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W perspektywie tygodnia Wjjno na wielkim szlaku 
Cisza w Berlinie. — Po odrzuceniu 

przez Hitlera propozycji von Papena w 

Berlinie zapanowała cisza. Czyżby cisza 

przed burzą? 
Według informacyj prasy niemieckiej, 

w ubiegły wtorek miała się odbyć „wiel 

ka rada wojenna' hitlerowców, która о- 

statecznie miała postanowić, jaką taktv- 

kę zastosują narodowi socjaliści wobec 

wytworzonej sytuacji. Dotychczas jednak 

brak wiadomości, czy zapowiedziana ra- 

da doszła do skutku i ćo na_niej uchwa- 
lono. Wśród licznych pogłosek, kursują- 

cych na temat stanowiska hitlerowców 

przeważają wiadomości, iż Hitler ma za- 

żądać zwołania konstytuanty dla przepro 

wadzenia rewizji konstytucji wejmar- 

skiej.. Tymczasem zanim zamiary hitle- 

rowców zostaną wyjaśnione, wódz bru- 

natnych koszul odpoczywa w Alpach ba- 

warskich i niewątpliwie cieszy się, że 

prezydent Hindenburg odrzucił jego 0- 

iertę. Gdyby bowiem marszałek Hinden- 

burg zgodził się na oddanie pełni władzy 

w ręce narodowych socjalistów dla ru- 

chu hitlerowskiego nastałby wówczas 

krytyczny moment. Żywiołem Hitlera bo 

wiem jest nieodpowiedzialna opozycja. 

Przyjęcie oferty Hitlera przez Hindenbur 

ga zmusiłoby wodza brunatnych koszul 

do rozpoczęcia realizacji programu hitle 

rowskiego, który zdaje się posiada siłę 

atrakcyjną o tyle, o ile jest pieśnią przy- 

szłości. 

Te same motywy podyktowały Hitie- 

rowi odrzucenie częściowej współpracy 

z von Papenem i wysunięcie maksymal- 

nego żądania, które zostało odrzucone. 

Co będzie jutro, oto pytanie, intere- 

sujące nietylko Niemcy, Narazie po obu. 

stronach panuje cisza, coś, jakby шеой- 

cjalny rozejm polityczny, stan ten jednak 

niewątpliwie długo trwać nie może i 

dnie najbliższe muszą przynieść wyjaś- 

nienie sytuacji. Z szeregu pogłosek war- 

to zanotować wersję, "o kandydaturze 

gen. Schleichera na szeia nowego gabi- 

netu „prezydenckiego. Zmiana ta mia- 

łaby nastąpić w wypadku obalenia rządu 

von Papena przez Reichstag i rozwiąza 

nia parlamentu.. 

Porozumienie w Ottawie. — Jednym 
z głównych momentów konferencji im- 

perjalnej w Ottawie były rokowania, pro 

wadzone pomiędzy szeiem delegacji bry 

tyjskiej, a premjerem rządu kanadyjskie- 

go Bennetem. Rokowania te dotyczyły 

drażliwej kwestji ulg celnych i  zosta- 

ły ostatnio zakończone zawarciem umo- 

wy, na mocy której Anglja uzyskuje pra 

wo wwozu bez cła tych wszystkich wy 

robów manufaktury, które nie Konkurują 

z przemysłem kanadyjskim, oprócz tego 

cło na resztę artykułów angielskich zo- 

stanie zmniejszone 0 33 procent. Wza- 
mian za to Anglja zobowiązała się do 
zwiększenia cła na drzewo przy jedno- 
czesnem zmniejszeniu taryfy celnej od 

drzewa kanadyjskiego oraz zapowiedzia 

ła zmniejszenie wwozu towarów z Sowie 

tów. . 

Mowa wyborcza Hoovera, wygłoszo- 

na z okazji przyjęcia oficjalnej kandyda 
tury na prezydenta Stanów Zjednoczo- 

nych A. P. z ramienia partji republikań- 

skiej zwróciła powszechną uwagę, jako 

zapowiedź przewekslowywania polityki 

zagranicznej Stanów Zjednoczonych na 
szersze tory. W kwestji długów wojen- 

nych Hoover oświadczył, że jego stano- 
wisko przeciw skreśleniu długów wojen- 

nych jest już znane. Sądzi, że poważniej 
sze obniżenia wydatków zbrojeniowych 
ułatwią państwom dłużniczym spełnienie 
zaciągniętych zobowiązań. Stany Zjed- 
noczone przyznałyby może państwom 
dłużniczym pewne ulgi wzamian za о- 
trzymanie ustępstw na rzecz eksportu a- 
merykańskiego. Tego rodzaju propozycje 
byłyby przez Amerykę poważnie trakto- 
wane. Oczywiście nie można przez pro- 
ste skreślenie długów wojennych prze- 

rzucić ciężaru wojennego na barki naro- 
du amerykańskiego. 

W kwestji polityki zagranicznej Ho0- 
ver oświadczył, że rząd amerykański 
współpracuje z innemi państwami w du- 

chu paktu Kelloga celem zórganizowa- 

nia pokoju światowego. Stany Zjednoczo 

ne nie przystąpią jednak nigdy do takie- 

go układu, któryby miał wytyczać ich 

linję polityczną, .lub wymaga użycia siły 

zbrojnej do utrzymania pokoju. 

Ameryka będzie się kierowała nową 

zasadą, wedle której nie może być niko- 

mu przyznane prawo do posiadłości, uzy 

skanej przez naruszenie traktatu pokojo- 

wego. Siły zbrojne Stanów Zjednoczo- 

nych muszą być dostateczne do odpar- 

cia wszelkiej inwazji nieprzyjacielskiej. 

Omawiając sprawy polityki wewnę- 

trznej Hoover wypowiedział się za złago 

dzeniem prohibicji w tym kierunku, aby 

poszczególnym stanom pozostawić swo- 
bodę decyzji co do zniesienia lub zacho- 

wania prohibicji, którą zresztą uważa za 

pomyłkę. 

Wreszcie wypowiedział się Hoover 

za reorganizacją systemu bankowego w 

Ameryce. Na miejsce wielu małych ban- 

ków, rozrzuconych po całym kraju, mia- 

łaby powstać nowa silna instytucja. 

„Będę niestrudzenie wszelkiemi siła- 

mi walczył — mówił Hoover — aby wy 

próbowane zostały wszystkie drogi, wio 

dące do nowego świata, aby zatriumiowa 

ło prawo nad siłą i rozsądek nad namięt 

nościami, oraz, aby ludzie wychowywali 

swoje dzieci nie poto, by miały być pa- 

chłonięte przez wojnę, lecz aby w bezpie 

czeństwie oddawały się pracy szlachet- 

nej — pokojowej. ir. 

  

ZMIANY W WOJSKU 
WARSZAWA. PAT. — Dziennik per 

sonałny ministerstwa spraw wojskowych 

z dnia 16 sierpnia rb. zawiera zarządze- 

nie Prezydenta Rzeczypospolitej o zwol- 

nieniu ze stanowiska inspektora armji ge 

nerała dywizji Jana Romera, ze stanowi 

ska dowódcy OK 7 — gen. dyw. Kazi- 
mierza Dzierżanowskiego, że stanowiska 

dowódcy 16-ej dywizji piechoty — gen. 

brygady Włodzimierza Rachmistruka, z 

jednoczesnem przeniesieniem wyżej wy- 

mienionych generałów w stan spoczyn- 

ku. 

DZIŚ ©ODLOT PROF. PICCARDA 
PARYŻ PAT. — Odlot prof. Piccar- 

da do stratosiery został ustalony na 

dzień 18 bm. » 

TAJEMNICA LUDZKIEJ RĘKI 
PIOTRKÓW. PAT. — Dziś wyjaśniła się 

Sprawa znalezionego pakunku, zawierającego 

odciętą rękę ludzką. Przed miesiącem dokona- 

no włamania do mieszkania byłego dyrektora 

gazowni p. Szultza, przyczem złodzieje skradli 

szkatułę z biżuterją i zamknięte pudełko, w 

którem znajdował się preparat ręki kobiecej, 

własność córki Szultza, studentki medycyny.— 

Złodzieje przechowywali tę paczkę przez mie- 

siąc i wczoraj podrzucili ją w hali targowej. 
Szultzówna, dowiedziawszy się o znaiezieniu 

preparatu, zwróciła się do władz śledczyci 

gdzie wyjaśniła całą sprawę. 

Echa Olimpjady 
REKORDY W SAN - FRANCISCO 

SAN - FRANCISCO. PAT. — Reprezenta- 

cja lekkoatletyczna Anglji rozegrała w San - 

Francisco mecz lekkoatletyczny z reprezenta- 

cją Ameryki. Zwyciężyła Ameryka 6:4. W cza- 

sie zawodów ustalono nowe rekordy światowe 
W biegu 80 yardów przez płotki Amerykanin 
Schaller uzyskał czas 11.6 bijąc rekord świato- 
wy. Reprezentacja angielska poprawiła rekord 
światowy w sztafecie 4 razy po 800 m. osiąga 

jac 7 min. 40 sek . W biegu na 120 yardów 
przez płotki panów Amerykanin Percy Beard 

wyrównał rekord światowy z wynikiem 14,2 

sek.. 

  

POJEDYNEK PŁYWACKI 

LOS ANGELES PAT. — Po zakończeniu 

turnieju olimpijskiego rozegrano w Los Ange- 

les ciekawy pojedynek pływacki 3 kontynen- 

tów w sztafecie 4 razy po 200 metrów stylem 

dowolnym. Europa była reprezentowana przez 
najznakomitszych pływaków: Francuza Tarisa, 
Węgrów Barany'ego, Szekely'ego oraz Włocha 
Costoli'tego. Barw Azji broniła sztateta japoń- 
ska, barw Ameryki — sztaieta USA. Zwycię- 
żyła zdecydowanie sztaieta japońska w 9 min. 
1.4 sek. przed sztafetą amerykańską i europej 
ską, przyczem ta ostatnia pozostała dość dale- 
ko w tyle. W podobnym meczu 4 razy po 100 
stylem dowolnym pań zwyciężyła Ameryka 

przed Japonią. 

W dniu wczorajszym Wilno przeży- 

wało wielki dzień: stanęło na szlaku po 

wietrznym, który w przyszłości łączyć 

ma z północy na południe Europę, od 

Helsingforsu po Saloniki. Została otwar- 

ta komunikacja z Warszawy do Tallina, 

przez Wilno i Rygę. Od dłuższego cza- 
su zapowiedziane uruchomienie linji 

wzbudzało zawsze żywą ciekawość, któ- 

ra wczoraj wylała się na lotnisku w Po- 

rubanku licznym tłumem przedstawicieli 

władz, prasy, jak się to mówi, społeczeń 

stwa, a przedewszystkiem ciekawych, 

ciekawych i ciekawych.... jak to nasze 

konserwatywne Wilno komunikować się 

będzie od dnia tego najbardziej nowo- 

czesnym, najbardziej extra-modern środ- 

kiem lokomocji 

Wspaniale udekorowano hangary na 

wileńskiem lotnisku na Porubanku flaga- 

mi o barwach polskich, łotewskich i 

štonskich. 
O godzinie 12 min. 25 nadleciał od 

strony Warszawy  trojsilnikowy, Fokker 

е- 

Uroczystości w Warszawie 
WARSZAWA PAT. — W dniu 17 b. 

m. o godzinie 9 rano w warszawskim 

cywilnym porcie lotniczym odbyła się u- 

roczystość otwarcia linji lotniczej na 

szłaku Warszawa — Wilno — Ryga — 

Tail. 
Port lotniczy przybrał wygląd od- 

świętny. Na lotnisku oczekiwali przed- 

stawiciele władz, dyrektor departamentu 
lotnictwa cywilnego Filipowicz, naczel- 

nik wydziału wschodniego MSZ min. 

Schaetzel, zastępca szefa  protokutu 

Przeździecki. Pozatem zebrani byli oii- 

cerowie lotnicy z szeiem departamentu 

aeronautyki płk. Rayskim na czełe. Na- 

stępnie przybyli na lotnisko marszałek 

Sejmu Świtalski i Senatu Raczkiewicz, 

wiceminister Fabrycy, minister Kuehn, 

wiceminister Gallot, wiceminister Dole- 

"żal, prezydent miasta Słomiński. 
©О godzinie 9-ej na lotnisko przybył 

p. premjer Prystor i chargeś d'affaires 

Łotwy Stegman i Estonji Schmidt. 
O godz. 9 min. 15 nastąpił przyjazd 

Pana Prezydenta Rzeczypospolitej w o- 

toczeniu członków Domu Cywilnego i 

Wojskowego. Pana Prezydenta powitał 

p. minister Kuehn, poczem po powitaniu 

przez zebranych członków rządu i 

plomacji Pan Prezydent udał się na zwie 

W dwie godziny 
RYGA PAT. — Samolot, otwierający 

„regularną komunikację pomiędzy Warsza 
wą a Tallinem, przebył przestrzeń z W'il- 
na do Rygi w 2 godziny 5 min. i wylą- 
dował w Rydze o godzinie 15 min. 25. 
Uczestników lotu powitał na lotnisku w 
Rydze poseł Rzeczypospolitej Polskiej 
ministe* Arciszewski z małżonka, z per- 
soneiem poselstwa i konsulatu. Mini- 
ster Aiciszewski odebrał list Pana Pre- 
zydeuta Rzeczypospolitej Mościckiego 
do prezydenta Łotwy Kwies:za. Po pół- 
godzinnym postoju samolot odleciał w 

Spotkanie 
TAŁLIN PAT. — 17 bm. o godzinie 

17,45 na lotnisku tallińskiem wylądował 

dy- 

dzanie samolotu, przygotowanego do od- 

lotu. Po obejrzeniu; samolotu Pan Prezy- 

dent zajął miejsce przed mównicą, z któ 

rej przemówił p. minister Kuehn, następ 

nie zastępcy nieobecnych w Warszawie 

ministrów Estonji i Łotwy, charges d'af- 

faires Stegman i Schmidt. 

Po tych przemówieniach orkiestra о- 

degrała hymny narodowe Łotwy i E- 

stonji. Pan Prezydent odebrał następnie 

z rąk dyrektora kancełarji cywilnej swe 

pismą odręczne do prezydentów repubii- 
ki łotewskiej i estońskiej i wręczył je 

dyrektorowi „Łotu* inż. Makowskiemu, 

celem przewienia ich pierwszym samolo- 

tem. 

Q godzinie 10 Pan Prezydent prze- 

ciął taśmę, dokonując tem samem otwar 

cia nowej linji. . 

W samolocie zajęłi miejsca: dyrekior 

departamentu lotnictwa cywilsego Mint. 

sterstwa Komunikacji - inż. Filipowicz, 

przedstawiciele rady nadzorczej „Lotu'' 

przedstawiciele poselstwa łotewskiego o- 

raz prasy. O godzinie 10-ej punktualnie 

samolot wyruszył w drogę. 

Po zakończeniu uroczystości Pan Pre 

zydent Rzeczypospolitej, żegnany hytn- 

nem narodowym, opuścił lotnisko. 

z Wilna de Rygi 
dalszą drogę do Tallina. 

Uroczystości, związane z otwarciem 
nowej linji komunikacyjnej odhędą się w 
Rydze we czwartek, kiedy samolot po- 
wracać będzie: z Tallina przez Rygę do 
Warszawy. Na lotnisko Spitve przybędą 
jutro premjer Skujenieks, minister komu- 
nikącji Kursits, urzędnicy ministerstwa 
komunikacji i skarbu, przedstawiciele 
korpusu dyplomatycznego, sejnni łotew- 
skiego, prasy i społeczeństwa. Przenia- 
wiać będą minister Arciszewski, mini- 
sier Kursits i reprezentant ..Lotu'. 

w Taliinie 
Tallin. jadących samolotem spo.ykali: -- 
poseł polski Libicki, szef kancelarji woj- 

  

samolot Polskich Linij Lotniczych, otwie skowej naczelnika państwa płk. jakob- 
rając stałą komunikację pasażerską lotni- 
czą Warszawa — Wilno — Ryga — 

Syn cesarza 
  

sen, oraz przedstawiciele władz estoń- 
skich.— 

  

czy oszust? 
SENSACYJNE MORDERSTWO W PARYŻU. — RZEKOMY KSIĄŻĘ EDGAR 

BOURBON. — AMBASADA AUSTRJACKĄ TWIERDZI, żE OSZUST 
PARYŻ PAT. —W skromnym hotelu w po 

bliżu hal znaleziono zwłoki mężczyzny, zarznię 

tego brzytwą. Przy zabitym znaleziono doku- 

menty na nazwisko księcia Edgara de Bour- 

bon ur. w r. 1870. W związku z zabosstwem 
aresztowano pewnego Hiszpana z Saragossy 

który przyznał się, że zamordował księcta. 
Według zeznań Hiszpana zamordowany żył 

w strasznej nędzy. Powodem zabójstwa nuała 

być zazdrość. 

PARYŻ PAT. — Podczas przęszukiwania 
ubrania zamordowanego księcia Edgara Bour- 

bon znaleziono w jednej kieszeni między inne- 

mi kilka niezapłaconych rachunków oraz list, 

od jakiejś kobiety, podpisany jedynie imie- 

niem. Nieboszczyk posiadał przy sobie liczne 

wycinki z gazet, opisujących przebieg procesi 

Gorgułowa. Przesłuchana morderczyni Canda- 
liere Brau - Solar zeznała, że księcia poznała 

przed 10 laty w Barcelonie, gdzie bawiła z 

mężem. i synem. Opuściła rodzinę i udała 
się z nim do Francji, sprzedała swoją posiad- 

iość w Hiszpanji, aby przyjść księciu z pomo- 
cą. Książę otrzymywał również pomoc finanso 

wą od swego syna Rudolia, zamieszkałego w 

Cieveland. Jednakże to nie wystarczało do u- 

trzymywania wysokiej stopy życia. 
Od dwóch lat, gdy wszystkie środki pie- 

niężne wyczerpały się, książę żył na koszt 

swych przyjaciół paryskich. Jeden z nich archi- 

tekt Prevot złożył następujące zeznanie: „Ksią 

żę Edgar figuruje w księgach stanu cywilnego 

jako syn księcia Albrechta Habsburga oraz księ- 
żniczki Alicji Bourbon. W rzeczywistości był 

synem cesarza Franciszka Józeia i księżnicz- 

ki Alicji Bourbońskiej, która przy urodzeniu 
syna zmarła. Przed Śmiercią jej jednak na żą- 

danie cesarza Franciszka Józefa arcyksiążę Al- 
brecht Habsburg, wuj cesarza, zaślubił księż- 

niczkę Alicję. Syn jej otrzymał imię Edgara 

księcia Bourbon - Este oraz tytuł arcyksięcia 
austrjackiego.. 

