
    

Rok XI. Nr. 197 (3004) 

  

ŁOW 

  

WILNO, Niedziela 14 sierpnia 1932 r. 
Redakcja | Administracja, Wilno, Zamkowa 2, Otwarta Od g. 9 do 4, Telefony: Redakcji — 17-82, Administracji — 228, 

5 A US ATEITIS TRE KKAREEE ZOO PET TORY NRE OE BYT 7-1 ORO ONZZAWKOWOAC ZS” 

PRENUMERATA miesjęczna z odniesjeniem do domu, lub z 
przesyłką pocztową 4 zł, zagranicę 7 zł, Konto czekowe PKO. 
Nr. 80259, W sprzedaży detal, cena pojedyńczego n-ru 20 gr, 

A i 

HONOR 0 
Szkice literackie księżnej Bibesco, li- 

teratki trochę rumuńskiej, bardziej mię- 

dzynarodowej. Jej portrety literackie, to 

jakby najsubtelniejsza robota graficzna. 

Może zresztą pewien tępoludek wileński 

rozumiałby, że to paszkwil, czy satyra 

taki portret króla Ferdynanda rumuń- 

skiego, który autorkę znał od dziecka. a 

o którym ona pisze, jak padł z koniem 

na asfalt na defiladzie wojskowej, jakie 

miał odstające uszy, jak onieśmielony 

bywał w towarzystwie. Maluje jego lata, 

spędzone na tronie, jego chorobę na ty- 

fus, jego zażenowanie i przygnębi-nie, 

kiedy występował publicznie obok pięk- 

nej, wspaniałej królowej, swej małżonki. 

Wszystkie śmiesznostki brzydkiego męza 

pięknej żony, może przejaskrawione je- 

szcze tą purpurą królewską, która lezała 

na nim, jak szlafrok. I dopiero wczytu- 

jąc się uważniej w karty książki, piękną 

ręką księżnej Bibesco pisane, widzimy, 

że autorka kocha swego króla, który 

prócz tego, iż był jej królem, był dla niej 

także bliskim człowiekiem. Nietylko go 

kocha, ale go szanuje i wielbi. Może 

się on oczom mniej subtelnych czytelni- 

ków wydać kaleką bez woli, operetkowym 

pantoflarzem, cymbałem, _ człowiekiem, 

który z braku jakiegokolwiek hartu du- 

szy zdradził Niemcy, choć był Niemcem, 

był odstępcą wiary katolickiej, nie umie- 

jąc żadnego swego dziecka uratować od 

chrztu schyzmatyckiego, choć był gorą- 

cym i głęboko wierzącym katolikiem, 

człowiekiem, który swą manekinadę re- 

prezentacyjną odegrywał bez wdzięku i 

bez żadnej artystycznej pozy, czyniąc ;ą 

możliwie banalną, * nudną; głupią, choć 

był człowiekiem wykształconym, posie- 

dał grekę, hebrajszczyznę, wszystkie ję- 

zyki europejskie, lubował się w staro- 

żytnościach, filozofji, w subtelnych roz- 

koszach intelektualnych. — To są wszy- 

stko te farby, które księżna Bibesco spo- 

sobem impresjonistów kładzie grudkami 

na paletę, właśnie dlatego, aby w obra- 

zie całości wywołać poczucie melancho- 

lijnej rezygnacji dla czegoś, co przecież 

jest rozumne, i dla oddalonego i przy- 

mglonego przed naszemi oczami poczu- 

cia obowiązku. 

U dek 

Jak mu powiedział konserwatywny 

polityk Carp, przeciwny  wciągnięciu 

Rumunji do wojny po stronie koalicji, — 

nazajutrz po wypowiedzeniu przez Ru- 

munję tej wojny: 

— Sire. Czy można pokonać Hohen- 
zollernów? 

Ferdynand I-szy Hohenzoller"-Sigma- 

iingen z nazwiska odparł: 

— już pokonałem jednego. 

Pani Bibesco jest patrjotką ru:'unską, 

kocha zresztą nad życie Paryż. kocha 

Anglję, Londyn, Oxford, kocna Włochy. 

Możeby  wuviała odrazu urodzić się 
Francuzką, czy Angielką, ale skoro uro- 

dziła się w ślicznym, puszystym od bia- 

łego śniegu Sinaia, więc jest patrjotką 

rumuńską. I opisuje taką scenę. Król Fer- 
dynand, jeszcze jako następca tronu, był 

"z żoną na herbacie wievorem w jej willi. 

Odwołano ją do telefonu, który stał w 

przedpokoju. Na stol: w przedpokoju 

wśród rzuconych przez gości palt, futer, 

i szyneli złociła si: szpada księcia Fer- 

dynanda. I wtedy księżnei Bivesco przy- 

szła do głowy plotka gdzieś zasłyszana, 

plotka oburzająca, że następca tronu ru- 

muński przy mundurze generała wojsk 

swego państwa nosi czablę oficera nie- 

mieckiego. Księżna Bibesco pochyliła 
się nad stołem. — A więc to jednak 
prawda! Oto na głowni szabli książęcej 

widniało godło Prus, potem herb Hohen- 
zollernów i dewiz%. wypisana po nie- 

miecku: „Z sercerr czystem przyjmij 

šmierč“. 

Stanowczo jestem pcd urokiem księż- 

nej Bibesco i jej man'*ry, z jaką nad tą 

oznaką braku patrjotyzmu swego królłe- 
wicza załamuje ręce i sposobu, z jakim 
go później rozgrzesza. Księżnę Bibesco 
boli ta szabla memiecka, sądzę, że nit- 
tylko jako Rumunkę, ale i jako pisarkę 
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francuską, jako“ wielbicielkę Anatola 

France, jako krewną Asquitha. Ale sub- 

telność jej obrazka graficznego, na któ- 

rym wrysowała swego Ferdynanda, znaj- 

duje przecież usprawiedliwienie i ja- 

kież ładne. Oto ten pan z odstającemi u- 

szami przecież był Hohenzollernem. 

Zdradził Niemcy, bo jego nowa ojczyz- 

na wymagała tej ofiary. Zdradził katoli- 

cyzm, bo jego nowy lud był prawosław- 

ny. Ale musiał przecież coś dla siebie 

zatrzymać, bo mu te wszystkie zdrady 

przychodziły bardzo ciężko. Był księciem 

urodzonym w swoim majątku w cudnym 

zakątku nad Dunajem, gdzie wzrok jego 

dziecinny padał na dumne skały i na 

wieżę gotyckości. Stąd promienie rycer- 

skości — jeśli można się tak wyrazić — 

zaglądały do jego kołyski. I oto książę 

Ferdynand poświęca swą narodowość, 

wyznanie, ojczyznę, oddał wszystko lu- 

dowi, wobec którego miał straszne obo- 

wiązki władcy, wobec którego tak uro- 

czyste składał przysięgi — nie mógł mu 

oddać tylko tego: charakteru oficera nie- 

mieckiego, tej szabli, która w oznakę, że 

jest mianowany oficerem, przed laty do 

młodych rąk została mu wręczona. 

Mógłby ktoś mi zarzucić, że przez 

snobizm przeglądam pozłacane karty 

książki p. Bibesco o jej przyjacielach, tak 

wyjątkowe sytuacje zajmujących w Eu- 

ropie. Otóż nie. Cała ta uperiumowana 

literatura potrzebna mi była dla jednej 

tezy o rzeczach żywych, aktualnych i la 

spraw społeczno-państwowych  polskicii 

wielkie mających znaczenie. Czyście zau 

ważyli, że są poglądy, żyjące w spoie- 

czeństwie życiem zupełnie mocnem, lecz 
nie znajdujące obrońców, którzyby się do 
nich przyznawali, je uzasadniali. Tak jest 

z pojedynkami. Wszyscy się ich wypie- 

rają i prawie wszyscy się pojedynkują. 

Takie objawy są ciekawe, a jedynem 

tłumaczeniem tu będzie, że przecież takie 

instytucje muszą mieć jakieś uzasadiiie- 

nie, jakieś korzenie w rzeczywistych 

potrzebach życia i to nie słabe, lecz 

mocne, skoro powszechna dezaprobata 
i skoro kompletny brak obrońców nie 

potrafi je wykorzenić. 

Coś w tym rodzaju zachodzi też z 

honorem oficerskim. Boy - Żeleński tak 

lekko,. tak powierzchownie, szczerze 

mówiąc, tak głupio, potraktował pamięt- 

niki Hipolita Korwina - Milewskiego, 

jedną z najwyszukańszych potraw litera- 

ckiej uczty w Europie. Boy, który ma 

pretensje, że się zna na perwersjach, nie 

spostrzegł, że ma tutaj do czynienia z 

książką perwersji politycznej. Ale to tak 

mimochodem.... Otóż Korwin Milewski 

pisząc, że mu ktoś dawał „oficerskie sło- 

wo honoru", dodaje: '„jakgdyby ofice:- 

skie słowo honoru miało być więcej war- 

te od zwyklego“.... 

Ten sam Korwin - Milewski nigdyby 

nie uznał, że słowo honoru tragarza, do- 

rożkarza, lub nawet fryzjera jest tyle 

warte, co jego. Podchodzimy tu do nasza 
go tematu. Honor oficerski równoznacz- 
ny jest z wyodrębnieniem oficera z pe 
śród innych ludzi. Mówi się: „żadna pra- 
ca nie hańbi", ale nie można się w prak- 
tyce zgodzić na równość wszystkich za- 

wodów. Ten trochę Faust, trochę Anatol 

France Uniwersytetu Krakowskiego, Wła 
dysław Leopold Jaworski, w jednym: z 

niepodpisanych artykułów w „Czasie” 
pisał o nierówności warsztatów gospc- 

darczych, lub — jeśli chcemy oszlifować 
to trywjalnie - reakcyjne wyrażenie 
o różnicach pomiędzy warsztatami go- 

spodarczemi. Oto jest warsztat rolny 

służy, jak inne, produkcji. A przecież 
nie jest to to samo.—,,Bo oto posłuchajcie 
ta lipa pamięta jeszcze czasy Sobieskie- 
go”. Tak jest i z innemi zawodami. Ja- 

kąś odrębną atmosferę trzeba stwotzyć, 

koło-zawodu oficerskiego. Teraz zacytij- 

my Piłsudskiego: „Blada pani, śmierć” 

— pisze w jednem miejscu — „Wspólna 

siostrzyca nasza: jest nią Śmierć, ścina- 

jąca kosą na kogo palec Boży wskaże 

— mówił w swym cudnym rozkazie do 

wojska po walkach majowych. 

Zawód, którego patronką jest „blada 
pani śmierć*, wymaga atmosfery odręb- 

nej. 

Opłata pocztowa ułszczena ryczałtem, 

Redakcja rękopisów niezamówionych uia zwraca, Administra- 
cła uje uwzględnia zastrzeżeń do co rezmjieszczenfa ogłoszeź, 
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Polskiej Masierzy Srkotnej 
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Hitler odrzucił propozycje Papena 
Hitler u Hindenburga 

BERLIN PAT. — Przybył tu dziś sa- 

molotem z Monachjum Hitler i odbył w 

ciągu przedpołudnia konierencję z gene- 

rałem Schleicherem. 

O godz. 12 w południe Hitler przyję- 

ty został przez kanclerza Panena, który 

zgodnie z życzeniem prezydenta Rzeszy 

Hindenburga zaproponował mu objęcie 

stanowiska wicekanclerza w połączeniu 

z teką premjera rządu pruskiego. 

Propozycję tę Hitler odrzucił. Wobec 

tego rokowania należy uważać za rozbi- 

te. 

Q godzinie 16 Hitler pizyjety był 

przez prezydenta Hindenburga w obecno 

ści kanclerza Papena. 

„BIORĘ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA 
POLITYKĘ NIEMIECKĄ“ 

BERLIN PAT. — Według komunina- 

tu partji narodowo - socjalistycznej Hit- 

1ег w rozmowie z prezydentem Hinden- 

burgiem oświadczył: 

— Jestem gotów i zdetydowuny 

wziąć pełną odpowiedzialność za polity- 

kę niemiecką we wszystkich jej zakre- 

sach, o ile wzamian za to przyznane nam 

zostanie w niedwuznacznej fornfłe kie- 
rownictwo. W przeciwnym wypadku 

ruch narodowo - socjalistyczny nie be- 
4 

O wyniku rozmów biuro Conti ogło- 

siło następujący komunikat: 

„Wizyta Hitlera u prezydenta Rzeszy 

trwała około 20 minut. Prezydent Hin- 

denburg zwrócił się do przywódcy naro 

dowych socjalistów z wezwaniem, aby 

sam wstąpił do rządu Rzeszy, bądź wy- 

delegował kilku swoich przedstawicieli. 

W odpowiedzi na to, Hitie: zażądał 

oddania sobie pełnej władzy państwa. 

wa. & 
4 

Prezydent Rzeszy żądanie to odrzu sił, 
oświadczając, że nie mógłby za spełnie- 
nie jego przyjąć odpowiedziatności wo- 
bec własnego sumienia i ojczyzny 

W ten sposób dzisiejsze rok wania 
z Hitlerem zakończyły się niepomyślnie”. 

Scena rozmowy marsz. Hindenburga z Hit- 
lerem musiała być nadzwyczajna. Można 0 
niej powiedzieć: scena o wysokiem 
historycznem. 

Nie potrafimy się powstrzymać od zacyto- 
wania analogji. Rzuca się ona w oczy. Jest nią 
marsz Faszystów na Rzym. 

, Gabinet włoski obraduje i rozlepia na u- 
licach proklamacje za podpisem, królewskim, 

z ZWZ SOLI 

Dalsze areszte 
MADRYT PA. --.. Aresztowania trwają w 

dalszym ciągu. Między innymi aresztowano tak 
Że admirała Gardia de los Reyes, byłego mini- 

napięciu 

     

dzie. mógł brać. udziału we włądzycani * : 
tež w odpowiedzialnošci. Nie ma zaš mo 
wy  przedewszystkiem o delegowaniu 

przez partję przedstawicieli do gabinetu 
Papena. 

Komunikat zapowiada ogłoszenie waż 
nych uchwał taktycznych na konierencji 
przywódców stronnictwa w dniach naj- 
bliższych. 

Hitler opuścił dzisiaj Berlin. 

HITLER OPUŚCIŁ DZISIAJ BERLIN 

BERLIN PAT. — Prezydent Hiaden- 

burg rozmowę z Hitlerem zakończył po- 

ważnem upomnieniem pod adresem Hitle 

ra, aby zapowiedzianą przez niego opo- 

zycję partja narodowo - socjalistyczna 

prowadziła w formie rycerskiej i ażeby 
pamiętał о odpowiedzialnošci wobec 
ojczyzny i narodu niemieckiego. 

GIEŁDA REAGUJE ZNIŻKĄ KURSÓW 
BERLIN PAT. — Dzisiejsze narady 

toczyły się w atmosierze niezwykłego 
napięcia, które ujawniło się w zewnętrz- 
nym wyglądzie stolicy. Od wczesnego 
ranka cała Wilhelmstrasse roiła się od 
tłumów, publiczności, wśród których wi 
dać było grupy umundurowanych sztur- 
mowców hitlerowskich. Licznie skonsyg 
nowana policja pełniła służbę przed gma 
chem kanclerza Rzeszy. Wiadomość © 
niepomyślnym przebiegu rozmowy Hitle- 
ra z kanclerzem Papenem wywołała wiel 
kie zaniepokojenie. X 

Gielda pierwsza zareagowala na to 
zniżką kursów końcowych. 

Prasę popołudniową cechuje ton pe- 
symistyczny. Dzienniki, licząc się z nie- 
powodzeniem dalszych rokowań, wskaz 
ją na zapowiedź ostrych represyj ze stro 
ny narodowych socjalistów na gruncie 
parlamentarnym. W tych warunkach na 
leży oczekiwać, że wniosek o votum nie- 
uiności dla rządu Papena otrzyma w 
Reichstagu większość. 

Dalsze decyzje załeżeć będą od prezy 
denta Hindenburga. Prawdopodobne jest 
że rząd Papena pozostanie narazie jako 
gabinet urzędujący. 

Organ Hitlera „Der Angrift'" oswiad- 
cza, że o ile Hitler nie otrzyma pełni wła 
dzy w państwie, to partja narodowo so- 
cjalistyczna ma do wyboru inne Środki, 
ażeby uniknąć fałszywych kompromisów. 
BRYKA TOCK OCCIE 

Oficerze polski! Jesteś, jak sierota, 
który nie znał rodziców. Tradycje armji 
polskie zostały zerwane. Sztandary rui- 
kowe zawieszone w soborze Kazańskim 

i św. ГгааКа, w muzeum SuworowsViem 
w Petersburgu. Jesteś, jak sierota, który 
dopytywać się musi u dalekich znajo- 
mych, jak wyglądali twoi rodzice. Tem 
goręcej będziesz czcił wszystko, co po 
nich, jako tradycja, zostało. Cat. 

Ta a 8 АНЕ СО 

wania 

wprowadzające stan oblężenia w Rzymie. 

Rano premjer Facta jedzie do króla. 

Wiktor Emanuel pyta się go: „czy pan wie, 

że proklamowanie stanu oblężenia jest przywiie 
jem korony i czy pan może mi przytoczyć do- 

stateczne powody do takiego kroku?“. 

