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Opłata pocztowa ujszczona ryczałtem. 
Redakcja rękopisów nuiezamówiocnych uje zwraca, 

cła uje uwzględnia zastrzeżeń do co rezmjeszczenia ogłoszeń. 

Adminjstra- 

  

PRZEJ 
ВКАЗБА\ — T-wa „Lot“. 
BiENIAKONIE — Buiet Kolejowy, 
BARANOWICZE: — @, 

DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa — 
GRÓDNO — Ksiegarnja T-wa „Ruch“, 
HORODZIEĮ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyćski, 
IWIENIEC — Sklep tytonjowy — $, Zwierzyński, 
KLECK — Sklep „Jednošč 
LIDA — ul, Suwalska 13 — S Mateskį, 
MOLODECZNO — Ksjegaruja T-wa „Ruch“, 

— A, Laszak, Szeptycifego . 
DABROWICA (Polesie) — Ksjegaraja K, Malinovskiego, 

W. Włodzjmierow. 

STAWICIELSTWA: 
NIEŚWIEŻ — ui. Ratuszowa —- Księgarnia łaźwitwtezu 

USZMIANA — 

POSTAWY — 

| NOWOGRODBK — Kiosk Bi, Michalskjego, 
N.„ŚWIĘCIANY —- Wajęguraja T.wa „Ruch“, 

Naucz. Spółdz, 
PIŃSK — jępnnia Fota — St, Bednerski, 

Polskjej Macjerzy Szkoineż, Księgarnia 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch”, 
SŁONIM —- Ksjęgarnia D. Lusowskiego, ui, Mickiewicz» *R, 
ST, šWIĘCIANY — M. Lewja —Biuro Gazetowe, ul, S Łixjz ti 
WILEJKA POWIATOWA — uł, Mickjewicza 24, P. Juczewukė 
WARSZAWA — Wow, Księgarni ko, „kineb”, 
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Adminjstracja nie przyjmuje zastrzeżeń c 
Gostarczenie numeru dowodowego BE gc. 

TNOTPE PABODOPZŁ MPA Z 

HONOR I AMBICJE PAŃSTWOWE 
Przemówienie Prezesa Walerego Sławka 

Na Zjeździe Legjonistów prezes pik. 
Walery Sławek wygłosił następujące 
przemówienie: 

W społeczeństwie, które tyle lat 
przez niewolę było deprawowane, wysu- 
wają się ponad wszystkie inne dwa za- 

wanie jego potęgi wniosą, to rozwiną w 
sobie pierwiastki dumy państwowej. 

Niech w ten sposób tworzy się eli- 
ta lepszych ludzi ze wszystkich warstw 
Narodu. Niech się zespoli do wspólnej 

  

  

Tysiące legjonistów zjechało się dnia i4 b. 
m. na doroczny zjazd Związku Legjonistów, 
który odbył się w tym roku w Gdyni. 

Na ilustracji naszej widzimy grupę prezy- 

gadnienia: po pierwsze — potrzeba odro 
dzenia dumy narodowej i ambicyj pań- 
stwowych, tak nierozłącznie związanych 
z poczuciem honoru osobistego; po dru- 
gie — chęć i gotowość społeczeństwa 
układania własnemi rękami cegiełek pod 
budowę wielkości własnej Ojczyzny. 

Oba te zadania są bardzo niełatwe. 
Bo — jak zrobić, aby byle. zaprzaniec, 
wysługujący się obcym czynnikom, nie 
deklamował też na temat honoru i mi- 
łości Ojczyzny. Musi tu działać nacisk 
opinji publicznej — tak ostrej i bez- 
względnej, aby umiała kwalifikować we- 
dług istotnych wartości, według czynów, 
a nie według frazesów, lub formalistycz- 
nych przepisów kodeksów honorowych. 
Honor wkłada na człowieka duże obo- 
wiązki, — wkłada i sam je dyktuje, a w 
ciężkiej służbie jakiejś wielkiej sprawy 
doświadcza się i hartuje jego wartość. 

lluż w naszej walce mieliśmy momen- 
tów, ileż tarć napozór drobnych, lecz zwy 
kie takich, gdzie godność nasza została 
zadraśnięta. Ileż z tej racji gniewu i nie- 
nawiści naszej ściągnęli ku sobie nasi z 
początków wojny kombatanci — i jak 
ta nienawiść wydobywała z nas napięcie 
i moc naszych wysiłków, a z czasem i 
naszych uderzeń. 

Taką była praktyka naszego życia, 
a hartowała ona w nas poczucie godno- 
ści własnej i zawziętość walki o godność 
narodu. Umieliśmy naszem postępowa- 
niem pokazać, że wartości te nie były 
odświętnym frazesem. 

Przeszliśmy w szkole . Komendanta 
przez Legjony, wielu z nas przez Polską 
Organizację Wojskową, a wielu już 
przedtem przez Organizację Bojową. — 
Może, rozmyślając nad naszemi przeży- 

ciami, zdołamy znaleźć drogi i metody 
podniesienia i rozszerzenia w narodzie 
poczucia honoru i ambicyj państwowych. 
Może wskażemy ten -głęboki związek, 
jaki istnieje między włożeniem własnej 
pracy a dumą z osiągniętych rezultatów. 

Dziś, gdy dorastają i w życie wcho- 
dzą młodsze roczniki, gdy całe warstwy 
narodu, zapóźnione w swoim rozwoju, 
coraz bardziej będą musiały czuć i ro- 
zumieć odpowiedzialność za Państwo i 
jego przyszłość, dziś trzeba rozwinąć w 
ludziach gotowość do czynnego budo- 
wania wspólnego dobra, a z honoru, 0so- 
bistego i ambicyj państwowych uczynić 
wartości żywe, . obowiązujące szeroki 
ogół. 

My ze swej strony, jako ludzie mający 
w różnych środowiskach swój głos i swo 
je znaczenie — musimy ku tym proble- 
mom uwagę swoją skierować. 

Nie próbujmy ani tym ludziom, któ-, 
rzy do nas się przyłączyli ani tym młod- 
szym serjom działaczy, którzy obok nas 
w życie wchodzą, a później po nas pozo- 
stać mają, wmawiać ścisłych doktryn i 
recept myślenia. Niech myślą sami, niech 
w nowych warunkach nową  rzeczywi- 
stość tworzą. Lecz żądajmy służby i pra- 
cy na rzecz Państwa. Gdy coś w budo- 

Zjazd Legjonistów w Gdyni    
djum Zjazdu w czasie polowej mszy św. Wi 
doczni są na fotografji: prezes płk. Sławek, 
(1), gen. Rydź - Śmigły (2), min. Boerner (3) 
marszałek Świtalski (4) oraz gen. Galica. 

pracy, a przez to zespolenie niech poczu- 
je swoją siłę i niech ma odwagę żądać, 
by inni do wartości, jakie ona rozwinie 
— musieli podciągać. 

  

UROCZYSTOŚCI NA JAS 

Gdy się mówi o honorze osobistym, 
gdy na ambicjach szukających wielkości 
Państwa, chciałoby się oprzeć jego się, 
to nie można nie widzieć pewnej prawdy, 
jaką ujawniły całe niemal dzieje Polski. 
I ongiś przed rozbiorami — i w długiej 
walce o wyzwolenie z niewoli, widzimy 
tylko garstki ochotników. Brały one «a 
siebie cały ciężar, dawały wysiłek olbrzy 
mi, lecz nie mogły, czy nie umiały zmo- 
bilizować wszystkich sił, jakie Naród 
mógłby dać i jakich wymagała historia. 
Poza niemi było zbyt wielu, zapatrzo- 
rych w ciasne sobkostwo i uchylających 
się od wszelkich ofiar. A zarówno apa- 
rat państwowy, jak i opinja publiczna 
tolerowały to, nie umiały ani karać, aii 
stawiać pod pręgierz. 

I dziś aparat państwowy składa się w 
ogromnej liczbie z ludzi tak czułych na 
lamenty osobiste, a tak mało twardych, 
gdy chodzi o dobro Państwa. Za do- 
brych i uczynnych uważają się ci, któ- 
rzy nie ze swojej, ale z państwowej kie- 
szeni chcą być hojni. Ten system depra- 
wuje społeczeństwo. 

Dopóki elita moralna nie wytworzy 
twardych zasad opinji publicznej, kar- 
cącej nadużycia iwskazującej winnych, 
dopóki organy przeznaczone w aparacie 
państwowym do karania przestępstw -— 
będą się chwaliły łagodnością swoich 
orzeczeń, dopóty to zło będzie się w Pol 
sce panoszyło. 

Elita nie może poprzestać na tem, że 
sama idzie w pierwszym szeregu. Ma ona 
obowiązek, bo tego wymaga wychowa- 
nie Narodu, dbać aby i inni za nią. po- 
dążali.jednych pociągnie zapał i przykład 
innych Państwo będzie musiało zmusić 
środkami, któremi Państwo winno dy- 

sponować w stosunku do swoich obywa- 
teli. 

Co znaczy nacisk opinii i jakie może 
być jej działanie — zrozumie ten, kto się 
wmyśli w warunki naszej dawnej walki 
rewolucyjnej. Była ona prowadzona prze 
ciwko dobrze zorganizowanym władzom 
zaąborczym w Polsce, była połączona z 
narażeniem się na więzienia, sądy i inne 
przyjemności — do kary śmierci włącz- 
nie. Za cenę zdrady niejeden mógł sie- 
bie ratować. Ale moralna siła opinji by- 
ła tak wielka, że jestem przekonany, iż 
dla wielu ludzi w ich samotnem szamo- 
taniu się — czasem w przeddzień stra- 
cenia — obawa przed pogardą ze stro- 
ny społeczności rewolucyjnej, stawała się 
jednym z czynników, zwiększających si- 
łę oporu i wytrwania. : 

A przypomnijmy sobie dalej, jak tra- 
ktowaliśmy ludzi, którzy w chwilach dła 
nas najcięższych łamali się i nie dotrzy 
mywali kroku z najbardziej twardyini. 
Dla ilu ludzi nawet z naszego środowi- 
ska, było to bodźcem do przetrwania. 

Napewno było tu głębokie zauianie 
do naszego Wodza — Józefa Piłsudskie- 
go, napewno wydobywało ono z nas war 
tości najlepsze, lecz wielu z pośród nas 
przypomni i odnajdzie w sobie i to dru- 
gie uczucie, jakiem była obawa, by w o- 
czach kolegów nie uchodzić za dezertera, 
nie być tym, który się załamał. 

Jeśli nam kto powie, że w okresie 
walk o niepodległość cel był jasny i pro- 
sty, to wiemy dobrze, że jasnym i pro- 
stym był on tylko dla garstki, która umia- 
ła ponad niewiarę otoczenia — wysunąć: 
cel główny. 

I wiele trzeba było ofiar i trudów, 
wiele wprost lat, aby cel ten stał się ja- 
snym i prostym dla wszystkich. 

Myśmy odegrali rolę przedniego sze- 
regu, lecz już pod koniec wojny świato- 
wej i następnie w wojnie naszej z Ro- 
sją — Polska wydała liczne szeregi jej 
bojowników, — dzisiaj wola obronna 
Państwa śmiało oprzeć się może na war- 
tościach całego Narodu. 

Bo — gdy cel jest wielki a trudny, to 
najpierw pociąga ku sobie elitę, a dopie- 

Sztandary legjonowe w Gdyni 

Po uroczystościach nad brzegiem polskiego 
morza uczestnicy Zjazdu Legjonistów przeszii 
pochodem przez ulice miasta. Na czele pocho- 

ro później znajduje w instynkcie naro- 
du oddźwięk, porusza głębiej duszę każ- 
dego człowieka, a w jakimś — może ma- 
łym stopniu — nawet i tego, który napo- 
zór poza codzienną szarą rzeczywistość 
zainteresowaniami nie wykraczał. 

  

NEJ GÓRZE 
Przeniesienie cudownego obrazu Królowej Korony Polskiej 

CZĘSTOCHOWA. PAT. — W ponie- 
działek w godzinach rannych przybył jesz- 
cze na Jasną Górę szereg pielgrzymek z 
różnych stron kraju. — Ogólna liczba osób 
przybyłych do Częstochowy, przekracza 

300 tysięcy. 
W dniu 15 sierpnia o godzinie 8 rano 

w kaplicy Matki Boskiej przed cudownym 
obrazem biskup częstochowski ks. Kubina 
odprawił Mszę św., na intencję pana IPre- 
zydenta Rzeczypospolitej i jego rodziny. 
Na nabożeństwie był obecny p. Prezydent 
Mościcki, przedstawiciele rządu: minister 

Jędrzejewicz, wojewoda Paciorkowski, do- 
wódca OK. IV gen. Małachowski, wicewo- 
jewoda kielecki Bratkowski, dowódca gar- 

nizonu częstochowskiego generał Dąbkow- 
ski, szef kancelarji cywilnej dr. Hełczyń- 
Ski, szef kancelarji wojskowej pułk. Gło- 
gowski, ks. kapelan Bojanek, starosta czę- 

stochowski Kiihn i inni. 
Pan Prezydent Rzeczypospolitej w to- 

warzystwie ministra Jędrzejewicza i wo- 
jewody (Paciorkowskiego przyjął w swych 
apartamentach delegację miasta Bełza 
(Małopolska) z radnym Benińskim i ks. 
prałatem ma czele. Delegacja wręczyła p. 

(Prezydentowi wykonany według projektu 
prof. Batowskiego srebrny ryngraf na zło- 

tym łańcuchu, na pamiątkę sprowadzenia 
przez Władysława Opolskiego w roku 1382 
cudownego obrazu Matki Boskiej na Jasną 
Górę. 

Niezadługo potem generał OO. Panuli- 
nów ks. Pius Przeździecki w towarzystwie 
przeora ks. Zienkowskiego ofiarował p. Pre 

zydentowi srebrny medal jubileuszowy, wy 

obrażający z jednej strony wizerunek Mat- 

ki Boskiej Częstochowskiej, — z drugiej 

moment wręczenia przez księcia Władysła- 

wa Opolskiego cudownego obrazu Matki 

Boskiej OO.Paulinom. Na medalu widnieje 

napis: „Najdostojniejszemu Panu Prezy- 
dentowi Rzeczypospolitej — za udział w 
otwarciu roku jubileuszowego —wdzięczni 
00. Paulini“. . 

UROCZYSTA PROCESJA 

O godz. 10-tej p. Prezydent Mošcicki w 
towarzystwie ministra Jędrzejewicza, przed 
stawicieli władz cywilnych i wojskowych, 
członków Domu cywilnego i wojskowego, 
biskupa Kubiny, generała Zakonu Pauli- 
nów Przeździeckiego i przeora Zienkiewi- 
cza, udał się do kaplicy Matki Boskiej. 

Niezwykle podniosłym był moment, gdy 
przy dźwiękach „intrady*” jasnogórskiej OO 
Paulini zdjęli cudowny obraz z ołtarza i 
ustawili go na specjalnym tronie, pokrytym 
purpurą. 

Następnie ruszyła procesja z cudownym 
obrazem, niesionym najpierw przez Pauli- 
nów, potem przez duchowieństwo świeckie 

w dalmatykach. W procesji: postępowało 
liczne duchowieństwo z biskupami, Kubiną, 
Tymienieckim i Kubickim, p. Prezydent 
Rzeczypospolitej, przepasany wielką wstę- 
gą orderu Orła Białego, przedstawiciele 

rządu, władz cywilnych i wojskowych. W 

uroczystej procesji wzięli też udział stu- 
denci paryskiej L'Ecole Politechnigue, ba- 
wiący w Polsce. 

Procesja szła wśród wałów. Przy ołta- 
rzu szczytowym oczekiwał na procesję ks. 
prymas kardynał Hlond. Po błogosławień- 
stwie cudownym obrazem rozpoczęła się 

pontyfikalna suma, odprawiona przez ks. 

prymasa Hlonda. ` 
Po sumie O. Jezuita ks. Rostworowski 

wygłosił kazanie, mw ktėrem mėwil o kulcie 
marodu polskiego dla Najšw. Marji Panny, 
Królowej Korony Polskiej, 

Po skończonem nabożeństwie prymas 
Polski ks. kardynał Hlond w imieniu Ojca 
świętego udzielił p. (Prezydentowi Rzeczy- 
pospolitej ® zgromadzonym przed Jasną 
Górą tłumom pielgrzymów papieskiego bło 
gosławieństwa. 

O godz. 18,30 natsąpiło uroczyste od- 
prowadzenie cudownego obrazu z ołtarza 
szczytowego do kaplicy. (W podniosłej tej 

  

uroczystości wzięły udział rzesze piel- 
grzymów. 

Należy podkreślić, że obraz przeniesio- 
ny był w dniu dzisiejszym na ołtarz 
szczytowy po raz drugi w dziejach Jasnej 
Góry. Po raz pierwszy przeniesiono go za 
czasów przeora ks. Kordeckiego. 

POŻEGNANIE PANA PREZYDENTA 

CZĘSTOCHOWA. PAT. —W południe 
po procesji i nabożeństwie, p P.rezydent 
Rzeczypospolitej był podejmowany śniada- 
miem przez OO. Paulinów: w historycznym 

refektarzu klasztornym. Następnie po krót 
kim wypoczynku p. Prezydent udał się do 
pałacu biskupiego, gdzie odwiedził biskupa 
częstochowskiego ks. Kubinę, który podej- 
mował p. Prezydenta podwieczorkiem. 

O godz. 1730, p. Prezydent opuścił Ozę- 
stochowę, udając się z powrotem do Spały, 

Przed pałacem oczekiwali na odjazd p. 
Prezydenta przedstawiciele władz miejskich 
i członkowie miejskiego komitetu przyję- 
cia z komisarzem rządu Mazurem na czele. 

Wzdłuż ulic miasta były ustawione nie- 
zliczone organizacje ze sztandarami, oraz 
młodzież szkolna. > 

P. Prezydent przeszedł przy dźwiękach 

Co mówi Hitler 
ROZMOWA Z HINDENBURGIEM. WINĘ PONOSI KANCLERZ PAPEN. — 

WALKA O WŁADZĘ 
BERLIN PAT. — W organie ciężkiego prze 

mysłu „Rheiniach - Westalische Zeitung" mut- 
ler ogłosił wywiad, w którym m. in. przypisuje 
winę niepowodzenia konferencji z prezydentem 
Hindenburgiem wyłącznie kanolerzowi Papeno- 
wi. Hitler utrzymuje, że sprawa odrzucenia je- 
go kandydatury na stanowisko kanclerza Rze- 

szy była przesądzona już przed jego wizytą u 
prezydenta Hindenburga.. 

