płyty). 16.05: Kom. olimpijski z 
Warszawy. 16.20: Kom. LOPP. 16.40: „Panuj 
nad sobą' (kilka uwag o samobójstwie) od- 
czyt. 17.00: Koncert. 17.50. Odczyt. 18.10: Prze 
gląd prasy litewskiej. 18.35: Program na sobo- 
tę. 18.30: Przegląd prasy rolniczej, krajowej i 
zagranicznej. 18.45: Pog. muzyczna. 19.05: 
Transm. z Salzburga. 22,30: Komunikaty. 22.50: 
Muzyka taneczna. 

Ofiary 
Emerytowany sądzia Sądu Najwyższego 

Piotr Leśniowski w Głębokiem na bezrobotnych 
zł. 5. 

WZM GG 
OGŁOSZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie rewi- 
ru IV-go zamieszkały w Wilnie przy ul. Pił- 
sudskiego 6, na zasadzie art. 1030 U.P.C. 0- 
giasza, że w dniu 12 sierpnia 1932 r. od go- 
dziny 10 rano w Wilnie przy uli. Ponarskiej 
55 odbędzie się sprzedaż z przetargu publiczne 
go ruchomości, należących do Feliksa Popław - 
skiego, składających się z autobusu f. „RUG- 
BY*, oszacowanego na sumę zł. 550. 

Komornik (—) A. Maciejowski. 

WWOWEWEOWEOW ENEI 

Wezwanie 
Wzywam Pana Ladwika Przyłuckiego, zam, 
w Wilnie Miłe 9, do uregulowania swoich 
zobowiązań w terminie tygodniowym od dnia 

niniejsiego ogłoszenia. 
Uprzedzam, żew razie zbagatelizowania przez 
Pana niniejszego wezwania, mogą nastąpić 
dla niego niepożądane konsekwencje, nie 
wyłączając ujawnienia wdruku istoty nzszej 

sprawy. Janina Dembicka, 

  

    

Podaje się do wiadomości, 

sprzedają się 

działki letniskowe 
położone w miejscowości 

publiczności 

  

  

terenowo nmrozmaiconej pomiędzy 

stacją kolejową i jeziorem z przeznaczoną dla ogólnego użytka 

plażą z piaszczystym 

brzegiem. 
Wiadomości udziela administracja majątku 

Landwarów 
i 

Pierwsza Wileńska Spółka 
Parcelacyjna 

WILNO, MICKIEWICZA 4. 

że w majątku Landwarowie 

dogodnym dla kąpieli 

  
  

  

taa 

Kupno Ё 
i SPRZEDAŻ 

IWYYTYWYYYYTYYYYYYYYE 
  

GABINET 
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- 

cjonałnej. 
Codziennie od g. 10—8. 

w. ZAP: 
  

MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

Pielegniarka 
do ciężko chorej osoby potrzebna Zam- 

kowa 24 Bursa Akademicka 
PYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVYYYYVYYYYVYYVYYYYYYVYYYVVVVYT 

AGNAADAAADADAAARAAAKAAADAAAAAAABARADAAKAAAĄ 

Potrzebne mieszkanie 
2—3 pokoje z kuchnią, w śródmieściu. 

Oferty do Admiaistracji „Słowa* dla T.C. 

  

— Nie, pan mówi doskonale po angiel- 
sku. Pan: zna zapewne i inne języki? 

— Mówię po framcusku, po niemiecku 

i po włosku. 
— Ile pan ma lat? 

— Ozterdzieści osiem, jeżeli się nie my- 
lę. Nie mógłbym powiedzieć mapewno, bo 
moi rodzice nie obchodzili nigdy moich u- 

rodzin, 
— Gdzie się pan urodził w Szwaj- 

carji? 8 
— W Genewie, zdaje się. Nie intereso- 

wałem się tem nigdy. 

— Nile potrzebował pan nigdy, poinfor- 
mować się o to? 

— Nie. 
— Jeżeli pan się urodził w Genewie, to 

w księgach miejskich powinien pan figu- 
rować? 

— Zapewne. 

— Pan tytułuje siebie doktorem. Czy 
pan ma dyplom ? 

— Nie. Nazywają mnie doktorem 
przez gmzeczność, 

— Prze zgnzeczność ?! 

— Tak, nie traktowalłem tego poważnie 
ale uważałłem za oznakę szacunku dla mej 
pracy naulkowej, 
— Sędzia — Ozy pan uważa te pytania 

za, konieczne. 

Pallaret — Najzupełniej niezbędne. 
Wszystkie pytania które zadaję mają bez- 
pośredni związek z maszą sprawą. (Do 
świadka): Czy pan z własnej inicjatywy 

przyszedł złożyć swe zeznania do sądu? 
bistych celów? 

— Żadnych. 

— Ozy pan zna człowieka nazwiskiem 

Ezdra Linn, 

ss en SSE K ks II i TTT DIANA DARK IEA ITT 

Zamkowa 2. 

  

Okazja dia młyna 
Tarbina Francisa do 
spadu od 1 m. 80 cm. 
do 2.50 m. Nr. 8, per- 
lak antomat „Mars“ 
najlepszej części ziarno 
przed mełciem, Trak 
(ga-er) kompletny bar- 
dzo tanio. Intormacyj 
udzieli Henryk Stober- 
ski, Wilno, Sierakow- 
skiego 31 m. 1. 

  

Krawiec damski 

$. Wiśniewski 
ui. Królewska 3. 