Cesarz Franciszek - Józef umieścił go w 
szkole kadetów marynarki. Książę Edgar od- 
był szereg podróży, znał wiele krajów świata 
i biegle mówił i pisał 8 językami. Podczas 

wojny księcia mianowano generałem i wysła- 

no na iront wschodni. Zona jego wyjechała do 

Ameryki, gdzie oddała swego syna do amery- 

kańskiej szkoły wojskowej. 

Syn księcia hr. Taschen zamieszkuje obec- 
nie kolejno w Cleveland i w Nowym Yorku.. 
Po rewolucji austrjackiej książę Bourbon udał 

się do Francji, wziąwszy ze sobą wielkie fun- 

dusze, które w bardzo szybkim czasie roztrwo 

ni. 

PARYŽ PAT. — „Le Matin“ donosi, že we 
diug iniormacyj, otrzymanych przez ambasadę 

austrjacką, rzekomy książę Edgar Bourbon był 
w rzeczywistości oszustem, który przywłaszczył 

sobie bezprawnie tytuł księcia. Osobnik ów miał 
wielokrotnie do czynienia z połtcją z powodu 

eszustw. 

„go. Miło mi podkreślić rzetelną 

powietrznym 
pasażerski, otwierający normalny ruch 

lotniczy między Warszawą a Tallinem 

przez Wilno i Rygę. 

Pierwszym samolotem lecieli: kierow 
nik departamentu lotnictwa cywilnego 
Ministerstwa Komunikacji ppłk. obserwa 

tor inż. Czesław Filipowicz, dalej kie- 

rownik referatu polityćzno - prawnego, 

tegoż departamentu kpt. obserwator Zyg 

fryd Piątkowski, referent prasowy Mini- 

sterstwa Komunikacji Tadeusz Strzetel- 

ski,, kierownik zaopatrzenia aeronautyki 

płk. inżynier H. Abczyński, który jest 

członkiem Rady Nadzorczej „Lotu”, re- 

daktor centrali PAT-a p. Stefan Stok, 

attache prasowy poselstwa łotewskiego 

w Warszawie Praditis. 

Fokker, okrążywszy lotnisko, wyla- 

dował w pobliżu hangaru, witany dźwię 

kami orkiestry wojskowej. 

Uczestnicy tej pierwszej podróży 

opowiadali, że z Warszawy do Grodna 

mieli pogodę .dobrą, zaś pomiędzy 

Grędnem a Oranami samolot przebijać 

się musiał przez chmury. 

Przybyli podróżni przedstawili się p. 

wojewodzie wileńskiemu, który przybył 

do  Porubanku ma otwarcie linji 

wraz z p. wicewojewodą  Jankowskim, 

wiceprezydentem miasta Czyżem, sta.0- 

stą grodzkim Kowalskim, komendantem 

policji państwowej Izydorczykiem i wie- 

łu innymi przedstawicielami władz. 

Wojskowość reprezentował zastępca 

dowódcy garnizonu płk. Kowalski ko- 

mendant miasta ppłk. Błocki oficerowie 

pułków lotniczych i inni. Przybył rów- 

nież na lotnisko konsul łotewski w Wił- 

nie p. Donas. Z ramienia „Lotu wyda- 

wał stosowne zarządzenia 

Zejiert z Warszawy oraz kierownik por- 

tu Markiewicz. В 
Nastąpiło uroczyste otwarcie rozsze- 

rzonego lotniska i inauguracja linii lot- 

niczej. 
Zabrał głos wojewoda wileński p. 

a w te słowa: 
Z głębokiem zadowoleniem witara doniosły 

fakt, którego jesteśmy Świadkami w dnin dzi 
siejszym, że oto zostaje hówiązami stała ko- 
munikacja lotnicza między Wilnem a stolicą 
państwa oraz stolicami Krdów sąsiednich 
Łotwy 1 Estonji za życzliwą zgodą rządów 
tych państw. Fakt ten posiada znaczenie prze- 
dewszystkiem ideowo - pro>zgandowe. legt- 
larny przelot samolotów pasażerskich nad ob- 
szarem województw  północno-wschodnich bę- 
dzie najlepszą propagandą lotn.ctwa, przypomi 
nając ludnošci 0 wielkiem znaczeniu tego lotni- 
ctwa w życiu narodów, będzie pobudzał do wy 
siłku, jakiego wymaga interes państwa dążące 
go do rozwoju swej ekspansji powietrznej. 

Znaczenie zaś praktyczne połega na tem, 
że od dziś Wilno znalazło się na szlaku naj- 
szybszej i nawskroś nowoczesuej komunikacji 
Przybyła nowa więź, łącząca i zbliżająca na- 
sze ziemie północno - wschodnie oraz ich ste- 
licę Wilno z całą Polską oraz z zagranicą, Z 
bliską nam Estonją i Łotwą. Nowa linia roz- 
szerzyła gościniec tranzytowy, biegnący przez 
polskie przestworza od krajów północno - 
wschodnich aż do morza Czarnego i Egejskie 

zasługę +|l- 
skich Linij Lotniczych „Lot* w tej wielkiej i o- 
owocnej dla państwa i narodu polskiego pra- 
cy. 

Staraniom „Lotu* zawdzięczać należy uru- 
chomienie nowego szlaku. To też w dniu otwar 
cia linji lotniczej Warszawa — Wilno — Ry- 
ва —- Tallin wyražam žyczenia, ažeby urucho- 
miona obecnie linja spełniła tę doniosłą rolę ja 
ka przypada jej w udziale w zbliżeniu Rzeczy- 
pospolitej do jej najbliższych sąsiadów. 

Po przemówieniu pana woiewody or- 

kiestra 5 p. p. Leg. odegrała hymny pań- 

stwowe Polski, Łotwy i Estorji. 

Następnie imieniem miasta przeństświł 

w krótkich słowach p. wiceprezydent 

miasta inż. Witoid Czyż, który w gorą- 

cych słowach dziękował inicjatorom za- 

łożenia nowej linji za doprowadz2- 

nie do skutku tego doniosłeżo dzieła, 

O godzinie 13 min. 20 samolot odle- 

sciał w dalszą drogę do Rygi żegnany 

okrzykami zebranych na lotnisku  tłu- 
mów. 

Pierwszy samolot zabrał z Wilna 71 

listów do Tallina, 62 listy do Rygi, z 

Warszawy zaś wiezie blisko kilogram 

przesyłek listowych. 

W uroczystości wzięli niezwykle licz 

ny udział reprezentanci prasy miejscowej 

którzy następnie uczestniczyli w lotach 

propagandowych nad miastem na zapa- 

sowym Fokkerze. Ponadto w lvtach pro- 

pagandowych wzięło udział blisko 100 

osób z pośród publiczności. 

  

inż. Ludwik 

oraz z prowjncji o 25 proc. drożej, 

  

TELEGRAMY 
PRZYGODA OKRĘTU „POLONIA 

WARSZAWA PAT. Zarząd limji Gdy- 
nia — Ameryka komunikuje, że okręt 
„Polonia”, wiozący wycieczkę, złożoną z 
600 osób, z powodu gęstej mgły nie mógł 
wyjechać z portu w Antwerpji, gdzie stał 
przez 12 godzin. Wycieczka wyruszyła z 
Gdyni w dniu 5 sierpnia do Kopenhagi, 
Londynu : Antwerpji i miała przybyć do 
Gdyni w dniu 19 sierpnia, z powodu zaś 
spóźnienia przybędzie 'w sobotę 20 sierpnia 

KABEL KATOWICE — KRAKÓW 

WARSZAWA, PAT. Z końcem lipca r. 
b. nastąpiło uruchomienie kabla telefonicz 
nego na odcinku Katowice — Kraków. W 
ten sposób prace przy budowie pierwszej 
wdelkiej linji kablowej Warszawa — Kato- 
wice — Cieszyn z odgałęzieniami do Ka- 
towie i Krakowa zostały zakończone. 
Wšlad za innemi miastami, leżącemi na 

szlaku kabla, uzyskał również Kraków do- 

skonałą i ułatwioną komunikację telefoni- 
czną z Warszawą, Łodzią oraz zagłębiem 
Górnośląskiem i Dąbrowskiem, jak rów- 
nież zagranicą za pośrednictwem sieci t :- 

iefonicznej kablowej czeskosłowackiej i 
niemieckiej. 7 dniem 1 sierpnia r. b. odda- 

no do eksploatacji następujące bezpośred- 
mie połączenie telefoniczne kablowe: Kra- 

ków — Warszawa (6 obwodów), Kraków, 

— Łódź (1 obwód), Kraków — Częstoche- 
wa (2 obwody), Kraków: — Katowice (8 
obwodów), Kraków — Sosnowiec (1 ob- 
wód), Kraków — Bielsko (5 obwodów), 
prócz tego z szeregiem innych mniejszych 
miejscowości. Uruchomienie połączeń zagra 

nicznych z Berlinem, Pragą Czeską i Wied- 
niem są w toku. 

[PROMOCJA PODCHORAŻYCH MARY- 
NARKI 

GDYNIA. PAT. Wczoraj w dowództwie | 
floty na Oksywiu odbyła się promocja 17 
podchorążych na podporuczników, mary- 

nąrki wojennej, w obecności inspektora 

armji gen. Burhardt - Bukackiego, szefa 
francuskiej misji morskiej kpt. Papillon, 

konsula francuskiego w Gdyni: oraz wiceko 
misarza rządu m. Gdyni inż, maja 
go i licznych gości. 

ZA FAŁSZOWANIE BANKNOTÓW 

SOSNOWIEC. PAT. Sąd Okręgowy w 

Sosnowcu na dzisiejszej rozprawie przeciw, 

ko Augustowi Tłustowskiemu z Poznania, 
oskarżonemu o falszowanie banknotów do- 
larowych i 5 - złotowych w latach 1924-25 
skazał Tłustowskiego na 4 lata ciężkiego 
więzienia, 
KRWAWA ZBRODNIA POD CZĘSTO- 

CHOWĄ 

CZĘSTOCHOWA. PAT. We wsi Ka- 
mińsko w pow. częstochówskim(jw rodzinie 
'Wręczyckich od dłuższego czasu panowały 
nieporozumienia na tle majątkowem, któ- 
re wrzeszcie doprowadziły do krwawej 
zbrodni. Mianowicie 34-letni Wimcenty 
Wręczycki kilku ciosami siekiery zabił 
swego brata, poczem zadał kilka ciężkich 

ram jego żonie, a mastępnie wystrzałlem z 
rewolweru popelnił samobójstwo. 

STRAJK PRACOWNIKÓW  KRAWIEC- 
KICH 

SOSNOWIEC. PAT. We środę rano wy- 
ibuchł w Będzinie strajk pracowników kra- 

iwieckich. Strajkuje ogółem w tej branży 
150 osób. [Powodem porzucenia pracy jest 
zatarg z pracodawcami o podłożu zarob- 

kowem. Strajk ma przebieg spokojny. 

30 DNI W SAMOCHODZIE 
MORAWSKA OSTRA'WA. PAT. Je- 

dyny w swoim rodzaju rekord ustalił auto- 
mobilista: czeski Turek, który w ciągu 30 
dni: przebył na samochodzie 30000 klm., odl- 

bywając dwa razy dziennie drogę z (Pragi 
do Berna i zpowrotem. Wytrwały automo- 

bilista zyskał sobie w sferach sportowych 
Czechosłowacji zasłużone uznanie, 

STRASZNA KATASTROFA 
HYDROPLANU 

PARYŻ, PAT. W pobliżu Bizerty hy- 
droplan, biorący udział w manewrach woj- 

skowych, uległ katastrofie. Członkowie za- 
gi w liczbie 4 osób zostali spaleni żyw- 
cem. ` 

SENSACYJNE ZWYCIĘSTWO POL- 
SKIEGO BOKSERA 

NOWY YORK. PAT. jak już podawa- 
liśmy, polski bokser Stanisław. Poreda od- 
niósł sensacyjne zwycięstwo nad słynnym 
olbrzymem włoskim Carnerą, bijąc go na 

punkty po 10-rumndowej walce. Obecnie 

Renier donosi z Nowego Jerku, że komisja 
bokserska stanu New - Jersey po tanowila 
zawiesić 'w czynnościach sędziego zawo- 
dów, a to dlatego, że ten ostatnio podobno 
sędziował stronniczo ną korzyść Polaka i 

wyda! orzeczenie, krzywdzące Carnerę. Ko- 
misja w swem orzeczeniu kierowała się 
zdaniem „większości krytyków”, którzy 
obliczyli dokładnie, że Carnera wygral 8 
rund, a Poreda tylko dwie. Stanisław Ро- 
reda jest w Ameryce bardzo znanym bo':- 
serem. Na liście najlepszych bokserów 

świata zajmuje on 5-te miejsce. Na pierw- 
szem znajduje się Scharkey, na drugiem 

Schmelling, na trzeciem Shaaf. W swoiia 
czasie Poreda odniósł zdecydowane zwy- 
cięstwo nad Shaafem. Mimo to ma liście 

Poreda znajduje się wciąż na 5-tem miej- 

seu, a Shaaf pozostał na 3-ciem



            

dyrektora gimnazjum państwowego. 
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SILVA RERUM 
IRYDION I BANDA — WYCHOWAWCY RA- 
TUJCIE KULTURĘ! — SYLWETKI WIZYTA- 
TORÓW — WIĘC KTO DOKONA ODBU- 

DOWY? ! 

Jak wiadomo, nastąpiła fuzja teatrów 
szyfmanowskich z „Bandą* Tuwima i 
Jarossy'ego. Tuwin właśnie zostaje kie- 
rownikiem literackim nowego  przedsię- 
biorstwa. Autor frywolnych tekstów, śpie 
wanych „wdzięcznie* przez Lopka, po- 
pularny poeta z „Cyrulika* będzie dorad 
cą w rzeczach smaku i kultury teatralnej. 
Co z tego wyniknie? Zobaczymy. Tym- 
czasem „Kurjer Poranny“ lęka się o przy 
szłość' Teatru Polskiego: 

Nader bolesna jest wymowa iaktu, że te- 
atr, który przed dwudziestu laty przedstawie- 
niem „Irydjona“ rozpoczynał swą wysoce arty- 
styczną działalność i to w okresie tak mało 
sprzyjającym prywatnej inicjatywie w dziedzi- 
nie sztuki teatralnej na gruncie warszawskim, 
że ten teatr dzisiaj ratunek swój widzi w po- 
łączeniu się z sympatycznym zresztą - kabare- 
tem literackim — „Bandą”. 

+ „Irydjon“ — „Banda“. Jakże dziwna to 
droga. Inaczej kształtowała się, właśnie dzięki 
teatrowi Polskiemu, ewołucja kultury  teatral- 
nej, aż tu nagle krok, niemający żadnego uza- 
sadnienia artystycznego, chociaż dyktowany 
koniecznościami życia. Na konierencji praso- 
wej podkreślił dyr. Szyfman, że udało mu się 
podzas pertraktacyj z nowymi wspólnikani 
odnieść niewątpliwy sukces: że zgodzili się 
oni na to, by wystawiano w Teatrze Polskim 
także i dramaty. 

Czy nie jest to smutne,że dyrektor Teatru, 
który osiągał tak wielkie sukcesy przedstawie- 
niami utworów Szekspira, Moliera, Słowąckie- 
go, podnosi jako sukces fakt, że w tym samym 
teatrze od czasu do czasu dojdzie do głosu i 
twórczość dramatyczna? 

„Kurjer Poranny“ uważa, że ta zmia- 
na charakteru Teatru Polskiego jest w 
pewnym sensie symboliczna: jest ona 
dowodem zastraszającego obniżania się 
poziomu naszego życia kulturalnego: 

W życie to wszelkiemi szczelinami wciska 
się niekompetencja i powierzchowność. Mówi 
się,że społeczeństwo jest strudzone, że straci- 
ło cierpliwość, że nie сйсе się zastanawiać i 
badać wszelkich zjawisk z dziedziny nauki i 
sztuki, jak to było dawniej, w spokojnych cza 

  

„sach przedwojennych. Dlatego też woli skecz, 

niż dramat. 
Naturalnie, w dalszym ciągu swych 

wyrzekań, zastanawia się pismo nad środ 
kami zaradczemi. Jedna jest tylką dro- 
ga do ratowania ginącej kultury: reforma 
"wychowania. Trzeba wytężyć wszystkie 
siły, aby kształtować należycie charax- 
ter młodzieży i wpajać w nią przeko- 

' nanie, iż jedynym celem człowieka jest 

praca nad rozwojem duchowym ludzko- 
ści. Do kształtowania charakterów — ро- 
wołani są wychowawcy i przewodnicy 
młodzieży. Są to nauczyciele, dyrektorzy, 
wizytatorzy i t.p. 

Właśnie w „Gazecie Warszawskiej 

znajdujemy ilustrację do rozważań „Ku- 

rjera Porannego*,  „Gazeta* podaje 

charakterystykę  „Światłego przewodni- 

ka* młodzieży i nauczycieli — wizyta- 

tora. jest w niej oczywista sporo złośli- 

wości, jest pewna doza tendencji poli- 

tycznej. Ale są fakty, którym nikt nie za- 

przeczy. Fakty z dziedziny etyki. Naprzy- 
kład: 5 

Wizytatorzy są przeważnie urzędnikami 
V-go stopnia służbowego, posiadają więc bar- 
dzo dobre uposażenie, na rozjazdy zaś pobie- 
rają djety aż nadto wystarczające na opędze- 
nie kosztów mieszkania, utrzymania etc. Bar- 
dzo wielu z nich jednak, przyjechawszy do 
miasta prowincjonalnego, nie zatrzymuje się w 
hotelu, ale zaszczyca swoją osobą któregoś 

Czasem 
jest tak zwany pokój służbowy. Czasem go 
niema. Ale nawet i w tym wypadku, gdy po- 

kój jest sjążbowy, to przecież wszystko inne 
jest już niesłażbowe. Uhonorowany w ten spo- 
sób dyrektor jest w siódmem niebie, stara się 

dogodzić, jak umie, Gość ma wszystko, co mu 
trzeba — wikt, starunek, opierunek,. a skar- 

bowe talonki — do kieszonki. I taki blogostan 

trwa czasem tydzień, czasem dłużej. Słowem, 
i wizytator syt i djeta cała. Dyrektor także 
„cały”, boć przecie trudno znęcać się nad go- 

ścianym Amiitrjonem. 