Facta nic przytoczyć nie może, bo to jest 
człowiek, wylazły z retorty narad parlamenta:- 

nych, rodzaj naszego premjera Nowaka. 

Król chowa dany mu de podpisu dekret do 

szuflady, mówiąc: 

— „Podpiszę to, kiedy mnie pan przeko- 

na“. 

Facta wraca. Dekret, naklejony na rogach 

ulic z podpisem królewskim, przed jego iak- 

tycznem uzyskaniem, jest teraz z tych ulic zry- 

wany przez policję z rozkazu rządu, który 
nie wie, co robić. 

Faszyści wkraczają. Mussolini idzie do kró- 
la. 

— Najjaśniejszy Panie. Proszę mnie miano- 

wać prezydentem ministrów. 

— Mianuję Pana, gdy mi Pana przedstawi 
marszałek izby poselskiej, bo taki jest przepis 
konstytucji. 

— W takim razie ogłaszam księcia d'Aosta 
królem Włoch. 

Krół ustępuje. 

Marsz. Hindenburg nie ustąpił. Przeciwnie, 
wypowiedział Hitlerowi upomnienie. Dał mu 
lekcję patrjotyzmu. Staruszek rozmawiał z nim 
jak z młodym człowiekiem, stary generał, jak 
z frejtrem. 

Jakiego „księcia d,Aosta* ogłosi Hitler za- 
miast Hindenburga i co wogóle będzie. 

Europa, świat cały z biciem serca czeka na 
odpowiedź. Cat. 

RE ZEWN GE AUDITO 

w Hiszpanii 
stra z czasów dyktatury Primo de Rvery. Wie 
le aresztowań przeprowadzono także w Se- 
villi, 

     

częstochowa przed uroczystościami 
CZĘSTOCHOWA PAT. — Miasto przed- 

stawia obraz niezwykle ożywiony. Pociągami 
przybywają liczni pątnicy ze wszystkich okolic 
kraju. Domy udekorowane są flagami o bar- 
wach narodowych i papieskich. 

Dzisiaj w południe w obecności przedstawi 

cieli władz i duchowieństwa odbyło się uro- 
czyste otwarcie olbrzymiego placu Podjasno- 
górskiego, który został oddany do użytku publi 
cznego. Na placu tym zarząd miasta przepro- 
wadził roboty regulacyjne. 

Katastrofa kolejowa w Gdyni 
GDYNIA PAT. -.- Dzisiaj około godz. 18 

przy stacji Reda,, kilkanaście kilometrów od 
Gdyni wydarzyła się katastrofa kolejowa. 

Na przejeżdżający z Jastrzębiej Góry auto- 
bus miejscowego towarzystwa komunikacji au- 
tobusowej na przejeździe kolejowym na stacji 
Reda wpadł pociąg, idący z Gdyni i uderzył 
w tylną część wozu. 

W wyniku tego zderzenia konduktor i dwu 

pasażerów poniosło śmierć, trzej pasażerowie 
zostali ciężko ranni. W pierwszym wagonie 
pociągu odłamki rozbitej szyby poraniły pewne 
go pasażera. Szofer tautobusu ocałał. Z samo 
chodu pozostały tylko drzazgi. Lokomotywa i 
pierwszy „wagon pociągu wykoleiły się. — Na 
miejsce wypadku przybyła natychmiast pomoc 
lekarska z Wejherowa i Gdyni. 

Ułatwienia tla polskich Okrętów wojennych 
w Gdańsku 

GDAŃSK PAT. — Wczoraj w Gdańsku w 
biurze wysokiego komisarza Ligi Narodów pod 
"isany został przez przedstawicieli Polski i 
Gdańska protokół umowy, ustalającej specjal- 
ne ułatwienia dla okrętów polskiej marynarki 
wojennej przy zawijaniu do portu gdańskiego 
nieobjęte normalnemi przepisami _ międzynaro- 
dowemi. 

Udogodnienia te polegają na tem, że ani 
ilość okrętów polskich, mogących przybyć ró- 
wnocześnie, ani czas ichapostoju, nie są ograni 

czone, o ile okręty te przybywają w celach 
gospodarczych. 

Wejście polskich okrętów wojennych ma 
być zgłaszane do szefa pilotów Rady portu w 
dniu poprzedzającym wejście, na podstawie ko 
munikowanej senatowi Wolnego Miasta raz do 
roku listy tych okrętów, które będą korzysta- 
ły z portu gdańskiego. Powyższa umowa za- 
warta została na okres trzyletni. 

Pozatem osiągnięto porozumienie co do obu 
stronnego oddziaływania w kierunku normalizo 
wania stosunków między Pólską a Gdańskiem 
w dziedzinie gospodarczej. 

Kongres w Oxfordzie przyjął polskie wnioski 
LONDYN PAT. — Wczoraj zakończył się 

w Oxfordzie kongres prawa międzynarodowe- 
go, który zgromadził stukilkudziesięciu prawni 
ków z całego świata. Na kongresie obecny był 
angielski minister spraw zagranicznych Simon, 
profesor paryskiego uniwersytetu Lapradelle, 
włoski profesor Vecchio, i wielu innych wy- 
bitnych uczonych i dyplomatów. 

Delegacja polska pod przewodnictwem prof. 
Makowskiego brała czynny udział w pracy kon 
gresu. Kongres przyjął dwa polskie wnioski w 
sprawie ochrony własności prywatnej i w 
sprawie uregulowania kolizji między prawem 
do znaków towarowych i prawem do razwy 
firm. 

Polska chce pokoju z Niemcami 
NOWY YORK. PAT. Na konferencji ge 

neralnej Instytutu Nauk Politycznych w 
Williamstown przedstawiciel ambasady 
polskiej Wejntal zaznaczył, że Niemcy są 
jedynym krajem świata, który dotychczas 
nie pogodził się z istnieniem niepodległoś- 
ci Polski. 

Ten stan umysłów Niemców wysuwa 
się na pierwszy plan w problemie koryta- 
rza. Nie można również ignorować dążenia 
Niemiec do ściślejszej współpracy z Rosją 
Sowiecką. Polska zaś tamuje drogę ambi- 
cji Niemiec w: dziedzinie ekspansji na 
Wschód. Żadna zmiana granie polsko - nie- 

mieckich nie zbliży nas do celu, którym jest 
onganizacja pokoju w Europie. 

Utrzymanie pokloju z Niemcami jest 
najważniejszym objektem polskiej polityki 
zagranicznej. Niemcy mogą rozwinąć han- 
del z Polską, jeżeli ratyfikują traktat han- 
dlowy roku 1930. Jeżeli Niemcy boją się 
napadu Polski na iPrusy (Wischodnie. Pol- 
ska gotowa dać wszelkie gwarancje usza- 
nowania granie, o ile Niemcy uszanują ma- 
sze. Zapłacimy najlepszemi gwarancjami 
i dobrą wolą, ale migdy naszem terytorjum, 
naszymi obywatelami, ani naszą politycz- 
mą i gospodarczą niepodległością. 

Prasa sowiecka 0 uroczystościach Wejmarskich 
MOSKWA. PAT. „Izwiestja“ i „Praw- 

da“ omawiają okrzyk kanclerza na uro- 
czystościach weimarskich ma. cześć „Deuts- 
ches Reich' zamiast na cześć republiki, — 

twierdząc, iż wiwatował оп na cześć cesar- 

stwa. 

Prasa sowiecka ironizuje na temat, iż 
dzień konstytucji weimarskiej był dniem 
jej likwidacji i że cały zewnętrzny prze- 
bieg święta ma charakter pogrzebu pierw- 
szej klasy. Święto rozpoczęto od rewzji w 
republikańskim Reichsbannerze. 

Ss 
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TELEGRAMY 
STUDENCI PARYSCY W WARSZAWIE 

WARSZAWA. PAT. W dniu dzisiej- 

szym bawiący tu członkowie wycieczki wy- 
chowanków wojskowej politechniki pary- 
skiej złożyli wieniec na grobie Nieznanego 
Żołnierza. 

HOŁD PRUSKI W GDYNI 

GDYNIA. PAT. Dzisiaj wieczorem uli- 
cami miasta przeszedł capstrzyk z orkie- 
strą marynarki na czele, w towarzystwie 
kompanji marynarzy, straży granicznej i 
t. d. 

Wieczorem na dziedzińcu Szkoły Mor- 
skiej odbyło się przedstawienie Hołd 
Pruski. 

POWITANIE SZTANDRÓW W GDYNI 

GDYNIA. PAT. (Powitanie dawnych bo- 
jowych sztandarów. legjonowych, przywie- 
zionych na zjazd legjonistów, odbyło się 
bardzo uroczyście. 

W oczekiwaniu pociągu na dworcu w 
Gdyni ustawiły się frontem kompanja ho- 
norowa marynarki wojennej, z orkiestrą, 
Ziwiązek Legjonistów, Związek Rezerwis- 
tów ze sztandarami, władze wojskowe na 
czele z wiceministrem generałem Sławoj- 
Składkowskim, dowódcą floty komando- 
rem Unrugiem. Obecny był prezes główne- 
go zarządu Fidacu p. White prezes Fidacu 
polskiego generał Górecki, władze cywilne 
z komisarzem rządu Zabierzowskim, wła- 
dze Związku Legjonistów i t. d. 

O godz. 9.20 przy dźwiękach hymnu na- 
rodowego wjechał na dworzec pociąg. Z 
udekorowanego wagonu wyszedl pierwszy 
prezes Sławek a za nim wyniesiono 7 hi- 
storycznych sztandarów I Brygady 1, 3, 4, 
5, 6, pulkuw piechoty, 2-go pułku ułanów 
Sztandary nieśli chorążowie w dawnych 
mundurach legjonistów. 

Kompanja marynarki wojennej sprezen 
towała broń, poczem sztandary w asyście 
kompanji marynarki wojennej odniesiono 
do specjalnie odświętnie udekorowanego w 
tym celu gmachu żeglugi polskiej. Przy 
sztandarach stanęła warta honorowa. 

UROCZYSTE OTWARCIE „LOTU 
W TALLINIE 

TALLIN. PAT. W dniu 18 b. m. odbę- 
dzie się w Tallinie uroczyste otwarcie ko- 
munikacji lotniczej Tallin — Riga — Wii- 
no — Warszawa, którą będą podtrzymy- 
wały polskie linje lotnicze „Lot*”. 

Na otwarciu będzie obecny naczelnik 
państwa estońskiego. Aż do ukończenia 

aerodromu cywilnego samoloty „Lotu' lą- 
dować będą na aerodromie wojskowym. 

„REWOLUCJA STUDENCKA 
W CHILLE 

SANTIAGO DE CHILE. PAT. Około 
400 studentów zajęło gmach uniwersytecki 
w Santiago de Chile i ogłosiło wprowadze- 
nie republiki cywilnej. 

Policja otoczyła gmach uniwersytecki. 
W czasie starcia jeden oficer policji został 
zabity. 

  

  
  

NOBLE” 

Wedle doniesień Reutera, w wyniku 
strzelaniny między studentami a policją 
w Santiago de Chile, było 8 zabitych i 30 
rannych. Wedlug oświadczenia władz chi- 
lijskich, akcja studentów ma podłoże ko- 
munistyczne. 

* * 

Donoszą, že rewolucja. studencka zosta- 
ła całkowicie stlumiona. 

AFERA SZPIEGOWSKA W NIZZY 
NICEA. PAT. Wykryto tu wielką aferę 

szpiegowską. Aresztowano strzelca albań- 
skiego, robotnika pochodzącego z księstwa 
Monaco oraz robotnika włoskiego. Dostac- 
czyli oni podobno jednemu z mocarstw za- 
granicznych niezmiernie ważnych wiado- 
mości i pozostawali w ścisłym kontakcie z 
wybitnymi osobistościami tego państwa. 

WRĘCZENIE SZPADY SZKOLE POD- 
OHU...,4YCH 

WARSZAWA. iPAT. W dniu dzisiej 
szym o godzinie 11 w obecności komendan- 
ta garnizonu warszawskiego, radcy amba- 
sady francuskiej i zastępcy attache wioj- 
skowego Francji, odbyła się uroczystość 
wręczenia szpady honorowej Szkole pod- 
chorążych inżynierji przez wychowanków 
francuskiej wyższej szkoły inžynierji woj- 
skowej Uroczystość zakończyła się defiladą 

POŻYCZKA SZWAJCARSKA DLA RU- 
MUNJI 

BERLIN. PAT. Biuro Wolfa donosi z 
Bukaresztu, że między rządem rumuńskim 
grupą bankierów szwajcarskich została 
zawarta dzisiaj umowa w: sprawie poży- 
czki 50 miljonów franków szwajcarskich, 
która to suma może być podwyższona do 
70 miljonów. 

Pożyczka zawarta została na dwa i pół 
lat, oprocentowanie jest 4,25 proc. rocznie. 

MIĘDZYNARODOWY RAID AWIONE- 
TEK 

BERLIN. PAT. W miedzynarodowym 
raidzie awionetek bierze udzia! 16 samolo- 
tów niemieckich, 8 francuskich, 5 polskich 
8 włoskich 4 czechosłowackich, 2 szwajcar 
*'ch,, Ogółem 43 samoloty. W dniu 14 b. 

m. rozpoczyni esię lot R e-ajagacetaoinosi 
m. rozpoczynają się próby techniczne, zaś 
21 rozpocznie się lot okrężny na 7.500 klm. 
Pierwszem lotniskiem z obowiązkowem 14- 
dowaniem będzie Warszawa, drugiem Kra- 
ków, trzecim Praga. i t. d.
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SILVA RERUM 
Przeprow:.dzana obecnie reforma szkol- 

nictwa spotyka się z pewnemi trudnościa- 

mi, które łatwio było przewidzieć. Tak np. 
w Krakowie zaznaczył się brak miejsc dla 
mczniów, pozostawionych w pierwszej kla- 
sie na drugi rok. O tem pisze Głos Narodu 
(217): 

Wobec zwinięcia w najbliższym roku 
szkolnym pierwszej klasy szkół średnich, 
wysunęła się kwestja— co stanie się z ucz- 
niami, którzy w roku ubiegłym nie otrzy- 
mali promocji do klasy drugiej i muszą 
pierwszą powtarzać. Otóż dla tych uczniów 
— jeśli idzie o szkoły średnie na terenie 

Krakowa ma być utworzona specjalna kla- 
sa pierwsza w gimnazjum VIII, Uczniów 
jednak takich (repetentów) jest ze wszyst- 
kicht szkół średnich krakowskich kilkuset 
zaś klasa specjalna w gimnazjum VIII-em 
może pomieścić najwyżej 40, około 300 ucz- 
miów pozostłoby zatem: bez miejsca. Jak 
trudności te zamierzają władze szkolne ro- 
związać, miewiadomo. 

Jednem z wyjść jest wznowiona inicja- 
tywa społeczna, które powinno wziąć na 

siebie część ciężarów. Dlatego też ze szcze- 
gólnem zadowoleniem odczytujemy nastę- 
pującą wiadomość, umieszczoną w Komuni- 
kacie (Nr. 1) Zarządu Głównego Związku 

Kaniowczyków i Żeligowczyków: ’ 

Grono b. uczestników II Korpusu W. P. 
na Wschodzie i 4 Dywizja Strzelców gene- 
rała Żeligowskiego, pragnąc upamiętnić 
istnienie i działalność tych Formacyj, гот- 
ganizowało Stowarzyszenie Szerzenia Wy- 
kształcenia Zawodowego im. Kaniowczy- 
ków i Żeligowczyków. 

Stowarzyszenie otwiera od 1 września 
r. b, w Warszawie Żeńską Szkołę Handlową 
i Żeńskie Liceum Handlowe, przyczem na 
stanowisko dyrektora tych uczelni zdołano 
pozyskać kamiowczyka p. Urbana Zygmun- 
ta, długoletniego dyrektora szkoły han- 
dlowej w stolicy. Liceum i Szkoła Handlo- 
wa posiadać będą prawa szkół państwo- 

wych. 

Informacje i zapisy odbywać się będą w 
kancelarji uczelni w Warszawie, przy ul. 
Żórawiej 9 m, 12 w dmi powszednie, po- 
czynając od dnia 8 sierpnia b. T. 

UWAGA. Stowarzyszenie tworzy szereg 
stypendjów, z których w pierwszym rzędzie 
korzystać będą mogły uczenice Szkoły 
Handlowej i Liceum Handlowego, córki v. 
wojskowych II Korpusu W. P.i4 Dywizji 
Strzelców generała Żeligowskiego, 

Oto piękny wzór do naśladowania! 

Zagadnienie wychowania i kształcenia 
naszej młodzieży jest obecnie zagadnieniem 

państwowem, wymiagającem powszechnej 
uwagi i zorganizowanego wysiłku całego 

spoleczeństwa. 
Czns (183) podaje ciekawą opinję min. 