      

Przyjmuje roboty kn- z szyciem 
snierskie po cenach Bona poszukuje 
zniżonych. posady do starszych 
— dzieci. Może wyjechać, 

LAAŁAŁAŁAŁAŁAŁAŁAŁAŁĄ Ma Świadectwa. Wiel- 

Posady ka 27—2, od11—1 .g 

TYTYYTYYTYYWYYYYYYYYY Wakuje posada 
leśniczego 

200 złotych, deputat. 
Wymagana leśna szko- 
ła. Oferty tylko pisem- 
ne z załączeniem Ży- 
ciorysu i świadectw 
ukończenia szkoły i 
poprzedniej słnżby — 
nadsyłać: Wilno, Zyg- 
muntowska 18 Jamontt. 

D žiai 

  

Bona potrzebna 
z szyciem 

do dzieci 1 i pół 1 9 
lat; odpisy świadectw 
warunki przesyłać — 
poczta  Dokszyce, 
Norwidpol - Węcławo- 
wicz*, 

  

— Tak, 
To lichwiarz? 
Tak i właśnie dlatego go znam. 
Wspólczuję panu. 

A czy uma pam niejakiego Vensina ? 

Podającego się za doktora Vensina!? 
— Tak. 
— Qzy dawno pan go widział? 
— Nie widziałem już od kilku dni. 
— Mieliśmy nadzieję zobaczenia go о- 

dzisiaj wi sądzie, ale niestety, nie zjawił się 
Wysłaliśmy mu wezwanie. Jednak, nie 

znając jego adresu, skierowaliśmy wezwa- 
nie pod pański adres. Czy pan wie o tem? 

— Wiem, 
— Czy wezwanie to zostało doręczone? 

— Nie sądzę. 
— Qzy nie mógłby pan dać nam jego 

adres? 
— Nie, nie mogę. 

— Ale może pan wie, gdzie on się teraz 

znajduje ? 
— Nie, nie wiem. 

— Naturalnie, czdkam tylko okazji. 

Woźny wiezwał doktora Paya. Świadek 

wstał i nie śpiesząc zajął miejsce przed 

barjerą. Równym, spokojnym głosem  po- 

witórzył, poprzednio już słyszane słowa, nie 

zmienił nie w opowiadaniu. 
Rozpoczął się natychmiast krzyżowy о- 

gień pytań: 

Czy powodowała panem chęć by dopomódz 

sprawiedliwości ? 
— Naturalnie. 

— Nie miał pan w tem żadnych oso- 
— Poprzednim razem nie mówił pan, 

że widział właśnie Reginalda Boyde'a? 
Zmam wiele wypadków fatalnych omy- 

tek. spowodowanych przypadkowem podo- 
bieństwem pewnych osób. Uważałem więc 

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

Dostarcza również dla urzędów i instytucji. 

Dla P.P. Urzędników na raty. 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | 

   

VVVVVYVYVVYYVYVYVVYVYVYVY TVYVYVYVYVYVYVYVYVevvvvYvYVYYYVYSVYVYYYYY* 

Drzewo opalowe, brzozowe, 
sosnowe i olszowe, oraz węgiel 

górnośląski 
P.O RFEFGA 

SKŁAD DRZEWA 

i7ė 

  

„PUVYVYVYVVYVYYVYYYYYY 

Lokale 

umeblowany dla jednej 
lub dwu osób, osobne 
wejście, balkon — do 
wynajęcia. Artyleryjska 
1 m. 3. 
(SAS 

Poszukuję 
4 pok. mieszkania z 
wygodami niezbyt da- 

leko od centrum. Oferty 
do „Słowa* dla „Solid- 

nego lokatora* 

i 
  

Mieszkanie 
5 pokojowe z wygoda- 
mi. Pierwsze piętra, 
suche, słoneczne, do 
wynajęcia od zaraz. — 
ZOZ Litewska 

  

—— 

Mieszkanie 
4 pokojowe z wygo- 
dami i ogródkiem w 
centrum do wsnajęcia 
do zarai. Pańska 17 
(wejście przez bramę 
z _ Montwiłłowskiego). 

     

  

  

KOPENROZTPOWANIGNA 

ma konieczne wyrazić swą mieufność do wła 

snych oczu. 
— Imaczej mówiąc, cheiał pan powie 

dzieć, że mogła to być omyłka ? 
— Naturalnie. Tylko Pan. Bóg jest nie- 

omylny ! 

— Czy myśla ł pan o tej sprawie i po 
bytności w sądzie? 

— Tak, dużo o tem myślałem. 
— I cóż, czy w, rezultacie tych rozmy- 

ślań, wątpliwości pana rozjaśniły się, czy 

wrosły ? 
— Rozawiały się całkowicie. 
— Niech pan przyjrzy się uważnie Re- 

ginaldowi Boyde. Czy może pan powiedzieć 
z zupełną pewnością, że to właśnie jego wi- 
dział pam tej fatalnej nocy? 

— Tak, mogę to powiedzieć z pewnoś- 
cią. 

— Pan nie ma wątpliwości? 

— Zadnych. Podobieństwo jest tak ra- 
żące, że trudno pomyślęć o omyłce. 

— Teraz pomówmy o czasie. Czy pan 

pamięta napewno o której to było godzi- 
nie? 

— Był to tak niezwykły widok, że mi- 

mowoli spojrzałem na zegarek. Była trze- 
cia bez jednej minuty. 

— Czy pan wie o tem, że jesteś świa- 

dek — kobieta ta została wezwana powtór- 

nie do sądu na e skutek żądania obrony, — 

która twierdzi, że podczas gdy ona była na 

Keithpool - sq. przed domem Boyde'a wy- 

biła trzecia i nikt nie wyszedł z domu. 

-— Wiem. Ona się myli. 

— A pan nie słyszał jak bił zegar na 

wieży św. Michała ? 

    

— Nie. 

(D.C.N.) 
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