A oto drugi, drobny i śmieszny fak- 
cik z dziedziny „instrukcyj* pedagogicz- 

nych: 
Panowie wizytatorzy bywają wszechstron- 

"ni, to znaczy wtrącają się w taki sposób i tam, 

dzie niktby się tego nie spodziewał. Drobny 
ykład: wizytator po lekcji mówi do nauczy- 

ciela: „lekcja pańska przedstawiałaby się nie- 
źle, tylko, że pan cały czas chodził po klasie, 
to rozprasza uwagę uczniów, należy tego uni- 
kać*. Następnego roku temuż samemu пай- 
czyciełowi, który jako iż jeszcze młody, wziął 
do serca uwagę wizytatora i już nie chodził, 
ale siedział, rzecze inny wizytator. „Widzi pan, 
najgorsze wrażenie wyniosłem z tego że pan 
siedzi, trzeba się ruszać, chodzić, to ożywi 
lekcję”. 

  

Powrót pielgrzymek 

Dopiero drugi raz w historji, przeniesiony 
został cudowny obraz M. B. Częstochowskiej 
na szczytowy ołtarz, wzniesiony wysoko po- 
nad wałami klasztoru. „Pierwszy raz było za 
bohaterskiego przeora O. Kordeckiego po od- 
parciu nawałnicy szwedzkiej. W procesji, któ- 
rej świadkami było prawie 400.000  pielgrzy- 
mów, przybyłych z całej Polski, wziął udział 
Pan Prezydent Rzeczypospolitej. 

Bibijoteczki na dalsze 
dystanse 

Z dobrą i pożyteczną inicjatywą wystą- 
piło w Czechosłowacji towarzystwo czy- 
telni im. Masaryka, złożyło ono mianowi- 
cie ofertę ministerstwu koleji na zaprowa- 
dzenie w pociągach pośpiesznych na dai- 

sze dystanse bibljotek, z których podróżni 
mogliby korzystać za małą opłatą. Bibljo- 

teki miałyby składać się z książek turys- 
tycznych, opisów podróży i beletrystyki. 

W każdym wagonie znajdowałyby się na 
widocznem miejscu spisy książek, znajdu- 
jących się wi bibljotece. Książki byłyby co 

pewien czas poddawane dezynfekcji i grun- 
townie oczyszczone. Ministerstwo przyjęło 
przychylnie tę ofertę, która zapewni po- 
dróżnym urozmaicenie i pożyteczną lek- 
turę. 

  

Niewolnicza tranzakcja 
pod Grodziskiem 

NIEPRAWDOPODOBNE, LECZ PRAWDZIWE 
OSZUSTWO. 

We wsi.Ciempy, pod Grodziskiem Mazo- 
wieckim (wojew. warszawskie) ujawniono tan- 
tastyczne oszustwo. Przybył tam niejaki Pitul- 
ski z Grodziska i puścił pogłoskę, że według 
nowych ustaw, każdy wościanin może sobie 

kupić żyda na własność. Ceny są niewysokie, 

od 100 do 500 zł. Prawo własności przysługu- 

je, zależnie od sumy, od roku do lat pięciu. 
Nowością zainteresowa się gospodarz Ma- 

ciej Wojdała, który nie mógł dać sobie rady z 
rachunkami, z podatkami, z gminą i nagwałt 
potrzebował sprytnego doradcy. Zwrócił się do 
Pitulskiego z zapytaniem, gdzie można nabyć 
żyda. Pitulski odrzekł, że sam mu go dostar- 
czy i to zupełnie bezinteresownie. 

Istotnie, po dwóch dniach przyprowadził 
ze sobą tego żyda. Spisano w karczmie kon- 
trakt. Wojdała nabył żyda za 200 zł. na lat 
cztery. Zapłacii gotówką i postawił wódki. 
Kiedy już z czupryn zaczęło się kurzyć, Pitul- 
ski oznajmił, że pojedzie jeszcze z żydem do 
Grodziska po jego manatki i wróci przed wie- 
czorem. jednakże nie wrócił. 

Ciemny kmiotek Wojdała czekał dwie do- 
by, aż wreszcie wybrał się pieszo do Grodzi- 
ska, gdzie złożył skargę przeciwko Pitulskiemu. 

Okazało się, że oszust ten grasował od 
dłuższego czasu po wsiach okolicznych, han- 

dlując stale tym samym żydem, nazwiskiem 
Kałmen Perelman. Dochodami dzielili się uczci- 

wie, pói na pół. 
Obu zatrzymano i 

dem. ® 
obaj staną przed są- 

Czy znajdzie się choćby jeden z nau- 
czycieli, któryby nie doświadczył na so- 
bie tego rodzaju „głębokich* uwag? 1 
jak to pogodzić z patetycznym okrzykiem 
„Kurjera Porannego: 

„Jeżeli prawdziwi wychowawcy mtło- 

dych pokoleń wytężą wszystkie swe Si- 

ły — dokona się odbudowa świata na 
mocnych podstawach”. 

Narrator. 

Burza nad Europą 
Gdzieś w harbińskiem piśmie „Ки- 

por” niejaki p. L. Łowicz drukował po- 
wieść p.t. „Burza nad Europą“. Na trzy 
tygodnie przed zamachem  Gorgułowa 
czytelnicy harbińscy czytali w odcinkach 
gazety opis zamachu na prezydenta Fran 
cji. Więc oskarżyciel Gorgułowa cyto- 
wał te parę stronic na procesie i mówił: 

° — ОЮю dowód. Cała emigracja rosyj- 
ska myśli tak, jak Gorgułow. 

To też powieść p. Łowicza przełożo- 
"no coprędzej na język francuski, W księ- 
garniach paryskich ukazała się „Tem- 
pete sur I'Europe* z ogromnym wstępem 
Henry Rollin'a. P. Łowicz stał się sław- 
ny, on — nieznany nikomu harbiński lite- 
rat. 

Przy wnikliwszem czytaniu „Burzy 
"nad Europą“ okazuje się, że jej związek 

z zamordowaniem Doumera rwie się i 

niknie, albowiem zamach na francuskiego 

prezydenta jest w powieści jednym z nie- 

_ zaliczonych zamachów, dokonywanych na 

francuskich i angielskich mężach stanu. 

Związek więc z Gorgułowym jest 
przypadkowy tak, jak przypadkowym 
mógł być — powiedzmy — w swoim cza 
sie związek powieści B. Jasieńskiego 
„Palę Paryż* z jakiemiś wydarzeniami 

politycznemi. Zato ciekawą może być 
atmosfera psychologiczna i uczuciowa 
„Burzy nad Europą, która staje się wy- 
razem nastrojów i zabłąkania się skoła- 

tanej, nieszczęsnej emigracji rosyjskiej. 
My — którzyśmy taki okres emigracyj- 

nego zamętu i cierpienia przeżyli — po- 

winniśmy łacniej niż inni zrozumieć tu- 

łactwo rosyjskie. 
W „Burzy nad Europą“ występuje 

pewna organizacja polityczna — tajne 

stowarzyszenie „mścicieli Rosji”, skła- 

dająca się z dawnych oficerów cesarstwa. 

Dziwacznym pomysłem autora jest po- 

stawienie na. czele spiskowców ex-agen- 

ta bolszewickiego, niejakiego Ziebera, 

pojętego zgoła demonicznie. Ten Zieber, 

który wydaje się inkarnacją Azefa, żąda, 

aby członkowie sprzysiężenia uchodzili 

na zewnątrz za agentów sowieckich, ale 
sam kolejno zdradza ich pochodzenie. 
Dlaczego ci poszukiwacze ojczyzny Zau- 
fali mu — niewiadomo. Niech to zosta- 
nie jedną z zagadek duszy rosyjskiej. 

Taka jest ekspozycja powieści. Głów 
na treść polega na czem innem. Jest nią 
opis przyszłej wojny Niemców w sojuszu 
z Sowietami przeciw Francuzom. 

Liczne, wzmniankowane powyżej za- 

- zaćmienie zapomocą 

     Ilustracja nasza przedstawia moment prze- 
niesienia cudownego obrazu na ołtarz szczyto- 
wy. Za obrazem widoczni są biskupi: Tymie- 
niecki, Kubicki i Kubina. Obok Pana Prezydes: 
ta Rzplitej (x) kroczą: minister W.R. i O. P. 
Jędrzejewicz (1), wojewoda kielecki Pacior- 
kowski (2), gen. Małachowski (3), i szet kan- 
celarji cywilnej p. Hełczyński (4). 

4| Górze i po przeniesieniu 

z Jasnej Góry 
Po wieczornem nabożeństwie na jasnej 

cudownego obrazu 

| Matki Bożej ze Szczytu do kaplicy, rozpoczął 

Dy- 

rekcja kolejowa w poniedziałek i wtorek uru- 

się powrót pielgrzymek, pieszo i koleją. 

chomiła kilkadziesiąt specjalnych pociągów do 

przewożenia pielgrzymów. 

Mimo olbrzymiego napływu pielgrzymów 

dzięki akcji komitetu organizacyjnego, porzą- 

dek był zachowany, jak również wszystkim piel 

grzymom dostarczono noclegów. Akcją komi- 

tetu kierował sprężyście ks. prałat Sędzimir. 

NASTĘPNE UROCZYSTOŚCI NA JASNEJ 

GÓRZE. 

Druga zapowiedziana serja uroczystości, 

związanych z obchodem jubileuszu cudownego 

obraz N. Marji Panny Jasnogórskiej, odbędzie 

się dnia 25 i 26 b.m. Dnia 26 sierpnia przy- 

pada Święto Matki Boskiej Jasnogórskiej, usta- 

nowione przez Stolicę Apostolską. 

W uroczystościach powyższych wezmą u- 

dział przedstawiciele Najd. Episkopatu z J.E. . 

ks. kardynałem Kakowskim na czele. 

Tajemniczy król Kentrabandy 
Korespondent wielkiego dziennika tu- 

ryūskiego „La Stampa“, Arnoldo Oipolla, 
dokonał ciekawego wywiadu z jednym z 
największych dostawców en gros broni 

dla krajów Dalekiego Wschodu. Broń ta 
przedostaję się jako kontrabanda do roz- 
maitych większych i mniejszych portów, 
skąd wędruje dalej i dostaje się do rąk 
„odbiorców*, Większa część Azji z China- 
mi na czele *› * jest od lat, a dzisiaj szcze- 
gólnie, terenem podminowanym przez roz- 

ruchy powstańcze, partyzanckie i tworzy 

idealny wprost rynek dla nieoficjalnych do 
stawców broni. którzy zagarniają miljony 
za wyświadczone w ten sposób usługi. 

Wywiad korespondenta włoskiego dokio- 

nany na właściwym terenie, w Szanghaju 

rzuca sporo światła na kulisy rozmaitych 
ruchów powstańczych w Chinach, Indochi- 

Indjach, ma wyspach archipelagu Ma- 
iego i Sunda. Ze wąyględów zrozumia- 

iej w takim wypadku dyskrecji, korespon- 

dent „Stampy“ nie odsłania właściwego na 
zwiska rozmówców. 

Armoldo Cipolo pisze: 
„Spotkałem się z p. Iks w halu hotelu 

„Согау“ м Szanghaju. Wysoka jego postać 

dominowała nad kosmopolitycznym tłumem 
gości: hotelowych, tłoczących się przy bu- 
fecie i kręcących się w: kółko przy dźwię- 
kach jazzbandu. 

— Co za zbieg ckoliczności! — zawo- 

  

   

  

. lal p. Iks — gdym wyjeżdżał z Venezueli 

  

Panu Prezydentowi, przybyłemu 
stochowy na uroczystość 550-ej rocznicy sprt- 

do Czę- 

wadzenia cudownego obrazu N.M.P. wręczył 
przeor O.O. Paulinów pamiątkowy medal ju- 
bileuszowy, wybity z tej okazji. Pan Prezydent 
otrzymał „również od delegacji miasta Bełza z 
rejentem Benińskim i ks. prałatem Demitow- 
skim na czele, ryngraf, upamiętniający sprowa- 

dzenie obrazu na jasną Górę przez księcia Wia- 
dysława Opolskiego w r. 1382. 

Na ilustracji naszej stoją: P. Prezydent 
Rzeczypospolitej (x), ks. kapelan Bojanek (i), 
rejent Beniński, (2) generał zakonu O.O. Раи- 
iinów ks. Przeździecki (3), wojewoda kieiec- 
ki Paciorkowski (4), minister W. R. i O. P. 
Jędrzejewicz (5), prałat Demitowski (6), prze- 
or klasztoru Jasnogórskiego ks. Zienkowski (7). 

łajście z pielgrzymką udającą się zLitwy do Trok 
WILNO. — W ubiegły poniedziałek 

na odcinku Marcinkańce między grupą 
pielgrzymów Polaków, pochodzących z 
terenu litewskiego a strażą litewską do- 
szło do zajśia, w czasie którego jeden z 
pielgrzymów został ciężko zraniony. — 
Grupa pątników w ilości 30 osób, mając 
zezwolenie naczelnika pow. olickiego, za 

W dniach 2 — 9 września r.b. odbędzie 
się w Cambridge Mass w Stanach Zjednoczo- 
nych międzynarodowy kongres astronomów. 
Na kongres ten wyjeżdżają w charakterze de- 
legatów Polskiej Akademji Umiejętności — ja- 
ko przedstawiciel państwa polskiego w mię- 
dzynarodowych unjach naukowych — p.p. Ta- 
deusz Banachiewicz, profesor Uniwersytetu Ja- 
giellońskiego i Józef Witkowski, profesor uni- 
wersytetu w Poznaniu. 

Poza udziałem 'w kongresie, wymienieni 
astronomowie zamierzają obserwować  całko- 
wite zaćmienie słońca w dniu 31 sierpnia r.b., 
widziane, na 157 km. pasie Kanady i Stanów 
Zjednoczonych. Obserwacyj tych nasi uczeni 
mają dokonać zapomocą t. zw. „chronokino- 
matografów”', narzędzi skonstruowanych w Pol 
sce przed ekspedycją zaćmieniową Polskiego 
Towarzystwa Astronomicznego do Laponii 
szwedzkiej w 1927 roku. 2 

Badania polskie poczynione będą w koo- 
peracji z analogicznemi obserwacjami _astro- 

nomów amerykańskich z profesorem Ch. Ha 
Smiley'em z uniwersytetu Browna z Providen- 
ce na czele, którzy również obserwować będą 

aparatów krakowskich, 
będących po dziś dzień unikatem w swoim ro- 
dzaju. Aparaty te, o monturze pochodzącej z 
wytwórni w Zawierciu, umożliwiają mianowi- 

machy, mają za zadanie wojnę tę wywo 
łać, Osobliwe są jej cele, wytknięte przez 
Niemców. Chodzi im mianowicie o to, by 
po wspólnem zwycięstwie nad Francją, 
zwrócić się przeciw Rosji i obalić wła- 
dzę Sowietów. 

Wydarzenia rozwijają się jaknajpo- 
myślniej. Sprzymierzone woska niemiec- 
ko-sowieckie okupują Belgję, zdobywają 
Paryż. Z pomocą Francuzom przybywa-, 
ją Amerykanie. Ale nie zwycięstwa na 
polu walki ratują Francję. Ocalenie za- 
wdzięcza ona pięciu pozostałym przy ży 
ciu „mścicielom Rosji, którzy wysadza- 
ją w powietrze Luwr, w hwili, gdy tam 
obraduje dwustu członków sowieckiej 
rady najwyższej. Ten akt teroru pozha- 
wia natychmiast i armję czerwoną i ca- 
łą Rosję — ich wodzów. W armji wybu- 
cha bunt, w Paryżu tworzy się rosyjski 
„rząd narodowy”. Rosja zdawała się cze 
kać tego szczęśliwego momentu:'nad'Woł 
gą, na Ukrainie, w Syberji — wszędzie 
zaczynają się rozruchy i powstania. So- 
wiety ponoszą klęskę, zadaną im wszak- 
że nie przez Niemców; Niemcy są zwy- 
ciężeni, ale „rząd narodowy* nie zezwa- 
la, aby Francja wyzyskała na swoją ko- 
rzyść zwycięstwo... Zapanowuje w Eu- 
ropie wyczekiwana era szczęśliwości. 

'Taki jest wątek powieści, w której 
marzycielska fantazja stęsknionego cmi- 
granta analazła ujście, budując niepraw- 

| 

mierzała przekroczyć granicę celem wzię 
cia udziału w odpuście w Trokach. Na 
granicy pątnicy zostali jednak zatrzymani 
przez patrol litewski i w brutalny spo- 
sób pobici. Potem okazało się, że zezwo 
lenie na przekroczenie granicy zostało w 
ostatniej chwili cofnięte. 

ASU TN NS i L II O IIS TRS | 

polska wyprawa astronomiczna do Ameryki 
cie pochwycenie przebiegu zaćmienia w czasie 
z dokładnością, poprzednio nie osiąganą zapo- 
mocą największych nawet teleskopów, dzięki 
zużytkowaniu w tym celu zjawiska t. zw. pereł 
Baily, towarzyszących  początkowi i końcowi 
fazy całkowitej. 

Polscy astronomowie zamierzają obserwo- 
wać zaćmienie w miejscowości Newburyport, 
w pobliżu Bostonu, zaś ich amerykańscy kole- 
dzy obiorą prawdopodobnie Brunswick stanu 
Maine. — Stacje te nie znajdują się na linji 
centralnej pasa całkowitego zaćmienia, lecz — 
jak tego wymaga stosowana metoda, w odnie- 
sieniu do nadchodzącego zaćmienia — lecz 
niedaleko od brzegów tego pasa i zaćmienie 
całkowite trwać tam będzie 66 sekund (na li- 
nji centralnej około 100 sekund). W razie nie- 
pogody, obserwacje naturalne mogą być uda- 
remnione, ale w wymienionych  miejscowo- 
ściach są dość duże szanse bezchmurnego 
nieba. i я 

Polska wyprawa astronomiczna doznała 
życzliwego poparcia ze strony wszystkich 
władz centralnych i instytucyj, do których o 
pomoc się zwracała. Koszty transportu apara- 
tów polskich pokrywa Narodowy Instytut A- 
stronomiczny i zainteresowani astronomowie 
amerykańscy. 

dopodobne wizje przyszłości. Powieść 
napewno nie byłaby nikomu poza Hac- 
binem znana, gdyby nie przypadkowy 
zbieg okoliczności, który spowodował 
jej przekład francuski. 