Wobec rządu Papena partja narodowo -so- 
cjalistyczna przejdzie do opozycji, której cha- 
rakter zależeć będzie od rozwoju wypadków.— 
Na pytanie, dlaczego narodowi socjaliści nie 
zgodzili się na propozycję Hindenburga, gwa- 
rantującą większe korzyści, — Hitler ošwiad- 

czył, ze nigdy nie ustąpi „prawa pierworódz- 
twa za miskę soczewicy”. W sprawach zasad- 

niczych gotów jestem podjąć raczej każdą wal 
kę i narazić się na prześladowanie, niż sprze- 

niewierzyć się sobie samemu i ruchowi socja- 

listycznemu. Innego stanowiska nie zrozumieli- 

by zresztą pozostali przywódcy narodowo - so 

cjalistyczni, którzy zupełnie solidaryzują się z 

naczelnym wodzem. 
Na pytanie, jak partja narodowo - socjali- 

styczna zareaguje na akty teroru politycznego 

Hitler odpowiedział, że istnieje prawo koniecz- 

nej obrony, od którego zastosowania nie da- 
my się zastraszyć głupiemi frazesami o pokoju 

i porządku. Narodowi socjaliści do ostateczno 
ści walczyli środkami legalnemi. Mordowanie 

członków naszej partji wkrótce się skonczy.— 
Osobiście zmuszony będę wydać moim towa- 
rzyszom partyjnym rozkaz zastosowania prawa 
obrony koniecznej. Partja narodowo - socjali- 
styczna będzie walczyła o władzę. 

Środki tej wałki będą zależały od metod „ja 

kiemi posługiwać się będzie przeciwna strona. 

Nagły zgon ks. Stanisława Lubomirskiego 
PRAGA PAT. — Czeskosłowacka 

Agencja donosi o śmierci ś. p. księcia 
Stanisława Lubomirskiego, który przy- 
był dopiero wczoraj do Karlovych Va- 

rów, gdzie zamieszkał w hotelu Rudolis- 
hof. Śmierć nastąpiła nagle o godzinie 
11 rano. Wezwany lekarz skonstatowzł 
tylko zgon. 

hymnu narodowego przed frontem kompa- 
mji hnomorowej 27 pułku piechoty, poczem 

pożegnał się z oczekującemi nań delega- 
cjami, 

W chwili odjazdu ks. biskup Kubina 
wzniósł oknzyk: Niech żyje ukochany pan 
Prezydent Rzeczypospolitej prof. Ignacy 
Mościcki! — Okrzyk ten zebrane tłumy 
publiczności powtórzyły z entuzjazmem. 

WROTYRIOJ WE 

TELEGRAMY 
BEZROBOCIE SIĘ ZMNIEJSZA 

WARSZAWA. |PAT. Według danych U- 
rzędu pośrednictwa pracy liczba bezrobot- 
mych na terenie całego państwa wynosi- 
ła w dniu 138 b. m. 205,720 osób, co stano- 
wi spadek liczby bezrobotnych w: stosun- 
ku do poprzedniego tygodnia o 9.508 osób. 

230 RUDYNKOW SPLONFLO 
KRAKÓW. PAT. Wczorij w gońsirach 

<lsrach w powiecie no- 

wotarskim wybuchł olbrzymi pożir. który 
zniszczył doszczętnie IS gospodarstw w 
tem 180 budynków. Rozszirzeniu się "nia 
sprzyjał wiatr, skupienie zabudowań kry- 
tych słomą lub gontami oraz brak wody i 
narzędzi ratowniczych. Pożar powstał — 

wskutek wadliwej budowy pieca w jei- 

nym z domów. 

IPARALIŻ DZIECINNY 
ESSEN. PAT. W, miejscowości Schwelm 

stwierdzono 6 wypadków paraliżu dziecin- 

  

. nego. Władze sanitarne poczyniły kroki o- 
chronne, zachodzi bowiem obawa rozwle- 
czenia choroby po całem Zagłębiu. 
PROF. PIOCARD NIE MOŻE SIĘ ZDE- 

CYDOWAC 
BERN. PAT. Warunki atmosferyczne 

są tak niepomyślne, że lot profesora Pic- 
carda w: Środę nie odbędzie się. 

LINDBERGH ZNOWU MA SYNA 
ENGLEWOOD. PAT. (W stanie New 

Jersej). Pani Lindberghowa powiła syna. 
Wiadomość o urodzeniu syna Lindbergha 
wywołała w całych Stanach  Zjednoczo- 
nych silne wrażenie, wzbudzając wszędzie 
szczerą radość. 

HAUZNER POLECI W PAŹDZIERNIKU 
CHICAGO. PAT. Tutejsza kolonja pol- 

ska zebrała przeszło 5000 dolarów na sa- 
molot Hauznera. Aparat został już zamó- 
wiony. Hauzner planuje lot do Polski w 
pierwszej połowie paździemika. 
TRAGICZNY WYPADEK ZNANEGO 

KOMEDJOPISARZA 
RZYM. PAT. Znany komedjopisarz, A- 

leksander Stefani, uległ wypadkowi samo- 
chodowemu, w: następstwie którego mu- 
Siano mu amputować prawą rękę aż po ło- 
kieć. 

Jeśli cel, jaki sobie stawiamy, ma 
wielką i głęboką wartość, to nie bywa 
on łatwy do zrealizowania, a dla większo 
ści będzie się wydawał utopijnym i nie- 
możliwym. Sięgnijmy znowu do naszej 
niedawnej przeszłości — do historji osta- 
tnich lat trzydziestu. Z socjalizmu — ta- 
kiego — jakim on był na całym świecie 
— i wbrew jego zasadniczym nastawie- 

  

du niesiono historyczne sztandary legjonowe 0- 
raz chorągwie Związku Legjonistów : Legjo- 
nu Młodych. 

niom — wyrosła u nas organizacja bojo- 
wa, walcząca o Polskę. Wbrew kierowni- 
czej większości w łonie partji masa ro- 
botnicza opowiedziała się za walką zbroj 
ną i za organizacją bojową. 

Gdy ta po kilku łatach walkę zbroj- 
ną musiała przerwać, to przerzuciła swo- 
je siły na tworzenie organizacyj strzelec- 
kich. Obok starych bojowców stanęli 
młodsi — nowe roczniki, nowa serja do- 
rastających do cżynnej roli jednostek. i)- 
tworzyła się nowa siła, która miała po- 
ająć walkę w jakichś przyszłych, no- 
wych a nieznanych wówczas warun- 
kach sprzyjających. 

Legjony i Polska Organizacja Woj- 
skowa stają się już w Niepodległej Pol- 
sce ośrodkiem tworzącego się wojska, 
przeznaczonego dla innych nowych za- 
dań i nowych trudów. 

Cel, który nie był ani jasny, ani pro-, 
sty dla ogółu, stał się z czasem celem i 
wartością dla całego Narodu. т 

Dalszy przyktad: zastališmy po woj- 
nie žycie polityczne opanowane w Pol- 
sce przez partje, dla których dobro Pań- 
stwa jako całości nie było sprawą naj- 
główniejszą. Odwołaliśmy się do lep- 
szych ludzi i lepszych instynktów. Mo- 
że nie odrazu znaleźliśmy posłuch i zro- 
zumienie, bo to, czego myśmy chcieli, 
zbytnio odbiegało od tego, co przedtein 
było przyjęte i ustalone. A teraz widzi- 
my, jak coraz więcej ludzi staje razem z 
nami do pracy i jak coraz głębiej i sze- 
rzej przenika nasza myśl przewodnia. 

Oprócz tego dorastają pokolenia 
młodsze — nowe roczniki. Trzeba, by 
przejęły od nas i po nas gotowość wy- 
siłków, zdolność i chęć realizowania wła 
snemi rękami tego, co z marzeń swoich 
chcieliby przerobić na rzeczywistość. 

Naród nasz będzie miał dużo zrozu- 
mienia dla znaczenia czynnika honoru, 
lecz by nadać mu właściwą rolę w ży- 
ciu — trzeba umieć stawiać poza nawias 
tych, którzy z honorem nie są w porząd- 
ku. Twarde normy oczyszczą nas z de- 
prawacji pozostałej po niewoli i stworzą 
z honoru osobistego i ambicyj państwo- 
wych najsilniejszą gwarancję potęgi i 
przyszłej roli Polski. 3 
„Cele, które sobie dzisiaj stawiamy -— 
okażą się z czasem również jasne i pro- 
ste. 

Musimy przyznać, że w życiu reaii- 
zowało się to, czego myśmy chcieli. Mo- 
że dlatego, że umieliśmy skupić wysiłek 
na rzeczy najważniejsze i dotrzymać 
danych przyrzeczeń, może dlatego, że 
nie uprawialiśmy demagogij i pustych 
frazesów. Umieliśmy i umiemy na krzy- 
ki, które nas otaczały i otaczają, patrzeć 
spokojnie i krzykami nie odpowiadać. 
Znamy bowiem nasze miejsce w Naro- 
dzie, znamy miarę naszej siły i surową 
twardość naszej służby. To też, gdyby 
na całość, lub choćby skrawek Rzplitej 
ktoś targnąć się poważył — spotkamy go 
gotowi, a honorem naszym będzie rzu- 
cić na szalę najwyższy, niezłomny wysi- 
łek. +



Z powodu broszury „Prawda o Albertynie 
(Dokończenie). 

Jeżeli taki pęd do nauki języka polskie 
go nie dał rezultatów, jakich się możnaby 

spodziewać i asymilacja Białorusinów nie 

zrobiła takich postępów, jakie mogłaby 
zrobić, to przyczynę tego należy szukać nie 
tylko w chwiejności: i zmienności polityki 
kresowej, której kierunek w zależności od 
tego, kto rządzi województwem lub sta- 
rostwem, bywa to polskim, to białoruskim, 
to ukraińskim, ale i w aż nadto systema- 
tycznym i konsekwentnym kierunku pro- 
pagandy oo. Jezuitów, która zdezorjento- 
wała ludność białoruską. Jaki bowiem cha- 

os i zamęt musi panować w głowie prze- 

ciętnego Białorusina, kiedy z jednej stro- 
my wyznaczony przez rząd nauczyciel, któ- 
ry; ma władzę nakładania kar za nieuczęsz- 
czanie dzieci do szkoły, namawia go, żeby 
się godził na polski wykład religji, z dru- 
giej zaś mający wygląd rosyjskiego popa 
i mówiący po rosyjsku, a cieszący się O- 
pieką rządu duchowny przekonywa go, że 
na taki wykład zgadzać się nie powinien, 
bo zostanie „opolaczony', starosta zaś na- 
kazuje jego wójtowi, który zwykle rozma- 
wia z nim po polsku, przemawiać do Pre- 
zydenta Państwa po białorusku! 

Przyzwyczajony do konsekwentnej po- 
lityki rządu rosyjskiego i jeszcze bardziej 

konsekwentnego i twardego rządzenia oku 

pantów niemieckich, kombinując to wszyst 

ko, przychodzi do przekonania, że mają 

rację ci dawni urzędnicy carscy, tak liczni 
ma Kresach, że Płolska jest tu doczesna, a 

przyjdzie Rosja. Ulotki, w które go zao- 
patrują agenci gowieccy, oraz kalendarze 
Białoruskie, wydawane w Wiedniu i bro- 
szurki, rozdawane przez 00. Jezuitów i dru 
kowane grażdaniką, utwierdzają go w tem 

przekonaniu. 

To też słusznie mówią Białorusini, że 
m. Resji było wiadome, co. robić można, a 
czego nie można, w Polsce zaś każdy robi, 
со chce i jak chce. 

Ponieważ zdaje mi się, że przytoczone 
w niniejszej odpowiedzi o. Piątkiewiczowi 
cytaty z Jego broszury nie tylko nie oba- 
liły zrobionych przezemnie 00. Jezuitom 
zarzutów, ale w znacznym stopniu te za- 
rzuty potwierdziły, myślę, że mogę zanie- 

chać procesowania się z o. Piątkiewiczem 
o nieścisłości. 

"To też nie będę się procesował o roz- 

maite nieprawdziwe lub  nieścisłe Jego 

twierdzenia, jak o zniszczeniu w osiedlu 

Pławskie „całej pliki* podpisów, których 

wcale nie było i o których nieskładanie o. 

Wysokiński, szlochając, mieszkańców bła- 

gal, jak o wyrzuceniu ze wsi Sielawicz mo. 

jego „agenta, którego ja wcale nie mia- 

łem, tak i o tem, że było z mojej strony 

tylko bawieniem się w „tanie i niewybred- 

ne koncepty i lichą ironję* twierdzenie, że 

została wydana przez 00. Jezuitów broszu- 

ra „Albiertunskaja obytel*, gdy broszura 

ta została wydana w Warszawie w roku 

1930, ieży przedemną i w niej na stronie 6 

czytam czarno na białem: „Osenju 1924 

goda ot. Karol jWasylij Burżua pryniał 

perwyj iz iezuitow wostocznyj greko-sła- 

wianskij ili zaprosto skazat „russkij ob- 

pjad'. 

Poruszę natomiast" sprawę podańia 
przezemnie prawdziwej wiadomości o a- 

resztowaniu jednego z alumnów albertyń- 

skich, bez wymieniania jego nazwiska. 

Podkreśliwszy, że sprawa tego alumna 

została przez prokuratora umorzoną i 

wskazawszy, gdzie były umieszczone spro- 

stowania, o których ja. według mniemania 
o. Piątkiewicza, winienem był wiedzieć, u- 

waża się Ojciec za uprawnionego do zwró- 

cemia się pod moim adresem z taką apo- 

„ strofą: „Ma (ja) tupet, a dodam z bólem 

serca — i sumienie miotać publicznie tak 

bardzo krzywdzące oskarżenie już to prze- 

ciw niewinnej i oczyszczonej z zarzutów 

jednostce, już to. przeciw całemu zakonne- 

mu zgromadzeniu! Czyż przykazanie Boże 

o nienaruszaniu dobrej sławy bliźniego nie 

odnosi się do Jezuitów Albertyńskich, a 

choćby do ich ukraińskich alumnów ? I czy 

to ma być taktyka prawowiernego katoli- 

ka-Polaka, za jakiego się p. Jeśman po- 

daje?" 

  

Z taką apostrofą zwraca się do mnie 
nie zwykły śmiertelnik, ale kapłan kato- 
lieki, desygnowany do kierowania misją 
i wychowywania alumnów, który, stosując 

przez wszystkich potępioną zasadę, że cel 

uświęca środki, i zapomaiawszy o przyka- 
zaniu Bożem o nienaruszaniu dobrej sławy 
bliźniego, które mi łaskawie przypomina, 

na przestrzeni 47 stron broszury szarpie 

mają dobrą sławę, lży mię, meguje moją 
dobrą wolę, podaje w wątpliwość moją 
wiarę i patrjotyzm, inkryminuje fałszy- 
wość i hipokryzję, zarzuca złośliwość, kłam 
stwa i oszczerstwa i wszystko to przed 
forum, które nie czytało mojego memorja- 

lu i sądzić mnie będzie na podstawie Jego 

broszury. To też zdaje mi się, że mam pra 
wo zwrócić się do o. Piątkiewicza z jego 

wiłasnem, cokolwiek zmienionem  zapyta- 
niem: Czy to ma być taktyka prawowierne- 
go katolickiego Kopłana-Polaka, za jakie- 
go się o. Piątkiewicz podaje? i na tem tę 

przykrą, z powodu chaotyczności broszu- 

ry, ciężką dyskusję zakończyć. 

Kończąc ją, nie mogę pominąć milcze- 
niem jej ech, które mię dochodziły i nie 
wyrazić swej wdzięczności redakcji „Sło- 
wa“, przedewszystkiem zaś Panu Doktors- 

wi Charkiewiczowi za wystąpienie w mo- 
jej obronie wobec ostrej napaści o. Piąt- 

kiewicza oraz p. A. A. z „Jutrzenki Biało- 

stockiej“ za nadanie mi zaszczytnego mia- 

na starego żórawia, stojącego na straży 
polskości Kresów, jakkolwiek nie poczu- 
wam się do wyłączności zasługi, boć prze- 

cie petycję do ks. Arcybiskupa podpisało 

47 ziemian, 

Odkładając obronę słonimskich ziemian 

od zrobionych im przez p. A. A. zarzutów 
do innego czasu, tu gwoli sprawiedliwości 

muszę stwierdzić, że wielu z nich a mię- 

dzy innymi Pusłowscy, którzy płacili duże 
i częste kary za utrzymywanie tajnych 
szkiół polskich i nie mało się przyczynili do. 
stworzenia i utrzymania tak wyjątkowo 
pożytecznej placówki Sióstr Niepokalanek, 

są jak dawniej w: Albertynie i szlachetna 

Ich ofiarność nietylko się nie zmniejszył», 
ale się zwiększyła, jakkolwiek zmieniła kie 
runek. 

fspomniawszy o hrabiostwu Pusłow- 
skich, nie mogę nie wspomnieć o liście p. 

Puslowskiego do redakcji „Słowa” i lo- 

jalnie nie stwierdzić, że rzeczywiście nie 

wszyscy ziemianie powiatu solidaryzują 

się z petycją do Jego Ekscelencji Arcy- 

biskupa Wileńskiego, bo sam Pan Pusłow- 
ski i Jego najbliższa rodzina petycji nie 
podpisali. Nie wchodząc tu w polemikę z 

hr Pusłowskim co do treści listu, uwa- 
żam za 'wskazane zaznaczyć, że wszyscy 

podpisani na petycji, takową czytali i że 

hr. Pusłowski nie zechce twierdzić, że o. 

Burgecis znał język polski. 