Benesza o dwóch współczesnych _pokole- 
niach: 

  

TRĘDOWACI OFIARĄ NOWYCH 

RZĄDÓW W HISZPANII 

Jak opłakane rezultaty wynikają z 
działalności nowych rządów w Hiszpanii, 
widać najlepiej w sprawie rozwiązania 
Towarzystwa Jezusowego, które utrzy- 
mywało jeden z największych w całej 
Europie zakładów dla trędowatych. Za- 
kład ten został założony w r. 1908 i 
przez trzy dziesiątki lat prowadzony był 
przez ojców. Jezuitów. Był to jeden z trzy 
nastu zakładów tego rodzaju, rozsianyci 
po całym Świecie. Razem około 8.600 
ofiar trądu znajdowało opiekę i pomoc. 

Obecnie, wskutek nowego zarządze- 
nia, ojcowie Jezuici zmuszeni zostali do 
opuszczenia zakładu w Fontilles, który 
przeszedł w ręce „Direccion de Sanidad'*. 
Nowy zarząd sanatorjum nie posiada 
dostatecznych funduszów dla utrzymy- 
wania tak kosztownej imprezy, otiaro- 
wywane prace są zbyt niskie dla przy- 
ciągnięcia wytrawnych sił lekarskich, 
gmina odmówiła wszelkiej subwencji, 
tak, że cała wieloletnia praca Towarzy- 
stwa Jezusowego zdaje się iść na mar- 
ne. Nałeży dodać, że po opuszczeniu za- 
kł du przez ojców Jezuitów wszelka dy- 
scyplina wśród choryci: zniknęła; pou- 
ciekali oni z sanatorjum i zmieszali się 
z okoliczną ludnością, szerząc straszną 
chorobę dookoła. Dopiero energiczna iu- 
terwencja władz zmusiła ich do powrotu. 

GDEB TA BOSH BD 

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

LNU. 

Młoda generacja została przez starszą 
generację opuszczona Przedwojena genera 
neracja opuszczona. Przedwojenna genera- 
cja wtrącona została w wir życia polityce- 
nego, tak, że nie zajmowała się generacją 
muodszą, Ale młoda generacja zatruta z0- 

stała ultraradykalizmem wszelkiego gatum 
ku moralnym relatywizmem i brakiem 
wiary w jakikolwiek ideał, Jest skłonna 
przytakiwać naukom, które najdosadniej 
charakteryzują moralny rozkład doby 
współczesniej. Do tego radykalizmu młodzi 
naprowadzeni byli nie rozumem, ale uczu- 
ciem i waśnią. 

Nasza generacja była rewolucyjna i ra- 
dykalna, ale rewolucjonizm ten, i radyka- 
lizm wypływał z rozumu, dzisiejsza genera 

cja prowadzona rewolucyjnemi uczuciami 
waśniami i instynktem. Brak nam nowej 
generacji politycznej, generacji realisty- 
cznej, pracowitej. Dzisiejsza młodzież stra- 
ciła równowagę. Wydamu została na łup 
iracjonalizmu, czego dowodzi n. p. ruch 
hitlerowski. Wielkim, olbrzymim proble- 
mem naszych czasów jest młodzież. 

'Te uwagi, wypowiedziane pod adresem 

czeskiego społeczeństwa mogą być odnie- 
sione do całej powojennej Europy, przeży- 

wającej ciężką rozterkę, 

Delegacja Finiandji na Zjazd Legjonistów 

Dziś, o godz. 6.45 rano przybyła do War- 
szawy delegacja  Rintamamiesliitto (Zw. b. 
kombatantów walk wolnościowych) z Finlan- 
dji w osobach prezesa, sędziego Toivo Horelli 

  

Że świata 

  

i inż. V. „Dahisthróma. Są oni gośćmi Związ- 
ku Legjonistów i wezmą udział w zjeździe w 
Gdynt. 

filmowego 
0 filmie japońskim — Kłopoty z Rasputinem — Murzyńskie pieśni 

o namiętnym Brodziszu 

Kinematografja japońska jest jeszcze 
młoda i naiwna. Nie wytknęła sobie do- 
tychczas celów, wahając się pomiędzy 
przywiązaniem do rodzimej przesziości, 

" pełnej wspaniałych legend o samurajach, 
i modnemi wpływami Hollywoodu i Ber 
lina, gdzie triumfuje kobieta — wampir, 
a mężczyźni dzielą się na łajdakow i 
„dżentelmenów, zwalających swych prze- 
ciwników uderzeniem pięści gwoli szczę 
śliwemu happy end, bez którego filmi nie 
pokryje kosztów produkcji. 

Hollywoodem japońskim jest staro- 
żytne, malownicze Kioto, gdzie bogate 

towarzystwo akcyjne Shochikusa posia- 
da wzorowe studja, znakomicie wyposa- 
żone technicznie przez japoūskich kino- 
specjalistów, którzy otrzymali staranne 
przygotowanie w Hollywood. Do towa- 
rzystwa należy mnóstwo kin w całej Ja- 
ponji. Najświetniejsze gwiazdy pracują 
dla towarzystwa, najlepsi dekoratorzy, 
scenarzyści, pisarze, reżyserzy, kinoope- 
ratorzy — prócz tego cała armja ludzi 
zdolnych, doświadczonych i energicz- 
nych w każdej chwili może być zmobili- 
zowana dla potrzeb potężnej dyrekcji 
Shochłkusa. 

Malownicza, akwarelowa przyroda 
uroczego kraju; jego sosny jak parasol- 
ki, rozpostarte nad szmaragdowem wy- 
brzeżem; kwitnące wyspy i sady wiśnio- 
we; anemony, złote klomy i azalje; mrocz 
ny kołoryt średniowiecznych zamków 
samurajów; odwieczne parki i srebrny 

szczyt Fudjiyamy — całe to niezrówna- 
ne piękno japońskiego krajobrazu stano- 
wi bogatą i "bezpłatną dekorację dla 
reżyserów Shochikusa. ‚ 

Śród czarujących kobiet, któremi 
szczyci się japonja, rozbłysły pierwsze 
nazwiska znakomitych gwiazd: dwie z 
nich Kurisima Sumiko i niedawno 
zmarła Chieko Matsui — były wielkie- 
mi artystkami z łaski nieba. 

Ekranowi japońskiemu obce są wszel 
kie szablonowe chwyty amerykańskiej 
erotyki: w filmie japońskim niema po- 
całunków i uścisków, demonicznych ko- 
chanków i  uwodzicielskich wampirów, 
są to rzeczy niedopuszczalne, albowiem 
są nieprzyzwoite. ; 

Chieko Matsui grała swe sceny miłos- 
ne zupełnie inaczejs o zmierzchu won- 
nym : i rosistym, gdy usypiają turkuso- 
we fale morskie, a ze świątyni dolatują 
dalekie dzwony — pełna miłości i łez 
modliła się i łkała, umierając w ostatnich 
blaskach zachodu. 

Tę wiotką młodą dziewczynę wypę- 
dził z domu surowy ojciec — zamożny 
lekarz tokijski — za to, że pragnęła sce- 
ny. Musiała głodować, musiała posługi- 
wać jako kelnerka w tanich restaura- 
cjach, aż wreszcie przyszła do niej wy- 
maržona sława, a wkrótce po niej. bez- 
myślne zapalenie nerek... Chieko Matsui 
zmarła przedwcześnie. 

Jej pamięć czczona jest w Japonii, 
którą młoda artystka czarowała jedyną 

Lector 1:04.2 (ma 2000 m.), 

  

SŁO w O 

NA STADJONIE OLIMPIJSKIM W LOS ANGELES 
PROWIZORYCZNY BILANS NASZEJ EKSPEDYCJI 

tiężkie zadania zostały wykonane 
Jakkolwiek Igrzyska Olimpijskie nie 

zakończyły się jeszcze i nie ogłoszono ofi- 
cjalnych wyników, możemy już sobie po- 
zwolić na zrobienie prowizorycznego bi- 

lansu. : 

Polacy brali udział w trzech rodzajach 
sportu: lekka atletyka, szermierka i wioś- 
łarstwo. Lekkoatleci skończyli już swoje 
zmagania i to skończyli z wynikiem (mi- 
pozostaje w związku ze sprową .etaoieta 

Biorąc klasyfikację państw w 1 atle- 
tyce, zajęliśmy: jeśli punktować pierwsze 
trzy miejsca (złoty, srebrny i bronzowy 

mo szeregu niepowodzeń) wręcz świetnie 
wać pierwszych sześć miejsc — ósme. 

W pierwszym wypadku mamy przed 
sobą: Amerykę — 80 pkt., Finlandję — 
21, Amglję — 16 i Kanadę — 14. My ma- 
my 7. (Kusociński 3, Walasiewiczówna 3 

i Weissówna 1). — Tak się przedstawia 

obliczenie przy punktowaniu pierwszego 
miejsca — 3 pkt., drugiego — 2 i trzeciego 

— 1 punkt. 

Jeżeli będziemy punktowali pierwszych 

sześć miejsce (1—6 pkt., 2—5 pkt. itd.), te 
przed nami znajdą się: Ameryka — 231 
pkt, Finiandja — 60, Anglja — 55, Niem- 

cy — 58, Kanada — 45, Japonja — 36, 
Wlochy — 19. My mamy 17 punktów. — 
(„Kusy” 6, Walasiewiczówna 7, Weissów- 
na 4). 

Niemcy mieli 27 zawodników i nie zdo- 
byli ani jednego złotego medalu. Zadowo- 
lić się musieli dwoma srebrnemi i trzema 
bronzowemi. Zostali przez nas pobici sro- 
motnie. 

Gdyby nie pech z Kusocińskim i choro- 
ba, czy też trema pozostałych, byliśmy 
rewelacją lekkiej atletyki. I bez tego jes- 
teśmy na czele listy. 

Szermierze też zakończyli walki. Druży 
nowo, w szabli, zajęliśmy zaszczytne trze- 
cie miejsce. Za Węgrami tylko i Włocha- 
mi, a przed Ameryką, Meksykiem, Danją 
i Francją. 

Jakie będą wyniki indywidualne, mo- 

żna już wnioskować. Nie będziemy na sza- 

rym końcu. Friedrich i Papee pokazali już 

„lwi pazur. 

O wioślarzy niema obawy. Debjut ich 

wypadł świetnie. Dwa starty — dwa zwy- 

cięstwa. Wiprawdzie w predbiegach tylko, 

ale zwycięstwa, wprowadzające do finałów 

bez repeszażów. 

I czwórka ze sternikiem i dwójka bez 

sternika pobiły groźnych konkurentów. 

Czwórka — Stany Zjednoczone i Japonję, 

dwójka znowu Stany Zjednoczone i Fran- 

cję (mistrz Europy). Czwórka miała czas 
zwycięzca drugiego 

przedbiegu Włochy 7:06. To mówi za siebie 

Gorzej było eo prawda z dwójką (Bu- 

dziński i Mikołajczyk). Czas 7:58.3, pod- 

czas gdy w drugim przedbiegu: Anglja 

(Cox i Without) 7:47, N.-Zelandja 7:50.2, 

W finale będzie więc walka bardzo 0- 

stra i Polacy, jeśli! zechcą zająć bodaj dru 

gie miejsce, będą musieli „nacisnąć. 

Sztuka polska odniosła też sukces nie- 

lada. Józef Klukowski zdobył złoty medal 

i pierwszą nagrodę za płaskorzeźbę „Sport“ 

Srebrny medal i drugą nagrodę przyzna- 

mo p. Janinie Konarskiej ze drzeworyt 

„Stadjon”. Specjalne wyróżnienie uzyskali 

malarze Wacław Borowy i Michał Bylina, 

Jak wynika z tego, cośmy powiedzieli 

o zdobyczach olimpijskich naszej ekspedy- 

cji, bilans kształtuje się dodatnio, zwłasz- 

cza, że przewidziane udziały Polaków w 

zawodach w Chicago i Cleveland dostarczą 

okazji do zatuszowania „kiksów** Weissó- 

wnie i Heljaszowi. \ 

W Chicago spotkają się najlepsi zawo- 

dnicy dziewieinastu państw. Kusociński 

przekona zwycięzce biegu na 5 km. Fina 
Lethinena, że gdyby nie obtarta noga to... 

Heljasz zrówna swe. umiejętności w 
rzucie kulą z Sextonem. Weissówna będzie 

rzucać dyskiem. Walasiewiczówna postara 

się potwierdzić w biegu na 100 m., że jest 

grą swych pięknych oczu, lśniących cier 
pieniem i pieszczotą. 

Kurisima Sumiko jest odmienna. To 
młodość, opromieniona urodą, zdrowiem 
i siłą. Ale jej gra jest chłodna, mądra- 
nieco wyrafinowana, obliczona na etekt, 
świadczącą o znajomości psychologji mę 
skiej: niedarmo jest ona božyszczem 
wszystkich Japończyków. 

Z posród artystów japońskich wymie- 
nić należy: zasłużonego, starszego już 
tragika Fusino Hideo, który zdobył so- 
bie wielki rozgłos w roli nuworisza w 
filmie „Dama z perłą”, i młodzieńcze- 
go Susuki Demmei, którego zowią japoń- 
skim Valentino. Szczególną męską uro- 
dą, dużą siłą fizyczna i talentem odzna- 
cza się Bando Chimasaburo, niezastą- 
piony jako szermierz w stylu dawnych 
samurajów. 

Niezwykłą oryginalność cechuje ja- 
pońską mise-en-scene, japońskie maski 
i kostjumy, dekoracje, mimikę i chara- 
kteryzację aktorów. Osobliwem zjawi- 
skiem jest opowiadacz, objaśniający wi- 
dzom nieme filmy, osobliwą, jest pu- 
bliczność, która z dziecięcą świeżością 
zachwyca się fabułą filmu, która żywo 
odczuwa przeżycia. bohaterów ekranu, 
miłuje swych idealnych samurajów — 
rzeczników sprawiedliwości i ideałów. 

Japońskie kino jest zgoła inne —— mo- 
że piękniejsze od naszego. Z pewnościa 
jest czarodziejskie i fantastyczne. 

* (Ф еФ 
Studio Metro-Goldwyn-Meyer w Hol- 

lywood przystępuje do nakręcania filmu, 
który wywołał sprzeczne opinie licznej 
w tem mieście kolonji rosyjskiej. Z jed- 
nej strony otwierają się przed nią możii- 
wości dużych zarobków, z drugiej zaż— 
wchodzą w grę uczucia patrjotyczne. Sen 

najszybszą kobietą świata, a Pławczyk 

spróbuje skoczyć 1.98 m. 
Jeżeli te próby się powiodą, ekspedycja 

pciska zasłuży sobie na uznanie. Ciężkie 
' zadanie,wiożone na wątłe jej barki (zale- 

dwie 20 osób), zostało wykonane. Nie 
wszystkie będą się mogły tem poszczycić, 

W. Т. 

МиБ АЕатьао ССУЙЧЛЕЛОСИ,ОЛСЕСС ОУ COBY KUPA ZOTAC 

POLSKĄ NA 12-EM MIEJSCU 

Po wczorajszych naszych: zwycię- 

stwach, Polska, która dotychczas była 

na 15 miejscu ogólnej punktacji wysutę- 

ła się na miejsce 12. W nieoficjalnej pun 

ktacji, obejmującej zarówno wszystkie 

konkurencje męskie, jak i kobiece zaję- 

ły poszczególne państwa następujące 

miejsca: 
1. Stany Zjednoczone 665 punktów. 

2. Włochy 229% p. 
3. Francja 210. 
4. Finłandja 139. 
4. Szwecja 136. 
5. Niemcy 13214. 
7. Wielka Brytanja 123. 
8. Japonja 109. 
9. Węgry 81. 

10. Kanada 78. 
11. Holandja 46. 
12. POLSKA 42 punkty. 
13. Australja 42. 
14. Austrja 37. 
15. Danja 29. 
16. Czechosłowacja 24. 
17. Irlandja 23. 

18. Argentyna 15. 
19. Nowa Zelandja 14. 
20. Południowa Afryka 13. 
21. Indję 10. 
22. Belgja 7. 
23. Hiszpanja 6. 
24. Szwajcarja 5. 
25. Łotwa 5. 
26, Meksyk 5. 
27. Urugwaj 5. 
28. Filipiny 4. 
29. Brazylja 4. 

  

Drugie miejsce zdobyła dwójka 

ze sternikiem 
Trzeci sukces . odnieśli 

dwójce ze sternikiem. 

Do tego biegu zgłosiły się jedytie 

cztery państwa, rozegrano więc odrazu 

finał. Polacy wykazali doskonałą formie, 

Polacy w 

SEGDA MA RĘKĘ SPUCHNIĘTĄ 

W ostatniej konkurencji olimpijskiej, 
w której Polacy wzięli udział, to jest w 
indywidualnym turnieju na szable Polacy 
odpadli w rozgrywkach półfinałowych. 

Zawodnicy nasi Pappe, Lubicz - Nycz i 
Segda byli wyraźnie przemęczęni poprzed- 

niemi spotkaniami, mimo to odnieśli oni 
w półfinałach kilka świetnych zwycięstw. 
Nycz pokonał Meksykańczyka Recio, a naj- 
lepszy nasz szablista Pappe odniósł świe- 
tne zwycięstwo nad doskonałym Węgrem 

Petschaurem, oraz nad Meksykańczykiem 
Recżo. 

«  Segda w ostatnich rozgrywkach o- 
trzymał bolesny cios w: rękę. Ręka spuch- 

ła. Segda mie mógł wogóle stanąć do roz- 
grywek finałowych. 