Być może i przekład nie zwróciłby 
większej uwagi, gdyby nie obszerny 
wstęp i różnorodne komentarze Henry 
Rollina. Te komentarze wywołały ze 
swej strony odpowiedzi i repliki emi- 
gracyjnych pism rosyjskich. 

Henry Rollin zapatruje się na fo- 
wieść L. Łowicza, jako na ostrzeżenie 
pod adresem wszystkich krajów, które 
przyjęły emigrantów rosyjskich; widzi 
w niej również przestrogę, udzieloną sa- 
mej emigracji. Powieść  harbińskiego 
autora jest dla niego wyrazem psycho- 
zy, zdolnej do wywołania w Europie pe- 
żogi, straszliwszej od tamtej, którą roz- 
pętał mord serajewski. Henry Rollin nie- 
wątpliwie przesadza: pozostaje on pod 
zrozumiałem wrażeniem niedawnej śmier 
ci prezydenta Doumera. 

Poddając się tym wrażeniom, pisarz 

francuski zbyt pośpiesznie może wycią- 
ga wnioski, dotyczące psychologji Ro- 

sjanina. 

Wysuwa się przedewszystkiem kwe- 

$а teroru. Rollin uważa, że jest on typo 

wym dla Rosjan sposobem walki. Od 
Piotra III do Mikołaja II, od Wiery Zasu- 

po wybuchu rewolucji przeciw Gomezowi, 
pan przyjechał tam właśnie, a teraz spoty- 

kamy się tutaj, na gruncie chińskim. Co 
pana sprowadza ? 

— Chciałbym dowiedzieć się wielu 

rzeczy, o Chinach, a między innemi i o tem 

co stanowi przedmiot zainteresowań pana. 
— Kontrabanda broni? O to niemożliwe 

„to tak, jaklby ktoś chciał mówić publicz- 
nie o sprawach dyskretnych. 

Nie wymagam od pana ujawnie- 

mia mi sekretów, chciałbym tylko dowie- 
dzieć się, czy Chiny są istotnie tak dobrym 
rynkiem zbytu broni. 

— Owszem, ale się traktuje ze wszyst- 

kiemi rządami chińskiemi, z wyjątkiem 

rządu w Nankinie, który jest rządem le- 
galnym uznanym, może sprowadzać broń 
jak chce i ile chce, ale niema ani grosza 

w kasie i nie znajduje nikogo, ktoby 
chciał mu skredytować. 

  

interesy z innemi 
rządami. Muszę zwrócić panu uwagę na 
fakt, że wyraz kontrabanda odnosi się tylko 

do tych, którzy broń otrzymują nie od do- 
stawców, którzy wykonują  tranzakcje 
handlowe legalnie, korzystne dla krajów 
nabywających broń i przytem bardzo lu- 

kratywne. я 
— Skąd się rekrutują główni dostawcy 

broni? 
— Z Niemiec, ze Stanów Zjednoczo- 

nych, Moje biura znajdują się w Berlinie 
i'w New - Yorku. 

— Jaka broń jest najbardziej poszuki- 
wana? 

— Mauzery, Mauzery i jeszcze raz Mau- 

zery kalibru 7,7. W Chinach płacą za nie 
po 400 franków za sztukę, Poszukiwane zą 
też działa polowe 75 mm. w baterjach po 
cztery; dostarczam je po cenie 80.000 do- 
larów w złocie za baterję, zobowiązując się 
dostarczyć je do portu, skąd wędrują po 
drogach i rzekach. 

— "Twierdzi więc pan, że komuniści z 

Kiangsi lub powstańcy z Hunan płacą za 
dostawę? 

— Twierdzę, że Chiny mają wbród do- 
larów srebrnych, które, choć zdewaloryzo- 
wane msją swcją wartość. Zresztą — mie- 
ponoszę żadnego ryzyka. Moje okręty ru- 
szają 'w drogę z ładunkiem dopiero wtedy 

gdy mam już w kieszeni całą należność za 
dostawę. 

— Mówił pan, że Niemcy posiadają 

najlepszą organizację przemycania broni ? 

— Tak jest, ogromna flota niemiecka 
zajmuje się tylko kontrabandą broni do 

Chin. Marynarze niemieccy znają świetnie 
wybrzeża chińskie i trafiają zawsze do por 

tu. 
— Jaki jeszcze kraj poza Chinami, jest 

majlepszym odbiorcą broni? 
— Idealnym rynkiem dla hurtowników 

są Indje brytyjskie. Obečnie transportowa- 
mie broni do Indyj jest bardzo trudne, 
gdyż wybrzeża Indostanu i wszystkie grani 
ce lądowe są pilnie strzeżone przez Angli- 
ków. Ale to mie znaczy by broń, której nie 

można szmuglować dzisiaj, nie mogła być 

dostarczoną jutro. Proszę sobie wyobrazić 
egzystencję setek tajnych organizacyj hin- 
duskich, dysponujących dużemi środkami 
materjalnemi, mających swe filje w stoli- 

licz do Kowerdy, — nic, tylko teror i za 
machy. Nawet w zabójstwie serajew- 

skiem dostrzega, Rollin udział Rosjan, 

nawet w zabójstwie Jaures'a widzi tajem- 
niczy wpływ Izwolskiego. 

Omawiając germanofilstwo rosyjskie, 

Rollin szczegółowo charakteryzuje wszy 

stkich niemieckich krewnych Romano- 

wych, wspomina io licznych związkach 

rodzinnych i politycznych z dynastjami 
niemieckiemi, o wstręcie jakoby Rosjan 

do republikańskiej Francji, o silnej „par 
tji niemieckiej" przy dworze rosyjskim 

za czasów wielkiej wojny. Wszystko to 

jest mu potrzebne, aby wyjaśnić, że in- 

tryga, podstęp i tajemne konszachty by 

ły nieodłączne od polityki rosyjskiej, by- 

ły zawsze drogami, po których chodziła 
dusza tego narodu. Powyższe poglądy 
nie wystarczają jednak namiętnemu Fraa 

cuzowi: ponoszony temperamentem za- 

czyna wyliczać Krasnowa i Skoropad- 

skiego, Ludendoria, Hoffmanna, i Deni- 

kina, Wrangla i Kołczaka. Wszędzie 

knowania, spiski, konspiracje i sekret- 

ne porozumienia. Mało tego: węsząc nie 

zmordowanie, dochodzi Rollin do oczywi 
stego wniosku, że istnieją niewidzialne 
dla laika nici, wiążące rosyjskich monar- 

chistów z Hitlerem... Ci monarchiści 
wraz z Hitlerem nienawidzą szczerej de- 
mokracji Zachodu i gotowi są ręka w rę 

each europejskich. Organizacje te czekają 
tylko ma odpowiednią chwilę, by przerzu- 
cić wszelkie transporty broni przez grani- 

cę Indyj. Dla nas znów obojętną jest rze- 
czą jako dostawców, jaki będzie wynik 
pierwszego zbrojnego powstania w: Indjach 

Wystarczy sam fakt, że są ludzie, którzy 

cheą nabywać broń i mogą ! za mią pła- 

GE: 
— A Japończycy. Ci zbroją się prze- 

cież na gwałt? 

Z nimi niema co robić. — Kupują 
wszystko, co zobaczą. Kupili jeden samolot 
włoski nowego typu „Santa Maria'* — je- 

den tylko poto, żeby go skopjować. 
SPOMBUKOCZE TOR AREKIZROKU TPLETUSPI BTD OYBOKORACZZOIA 

Nowy rodzaj narkomanii 
HODOWLA „ŚWIĘTYCH KAKTUSÓW 

NAJSILNIEJSZY NARKOTYK. 
Jedno z pism warszawskich donosi, iż pod 

płaszczykiem  miłośnictwa kaktusów, na które 
jest teraz ogromna moda w całej Polsce, ukry 
wa się nowy rodzaj narkomanii. 

Najpopuranieszy w Warszawie rodzaj kak: 
tusów jest t. zw. „Święty kaktus". Z kaktusa 
tego po nacięcia wypływa sok, działający jak 
najsilniejszy narkotyk, który znany jest i za- 
kazany w handlu we Francji pod nazwą pe- 
yotl. Jest to silna trucizna podniecająca o 
własnościach opium i haszyszu Trucizna ta 
jest tembardziej niebezpieczna, że nie wymaga 
żadnych przyrządzeń. Poprostu wystarczy wy- 
cisnąć ją z miąższu kaktusa i wypić nieco, a- 
by ulec oszołomieniu które trwa przez 12 albo 
i więcej godzin. 

Mimo, iż niektórzy lekarze twierdzą, że 
peyotl jest nieszkodliwy, powoduje on jednak 
w swoich pobocznych skutkach niesłychane 
wycieńczenie, ponieważ przez kilka dni od cza- 
su zažycią peyotlu, gdyż wywołuje on tor- 
kiegokolwiek pokarmu,,gdyż wywołuje on tor- 
sje. Z tych względów peytl jest surowo zaka- 
zany w handlu na zachodzie Europy, jak rów- 
nież istnieje zakaz wwozu tej trucizny z Indyj. 

Tymczasem w Warszawie kwitnie właśnie 
hodowia owego kaktusa, dostarczającego nar- 
kotyku. Doszło do tego, że niektórzy hodowcy 
„Świętego kaktusu* mogą się poszczycić liczbą 
50060 okazów. Niedawno nawet powstał w 
Warszawie klub miłośników kaktusów, którego 
statut został zatwierdzony przez komisarjat 
rządu. Zaznaczyć należy, że kaktus zawierają- 
cy peyotl kosztuje 10 zł. i może dostarczyć 
kilku dawek narkotyku. Jak widać kalkuluje 
się en znacznie taniej, niż morfina i kokaina. 

ZALUDNIENIE GLOBU 
ZIEMSKIEGO 

WEDŁUG DANYCH LIGI NARODÓW 
Statystyczny rocznik Ligi Narodów za rok 

bieżący podaje najnowsze dane co do ilości 

mieszkańców kuli ziemskiej. Ogółem zamieszku 

je Świat dwa  miljardy iudzi (dokładnie 

2.012.800.000). W stosunku do cyfr ubiegłego 

roku, ogólny przyrost ludności na ziemi wyra- 

ża się liczbą dwudziestu miljonów. Największą 

ilość mieszkańców posiada Azja (przeszło mi- 

ljard). Następna część świata pod względem 

ilościowym, Europa, posiada obecnie 506 mi- 

ljonów (w ubiegłym roku — 498 miljonów). 

W Ameryce zamieszkuje o połowę mniej lud- 

ności, mianowicie 252 miljony; z tego 134 mi- 

ljony w Ameryce Północnej, 83 miljony w Рэ- 

łudniowej Ameryce i 35 miljonów w Ameryce 

Środkowej. 

Co do przyrostu ludności, to w Europie 

największy przypada w udziale Rosji, Polsce i 
Hiszpanji. Anglja i Niemcy nie wykazały żad- 

nych zmian, Francja natomiast wykazuja na 

ten rok o przeszło pół miljona więcej. Niesbo- 

dziewanym i zadziwiającym wydaje się fakt, 

że Włochy, w których, jak wiadomo Mussoli- 
ni propaguje wszelkiemi sposobami przyrost 

ludności, wykazały obecnie zmniejszenie się 

narodzin o całe 406.000. W Ameryce najwię- 

cej przybyło ludności w Stanach Zjednoczo- 

nych, Kanadzie i Brazylji. 

|; mimi 2 
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(iły Wodnej 
do wykorzystania 

o. LNT 
kę z bolszewizmem wystąpić. przeciwko 
niej. 

W końcowych ustępach swej przed- 

mowy zwraca się Rollin do emigracji ro- 

syjskiej. Nawołuje ją, by jak najszybciej 

otrząsnęła się z niezdrowej psychozy; a- 

by uczyniła wszystko, by nie utożsamia- 

no jej z takimi, jak Gorgułow. Leży to w 

jej interesie. 
Pisma rosyjskie komentują, jak po- 

wiedzieliśmy, „Burzę nad Europą“ i — 

głównie — studjum Rollina. Czynią to 
z rezygnacją, przypominając sobie pew- 

nie smutne rosyjskie przysłowie: 

— Na biednawo Makara wsie szysz- 
ki walatsia. 

Niepokoją się one, że zamiast złago- 
dzić opinję swych rodaków — jakby te- 

go pragnął, Henry Rolliin rozjątrzy ją je- 

szcze bardziej. 

A co się tyczy p. Łowicza — to, 0- 

taczając „mšcicieli Rosji“ aureolą sławy 

i bohaterstwa, oddał on — powiadają 

— kiepską przysługę emigrantom. 

Wykolejeni i doświadczani przez 

los, mają oni w ten sposób jeszcze jedno 

przeciwieństwo do zniesienia. Z burzy | 

nad Europą zrodzić się może burza nad 

emigracją: Wysz. 
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Na odcinku gospodarczym 
— Organizacja podziału  kontyngen- 

żów przy wywozie produktów rolniczych. 

Sprawa podziału! świadczeń wywozo- 

wych przy eksporcie produktów rolniczych 

których wywóz z Polski, względnie przywóz 

„do krajów odbiorczych podlega reglamen- 

tacji, — była w ostatnich czasach żywio о- 

mawiana przez zainteresowane organiza- 

cje gospodarcze, kupieckie i rolnicze. 

Przepisy regułującei wydawanie zaświad 

czeń na wolny od cła wywóz trzody chlew- 

nej i rnięsa wieprzowego ogłoszone zosta- 

„Monitorze [Polskim”, jako obwiesz- 

czenie stra Przemysłu i Handlu w. po- 

rozumieniu z Ministerstwami Skarbu oraz 

Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 6 lip- 

ca 1932 r. [Wi myśl tego obwieszczenia Wy- 

wozowa Komisja Rozdzielcza została powo- 

łana przedewszystkiem do rozdziału za- 

świadczeń ma bezcłowy wywóz trzody chle- 

wmej i mięsa wieprzowego, a to wobec 

tego, że Syndykat eksporterów trzody i by- 

dła, któremu dotychczas było powierzone 

wykonywanie tej fumkcji, z dniem 1 lipca 

przeszedł w stan likwidacji. 

Na podstawie obwieszczenia z dnia 6 

lipca został przez Ministra Przemysłu i 

Handlu oraz Ministra Rolnictwa i R. R. 

wydany regulamin omówionej, Komisji, w 

wyśl którego do zakresu dzialalności Ko- 

misji należeć będzie nie tylko rozdział za- 

świadczeń Ministerstwa Przemysłu i Han- 

diu na wolny od cła wywóz, trzody chlew- 

nej i mięsa wieprzowego, ale również nroz- 

dział kontyngentów eksportowych w zakre- 

sie bydła rogatego, owiec i koni oarz mię- 

sa wołowego, baraniego i końskiego, na- 

stępnie rozdział innych kontyngentów, któ- 

r ew przyszłości będą przekazane Komisji 

do zatwierdzenia przez Mtistwo P. i H. w 

porozumieniu z M-stwem Rolnictwa i R.R.. 

į wreszcie wyplacenie premji eksportowych 

przyznawanych poszczególnym eksporte- 

rom przez Międzyministerjalną Komisję Po 

pierania Eksportu. , 

Na przewodniczącego Komisji  žostal 

wyznaczony senator St. Siedlecki. Członka- 

m iKomisji z grupy rolniczej zostali pp. E- 

dward Taurogiński (Wilno), J. Głębowicz 

i A. Jura. Jako zastępcy wymienionych są 

pp. Władysław, Malski i St. Miernowski. 

— Nawozy na kredyt — IPrasa rolnicza 

podaje wiadomość, że wkrótce ma być zre- 

alizowany projekt opracowany pnzez Mimi- 

sterstwo Skarbu, udzielania rolnikom kre- 

dytu w postaci nawozów sztucznych za ро- 

średnictwem specjalnie powołanej organi- 

zacji, która prowadząc sprzedaż i zbyt 

środków. mawozowych sztucznych, przepro- 

wadzałaby jednocześnie zabezpieczenie — 

spłaty kredytów w: drodze zastawu zboża 

przez rolników, nabywających nawozy sztu- 

czne ma kredyt ; 
Zastaw zboža, jako gwaraneja врабу 

należności, byłby zorganizowany na wzór 

zastawu zboża w! tranzakcjach kredytowych 

zawieramych pnzez banki prywatne z rolni- 

kami. 

— Akcja interwencyjna Państwowych 

Zakładów Przemysłowo - Zbożowych. — 

Wedlug obiegających pogłosek akcja inter- 
wencyjna PZPZ w postaci zakupów zbo- 
ża, ma ograniczyć się przynajmniej nara- 

zie tylko do terenów, masowej produkcji 

zvoża i największych ośrodków handlu zbo 

żem. W ten sposób rejon województw pół- 

nocno - wschodnich wraz z Wileńszczyzną 

nie zostałby akcją interwencyjną objęty. 
Jak dowiadujemy się czynniki zaintereso- 

wane mają podjąć 'przez PZPZ starania 
delem spowodowania rozszerzenia terenu 
imterwencji, podnosząc ujemne skutki dla 

miejscowego rolnictwa zaniechania akcji 

imterwencyjnej ma tut. terenie. а 

SPORT 
NIEPOWODZENIE NASZYCH 

TENISISTOW 
Grupa czołowych tenisistów wileńskie- 

go AZS-u, a mianowicie pp. Dowiborowa, 
Grabowieccy, prof. Weyssenhoff, Wenk i 
Piotrowicz rozegrali w Grodnie mecz z 

tamtejszymi zawodnikami. Bilans tego 
spetkania wypadł ma niekorzyść naszych 
rakiet — 4:7. 