      

W tym liście hr. Pusłowski zakwalifi- 

kował naszą petycję jako dziwoląg języko- 

wo-stylistyczny. Ponieważ kwalifikacja 
jest prawdopodobnie šluszna, więc, nie 
chcąc, by ten zarzut obarczał ziemian sło- 

mimskich, lojalnie się przyznaję, że pety- 

cję redagowałem ja, a że ksiądz Jan. Żól- 

towski, emeryt w gratulacyjnym liście do 

oo. Jezuitów Albertyńskich, którego odpis 

uprzejmie mi nadesłał, twierdzi, że „wie z 

dobrego źródła, że bardzo poważna osobis3- 

tość kresowa o umysiowości owego Pana 

(mojej) nie bardzo pochlebnie się wyraziła 

więc jest rzeczą zrozumiałą, że petycja nie 

mogla być inną. W tymże liście ksiądz Żół- 

towski po przytoczeniu opimji poważnej 

osobistości zwraca się jakby bezpośrednio 

do mnie i pisze: „i wybaczy Szanowny 

Pan, że jako kulturalny człowiek, nie użyję 

dosadnego przysłowia o szewcu*. 

  

Ponieważ przysłów 0 szewcach jest 

kilka, a między nimi i te. że często szewe 

(bez butów chodzi, to jednak nie posiada 

tego, co wnosząc z jego specjalności, powi- 

mienby posiadać, więc żałuję bardzo, że 

ksiądz Żółtowski nie przysłał mi swojego 

adresu, dając mi możność tę sprawę wyja- 

śnić j za uprzejmość księdzu podziękować. 

   

Władysław Jeśman 

Najimiisze wakacje 
KAJAKIEM W GÓRĘ WILJI — TURYSTYKA PRZED LATY DWUDZIESTU 

NAD JEZIOREM 
Narzekania na kryzys są powszech- 

ne, a jednak zgodnie z przysłowiem, że 

nie ma tego złego, coby na dobre nie wy- 

szło i ów fatalny gnębiący jak zmora 

kryzys, ma strony dodatnie: zmusza mia 
nowicie do robienia pewnych wynałaz- 

ków, lub odkryć. Wynalazkiem takim, 

lub odkryciem (nie roszczę tutaj żad- 
nych praw) było dla mnie stwierdzenie, 
że tu w pobliżu Wilna, można spędzać 
rozkoszne wakacje i znakomicie odpo- 
cząć. Gdyby bowiem nie kryzys, tłukłby 
się człowiek po wybrzeżach, górach, 
lub innych badach i nie wiedział, że tuż 
pod bokiem niemal są prześliczne zakąt- 
ki, ba całe połacie pięknego kraju, są 
miejsca, gdzie rzadko zagląda człowiek 
i króluje niepodzielnie w całym swym 
majestacie dzikiego piękna Pani Przy- 
roda. 

Tak się tedy stało, że szukając sposo- 
bów taniego spędzenia wypoczynku iet- 
niego, ruszyliśmy pewnego pięknego 
lipcowego poranka kajakiem w górę Wi- 
Iji. jazda w górę rzeki takiej jak Wilja, 
której prąd czasami jest niezwykle by- 
stry, a liczne progi stanowią solidne 

przeszkody, daje sporo emocji sportowej 

i jest pierwszorzędnym środkiem dla 

przywrócenia zwiotczałym mięśniom sprę 

żystości i tężyzny. Jazdy pod prąd ше 
można porównać ze spływaniem, gdy wo 

* da niesie kajak a załoga jak pasażerowie 
pierwszej klasy siedzą i od czasu do 
czasu plusną wiosełkiem — @а nadania 
kierunku; płynąc pod prąd, uwaga cały 

DUBIEŃSKIEM. 

czas jest skupiona, każdy skręt rzeki 
wżera się w pamięć, mięśnie są stale na- 
pięte, a każde przebycie progu daje za- 
dowolenie pokonania przeszkody i od- 
poczynek jest zasłużoną i miłą zapłatą 

za wysjłek i pracę. 
Celem naszej "kajakowej wyprawy 

(ruszyliśmy bowiem z Wilna w trzy ka- 
jaki) był ładnie położony na wysokim 
brzegu Wilji mająteczek p. J. Falewicz, 

Janinowo, o parę kilometrów za Santo- 
ką. Tam mieliśmy spędzać letnisko, a 

raczej Janinowo miało być naszą bazą, 
z której zamierzaliśmy czynić bliższe i 
dalsze wycieczki. Szlak wodny wynosił 
60 zgórą kilometrów. 

Naszej kajakowej wyprawie, czy jak 
ją żartobliwie nazywaliśmy małej arma - 

dzie, przewodził admirał, który w życiu 

codziennem nic zgoła z marynarką nie- 

ma wspólnego, ale który już dwadzie- 
ścia kilka lat temu, jako jeden z pionie- 
rów rodzimego turyzmu, odbył dłuższą 
wycieczkę z Zalesia do Wilna. Wycie- 
czka ta, przerwana została w nieoczeki- 
wany sposób przez  jisprawnika Z 
uriadnikiem w Bystrzycy, którzy zdecy- 
dowali, że płynący łodzią turyści zaopa- 
trzeni w zwój map i lunetę, oraz ubrani 
w dość fantastyczne na ówczesne czasy 
stroje, są „po widimomu japoncy”. Tem- 
bardziej, jak się później wyjaśniło, do 
wiadomości władz, drogą pouiną doszło, 

że w tajemniczej łodzi siedzą ludzie, z 
których jeden nazywa się Togo, drugi ja- 
magata, trzeci jeszcze inaczej, ale rów- 

    

     

Porwanie i zwrócenie dziecka 
konsulowi amerykańskiemu 
W ubiegły piątek, o godz. 5 wieczór 

zginęła konsulowi amerykańskiemu w 
Warszawie p. Mac Milin 4 letnia córecz- 
ka Patsy. Zginięcie nastąpiło wśród nie- 
wyjaśnionych okoliczności. Konsul miesz- 

ka przy ul. Górnośląskiej 16. Służąca kon- 
sula 19 letnia dziewczyna poszła z dziec- 

iem do parku Ujazdowskiego. Tam ktoś 
zaczął z nią flirtować i w międzyczasie 
dziecko zginęło. Służąca wszczęła alarm, 

lecz dziecka w parku już nie było. 
W ciąwu 15 minut zmobilizowano Kil- 

kuset policjantów obstawiono dworce i 

szosy. Kilkuset ludzi szukało dziewczynki 
o jasnych lokach. 

W ciągu dnia aresztowana była bon 

konsula Szkudlarska, którą konsul oddalił, 
a ktora obiecywała mu zemsty. Aresztu- 

wano kucharkę konsula ponieważ ją czę- 
sto odwiedzał kuzyn Szkudlarskiej. 

Wreszcie o gudzinie pół do dwamastej w 
nocy policja odnalazła dziecko w jednym 

z szynków przy ul. Czerniakowskiej. Na- 
leży przypuszczać, że bandyci choisli а- 
rządzić lindbergjadę zostali jednak spłosze- 
mi energiczną mobilizacją policji. 

żdym razie przyjemnie jest, że po- 

wszawska pokazała panu konsuło- 
wi, że u nes to nie Stany Zjednoczone. 

  

    

        

LOS ANGELES. PAT. Ostateczna 
nieolicjatna punktacja olimpijska  obej- 
mująca wszystkie rozegrane konkurencje 

męskie i kobiece przedstawia się nastę- 

pująco: 

1) Stany Zjednoczone 795 pkt., 2) 

Włochy — 257 i pół, 3) Francja — 213, 

4) Szwecja — 168, 5) Niemcy — 165 i 
pół, 6) Japonja 153, 7) Finiandja — 143, 
8) W. Brytanja — 139, 9) Węgry 117, 
10) Kanada — 96, 11) Holandja 61, 12) 
Australja — 45, 13) Polska — 42, 14) 

Pół. Afryka — 41, 15) Austrja 40, 16) 

Argentyna — 40, 17) Danja — 33, 18) 
Czechosłowacja — 24, 19) Irlandja 23, 
20) Meksyk — 18, 21) Nowa Żelandja 
— 14, 22) Filipiny — 14, 23) Indje — 
10, 24) Belgja — 7, 25) Hiszpanja — 6, 
26) Łotwa — 5, 27) Szwajcarja — 9, 
28 Brazylja — 4, 29) Urugwaj — 4. 

Zaznaczamy, że jest to Klasyfikacja 
anglosaska, która za pierwsze miejsce 
liczy 10 pkt., za drugie 5, za trzecie 4, za 

czwarte 3, za piąte 2, a za szóste 1 pkt. 

NIEKTÓRE SZCZEGÓŁY ZAMKNIĘCIA 

OLiMPJADY. 

LOS ANGELES. PAT. Uroczystości 
zamknięcia Olimpjady wywołały w Los 
Angeles olbrzymie zainteresowanie. Wiel 
ki stadjon był wypełniony do ostatniego 
miejsca. Uroczystości rozpoczęły się — 
jak już podawaliśmy — od zgaszenia 
znicza olimpijskiego, który płonął na wie 
ży obok głównego wejścia na Stadjon. 
W czasie zamknięcia dano szereg salw 
armatnich ze specjalnie ustawionej »a- 
terji. Następnie przy dźwiękach trąb, gra 
jących fantarę zdjęto z głównego masziu 
ilagę olimpijską i oddano ją na przecho- 
wanie burmistrzowi Los Angeles. Zawo- 
dnicy zgromadzeni na głównem boisku 
wznoszą ostatnie pożegnalne okrzyki. 
Stutysięczna masa publiczności żegna bu 
rzliwemi oklaskami wymaszerowujących 
z boiska sportowców. Po kilku drobniej- 
szych ceremonjach X-ta Olimpjada zo- 
stała zamknięta. 
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nież na sposób japoński. Przezornym 
stróżom ładu i bezpieczeństwa, wypia- 
wa wydała się bardzo podejrzaną, gdyż 
był to czas krwawych walk na pólach 
Mandżurji a imiona i ekwipunek  tury- 
stów, jeszcze bardziej podejrzenia te 
wyolbrzymiały.,,Po widomomu japonców* 
zatrzymano w Bystrzycy i bez długich 
ceregieli, wysłano etapem do Wilna gdzie 
cała sprawa została wyjaśniona. Naza- 
jutrz po odstawieniu niefortunnych tury- 
stów, zwrócono im dokumenty z prze- 
prosinami i radą, że o ile wybierają się 
na wycieczkę, wskazanem byłoby zaw- 
sze uprzedzać władze, aby nie było nie- 
porozumień. 

Mimo, że w Mandżurji, podobnie jak 
wówczas, obecnie rozlega się huk armat, 
nikt nas po drodze nie uważał za „ja- 
poncow““, jedynie tylko wywoływał zdzi- 
wienie fakt, że płyniemy w górę, gdyż 
przeważnie można dalej za Wilnem — ©- 
obserwować tylko spływające kajaki. 
Trzydniowa podróż w górę rzeki stokrot- 
nie się nam opłaciła. Co za wspaniałe 
brzegi! jedne piękniejsze od _ drugich, 
nie sposób wprost wymienić wszystkich 
pięknych miejscowości, gdyż w tym ce- 
lu trzeba było chyba przepisać całą ma- 
pę. Charakter brzegów prawie wszędzie 
urwisty, dziki, pokryty lasem: Prąd wszę 
dzie bystry. Liczne wiry i kamienie zmu- 
szają do manewrowania i stale bacznej 
uwagi. Ani na minutę nie można przer- 
wać pracy wiosłem, gdyż woda zniesie 
i ciężko wywalczoną przestrzeń trzeba 
będzie odrabiać nanowo. 

Na pierwszy postój stanęliśmy w 
Oszkińcach dość wcześnie, bo o godzi- 
nie 5-tej. Zrobiliśmy to rozmyślnie nie 
chcąc forsować niewytrenowanej  zało- 
gi. jak rozkosznie po 7 — 8 godzinach 
siedzenia na kajaku i machania wiosła- 

ZAWIADOMIENIE 
zawiadomić Szeuowną Publiczność, iż z dniem 

13 sierpnis została otwarta Paszteciarnia-Restauracja 

„NOWA GOSPOBĄĆ 
UL. NIEMIECKA RÓG TROCKIEJ : 

Bing Kuchnia pierwszorzędna. Wydajemy: Śniadania, obiady, kolacje oraz „ala carte“ 
Bufet obficie zaopatrzony, Ceny niskie 

Stanisław Kusek i S-ka 
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Chińska komisja wojskowa w Pekinie 
DYMISJA PREMJERA 

PARYŻ PAT. — Na wczorajszen 
posiedzeniu rząd chiński postanowii przy 
jać dymisję Czang - Tsue - Lianga oraz 
propozycję Czang - Kai - Szeka, zmierza 
jącą do utworzenia nadzwyczajnej koimi- 
sji wojskowej. Komisja ta, z siedzibą 
w Pekinie, składająca się z 13 genera- 
łów, wybierze ze swego grona komitet 
trzech, który będzie urzędował pod prze 
wodnictwem Czang - Kai - Szeka w per- 
manencji. Co do dymisji premjera Wang- 
Czen - Waja, rząd chiński postanowił w 
dalszym ciągu czynić wysiłki w cełu cof- 
nięcia przez niego dymisji. 

PARYŻ PAT. — Marszałek Czang - 
Kai - Szek wysłał ponownie do Wang - 
Czen - Weja telegram z prośbą o co'nię 
cie dymisji. Czang - Kai -Szek dodał w 
depeszy, iż postara się rozwiązać spra- 
wę północnych Chin ku zupełnemu za- 
dowoleniu Wang - Czen Weja. 

AMEAŚr !:0R I WÓDZ NACZE-NY 
PARYŻ PAT. — Prasa francuska 

zatnieszcza wkst noty, w której rząd ja- 
poński wytuszcza powody, które zmusiły 
go wysłać d» Mandżu*'i ambasadora, 

Olimpjada w Los Angeles, która by- 
ła rekordową pod każdym względem i 
na której pobito wiele rekordów świato- 
wych, zamknięta została nowym  rekor- 
dem frekwencji" publiczności i rekor- 
dem kasowym. 

Przez cały czas trwania Olimpjady 
sprzedano 750 tys. biletów wstępu, z te- 
go 600 tys. osób obecnych było na głów- 
nym stadjonie olimpijskim, a 150 tys. na 
różnych mniejszych boiskach i torach, 
ogółem wpływy kasowe wyniosły prze- 
szło dwa miljony dolarów. 
JAPOŃCZYK ZDOBYWA PUHAR NARODÓW 

LOS ANGELES. PAT. Po zamknięciu Otim- 
piady na stadjonie wobec 100.000 widzów ro- 
zegrany został konkurs o puhar Narodów. Bieg 
przyniósi niestychaną sensację w postaci zwy- 
cięstwa Japończyka por. Takeichi Nischi na 
koniu „Uranus”. Zwycięzca miał 8 pkt. karnych, 
Drugi z kolei był mjr. Chamberlain (Ameryka) 
na koniu ,Showgirl* — 12 pkt. karnych, trze- 
ci von Rosen (Szwecja) na koniu „Empir* (16 
punktów karnych) 4) kpt. Bradiord (Amery- 
ka) 24 pkt. karne, 5) kpt. Hallberg (Szwecja) 
50 i pół pkt. karnych. 

Ze startujących drużyn żadna nieukończyła 
biegu. Nagrody zespołowej nie przyznano więc 
nikomu. Startowały 4 drużyny: Ameryki, ja- 
ponji, Szwecji i Meksyku. 

WALASIEWICZÓWNA ODRZUCIŁA PROPO- 
ZYCJE AMERYKAŃSKIE 

LOS ANGELES. PAT. Mistrzyni Świata i 
Polski Stanisiawa Walasiewiczówna otrzymała 
ostatnio liczne świetne propozycje od amery- 
kańskich menagerów. Walasiewiczówna wszy- 
stkie propozycje odrzuciła. - Nasza mistrzyni, 
jak wiadomo opuszcza Amerykę i wraca do 
Polski, gdzie wstąpi na studja w Centralnym 
Instytucie Wychowania Fizycznego. 
CZY KUSOCIŃSKI WYSTĄPI W BERLINIE? 

BERLIN. PAT. Biuro Wolifa donosi, że 
część uczestników olimpjady po zawodach w 
Los Angeles weźmie udział w rozmaitych więk- 
szych imprezach sportowych, zorganizowanych 
we wszystkich prawie państwach. M. in. Eddie 
Telan i Leo Sexton startować będą na wiel- 
kica międzynarodowych zawodach w Gótebur- 
gu w okresie od 11 do 18 września. W koń- 
cu września odbędą się również wielkie mię- 
dzynarodowe zawody lekkoatletyczne w Ber- 
linie. Oficjalna agencja niemiecka wymienia 
między uczestnikami Jonatha, Tolana Sexto- 
na, lorda Burghley'a, Hampsona, Ramplinga i 
Kusocińskiego. 
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mi, wyciągnąć się na świeżem, paciiną- 
cem sianie. Żadne posłanie nie wydaje 
się tak wygodne. Kartoile i mleko sma- 
kuje jak najbardziej wyszukane potrawy. 
Jedna tylko jest rzecz niemiła, to wcią- 
ganie szczelnie wypakowanych  rozmai- 

temi rzeczami kajaków do stodół na no- 
cleg. 

W drugim dniu wycieczki, wypadł 
najgorszy bodaj odcinek drogi. Na każ- 
dym zakręcie witał nas wściekły prąd, 
po przebyciu którego z trudem można 
było złapać oddech. Kajak przebywają- 
cy prąd, podobny jest do muchy, która 
trafi do lepu i stara się stamtąd wydo- 
stać. Załoga wymachuje wiosłani w 
przyśpieszonem tempie, aby krėtkiemi, 
silnemi uderzeniami wydostać się ne spo- 
kojniejszą: wodę. Niektóre prądy bviy 
tak silne i było tam tak płytko, że je- 
dynem wyjściem z sytuacji, była kolo- 
wanie kajaka. 