Do finału zakwalifikowali się: Amery- 
kanie Huffan i Armitage, Włosi. Vecci, Sa- 

lafia, i Gandini, — trzech 'Więgrów Piller, 
Petschauer i Kalios, iNemiec Casimir. 

SUKCESY WIOŚLARSKIE POLAKOW 
LOS ANGELES. PAT. -- Wczorajszy dzień 

przynióst Polakom szereg nowyca sukcesów i 
nowe ptenkty olimpijskie. Z rozegranej batalji 
wioś!arskiej Polacy wyszli obronna reką zdo- 
bywając jeden niezwykle zaszczytny tytuł wi- 
cemistrza Świata w dwójce ze sternikiem i 
dwa trzecie miejsca w czwórce ze sternikiem 
iw dwójce bez sternika. 

W dwójce bez sternika Pola. startowali 
razem z osadami Anglji Nowej Zelandii * Ho 
landji. Odrazu od startu prowadzili Polacy. Po 
między 300 a 600 rretrami wywiązała się po- 
między nimi a Angłją długa w*'ca o-prowadze 
nie. Między 600 a 1000 mtr. Angiicy wysuwa- 
ja się na czoło, podcza; gdy Polacy muszą sto 
czyć walkę z osadą Nowej Zelandji o drugie 
miejsce. Polacy wyteżali wszystkie sily, nieste 
ty, silny wiatr utrudnia s jednak sterowanie Licz 
ba uderzeń na minutę wynosi w tym czasie u 
Polaków 34, u innych osad 32. 

Na 1400- setnym metrze Nowa Zelandja mi 
ia Polaków i dochodzi do mety jako druga. 
Połacy zostaja dość daleko w tyle i kończą 
bieg razem z Holandją. Czas Anglików 8 minut 
czas Nowej Zelandjii 8 min. 2.8 sek.,, czas Po 
laków 8 min. 8,2 sek.,czas Holandji 8 min. 8,2 
sek. 

W czwórce ze sternikiem toczyła się bardzo 
ciężka walka o pierwsze miejsce. Polacy dali 
z siebie wszystko i mimo, że nie udało im się 
zająć pierwszego miejsca wykazali doskonałą 
formę. Przez pierwszych 300 metrów Polacy 
prowadzą. Tempo uderzeń 36 na minutę. Na 
400 metrze mijają ich najpierw Włosi, a na 
500 metrze Niemcy. Powoli dystans pomiędzy 
Polakami, Niemcami i Włochami wzrasta i do 
chodzi na 800 metrze do 2 metrów. Na 1000 
metrze Polacy atakują ale bezskutecznie. Do 
mety nasza osada przybyła o dwie długości za 
Niemcami. Czas Niemców wynosił 7 min. 19 
sek. Czas drużyny włoskiej 7 min. 19 sek. — 
Czas Polski 7 min. 26,4sek. Czas Nowej Ze- 
landji 7 min. 32.3 sek. 

BIAŁA KSIĘGA W SPRAWIE 
NURMIEGO 

HELSINGFORS. PAT. Kierownictwo 
finlandzkiej drużyny olimpijskiej zamie- 

rza wydać tak zwaną białą księgę w 
sprawie Nurmiego. Prasa fińska podkre- 
śla, że w tej sprawie Ameryka, Japonja 
i Finlandja stoją za Nurmim, inne spoie- 
czeństwa sportowe natomiast z konser- 
watywną Anglją na czele (Polska także 
wliczona), wyraźnie wypowiadają się 
przeciwko Nurmiemu. 

Prasa fińska przejawia tendencję do 
nadania całej sprawie charakteru wybit- 
nie politycznego. 
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Kosztował 700 delzrów 
Ciężko nam przyszło wysłanie olimpijczy- 

ków. Łatwiej było o jakie metr 90 cm. wzwyż 

czy 60 mtr. w oszczepie, niż o 100 zł. Rząd 

słusznie zapowiedział, że udziela subwencji tyl 

ko dia naprawdę dobrych zawodników, dla ta- 

kich, co będą mieli coś do powiedzenia. Prze- 

jażdżka do Los Angelos wypadała za drogo 

na dzisiejsze czasy. 

I oto Siedlecki nie raczył ukończyć dzie- 

sięcioboju. Wycofał się po spatałaszowanym 

skoku o tyczce, gdzie osiągnął 3 mtr. i ostat- 

nie miejsce. Wyobraził sobie, że w całym dzie- 

sięcioboju zajmie również ostatnie miejsce — 

zrezygnował. tymczasem okazało się, że gdy- 

by był jeszcze rzucił oszczepem i przebiegł 

1500 mtr., a więc odbył dwie ostatnie konku- 

rencje, zająłby prawdopodobnie jakieś 8-me, 

9-te miejsce. Dzięki wycofaniu się nie zoszał 

wogóle sklasyfikowany. 

Wstrętny, niesportowy postępek Siedlec- 

kiego zasługuje nietylko na gremjalne potępie- 

nie opinji publicznej, ale i na surowe  konse- 

kwencje u władz sportowych. Jakaś oficjalna 

nagana, półroczna dyskwalifikacja, to minimum 

co można oczekiwać od związku lekkoatlety- 

cznego. Wysyła się matoła na drugi kraniec 

świata, kosztuje masę pieniędzy, piszą o nim, 

czekają co zdziała wycofuje się! Łatek!- Cóż 

ten Siedlecki sobie myślał? że zdobędzie zto- 

ty medal swemi przeciętnemi wyniczkami, że 

jak nie pierwszy, to może wogóle nie kończyć. 

Bezczelność. Taki Tisdal, mistrz na 400 mtr. z 

płotkami, zdobywca jednego złotego medalu 

walczył w 10-cioboju do końca choć ulokował 

się dopiero na 10-tem miejscu. W sporcie jeśli 
mają być zwycięzcy to muszą być i zwycięże- 

ni gdyby każdy, co przegrał zaraz się wyco- 

fywał, mistrzowie zdobywaliby wkrótce swe ty- 

tuły walcowerami. Kusociński biegałby chyba 

ze swym cieniem. 

Obrzydliwie postąpił Siedlecki. Ze wszyst- 
kich naszych Olimpijczyków on jeden nie do- 

trwał, zbłaźnił się. Takie rzeczy na sucho nie 
powinny uchodzić. Karol. 

TRREEEUTNFT ROEPEDZSYZA PET TE TINA 

POPIERAJ PRZEMYSŁ DOMOWY, 

-— KUPUJ SAMODZIAŁY LNIANE! 

zdobywając drugie miejsce, WICEMIStEZ0-- we INT ISA EN IDO TI 

Prezes „Fidacu' w Warszawie 
stwo świata i srebrny medal olimpijski. 

Polacy prowadzili w tej konkurencji 

od startu do 400 metrów, potem na czo- 

ło wysunęli się Amerykanie, pozostawia 

jąc Polaków daleko na drugiem miejscu. 
Na ostatnich 100 metrach Polacy wspa- 
niale finiszowali i dogonili Amerykę pra 
wie na mecie, nie udało się im jednak A- 
merykanów wyprzedzić. 

Tempo osady polskiej wynosiło 32 
uderzeń na minutę, u Amerykanów 33, u 
Francuzów 30. Amerykanie uzyskali czas 
8 minut 25 sek., Polacy 8 min, 31,2 sek., 
Francuzi 8 min. 41,2 sek., Brazylijczycy 
8 min. 53,2 sek. Walka o pierwsze miej 
sce toczyła się wyłącznie pomiędzy Po- 
łakami a Amerykanami, Francja i Brazy 
lja walczyły jedynie o trzecie miejsce. 

DALSZE ZWYCIĘSTWA W SZABLI 

W turnieju indywidualnym na szable Pola- 
cy odnieśli szereg dalszych zwycięstw, kwaiiii 
kujących ich do rozgrywek półfinałowych. O- 
gółem do półlinału zakwalifikowali się Polacy: 
Pappe, Segda, Lubicz - Nycz, Amerykanie: Hui- 
fman, Armitage, i Bender, dwaj Meksykańczy 
cy: Oliva i Recio, trzej Wosi: Vecci, Salafia 
i Gandini,; ze strony Węgier Piller, Petschaner 
i Kalios, dwóch Francuzów: Piot i Gerdere, 
jeden Niemiec Casimir, jeden Duńczyk Ossier. 

sacyjnym bowiem filmem będzie dźwię- 
kowiec o Rasputinie. 

Emigranci oficerowie stanowczo od- 
mówili wzięcia udziału w tym obrazie; 
pewna księżna rosyjska, której studjo 0- 
iiarowało 500 dolarów tygodniowo za 
występy, odrzuciła również ponętną pro- 
pozycję. Natomiast chór cerkiewny, za- 
angażowany do udziału w scenie uroczy- 
stości trzechsetlecia domu Romanowych 
wyraził swą zgodę na wykonanie pienia 
religijnego. 

Główne role zresztą odegrane będą 
przez artystów amerykańskich. Tak, Lio- 
nel Barrymoor wystąpi jako Rasputin, 
John Barrymoor jako książę Jusupow, a 
Norma Shearer, jako cesarzowa — mat- 
ka. Trudności nastręcza wyszukanie akto 
ra, któryby odtworzył dobrze postać ce- 
sarza Mikołaja Il. 

Doradcą — dekoratorem będzie b. 
oficer gwardji rosyjskiej, który ma udzie- 
lić wskazówek przy urządzaniu wnętrz 
pałacowych, jak również opracować ko- 
stjumy i mundury. 

* * + 

Wiemy, że w Afryce była polska cks- 
pedycja filmowa, nakręcająca „Głos Fu- 

styni*. Jeden z jej członków Eugenjusz 
Bodo drukuje obecnie w pismach war- 
szawskich swoje wspomnienia afrykań- 

skie. ь , 
Nie są one ciekawe. Bodo wielbi ry- 

czałtem wszystkich aktorów i operato- 
rów, składa im—dosłownie— hołd naj- 
wyższy za niezwykle ofiarną pracę. Hoid 
najwyższy, złożony przez aktora akto- 
rom, dobrze opłaconym, to bezwstydne 
koleżeńskie pochlebstwo. Cała ekspedy- 
cja wogóle przeistacza się pod piórem 
Bodo w jakąś wyprawę misjonarzy, któ-   

Wczoraj wieczorem przybył do Warsza- 

wy w przejeździe na Zjazd Legjonistów w 
Gdyni prezes Fidacu pułkownik armji angiel- 
skiej Edward White (x). Pułk. White powitali 
na dworcu Głównym prezes Federacji Zw. 
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rzy ponieśli życie swoje i krew do dzi- 
kich krajów dla szczytnej idei. 

— Pracowali oni — powiada sympa 
tyczny lizus — nie bacząc na rygory i 
kaprysy afrykańskiego klimatu, na żar 
tropikalny, na niepogody  nieoczekiwa- 
ne; pracowali w tempie forsownem, ocho 
czo, i z młodzieńczą werwą, mimo* cier- 
pienia i niedomagania, wywołane zmia- 
ną atmosfery. Pracowali gorliwie i z za- 
pałem, dając z siebie najlepsze i nie ską 
piąc złota swych talentów. 

Nieprzyjemnie jest czytać takie po- 
chwały przed ujrzeniem filmu. Potem о- 
każe się, że film jest bujdą stuprocentową 
w której na uwagę zasługują tylko 
„wspaniałe afrykańskie plenery. Cie- 
kawe jest, czy tak samo pisano o Marle- 
nie Dietrich i o Cooper'że gdy pracowa- 
li nad „Marokiem“. Czy podziwiano rów 

nież ich pracowitość, żarliwość i ofiar- 
ność, za którą otrzymywali ładne dolary, 
i która była ich obowiązkiem. 

Ale jest to już naszym zwyczajem: 
wydmuchać, wychwalić i wywindować 

" na szczyt przed wykonaniem ostatecznem 

zadania, aby potem — po fiasku — tłu- 
maczyć, że, jak na nasze warunki, jak 
na nieśprzyjające okoliczności — O0sią- 

gnęliśmy maximum tego, co można byio 

zdobyć. A ztem maximum może być tak, 

jak z Wejssówną na Olimpjadzie. 
Zdaje się, że z „Głosem Pustyni“ bę- 

dzie jeszcze gorzej, sądząc z opisów Bo- 
do. Cóż bowiem naprawdę robiły w „ża- 
rze tropikalnym* nasze gwiazdy 1 gwiaz 
dory? 

— Brodzisz — czytamy — chociaż 
najwięcej cierpiał wskutek zmiany  kli- 
matu i kuchni (?), był dziarskim sierżan 
tem. Tak samo jak w Warszawie przy- 

Pol. Obrońców Ojczyzny, wiceprezes Fidac'u 
na Polskę gen. Roman Górecki (1), wiceprezes 
Federacji P.Z.0.0. Ryśkiewicz (2), oraz przed 
stawiciele Związku Legjonistów i kompanja 
honorowa Federacji. 

ciągał sporzenia kobiece: żądnych przy- 

gód turystek i zaintrygowanych  tuzie- 
mek, które wydzierały sobie jego foto- 
grafje, cudem zdobyte... Szczęściarz! 

— Marja Bogda, nordyjski kwiat na 

spiekłej glebie afrykańskiej, żyła w cie- 
plarnianej izolacji. Wychodziła mało, a 
każde jej pojawienie się na mieście wy- 
woływało sensację. Nazywano ją „białą 
panią". 

— Conti odbywał długie samotne 
wycieczki i zdobywał w rekordowym 
czasie serca podróżujących Angielek i 
„Szwedek. 

— Nora Ney stała się w krótkim cza 
sie bożyszczem kobiet tutejszych przed- 
miotem podziwu i zazdrości... 

Wydzierano sobie fotograije — wy- 

woływali sensację — pożerali serca —— 
stawali się bożyszczami.. Gdyby po- 
siedzieli w Afryce trochę dłużej, możeby 
ich powybierali na Królów i kacyków, 
może zdobyliby Afrykę dla Polski, może 
spojrzeniem i czarem „osobistym** szyD- 
ciej ucywilizowaliby ten „dziki* ląd, niż 
to zdołali zrobić Francuzi wiekami cięż- 
kiej pracy. Trzeba tylko było zabrać ze 
sobą Smosarską. 

Ale oni nie chcieli zostać w Afryce. 
Wrócili. Spełnili swą wielką misję w ża- 
rze tropikalnym, oni—cudowne no“ lyj- 

skie kwiaty na spiekłej, afrykańskiej gle- 

bie. Pamięć o nich pozostanie w plemie- 

niu Niam-Niam na wieki, i czarne kobie 
ty o zmysłowych wargach będą długo 

śpiewały zawodzące pieśni o białym, 
namiętnym Brodziszu. Dłużej, niż trwać 
będzie jego sława w ojczyźnie. dox.



|
<
   

| 
| 

  

A 

  

„SLO Wo“ 
    

na odcinku gospodarczym 
DO CZEGO DĄŻYMY? 

Praca koło roli zatrudnia miljony rąk a jej 
owoce karmią ogół mieszkańców pośrednio, 
lub bezpośrednio. Stan i położenie rolnictwa 
odbija się we wszystkich stosunkach społecz- 
mych ułatwia je lub utrudnia. Produkcja rolna 
jest fundamentem ogólnego zła, lub dobroby- 
tu, nic więc dziwnego, że zaczęła budzić za- 
jęcie i zainteresowanie. się. 

Łecz sama istota rzeczy nie jest przez ogół 

rolników należycie zrozumiana. Fundamenty 
ekonomiczne, na których przez cały szereg dzie 
siątków lat opierało się społeczeństwo, ułegiy 

zasadniczym zmianom i stoją często w sprzecz- 

mości z dzisiejszemi wymaganiami i potrzeba- 

mi. 
Rolnictwo tem się charakteryzuje, że mię- 

dzy czynnikami wpływającemi na jego rozwój 

i podniesienie wywiera wpływ czas. Pewien 

sposób doświadczenia wprowadzenia nowaiji 

do systemu gospodarowania, przez pewien czas 

doświadczany i pilnowany zakorzenia się i aby 

go zastąpić innym, potrzeba nadzwyczajnie 

siłnej okoliczności, gdyż wiadomo, że najkoa- 

serwatywniejszym w społeczeństwie, jest rol- 

nik. 

Śledząc sposoby i drogi, któremi rozwija 

się nasze rolnictwo, widzimy, że chcąc, aby 

uczyniło posunięcie bez szwanku musi rozwi- 

jać się stopniowo, bez nagłych wstrząsów. Po- 

stęp ten powinien być wynikiem nagromadze- 

nia między rolnikami pewnego zapasu nowej 

wiedzy i doświadczeń zdobytych lub to wia- 

snem doświadczeniem, lub też przeżywaniem 

pewnych ciężkich okresów, albo zaś wytwo- 

rzonemi potrzebami. 

Wymagania i potrzeby dzisiejsze różnią się 

tak dalece od dawniejszych, że pociągają za 

sobą konieczność przekształcenia niektórych 

sposobów gospodarowania. 