Punkty dla barw AZS-u zdobyły panie 
oraz pary mięszane: Grabowieccy i Dow- 
borowa — prof. Weyssenhoff. 

Nie będąc ma miejseu i nie mając moż- 
mości obserwowania przebiegu gier, ogra- 
miezamy się do podania ogólnego wyniku. 

Wynik uzyskany przez Grodnian świad 
czy wymiownie o tem, że klasa tenisistów 
grodzieńskich jest dostatecznie wysoka. 

' = 

ZAWODY KONNE 3 GRUPY  ARTYLERJI. 

Z okazji ukończenia poligonu oddziałów 
3 grupy artylerji w dniu 14 b.m. odbyły się, 
zorganizowane przez dowództwo grupy, Za- 
wody konne. 

Doskonała organizacja zawodów i boga- 
ty program, złożyły się na całość imponującą, 
to też zarówno uczestnicy zawodów, jak i wi- 
dzowie uważali je jako zasłużoną, po znojach 
kilkutygodniowych i piękną rozrywkę. 

W poszczególnych konkurencjach uzyskano 
następujące wyniki. 

Skóki I stopnia — oficerskie. 12 przeszkód, 
1.10 mtr. Wysok: i 3 mtr. szerokości. 

Startowało 28 zawodników. Pierwsze miej 
sce zdobył por. Eljasiński 19 pal, drugie — 
por. Odejewski 3 p.a.c (obaj bez błędu), trze- 
<ie — ppor. Kużas 29 p.a.l (4 pkt. karne). 

Zwycięzcy otrzymali nagrody honorowe 1 
wstęgi, tak zresztą jak i we wsżystkich kon- 
kurencjach. 

Skoki II stopnia. 12 przeszkód, 1,20  mtr. 
wysok. 3,50 mtr. szerokości. Startowało 13 za- 
wodników. 

Pierwsze miejsce zajął por. Eljasiński — 
3 pkt. karne, drugie — por. Sielewicz 19 p.al 
= 4 pkt., trzecie — por. Ertkiewicz 19 p.a.l-— 

pkt. 
Skoki I stopnia, podoficerskie. Na starcie 

34 zawodników. 
1) Ogn. Ponomarenko 1 p.a.l, 2) ogn. Bak 

19 p.a.l, 3) ogn. Bartczak 29 pa.l, 4) plut. 
Rybczyński. A 

Bieg za mastrem na dystansie 5 klm. Na 
trasie sześć przeszkód. Wygrywa ppor. Bieliń- 
ski 19 p.a.l przed ppor. Tabortowiczem 19 P.a.l, 
mjr. Mączyńskim 19 p.a.l., por. Kwiatkowskim 
1 р.а.!. Leg. Ž 

Nagrody zwycięzcom wręczył dowódca 4 
dywizji gen. Skwarczyński, wstęgami udeko- 
mował dowódca grupy płk. Schrótter.. 
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KOMUNIKAT STACJI METEOROŁO- 

GICZNEJ U.S.B. W WILNIE 

Z dnia 17 sierpnia rb. 

Ciśnienie średnie: 763. 

Temperatura średnia: +19. 

Temperatura najwyższa: 

Temperatura najniższa: 

Opad: 13.1 mm. 

Wiatr: północno - wschodni. 

Tendencja: spadek, następnie wzrost. 

Uwagi: w nocy burza. 

URZĘDOWA 

— Praca, Opieka i Zdrowie. — W związ- 
ku z przekazaniem ministrowi Opięgź Społecz- 
nej zakresu działania ministra Spraw Wewnętrz 
nych w sprawach zdrowia publicznego zostają 
zniesione z dniem 1-go października 1932 r. w 
szeregu województw, w tej liczbie i w Wilnie, 

istniejące dotychczas w Urzędzie Wojewódz- 

kim wydziały: Pracy i Opieki Społecznej oraz 
zdrowia Publicznego, a na to miejsce zostaje 
utworzony jeden wydział pod nazwą „Pracy, 

Opieki i Zdrowia”. ` 
W związku z tem kierownictwo połączonych 

wydziałów w Urzędzie Wojewódzkim Wileń- 
skim czasowo zostało powierzone naczelnikowi 
wydziału p. dr. Henrykowi Rudzińskiemu: 

P. naczėŠaik Konrad Jocz korzysta obecnie 
z urlopu wypoczynkowego. 

MIEJSKA 

Wscnód słożca g 4,47 
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— Niezatwierdzenie podwyżki cen 
wody. — Władze wojewódzkie nie za- 
twierdziły uchwały Rady Miejskiej, z 
przed dwu miesięcy, dotyczącej podwyż 
ki cen wody miejskiej o 3 gr. na me- 
trze. uważając, że dotychczasowa cena 
dostatecznie obciąża ludność. 

— Zniżka przejazdów autobusowych 

dla uczniów. — Taryia 20-groszowa za 
przejechane 2 km. przewidziana dla uczą 
cej się młodzieży, zostanie z polecenia 
władz miejskich zniżona do groszy 15.— 
Pozwoli to uczniom na częstsze korzysta 
nie z komunikacji autobusowej. 3 
— Opłaty za elektryczność. — Posta 

nowiona przez R. M. w dniu 27 7. obniż 
ka opłat za elektryczność (10 gr. na 1 
klw.) uzyskała aprobatę władz nadzor- 
czych. 

— O zmianie linij autobusowych. — W zwią 

zku z projektem skierowania jinji nr. 3 przez 

ulicę Uniwersytecką i Dominikańską, wojewo 

da wileński zwrócił magistratowi uwagę aa 

niedopuszczalność tej zmiany z uwagi na po- 

trzebę utrzymania spokoju w tej dzielnicy, — 

przylegającej bezpośrednio do USB. i bibljo- 

teki publicznej. 

— Losy preliminarza budżetowego. Przed- 

łożony władzom wojewódzkim do rozpatrzenia 

preliminarz budżetowy nie może być narazie 

zatwierdzony wobec potrzeby dokonania caie- 

go szeregu poprawek i skreśleń. 

SKARBOWA 

—7 IZBY SKARBOWEJ. Od połowy 

sierpnia r. b. przeniesione zostaiły z ul. 
Wingry Nr. 6 i zaczęły funkcjonować ka- 
sa, dział rachuby i dział egzekucyjny U- 

rzędu Skarbowego ma pow. Wileński w 
gmachu Izby Skarbowej przy ul. W. Po- 
hulanka Nr. 10. 

Zawiadamia się, że przy ul. Wingry Nr. 

4 mieści się nadal Urząd Skarbowy na 

pow. Wleińsko - trocki z kancelarją i refe- 

ratami podatkowyemi i wymiarowemi. 

\ SZKO! NA 

— Dyrekcja Państwowego Gimnazjum int. 
J. Lelewela w Wilnie, komunikuje, iż egzami- 

ny wstępne do kias II-VII włącznie odbędą się 
w dniach 5, 6, 7, i 8 września r.b. od godz. 
9-ej rano. Podania przyjmuje kancelarja gimna- 
zjum w godzinach urzędowych do dnia 31 sier- 
pnia bir. 

— Szkoła koedukacyjna przy  „Ognisku“ 
Kolejowem. — Komitet Rodzicielski Szkoły Ko 
edukacyjnej Powszechnej 5-oddziałowej przy 
„Ognisku“ (ul. Kolejowa 19) podaje do wia- 
domości, iż zapisy uczniów i uczennic na rok 
szkolny 1932-33 do wszystkich pięciu oddzia- 
łów od dnia 25-go sierpnia rb. w godzinach 
od 12-ej do 15-ej p.p. i od 5-ej do 6-ej wie- 

czór w lokalu „Ognisko” (ul. Kolejowa 19). 

Opłata pozostaje bez zmian. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Baczność, podoficerowie rezerwy!. —W 

niedzielę dnia 21 sierpnia 1932 r. o godz. 16-ej 
w lokalu własnym (Dominikańska 13) odbę- 
dzie się zebranie informacyjne. Ze względu 
na to, iż będą poruszane aktuajne sprawy, о- 
becność wszystkich członków konieczna. 

TEATR I MUZYKA 

— Ostatnie przedstawienie „Azefa* w Lut 

ni. Dziś, we czwartek, 18 sierpnia o godz. 8,15 

fascynująca sztuka A. Tołstoja i P. Szczego- 

lewa p.t. „Azef” z gościnnym występem znako- 

mitego artysty Teatrów Łódzkich p. Józefa 

Winawera w roli głównej. Świetna kreacja, ja- 

ką stwarza nasz miły gość z roli Azefa nie- 

wątpliwie zainteresuje tych, którzy jeszcze nie 

widzieli tej sztuki. A więc špieszcie się, gdyż 
są to ostatnie dwa przedstawienia, dziś i ju- 
tro w piątek 19-VIII „Azef'. 

+ — Rewja Warszawska w Teatrze Letnim. 
Dziś, we czwartek 18-VIII o godz. 8.15 pełna 
humoru, arcywesoła Rewja Warszawska p.t. 
„Weź ten kwiatek na zadatek" w wykonaniu 
najwybitniejszych sił p.p. St. Gruszczyńskiego 
(I tenor opery warszawskiej), Carnero, Ko- 
złowskiej, Leitzkówny  (primabalerina — Орезу 
Warsz.), Sulimy-Jaszczołta, oraz Ludwika Sem- 
polińskiego, zarazem conferencier'a. 

Nadmienić należy, że tor urządzony był 
doskonale, a trybuny sędziowskie zaprezento- 
wały się wręcz imponująco. (t) 
„WIELKI TURNIEJ TENISOWY ŻAKS*u'* 

© Zarząd ŻAKS-u organizuje w dniach 18, 
19 i 20 b.m. pod protektoratem komendanta 
Ośrodka W. F. kpt. Ostrowskiego „wielki tur- 
niej tenisowy". Program turnieju przewiduje 
konkurencje pań i panów w klasach A i B. 

Turniej odbędzie się na kortach Ośrodka. 
Zapisy i informacje w sekretarjacie klubu 

(Ludwisarska 4, od godz. 13 — 15), lub na 
kortach, do dnia 18 b.m. włącznie. 

Zwycięzcy otrzymają nagrody. (t). 

— Najbliższa premjera w Lutni. W sobo- 
tę, dnia 20-VIII o godz. 8.15 odbędzie się pre- 
mjera świetnej farsy Laurent Doillet'a p.t. „Kło- 
poty Bourrachona* z gościnnym występem zna 
komitego artysty teatrów łódzkich p. Józefa 
Winawera. 

W Parku Żeligowskiego. — Dziś wy- 
stęp nowej rewji wil. w nowej rewjetce p.t. 
„On musi się słuchać" w 10 obrazach z udzia 
łem Lopka Łukaszewicza, Ant. Jaksztasa i in- 
nych. 

Początek o godz. 8,15. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
HOLLYWOOD — Wiejskie grzechy. 

HELIOS — Dama z piesiem 
PAN —. 1) Rezygnacja i 2) 

stizały. 

Casino — Noc szału. 

ŚWIATOWi) — Szlakiem hańby. 

STYLOWY — Krwawy tyran Ben-Ali. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Rendez - vous kieszonkowców. — 
Wczoraj podczas obławy w poczekał- 
niach i pomieszczeniach kasowych insty 
tucyj użyteczności publićznej aresztowa- 
no kilku złodziei kieszonkowych. 

Między innymi w magistracie areszto 
wany został znany złodziej jan Żyliński, 
oddawna poszukiwany przez policję. 

Ponadto zatrzymano kilku złodziei, 
kręcących się wśród interesantów w Ka- 
sie Chorych, oraz w opiece społecznej 
przy ul. św. Ignacego. 

— BÓJKI ZŁODZIEJSKIE. — Wczoraj na 
ulicy Wielkiej koło domu nr. 44 wynikła bójka 
pomiędzy niejakini Michajłowskim a Rubinem 
Zarazowskim, notowanym w policji śiedczej, ja 
ko złodziej. 

Podczas bójki Zarazowski dwukiotnie ug0- 
dzony zostai nożem. Napa:tnika po dłuższych 
wysiikach obezwładniono i osadzono w aresz- 
cie centralnym. 

— RZUCIŁA SIĘ DO WILJI. Želakowska 

Konstancja, lat 48 (Sapieżyńska 5), w celu p0- 

zbawienia się życia, rzuciła się do rzekiWilji. 

Żelazowską wyratował Mizik Stanisław (Brzeg 

Antokolski 19). Przyczyna usiłowania popeł- 

nienia samobójstwa choroba nerwowa. 
— FAŁSZERZ W ZAROŚLACH. W zato- 

ślach na Wilczej Łapie około szpitala  kolejo- 
wego został zatrzymany Maćko Stanisław, bez 

stałego miejsca zamieszkania z przyrządami do 

wyrabiania fafszywych monet 350 - groszo- 

wych. 

— Znaczna kradzież. Nieznani sprawcy za 

pomocą złamania zamku dostali się do miesz- 

knia Gilińskiej Fani (W. Pohulanka 27), skąd 

skradli 2 futra damskie, jedno męskie, oraz 

bieliznę damską i pościelową łącznej wartości 

3.350 zł. 

— POD KOŁAMI SAMOCHODU. Na 
drodze między Tomaszewiczami a Wisło- 
ckiem samochód ciężarowy tartaku braci 
Т. Z. Kruńczów najechał na grupę wiłoś- 
cian i kobiet śpieszących do. miasteczka. 
3 mężczyzn i 4 kobiety odnieśli ciężkie 
rany. Kierowcę Witolda Buczulewicza za- 
trzymano. 

= A 

Zdradliwe 

Z POGRANICZA 
WILNO. — Z Olity nadchodzą wieści, że” 

w ubiegłą niedzielę w czasie odbywającego 
się odpustu w Szwapiszkach doszło do zajść 

kościołem z powodu zniszczenia przez 
kilku Litwinów sztandaru z napisem w języku 
polskim. Jedenaście osób odniosło poranienia. 

Policja dokonała licznych aresztowań z po- 
śród napastników. 

NA FILMOWEJ TAŚMIE 
„HELIOS*: DAMA Z PIESKIEM 

Po francusku ten film nazywa się: 
Le chein qui rapporte, dlatego też po pol- 
sku przeinaczono go na Damę z pieskiem. 
Brzmi to prawdopodobnie bardziej eleganc 

ko, bardziej po parysku. Łepski tłumacz 

chciał polskim obyczajem wzmocnić tytuł, 
a zgubił całą treść filmu, w tytule zawartą. 

Bohaterem bowiem filmu jest właśnie ten 
mądry psiak, który przyprowadza tęskną- 
cej Jósyanie Plaisir kochanków, ten psiak, 
który odgrywa rolę dobrej wróżki, czuwa- 
jącej nad dziewczętami, sprnagnionemi mi- 
lošci, L akcja tej pięknej opowieści, 
filmowej, | zaczynająca się od! bajki o róż-— 

dźce czarodziejskiej, jest jakby tej bajki 
zmodernizowaniem, przetransponowaniem 
jej na współczesne 'wielkomiejskie sto- 
sunki: niema dziś dobrych wróżek — są 
tresowane pieski, xtóre rozumieją, że trze- 

ba pomóc dziewczętom w. kłopocie; niema 
dziś skarbów ukrytych — są bogaci: pano- 
wie. którzy mają kosztowne limuzyty. Jo- 
syana korzysta z usług pieska. Gubi go w 
Lasku Bulońskim, ale piesek ma na obro- 

ży jej adres i nazwisko. Niejeden starszy 
pan, poszukujący wrażeń, odwiózł autem 
pieska i zostawił Josyanie perły i pienią- 

dze. : 
Nie na tem wszakże polega morał i 

romantyczny nastrój zgrabnęgo filmu. 
Pierwszym, którego przyprowadził piesek, 
był ubogi młodzieniec (Rent Lefebrc:: 
mial tylko 50 franków. I właśnie jego po- 
kochała Josysna i do niego tęskni, i tęsk- 
mić będzie, dopóki on nie wróci. Wówczas 
zdejmie obrożę z szyi swego psiego przyja- 
ciela Gdy znaiazło się miłość, pieniądze 
nie są potrzebne. 

Ten interesujący wątek opracowaty 
jest filmowo bez zarzutu, w: pelnych dyna- 

miki skrótach, opartych ma niebanalnych 
asocjacjach; ożywiony jest dobrze dobra- 
nemi typami (miezrównana paryska kon- 
sjerżka) ; urozmaicony umiarkowanie mu- 
zyką i tamtejszą piosenką; podany: nako- 

niec z lekkością i sentymentem, jaki po- 
trafi wydobyć z sytuacji dobry aktor fran- 
cuski. 

    

* * * 
Nadprogramy kim: wileńskich, zapo- 

wiadane zawsze hałaśliwie jako najnow- 
sze, umiarkowane, bogate i t. p. super'a- 

tywne, wymagałyby ostrzejszej reakcji ze 
strony widzów: poprostu 'tupania i gwizda 
nia. Dyrekcje kin eksperymentują na 

cierpliwości widzów, pokazując im w sierp 

niu zeszłoroczną jesień warszawską (Casi- 

«lo), zawody sportowe z przed dwóch lat, 
(Helios), albo Olimpjadę „Amsterdamską 
(Pan), Zacznijmy gwizdać. W. 

U osób przygnębionych, wyczerpanych, 
niezdolnych do pracy, naturalna woda gorzka 
„Franciszka-Józeła* pobudzą obieg krwi, wzma 
ста zdolność myślenia i chęć do pracy. 

SPOSORWW BL 

Wczorajs 
Wczoraj w nocy mad Wilnem i okolicą 

przeszła dużych rozmiarów: burza. połączo- 
ma z niebywałą ulewą. Od uderzenia pio- 

runów na terenie pow. wileńsko - trockie- 

Wywróciła się 
WILNO. — Koło mostu Strategicznego na 

Antokoiu wywróciła się wczoraj łódka, w któ- 
rej znajdowało się pięcioro dzieci. 

Na szczęście wypadek zaisważony Został Z 

za burza 
go zapaliło się kilka budynków, przyczem _ 

jedna osoba została zabitą, zaś 3 odnio- 

sły ciężkie porażenia. 

łódź z dziećmi 
brzegu i przechodnie podnieśli alarm. 

Na ratunek pośpieszyło kilka łodzi — 
tem łódź policyjna i dzieci uratowano. 

w 

Samobójstwo radcy zby Kontroli Państwowej 
WILNO. — Wczoraj w lesie Ante- 

kolskim koło ulicy Bystrzyckiej znalezio- 
no zwłoki jakiegoś starszego mężczyzny 
z raną postrzałową w pietsi. 