Wycieczka nasza odbyła się szczę- 
śliwie bez wię<szych przygód i '*ypad- 
ków, « ile ni: liczyć przewrócenia się 
kajaka admira:skiego w Birach, gdzie 

  

zamierzaliśmy stanąć na odpoczyńek. 
Kajak przewróci się tuż przy brzezu, 
ale było tam dostatecznie wody, aby 
pledy i ubrania solidnie namokły. Wy- 
łapywanie rzeczy, a następnie suszenie, 
zajęło tyle czasu, że już tego dnia nie 
mogliśmy odrobić swoich 20 klm. i dla- 
tego w ostatnim dniu zmuszeni byliśmy 
do większego wysiłku. 
Gdyśmy więc wieczorem przybili do pro- 
wizorycznej przystani w Janinowie i wy- 
siedlismy na brzeg, wszystko dokoła nas 
kołowało, a w uszach drgała melodja 
miarowych uderzeń wiosła. Nie żałowa- 
liśmy jednak wysiłku, orzeźwiający po- 
wiew lasów, wspaniałe brzegi Wilji, za- 

CZANG - TSUE - LIANGA 

moenictwa. Rząd japoński, uznający ©d- 
dawna konieczność utworzenia órganu, 
zdolnego do skorordynowania rozmaitych 
istytucyj japońskich w Mandżurji, posta- 
nowił przeprowadzić zamierzony cei, po 
wierzając zarówno służbę  konsularną, 
jak i naczelne dowództwo armji japoń- 
skiej w Mandżurji jednej osobie. . 

Dnia 8 sierpnia naczelnym wodzem, 
a jednocześnie nadzwyczajnym ambasa- 
Huto. Gen. Huto nie posiada zatem żad- 
dorem japońskim mianowany został gen. 
nych listów uwierzytelniających i nomi 
nacja jego dokonana została jednostron- 
nie przez Japonję. 

KRWAWY DZIEŃ LOTNICZY W CZE. 

CHOSŁOWACJI 

PRAGA, PAT. Wczoraj popołudniu w 
czasie lotów dla publiczności z okazji dnia 
lotniczego Ligi Lotniczej im. Masaryka w 
Lovisicach nastąpiła katastrofa. Jeden z 

samolotów wpadł w: korkociąg i uderzył 
całą siłą o ziemię. Wszyscy pasażerowie w 

liczbie 4 zabili się na miejscu, pilot jest 

wyposażonego w nadzwyczajne pełno- ciężko ranny. 

  

eciu Olimpjady 
CIEKAWE OBLICZENIA 

HELSINGFORS. PAT. Specjalny koresppi- 
dent „Helsingin Sanomat* zwraca uwagę na 
ciekawy iakt. Mianowicie: w skład drużyny 
olimpijskiej Stanów Zjednoczonych wchodzi 
tylko 10 proc. starych olimpijczyków, a prawie 
90 proc. sił nowych i świeżych. W drużynie 
fińskiej siły nowe wynoszą tylko 60  proc., 
przyczem stosunek ten zmienia się na nieko- 
rzyść sił nowych, jeśli chodzi o biegi, w któ- 
rych stają prawie wyłącznie parokrotni olim- 
pijczycy. Liczby te — zdaniem korespondea- 
ta — nie świadczą o należytym rozwoju lekko- 
atletyki w młodszej generacji Finnów. 

+ 

Na specjalną uwagę zasiuguje również ta- 
bela narodowości, zgłoszonych w poszczegól- 
nych dziedzinach sportu na Olimpjadzie. Re- 
kordowa była liczba 20 narodowości, biorą- 
cych udział w zawodach zapaśniczych. Frek- 
wencja ta bije wszystkie dotychczasowe rekor- 
dy. W lekkoatletycznych zawodach wzięli u- 
dział przedstawiciele 34 państw. W zawodach 
pływackich uczestniczyło 21 narodowości. W 
pięściarstwie 13, w wioślarstwie 16, w kolar- 
stwie 15, w strzelectwie 13, w nowoczesnym 
pięcioboju 12, w żeglarstwie 11, w podnosze- 
niu ciężarów 11, w hippice 9, w gimnastyce 7. 
nu5eohsS,l 

  
    

Gsrgonowa przed sądem 
w Krakowie 

ROZPRAWA ODBĘDZIE SIĘ 

W LISTOPADZIE 

Wyrok Sądu Najwyższego w Warsza- 

wie z dnia 21 lipca br. uchylił wyrok sądu 
przysięgłych we Lwowie, skszujący Ritę 
Gorgonową za zamordowanie śp. Lusi Za- 
rembianki na karę śmierci przez powiesze- 

nie i postanowił przekazać sprawę Sądowi 

Okręgowemu Karmemu w: Krakowie jako 
sądowi przysięgłych do ponownego rozpa- 

trzenia. 

Onegdaj właśnie prezydjum Sądu Okrę 
gowego w Krakowie otrzymało trzy pokaź- 
nej objętości tomy aktów sprawy Gorgo- 
nowej, 

Akta te, natychmiast po ich nadejściu, 

zostaly przekazane do [Prokuratury przy 

Sądzie Okręgowym Karnym, gdzie zostaną 

powierzone jednemu z prokuratorów, któ- 
ry zaznajomi się z ich treścią i który bę- 
dzie oskarżającym na rozprawie. 

Ukończenia prac w Prokuraturze naie- 
ży się spodziewać z końcem bieżącego ty- 

godnia, poczem akta wrócą znów do prezy- 
djum Sądu, gdzie zostanie wyznaczona roz 

prawa. 4 
Ponieważ rozprawy na, kadencję wrześ- 

niową zostały już wyznaczone, a także ze 
względu na stan zdrowia Gorgonowej, na- 

leży się spodziewać, iż rozprawa sądowa 
odbędzie się dopiero w: listopadzie. 

nych oczu i nerwów po siedzeniu w mie- 
ście, jakże rozkosznym wypoczynkiem. 
Tu, wśród lasów, na wodzie, zapomina 
się o wszystkiem: o kryzysie, o wekslach, 
o codziennych kłopotach, które mimo, że 
drobne, przez ich ciągłość wydają się 
znaczne i dokuczliwe... 

Po kilkudniowym wypoczynku, ru- 
szyliśmy na dalszą włóczęgę na jeziora 
Dubieńskie. Wśród jezior Wileńszczy- 
zny są one najmniej znane i odwie- 
dzane. Być może, jest to skutek granicy li 
tewskiej, która biegnie jeziorem i które 
niemal całe znajduje się już w stre- 

fie granicznej. Jeziora Dubieńskie, to 
cały kompleks wodny, ciągnący się 
na przestrzeni 25 klm. Niestety, tylko dro 
bna część tego pasma jezior należy «lo 
nas, reszta zakończona ruinami historycz 
nego zamku w Dubinkach, znajduje się 
już za niedostępną granicą. 

Do jezior musieliśmy odbyć dość 
skomplikowaną drogę. Bezpośrednio moż 
na byłoby dojechać, gdyby podróż w gó- 

rę Poddubinką, była możliwa. Wartki 

niezwykle w dolnym biegu prąd i ka- 
mieniste łożysko wymagałoby w wielu 

miejscach przenoszenia kajaków, co 

znowuż do przyjemności nie należy. Zde- 

cydowaliśmy tedy dopłynąć  Žejmianą 

do punktu, skąd najbliżej jest do jezior 
i stamtąd'przewieźć kajaki końmi. Ta 
lądowa droga kajakami trwała niespełna 
dwie godziny i równo w południe byli- 
śmy już na brzegu jeziora Żingiańskie- 
go w pobliżu wsi Kragżle. 

Przepiękna otwiera się panorama, 
gdy ze wzgórz, otaczających jezioro, po- 
krytych wysokopiennym lasem, spojrzy- 
my na olbrzymią  ciemno-szmaragdową 
taflę wodną. Jak w najlepszem lustrze 

lane potokami słońca, były dla zmęczo- odbijają się obłoczki, niebotyczne sosnv 

' 

W WIRZE STOLICY 
SZERMIERKA I WIOŚLARKA 

Nasi szermierze zrobili, czego się po nich 

spodziewaliśmy się. Włosi są od nas о klasę 

lepsi, Węgrzy o niebo — tak bylo w Amster- 

damie, tak było i obecnie. Ale trzecie miejsce 

zatrzymaliśmy; zwycięstwo nad Yankesami, 

co nagle poczuli w sobie krew rycerską, przy- 

szło nam niesłychanie mozolnie, zawdzięczamy 

je Papemu, najlepszemu naszemu szabliście i 

Suskiemu, który okazał iście stalowe nerwy. W 

konkurencji jednostkowej — klapa. Mamy rów- 

ną drużynę, nasze asy są zerami wobec po- 

szczególnych asów innych krajów. 

Wioślarze uniknęli lynchu w kraju i ura- 

towali zarząd związku. Trzeba wiedzieć, że 

tyko Budzyński i Mikołajczyk nie budzili za- 

strzeżeń, nikt nie negował ich supremacji w 

kraju. Natomiast cztery faski: Braun, Slązak, 
Urban, Kobyliński, starzy wioślarze A 

X razy bici przez poznańskie 0:4, pokłócili się 

tej zimy z macierzystym A.Z.S.-em i przeszli 

gremjainie do W.T.W. Wiosenną eliminację 

wygrali tuchsem, nieprzekorywująco. Wystar- 

czyło. Wpływowe W.T.W. dopięło, że bez dal- 

szych sprawdzianów, wysłano całą czwórkę ze 

Skolimowskim — również z AZS-u na Olim- 
piadę. Ileż razy taki Kusociński, czy Weissów- 

na, musieli startować, ile dać dowodów swej 

klasy, by im zafundowano podróż. Wioślarzom 

wystarczył jeden marny bieg. Nawet później 

nie stawali do regat w Warszawie, tak się ba- 

li dostać w skórę od byle kogo. 

"To też drugie i trzecie miejsce osady W.T. 

W. na Olimpiadzie napawają nas szczęśliwym 

optymizmem. To nie są przecie żadne fenome- 

ny, mamy dużo w Polsce wioślarzy im rów- 

nych i paru nieco lepszych. Najwidoczniej wio- 

šlarka stoi u nas dobrze. Karol. 

  

Doniosłe odkrycia archeolo- 
giczne w Watykanie 

W wyniku prac, prowadzonych pod kie 
rownictwem inżyniera Momo z urzędu ro- 
bót publicznych oraz profesora Josi i Mgra 
Le Grelle, odnaleziona została w obrębie 
miasta watykańskiego droga triumfalna. 

Na głębokości 14 metrów odkopano ulicę, 
wyłożoną brukiem bazaltowym, który za- 
chował się całkowicie. Dzięki temu odkry- 
ciu po raz pierwszy umożliwione zostamie 

bliższe określenie miejsca grobu św. Pio- 
tra. т 

  

WODZ POWSTANIA W/ HiSZPANJI 

  
Na zdjęciu widzimy gen. San Jurio, 

wodza powstania monarchistycznego w 
Hiszpanii, które wskutek braku organizacji 

zakończyło się niepowodzeniem. 
Gen. San jurio został ujęty i 

pod sąd wojenny. 
oddany 

i świerki. Przedziwny spokój płynie z 

tej masy wód, żaden powiew nie' mar- 

szczy powierzchni, wszystko zdaje się 
zamarło w niemym zachwycie dla rozto- 
czonego wokół piękna. 

Jezioro jest bardzo głębokie. Pięć, 
dziesięć metrów od brzegu i już wiosłem 
nie można znaleźć dna. Przeciętna głę- 
bia 20 — 30 mtr. 

Mimo zmęczenia po marszu, wyłado- 
wujemy jaknajszybciej kajaki i ruszamy. 
w drogę. Od zachodu nadciąga burza, 

musimy czemprędzej dopłynąć do wsi 

Kragżle, aby nie złapał deszcz. Po wio- 

słowaniu na rzece, gdzie wciąż trzeba 

było walczyć z prądem, tu jazda kaja- 

kiem jest prawdziwą rozkoszą, drobne 

poruszenie wiosła i kajak sunie się szyb 
ko naprzód. Właściwe rozmiary jeziora 
dopiero można określić, gdy się wyjedzie 
na środek. Przewrócić się tutaj byłoby 
bardzo „obojętnie". Na szczęście burza 
poszła w bok. Jezioro Żingiańskie całe 
schowane w kotlinie, jest bardzo spokoj- 
ne. Nawet w czasie dużego wiatru, niema 
tu fali. 

Od Kragżli, położonych u wylotu je- 
ziora do osady rybackiej Żingi, jest do- 
brych 6 — 7 klm. Przebywa się je jed- 
nak bez zmęczenia. Brzegi tu i ówdzie 
porosłe tatarakiem, pełne są dzikiego 
ptactwa. Istny raj dla myśliwego. Obii- 
tość kaczek jest tak wielka, że wiosłem 
możnaby zabijać młode. Kilkakrotnie 
spotykaliśmy stadka po 8— 9 sztuk mło 
dych kaczek bez matki, które aby spło- 
szyć i zmusić do ucieczki, trzeba było 
porządnie walić wiosłem w wodę. 

Esquire.



  

tla odcinku gospodarczym 
Czego nie należy robić 

W Nr. 166 „Słowa” p. Berezowski wy- 
stąpił z artykułem pod tytułem „Co nale- 
ży robić?" 

Sądzę, że zacna chęć dodania otuchy 

rolnikom kierowała piórem autora. Jednak 

uważam, że podawane rady mogą okazać 

się zgubne dla rolników zdezorjentowanych 
zupełnie w sytuacji. 

W czasach normalnych były pewne re- 
cepty, trzymając się których, rolnik był 
pewien, że nietylko zwiąże koniec z koń- 
cem, aie i pewien zysk z gospodarstwa 0- 
siągnie, tem większy, im urodzaj będzie 
zmaczniejszy a produkt lepszego gatunku. 

Wiedział on też, że na wiosnę otrzyma 

większą cenę za zboże, że utuczony wół lub 

świnia da większy zysk, niż przy sprzeda- 
ży sztuki chudej itd. 

Dziś wszystko do góry nogami się, prze 
wróciło i nikt nie jest w: możności powie- 

dzieć, kiedy i co można lepiej spieniężyć. 
Jest właściwie gorzej: mie sposób roz- 

strzygmąć pytania, czy jest jakaś gałąź 

produkcji rolnej, któraby miała szanse о- 

płacenia się. * 
Pan Berezowski zaleca standaryzację 

zbóż, wykazując, że żyto jednolite gatun- 

kowe płaciło 21—23 gr. za kg., podczas 

gdy chłopskie zaledwie 18 gr. — Nikt się 

o to spierać nie będzie, nawet nie podnie- 

sie objekcji, że to lepsze żyto drożej koszto 

wało producenta. Jest inna pnzyczyna zła, 

którą p. B. widocznie przeoczył: opłacal- 

ność żyta przy cenie 21—23 gr i to loco 

Warszawa, a więc z dodaniem 4 gr. za 

przewóz do ceny miejscowej. 
Wiadomem mam jest, że za żyto przy 

normalnym unodzaju 1600 kg. z 1 ha. daje 

zysk przy cenie 30 gr. za ikg, pszenica przy 

cenie 35—36 gr. Już przy mniejszym uro- 

dzaju, nie mówiąc o klęskach, rolnik zysku 

nie ma. 

Dopiero przy tych cenach oplacają się 

mawozy sztuczne, u nas o tyle droższe, że 

dochodzi daleki transport, a potrąca się z 

ceny zboża fracht do rynków zbytu, odle- 

głych o 600—800 km. 
Zalecane przez p. B. użycie nawozów 

sztucznych, które wedle jego obliczenia 

daje okrągłe zero, jest zgoła nie do zale- 

cenia, gdyż zaprowadza element ryzyka 

tam, gdzie rolnik na włosku wisi, ponieważ 

mieurodzaj, choćby mały, już pozostawi 

długi za nawozy kupione i zwiększając 

plon, powiększy jeszcze nadprodukcję na 

rynku światowym, czyli będzie czynnością 

przeciwko samemu sobie skierowaną. 

Sęk więc w tem, że cena najwyższa na 

rynku światowym za zboże stańdaryzowa- 

ne nie opłaca kosztów: produkcji, Zresztą 
wiemy, że cena głównych zbóż oderwała 

się od cen rynków zagranicznych i jest u 

naswyższą, dzięki zwrotowi ceł i zakupom 

interwencyjnym. 
Nie ma więc powodu p. B. biadać, że 

część zboża zostaje w kraju. Dziś należy 
skalkulować ceny przy ekstensywnem go- 
spodarstwie, jeszcze możliwy jest jaki- 

taki zysk, któryby pozwolił na opłacenie 

robotników, podatków, asekuracji i in- 

mych mniejszych ciężarów, przy wydajno- 

ści naturalnej roli, a jeżeli i tu wykazuje 
się deficyt, to należy gospodarstwo bądź 

prowadzić z połownikami, bądź zamknąć 

zupeinie ,wykorzystywując łąki i pastwi- 

ska. 
Naturalnie mowy być nie może o me- 

ljoracjach robionych z pożyczek, ani o ku- 

pnie narzędzi, remoncie budynków itp. 

Czas kryzysu należy przetrwać, zapa- 
dając w śpiączkę gospodarczą, jak niedź- 
wiedź podczas zimy, gdy warunków do ży- 

cia czynnego mu brak. 

Jeżeli warsztaty, fabryki, handle zamy- 

kają swoje podwoje, gdy ikonjunktura 

składa się dla nich niepomyślnie, to dla- 

czego rolnictwo ma postępować inaczej i 

ginąć dla idei błędnej, produkowania defi- 

tytowego? 
Przecież żaden konsument  „ideowo* 

nie płaci drożej za towar dla podtrzyma- 

mia producenta, jeno wciąż jeszcze ovniża 
ceny do granic mawet śmiesznych. 

Rolnik nie mając żadnego moralnego 
obowiązku gospodarowania duand meme, 
gdy go to do ruiny prowadzi. 

Wiemy dobrze, że rolnikowi jest nie- 

zmiernie trudniej niż fabrykantom zatrzy- 

mać swój warsztat lub go sprowadzić z 

wyższej do niższej kategorji, tem nie mniej 

musi on pamiętać, że jeżeli będzie się u- 
pierał przy deficytowem prowadzeniu, to 
zginie i warsztat gospodarczy i on sam, a 

nikt się mad nim litować nie będzie i po- 

miocy nie zaofiaruje. 
Daruje mi p. B., ale pomimo najlepszej 

chęci, nie potrafilem odczytać zawartej 

Jego myśli 'w następującym passusie: 

„Wszelkie twierdzenia 0 nadprodukcji: u- 

ważam za bezpodstawne, gdyż obywatel 

polski mie jest głodny w ścisłem znaczeniu 
tego słowa, lecz jest pozbawiony najprymi 
tywniejszych potrzeb, przez, jak wyżej 
wskazałem, opieszałość albo niezrozumie- 
mie rzeczy”. 