Dawniej, gdy ziemię uprawiano prymityw- 

nym sposobem za pomocą prostych, drewnia- 

nych narzędzi, choć praca ta mało warta by- 

ła, miała te dodatnie strony, że rolnik zada- 

walniał się małym i każdy urodzaj, chociażby 

wynosił przeciętnie 10 kwintali zboża, z któ- 

rych dwa szło na zasiew pola, a dwa na za- 

spokojenie potrzeb wewnętrznych, liczył się za 

dostateczny. Dziś, dwa kwintale ziarna nie 20- 

krywa podatków, procentów od pożyczek, wy- 

datków na życie, którego stopa znacznie Się 

zwiększyła, oraz wysokie koszta produkcji 

(maszyny, narzędzia i tp.), nie wystarczy i 

kto więcej nie uzbiera, musi prędzej, czy póź- 

niej dojść do ruiny. Urodzaje nasze przekony- 

wują nas, że przeciętnie znacznie mniej zbie- 

ramy, niż inne kraje i znacznie więcej ponosi- 

my kosztów, zwalczani przez różne choroby 

zbożowe: jak to rdzy i t.p. Przy obecnym wzro 

ście ludności, które rocznie wynosi około pół 

miljona, będziemy zmuszeni, produkując te 

same ilości płodów rolnych za kilka lat impor- 

tować wielkie ilości zbóż z. zagranicy i zamiast 

być krajem rolniczym, eksportującym nadwyż- 

kę płodów rolnych, będziemy krajem rt 

czym, importującym płody dla przekarmienia 

swych obywateli. Nie zapominajmy, że jesteś- 

my krajem rolniczym, a nie krajem przemysło- 

wym. 
Wszystkie trudności Z podniesieniem wy- 

dajności płonów, zależne są od małej płodno- 

ści roli, albo z natury ubogiej (chociaż wschod 

nie narody swoją pracowitością dowiedli O 

przeciwnem), gdyż mówią, że złych ziem 

niema, lecz jest tylko  nieróbstwo, albo 

przez forsowną uprawę roślin kiosowych Zubo 

żałej. A więc podniesienie wydajności roli jest 

w bezpośredniej załeżności od nawożenia, do- 

tychczasowe zużycia, których w porównaniu z 

innemi krajami, są bardzo niskie i przedstawia 

się następująco w kg. na hektar. 

Cyfry średnie za ostatnie 6 lat od 1926 — 1930 

  

azot iosior potas 

Belgja 20 48 18 

Holandja 17 42 60 

Niemcy 11 13 21 

Polska 1,5 24 2 

W tym też stosunku przedstawiają się 0- 

siągnięte średnie urodzaje z ha w kwint. Bel- 

gia 289, Holandja 28,3, Niemcy 19.6; Polska 

11,7. 
Jak widzimy z powyższego, zbiory niektó- 

rych krajów są o 100 i więcej proc. wy 

od naszych. My zaś zamiast dążenia do 

gnięcia, chociażby podniesienia naszej produk- 

cji o 50 proc., zaczynamy cofać się wstecz, 

przez zaniedbanie nawożenia, i nie czekając na 

zwiększenie naturalnego przyrostu ludności, 

będziemy zmuszeni dla przekarmienia samych 

siebie importować produkty rolne z zagranicy. 

Rok 1929, był rokiem kulminacyjnym naszych 

zbiorów, w tym roku zebraliśmy 98 miljonów 

kwfetali zboża, a zużyliśmy 98 tysięcy ton na- 

wozów sztucznych, jak wykazała tablica t.j. 

5,9 składników pokarmowych, gdy roślina po- 

biera 20 — 30 jednostek pokarmowych, to zna- 

czy, że zaledwie 1/10 należnych roślinie skład- 

mików pokarm. dajemy roślinie do roli, a więc 

nic dziwnego, że przy obniżeniu tych dawek na- 

wozowych systematycznie obniżamy plon pło- 

dów rolnych, jednocześnie ze zmniejszeniem da 

wek nawozowych systematycznie wyczerpuje- 

my samą roślinę i robimy z niej podatną do 

chorób zbożowych, jak tdza i t.p. 

Przeżywając kryzys jaki dotknął nasze spole- 

cz o, nieurodzaj i klęska chorób zbožowych 

które spowodowały zubożenie społeczeństwa, 

zmusić może rolnika do zastanowienia się czy 

   

   

dalej, przeprowadzać redukcję wydatków swe- 

go warsztatu na nawozach, 

przez właściwe 

stare polskie przysłowie: 

szkodzie. 

czy oszczędzać 
nawożenie i tym potwierdzi 

„Mądry Polak po 
Z. Berezowski. 

  

Ondyna Druskienickich źródeł, zesz. i i 2 

1932 r. La donna e mobile.. Ondyna jest ko- 

bietą... Nic też dziwnego, że niemal do każde- 

go numeru ma innego redaktora, na czem do- 

brze nie wychodzi. W porównaniu z rokiem ze- 

szłym, poziom pisma znacznie się obniżył. Ze- 
szyt pierwszy szczególnie się odznacza przy- 
kremi usterkami. Bardzo żałosna jest, poczci- 

wa w intencji najnowsza poezja druskienicka. 
Tęcza — Nr. 8. Zeszyt otwiera artykuł W. 

Charkiewicza p.t. „Mickiewicz wraca do Wil- 

ma“ — o dziejach pomnika Mickiewicza w Wil 
mie; artykuł zdobi pięć reprodukcyj, Wilno w 

innej postaci znajdujemy w art. ]. 5. p.t. „Jan 
Bulhak — z powodu przeszło  ćwierćwiecza 
pracy artystycznej”. 

© Gdańsku mówi R. Piestrzyński. Inż S. 
Jeleński podaje ciekawe i głębokie rozważania 
P. t. „Nowe obrazy Boga w przyrodzie“. 

J. Moszyński znów prowadzi czytelnika do 

maszych stron w „Oazie na rubieży dwóch 

światów 
Pozatem — wielka ilość drobnych artyku- 

łów, notatek, humor, szarady, — wielka ilość 
iiustracyj. 
  

Dr. Krzemiański 
Choroby wewnętrzne spec. Żałądka 

łlelit przyjmuje od 12 — 3 
Kwiatowa 7, tel. 14 25. 
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SET PE 
NIEDZIELA 

оч 14 
Hipolita m. 

jutro 
Euzebjusza 

Wscnódć słońca g. 4.04 

Zzchód słońca g.19 28 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 

GICZNEJ U.S.B. W WILNIE 

Z dnia 13 sierpnia rb. 

Ciśnienie średnie: 762. 
Temperatura średnia: 20. 

Temperatura najwyższa: +22. 

Temperatura najniższa: + 13. 

Opad: — 
Wiatr: północno - zachodni. 

Tendencja: wielki wzrost. 

Uwagi: dość pogodnie. 

OSOBISTA 
— P. premjer w Wilnie. W dniu 

wczorajszym przybył do Wilna p. prezes 

Rady Ministrów Aleksander Prystor z 

małżonką. 
Kilkudniowy swój pobyt spędzą p.p. 

premjerostwo w posiadłości swej Borki 

pod Wilnem. 
Na dworcu powitali przybyłych naczel 

nik wydziału Urzędu Wojew. p. Bruniew 
ski, w zastępstwie p. wojewody oraz wi- 
cedyrektor kolei p. Mazurowski, staro- 
sta grodzki p. Kowalski i starosta po- 
wiatowy p. Tramecourt. 

Przyjazd ministrów. — — Przybył do 

Wilna na czas świąt wiceminister ks. Żongołło 

wicz. 

  

URZĘDOWA 
— Komunikat urzędowy w sprawie cenni- 

nika łódkarskiego. Oddział Wodny Urzędu Wo- 

jewódzkiego podaje: 
Na skutek zażaleń w prasie na zbyt wy- 

górowane opłaty za przewóz łodziami przez 

rzekę Wilję, została powołana przez Władzę 

Wodną Komisja, która ustaliła następujące o- 

płaty: 
1) Postój łodzi od chwili zajęcia miejsca cho 

ciażby przez jedną osobę, nie może trwać dłu- 

żej jak 5 minut. 
2) Zasadnicza opiata za 

osoby wynosi 100 groszy, 
3) Na żądanie natychmiastowego przewo- 

zu jednej osoby przed upływem 5 minut mo- 

że być pobierana opłata 20 groszy. 

4) W czasie zawodów i gier sportowych 

na Pióromoncie, o ile nie będzie pobudowany 

przez władze wojskowe most pontonowy przez 

rzekę Wilję, pobierane będą opłaty za prze- 

wóz jednej osoby po 5 groszy. 
5) W razie podniesienia się wody na rze- 

ce. Wilji ponad 2 m. nad stan normalny opłaty 

powyższe nie mają zastosowania. 
Tyle komunikat. Należy jednak zwrócić u- 

wagę, że opłaty łódkarskie komisja ustaliła 30 

czerwca, natomiast do dnia wczorajszego iód 

karze pobierali 20 gr. za przewóz. 

Że urzędowy cennik jest niższy to daw- 

no wiadomo, chodzi jednak, że nie jest on prze 

strzegany, co w każdej chwili można było spraw 

dzić. 
MIEJSKA 

— Klinkier przybył. Pierwszy 

transport klinkieru przybył wczoraj do 

Wilna. 
Koło ułożonych na chodniku przy ul. 

Zamkowej kostek gromadziły się cały 

dzień tłumy przechodniów, oglądających 
je z zaciekawieniem. 

— 28 tysięcy podań o zapomogi. — Od 

31 lipca 31 r. do 3! lipca 32 r. opieka społecz- 

na magistratu przyjęła 28469 podań o zapomo 

gi z racji braku pracy, choroby, zgonów itd. 

Większość podań załatwiono odmownie z 

uwagi na szczupłość funduszów na ten cel. 

— Betoniarnia miejska. Wobec zatwi 

nia planu robót chodnikowych, na pe 30 

miasta wznowia pracę betoniarnia miejska. Pro 

dukcja dzienna betoniarni wynosi 500 płyt chod 

nikowych i krąwężników. 
Porządkowanie peryferyj rozpocznie się 

najbliższym czasie. 
— Roboty na Wilji. Prace regulacyjne nad 

Wilją na odcinku ul. Zygmuntowskiej będą 

wznowione w poniedziaek. Przerwa jak wiado- 

mo nastąpiła wskutek podniesienia się pozionni 

rzeki. 
--- Zachorowania zakaźne. W ubiegłym ty- 

godniu zanotowano na terenie miasta 47 wy- 
padków zasłabnięć na choroby zakaźne. 

— Bezrobocie. Liczba pozostających obec. 
nie bez pracy w mieście obliczana jest obec- 
nie na 5192 osób. Bezrobocie zmniejszyło się 
w ciągu tygodnia o 47 osób. 

KOLEJOWA 

— Lustracja dworców kolejowych. — W 

dniu 16 bm. rozpoczną się lustracje dworców 
kolejowych i budynków do nich przyległych w 
celu stwierdzenia ich stanu sanitarnego. 

— Naprawa linji kolejowej. Dyrektor Fal- 
kowski złustrował onegdaj remontowany obec- 
nie odcinek kolejowy Królewszczyzna — Pod- 

przewóz jednej 
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brodzie, który w dniach najbliższych będzie od 
dany do użytku. 

SZKOLNA 
Dyrekcja b. Liceum S.S. Wizytek podaje 

do wiadomości, że z początkiem roku szkolne- 

go 1932 — 33 Liceum przekształca się na gi- 

mnazjum z prawami kategorji B. Egzamina 

wstępne do klas I, II, II i IV, oraz licealny V 

i klasy wstępnej odbędą się dnia 1-IX r.b. 

— Szkoła Handlowa im. St. Staszica Marji 

Landsbergowej w Wilnie rozpoczyna w r b. 

trzeci rok istnienia. Jest to szkoła typu specjal- 
nego, chociaż nauka w szkole trwa zasadniczo 
4 lata, jednakże uczniowie, którzy z pewnych 
względów nie mogą się uczyć przez lat 4, mo 
gą odchodzić do zawodu już po 3 latach ze 
świadectwem pełnej 3 kl. Szkoły Handlowej. 
Po ukończeniu zaś 4 klasy spółdzielczej absol 

wenci mają prawa identyczne z absolwentami 
4-letnich szkół handlowych państwowych, bez 
wytkniętego kierunku specjalnego. 

Szkoła mieści się w osobnym gmachu przy 
ul. Dąbrowskiego 1 i posiada wszystkie po- 
trzebne pracownie, jak: kantor wzorowy, pra- 
cownię towaroznawczą itp. 

Zapisy kandydatów przyjmuje kancelarja 
szkoły codziennie od godz. 10—14. 

— Roczna Szkoła Pracownie Gospodar- 

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

Zadaniem Szkoły jest przygotować prakty- 
cznie dziewczęta w dziedzinie gospodarstwa do 
mowego. 

— Remont lokali szkolnych. — Obecnie na 
terenie wileńskiego okręgu szkolnego wykań- 
cza się remont 78 budynków szkolnych oraz 
buduje 9 nowych lokak przeznaczonych jako 
pomieszczenie dla szkół. k 

NIKA 
— KONCESJONOWANE PRZEZ KU- 

RATORJUM OKRĘGU SZKOLNEGO WI- 
LENŃSKIEGO, KOEDUKACYJNE KU! 
WIECZOROWE. (z programem gimnazjów 
państwowych) im. Komisji Edukacji Na- 
rodowej Miekiewicza 23. Pod protektora- 
tem Polskiej Macierzy Szkolnej w Wilnie 
od dnia 15 sierpnia r. b. przyjmuje zapisy 
na rok szkolny 1932 — 33 do wszystkich 
klas gimnazjum typ matematyczno - przy- 

rodniczy i humanistyczny, system półrocz- 
my. Zakres: Duża matura, mała matura, 
szkoła powszechna. Odczyty. Lekarz Szko!- 
ny. Nauka rozpocznie się dnia 1-go wrześ- 

nia. 
Sekretarjat Kursów czynny, od godz. 

15 do 23 oprócz świąt i miedziel we wła- 
snym lokalu przy ul. Mickiewicza 23. 

RÓŻNE 
— Nowa placówka polska. Wczoraj zo- 

stała otwarta restauracja „Nowa _ Созрода“ 
przy ul. Niemieckiej, róg Trockiej. Dewizą no- 

wego przedsiębiorstwa jest duży obrót, mały 

zysk, to też, jak się dowiadujemy w tej restau- 
racji śniadania, obiady, kolacje, zakąski są po 

cenach kryzysowych. Przedsiębiorstwo powyż- 
sze spoczywa w rękach rutynowanych fachow- 
ców. Szczęść Boże nowej placówce. 

TEATR I MUZYKA 
— Ostatnie dni „Azefa* w Lutni*. Dziś, nie 

dziela 14.VIII, oraz poniedziałek 15 b.m. (Wn. 
N. M. P.) o godz. 8 m. 15 odegrana będzie 
fenomenalna sztuka A. Tołstoja i P. Szczego- 
lewa p.t. „Azef”*. Od dnia wczorajszego w roli 
Azefa występuje znowu Józef Winawer. Odtwo 

rzenie sceniczne Azefa wymaga wielkiego kun- 

sztu aktorskiego. Wilno miiało przypadkową о- 

kazję podziwiania znakomitych kreacyj Sstwo- 

rzonych przez gości Teatru p. Boneckiego i 

Winawera. Po powrocie z Berlina pan Wina- 

wer gra Azefa, a pan Bonecki wraca do roli 

Burcewa. Znawcy i entuzjaści Teatru twierdzą, 

że p. Bonecki w roli stworzył niewiarygodną 

kreację. Wilno pierwszyy raz ogląda p. Bonec- 

kiego i nie wątpimy, że z dnia na dzień zdo- 

bywać będzie entuzjazm publiczności. Reszta 

obsady premjerowa. 
— Popołudniówki świąteczne w Lutni. Wo- 

bec tego, że wiele osób wraca już z wypo- 

czynków i pragnie ujrzeć arcyucieszną sztukę 

„Pod zarządem przymusowym”, dyr. Teatrów 

wyznaczyła 2 popołudniówki o godz. 4-ej w 

Lutni po cenach zniżonych. Zaznaczyć należy, 

iż wielką atrakcją tych przedstawień jest u- 

dział znakomitego gościa p. Ludwika  Czar- 

nowskiego, którego udało się jeszcze dyr. Tea- 

trów pozyskać na dni świąteczne. 

— Artyści Teatru „Morskiego Oka* w Te- 

atrze Letnim. „Weź ten kwiatek na zadatek". 

Dziś 14 i jutro 15 sierpnia w Teatrze Letnim 
o godz. 4 m. 15 i godz. 8 m. 15 dwa seanse 

oglądać będziemy wspaniałą Rewję Warszaw- 

ską. Że pan Sempoliński jako kier. imprez re- 

wjowych jest niewyczerpanym w pomysłach, 

  

przekonaliśmy się na wczorajszej premjerze, 
która dzięki świetnemu zespołowi miała po- 

smak nowości». Pan Sempoliński nie poszedł 
utartą drogą dając znakomitą zabawę i wiele 

nieprzeciętnych emocyj. 
Ze względu na dni świąteczne dziś 14 8. 

i jutro poniedziałek 15-90 — po dwa seanse, 
pierwszy o godz. 4,15 jako popołudniówka (ce 

ny niższe), drugi o godz. 8 m. 15. Ceny miejsc 
od 50 gr. 