Policja po przybyciu stwierdziła, że 
są to zwłoki radcy Izby Kontroli Pań- 
stwowej w Wilnie Echała Zakrzewskie- 
go, zamieszkałego w Wilnie przy ulicy 
Aatokolskiej nr. 103. Ogłędziny lekarskie 
i policyjne wykazały, że Zakrzewski po 
pełnił samobójstwo i że kuła trafiła go 

w serce, powodując natychmiastowy 

Zgon. 
W przeddzień samobójstwa Zakrzew 

ski wyszedł z domu z tem, że udaje się 
na spacer do lasu na Pośpieszce, a gdy 
dłuższy czas nie wracał, żona jego po- 
wiadomiła o zaginięciu policję. 

Przyczyny samobójstwa nie są zna- 
ne. Dochodzenie w tym kierunku toczy 
się. 

Rocznica rzezi żydów podczas powstania 
1794 ROKU 

WILNO. — Wczoraj w synagódze 
głównej przy ul. Niemieckiej odbyło się 
nabożeństwo poświęcone rocznicy pow- 
stania Kościuszkowskiego. W roku 1794 
w sierpniu wojska moskiewskie po zaję- 
ciu Wilna, urządziły wielką rzeź żydów. 

  

  

— Obchód Święta Żołnierza. Trwający od 
kilku tygodni deszcz, jak na zamówienie prze- 

stał lać i pogoda wypadła wspaniała —- nawet 

upał, który; jakby podkreślał, że na dzień Świę- 

ta Żołnierza i niebo się raduje. Święto rozpo-' 

częło się 14 sierpnia wieczór, capstrzykiem. 

Przy Świetle pochodni orkiestry przeszły 

ulicami miasta, obywatele udekorowali domy 

chorągwiami. 

W dniu 15 sierpnia o godzinie 9, odnyły 

się nabożeństwa w świątyniach wszystkich wy- 

znań, na których byli obecni przedstawiciele 

władz. Przed godziną 10 na plac Legjonów, 

gdzie zgromadziło się wojsko i organizacje 

społeczne ze sztandarami przyjechał płk. Chmu- 

rewicz, który w zastępstwie dowódcy garūi- 

zonu gen. Krok-Paszkowskiego, nieobecnego 
w. Baranowiczach, odebrał raport. O godzinie 

10-ej przyjechał p. starosta Neugebauer. 

O godzinie 10-ej rozpoczął polową mszę 

ks. Aleksandrowicz, który po mszy wygłosił 

płomienne kazanie, wysłuchane przez zgroma- 

"dzone społeczeństwo i wojsko w skupieniu. 

W swem kazaniu ks. Aleksandrowicz na- 

wiązał do dnia 15 sierpnia 1920 r. i podziwiał 

męstwo nasze wogóle. 3 

Po kazaniu oddziały wojskowe i organiza- 

cje społeczne odmaszerowały przed pomnik 

Nieznanego Żołnierza. Na grobie Nieznanego 

Żołnierza od społeczeństwa przez pana starostę 

Neugebauera i burmistrza Winnikowa został zło 
żony wieniec z żywych kwiatów z napisem: 

„Nieznanemu Żołnierzowi w 12-tą rocznicę zwy 

cięstwa oręża polskiego — społeczeństwo”. 

Po złożeniu wieńca: nastąpiła defilada. 

Przed płk. Chmurewiczem 1 starostą Netl- 

gebauerem równym, miarowym kfokiem prze- 

szedł 78 p.p, 20 PAL. z nowemi swemi gau- 

bicami wyrobu polskiego, kompanja techniczna, 

iederacja, poraz pierwszy przyjmująca udział 

i straż. 

— Przemianowanie szkoły Budowlano-Dro 
gowej. Szkoła budowlano drogowa, która prze 
chodziła różne koleje, została wreszcie  deli- 
nitywnie przemianowaną na szkołę 4-letnią, a 
tem samem na szkołę Średnią. 

W ten sposób Baranowicze uzyskały je- 

szcze jedną szkołę średnią, ale tylko specjalne- 

go typu. (zawodowego). 

(M A A 

Przedstawiciele:n 
naszego pisma 

w BARANOWICZACH 

jest p. Serafin Głąbik 
Ułańska 108 tel. 202 

Przyjmuje ogłoszenia i prenumeratę 
filja Administracji 

Baranowicze ui. Szosówa 178 
tel. 253. 

w godzinach 10 —14 oraz 18—20 
codziennie 

PRETO ESTC TA AI KAS KK 
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— Zebranie BBWR. w Rohotnie W dniu 
12-VIII r.b. odbyło się w Rohotnie zebranie miej 
scowego koła BBWR pod przewodnictwem pre- 
zesa rady pow. BBWR, p. L. Gajewskiego, na 
którem omówiono szereg zagadnień aktualnych. 

— Zebranie organizacyjne Koła Miejskiego 
BBWR. w Słonimie. W dniu 14 b.m. w godzi 
nach popołudniowych w świetlicy Związku 
Strzeleckiego w Słonimie odbyło się zebranie 
organizacyjne, Koła Miejskiego B.B.W.R., na 
którem dokonano wyboru Zarządu Kola w 
osobach: inż. Adama Bobrowskiego, ppłk. em. 
— prezesa, Jana Rutkowskiego, naczelnika 
Poczty (U.P. Słonim 1) — wiceprezesa i Alek- 
sandrowicza płk. em. i Bajraszewskiego płk. 
em. — członków. Ponadto zebrani w ilości oko 
ło 40 osób, wysłali do prezest Klubu BBWR. 
p. płk. Walerego Sławka z okazji uroczystości 
legjonowych depeszę gratulacyjną do Gdyni. 
Zebraniu temu przewodniczył p. L. Gajewski, 
prezes Rady Pow. BBWR, w Słonimie. 

— WYCIECZKA A. Z. 8. KRAKÓW w 
SŁONIMIE, W dniu 14 i 15 b. m. gościła 
w Słonimie na przystani Ligi Morskiej i 
Kolonjalnej wycieczka Akademickiego 
Związku Sportowego z Krakowa w. ilości 
6 osób. Wycieczka ta jadąc cały czas dro- 
gą wodną ma żaglówce „Liala*, zrobiła już 

trasę 1500 klm. i w dniu 15 b. m. wyru- 
szyła 'w dalszą podróż, po zwiedzeniu mia- 

sta, — Szczarą do Niemna, Kanałem Au- 

Owczestty rabinat wileński sporządził spe 
cjałny akt żałobny, poświęcony temu wy 
padkowi, który jest czytany rok rocznie 
podczas modłów na intencję zamordowa 
nych. 

| ETZ TOS TENS НАО 

gustowskim , Narwią i Wisłą do Bydgosz- 

czy — — z tamtąd Wisłą do Krakowa. 

— WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW 
OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ. W 
dmiu 28 b. m. odbędzie się walne zebranie 
członków ochotniczej straży pożarnej w 
Słonimie. Posiedzenie to, ze względu na 

charakter ogólnomiejski budzi zrozumia- 
łe zainteresowanie w społeczeństwie. 

— POWRÓT UCZESTNIKÓW ZJAZ- 
DU LEGJONOWEGO W GDYNI. W dniu 
15 b. m. pociągiem pośpiesznym o godzinie 
13 m. 6 powrócili do Słonima uczestnicy 
zjazdu legjonowego w Gdyni, aczkolwiek 
zmęczeni mniewygodami podróży opowia- 

dają z entuzjazmem o wspaniałym doroce- 
nym obchodzie i uroczystościach w, Gdyni. 
Do sprawy tej jeszcze powrócimy, 

— Konierencja „Makabistów* i Agudzistów 
w Słonimie. Jak już donosiliśmy,  agudzišci 
słonimscy zażądali od żydowskiego klubu spor- 
towego „Makabi* zaprzestania urządzania im- 
prez sportowych w soboty i w święta wy- 
znania mojżeszowego, motywując swe stano- 
wisko koniecznością przestrzegania przepisów 
religijnych. Z uwagi na to, że definitywne za- 
łatwienie sprawy przewlekto się, na żądanie 
agudzistów, została zwołana konierencja poro- 
zumiewawcza w dniu 15 b.m., w której ze stro 
ny klubu żyd. „Makabi* wzięli udział prezes 
p. Łoc i kierownik sekcji piłki nożnej p. Kos- 
sowski, zaś ze strony agudzistów p.p. Wajn- 
sztejn i Szereszewski. Długotrwałe obrady, oży 
wione dość burzliwą dyskusją, żadnego rezul- 
tafu nie dały, „Makabiści* bowiem stanęli na 
stanowisku, że przesunięcie terminu urządzania 
imprez sportowych na niedzielę, wzgłędnie in- 
ny dzień w tygodniu, jest połączone ze stra- 
tami materjalnemi dla organizacji. Jeden z de- 
legatów oświadczył, że skłonny będzie do przy 
chylnego załatwienia prośby agudzistów, o ile 
ci ostatni udzielą subsydjum klubowi w wy- 
sokości 1000 zł. rocznie (na sezon sportowy). 
Rzecz jasna, że o przyjęciu tych warunków, 
delegacja agudzistów słyszeć nie chciała i w 
stanie podnieconym opuściła miejsce bezsku- 
tecznych obrad. 

nauogiddzka 
— DZIAŁALNOŚĆ KOMITETU MIC- 

KIEWICZOWSKIEGO. Działalność Konm- 
tetu Uwiecznienia Pamięci A. Mickiewii- 
cza. Ziemi Nowogródzkiej z każdym dniem 
rozwija ię dzięki sprężystej i godmej po- 
święcenia. działalności Komitetu, na  cze- 

le którego stoi wojewoda: wileński p. Zyz- 
munt Beczkowicz, oraz wicewojewoda no- 
wogródzki p. Godlewski. 

Po obchodzie dni Mickiewiczowskich, 
w.Nowogródku Komitet przystąpił do 

„realizowanian planu prac, a mienowicie 

-alożył Muzeum pamiątek po Wielkim 

Wieszczu i bibljotekę z cennemi dzie!ami i 

zbiorami po Miekiewiczu. Komitet nie 

poprzestał na. tych pracach, lecz dąży nie- 

ustannie w kierunku wykupienia prze- 

pięknych brzegów Świtezi dla utworzenia 

ma nich rezerwatu. Tranzakcję tę komitet 
przeprowadził pomyślnie i jak się w ostat- 
niej chwili dowiadujemy, brzegi Świtezi 
przeszły w ręce Komitetu. Pozostaje jesz- 
ce do wykupienia budynku mieszkalnego 
w którym urodził się Wielki Poeta. Nieza- 
leżnie od tego Komitet przystąpił do czę- 
ściowego wykonania testamentu nieśmieri- 
neg Wieszcza, który w: epilogu do „Pana 
Tadeusza" wypowiedział swe marzenia: 

„O, gdybym kiedyś doży! tej pociechy, 

Żeby te książki zbłądziły pod strzechy, 
Gdyby też wzięły wieśniaczki do ręki 

Te księgi proste jako ich piosenki“. 

Komitet Mickiewicezowski, zrealizowsi 

życzenia Wieszcza i o własnych siłach 

wydał w nowym nakładzie dzieła A. Mic- 

kiewicza, kompletny zbiór z objaśnieni:- 

mi i wstępem literacko - naukowym prof. 

Tadeusza [Piniego. Dzieło to w oprawie 

płóciennej z porteretami Wieszcza jest do- 

stępne dla najszerszych warstw. społeczeń- 

stwa i cena wydawnictwa wynosi zaledwie 

zł. 5 gr. 50 za całość. 

Wydany został również dla użytku 

szkolnego w zeszycie ze wstępem i objaś- 

mieniami „Pan Tadeusłz* w: cenie groszy 

80. 

Poczynania komitetu społeczeństwo wi- 

leńskie winno poprzeć jak majwydatniej 

gdyż akcja tego ma na celu szerzenie zna- 

jomości i kultu ideałów największych z 

maszych poetów, który gorąco ukochał pięk 

no ziemi wileńskiej, iż najpiękniejszy swój 

poemat poświęcił Wileńszczyźnie. 

з 

CHODZĘ PO MIEŚCIE... 
KLINKIER PRZYBYŁ!!! 

(Z PODSŁUCHANYCH ROZMÓWEK) 
Gdy zniecierpliwienie ogólne na punkcie de- 

nerwującego przewlekania z rozpoczęciem ro- 
bót klinkierowych osiągnęło swe apogeum, a 
wzburzony lud wileński wołał grożnie: „Gdzież 
te klinkiery, do ciężkiej... Riwjery?!*, ni stąd 
ni zowąd, po melancholijnym komunikacie Ma- 
gistratu o tem, że roboty się zaczną  dojnero 

„25 bm. (zamiast 5-go, jak to było zapowiada- 
ne), w sobotę ubiegłą wyładowano triumfainie 

2 pierwsze wagony klinkierów i złożono о- 
stentacyjnie przed samą naszą redakcią, niby, 
że „chcieliście klinkierów, no to macie!!*. | 

Gaudium w narodzie było wielkie: nie wie- 
rzono własnym oczom oglądano, podnoszono, 
stukano („ci mocne?!“), skrobano Sseyzorykiera 
lub paznokciem! 

Nie obyło się rzecz oczywista, bez Котеп- 
tarzy! Grupki osób, stojąc przy klinkierach, ©- 
mawiały na wszelkie sposoby doniosłe to w 
dziejach miasta wydarzenie. Przeważał ton pe- 
symistyczny („tak toż prosta glina, wraz cała 
w jamy pójdzie!*), nie brakło jednak i opty- 
mistów. 

„Najwięcej zainteresowania budził rodzaj ma 
terjału (co to jest?), dalej zaś oceniano jego 
praktyczność i trwałość. 

„Z czego to jest? Kamień ci cegła?" — ру- 
ta jeden mieszczanin. — „Cegła, tylko wienk- 
Szym ogniem przechwycona!* — wyjaśnia in- 
ny tonem fachowca. „Nie cegła, ale podobień- 
stwo cegły!* — odzywa się jeszcze jeden. 
„To nie drzewo!* — stwierdza dodatkowo. 

„Zaraz pobijo — szkoda było piniendzy! — 
słychać głos pesymisty. „Jakby nie jeździli na 
szynach i koni byli na gumach, to, w ta po- 
ra, jeszczeb może i strzymala!“ — moderuje 
ostrość poprzedniej opinji jakiś „dziadżka z Ne 
wostrojki“!. 

„Chiba co mocnieįsza od naszeį cegly?!“— 
wtrąca się do rozmowy nowy  interlokutor. 
„Nu, „pewno co jak jeżeli ludzkość czyli spo- 
łeczeństwo bendzie chodzić — tak nic, — ałe 
jeżeli cienżary powiozo ci arudżja wojenna — 
pobije się musowo!*.. 

Interesuje także ludek wileński, skąd przy- 
był do nas ten klinkier. Przeważnie panuje prze 
konanie, że to produkt zagraniczny. „Napewno 
z Paryża przywieźli ci z Niemiec!" — mówi 
jeden młodzieniec do drugiego. Nie brak także 
i dowapów : „Mydło wysuszone!”...  „Chał- 
wa!“... 

Wreszcie žywo jest omawiana kwestja, jak 
będa kładli te cegielki: sztorcem czy na plask?! 

. Dodajmy tu jeszcze, że zainteresowanie 
klinkierami niemal bez wyjątku ujawnia sama 
tylko płeć brzydka, kobiet nie obchodzą wca- 
le „jakieś tam cegiełki'!.... 

   

  

Przechodzień. 

JAK SIĘ BĘDZIE UKŁADAĆ JEZDNIE 

KLINKIEROWE? 4 
Wobec ogólnego zainteresowania się spra- 

wą klinkierów i kompletnego nieo:jentowania 
się ogółu zarówno w rodzaju materjału, jak i 
sposobie przeprowadzania tych robót, dajemy 
poniżej garść informacyj w tym względzie. 

! Otóż klinkier, który jest rodzajem cegiy spe 
cjalnie przystosowanej do budowy z niej jez- 
dni, układany będzie w sposób następujący: 
przedewszystkiem zostanie usunięty obecny 
bruk oraz pewna ilość ziemi, w miejscu której 
nawieziony zostanie szaber. 

Po uutrambowaniu go przez wał drogowy, 
taki, jakiego używają zazwyczaj przy budowie 
szos, szaber ów zostanie pokryty warstwą pia- 
sku, która również zostanie ubita ziekka przy 
pomocy wałków ręcznych. Na ten to właśnie 
piasek i będą kładzione „na plask“, jedna 
przy drugiej, cegiełki klinkieru. 

Po ukończeniu układania klinkiera na da- 
nym odcinku, cegiełki te zostaną ubite maszy-. 
nami, następnie zaś po wymieceniu jezdni i 
odczyszczeniu szczelin między poszczzyo!nemi 
cegiełkami szczeliny te zaleje się płynnym asfal 
tem i zlekka przytrząśnie piaskiem. 

Po wyschnięciu asfaltu nowa jezdnia goto- 
wa jest do użytku. J. C-ski. 

Z nowogródzkiej rady 
miejskiej 

POLITYKA HOJNEJ RĘKI. — MADJATOR- 

STWO A LA GERMANJA. — KLĘSKA NA 
FORUM WYDZIAŁU POWIATOWEGO. — 
CZY RADA MIEJSKA ROZWIĄŻE SIĘ? 

Nietylko najprostsze zasady ekonomji go- 
spodarczej, ale i przeżywane trudności go- 
spodarcze nasuwają konieczność prowadzenia 
każdej, jakaby niebyła gospodarki w sposób 
oszczędny, racjonalny, ograniczając wydatki 
do posiadanych środków, a to zarówno  rze- 
czowych, jak i fiskalnych. Tegoroczny bud- 
żet miasta Nowogródka uchwalony przez Radę 
Miejską — z takim nakładem czasu i pracy 
wymozolony, miał jedną wadę: hojnie — wzo- 
rem lat ubiegłych wyposażono w subsydja róż- 
ne organizacje i instytucje społeczne, nie ba- 
cząc na to, że nie można było znależć pokry- 
cia na inne wydatki, które muszą być pokryte 
w bieżącym roku budżetowym. 