Historja z owym mieszczęsnym nowo- 
„gródczaninem, co ma 14.000 główek sera, 

a brak mu tylko jednej główki na wlasnej 

szyi, wydaje mi się nieco dziwną. P. B. pi- 

sze, йе ów obywatel, choć „siedzi na se- 
rach, obok nich i pod nimi“ i wciąż na- 

rzeka ma brak zbytu, nie chciał być urato- 
wany przez p. B. i nie posłał próbek: do 
wskazanego handlu, a więc należy konklu- 
dować, że jest to typowy niezdara, safan- 
duła, jełopa i co tam jeszcze. 

Sądzę, że taki pan, co wyprodukował 
14.000 główek sera, nie upadł na glowę i 

zapewne nie od dziś serami się zajmuje i 
wie gdzie i jak zbywać a handlarze o takim 
producencie wiedzą doskonale. 

Rzecz w tem p. B,. że dają za te sery 
po 1,50 zł, za kg. i to niechętnie, gdyż jest 

duża nadprodukcja i wcale eksport o nie 
wielkim głosem nie woła. Zresztą może ów 
miedolęga potrafił w ciągu owych 8 tygo- 
dni. uplasować swój towar korzystniej, niż 
w owej wileńskiej firmie. 

Skąd p. B. wynalazł 5 tysięcy beczek 
kiszonych ogórków i kapusty, co mają 

gnić, „podczas gdy rynki zagraniczne za- 
rzucają nas zapotrzebowaniami na dzie- 
siątki tysięcy beczek ogórków i kapusty"! 
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KOMUNIKAT STACJI METEOROLQ- 

GICZNEJ U.S.B. W WILNIE 

Z dnia 16 sierpnia br. 
Ciśnienie średnie: 765. 

Temperatura średnia': 

Temperatura najwyższa 

Temperatura najniższa: 

Opad: ślad. 

Wiatr: północno - zachodni. 

Tendencja: stan stały. 
Uwagi: opady przelotne. 

URZĘDOWA 
— f diazd premjera Prystcru - - Pan 

prezes kady Ministro v A. Prysior odjc- 
ciał w poniedziałek wiec.c:ciu z powro 
цна do Warszawy. . 
— Osobiste. — Wojewoda wileński p. Becz- 

kowicz wrócił z urlopu wypoczynkowego. 
Również 'wrócił z urlopu prezes Sądu O- 

kręgowego p. Kaduszkiewicz. 
MIEJSKA 

— ROBOTY KLINKIEROWE NA UL. 
ZAMKOWEJ. Transporty klinkierów wciąż 
przybywają do Wilna, tak, że rozpoczęcia 
robót przy budowie nowej jezdni należy się 
spodziewać już w przyszłym tygodniu. 

Przedtem jednak z ulicy Zamkowej u- 
sunięty zostanie dotychczasowy bruk, co 
magistrat ma niebawem uskutecznić. 

Na czas układania nowej jezdni ulica 
Zamkowa będzie zamknięta dla ruchu ko- 

łowego i wszystkie pojazdy skierowane z0- 
staną w boczne ulice. — Autobusowa linja 

pierwsza będzie przechodziła ulicami: Bo- 

mifraterską, Ludwisarską, Wileńską i Nie- 
miecką, zaś linja trzecia przez Bonifrater- 
ską, Ludwisarską, Poznańską, Zawalną i 
Wielką 'Pohulankę. 

— „ak to było . zeeperm węgla 
Przez nesto. -— W związku z pogłoska- 
im, że 1:6 terenie mi. stratu natrafiono 
na nadtzycia przy zakupie węgła dja 
mi... uzyskaliśmy pewra wyjaśnienia, 
ktćre zaprzeczają tym pogłoskom. 

Pitzydjum magistra.i;, wnikając w 
gospodarkę poszczególnych działów, -— 
zwróciło uwagę na koszta opału, ceny 
którego w pewnych wypadkach wykazy 
wały pewne odchylenia od cen rynko- 
wych. Niedociągnięcia te należy jednak 
złożyć na karb wahań cennika i różni- 
cę wynikającą z kosztów transportu, któ 
re ulegają częstym zmianom. 

— ŁAWNIK SAFAREWICZ OBEJ- 
MUJE URZĘDOWANIE. W tych dniach 
nowoobrany ławnik dr. Safarewicz obej- 
mie obowiązki Szefa Sekcji Zdrowia 
i Opieki Społecznej, Ponadto dr. Safare- 

wicz wespół z wiceprezydentem  Czyżem 
będzie zastępował prezydenta  Maleszew- 

skiego, ma czas jego urlopu. 

Zwraca uwagę fakt, że w moku bieża- 
cym zastępstwo prezydenta powierzone 
zostało dwóm osobom, podczas gdy w 
latach ubiegłych zastępstwo obejmowai 
jedynie wiceprezydent Czyż. 

— Posiedzenie Komisji Ziemskiej. — W dn. 
12 sierpnia 1932 r. pod przewodnictwem p. o. 
prezesa Okręgowego Urzędu "iem kiego w 
Wilnie, naczelnika wydziału p. Iadeusza Że- 
moytelar, odbyło się posiedzenie (Oxregowej 
pó) Ziemskiej, na którem rozpoznane zosta 

2 sprawy scalenia: wsi Popiszki, Gudejki, 
m-ka Rudomino, folw. Leonowo, Piotrowszczy- 
zna, wsi Litwinki, Bucewicze, Miłejkowo, Stul- 
gi, Dziahowce. Łopocie. Bujki. Chozów, Mace- 
lany Oplesa I oraz wsi Krąśne I; 

sprawy likwidacji serwitutów obciążających: 
maj. Paulinowo na rzecz wsi Wołkowszczyz- 
na, oraz na rzecz wsi Śniegi, maj. Ustroń na 
rzecz wsi Kusztele, maj. Łopaczewo na rzecz 
wsi Zawrotki, maj. Belmont na rzecz wsi Du- 
kiele oraz na rzecz wsi Borowiki, maj. Woropa 
jewo na rzecz wsi Hrybły, Słoboda, Żukow- 
Szczyzna, oraz Ahalnica Wielka, folw. Mańko- 
wicze na rzecz wsi Mańkowicze oraz maj. Bo- 
hiń ną rzecz wsi Dundowszczyzna; 

sprawę ustalenia wynagrodzenia za nieru- 
chomość ziemską Korzyść, przejętą na rzecz 
państwa oraz inne sprawy wchodzące w zakres 
działania Okręgowego Urzędu Ziemskiego w 
Wilnie. 

— CO BĘDZIE Z CENNIKIEM ŁÓD- 
KARSKIM. Mimo że Oddział Wodny UL 
rzędu Wojewódzkiego opracował cennik 
jprzejazdów łodziami przez Wilję  okire- 
ślając jednorazowy przejazd 10 groszy, 

łódkarze w dalszym ciągu żądają opła- 
ty 20 groszowej, 
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POCZTOWA 
— SKRZYNKI POCZTY LOTNICZEJ. 

Wczoraj rozmieszczone zostały w mieście 
skrzynki poczty lotniczej. M. in. skrzynkę 

NIKĄ DZIŚ 
lotniczą umieszczono ma ul. Mickiewicza 

przy gmachu Braci Jabłkowskich. 
Dyrekcja Poczt i Telegrafów w Wilnie ko 

munikuje: р 
W związku z uruchomieniem linji lotniczej 

Warszawa — Wilno — Ryga — Tallin, oraz 
z zaprowądzeniem pocztowych przesyłek tak 
listowych jak i paczkowych —: Zarząd Pocz- 
towy wywiesił 4 skrzynki lotnicze dla listowej 

espondencji lotniczej, a mianowicie: 1) przy 
ędzie pocztowym Wilno 1, ul. Wielka, 2) 

przy urzędzie pocztowym Wilno 10, ul. Zawal- 
na, 3) na gmachu stacji kolejowej ze strony 
miasta i 4) na budynku Braci Jabikowskich 
przy zbiegu ulic Mickiewicza, Jagiellońskiej i 
Wileńskiej. 

Opróżnianie skrzynek lotniczych odbywać 
się będzie na pół godziny przed odejściem au- 
tobusów z Wilna do portu lotniczego w Poru- 
banku. Korespondencja, wrzucona do skrzy- 
nek lotniczych po odejściu autobusów do por- 
tu lotniczego na Porubankji, będzie odprawia- 
na do miejsca przeznaczenia najbliższą odpra- 
wą kolejową i traktowana dalej jako korespon- 
dencja lotniczą. : Nuno ik 

SZKOLNA 
— PRYWATNA SZKOŁA. [POWSZE- 

CHNA. Wobec wejścia w życie z dniem 1 
września br. reformy: szkolnej, klasy pierw 

a w gimnazjach przestają istnieć. W ro- 

ku przyszłym skasowane będą także kla- 

sy drugie M.loūziež mw wieku szkolnym kie 

rować się musi siłą rzeczy do szkół pow- 

szechnych. Dla odciążenia publicznego 

szkolnictwa powszechnego, zachodzi po- 

trzeba powołania powszechnych szkół pry- 

watnych. 

Grono mauczycieli, absolwentów uni- 

wersytetu przy poparciu profesorów uni- 

wersytetu zorganizowało taką szkołę w 

Wilnie. Nauczanie oparte będzie na naj- 

nowszych postulatach pedagogiki. Zapisy 

rozpoczną się koło 20 bm. 
Szkoła mieścić się będzie w: specjalnie 

odremontowanym i przystosowanym lok :- 

lu przy ul. Wiwulskiego 4-7, 
— Roczna Szkoła Rracownic Gospodar- 

czych Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet 

przy ul. Jagiellońskiej Nr. 3-5 m. 3, przyjmuje 

zapisy nowowstępujących uczennic od dnia 16 

sierpnia do 1 września codziennie od godz. 
10-eį do godz. 12-€j. 

Zadaniem Szkoły jest przygotować prakty- 

cznie dziewczęta w dziedzinie gospodarstwa 

domowego. 
— Koncesjonowane przez Kuratorjum Okrę 

gu Szkolnego Wileńskiego Koedukacyjne Kur- 

sy Wieczorowe (z programem gimnazjów pan 

stwowych) im. Komisji Edukacji Narodowej 
(Mickiewicza 23) pod protektoratem Polskiej 

Macierzy Szkolnej w Wilnie od dnia 15 sierj'- 

nia rb. przyjmuje zapisy na rok szkolny 1932 

—33 do wszystkich klas gimnazjum: typ mata- 

matyczno - przyrodniczy, i humanistyczny, sy 

stem półroczn. Zakres: Duża matura, mała ma 

tura. szkoła powsz. Odczyty. Lekarz szkolny. 

Nauka rozpocznie się dnia l-go września. 

Sekretarjat Kursów czynny od godz. 15 do 

20 prócz świąt i niedziel. we własnym loka- 
lu przy ul. Mickiewicza 23, 
JKINA 

   

  

RÓŻNE 
— RUCHOMA WYSTAWA PRZEMY- 

SŁU KRAJOWEGO I RZEMIO“ 
WILNIE. Izba Rzemieślnicza w Wilnie za- 
wiadamia, iż w dniu 18 sierpnia br. o g. 

19-tej w lokolu Izby przy: ul. Mickiewicza 

Nr. 23 odbędzie się zebranie z udziałem 

przedstawicieli Cechów, organizacyj rze- 

mieślniczych i szkół zawodowych, w. 5рга- 
wie udziału w Wystawie Ruchomej Prze- 
mysłu Krajowego i Rzemiosła w. Wilnie. 

— ОНсег japoński w Wilnie. — Wczoraj 
bawił w naszem mieście attache woiskowy Ja- 
ponji, który m. in. odwiedził dowództw1 puł- 

ków roziokowanych w koszarach I brygady. 

— Z policji. — Kierownik wydziału sledcze 
go na m. Wilno kom. Wasilewski rozpoczął 
korzystanie z urlopu wypoczynkowego. 

— Działacz żydowski z Ameryki. — Przez 
dwa dni przebywał w Wilnie członek parla- 
mentu Stanów Zjednoczonych p. Samuel Dik- 
stejn, rodem z Wilna. 

Dikstejn jest przewodniczącym komisii em1- 
gracyjnej i zwiedza ośrodki żydowskie w ce- 
lu zorentowania co do możliwości imigracyj- 
nych wśród żydów... 

We wtorek gość amerykański odjechał do 
Mołodeczna. 

TEATR I MUZYKA 
— W Parku Żeligowskiego. — Dziś wy- 

stęp znakomitego tenora Opery Warsz. Stani- 
sława Gruszczyńskiego oraz wielka rewja ar- 
tystów teatru „Morskie Oko“ z Ludwikiem Sem 
polińskim na czele. W programie najnowsze 
przeboje rewjowe. Wejście tylko 40 gr. Jutro 
jeden tylko koncert, w którym . wystąpi teno- 
menalny i pierwszy baryton Opery Warszaw- 

skiej Eugenjusz Mossakowski. Początek o 
godz. 8-15 wiecz. 

— Ostatnie przedstawienia „Azefą* —Dziś 
we środę 17 bm. o godz. 8,15 fascynująca sztu 
ka „Azef*; w roli głównej Józef Winawer. 

Jutro we czwartek 18 bm. o godz. 8,15 — 
„Azef“. 

— Rewja Warszawska w teatrze Letnim. — 
Dziś we środę 17 bm. o godz. 8,15 barwna i 
arcywesoła rewja p.t. „Weź ten kwiątek na 
zadatek z udziałem p.p. St. Gruszczyńskiego (I 
tenora Opery Warsz.), Carnero, Kozłowskiej, 
Leitzkówny (primabalerina Opery Warsz.), Su 
limy - Jaszczołta oraz Ludwika Sempolińskie- 
go. Jutro i codziennie rewja. 

— Najbliższa premjera w Lutni. — W nad 
chodzącą sobotę dnia 20 sierpnia odbędzie się 
premjera w teatrze Lutnia p.t. „Kłopoty pana 
Bourrachona“, komedjo - farsa w 3-ch aktach 
Laurent Dillet'a w inscenizacji i z gościnnym 
występem znakomitego artysty teatrów łódz- 
kich Józefa Winawera. 

O jej! Jakie to są rynki, — kto i gdzie 
0 mich słyszał, jakie są poza Rosją kraje, 
konsumujące dziesiątki tysięcy beczek tych 
smakołyków ? 

Gdyby tak było rzeczywiście, czyżby 
nasz ruchliwy ludek handlarzy starozakon 
nych o tem się nie dowiedział? Wszak gdy 
jest zapotrzebowanie na grzyby, ptactwo, 
wędliny, wnet, o te produkty zabiegają. 

Zapewne byłyby i beczki dębowe i pa- 
rafina do nich (po co?) wnetby się zna- 
lazła, ale dotąd Izby Handlowo - (Przemy- 
słowe bodaj nie informowały, a jeżeli infor 
mowały, to najoczywiściej ceny oferowane 
nie wytrzymywały żadnej kalkulacji i nie, 
by polecone standaryzowanie nie pomogło, 
nawet przy bajecznie u nas niskiej cenie 
ogórków, i kapusty (ogórki 10 gr. za set- 
kę, kapusta 60 gr. za pud oczyszczonej). 

Zgadzam się z szanownym autorem, że 
dla handlu zagranicznego standaryzacja 
jest konieczną, ale sedno sprawy leży w o- 
płacalmości produkcji. 

Pięknie brzmiące zdanie p. B. „owoce 

pracy na roli mają duże możliwości kon- 
kurencyjne na światowych rynkach zbytu, 
lecz wymagają tylko umiejętności i stan- 

daryzacji*, jest ogólnikowym  traizmem, 
jak i zapewnienie, że Polska może wydo- 
stać się z trudności gospodarczych wyłą- 
cznie „przy usprawnieniu wytwórczości rol- 
miczej. 

Końcowe zdanie, zalecające „organizo- 
wanie i udoskonalenie handlu wewnątrz 
kraju i nazewnątrz, aby produkty miały 
zbyt, by wtedy nie były mam potrzebne po- 
życzki, które rujnują nasze warsztaty wy- 
sokiemi procentami i moralnie i materjal- 
nie”, przypomina radę doktora do szeregu 
chorych w szpitalu: „wracać do domu i 
robić co potrzeba!” 

Ale co i jak robić, Sz. p. Berezowski, 
tegośmy się nie dowiedzieli i z naszej stro- 
ny uważamy, że należy obecnie nie robić 
wszelkich czynności gospodarczych, które 
nie wytrzymują kalkulacji i to jest jedyne 
ogólne, praktyczne zalecenie. 

St. Wańkowicz. 
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WILNO. — Dziś w południe odbędzie się w 
wileńskim porcie lotniczym na Porubanku uro- 
czyste otwarcie nowej linji lotniczej Warszawa 
— Wilno — Ryga — Tallin. W związku z 0- 
twarciem komunikacji na tym nowym szłaku 
przybył do Wilna przed kilku dniami kie*ownik 
Wydziału Eksploatacji Polskich Linij LŁotn:- 
czych „Lot* z Warszawy inż. Ludwik Zejiert. 
celem wydania stos 'wnych ostatnich zarządzeń 
Inż. Zejtert reprezentować będzie zarząd „Lo- 
tu'* na dzisiejszej uroczystości. 

Program uroczystości jest następujący: go- 
dzina 12,15 — przybycie gości wileńskich z 
miasta, o godz. 12,30 — przylot pierwszego 
samolotu z Warszawy, godz. 12,35 — przemo 

wienia, godz. 12.55—odlot samolotu w dalszą 
drogę do Rygi i Tailina. o outsie samolotu 
będą zorganizowane prvpaganciewe loty nad 
Wilnem na drugim tac m Samym zapasowym: 
aeroplanie typu Fokkecn. Pokazowe loty będą 
bezpłatne, a osoby, które zechcą odbyć taki 
lot, proszone są o zapisanie się uprzednie przy 
specjalnym stoliku na lotnisku celem otrzyma- 
nia kolejnego numeru, gdyż ilość lotów będzie 
ograniczona. 