— Wielka parada rewjowa w dużej sali 
miejskiej. 15 sierpnia w dniu święta rezerwi- 

sty w dużej sali miejskiej — Ostrobramska 5 

o godz. 20 odbędzie się, w wykonaniu znane- 

go zespołu Nowej Rewji Wileńskiej, wielka pa- 

rada rewjowa, na którą się złożą: „Miłostki 

ułańskie*, operetka Cyprjana  Godebskiego, 

oraz nowa, pełna humoru i oryginalności :e- 

wja p.t. „Nasza Flota* pióra Antoniego — аК- 

sztasa, Zygmunta Kruszewskiego, Antoniego 
Banio i innych, z muzyką i kierownictwem mu- 
zycznem Aleksandra  Jaszczyńskiego. Udział 
biorą: Jadwiga Szomańska, Antoni Jaksztas, Ja- 

nina Grygalonówna, Lopek Łukaszewicz, а- 
neczka Rozenberg, Tadeusz Korycki, Muszka 

Zejmówna, Henryk Łabuński i Edward Jeleń- 
ski. 

Kierownictwo artystyczno-literackie p. An- 

toniego Jaksztasa daje gwarancję wysokiego 

poziomu artystycznego. Całe Wilno winno się 

stawić nietylko dlatego, aby odetchnąć pełnią 

świeżego, młodzieńczego humoru, usłyszeć do- 

słonały jazz, ale i dlatego, że to jest Święto 

Żołnierza, który jest ostoją naszej ojczyzny. 

Ceny miejsc kryzysowe — od 30 groszy 

do 1 zł. 50 gr. 

— W Parku Żeligowskiego. Dziś koncert Wil. 

Orkiestry Symfonicznej pod batutą M. Mała- 

chowskiego, oraz w wykonaniu Nowej Rewji 
Wil. zostanie wystawiona wesoła rewia p.t. 

„Ostrożnie, bo wybuchnę* w 11-tu obrazach. 

W programie najnowsze przeboje. Początek o 

godz. 8.15 wiecz. 
Wejście tylko 30 gr. 

Jutro wieczór muzyki polskiej i baletowej. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

HELJOS — Romantyczna noc.. 

HOLLYWOOD — W nocnym lokalu. 

CASINO — Cham. 

STYLOWY — Krwawy tyran Ben-Ali. 

PAN — Współczesne małżeństwo. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— POŻAR W WYTWÓRNI NART. W 

szuszarni nart (Lipowa 4), należącej do 

Tomaszewskiego Józefa wskutek nieostroż- 

nego obchodzenia się z ogniem powstał po- 

żar, który strawił 25 form do nart, 42 nar- 

ty, motor elektryczny, 3 pasy Oraz inne 

sprzęty łącznej wartości 3.355 zł. Toma- 

szewski, Straży Pożarnej nie wzywał, о- 

gień ugasił sam. 
— Okradzione mieszkanie. Nieznani 

sprawcy zapomocą otwarcia okna dostalii się 
do mieszkania Brensztejna Izaaka (Słowackiego 
24), skąd skrdli gątówkę oraz drobną biżute- 

rję łącznej wartości 427 zł. 
— Kradzieże na Wilji. — Gryszkiewicz An 

toni i Orzechowski Wincenty (Mejszagolska 

1-8) skradli Chwolestowi Zacharjaszowi (Kal- 

waryjska 37) z nad brzegu rzeki Wilji 4 linki 

stalowe wartości 490 zł. Sprawców kradzieży ze 

skradzionemi linkami zatrzymano. 

Wilans Jan „(Potocka 4) skradt z niezamknij 

tej sodowiarni, mieszczącej się przy ul. Koś- 

ciuszki około przystani statków na szkodę Wy- 

sockiej Marji (Carycyńska 10) 300 zł. gotówki 

Wilansa ze skradzioną gotówką zatrzymano. 

— Nagły zgon. — Wskutek krwotoku gar- 

dlanego zmarła nagle Pietkiewiczowa Tekla, 1. 

22 (Kalwaryjska 2). Zwłoki zabezpieczono do 

decyzji władz prokuratorskich. 

—  Podrzutek. Znaleziono podrzutka w klat 

ce schodowej domu nr. 31 przy ul. Mickiewi- 

cza, płci żeńskiej w wieku około 2 tygodni, któ 

rego umieszczono w przytułku Dzieciątka Je- 
Zus. 

— Ukarani administracyjnie. Władze  poli- 

cyjne sporządziły w piątek 27 protokółów za 

różne wykroczenia administracyjne, w tem: za 
opilstwo 11, sanitarnych 9i za nieprzestrzega 
nie przepisów o ruchu 7. 

OSZMIANA 
-- NAPAD. Pod Oszmianą dwóch uzbrojo 

nych drabów napadło na przejeżdżającego han 
dlarza J. Podhajskiego. Bandyci pod groźbą 
rewolwerów zrabowali towar i zbiegk. 

  

NA FILMOWEJ TAŚMIE 
„HOLLYWOOD*: YAKICHI DRWAL 

Japoński film.... Proszę zwrócić uwagę 
na. feljeton, który podaje kilka informacyj 
o kinematografji japońskiej. Jest ona istot 

nie naiwną: możemy to stwierdzić na Ya- 
kichi - Drwalu. Szczera naiwność ludzi 
moralnych i czystych, którzy wierzą w 

sprawiedliwość, którzy są zdolni do ofiar, 
pojmowanych przez nich jako prosty obo- 
wiązek. Taką ofiarę ponosi bez szemrania 

dobry Yakichi, oddając swą córkę na wy- 

chowanie bogatemu baronowi, aby zapew- 
nić jej przyszłość. (W! końcu odda jej nawet 

życie. Yakichi jest wzruszający. Niemniej 
wzruszający jest baron i owa prześliczna 
Yoko, którą obydwaj starzy ludzie po oj- 
cowsku kochają. 

Z całej fabuły tego filmu, z gry arty-| 
stów, z przygody Yoko z niecnym Totsue 
wynika, iż intencją filmu jest  wzruszyć 
widzów, rozrzewnić ich nawet. Oczywiście, 
wzruszenie to jest obliczone na dusze ja- 

pońskie, nie europejskie, które inaczej re- 

agują na widzięczną opowieść o losach sta- 

rego drwala. Eunopejczykowi wychowane- 
mu na rewjowych stuprocentowcach z apa- 

szami i dancingami, ten film japoński mo- 

że się wydać mdłym i mało podniecającym: 

wszak Yoko i Totsue naprawdę ami razu 

nie pocałowali się nawet. Takie już tam 

są obyczaje. Ale mie szkodzi przyjrzeć się 

im przez chwilę i odetchnąć inną, świeżą 

atmosferą. Może ona posmakować tak, jak 

smakuje szklanka zimmego mleka po prze- 

syceniu się ciężką całonocną kolacją. w. 

SPORT 
MISTRZOSTWA PUŁKOWE 1 DYW. 

Ф. P. LEG. W STRZELECTWIE 

W dniach 12 i 13 bm. odbyły się 
na strzelnicy 6 p.p. Leg. i 1 brygady 

międzyoddziałowe zawody strzeleckie O 

mistrzostwo 1 dyw. piech. 
Zaszczytne pierwsze miejsce w dy- 

wizji uzyskał 6 p.p. Leg., zdobywając 
tem samem tytuł mistrzowskiego pułku 
dywizji w strzelectwie na r. 1932-33. 

W ten sposób 6 pułk po raz drugi 
rzędu zdobył zaszczytne odznaczenie. 

Tytuł mistrzowskiej kompanii w dy- 
wizji zdobyła kompanja kapitana Flesze 
ra z 1 p. p. Leg.. 

Najlepszą w strzelectwie kompanją 
6 p.p. Leg. była piąta, dowodzona przez 
kapitana Cieślaka. 

Kierownictwo zawodów spoczywało 
w ręku dowódcy 6 p.p. Leg. płk. Biest- 

ka. (t). 

WOZIE OPORZE 2 TITAN RER KOCE 

. WILNO—TROKI 
— TOPIELEC. — Koło Mejszagoły znale- 

ziono wyrzucone na brzeg rzeki zwłoki kobie- 
ty nieznanego pochodzenia. 

BUDSŁAW 
— ŚMIERĆ DZIECKA. — We wsi Jaśkiewi 

cze gm. budsławskiej koło mieszkania |. Ko- 
łodnika znaleziono trupa noworodka, podrzuco 
nego przez eksprzyjaciółkę wymienionego. — 
Dziecko już kilkakrotnie było podrzucane i wre 
szcie zmarło z wycieńczenia. 

ORANY 
— UTONĘLI. — W Mereczance, koło wsi 

berewno utonął 7-letni _ Adam Szukaniec i 
9-letnia Aniela Magruliska mieszkańcy wsi Kuž- 
nie gm. orańskiej. 

WILEJKA 

— NIEUWAŻNI RYBACY . Koło Kamienia 

patrol sowiecki zatrzymał na Wilji łódź z dwo 
ma rybakami. obywatelami polskimi. Rybacy 
r. Likun i T. Janulewicz zatrudnieni byli po- 
owem ryb na rzece i przez nieuwagę swoją 
zbliżyli się do brzegu sowieckiego, na którym 
zatrzymani zostali przez bolszewików. 

Rybaków bolszewicy odwieźli do strażnicy, 
gdzie ich zatrzymano. 
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KOLTYNIANY 
SZMUGIEL DRUKÓW Z KOWNA. 

— W rejonie Kołtynian zatrzymano trzech 
osobników, którzy usiłowali przemycić na te- 
ren polski niedozwolone druki i wydawnictwa 
z Kowna. 

Z POGRANICZA 

PRZESTĘPCA RUMUŃSKI. Koło Mar- 
cinkańców aresztowano Chaima Łaksztejna Z 
Czerniowiec, który wymykając się przed pości- 
giem policji rumuńskiej usiłował przedostać się 
do Litwy. 

TURMONTY 
— Przemytnicy. Na odcinku Turmonty pa- 

trol polski zatrzymał 4 podejrzanych osobników 

którzy obładowani workami, zamierzali 'niele- 
galnie przedostać się przez granicę. W wor- 

kach znaleziono większą ilość sacharyny, tyto 
niu łotewskiego, rodzynek i bakalij. 

FOR «z ES WSE Z PIĘĆ 

RE ZAWIADOMIENIE 
Niniejszem mamy zaszczyt zawiadomić 

Sz-ną publiczność, iż Z DNIEM 13 SIERPNIA 
została otwarta Paszteciarnia - Restauracja 

„NOWA GOSPODA“ 

Ul. Niemigcka, róg Trockiej. 
; Kuchnia  pierwszorzędna. 

Wydajemy: śniadania, obiady, kolacje oraz „a 
la carte". Bufet obficie zaopatrzony. Ceny niskie 

Z poważaniem —- 
Stanisław Kusek i S-ka. 

Przy obstrukcji, zaburzeniach trawienia, zga 
dze, uderzeniach do głowy, bólach głowy i 
ogólnem niedomaganiu, zażywa się rano па- 
czczo szklankę naturalnej wody gorzkiej „Fran 
ciszka-Józefa*. żądać w aptekach i drogerjach 

sonia 
---„Słonimer Wort" i nożowiec, awantur- 

nik i terorysta. W numerze 31 (141) żydow- 

skiej sjonistycznej żargonówki „Słonimer Wort* 

jest wzmianka o zgonie znanego na terenie 

Słonima nożowca, terorysty, awanturnika i no- 

torycznego pijaka Noty Szapsaja, wielokrotnie 

karanego sądownie i administracyjnie. 

Anonimowy autor wzmianki tej w końcowym 

jej ustępie pisze: „Jego (Noty Szapsaja) przed 

wczesnń Śmierć zrobiła na wszystkich ciężkie 

wrażenie". 

Nie zamierzamy polemizować z tygodni- 

kiem żydowskim Słonima, lecz zmuszeni jesteś- 
my zwrócić uwagę p.p. Czytelników, jak bez- 

krytyczni są autorzy i korespondenci pisma ie- 

go, skoro nawet ludzie tej marki, co Nota Szap- 

saj są tam tak opłakiwani. 

  

13 sierpnia r. b. 

w smutku 

_ + 
Antoni KLENIEWSKI 
Prezes Zarządu Związku Spółdz. Polskich w Warszawie 

opatrzony Św. Sakramentami po długich i ciężkich cierpieniach zmarł 

dn. 10 sierpnia 1932 roku, przeżywszy lat 47. 

Wyprowadzenie zwłok na cmentarz na Powązki odbyło się dnia 

Nabożeństwo żałobne za spokój duszy Ś. p. Zmarłego odbę- 

dzie się w Wilnie w kościele Św. Jerzego dr. 17 b. m. o godz. 8 

rano na które zapraszają przyjaciół, kolegów i życzliwych pogrąteni 

Pracownicy Wileńskiego Oddziału 

Związku Spółdzielni Poiskich. 

  

  

   

  

     

   
    

| Т. 
Z Berdowskich, Teresa Szalewiczowa 

po długich i ciężkich cierpieniach opatrzona Św. Sakramentami zasnęła 

w Panu dnia 9 sierpnia r. b. w wieku lat 69. 

Pogrzeb odbył się dnia 11 sierpnia r. b. z kościoła parafialnego 
na cmentarz miejscowy w Lidzie. 

O czem zawiadamiają stroskani: 

PODZIĘKOWANIE 

Dzieci, siostra i wnuki. 

Wszystkim, którzy z powodu przedwczesnego zgonu nieodżałowanego 

5. 

Dyr. IGNACEGO MATERSKIEGO 
złożyli nam wyrazy współczucia oraz wzięli udział w oddaniu Mu ostat- 

niej posługi składamy najserdeczniejsze Bóg zapłać 

Bank Towarzystw Spółdzielczych 
Spółka Akcyjna 

Oddział w Wiinie 

Uroczystość konsekracji kościoła Bonifratrów 

i konsekracja wielkiego ołtarza 
Porządek uroczystości: 

W niedzielę dnia 14 sierpnia o godz. 
6.30 wieczór przybędzie J. E. ks. Arcy- 
biskup Metropolita Jałbrzykowski do ko- 
ścioła z relikwjami świętemi. 

Ceremonja konsekracji kościoła roz- 
pocznie się w uroczy 'stość Wniebowzię- 
cia Najśw. Marji Panny, rano o godz. 

7-mej. 
Po konsekracji kościoła i Ołtarza 

Jego Ekscelencja ks. Arcypasterz odpra- 
wi Mszę św. przed cudownym Obrazem 
Matki Boskiej. 

O godz. 10.30 suma, którą odprawi 
ks. Prałat Wołodźko, kazanie wygłosi 
ks. kanonik Żebrowski. 

Otwarcie komunikacji lotniczej w Wilnie 
W dniu 17 sierpnia rb. o godz. 12 m. 

15 odbędzie się w wileńskim porcie lot- 
niczym Porubanek pod protektorat m 
pana wojewody wileńskiego uroczyste o- 
twarcie komunikacji lotniczej na sziaku 
Warszawa — Wilno — Riga — Tallin, 
według następującego Dr. gramų. 

godz. 12,15 — pzzybycie gosci. 

godz. 12,30 — przylot samolo:a 
Warszawy. 

grdz. 12,55 — przeaówienia 

goaz. 12,55 — odłot s. molotu w .lil- 
szą drogę do Rygi i Tallina. 

W tym pierwszym samolocie regular 
nej komunikacji lotniczej przybędą do 
Wilna i odlecą dalej do Rygi i Tallina 
dyrektor Departamentu Lotnictwa Cywil- 
nego Min. Komunikacji p inż. pułkownik 
Filipowicz Czesław, syn Pana Prezyden- 
ta Rzeczypospolitej p. radca Michał Mo- 
ścicki, sekretarze poselstw łotewskiego i 
estońskiego w Warszawie, zastępca dy- 

z 

rektora Dep. Lotnictwa Min. Komunixa- 
cji p. kapitan . 'ątkowski Zygfr,d, na- 
czelny dyrektor polskich linij lotniczyci: 
„Lot“ p. inž. major. Makowski Waciaw, 
oraz reprezentant prasy warszawskiej. 

Po odlocie samolotu będą zorganizo- 
wane w Porubanku propagandowe loty 
nad Wilnem, przyczem osoby, które ze- 
chcą odbyć taki lot, proszone s o zapi- 
sanie się przy specjalnym stoliku ceiem 
otrzymania kolejnego /numerka, gdyż 
ilość lotów będzie ograniczona. 

Dla ułatwienia dojazdu do st. Poru- 
banek dyrekcja Okr. Kolei Państwowych 
w Wilnie uruchomi w dniu 17-go sierp- 
nia specjalny pociąg, który odejdzie z 
dworca osobowego o godz. 11,55, a z 
powrotem z Porubanku o godz, 15-ej. 

Ze względu na spodziewaną znaczną 
ilość gości zaleca się wcześniejsze naby- 
wanie biletów kolejowych celem uniknię 
cia tłoku przed kasami na dworcu w 
Wilnie i w Porubanku. 

— Słonimscy ugodziści i klub sportowy 

„Makabi“. Slonimscy ugodzišci wystąpili z ż4- 
daniem do klubu „Makabi“ zaprzestania urzą- 
dzania imprez sportowych w soboty i dnie 

świątecznie żydowskie. 
W odpowiedzi na to delegaci Zarządu Ma- 

kabi oświadczyli że zgodzą się chętnie na tę 

propozycję, o ile inicjatorzy projektu zechcą 

stale subsydjować klub w wysokości 100 mie- 

sięcznie. 