Licząc się z trudnościami materjalnemi, ra- 
da miejska, jakby umyślnie pominęła pokrycie 
w budżecie kilkunastu tysięcy zł. zobowiązan, 
które powinny być w tym roku pokryte. W 
ten sposób chciano postawić wierzycieli, a w 
pierwszym rzędzie Wydział Powiatowy w obli- 
czu faktu, że na pokrycie zobowiązań — nie- 
ma środków. Kłopoty materjalne chciano prze- 
rzucić na kogoś innego. „Płacić nie możemy, 
odterminujcie swe należytości, lub lepiej je 
wykreślcie z waszego rachunku* — takie by- 
ło potajemne życzenie rady. Narazie Niem- 
com się udaje z podobną kwestją. — Czemuż- 
by się nie miało udać Nowogródzkiej Radzie 
Miejskiej? 

Tymczasem Wydział Powiatowy,  roz- 
patrując przedstawiony sobie budżet miasta, 
nie zgodził się na takie postawienie sprawy. 
Po szczegółowem rozpatrzeniu budżetu  skre- 
Ślił subsydja dla licznych organizacyj i insty- 
tucyj społecznych, wstawiając uzyskane w 
ten sposób sumy na pokrycie przypadających 
zobowiązań miejskich. — Cięcie chirurgiczne, 
cesarskie — jak się to mówi, lecz słuszne i 
konieczne. W ten sposób Rada Miejska ponio- 
sła klęskę na forum Wydziału Powiatowego. 
Druga niespodzianka czekała radę na własnem 
posiedzeniu, poświęconem sprawie przyjęcia 
poprawek Wydziału Powiatowego w budże- 
cie. Znacznemu odłamowi rady nie przyszło na- 
wet na myśl, że poprawki zostaną przez radę 
przyjęte. Tymczasem w głosowaniu, wpraw- 
dzie jednym głosem większości — lecz popraw 

ki, zalecone przez Wydział Powiatowy zosta- 
ły przyjęte. 

Wobec takiego dictum, jeszcze większa 

zapanowała konsternacja wśród radnych, chcą- 
cych cudzym kosztem utrzymać swą popular- 
ność wśród wyborców, względnie panów z 
instytucyj i organizacyj społecznych. — Jak 
słychać, powien odłam rady zamierza zgłosić 
wniosek o rozwiązanie obecnej rady i rozpi- 
sanie nowych wyborów. — Czy taki wniosek 
zostanie zgłoszony i jak się ewentualnie za- 
kończy ta sprawa — pokaże nam najbliższy 
okres. Veg. 

KEZTOW AWR PRE STATISTIKA СОМ 

W związku z wielkiem zainteresowaniem 
i popularnością wydawnictw Mickiewicza 

Komitet uruchomił filję w Warszawie przy 

ul. Marszałkowskiej Nr. 110 m, 12 oraz 

konto P. K. O. Nr. 5.283, gdzie są przyj- 
mowane zgłoszenia ma. tanie wydawni- 

ctwa jubileuszowe A Mickiewicza. 
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— WYBORY DO ŻYDOWSKIEJ GMI- 
NY WIYZNANIOWEJ w NOWOGRÓDKU. 
W dniu 14 b. m. odpyły się w Nowogród- 
ku wybory do žydov j gminy wyznanio 

wej. Początkowo wybory zapowiadały -ię 
    

  

słabo: nie widać było specjalnego zainte- 
resowania się wyborców. Dopiero , pod 

koniec ruszyli wyborcy do urn ławą, dzię- 

ki czemu frekwencja osiągnęła 80 proc. 
Przeszli do zarządu: z ramienia rzemieślni-, 

ków pp. Jakób Winnik ż Sucharski Nota, z 

Agudy: pp. Gurwiez i Rafał Kamieniecki, 
z grupy Sjoi r: p. Lejzer Rabinowicz, 

i z ramienia rzeźników pp. Dzięciolski Men- 

del oraz Zelwański Abram, Jako przed- 
stawicieleMizrachi wszedł p. Abram Mal- 

bin. 

Charakterystyczne, że lista postępowa 
z dr. Marmursztejnem mna czele — nie zy- 

skała żadnego mandatu. Jak opowiadają 

wtajemniczeni fiasko listy postępowej 

nastąpiło z powodu niewzięcia czynnego u- 

działu w wyborach leadera postępowców 
Noawogródzkich p. mec. Gumenera, który 
wyjechał z Nowogródka z powodu choro- 

by. 
Akcja ugrupowania zwolenników rabi- 

ma Abramowicza —: którego chciano wy- 

sunąć na czołowe stanowisko w gminie — 
nie udała się. Układ sił obecny stan rzeczy 
pozostawia na miejseu: t. zn. rabinem bę- 

dzie p. Mejerowicz zaś jego zastępcą p. 
Arbowicz. 

* WYCIECZKA KRAJOZNAWCZA 
NOWOGRÓDZKIEGO ODDZIAŁU POL- 
SKIEGO T-WA  KRAJOZNAWICZEGO 
PO NOWOGRÓDCZYŹNIE. W dniach 14 
115 bm. staraniem sekcji wycieczkowej No 
wogródzkiego Oddziału Polskiego Towa- 

- rzystwa Krajoznawczego, odbyła się pod 
przewodnictwem p. inż. "Puzynowskiego 
wycieczka (1a osób) po Nowogródzczyźnie 
Wycieczka odbyła padróż dwoma samo- 

chodami. Trasa biegła: Nowogródek 
Szczorse -- Kromań — Naliboki — Stolp- 
ce skąd zrobiono wypad do Kołosowa po- 
łożonego ma pograniczu. Z Kołosowa wy- 
cieczka udała isię. w drogę powrotną do 

Stołpców na nocleg w leśniczówce Okiń- 
czyce pod Stołpcami w: lasach Radziwiłłow- 
skich. Ze 'Stołpców wycieczka udała się w 
dalszą podróż do Nieświeża skąd dalej do 
Mira, Tuchanowicz, Worończy, dojezdżając 
o zmroku do Świtezi. Po spędzeniu chwili 
czasu nad Świtezią udano się do Nowo- 
gródka. 

Cały czas sprzyjała wycieczce przešli- 

czna pogoda, czar zwiedzanych miejsco- 
wości, uprzejmość i życzliwe interesowanie 
się wycieczką przez pp. starostów powiato- 
wych: A. Kulwiecia, ze Stołpców i E. Cec- 

dzyńskiego z Nieświeża pozostawiły 
wśród uczestników wycieczki niezatarte 

wrażenia. 

gro žie 
— ZWIĄZEK LOKATORÓW I SUBLO- 

KATORÓW DZIAŁA. Jak się dowiaduje- 
my tut. Związek lokatorów i stblokatorów: 
powziął kroki, aby zebrać odpowiednią 

  

   

  

    

ifość podpisów. na memojrjale do władz w 
sprawie wstrzymania eksmisji i obniżki 
komornego. 

     
    

   

  

     

Racjonalnie Ulokowana 
Gotówka 

w dobie kryzysu to wkład 

w KOMUNALNEJ KASIE 
OSZCZĘDNOŚCI POWIATU 

GRODZIEŃSKIEGO 
Wysokie oprocentowanie—całka- 
wite bezpieczeństwo — wypłaty 

na każde żądanie, 

KINO 
DŽWIEKOWE 

„ŠWIATOWID“ 

REEBOK ZCH 

B. FARDJOHN 
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4 Początsk seansów o g. 

Ujrzymy królewską parę kochanków ekranowych Maurice 
Chevalier i Jaanette Mc. Donald w przebojowym superfilmie 

genjalnego Ernesta Lubicza 

i 66 movos | „Godzina z tobą 

— CZĘŚCIOWO NIE BĘDZIE DZIS 

ŚWIATŁA ELEKTRYCZNEGO. Z powodu 

ustawienia nowej turbiny w elektrowni 

miejskiej, zarząd tejże podaje do wiado- 

mości, iż w dmiu dzisiejszym w czasie od 
godz. 7.30 do 18 wyłączone będą wszyst- 

kie dzielnicy abonenci których korzystają 
z prądu stałego. 

SPRAWA TEATRALNA ROZ- 

STRZYGNIĘTA BĘDZIE W DNIU 23 bm. 

Jak się dowiadujemy sprawa wydzierża- 
wienia teatru miejskiego na przyszły se- 
zom teatralny rozpatrywana będzie na pe- 
siedzeniu komisji teatralnej w dniu 23 bm. 

— LIKWIDACJA ZYD. KLUBU FA- 

MILIJNEGO. Prawie 15 lat istniejący 
Żyd. Klub Familijny został w tych dniach 
zlikwidowany. 

Przyczyną likwidacji był ciężki stan 
finansowy spowodowany brakiem frekwen- 

cji członków. 

— WYPADEK PODCZAS RAJDU 
MOTOCYKLOWEGO. Jeden z uczestników 
raidu motocyklowego Warszawa — Wil- 

no — Warszawa, przejezdžając w drodze 

powrotnej z Wilna majechał na ul. Orze- 

szkowej ma psa, co spowodowało wywró- 
cenie się motocyklisty. Na szczęście jeź- 
dziec i jego maszyna wyszli z tego spotka 
mia bez szwanku. 

— JESZCZE JADNA KATASTROFA 
PODCZAS RAIDU WARSZAWA 
WILNO — WARSZAWA, (Pan sierżant 
Władysław. Lorenc, który uczestniczył w 

raidzie motocyklistów: Warszawa — Wilno 
— Warszawa (Nr. 12) w drodze powrotnej 
do Warszawy, nie dojezdżając Sokółki, na- 
jechał na przydrożny słupek. Uderzenie by- 
ło talki silne. że p. Lorenc został ciężko 

poraniony. i 

W stanie nieprzytomnym autobus od- 
wiózł sportowca do Szpitala Sejmikowego 
w Sokółce. 

Bajki Polityczne 
Aleksandra Zasztowta 

  

=, 

  

Świeżo ukazały się w druku. 

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

'В
 DZIŚ w KINACH P. T. K. 

TEL. 214. CENY ZNIŻONE, 
BEKO KIA BENT RCIE K 

Sean. o g. 6, 8 i 10.15. 

GŹwięnowiec 

Kino „POLONIA 
Pocztowa 4. 

Ryszard Barthalmess, Neil kamil. 
ton i Douglas Fairbanks 

w wielkim dźwiękowym 100 proc. dra- 
macie loiników. 

»t „PATRÓL" 
Wstęn Od 75 gr. 
  

Dźwiękowiac 

Kino „APOLLO“ 
Borninik. 26. 

Wielki Polski film wojenny 
t. 

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

Tadeusz Ordayq 
WSTĘP OD 60 GR. 

KINO „PALACE“ 
Orzaszk. 18. 
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6, 810, 1010 

Tajemnica Kelthpoci— Square 
Jakiś poczciwy «człowiek zdążył już 

skoczyć do sąsiedniej kawiarni i przynieść 
gorącej kawy. Woźny podał gorący, wzmii- 

eniający mapój Sylwji i jej ojcu. Pani 
Death poprosiła sędziego o pozwolenie po- 
dejścia do córki; mijając męża, nie mogła 

się powstrzymać od rzucenia mu się na 
'szyję, ze łzami: 

— Ach, Ablu, Ablu, co oni z tobą zro- 

bili! 
W sali, panowała cisza. Słychać było ci- 

chy szepł. nieszczęśliwego: 
— Idź do Sylwji, to ona mnie urato- 

wała! 
Sala sądowa była Świadkiem wielu 

wzruszających scen, ale takiej jeszcze nie 
bylo. Sędzia: zakrył się papierami i wycie- 
rał ukradkiem oczy. 

Lady Worton z właściwą sobie poryw- 
czością krzyknęła głośno: 

— Muszę koniecznie coś zrobić dla tej 
madzwyczajnej dziewczynki! 

Sylwja uścisnęła rękę matki i zwróciła 
się do [Pallareta : 

— Czy mogę mówić dalej? 

— Tak „naturalmie. A: więc oni wyszli 
z* pokoju? 

— Tak. Wysunęłam się cichutko z pia- 

mina i, jak myszka, skradając się, pobie- 
głam za nimi. Stali u dołu schodów, ale 

świecę zgasili. Myślałam, że wyjdą wprost 

na ulicę, ale oni poszli do kuchni. Pomy- 

ślałam więc, że oni znają drogę przez pi- 

wnicę sąsiedniego domu, ale się omyliłam. 

Doktór Pay zo: „Daj zapałki* a 

potem krzyknął : „Głupiec, rzuciłeś je!” 

Patrzałam przez dakurkę od klucza. Dr. 

Wydawca: Stanisław Mackiewicz. 

„którym znikli ci. ludzie. 

Pay długo szukał zapałek na podiodze— 

Kiedy zapalił zapałkę, zobaczyłam, dlacze- 
go oni przyszli do kuchni: jest tam szafa 

ma maczynie; tylną jej ścianę można odsu- 
mąć, za nią zobaczyłam ciemny otwór, w 

Nie tracąc czasu, 

pobiegłam za mimi. Na szczęście znalazłam 
„ma podłodze kilka rozsypanych zapałek i 
prędko znalazłam sposób. odsłonięcia przej 
ścia. Były tam kamienne schodki na dó!. 
Myślałam, że dojdę tędy do pustej studni, 
ale okazało się, że to było podziemne przej- 

ście pod ulicą, prowadzące do mieszkania 
doktora Paya. Kiedy * doszłam do końca 
korytarza, miałam już tylko dwie zapałki. 
Tam znów była ruchoma ścianika, odsunę- 
łam ją i znalazłam się w mieszkaniu dok- 
tora Paya. Tu zgasła mi ostatnia zapałka. 
Nie wiedziałam, gdzie mam iść i ruszałam 
się poomacku. Ledwie nie umarłam ze stra 
chu, kiedy dotknęłam czyjejś twarzy, Ale 
powstrzymałam się od krzyku. Myślałam, 
że to trup, ale przypomniałam sobie, że 
trupy są zimne i dotknęłam jeszcze raz, 
Twarz była ciepła! Nagle ktoś zapytał: 
„Kto to?* Ach, panowie, chociaż to "był 

szept, odrazu poznałam ojea!  „Tatusiu!“ 
krzyknęlam i rzuciłam się go tałować. A 
on objął mnie i powiedział: „„Mój Boże, to 
moja maleńka Sylwja!* 

Sylwja mówiła spokojnie i była” tak '0- 

panowana, że móglby jej tego pozazdrościć 
dorosły człowiek. Ale tu głos jej zalama! 
się i osunęła się z taboretu na ręce matki. 
Obrońca porozumiał się szybko z prokura- 
torem i zwrócił się do sędziego: 

— Wobec tego, że świadek nie ma sił 
ma dalsze opowiadanie swych przygód, pro 

  PONO ZNANA DAT 

— TROCHĘ ZA ZBYTNIA OSZCZĘD- 
NOŚĆ. Zwracamy uwagę Zarządowi elek- 
trowni na brak żarówek 'w wielu punktach 

świetlnych naszego miasta. 
Tak np. na ul. Brygidzkiej zepsuły się 

aż trzy punkty, a mianowicie: na rogu ul. 

Jagiellońs'kiej na rogu ul. Witoldowej i 

na początku ul. Brygidzkiej. Oprócz tego 
miema prawie światła na ul. Ułańskiej. 

Warto byłoby, aby defekty te zostały 
jaknajrychlej naprawione. 

— ŚMIERĆ PRZY PRACY. Emerytr- 

wany stróż magistracki 60-cio letni Au- 

gust Hurch, Pohulanka 8, podczas piłowa- 

nia drzewa przy ul. Horodniczańskiej 3, 
dostał ataku sercowego. 

Przybyły lekarz stwierdził zgon Hurcha 

— Wysokocyirowa klęska Kraitu. W.K.S. 
— 76 p.p. — Krait 6:1 (3:0) W ramach mi- 
strzostwa klasy „T* B.O.P.N., odbyły się za- 
wody piłki nożnej między drużynami W. K. S. 
— 76 p.p. i Kraftu, które zakończyły się wyso- 
kocyfrowem zwycięstwem wojskowych. 

Grę rozpoczyna Kraft, który podciąga pod 
bramkę wojskowych — strzela — lecz piłka 
idzie na aut. 

Wojskowi mimo iż grają pod słońce, zaczy- 
nają poważnie zagrażać bramce Kraftu, iecz ich 
bramkarz Tankus, bodaj najlepszy na boisku 
niweczy wszystkie wysiłki Adamczak pierwszy 
zdobywa pierwszą bramkę dla swych barw. 
Za jego przykładem, w paruminutowych odstę 
pach czasu — idą Świętochowski i Hasenbusz, 
którzy podwyższają wynik do 3:0. 

Po zmianie bramek wojskowi spoczęli na 
laurach mistrzostwa — jedynie jak zwykle nie- 
zmordowany Adamczak I-szy zachęca towarzy- 
szy do podwyższenia wyniku. 

Zrozumiał go Świętochowski i silnym strza- 
łem w róg podwyższa wynik do 4:0! 

Adamczak I-szy chcąc nadal świecić przyk- 
ładem, zdobywa jeszcze jeden punkt — by za- 
okrąglić wynik do 5:0! 

Następuje teraz silny napór Kraftu — by 
zdobyć choć honorowego goola. Teraz daje się 
odczuć brak Hajdula, którego Marcinowicz za- 
stąpił jedynie w 50 procentach. 

Po paru nieudanych atakach, Kraft zdoby- 
wa się na jeszcze jeden wysiłek — uwieńczo- 
ny bramką honorową, zdobytą przez Beken- 
steina. 

Wojskowi „rozżaleni* utratą bramki — 
przeprowadzają atak, a Świętochowski zdoby- 
wając ostatnią bramkę dnia, zamyka serję wy- 
nikiem 6:1. 

Najlepsi na boisku z WKS-u: Adamczak I 
Świętochowski i Wybrański, z Kraftu bramkarz 
Tankus i obaj obrońcy. Na wyróżnienie za- 
sługuje cała drużyńa wojskowa, przedstawia- 
jąca się jako całość bardzo dobrze i godną jest 
tytułu mistrza województwa Białostockiego. 

Sędzia dobry. Publiczności około 1000 osób. 

ŽNIWIARKI 
eryginaine MASSEY—HARRIS 

(maszyna na 20 lat pracy) 

oraz s-mu DEERINGA, poleca 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
Wilno, Zawalna 11-2. 