Dla ułatwienia dojazdu do stacji Poruba- 
nek Dyrekcja Kolei uruchomi specjalny pociąg 
który odejdzie z wileńskiego dworca osobowe- 
go o godzinie 11 min. 55, a z powrotem z Po 
rubanku o godz. 15-ej. 

Konsekracja kościoła 0.0. Bonif 
WILNO, W niedziełę dn. 14 b. m. i w 

poniedziałek w: kościele 00. Bonifratrów 

odbyły się uroczystości związane z kou- 

sekracją kościoła i wielkiego oltarza. 

W niedzielę o godzinie 6.30 wiecz. J 

E. ks. Metropolita Jałbrzykowski wszedł 

do kościoła z relikwjami św. zaś ceremo- 

Święto Wniebowzięcia 
WILNO. Dorocznym zwyczajem w dzień 

Wniebowzięcia N. M. Panny, w: Trokach 

odbywają się podmiosłe uroczystości koś- 
cieine. Podobnie i przedwczoraj Troki 

święciły ten dzień nadwyraz uroczyście na 

co się złożył liczny zjazd duchowieństwa 

i pielgrzymów przybyłych 2 najdalszych 
zakątków wileńszczyzny. Jak obliczają do 
Trok napłynęło około 15 tysięcy pątników. 

Rano przed cudownym obrazem M. B. 

  

Prace konserwatorskie za 
WILNO. — Wznowione w poło- 

wie ub. miesiąca roboty konserwatorskie: 
ruin zamkowych w Trokach trwają bez 
przerwy i szybko posuwają się naprzód 

Obecnie wykańcza się remont wielkiej 
wieży zamku głównego na wyspie. Za- 
kończenia prac należy się spodziewać w 
przyszłym tygodniu, poczem zostaną u- 

z 

ratrów 
nja odbyła się drugiego dnia rano. 

O godz. 10.30 J. E. odprawił w asy- 

ście duchowieństwa Mszę św. a następnie 

dokonał kosekracji kościoła i ołtarza 

Nieco potem odbyła się suma odpra- 

wiona przez ks. prałata Wołodźkę. Uroczy- 

stości asystowały liczne tłumy -wiernych. 

N. M. Panny w Trokach 
odprawiono kilka mszy św. zaś w połud- 
nie uroczystą sumę. 

Tylko część wiernych zdołała być obe- 
cna w kościele pozostałe zaś tłumy modli- 
ly się pod gołym niebem, zalegając okolicz- 
ne 'ereny. 

Wśród licznych procesyj, były również 
procesje Litwinów z okolicy, a nawet z 
pow. Święciańskiego. 

miu 
  

(BN. k L 

sunięte rusztowania, okalające basztę od 
dwóch lat. - 

Ponadto w roku bieżącym zakoń - 
czona zostanie konserwacja ściany przed 
niej zamku głównego, oraz zabezpieczo- 
ne będą gotyckie sklepione otwory o- 
kienne. Prace te przeciągną się do poło- 
wy września. 

Co będzie z górą Zamkową 
WILNO. — W róku 1930 mury na 

Górze Zamkowej poczęły osypywać się, 
więc miasto korzystając z pomocy finan- 
sowej państwa, zainicjowało odpowied- 
nie roboty konserwatorskie. 

Zgodnie z orzeczeniem komisji, któ- 
ra szczegółowo zbadała stan ruin, należa 
ło odremontować w pierwszym rzędzie 

basztę, zabezpieczając ją przed działa- 
niami atmosterycznemi. 

W roku bieżącym — nieukończonych 
prac nie wznowiono i skutki tego nie 
dały na siebie długo czekać. Już obecnie 
mury od strony składów saperskich przy 
ul. Syrokomli powoli osuwają się, gro- 
żąc całkowitem zniszczeniem, || 

Dockoła redukcji w Magistracie 
Utraci pracę trzydzieści osób 

Prace komisji powołanej do usprawnie- 
mia administracji miejskiej trwają bez 
przerwy. 

Powołani w skład komisji prof. Gut- 
kowski, naczelnik Rakowski i inspektor 
Żyłko i inni opracowują już referaty do- 
tyczące reorganizacji poszczególnych wy- 
działów Magistratu, mając na uwadze 

wspomniana usprawnienie biunowości jak 
również zwężenie wydatków personalnych. 

Jak wiadomo równolegle z pracami 
komisji postępują prace komisji reduk- 
cyjnej, która rozpatrując przedłożone 
przez poszczególne wydziały akty perso- 
nalne pracowników miejskich przedkłada 

wnioski redukcyjne w pierwszym rzędzie 

  

  

CO GRAJĄ W KINACH? 

Hollywood — Czerwonoskóry dżentelmen. 

HELIOS +- Dama z pieskiem. 

PAN. — Skandal w teatrze. 

Casino — Noc szału. 

ŚWIĄTOW!) — Szlakiem hańby. 

STYLOWY — Krwawy tyran Ben-Ali. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— SKARŻY OJCA O USIŁOWANIE 
ZABÓJSTWA. — Pomiędzy Piotrem kat 
kiewiczem (Raduńska 16) a jego synem 
Stanisławem trwał zatarg na tle podzia- 
łu majątku, czego. domagał się Stani- 
sław. Na tem tle wynikła pomiędzy nimi 
kłótnia, podczas której ojciec niespodzie 
wanie wydobył rewolwer i zmierzyw- 
szy do syna nacisnął cyngiel. Na szczę- 
ście rewolwer zac%ął się i nie wypalii. 
W związku z tem Ratkiewicz zaskarżył 
ojca © to, że usiłował go zastrzelić, 

— KASETKI ZE SZKOŁY TECHNICZNEJ. 
Na cmentarzu żydowskim znaleziono potzuco- 
ne wśród grobów dwie Kasetki, zrabowane 
wraz z 800 zł. przed tygodniem w szkole tech 
nicznej na Antokolu. 

Poszlakowanych o tę kradzież zatrzymano. 
— BÓJKA GAZECIARZY. — Na ulcy Rud- 

nickiej wynikła bójka pomiędzy dwoma kolpor 
terami gazet. Podczas bójki został dotkliwie 
pobity kolporter Pogorelski. Sprawcą był E- 
ber Berger. " 

— SAMOBÓJCZYNI Z GÓRY TRZYKRZY- 
skiej. — Wyjaśniło się, kim jest samobójczy- 
ni, która w niedzielę w południe, będąc na 
Górze Trzykrzyskiej wypiła esencji. 

Była to niejaka Galpernówna (Beliny 9), 
porzucona niedawno przez męża bez żadnych 
srodków do życia. 

— ŚMIERĆ POD POCIĄGIEM. Wczo 
raj pociąg osobowy zdążający z Wilna 
do Królewszczyzny na 10 kilometrze od 
Wina przejechał nieznanego męzczyziię, 
zarijając go na miejscu. Nazwiska tra- 
gwznie zmarłego narazie nie ustalono. 
Nie jest również wiadomem, czy miał tu 
rvieisce nieszczęśliwy wypadzk czy samo 
bos: MO. 

— Foszlakowara o  dz'eciobójstwo. 
Policja prowadzi śledztwo w sprawie An 
ny Korzanowej (Turgielska nr. 57), po 
sądzarej o uduszenie sweg» nowonaro- 
dzonego dziecka. Koczaunowa twierdzi, 
że dziecko zmarło śmiercią naturalną . 

OLKIENIKI 

— Strajk. — W tekturowni olkienickiej wy 
buch strajk na tle niewypłacenia zaległych na- 
leźności. Е 

  

mając na uwadze stan materjalny redu- 
kowanego. 

Na pierwszego sierpnia utraci prace 

kilkunastu pracowników. Również szyko- 
wane są wymówienia na wrzesień. 

Ogółem utraci w tym czasie pracę 30 
osób. Wziąwszy pod uwagę likwidację 
egzekucji miejskiej. Liczba zredukowanych 
„wzrośnie o dalsze 20 osób. 

Ponadto Komisja redukcyjna licząc 
się z całkowitem zlikwidowanism nie- 

których działów wi wydziale podatkowym 
co ma nastąpić z dniem 1 stycznia r. 
przyszłego, już obecnie przygatawia wnio- 
ski dalszych redukcyj. 

Z POGRANICZA 
— SAMOLOTY SOWIECKIE. — Koło Han 

cewicz zauważono 3 samoloty sowieckie, szy- 
bujące nad naszem terytorjum. 

— ZABITY PRZEMYTNIK. — W gminie 
trockiej koło wsi Kaźmierzówka Litwini za- 
strzelili znanego przemytnika Wacława Szpa- 
ka. Zwłoki będą wydane rodzinie. 

— SZAJKA BANDYCKA. W rejonie 

Mikłaszewicz i Filipowicz, KOP zlikwido- 
wal szajkę bandycką składającą się z 23 - 
osób 

ŚWIĘCIANY 
— ZEMSTA ODPALONEGO. — We 

wsi Antoksino gm. kołtyniańskiej doko- 
nano w nocy najścia na dom J. Stolisa. 

Podczas zajścia została ciężko po- 
kłuta nożami córka Stolisa. 

Zachodzi przypuszczenie, że dopu- 
ścił się napadu eks-narzeczony poszkodo 
wanej Winc. Paukszto, mieszkaniec tej- 
że wsi. 

USIŁOWANIE OBRABOWANIA 
KOŚCIOŁA 

WILNO. — Wczoraj w nocy nieznani spraw 
cy usiłowali dostać się do kościoła w Ławarysz 
kach. Drzwi od strony zakrystji okazały się je- 
dnak zbyt mocne i złoczyńcy o świcie zrezyg 
nowali z wyprawy i zbiegli. 

OTWARCIE LINJI LOTNICZEJ 
WARSZAWA — WILNO — RYGA — TALLIN 

Od godz. 11-ej z placu Katedralnego od- 
chodzić będą na Porubanek autobusy turysty- 
czne Towarzystwa Miejskich i Międzymiasto- 
wych Komunikacyj Autobusowych. 

Na uroczystości otwarcia obecny będzie p. 
wojewoda wileński Zygmunt Beczkowicz w 
otoczeniu przedstawicieli władz państwowych, 
cywilnych i wojskowych Oraz miejskich. — 
Przedstawiciele prasy wileńskiej udadzą się na 
lotnisko oddanym im do dyspozycji przez T-wa 
„Lot* specjalnym autobusem, który wyruszy 
o godzinie 11 min. 30 z przed siedziby tutej- 
szego oddziału PAT-a przy uł, Wileńskiej 14. 
Na Porubanku przygrywać będzie w czasie u- 
roczystości orkiestra wojskowa 5 p.p. Leg. 

* EJ * 
Specjalny autobus Polskich Linij Lotniczych 

„Lot* będzie we wtorki, czwartki i soboty © 
godzinie 14 min. 30 zabierał podróżnych, uda- 
jących się z Wilna do Warszawy i odwoziż ich 
na lotnisko. Autobus ten odjeżdżać będzie z 
przed hotelu Georgesa. W poniedziałki za$ śro 
dy i piątki autobus „Lotu* również z przed 
hotelu Georgesa, odjeżdżać będzie o godzinie 
9 min. 20, odwożąc podróżnych udających się 
do Rygi i Tallina. 

Podróż z Warszawy, do Wilna kosztować 
będzie 56 złotych, z Wilna do Rygi — 39 zi, 
z Wilna do Tailina—81 zł. Podróżni mają рга 
wo wziąć ze sobą bezpłatnie bagaż do 15 kg. 
za bagaż zaś ponad 15 kg. i za przesyłki to- 
warowe płacić się będzie: z Warszawy do Wil 
na i odwrotnie 50 gr. za kilogram, z Wilna 
do Rygi — 30 gr., z Wilna do Tallina — 65 
gr. za kg. ‚ 

Wszelkich iniormacyj udziela biuro „Lotu* 
w Wilnie na Porubanku tel. nr. 80. - 

Na linji Warszawa — Wilno — Ryga — 
Tallin przewozić będą podróżnych 8-osobowe 
samoloty typu Fokker, zaopatrzone w trzy Sil- 
niki Wrighta o łącznej nocy 660 HP, to jest 
po 220 HP każdy. T-wo „Lot* posiada 12 sa- 
molotow trójsilnikowych tego samego typu. — 
Każdy samolot posiadać będzie stację radjo- 
odbiorczą, dzięki czemu samolot pozostawać 
będzie jeszcze w czasie lotu w stałym kontak- 
cie z portami lotniczemi, które iniormować bę 
dą w czasie lotu prowadzągego samolot pilota 
o warunkach atmosierycznych, które panują 
na linji. Na linję lotniczą Warszawa — Wilno 
—Ryga — Tallin T-wo Polskich Linij Lotni- 
czych „Lot* odkomenderowało 4 najlepszych 
swych pilotów, z których każdy przeleciał już 
powyżej pół miljona kilometrów. Obsługę każ- 
dego samolotu stanowi prócz pilota również 
radjomechanik, umiejący także samodzielnie 
prowadzić samolot. 

Na lotnisku na Porubanku stać będzie za- 
wsze w rezerwie zapasowy trójsilnikowy samo 
lot Fokkera, ażeby w razie dostrzeżenia nawet 
najarobniejszej usterki w odbywającym podróż 
samołocie mógł zastąpić go w dalszej drodze. 
W Wilnie następować będzie również zmiana 
piłota. Oczekiwać tu będzie pilot, ażeby zastą- 
pić swego kolegę, który prowadził samołot z 
Warszawy do Wilna. 

Pole lotniskowe na Porubanku zestało po- 
większone o drugą taką samą przestrzeń, ja- 
ką zajmowało dotychczas. 

Na lotnisku zbudowany został przez Poi- 
skie Linje Lotnicze „Lot* prowizoryczny budy- 
nek, w którym znalazło pomieszczenie biuro 
wileńskiego oddziału „Lotu* pozostające pod 
kierownictwem wilnianina p. Kazimierza Mar- 
kiewicza, któremu dodano Kilka sił pomocni- 
czych. Ponieważ lotnisko wiłeńskie jest lotni- 
skiem paszportowo - celnem, w budynku tym 
znalazł również pomieszczenie urząd celny 1 
urząd kontroli paszportów. Pa 

+) * ok 
Według ostatnich informacyj, pierwszym 

aeroplanem, otwierającym komunikację na no- 
wej linji z Warszawy do Tallina, przybędą dy 
rektor Departamentu Lotnictwa Cywilnego z 
Min. Komunikacji płk. Czesław Filipowicz, za- 
stępca jego kpt. Zygiryd Piątkowski i naczeł 
ny dyrektor „Lotu* mjr. Wacław Makowski. 

Człowiek strudzony 
Adam Krzywiński (ul. Tatarska) za- 

meldował policji, że go okradli. Zasnął pó- 
źnym wieczorem na ławce w. Cielętniku był 
spracowany, znużony. 

Spał kamiennym snem. Dopiero przej- 
mujący chłód w nogi obudził go. Niema bu- 

tów. Do kieszeni marynarki — mniema 
portfela. Ściągnęli buty, wyciągnęli port- 
fel. Okradli strudzonego śmiertelnie czło- 
wieka. 

Adam Krzywiński bożył się, że spał 
jak ten sprawiedliwy snem zasłużonym. 

Z ust pachniało mu przyjemnie monopo!- 

ką. 

Oflarna gra 
St. Szerszeń (Wzgórze 9) grał wczoraj z 

kilku przyjaciółmi w karty. Był nastrój, 
był hazard, było szczęście: Szerszeń wy- 
grał 100 zł. zgarnął pieniądze, wstał, po- 

wiedział grzecnie: dziękuję. 

Postąpił oczywiście nie po dżentelmeń- 

sku. Dżentelmen nie odchodzi z wygraną. 
Dzentelmen pozwala odegrać się partnero- 

wi. Dżentelmen daje się ogrywać. 
Partnerzy. Szersznia byli dżentelme- 

nami i przypomnieli mu jego obowiązku. 

Zrobili to w sposób prosty: 
— Nie chcesz grać, taki to a taki? To 

dawej forsę z powrotem. 
Szerszeń spokojnie odmówił. 
Więc padło kilka twardych słów, kil- 

ka twardych ciosów. Szerszenia bez pienię- 
dzy odwiozło pogotowie do domu. 

Można powiedzieć, że grał nietylko be- 
zinteresownie, ale nawet poniósł ofiarę, 

  

Podstępna ucieczka warjata ze szpitala 
PRZEBRANY ZA KOBIETĘ ZDOŁAŁ UJŚĆ PRZY POMOCY MATKI 

WILNO. — W poniedziałek wieczo- 
rem szpital św. Jakóba powiadomił po- 

licję o śmiałej ucieczce z oddziału psy- 

chjatrycznego umysłowo - chorego M. 

Szamszura lat 20, zamieszkałego przed- 

tem gdzieś na ul. Zarzecznej. 

Chłopiec ulokowany niedawno w 

szpitalu, jako niebezpieczny dla otocze- 
nia pozostawał pod specjalną obserwacją 
i z tego powodu lekarze nie zgodziii 

się na jego odejście pod opiekę rodziny. 
Matka chorego, widząc, że starania jej 

nie odniosły skutku, postańfowiła użyć 

W poniedziałek, idąc do syna, zabra 
ła ze sobą ubranie damskie, w które cho 
rego postanowiła przebrać. 

Podstęp się udał i maskarady nikt 
ze służby nie zauważył. Szamszur prze- 
brany za kobietę opuścił w towarzyst- 
wie matki oddział i przez nikogo nie- 
zatrzymany po chwili znalazł się na woł 
ności.. 

Co z nim się obecnie dzieje, nie wia- 
domo, Zapytywana na ten temat Szam- 
szurowa kategorycznie neguje, by brala 
udział w ucieczce chorego i w dostar- 

podstępu, by uwolnić syna ze szpitala. czaniu ubrania. 

Strzały i peścig za rabusiem 
WILNO. — Przedwczoraj rano na drodze 

do Rzeszy znany policji przestępca Konstanty 
Waszkiewicz usiłował ograbić przejeżdżające- 
go chłopa. 