Jak ciekawa ta sprawa zostanie załatwio- 

ną — narazie nie uradowano, gdyż ugodziści 

dotąd odpowiedzi nie ndesłali. 
Dnie najbliższe niewątpliwie rozstrzygną tę 

sprawę. 

  

— LEKKOMYŚLNA STRZELANIN +. 
Pewnego wieczora w obrębie stacji kolejo- 
wej wystrzelono kilka razy z rewolweru. 

Strzelanina zaniepokoiła mieszkańców, 
Tembardziej, że Stołpce są zbyt wrażliwe 

na strzały, bo ludność jeszcze pamięta do- 
brez napady band partyzanckich. Strzała- 

mi zainteresowała się także policją. 
Okazało się, iż p. T. urządził sobie na 

ulicy strzelnicę... Na szczęście obeszło się 
beż wypadku. 

A pan T. zeznał w policji, że był na- 
pad na biuro i strzelano do bandytów. 
Ciekawe? 

Najbliższe otoczenie p. T. jednak bandy 
tów nie widziało. 

Co wywołało strzelaninę — ustali šle- 

dztwo. Sprawcę lekkomyślnych strzałów i 
zmyślonego napadu — władze bezpieszeń- 
stwa peoiągną do odpowiedzialności. 

— 0 zatargu tragarzy z przedsiębiorcą w 
Stołpcach. — Pierwszy dzień zatargu (10 sier 
pnia) pomiędzy tragarzami a przedsiębiorcą mi- 
nął spokojnie. 

Następnego dnia rano sprowadził przedsię- 
biorca nowych robotników  przetadunkowych. 
Naczelnik ajencji celnej Tupalski nie pozwolił 

nowoprzybyłym robotnikom pracować, dopóki 
sprawa nie zostanie wyjaśniona. Tragarze zro 
bili przeładunek i pociągi obsłużyli. „Napiwek* 
zabrall do wspólnej kasy. 

W piątek t.j. 12 sierpnia przedsiębiorca roz- 
począł pertraktacje z robotnikami, ale do rezul- 
tatu pozytywnego one nie doprowadziły. 
W południe wszyscy robotnicy (30 osób) 70 

stali zwolnieni, a na ich miejsce przyjęto no- 
wych ludzi. 

„Co się tyczy stanowiska Dyrekcji Kolei w 
Wilnie, o którem poprzednio pisaliśmy, to do- 
kładnie nie jest jeszcze znane. 

  

— SKRADŁ I ODJECHAŁ NA ROWE- 

RZE. W dniu 12 b. m. w Lidzie przy ul. 

Górmańskiej Nr. 19 nieznani sprawcy za- 

pomocą wyjęcia szyby w ganku, dostali się 

do przedpokoju, skąd skradli burkę, warto- 
ści 130 zł,, palto czarne wartości 170 zi., 
oraz zamieszkałemu tam  sublokatorowi 
wer wartości 285 zł. 

Według otrzymanych informacyj spraw 
ca. spokojnie odjechał w stronę szosy w kie- 

runku prochowni. 
— POŻAR. W Dniu 10 b, m. w: Kolonji 

Owsiędowo gm. Żyrmuńskiej z nieustaio- 
nej przyczyny. spaliła się stodoła ze sprzę- 

tami rolniczem ii zbożem tegorocznem, na 

szkodę Brejwy Piotra. Straty wynoszą о- 
koło 500 zł. 

  

--- Wybory burmistrza. --- W związku z no 

tatką, jaką zamieściliśmy parę dni temu, dowia 

dujemy się, że wybory burmistrza zostały wy- 

znaczone na dzień 16 sierpnia rb. 

W związku z tem odbędzie się nadzwyczaj 

ne posiedzenie rady miejskiej. Ciekawe, czy 

obecnie dojdzie do skutku, tj. czy będzie qu5- 

rum?.
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grodžiej Ska 
— SKAZANIE KOMUNISTÓW. W dniu 

11 b. m. Sąd Okręgowy w Grodnie pod 
przewodnictwem wiceprezesa Hryniewicza 
i przy udziale sędziów Tołoczki i Schrey- 
era rozpoznawał sprawę Eljasza Tarłow- 

skiego i Arona Czubowskiego, oskarżonych 
o przynależność do Komunistycznej Partji 

Zachodniej Białorusi. Oskarżenie wnosił 

pprokurator Wyszkowski, bronili adw. — 

Firstenberg i Lobman. W rezultacie proce- 
su Tarłowski został skazany na dwa lata, 

a Czubowski na jeden rok więienia. 

Czytając o tem, że oskarżeni należeli do 
K. P. Białorusi — myślałby kto, że są no- 

dowitymi bialorusinami; tymczasem 
oba są narodowości żydowskiej... 

„Im to się więc należy wdzięczność za 

to, że chcą nas uszczęśliwić tym systemem, 

który oglądaliśmy latem 1920 r.... (a o któ- 

rym już pomału zapominamy). 

Dodać należy, że Eljasz Tarłowski lat 

19 jest uczniem VII klasy Gimnazjum Ży- 

dowskiego w Grodnie, przyczem mie jest to 

ani pierwszy, ani drugi wypadek, że ucz- 

miowie tego gimnazjum dla dobra Rosji i 

kominternu. 

— OPÓR WŁADZY. Sekwestrator tut. 

Urzędu Skarbowego Edward Dytko, przy 

wykonaniu swoich obowiązków napotkał 

na opór stawiany mu przez Cyrlę Gierszun 

zam. przy ul. Jerozolimskiej Nr. 9. 

  

     
    

   

  

      

Racjonalnie Ulokowana 
Gotówka 

w dobie kryzysu to wkład 

w KOMUNALNEJ KASIE 
OSZCZĘDNOŚCI POWIATU 

GRODZIEŃSKIEGO 
Wysokie oprocentowanie—całko- 
wite bezpieczeństwo — wypłaty 

na każde żądanie. 

  

Początek seansów o g. 6, 810, 1010 

Korzystając z okazji, bo już ostatni pregram po cenach KINO 
DŹWIĘKOWE 

„ŠWIATOWID“ 
GRODNO, Brygidzka 2. 

niałym pr. 

„BOMBY 
Milusis Sari Maritze oraz Hanc Atbers. 

  

„(GAUK 

Nareszcie i Grodno podziwiač i zachwycač się będzie wspa- 

  

Przedstawicielem 
naszego pisma 

w BARZSNGWICZACH 
2 * į jest p. $erafin Głąbik 

Ułańska 108 tel. 202 
Przyjmuje ogłoszenia i prenumeratę 

filja Administracji 

Baranowicze ui. Szosowa 178 
tel. 253. 

w godzinach 10 —14 oraz 18—20 
codziennie 

ANNO TIT TIA STS TVARKA ABA AST 
M A Uk НН 

TTYVYVYVVVYVYVVYVYSS VVYVVYVYVYVYVYVYVYYVYVI 

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

AO TDS EKO TTT 
sean. o g. 6, 8 i 10.15. 

suo wo 

1) J AU) A! Dzwięk 
PODZIĘKOWANIE STR 

Za wyleczenie mego chorego konia składam Kino 
tą drogą serdeczne podziękowanie miejskiemu 
lekarzowi weterynarji p. R. Kowalskiemu. 

Benjamin Kacowicz. 
Slonim, ul. Podgórna Ila. 

J NANA 

YTYYYYYYYWYYVTYYTYVYYYVYZYYYYTYWYYTYTYTYVYPT 

DOM DREWNIANY nowy, z dużym placem 

(około 950 sążni3) DO SPRZEDANIA. Wiadę- 

mość: Dr. Fiuto Baranowicze dom. kol. Nr. 4. 

KAAAAAAAAAADAAAGAA ASA, 

Radjo wiieńskie 
NIEDZIELA, DNIA 14 SIERPNIA 1932 r. 

10.05: Kom. met. 10.15: Transm. zjazdu L.e- 

gjonistów z Gdyni. 12.55: Polskie ustawodaw- 

stwo w zakresie higjeny pracy” — odczyt. 
13.10: Poranek muzyczny. 14.00: „Bitwa war- 
szawska w świetle źródeł zagranicznych -- 
odczyt. 14.15: Koncert. 14.50: „Należyta orga- 
nizacja warsztatu rolnego — odczyt. 14.50: 

  

AAAAA 

eźwiękowiec D. C. koncertu. 15.05: „Jak zapobiegać stra- 
Kino „POLONJA“ tom przy odchowie prosiąt ssących* — odczyt 

Pocztowa 4. 15.25: D. C. Koncertu. 15.40: Audycja dla 

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

R, Pustnhtja i G. Babinin 
  

Dźwiękowiac 

Kino „APOLLO“ 
Dominik. 26. 

Wielki Polski film wojenny 

Krwawy Wschód 
W rolach główn. Ola Olarska, Ema 
Szabrońska, Mieczysław Cybulski, 

Tadeusz Ordeyg. 
WSTĘP OD 60 GR. 

KINO „PALACE" 
Orzeszk. 13. 

Estella Taylor 
w wielkim dramacie p. t. 

„ZHANBIONA“ . 
(Bolaźń przed ślubem) 

WSTĘP OD 45 GR. : 
TYTYVYTYVYWYYYWYYY FT YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY 

15 qr. zniżonych! wstęp od 

zebojem dźwięk. 100 proc. p. t. 

NAD MONTE-CARLO" 
W rolach giównych: 

  

        
    

     

dzieci. 16.05: Audycja popularna: 17.00: Kon- 
cert. 18.00: Sowiźroł i stare baby*. 18.20: Mu- 
zyka z płyt. 18.35: Skrzynka techniczna. 18.50: 

  

„Helios“ 

Cany od 40 gr. Najbardziej sensacvinv prdwójny prcgram 
1) 8 gwiazdy ŁILJANA GISH, ROD LA ROGUE ; KONRAD NAGEL w czarującym romansie dźwiękowym 

ROMANTYCZNA NOC 2) Uwaga! Nareszcie potężny 
egzotyczny dżźwiękowiec MAWAS, SYN DŻUNGLI 

Fasc. przygody w dziewiczych puszczach Indji, Polowania rekinów, walka z tygrysami, polowanie na lampaity Potworny 
król puszcz orang utung — Mawas j t d. Na I seaus cenv zniżone Poczsiek o g'dz 4 ost 10,20 

  

Dźwiękowe kino 

HOLLYWOOD 
Mickiewicza,22 

tel. 15-28   
Dzis! Wielki dramat miłosci 
i poświęcenia z życia czet- 

» enoskórych p. t. Czerweneskóry Dżentelmen 
W roli gł. ROD Is ROCQUE. 

Ceny na wszystkie seanse: Balkon 30 gr. Parter 60 gr. 
  UŽ WIEKOwE KINO 

C6/INS 
Wielka 47, tel. 15-41 

Dzis | Fotężny 100 proc. polski iim śpiewno dżwiecowy, Najwięsszy przebój prounkcji polskiej 

według słynnej powieści ELIZY ORZESZKOWEJ $y € BE 3 28 ев 

Polska maw+! Polski śpiew! W rolach gł. Krystyna Ankwicz i Mieczysław Cybulski oraz i nejuowsza ko- 
medja dźwiękowa rysun 

kowa Fiejszera p t. 
dział komi Lekcja muzyki * “7 ausis rinos, „eo“ 

Poczatek o goóz. 4, 6, 8 i 10.15 w dnie świateczne o godz. Że; Ceny ed 25 ar 

  

Dźwiękowe kino 

„PAN“ 

uzis |! Najbardziej urozmaicony podwójny program! bersacja | Giamut Szicnowy W jecnym 
1) Po raz pierwszy w Wilnie 100 proc. dźwiękowy dramat 

(Hasło; Wolna Miłość). 

NE GLNE 

WSPÓŁCZESNE MAŁŻENSTWO 
Intymne kulisy życia małżeńskiego! Tajn ki sypialni małżeńskiej! Piksntne sceny i sytuacje z życia nowoczesnych mał 

żeństw. W rolach głównych słynny Conrad Nageł i Genevieve Tobin. 
2) Ulubieniec publiczności, mistrz ekwilibrystyki i skrobatyki Ken Maynero ciśni widzów nowesri trickami jezdzieckiemć 

i niezrównanemi pomysłami w świetnym 100 proc. śpiewno dźwiękowym łilmie senszcyjny m 
Szalone tempo! Niebywałe Szczyt emocji! PARADE ZACEODE efekty dźwiękowe! Napięcie! Spiew, Muzyka! 

Ceny nie podwyższone: od 30 gr. Nad program: Aktualjs dźwiękowe! Seens= 4. 6.8110.15. W dni Świąteczne o Że 

  

  
Dziś! Niebywała sensacja! 

3-ch mlubieńców publiczności 
w rekordowym programie przygód awas- 
turniczych i miłosnych, sensacji i emocji 

2) ANNA KARENINA 

Ramon Novarro, Greta Garbo : John Gilbert 
1) KRWAWY TYRAS BEN-ALI 55 

zotycino-wschodni 
dramat z Ramonem Novarro i Katłen Key 

zupełcie nowe ndźwiękowione arcydzieło w-g powieści Hr. Lwa Toistaja 
z GRETĄ GARBO i JOHN G LBERTEM 

Nad program 100 proc. dźwięke wa kowedja-farsa Niewdzięczne robota, Huragan Śmiechu 
  

  

  

Dziś! Arcydzieło po 
święcone tysłącom 

zhańbionych. 

W szponach handlarzy kobiet, Wzru 
stający dramat obyczajowy tych, któ- 
remi handiują. W rol. gł. Macja Ma. SZLAKIEM KANBY 

licka, Bugusław Samborski, Zofja Batycka, Wł, Walter, Jez. Kobnsz i inni. 

  

  

  

   

      

„Kóżko narodowe” — feljeton. 19.10: Program Kino-Teatr 
na poniedziałek. 19.15: Transm. z Częstocho- „STYLOWY 
wy. 20.15: Koncert. 20.55: Kwadr. literacki. 
21.10: D C. koncertu 21.50: Wiadomości spor- Wielka 36 
towe z prowincji. 21.56. Wil. komun. sportowy. 
21.58: Wiadomości sportowe z Łodzi. 22.00: 
Muzyka taneczna. 22.40: Komunikaty. 22.55: 
Muzyka taneczna. 

Dżwiękowy 
ь Kino-Teair 

Ofiary : 
Marjan hr. Broel-Plater dla najbiedniejszych „ŚWIATOWID : 

złotych 20. — 
Aki 

Skład Fortepianów, Placu, Fistarmn | =qpopae=a 

K. Dąbrowska| SEE 
(F-ma istnieje od r. 1874) Dr. Med. 

Wilno, Niemiecka 3, m. 11 Em. Cholem 

Urolog 

"ŻĄDAJCIE | 
we wszystkich aptekach i 

składach aptecznych znanege 

środka od odcisków 

_Prow. A. PAKA. 
  

SR FABRYKA iskłas MEBLI 
F. HILENKIN I S-ka 

Spółka z ogr. odp. 

WY Wlino, ul. Tatarska 20, 
4 dom wiasny. Istnieje od 1843. 

Jsdalnie, sypialnie, selony, 
4 gabinety, I6žka niklowane i 

angielskie, kredensy, stoży, 
szaty, biurka, krzesła dębowe 

itp. Ceny znacznie zniżone, 
  

Choroby nerek. 
cherza i dróg Las 
wych przyjm. 12 — 2 
5—7. ; Jagiellońska 8 
10-63 
as 

  

a 

  

DOKTOR 

Zeldowicz 
chor. skórne, wene- 
ryczae, narządów mo- 
czowych, od 9—do 1, 

5-—8 wiecz. 
DOKTÓR 

TELODOWICZOWA 
KOBTECE, WENE- 
RYCZNE NARZĄDÓW 

MOCZOWYCH 
ed 12-11 ad 4-5 

ai, Milzkiawieza 24. 
tel 277, 

  

    

  

Powczy I uprzęża 
do sprzedania 

Szeptyckiego 5, tel. 
1301. 

Odstąpię 
dzierżawę młyna paro- 
wego dobrze presperu- 
jącego za 2.000 zł. Pow. 
Wilejka, poczta Olcho- 
wicze maj. Mackowce 
Jarmolińki, 

  

BLACHA- 
‹ OCYNKOWANA 
SKŁAD FABRYCZNY 

J.CELEM s»aox. 
Vilno Kokska16 Te. 2: 

  

Swora 

Dom 
do sprzedania nowo- 
zbudowauy piętrowy 
i salkami al. Wiwul. 
skiego 26—1. 

  

— 
Broń bez zezwolenia 

palicji 

     

          

  

  

Dzierżawy 
150—200 ha, niezbyt 
daleko od Wilna, po: 
szukuję od zaraz, Chęt- 
nie wezmę Z inwenta- 
rzem żywym i mar 
twym, Ołerty składać: 
Wilno, Śniadeckich 3 
m. 18. Krąkowska. 

  

PROSZEK OD BÓLU GŁOWY DLA DOROSŁYCH 

WALSKINA" 
USUWA NAJSILNIEJSZE 

BÓLE GŁOWY 
FABRYKA CHEM-FARMACEUTYCZNA 

| AD.KOWALSKI» wansZAwA 
ŻĄDAJCIE „KOWALSKINY” ZE ZNAKIEM 
FABRYCZNYM — SERCE W PIERŚCIENIU 

   
    

  

Z powodu wyjaidu 
do sprzedania dom z 

   
ZNAK 

          

WYYYVYYTYYYYYYVYYYYYYYYYY 
Rye > owocowym, й 

ннн ое Ę Drzewo opałowe, brzozowe, 
sosnowe i olszowe, oraz węgiel 

górnośląski 
BO LSE CG 

SKŁAD DRZEWA 

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

i tortepian petersburski 
do sprzedania niedrogo 
okszja, Wielka 54 —4, 
Pero 

Ё 
  

\ЗААЛАЛАЛАЛАЛААЛАЛАЬа 

Posady 
TTYFYYWTWYYYTYWYWYTT" 

W średnim wieku 
samotna osoba obej: 
mie prowadzenie go- 
spodarstwa nu ssmot- 
nego pana lub pani za 
pokój i kachnię. Ła 

  

Dostarcza również dla urzędów i instytucji. 

Dla P.P. Urzędników na raty. 

  

       
   

publiczności 

Am, 

     
e Pa Ъ К - R 
ru . 0--—— . — 3 

Ni =— A mi с — i 

Podaje się do wiadomošci, že w majątku Laudwarowie 

sprzedają się 

działki letniskowe 
położone w miejscowości 

stacją kolejową i jeziorem z przeznaczoną dla ogólnego użytku 

plażą z piaszczystym 

terenowo urozmaiconej pomiędzy 

dogodnym dla 

brzegiem. ь 

kąpieli 

Wiadomości udziela administracja majątki 

      

  

B. FARDJOHN 48 

Tajemnica Kelthpool-$quare 
Pallaret opowiedział szczegółowo dal- 

sze przygody Dicka, które już znamy, 

— Na mieszczęście pan Remington nie 
widział twarzy dwóch nocnych gości, ale 

podzielił się ze mną swemi podejrzeniami. 

Dziś przekonamy się, czy podejrzenia jego 

były słuszne. A teraz, kiedy sąd zna już 

wolę, jaką odegrał Ryszard Remington, pro 

szę © pozwolenie rozpoczęcia badania. 

świadków obrony. 

Pierwszym był właściciel sklepu, w. 

którym Dick: obstalował maskę chińczyka. 

Drugą była pani Death. Nieszczęśliwa ko- 

bieta, glęboko przejęta zaginięciem męża 
i córki, mówiła jednak spokojnie i rzeczo- 

wo. Kiedy obrońca zapytał ją o szczegóły. 

towarzyszące zniknięciu jej córki, proku- 

rator przerwał, twierdząc, że tem fakt nie 

ma mic wspólnego ze sprawą. 

Ale Pallanęt uroczyście zapewniał, że 

zaraz da dowód, iż zaginięcie dziewczynki: 

pozostaje w ścisłym związku ze sprawą Sę 

dzia pozwolił mu zadawać nadal pytania. 

— Tego dnia, kiedy pani zawiadomiła 
policję o zaginięciu męża, — zaczął adwo- 

kat, — zjawił się u pani jakiś nieznajomy 
pam, podając się za doktora. Qzy pani nie 

pamięta, jak on się nazywał? 
— Doktór Vensin, sir. 

— Podawał się za przyjaciela doktora 

Paya? 
— Tak. Ё 

— Czy pani nie zauważyła na sali dok- 

tora Vensina ? 

— Owszem, sir, widzę @0. 

Palaret: — IProszę, żeby wstał pan, 

siedzący obok doktora Paya. 

EDESZSTCEEKT 

. Wydawca: Stanisław 

    

  

Mackiewicz. 

   

  

Z wyraźnem ociąganiem się i, mimo u- 
siłowań stłumienia strachu, z malującym 
się na twarzy niepokojem, dr. Vensin 

wstał z ławy. 
— Qzy to jest dr. Vensim? 

— Tak, sir, to om. ! 
— Ale dr. Pay, najbliższy jego przyja- 

ciel twierdzi, że to nie jest dr. Vensin. 
— Nie rozumiem tego, sir. Wiem tylko, 

że ten pan jest doktorem Vensin, 

— Czy pani może złożyć przysięgę, że 
tak jest? 

— Mogę przysiądz. 
— Nie ma pani żadnych wątpliwości ? 

— Naturalnie, że żadnych. 
— Czy mogłaby nam pami wyjaśnić, 

dlaczego doktór Pay, największy przyjaciel 
Vensina, oznajmił mam przed chwilą, że 

mie widział go od kilku dni? 

—Nie, ja tego nie rozumiem. 

— Kiedy dr. Vensin odwiedzał panią, 
rozmawialiście pewnie nieraz o morderst- 

wie? 
— Tak, bardzo często. 

— Czy wspominał kiedy przy pani Re- 

ginalda, Boyde'a i Ryszarda Remingtona ? 

— Tak, sir. Om myślał, że Reginald 

Boyde zabił ojca, a Remington był jego 

wspólnikiem, mówił, że oni obaj starają się 
rzucić podejrzenia ma mojego męża, aby się 
uratować przed sprawiedliwością. 

— I pani mu wierzyła ? 
— Cóż ja miałam myśleć, sir? Straci- 

łam głowę z rozpaczy. 

— Bardzo pani współczuję, ale radzę 
nie tracić nadziei. A czy córka pani, Syl- 
wia, wierzyła mu?... Nie, zapytam panią i- 

(NERO 

  

GABIRET 
Racjonalnej kosmetyki leczniczej 

Wilno, Mickiewicza 31 m. 4. 

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

cjonainej.     
  

11 MO A A НЫВЫН ОНЫНИЫНЫЙНОНННИНЕ 

OGLOSZENIE 

  

naczej: co Sylwia o tem. myšli? 
— Ona mówiła, że mu nie wierzy. Bie- 

dactwo mie lubiło doktora Vensina. 
— Dziękuję pani, narazie nie mam im- 

nych pytań. 
Prokurator również nie miał pytań, — 

Wobec tego miejsce pani Death zajął bla- 
dy i wzruszony Rowdon. 

— Pan był jednym z sędziów przysię- 
głych w sprawie morderstwa Samuela 
'Boyde'a ? 

— Tak, 
— Czy pan zna. Ezdrę Linna ? 
— Mam z nim sprawy pieniężne. 
— Pan pożyczał pieniądze od niego? 
— Tak, 
— Niech Ezdra Linn, czyli dr. Vensin 

wstanie. Dziękuję. Czy ten pan jest Ezdra 
Linn ? iš 

— Tak, 
— A może to dr. Vensin? 
— Nie znam doktora Vensina, 
— Śledztwo 'w' sprawie morderstwa Sa- 

muela Boyde'a trwało jedenaście dni. lie 

razy widział się pan w ciągu tego czasu z 

Ezdra Linem ? 
— Raz, czy dwa. 
— Proszę dobrze zastanawiać się nad 

odpowiedzią. Mam wrażenie, że się pan z 

mim spotykał częściej. Ze 6—7 razy? 

— Tak. 
— Pam jest mu winien znaczną sumę ? 

— Tak, jestem mu winien. 

— Pan zastawił u niego cały majątek ? 
On mógł sprzedać wszystko w każdej chwi 
li? Niech pan nie próbuje się wykręcić. 
Proszę mówić prawdę! 

— Tak. 

EN ciągu tych spotkań ostatnich z 
Ezdra Linem o czem pan z mim rozma- 

wiał ? 

   

  

LLA LL оЦЫ 

„i Li 

powrócił i wznawia 
przyjącie chorych od 
16 sierpnia od 1—3i 
5—7 Wileńska 

U R 0 D Ę ь 11—68. 

L.0.P.P 

DOKTÓR 
Romanowski 
(choroby kobiece) 

  

25 tel. Browning kal.6mm. me- 
telowy niklowy system 
„ES TE* precyz. wy: 
konany  strzełający z 
spec. „Sell* naboi, Wy- 
syłamy za zaliczeniem 
za zł, 550 szt. 2 szt. 
10.50, 6 szt. 30 zł. 100 
szt. maboi, „Sell* do 
browninga 2.70, 200 szt. 

"POPIERAICIE 

    

„cja э — 5 zł, Za koszta prze. 
Codziennie od g. 10—38. syłki płaci kupujący. — KODA Babki Z W. Z. P. att Adresować; Zakłady 

Kupno Mechaniczne  Kuper- 
man, Warszawa 1, skrz. 
pocztowa 97. 
og aa 

i SPRZEDAŻ 
"YYTYYYYYYTYTYTYTYYE 

  

    

  

skawe oferty — ul 
Piwna 8 m. 6 MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA AAA AAA MAMA LAA AAA AAA SALA AA 

oo уу MIESZKANIE 
Potrzebna Lokale Mieszkania do wynajęcia 6-poko- 

inteligentna bufetowa do wynajęcia od zrrez jowe. Aleja Róż 4—6 
ds przyzwoitego baru — „-— oe 
ul. Królewska 5. 

Młody student 
chce służyć swą umie- 
jętnością. Zgłoszenia 
do administracji, 

Wakuje posada 
leśniczego 

200 złotych, deputat, 
Wymagana leśna szko- 
ła. Oferty tylko piseni- 
ne z załączeniem Žy- 
ciorysu i świadectw 
ukończenia szkoły i 
poprzedniej służby — 
nadsyłać: Wilno, Zyg- 
muntowska 18 Jamonti, 

B z szyciem 
ona poszukuje 

posady do starszych 
dzieci. Może wyjechać, 

    

Do wynajęcia 
mieszkanie 3 pok. ze 
wszelkiemi wygodami 
Tartaki 34-a. 

Wynajmę 
dwa pokoje razem, 0d- 

dzielnie używalność— 
kuchni wygody łazien* 

ka) Wiwulskieg 06c—14 
Kern WE 

Mieszkanie 
z wygodami 3—5 pok. 
z telefonem, garaż, he- 
ktar ogrodu, inspekta, 
cieplarnia do wynajęcia 
Wiadomość: Senator: 
ska 13 Antokol— telef 
200. 

    

POZA 

Do wynajęcia 

3 pokoje z wygodaimi 
Krakowska 51 Dozorca 

Poszukuje się 
mieszkania 4 pokojo- 
wego z kuchnią i wy- 
godami w cenirum 
miasta. Łaskawe zgło: 
szenia do Administracji 
Słowa pod Z. N 

Mieszkania 
do wynajęcia 3' 4, 5i 
6 pokojowe ze wszel- 
kiemi nowoczesnemi 
wygodami. Zakretowa 
7 m. 6 oglądać od 2— 
5 pp. 

POKój 
ze wszelkiemi wygo- 
dami elegancko ume 
blowany dla samotnego 

Ze wszelkiemi wygo. 
dami. Ё 

POKÓJ 
um eblowany dla jedne 
lub dwu osób, osobne 
wejście, balkon — de 
wynajęcia. Artyleryjska 

1 m. 3. : T Ais 

2 mieszkania 
2 51 7 pokoi (ze wszyst 
kiemi wygodami) przy 
ul. Kolejowej 15 i 
1 mieszaanie z 4-ch 
pokoi przy ul. Zawal 
nej 55 do wynajęcia. 
-——— 

2 pokoje 
z wygodami odaajmę 
Prawo dokuchni, Bin. 
kewa z Makowej 2—6 

GARAŻ 
do wynajęcia ul. Wi 

        

  

— 0 moim długu. 
— Tylko o tem? Ani słową o morder- 

stwie Samuela Boyde'a? 
— I o morderstwie też; wszyscy o tem 

mówili. 
— Pan mie jest obowiązany odpowie- 

dzieć na pytanie, które panu teraz zadam, 
ale 'proszę pamiętać, że pan przysiągł mó- 
wić prawdę. Czy Ezdra Linn nie okazywał 
życzenia, żeby werdykt przysięgłych wy- 
padł ma niekorzyść Reginalda Boyde, i czy 
nie udzielał panu informacyj, które miały 
dopomódz panu w prowadzeniu kampanji 

" w tym kierunku ?... Pan milczy? Odmawia 
pan odpowiedzi ? 

— Odmawiam, bo to niema nie wspól- 
nego z tą sprawą. Każdy może mieć swoje 
zdanie o morderstwie. 

— Nie pytam pana o zdanie Ezdry Lin- 
na, tylko o jego życzenia i informacje, któ 
rych panu udzielał... [Pam dalej milczy? 
Wiem, dlaczego pan nie chce odpowiedzieć 
na to pytanie. Może pam odejść; już skoń- 
czyłem z panem, chyba, że pan prokurator 
chciałby o coś pana zapytać? 

Marlow: — Nie mam żadnych pytań, 
muszę zaznaczyć, że nie bardzo rozumiem 
sensu pytań pana mecenasa. 

Pallaret:—Za chwilę przekona się pan, 
że nie zadałem ani jednego pytania na- 

próżno, W ciągu długiej mojej karjery są- 
dowej mie spotkałem nigdy takiego splotu 
podłych intryg i mie uspokoję się, dopóki 
wszystkiego nie wyjaśnię. Proszę poprosić 
Józefa Pitou. 

Cudzoziemiec z zakręconemi wąsikami, 
który siedział za plecami doktora Paya, 
wstał i stanął ma miejscu, przeznaczonem 
dla świadków. Poraz pierwszy: dr. Pay spoj 
rzał na niego i wzrok jegos skamieniał na 

sekundę. Józef Pitou odpowiedział mu spo 

OEB ODER OWOC 

  

kojnem triumfującem spojrzeniem i z uś- 
miechem zadowolenia zwrócił się w stro- 
nę obrcńcy. 

ROZDZIAŁ XLIX. 

NIEOCZEKIWANE ROZWIĄZANIE. 

— Pańskie nazwisko i zawód? 
— Jestem inspektorem francuskiej po- 

licji, Józef Pitou, nazwisko dosyć znane! 
— "Tak, słyszeliśmy w Anglji o panu. 

Czy przyjechał pan do Londynu w spra- 
wach służbowych ? 

— Wspólnie z moim kolegą po fachu, 
przygotowujemy się do aresztowania po- 
ważnego przestępcy. 

— Pan mów dioskonale po angielsku 
— Dziękuję za uznanie. Mówię po an- 

gielsku równie swobodnie, jak po francu- 
sku, włosku, niemiecku, turecku i po pol- 
sku. 

— Jak się nazywa zbrodniarz, którego 
panowie mają aresztować ? 

— Louis Lorentz... 

-— Czy pan jest pewien, że go złapiecie? 
— Mogę go aresztować w tej chwili. 
— Jaką zbrodnię popełnił ten człowiek? 
— Nie jedną, a wiele. Nie licząc wielu 

kradzieży, popełnił morderstwa w Wied- 
niu, w Galicji, w Rzymie. 

— Dotąd udawało mu się uniknąć spra 
wiedliwości ? 

- - Zawsze zdążył ukryć się. W Wiedniu 
był skazany na dożywotnie ciężkie roboty, 
ale uciekł po tygodniu. W Galicji skazano 
go na śmierć, ale i staratąd udało mu się 
wymknąć. To człowiek zręczny i odważny. 
Pieniędzy miał zawsze wbród i potrafił 
przekupić stróży. 

— 0o jest motywem jego zbrodni? Pie- 
niądze ? 
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ПЛЕ КОСО 
— To dziwne, ale wlašnie pieniądze nie 

odegrywały głównej roli w jego zbrodniach 
Ofiary jego posiadaly zwykle jakieś rzad- 
kie okazy cennych starożytności, dla zdo- 
bycia których Lorentz nie cofal 
się przed morderstwem, Mam długi spis za 
ginionych przedmiotów. Poszukuje ich po- 
licja całego Świata, ale dotąd — bezsku- 
tecznie. Od paru już lat gonię w jego ślady 
i mam nadzieję, że wreszcie nie wymknie 
mi się. Mam rozkaz aresztowania go. 

— Więc Louis Lorentz nie jest zwykłym 
mordercą. ! 

— O, nie. To król zbrodniarzy. Goniłem 
go przez wszystkie miastą Europy i Ame- 
ryki, szukając skradzionych przez niego 
rzeczy, ale on nigdy nie sprzedał żadnej z 
mich. Wszędzie podawał się za uczonego, 
cieszył się ogólnym szacunkiem i trudne 
było go złapać. 

— Nie rozumiem jednak, dlaczego do- 
tąd nie aresztowaliście go, skoro nazwiske 
i osoba jego są zmane policji calege 
świata ? 

— Bo zmienia nazwiska, jak rękawicz- 
ki, a wygląd zewnętrzm yjak najlepszy ak- 
tor. Najdoświadczeńsi agenci nie mogą ge 
poznać. 

— Qzyż niema żadnych cech, po któ- 
rych możnaby go poznać? 

— Owszem, chwała Bogu! Na plecach 
i na piersiach ma znaki rodzime, bardze 
charakterystyczne, których nie może sie 

pozbyć, przy całej swej umiejętności. 
Marlow: — Zwracam uwagę pana 5- 

dziego, że wszystkie te pytania i odpowie- 
dzi nie mają najmniejszego związku z na- 
szą sprawą. 

(D.C.N.) 
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