W tym czasie nadjechał przodownik Łuka- 
siak z Rzeszy, który usiłował zatrzymać ucieka 

jącego złodzieja. 
W odpowiedzi na wezwanie do zatrzyma- 

nia się Wsxszkłewicz strzelił kilkak'otnie do po 
licjanta przez co zmusił go do użycia zbroni. 

Celnym strzałem Łukasiak zranił bandytę w 
głowę i zmusi go do poddania się.ł
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KRADMAN MEDIA DAS NS SAAB || IST AG 

Przedst: wiciele.n 
naszego pisma 

w BARANOWICZACH 

jest p Serafin Głąbik 
Ułańs«a 108 tel. 202 

Przyjmuje ogłoszenia i prenumeratę 
filja Administracji 

Baranowicze ui. Szosowa 178 
tel. 253. 

w godzinach 10 -14 oraz 18—20 
codziennie 

KARE" PZ RPSO NBA SOS TTK TIR | 

i J i) K M A 

srodžiojyka 
„ — Piłka nożna w Grodnie —Makabi-Creso 

via 2:0 (1 0). Na stadjonie DOK. III, odbyły 
się zawody piłki nożnej między miejscowemi 
drużynami: Cresovia i Makabi. 

Od początku gry lekka przewaga — Ma- 
tkabi, która niestety, nie może to uwydatnić 
cyfrowo, gdyż bramkarz Cresovi Ziońko, stale 
jest na stanowisku. 

Wreszcie następuje rzut z rogu, z którego 
Fryjdowicz zdobywa pierwszą bramkę dla Ma- 
kabi — mimo robinzonady bramkarza, któremu 
kurz i kilkanaście par nóg zasłoniło pole dzia- 
łania. 

Druga połowa matchu jest przebiegiem gry 
— obustronnych bezskutecznych ataków. 

Wreszcie następuje chwila, w której Cre- 
sovia ma możność wyrównania — lecz rzut 
karny bity przez Baloska, bramkarz piękną 
robinzonadą skierowuje na korner — oczywi- 
ście nie wykorzystany. в 

To dodaje otuchy Makabistom, ktėrzy dą- 
žą do podwyžszenia wyniku; co im się udaje 
przez Chajeta, dzięki kontuzji Ziońki. — Za- 
kończenie matchu obfituje w obustronne „jeż- 
dżenie po kostkach" w czem uwydatnia się 
prawoskrzydiowy Cresovji. 

Najlepsi na boisku: obrońcy — Cresovji 
Balosek, Makabi — Ślimak. Na wyróżnienie 
zasługują: z Cresovji — Sidorowicz i Pobo- 
renny i Ziońko — z Makabi — Chajet, Fryj- 
dowicz i bramkarz. Sędzia dobry. 

Publiczności około 1200 osób. 
$. 0. 

NB GB GBTDTGW AD GA CL CZ R WW. WORD 

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

LNU. 
WYYYTYYYTYTPYYYYWY*" (YYWPYYYYTYTYYPTYPYWYYYY 

DZIŚ w KINACH P. T. K. 
TEL. 214. CENY ZNIŻONE, 

ESET VIT TTK! 
sean. o g. 6, 8 i 10.15. 

ażwiękowiec 

Kino „POLONJA“ 
Poiztowa 4. 

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

R, Pustnaje i G. Babinin 
| -AMOGĄCYRPRACEBZO 

Dźwiąkowiec 
Kino „ĄPOLLO" 

Bominik. 26. 

Wielki Polski film wojenny 

Krwawy Wschód 
W rolach główn. Qla Qiarska, Ema 
Szabrońska, Mieczystaw Cybulski, 

Tadeusz Ordnyg 
WSTĘP OD 60 GR. 

KINO „PALACE" 
Orzaszk. 13. 

Estella Taylor 
w wielkim dramacie p. 

„ZHAŃBIONA” 
(Bojaźń przed ślubem) 

WSTĘP OD 45 GR. 
MA.BAADÓA ŁDABADABÓ 

  

  

„wstrzymała się od głosowania i 

bara ka 
— WYBORY BURMISTRZA M. BA- 

RANOWICZ, W dniu wczorajszym, na pc- 

siedzeniu Rady Miejskiej odbyły się wy- 
bory nowego burmistrza m. Baranowicz 

Na posiedzenie to przybyło 21 radnych z 

ogólnej liczby 24. Frakcja socjalistyczna 
złoży!a 

deklarację, w której zaznacza, iż kadencja 
obecnej rady miejskiej uplynęła, nie mo- 

że zatem decydować ona 0 osobie mowego 

burmistrza. 

Podczas głosowania oddano 3 biale 

kartki. Jednogłośnie (piętnastu głosami) 
wybrany został burmistrzem m. Barano- 
wiez Maksymiljan Jarmulski. — Jednocze- 
Śaie uchwalono uposażenie dia burmistrza 

które wynosić będzie: kategoria 6-a plus 
20 proc. dodatku reprezentacyjnego. 

— SAM SOBIE (WYDAŁ WYROK. Lik 
Teodor w dniu 12 sierpnia samowolnie 
wprowadził się do dzierżawionej od miego 

budki przez Bronisławę Barancewicz na 

rynku 3 Maja. W ten sposób w budce jest 
2 wlašcicieli. Sprawę komisarjat p. p. na 
skutek skargi Barancewiczowej  skiero- 
wano do' Sądu Grodzkiego. 

— TRICK — NIE WARTY ZACHODU. 
W dniu 12 b. m. do Rakowskiej Antoniny 
przybył jakiś osobnik, który rzekomo z po 
lecenia męża Rakowskiej zabrał znajdującą 
się na podwórzu beczkę, wartości aż 7 zło- 
tych. 

Po przybyciu do domu męża, Rakowska 
przekonała się, że padła ofiarą uodstępu 
<zem zameldowała policji. 

— CZYJE DZIECKO ? Dnia 13 bm, w 
mocy jakaś wyrodna matka podrzuciła 2-ty 
godniowe dziecko płci żeńskiej pod bramę 
Żłobka Dziecięcego. 

Rano dziecko znaleziono i zabrano do 
tegoż żłobku. 
a 

CZYEROLETNIA KOEDUKACYJ. NA 
SZKOŁA HANDLOWA P. M. S. W BA- 
RANOWICZACH przyjmuje uczaiów do 
*kl. 1-szej z świadectwem ukończenia 7-mio 
klasowej Szkoły Powszechnej, do następ- 
mych klas ze świadectwami promocyjnemi 
innych Szkół Handlowych. — Uprawnienia 

Szkoły — równoznaczne z n.aturą gimma- 
zjalną. 

Internaty dla chłopców i dziewcząt. 
Iństytucje państwowe i samorządowe pła- 
cą całkowite czcsne za dzieci swych pra- 

cowaiilków. Zapisy przyjmuje i szczegóło- 
wych informacyj udziela, zamiejscowym 
zaś wysyła na żądanie bezpłatnieKance- 
larja Szkoły (ul. Senatorska Nr. 121 tel. 

ŻY. ь 

J A O ME 
— WYRODNI SYN! Rewgiejsza 

Miron zameldował w policji, że jego syno- 
wie Jan i Mikołaj dotkliwie go pobili. Ko- 
misarjat policj prowadzi dochodzenie i 
skieruje sprawę do sądu. 

— ZNÓW KRADZIEŻE. Antoninie Gil, 
z szafy hotelu Bristol skradziono 200 zł. 
Biedaczka poskarżyla się policji, która 

szuka sprawcy. Pieniądze skradzione zro- 

zumiała rzecz ławto ukryć, ale jak skra- 

dziono Czemelińskiemu Chononowi 20 wor 
ków tkaniny konopnej, o tem dotychczas 
mikt mie wie, ale nie, za kilka dni dowie- 

my się napewno. 

AAAALAAAAAAAAAAMAAAAAAAAAAAAALAGAAAAMAAABS 

Nzjwiększą i najbezpiecz- 
niejszą zbiornicą kapitałów 

i oszczędności 

jest KOMUNALNA KASA 
OSZCZĘDNOŚCI POWIATU 

GRODZIEŃSKIEGO 

Wysokie oprocentowanie—całko- 
wiłe bezpieczeństwo — wypłaty 

na każde żądanie. 

FTYYYYYYVYYYYVYVYYYYYYYYYYYVYYYYVYYVYYYYVYYYY 

  

     

Początek seansów o g. 6, 810, 10.10 

Korzystając z okazji, bo już ostatni program po cenech 45 I 
wstęp od I . 

' KINO 
DŽWIĘKOWE 

„ŠWIATOWID“ 
GRODNO, Brygidzka 2. 

Milusia Sari Maritze oraz Hanc Albers. 

  

zniżonych! 
Nareszcie i Grodno podziwiać i zachwycać się będzie wspa- 

niałym przebojem dźwięk. 100 proc. p. t. 

„BOMBY NAD MONTE-CARLO" 
W rolach głównych: 

o w 

nowoqGkódzka 
— Z lzby Rzemieślniczej. Nowogródzca Iz- 

ba Rzemieślnicza poczynia energiczne kroki w 

celu  dopilnowania dokształcania uczniów 

(terminatorów) rzemieślniczych "w szkołach 

dokształcających. 

Za nieposyłanie, względnie niedopilnowa- 

nie aby uczniowie uczęszczali na naukę w szko 

le dokształcającej zawodowej, ukarani zostali 

grzywną następujący rzemieślnicy:: Z Nowo- 

gródka: Berkowicz lcko i Bruk Szmaja po 5 
zł, w Lidzie Buzgan Lejba i Fajnsztein Gdaia 

po 5 zł. 

Kary są stosunkowo niskie z uwagi, iż wy- 
mierzone zostały po raz pierwszy. Gdyby to nie 

poskutkowało, Izba zdecydowana jest stoso- 

wać ostrzejsze represje. 

— Zawody konne Brygady kawalerji Bara- 
nowicze w Nowogródku. W dniu dzisiejszym O 
godzinie 14-ej na Braciance w Nowogródku od- 
będą się 14 doroczne zawody konne i poka- 
zy hippiczne Brygady Kawalerji Baranowicze. 
Podczas zawodów przygrywać będzie orkiestra 
wojskowa z Baranowicz. 

— Nieudana kradzież. W nocy na 7 biin. 

ze stajni cegielni w Małyszkach, gminy Cy- 

ryńskiej skradziono konia wartości około 150 

zł. na szkodę Konstantego Sawonia.  Niezwio- 

cznie wszczęte dochodzenie policji ustaliło, że 

kradzieży dokonał Roman Orzechowski z No- 

Nowogródka, który odsprzedał konia paserowi 

Motce Lejbowiczowi. Lejbowicz odsprzedał ko- 

nia handlarzowi w Lubczy, Hirszowi Josielew- 

skiemu, od którego konia odebrano i zwrócono 

prawemu właścicielowi. 

— Skradł 30 snopów a spalił 150. Ubiegłej 
nocy na polu chut. Grabówka spalono 150 sno 
pów żyta na szkodę Aleksandra Saka. Jak u- 
staliło dochodzenie, podpalenia dokonał Józef 
Sak, rodzony brat poszkodowanego, który w 
przeddzień skradł bratu z pola 30 snopów, i by 
zatrzeć ślady — resztę zboża, stojącego w ko- 
pach na polu, spalił. Podpalacz został osadzo- 
ny w więzieniu. 

K i ave salis Erdi ev ia a i оОЛоЙ 

NA FILMOWEJ TAŠMIE 
CASINO: Noc szału (w rolach głównych: 
Jeamne Boitel i Lucien Baroux. 
PAN: Skandal w teatrze, 

Streszczenie filmu, zawarte w progra- 

mie Casina, brzmi jak następuje: 
— Pan Heller i pani Becker znali się 

jeszcze przed ślubem. Teraz on już ma żonę 
i oma męża. Pani Becker chciałaby się 

wszakże przekonać, jak pan Heller teraz 
jest dla miej usposobiony. Wyciąga go więc 

podstępnie do gabinetu restauracyjnegv. 

Lecz pani Heller dowiaduje się o tem, 'Po- 
stanawia odpłacić pięknem za nadobne i 

udaje się do garsonjery pana Eppmanna 
(Lucien Baroux). Tam właśnie zdąża p. 

Becker i chce przyłapać swą żomę. Biorąc 
panią Heller za panią Becker, wytacza żo- 

nie sprawę rozwodową za pośrednictwem 
p. Hellera, który jest adwokatem, Ale pan 
(Heller jednocześnie dowiaduje się, że jego 
żona była u p. Eppmanna i chce się z nią 
również rozejść. A co było dalej, dowiecie 
się wszyscy, oglądając ten piękny film. 

Streszczenie przytoczyłem dla jego о- 
stainiego zdania. Rzadki to bowiem wypa- 
dek, że dyrekcja kina, zachwalając film, 
ma rację. Istotnie, Noc szału warto zoba- 

czyć, aby się przekonać, jak umieją kultu- 
ralni aktorzy francuscy potnaktować tak 
doszczętnie wypompowany temat, jakim 

jest zdrada małżeńska. Dwie pary małżon- 
ków — państwo Heller i państwo Becker 
— i stary kawaler p. Kppmann, grający 
rolę piątego koła u wozu —tworzą znako- 
mity zespół, w którym protagonistą jest 

właśnie to piąte koło u wozu, niezrównany 
Lucien Baroux. Znamy go już z paru fil-- 
mów i cieszymy się zawsze, widząc jego 
wielki orli nos, potanganą łysiejącą czup- 
rynę, podpuchnięte oczy i uśmiech, który z 
łatwością przeistacza się z rozkosznego w 
bezradny, Lucien Baroux jest aktorem ko- 
medjowym wysokiej klasy. 

Aby się przekonać w: dalszym ciągu, 
jalka zachodzi różnica pomiędzy aktorem 
francuskim a amerykańskim, trzeba iść do 
Pana na Skandal w teatrze. Wdzięk i ele- 
gancja aktora framcuskiego i tresura— a- 
merykańskiego. Umiar Francuza i parwe- 

  

' njuszowski brak smaku Amerykanina. Ro- 
mantyczno - podniecający leitmotyw pio- 

о 

  

zwiękowe 

Kino 

„Helios“ 

  DZ Z 
Ceny od 40 gr. NIEMA KRYZYSU! Jeżeli wszystko zawodzi. Piesek przynosi fortunę. 

Najnowsza sensacja Paryża! Humor! Temperament! Dowcip! 

DARA Z PIESKIEĄ 
W rol. gł. najwytworniejsze paryžanki: Vera Sherbone i Arietta Chriatiane D'or i nlubieniec kobiet bohater „Miljana* 

Rene Lefebvre. Dodstki dźwiękowe. Na 1 seans ceny zniżone Seansy 4, 6, 8 i 10.20 

  

Dźwiękowe kino 

HOLLYWOOD 
Mickiewicza 22 

tel. 15-28. 

wonoskórych p. t.   
Dziś! Wielki dramat miłości 
i poświęcenia z życia слет- Czerwonoskóry Dżentelmen 

W roli gł. ROD la ROCQUE. 

Ceny na wszystkie seanse: Balkon 30 gr. Parter 60 gr. 
  

DŹWIĘKOWE KINO 

CGJ/ING 
Wielka 47, tel. 15-41 

Dziś! Poówójwy piogrami Przepiękny szampański film 

». NOG SZAŁU 
bajeczny humor z tragizmem sytuacji 

z udziałem znakomitych artystów ekranów europejskich oraz 
„CIEŃ SZERLOKA HOLMSA''. Film 

2 ua tle zbrodni zbiegtego z klatki Orang ntanga, — 
Urozmaicone dodatki dźwiękowe. Ceny od 30 groszy. Początek o godz. 4, 6, 8 1 10.15, w dnie świąteczne 

znskomicie wiążący 
Nad program: 

o godzinie 2 ej. 

  

Dz:ši 

Dźwiękowe kino 

„PAN“ 

wyjątkowo 
Poraz pierwszy w wilnie komiczna 100 proc, śpiewno-mazyczna przepojewa uperetka reperinaru 5904 

towego o niezrównanie melodyjnej muzyce, śpiewie, 

SKANDAL W TEATRZE 
Najzręczniejsza ilastracja intryg zakulisowych i wzruszający dramat szlachetnego serca dziewczęcego. — Film „Skandał 
w Teatrze* to wzniosła symionja nczuć, zmagań Indzkich o sławę i... karjerę na tle przepysznej mnzyki, Śpiewn i tańce. 

elektownych baletów i arcyciekawej fabułe 

Wilno nie oglądało takiej operetki i będzie ją dłago pamiętało. Przebojową piosenkę „Niema życia bezmiłości* z ekran« 
każdy się naucza i Śpiewać ją będzie całe miasto. Nad program: Najnewsze dodatki dźwiękowe. Ceny od 30 groszy. 

Początek o godz. 4-ej, w dnie świąteczne o godz. 2-ej. 

— WYCIECZKA INSTYTUTU GEO- 
GRAFICZNEGO UNIW. JAGIELL. W 
KRAKOWIE OBJEŻDŻA KRESY 

WSCHODNIE. W dniu 14 bm. przyjecha- 
ia na teren województwa nowogródzkiego 
wycieczka Instytutu Geograficznego przy 
Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie 
w ilości 15 osób pod przewodnictwem dr. 
Dornickiego, asystenta _ Uniwersytetu. 

  

  

$ Jadalnie, 

  

  

4 FABRYKA 
i SKŁAD 

W. KILENKIN I S-ka 
Spółka z ogr. odp. 

Wlino, ul. Tatarska 20, 
dom własny. Istnieje od 1843. 

gabinety, łóżka niklowane i 
angielskie, kredensy, stoły, 
szały, biurka, krzesła dębowe 

itp. Ceny znacznie zniżone. 

MEBLI 

Sypialnie, salony, 

    

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

Potrzebne mieszkanie 
Wycieczka ta, po wyjeździe z Krakowa w 2—3 pokoje z kuchnią, w śródmieściu. 
dniu 4 sierpnia br., 
przez Lwów, Łuck, Równe, Sarny, Łuni- 
niec, Pińsk, Baranowicze do Nowogródka, 
skąd następnie wyjeżdża do Głębokiego, 
Brasławia i Wilna, Uczestnicy jej intere- 
sują się specjalnie kolonizacją i osadnic- 
twem na Kresach. 

  

Radje wileńskie 
. ŚRODA, DNIA 17-go SIERPNIA 1932 R. 

9.10: Uroczysta inauguracja Komun. Lotni- 
czej Warszawa — Wilno — Ryga — Tallin 
w obecności p. Prezydenta Rzplitej. Transm. 
z Warszawy. 11.58: Sygnał czasu. 15.10: Pro- 
gram dzienny. 15.15: Muzyka z płyt. 15.35: 
Kom. met. 15.40: Audycja dla dzieci. 16.10: Mu * 
zyka z płyt. 16.35: Rozmaitości. 16.45: Kon- 
cert popołudniowy w wyk. ork. pod dyr. Mii- 
chała Szabsaja. 17.15: Recytacje w wyk. Ire- 
ny Wysockiej art. dram. Utwory |. Iwaszkie- 
wicza. 17.30: Muz. z płyt. 18.00: „Zwycięstwo 
pod Warszawą* — odczyt. 18.20: Muzyka lek- 
ka. 19.15: Z zagadnień gospodarczo-społecz- 

  

    ннн 

Lekarze 
    

  

DOKTOR 

udała się szlakiem Oferty do Administracji „Stowa“ dla T.C. 
WYYYYYVYYVYYYYVYTYVYYYYVVV' 

  

POKÓJ 
umeblowany dla jedne 

lub dwu osób, osobne 
wejście, balkon — do 
wynajęcia. Artyleryjska 
1 ш. 3. 
  ANA 

-Zeldowicz Wynajmę 
chor. skórne, wene- dwa pokoje razem, od- 
ryczne, uzrządów mo- 
czowych, od 9-—йо 1, 

5—8 wiecz. 

DOKTOR 
ZELDOWICZOWA 
KOBIECE, WENB- 

RYCZNE NARZĄDÓW 
MOCZOWYCH 

od 12-—-21 ad 4—B 
«fi. Mickłewicza 24. 

tel 277, 

MADA AL ASA ARA E is 

  

dzielnie używainość— 
kuchni wygody łazien - 
ka) Wiwulskiego 6c—14 

— е 

  

Do wynajęcia 
mieszkanie 3 pok. ze 
wszelkiemi wygodami 
Tartaki 34-a, 
— ст омн 

MIESZKANIE 
do wynajęcia 6-poko- 
jowe. Aleja Róż 4—6 
Ze wszelkiemi wygo. 
dami. 

nycyh (po litewsku). 19.30: Program na cz 
tek. 19.35: Prasowy dziennik radjowy. 5: 
„Kawiarnia warszawskiej bohemy — feljeton. 
20.00: Koncert. 21.00: Kwadrans literacki. 21.15 
Koncert solistów. 21.56: Komunikaty. 22.00:: 
Muzyka tan. 22.25: Muzyka z płyt. 22.40: 
Wiad. sport. i muz. tan. 

L S L A ARA 

seniki francuskiej i broadwayowa atmosfe- 
ra amerykańska. To są kontrasty, które 
odrazu rzucają się w oko i w: ucho. 

Narzekania kulturalnych kinomanów 
na orgje rewjowo - operetkowe w filmie 
są słuszne. Jest to ciężka choroba współ- 

czesnego filmu; trzeba ją znosić cierpli- 
wie: 'wszystko ma swój koniec, i film nie- 

wątpliwie chorobę tę zwalczy zwycięsko. 
Wszalkże, jeśli trzeba się z nią obecnie po- 
godzić — to należy zwracać się do Fran- 
cuzów, którzy umieją jej przebieg łagodzić 
* czynić ją łatwą do zniesienia. 

W Nocy Szału na uwagę zasługuje jesz- 
cze jeden szczegół: napisy polskie, To, co 
aktorzy mówią po: francusku, w: polskich 
napisach wygląda inaczej. Tłumacz daje 
się, jalk widać, unosić narodowej tężyźnie 
i każdy dowcip podaje wemocniony. Ślicz- 
na i dystyngowana pani Heller mówi wy- 
twornie: jestem kapichnę wstawiona. A 
po francusku brzmi to, jak oszołomienie 
lub odumzenie. Ale my odurzać nie lubimy: 
kiedy mamy śliczną kobietę iw „earsomie- 
rze* — to już wlać w babę tyle, żeby się 
w sztok urżnęła, w. 
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Tajemnica Kelthpoci- Square 
Padllaret: — O mie, przeciwnie! Cierpli- 

wości, a dowie się pan wszystkiego! —(Do 
świadka): — Pan wspomniał, że może a- 
resztować Louis Lorentza zaraz. Co to zna. 
czy? Tutaj? W tej chwili? 

— Tak. 
— W sali sądu? 
— Tak, w sali sądu. 
— Zmaczy, że jest on tu, wśród mas? 

— Tak. 
— Proszę go nam pokazać. 

Świadek podniósł rękę dramatycznym 
gestem i wskazał doktora Paya: 

— Oto on! : 

W sali podniósł się gwar nie do opisa- 
mia. Publiczność krzyczała, dziwiła się, 
pchała się maprzód. Tylko trzej ludzie po- 

zostali niewzruszeni w ogólnym chaosie: 

francuski agent, adwokat Pallaret i... dr. 
Pay. 

W ogólnym krzyku i zamieszaniu, 
drzwi otwarły się gwaltownie i do sali 
wpadli: inspektor Lambert z małą dziew- 
czymiką na rękach i wysoki blady człowiek 
prowadzony pod ręce przez dwóch policjan 
tów. Ostry, przeraźliwy krzyk pani Death 

zapanował nad wszystkiemi innemi: — A- 

bel!... Abel!... : 

W sali zapanowała martwa cisza. Zdu- 

mieni wpatrywali się wszyscy z zapartym 

tchem w rozgrywającą się scenę. 
Abel Death podniósł bladą, wychudzoną 

twarz i uśmiechnął się do żony. Sylwia ze- 

skoczyła z rąk Lamberta i przypadła do 

, Wydawca: Stanisław Mackiewicz. 

matki: — Mamo! Dicku! Ja mówiłam, że 
znajdę ojca! 

Pallaret: — (Proszę przyprowadzić tu 
bliżej tych nowych świadków. Tutaj będą 
mieli wolniejsze miejsce. Czy pan sędzia 
pozwoli mi zapytać nowych świadków.? 

Abla Death posadzono ma krześle, bo 
z trudnością trzymał się na nogach, ktoś 
podsunął mu nawet poduszkę pod plecy. 
Sylwia usiadła obok, trzymając ojea za rę- 

kę. Przez chwilę Pallaret + Lambert poro- 

zumiewali się szeptem z nowymi świadka- 
mi. Wreszcie adwokat zwrócił się do sę- 
dziego: Am 

Spokój dzisiejszego posiedzenia sądu 
został zerwany, ale możemy się cieszyć, że 
sprawa, się wyjaśnia. Celem moim, jak już 
mówiłem, było doprowadzić do całkowite- 
go uniewinnienia obu podsądnych, Jak wia 
domo, jedynym faktem obciążającym Re- 
ginalda Boyde'a. było zeznanie doktora 
Paya. Co zaś dotyczy Ryszarda Remingto- 
ma, to zaraz dowiodę panom, że opowiada- 
nie jego było prawdziwe od początku do 
końca. Dowodem tym będzie zeznanie które 
złoży odważna mała dziewczynka, Sylwia 
Death, która odegrała główną rolę w od- 
kryciu prawdziwych przestępców. Ро tem 
poproszę © pozwolenie wysłuchania 0po- 
wiadamia Abla Deatha o jego przygodach. 
Zjawił się tutaj, wśród nas, jakby z tam- 
tego Świata, a życie zawdzięcza swej bo- 
haterskiej córeczce, 

Mimowoli wzdragam się wyobrazić so- 

bie, jaki los spotkalby nieszczęśliwego 
męczennika, gdybyśmy pozwolili zbrodnia- 
rzom wyjść z tej sali. Wobec wyjątkowych 
okoliczności, proszę 0 przerwanie zeznań 
świadka  Pitou i' rozpoczęcie badania 
dwóch nowych świadków. Oboje są tak wy 
czerpani, że należałoby uwolnić ich jaknaj 

prędzej, 
Marlow: — Nie sprzeciwiam się wnios- 

kom obrony. 

Sylwia Death stanęła przed balustradą, 
otaczającą miejsce dla świadka, Ale gwał- 
towny atak (kaszlu powstrzymywa łjej sło- 
wa. Ze wzruszeniem i współczuciem pa- 
trzano na nią, oczekując końca ataku. — 
Potem postawiono ją ma krześle, żeby 
wszyscy mogli dojrzeć bohaterkę dnia. 
Lambert stał obok, w obawie, by nie zem- 
dlała. Gdy podano jej Biblję, i zapytano, 
czy rozumie, czem jest przysięga, odpowie- 
działa, że wie, że ma mówić prawdę, całą 
prawdę i tylko prawdę, i, że samu tego 
pragmie. Rozpoczęło się badanie: 

— Jak się nazywasz, dziecko? 
— Sylwia Death. 
— [Ile masz lat? 
— Wkrótce trzynaście. 
— Wyszłaś z domu we wtorek rano? 
— Tak i bardzo mi było żal Mamy, bo 

wiedziałam, że będzie się miepokoić, Ale to 
było komieczne. 

— Dlaczego? 
— Dla Dieka. 

— Sędzia: — Któż to jest — Dick? 
— Dick Remington. 
— Jakiż związek ma twoje wyjście i 

mikniecie z domu z Dickiem Remingto- 
mem”? Proszę opowiedzieć nam wszystko 
po kolei. 

        
Drukarnia „Siowa“ Zamkowa 

— Umówiliśmy się z Dickiem, że zmaj- 
dziemy tatusia i tego, kto zabił Samuela 
Воуде. Kiedy przeczytałam ma drzwiach 
przy Keithpool-sq., że Dick wyjechał, nie 
mogłam zrozumieć, co to znaczy, ale w po- 
niedziałek, w nocy, miałam sen... 

— Sen? 

— Tak, '0 ojeu. Często śnił mi się i za- 
wsze prosił, żebym go rątowała i mówił, 
żebym szukała na Keithpool-square. Kiedy 
obudziłam się we iwtorek ramo, myślałam, 
myślałam długo, a potem wyszłam 'i do- 
wiedziałam się, że Dicka aresztowali. Więc 
musiałam watować i tatkę i Dicka! Jego 
złapali, kiedy wychodził z domu, w. którym 
siedział od piątku, żeby złapać mordercę. 
Postanowiłam zrobić to samo. I tak sie- 
działam tam od wtorku do dzisiaj, 

— (zy Dick wam nie. mówił? Można 
do tego domu dostać się przez piwnicę są- 
siedniego domu. We wtorek wieczorem by- 
ło cicho i nikt nie przyszedł. We środę też. 
Ale ja ciągle czekałam. Wczoraj w nocy, 
może 0 drugiej, a może o trzeciej, posły- 
szalam, że ktoś rozmawia cicho na dole w 
korytarzu, Więc schowałam się... 

— Gdzie schowałaś się, dziecko? 

— W gabinecie, gdzie pracował tatuś, 
stoi duże pianino i dziwna rzecz, w środ- 
ku jest zupełnie puste. Można się w niem 
schować doskonale, a jeżeli w. gabinecie 
się świeci, to przez szpary wszystko widać. 
Niedługo czekałam; otworzyły się drzwi i 
weszli dwaj ludzie. 

Wpierw stali odwróceni do mnie ple- 
cami, a potem zobaczyłam ich twarze. 

— Poznałaś ich? 

— Poznałam jednego. Drugiego nie w'- 
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Mieszkanie 
z wygodami 3—5 pok. 
z telefonem, garaż, he- 

iGupna 
i SPRZEDAŻ 

NWYTYYTYYYYYYVYTYYYY 

  

kozi BORU iuspekta, 
cieplarnia do wynsjęcia 

Pouožysiupi*ečą, Wiadomość: Sanie 
p “p Ska 13 Antokol-- telet Szeptyckiego 5, tel 590 

1301, 
K Ais 
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Poszukuje się 
mieszkania 4 pokojo- 
wego z kuchnią i wy- 
godami w centrum 
miasta. Łsskawe zgło- 

, szenia do Administracji 
Słowa pod Z. N. 

Pianina 
zupełnie nowe (wielo 
Jetnia gwarancja) zł. 
1.200. Kijowska 4. H. 
Abelow. 

L 
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Lokale 
MIESZKANIE 

3 pokojowe do wy» 
najęcia wszystkie wy- 
gody. Informacje ul. 
Białostocka 6 m 1. 
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działam dotąd nigdy, ale domyšlilam się, 
kto to jest. 

— Zaraz to sprawdzimy. Obejrz się po 
sali i sprawdź, czy go tu nie widziesz? 

Bystre rozumne oczy Sylwji zatrzyma- 
ły się gniewmie na „doktorze Vensinie' i 
zapaliły się nagłą błyskawicą, gdy spo- 
częły ma siedzącym obok doktorze Payu. 
Ale zapanowała nad sobą i z niedziecinną 

powagą zapytała: 
— Kto to siedzi, obok dra Vensina? 
Pallaret zwlekał z odpowiedzią, ale ktoś 

z publiczności krzyknął: „Doktór Pay*! 
Ami sędzia, ani prokurator nie zrobili u- 
wagi nieopanowanemu widzowi. Wszyscy 
przyglądali się uważnie dziewczynce. 

— To był on! — oznajmiła stanowczo. 

Pallaret: — Proszę pomyśleć dobrze, 
przyjrzeć się mu. Tutaj nie można się o- 
mylić! 

— Wiem, Ale widziałam go doskonale. 
To ten sam człowiek. 

Pallaret: — Czy nie może być mowy 
o omyłce? 

— Nie, poznałabym go wśród tysięcy. 
Drugiego takiego człowieka niema! 

— Dobrze. Więc cóż było dalej? 

— Szukali czegoś po pokoju i bardzo 
się złościli, że nie mogli znaleźć. Wtedy za- 

częli mówić coraz głośniej i doktór Ven- 
sin (to nie jest jego prawdziwe nazwisko, 

ale łatwiej mi jest tak jego nazywać), po- 
wiedział, że przychodzenie do tego domu 
było szaleństwem. Był bardzo przestraszo- 
my, a twamz miał bladą, jak kreda. Ale dr. 
Pay nazywał go tchórzem. W gabinecie 
jest dużo butelek wina, doktór Pay wziął 
jedną z nich, otworzył składanym korko- 

Drzewo opałowe, 

GABINET 
Racjonalnej kosmetyki leczniczej 

Wilno, Mickiewicza 31 m. 4. 

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

cjonalnej. 
Codziennie od g. 10—8. 

W-Z. P.   
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Energiczny, przedsiębiorczy į 
emerytowany oficer sztabowy lat 42, 
poszukuje stanowiska  plenipotenta 
lub innej odpowiedzialnej posady. 

Wybitne referencje. 
Kaucja do 25.000 zł. Oferty Admini- 

stracja Słowa „Wyższe studja*. 
YYYYVYYYYYYYYVYYYYYVYYYYTYWYVYTYYYYYYYTYYYYYY 
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OBWIESZCZENIE 

III Urząd Skarbowy w Wilnie na zasa- 
dzie arv. 3% Instrukcji o ściąganiu podat- 

ków i opłat skarbowych z dnia 17 maja 

1926 r. (Dz. Urz, Min. Skarbu Nr. 15) pe- 
daje do wiadomości ogolnej, że w dniu 19 

sierpnia 1932 r. o godz. 10 rano na miej- 
scu w cegielni przy nl. Mysiej 23 w Wilnie, 
odbędzie się sprzedaż z licytacji 

sztuk cegieł należących do Szymona Pu*- 

ty na pokrycie należności podatkowych. 

Licytacja odbędzie się w drugim terminie. 

III Urzą! Skarbowy 
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ŽĄBAJTIE 
we wszystkich aptekach i 

składach aptecznych znancge 

środka od odcisków 

Prow. A. PAKA. 

  

        
      

    

brzozowe, 
i olszowe, oraz węgiel 
górnośląski 
BRO, оВС А 

SKLAD DRZEWA 

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

Dostarcza również dla urzędów i instytucji. 

P.P. Urzędników na raty. 
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ciągiem i poszedł do sypialni po szklankę. | 
Dr. Vensin nie chciał pić, a dr. Pay śmiał 
się i mówił, że: „lepiej dziś zjeść i wypić, 
bo jutro możemy umrzeć”. „Patrz, — mó- 
wił: — w tym pokoju zadusiłeś Samuela 
Boyde". „Nieprawda! — krzyknął dr. Ven- 
sim, — to ty go zadusileš!“ Ale dr. Pay się 
upierał: „Kłamiesz! Ty przycisnąłeś koła- 
nem jego pierś i wpiłeś się palcami w jego 
gardło”. Zaczęli się kłócić. Dr. Vensin krzy 
czał, a dr. Pay śmiał się i pił wino. „Zgu- 
biłeś mnie, —- krzyczał dr. Vensin; teraz 
Bóg jeden wie, czy się uratuję!!* 

— „Glupstwo, — śmiał się drugi, — 
śmierć na szubienicy jest przyjemna“. Nie 
mogłam dosłyszeć wszystkiego, co mówili, 
ale potem dr. Vensin powiedział: „Co zro- 
bimy, jeżeli jutro wypadki odwrócą aig 
przeciw nam ?'* — A doktór Pay odpowie- 
dział: — 
Może podpalę dom i zniknę w dymie, ale 
wpierw muszę się porachować z Dickiem 
Remingtonem“. — Strzeż się Dicku, be on 
miał minę prawdziwego djabła, kiedy te 

mówił! Potem powiedzieli, że nie mają już 
nie więcej do roboty w tym domu i poszli 
sobie. 

* , Pallaret:— (Proszę odpocząć troche, wi 
dzę, że jesteś zmęczona. 

— Nie, wolę skończyć, czuję się zupeł- 
nie silna. A czy tatuś ma się lepiej? 

Pallaret: — Zaraz go wzmocnimy, je- 
żeli pan sędzia. pozwoli. 

Jakiś poczetwy człowiek zdążył już ske- 
czyć A 

(D.C.N.) 
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1: Witold Tatarzyńskć. Redaktor w 

„Jestem na to przygotowany. — | 
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