Przy dostatecznych gwarancjach kredyt 
Płacącym gotówką—znaczne ustępstwo. 

  

Radio wileńskie 
CZWARTEK, DNIA 18-go SIERPNIA 1932 R. 

11.58: Sygnał czasu. 15.10: Program dzien- 
ny. 14.15: Muzyka z płyt. 15.35: Komun met. 
15.40: Muzyka z płyt. 16.40: List cioci Hali ze 
wsi do dzieci. 17.00: Koncert. 18.00: Stulecie 
„Ksiąg narodu i pielgrzymstwa polskiego”. 
18.26: Muzyka taneczna. 19.00: „W świetie ram 
py' nowości teatralne. 19.30: Program na pia- 
tek. 19.35: Prasowy dziennik radjowy. 19.45: 
Rozmaitości. 20.00: Muzyka lekka. 21.20: Słu- 
chowisko. 21.50: Komunikaty. 22.00: Muzyka 
taneczna. 22.40: Wiadomości sportowe. 22.50: 
Muzyka taneczna. 
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OBWIESZCZENIE 
Koinornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, rewi- 

ru 3-go w Wilnie Wacław Leśniewski zam. w 
Wilnie przy ul. M. Pohulance 13 na zasadzie 
art. 1030 U.P.C. obwieszcza, iż w dniu 19 
sierpnia 1932 r. o godz. 10-ej rano w Wilnie 
przy ul. Betlejemskiej Nr.. 20 odbędzie się 
sprzedaż z licytacji publicznej majątku rucho- 
mego, należącego do Fabjana Dowlaszewicza, 
składającego się z domu drewnianego, oszaco- 
wanego na sumę zł. 1500 — na zaspokojenie 
pretensji Barbary Puszkinowej w sumie zł. 99. 

Komornik Sądowy 
ł (©) W. LEŚNIEWSKI 

ponuję przerwanie dalszych zeznań dziew- 
czynki. Każde jej słowo tchnęło szezeroś- 
cią i prawdą. Można powiedzieć, że cudem 
taka mała dziewczynka mogła znaleźć w 
sobie siły do takiego czynu. Po trzech do- 

„bach głodu i strachu opuściły ją wresz*'e 
siły. Abel Death 'jest również wyczerpany 
do ostatnich granic. Ale sądzę, że to wszyst 
ko, cośmy tu słyszeli, wystarczy do unie- 
wimnienia podsądnych. Djabelska intryga, 
*tórej ofiarami mieli paść ci dwaj młodzi 
ludzie, została odkryta. Ale tego nie dosyć. 
Ale zanim sąd uwolni Reginalda Boyde i 
Ryszarda Remingtona, aby na ich miejsce 
posadzić doktora Paya, czyli Louis Loren- 
tza i doktora Vensina, czyli Ezdrę Linna, 
proponuję wysłuchać inspektora Lamberta 
który znalazł małą Sylwję z ojcem w domu 
dra Paya. 

Sędzia: — Dobrze. Proszę poprosić in- 
spektora Lamberta. Wioźny niech się zao- 
piekuje panią Death i maleńką Sylwją i 
"odprowadzi do mojego gabinetu. 

Pallaret (do Lamberta) : —Chcieli! 
my wysłuchać opowiadania o działalności 
pana w ciągu ostatniego ranka. 

Lambert: Dziś wano, zaraz po otwarciu 
przewodu sądowego, dostałem wiadomość. 
która zmusiła mnie do natychmiastowego 
udamia się do mieszkania doktora Paya. 
Dom jego był w ostatnich czasach pod 
madzorem policji. Dyżurujący tam poli- 
cjant przyprowadził mnie do Sylwji Death, 
która czekała na mnie na Keithpool-sq. i 0- 
powiedziała to wszystko, co pamowie sły- 
szeli. Od piątku, 1-90 marca był on uwię- 

ziomy w mieszkaniu doktora Paya. Opowie 

dział mi, że będąc bardzo zdenerwowany, 
długo chodził po ulicach i dopiero po pół- 

w 

  

Duis premjera! 
Džwiekowe kiio 

„PAN“ 
ZDRADLIWE 

1) Ulubieniec publiczności, bohater wielu słynnych filmów CONRAD NAGEL 
kreuje Świetuą rolę główną w dźwiękowym dramacie z życia nowoczesnego małżeństwa 
Wspaniale sekundują mistrzowi ekranu urocza Ganarier Tobin i Rosa Uotart. 

2) Zaany, ulubiony, sprytuy i nieustraszony mistrz sensacji KUOT GiBSON w fascynującym filmie senszcyjnym 
olśniewające tricki jezdzieckie i niezrównane pomysły, które wprowadza 
w podziw widzów. Tempo! Humor! Werwal STRZAŁY 

Podwójny program 

REZYGNACJA 

Nad program: Dodatki dźwiękowe Początek o godz 4 tej Ceny nd 30 groszy 
  

  

zwiękowe 

Kino 

„Helios“ 

Ceny са 40 gr. NIEMA KRYZYSU! Jezeli wszystko zawodzi. Piesek przynosi fortunę. 
Najnowsza sensacja Paryża! Humor! Temperament! Dowcip! 

DARA Z BIESKE 
W rol. gł. najwytworniejsze peryżanki: Vera Sherbore i Arietta Chrietiane D'or i slubieniec kobiet bohater „Mifjoma* 

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

   

  

  

Dźwiękowe kino 

  
Dziś wielki dźwiękowy dramat erotyczny, mający za tło stosunki rodzinne w rosyjskiej wsi. 

Produkcja „Sowkino“. = © „Pr olrwoco | WBEJSIKIE GRZECIMY ui Lek ask 
EA W rolach głównych wybitni artyści teatru Stanisławskiego w Moskwie E. CESARSKAJA, R. PUSTNAJA, G. BABIMIK 
tel. 15-28. Ceny miejsc na wszystkie seanse: Parter od 48 gr. Początek seansów o godz. 4, ostatni o godz. 10.16 
  

  

DŹWIĘKOWE KINO 

CGJINE 
Wielka 47, tel. 15-41 

». NOG $SZARUW 
b»jeczny humor z tragizmem 

Dziś! Podwójny program! Przepiękny szampański film ` 

sytuacji 

z udziałem zuakomitych artystów ekranów europejskich oraz 

„CIEŃ SZERLOKA HOLMSA“. 
ua tle zbrodni zbiegłego z klatki Orang utanga. — 

Urozmaicone dodatki dźwiękowe. Ceny od 30 groszy. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15, 

Film znakomicie wiążący 
Nad program 

w dnie świąteczne 
o godzinie 2 ej. 

  

PRZETARG 
Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych 

w Wilnie, niniejszem ogłasza przetarg nie- 
ograniczony na wykonanie pompowni ne st. 
Woropajewo. 

Warunki przetargu, rysunki, ślepy kosz- 
torys oraz warunki ogólne wykonywan'a 
przez przedsiębiorców robót budowlanych 
w Dyrekcji Okręgowej i4oiei Panstwowych 
w Wilnie są do obejrzenia w dnie urzędo- 
we od godz. 9-ej do 12-ej w Wydziale Dio 

    

SE 
Słowackiego 2 — II 

piętro — pokój nr. 3 —tam również można 
otrzymać wszelkie informacje, dotyczące wy 
mienionego budynku. 

Zainteresowani mogą nabyć pelny kom- 

wych w Wilnie, ul. 

plet wykazanych wyżej danych  technicz- 
nych po wpłaceniu do Kasy Dyrekcyinej 10 
zł., lub też sporządzić z tych materjeżów no 
tatki. 

Robienie notatek zezwala się tylko w lo- 
kalu Dyrekcji i w podanym wyżej k 

Wysyłanie pocztą mate:jalów, 
cych przetargu, Dyrekcję nie obowia 

Oferty winny być nadesiane 1h 
do specjalnej skrzynki znajdującej się 
Prezydjum Dyrekcji do godz. 
września 1932 roku. 

Wadjum w wysokości 600 złotych win- 
no być złożone w sposób, ustaiony przez 
Ministerstwo Skarbu w Kasie Dyrekcyjnej 
w Wilnie lub przekazane do P.K.*). na ra- 
chunek Dyrekcji — kwit zaś o złożeniu wa 
djum winien być dołączony do oferty. 

DYREKCJA OKRĘGOWA KOLEI 
PAŃSTWOWYCH W WILNIE 

ŻĄDAJCIE | 
we wszystkich aptekach i 

składach aptecznych znanego 

środka od odcisków 

Prow. A. PAKA, 

    
w 

12ej ата 6       
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OBWIESZCZENIE” 
Romornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, rewi- 

ru 8-go z siedzibą w Wilnie przy ulicy Berrar 

dyńskiej Nr. 3 m. 3 zgodnie z art. i030 *'st. 
Post. Cyw. podaje do wiado'neści publicznej, 
że w niu 25 sierpnia 1932 *. « godzinie 10 ra- 
no w Wilnie przy ul. Irast Batorego Nr. 20 
odbędzie się sprzedaż z licytacji należącego do 
Mane Porudomińskiego majątku ruchomego, 
składającego się z domu drewn:anego, przezna 
czonego na rozbiórke, oszacowanego 1a sumę 
zł. 1,100. — 

Komornik (—) A. RUBOM. 

GABINET 
Racjonalne] kosmetyki leczniczej 

Wliino, Mickiewicza 31 m. 4. 

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

cjonalnej. 
Codziennie od g. 10—8. 

W. Z. P. 

    

  

położone w miejscowości 

publiczności 

Wiadomości udziela 

  

  

PWZ 

ZĘ się do wiadomości, że w majątku Landwarowie 

sprzedają się 

działki letniskowe 
terenowo urozmaiconej pomiędzy 

stacją kolejową i jeziorem z przeznaczoną dla ogólnego użytku 

plażą z piaszczystym dogodnym dla kąpiel 

brzegiem. 

Landwarów 
Pierwsza Wileńska Spółka 

Parcelacyjna 
WILNO, MICKIEWICZA 4. 

|= oz <ю 

administracja majątku 

  
  

A A AO A 

Posady 

  

Ę sosnowe 
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Kucharka 
ze świadectwami po: 
sznkuje poaady w mie= 
šcie lub na wyjazd. — 
Zauł, S-to Jerski 4 
m. 23. 
OE RAA POOR 

Potrzebna 
do chorej inteligentna 
siostra-pielęgniarka, — 
Zarzecze Połoci     
  

  

Bona z szyciem 
poszuknie 

posady do starszych 
dzieci. Może wyjechać, BO DEPE WEZ 
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Drzewo opałowe, brzozowe, 
i oiszowe, oraz węgiel 
górnośląski 
РОЙ 

SKŁAD DRZEWA 

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

Dostarcza również dla urzędów i instytucji. 

Dla P.P. Urzędników na raty. 

MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA, 

MIESZKANIE | 
3 pokojowe do wy» 
najęcia wszystkie wy- 
gody. Intormacje ul. 
Białostocka 6 m. 1. 

Mieszkania 
do wynajęcia od zaraz 
3 pokoje z wygodami 
Krakowska 51 Dozorca 

Mieszkania 
do wynajęcia od zaraz 
4,5 i7 pokojowe z 
wygodami. ОНагоа: 2 
Dozorca. 

Mieszkania 
3,4 i 6 pokojowe z 
wygodami dobre cem- 
tralne wodne ogrze- 
wanie, Gdańska 6 spy- 

  

  

  

  

Ma świadectwa. Wiel- powozy i u rzęże 

ka 27—2, od11—1 .g do adam 
ж m Szeptyckiego 5, tel. 

ВААЛААЛАЛАЛЛАЛЬЛАЬЛЫ 1301. 

KupNo SP BEM. 
i SPRZEDAŽ —— 

z RaCji wyjazu  lLOKGIE 
sprzedaje się meble i 
lampy Sapieżyńska 5-4 mamma ma 

— POKÓJ 

  

umeblowany dla jedne 
lub dwu osób, osobne 
wejście, balkon — do 
Pak: Artyleryjska 

zai 

POPIERAJCIE 

L.0.P.P ; 
  

kretarza, Z za drzwi odezwał się głos Boy- 
de'a, a kiedy się otworzyły, ktoś uderzył 
go tak mocno w głowę, że stracił przytom- 

mość i odzyskał ją dopiero w: piwnicy, w 
której zmalazła go Sylwija. Był przywiąza- 
ny do łóżka tak, że nie mógł się poruszyć. 
Od czasu do czasu zjawiał się dr. Pay i 
wypytywał go, gdzie Samuel Boyde mógł 
schować klejnoty lady Worton. Abel Death 
sam tego nie wiedział, ale mordercy gro- 
zili mu śmiercią, jeśli będzie nadal trwał 
w uporze. Karmili go tylko tyle, by nie u- 
marł z głodu i ciągle zastrzykiwali narko- 
tyki. Death pozostawał więc ciągle w sta- 
nie półprzytomnym. Z trudnością przyszło 
mu opowiedzieć, co się działo od chwili zja 
wienia się w piwnicy Sylwji. Dziewczynka 
pozostała tam całą moc, rano na szczęście 

nie przyniesiono zwykłej porcji jedzenia i 
dzięki temu obecność dziewczynki nie zo- 
stała wykryta. Sylwja wiedziała, że dr. 
Pay był wezwany na jedenastą do sąd:1, 
wyliczyła godzimy: tak dobrze,że zaraz po 
jedenastej stanęła przed dyžurującym 

“ przed domem policjantem. Na jej prośby 
wysłał on do mnie kartkę. Natychmiast za 
rządziłem rewizję w całym domu. Drzr 

były zamkmięte, dostaliśmy się więc do 
wnętrza. przez okno. Sylwja znała już roz- 
kład pokoi i wprowadziła mnie do sypialni 
doktora, gdzie znalazłem dwie walizy, ga- 

towe do podróży. W piwnicy znaleźliśmy 
skrępowanego Abla Deatha. Uwolniliśmy 
go natychmiast, ale biedak był tak osła- 
biony, że nie było sposobu wprowadzenia 

go do sądu. Wysłałem iwięc kartkę do pana 
obrońcy, że zaraz przyprowadzę ważnych 
świadków, a sam zająłem się Deathem. 
Przy rewizji znalazlem zaginione księgi i 

dokumenty Samuela Bayde'a. Zmalazłera 

  

rzem, w którem zapewne zjawił się u lady 
Worton, jako Samuel Boyde. 

Lady Wortoni (z przejęciem) :— Natu- 

ralnie, naturalmie! 

Lambert: W jednej z zamkniętych i 
szczelnie wypakowanych drogocennemi n:e 

czami waliz, znalazłem klejnoty, odpowia- 
dające ściśle opisowi ukradzionych lady 
Worton. 

Pallaret: — Na zasadzie tego, co” 
słyszeli, wi o natychmiastowe uwolnie 
nie Reginalda Boyde'a i Ryszarda Reming 
tona. 

Sędeia: Czy pan prokurator nie sprze- 
ciwia się wmioskowi? 

Marlow: Nie sprzeciwiam się. Nie ule- 
"ga wątpliwości, że oni są niewinni. 

Pallaret: Dziękuję panu. 

Sędzia (do podsądnych): Panowie są 
wolni. Betty i Ciotka Rob ze łzami w о- 
cząch rzuciły się ku nim, ale niełatwo było 
dotrzeć, poprzez tłum: wszyscy otaczali 
ich z gorącemi słowami sympatji. ” 

W ogólnej wrzawie rozległ się przeraź- 
liwy krzyk Józefa Pitou, wzywającego dok 
tora. Zapadła cisza. Oczy tłumu zwróciły 
się ku ławie, ma której siedział doktór Pay 
i dr. Vensin. Lambert oparł rękę na ramie- 
niu bladego i przestraszonego Ezdry Lin- 
na, a za plecami Paya krzyczał francuski 
ajent: 

— poktora! Prędzej doktora! 
Obecny ma sali doktór, który przed 

chwilą zaopiekował się Sylwją i jej ojcem, 

przecisnął się przez tłum do pochylonego, 
dziwnie skurczonego doktora Paya. Na 
twarzy zbrodniarza zastygł uśmiech try- 
umfująco-pogardliwy. 

Šu лка оЕч 
nocy zastukał do Samuela Boyde, by popro też trochę ubrań zmarłego, między inn — No co? No co? denerwował zię 

sić go o pozostawienie na stanowisku se- szary kostjum i palto z futrzanym kołnie- Pitou. 

PTT TEZY PET POTY TEET ET PT TOT AE ZET OTO W TOYOTY 

  

; Drukarnia „Słowa* Zamkowa 2. 

    

tać dozorcy. 

Potrzebne mieszkanie 
2—3 pokoje z kuchnią, w śródmieścia. 
Oferty do Administracji „Słowa* dla T.C. 

      

Doktór odgiął palec mordercy i wyjął 
z dłoni małą bronzową kulkę, za maciśnię- 

ciem jej wysunęły się trzy cienkie igły, a 
na ich końcach zawisły trzy bezbarwne 
kropelki. Doktór powąchał je ostrożnie i 
przyłożył ucho do serca Paya. Na ręku wi- 
dniały ślady ukłucia. Trucizna weszła już 
w: krew. 

— Nie SIO" POW iedział > a 

aig Cora) e incydent. nie e zamącił + 
gólnej radości. Ukazanie się małej Sylwji 

na sali wywołało burzliwą owację. Lady 
Worton ucałowała ją i wsunęła do ręki 

baniknot. Dziewczynkę otoczyli: ciotka 

(Rob z mężem, Reginald, Betty i Dick. 
— Chodź dziecko do mas, — zapraszała. 

serdecznie ciotka Rob. — Poprosimy też 
twoich rodziców. 

— Dziękuję, ale nie mogę przyjąć za- 
prosin, — odpowiedziała p. Death, — w 
domu czekają małe dzieci. 

— Tak one dawno nie widziały tatki— 
wtrąciła poważnie Sylwja. A o mnie czy 
pytali, mamo? 

— Tak, kochanie, ciągle! Jaka ja je- 
stem szczęśliwa! 

— Odwiozę wszystkich samochodem!— 

ofiarowala się lady 'Worton. A zwracające 
się do tłumu, krzyknęła: 

— Proszę przepuścić dziewczynkę, radu 
sicie ją z zachwytu. 

— Dicku! — szepnęła Sylwja, ściskając 

jego rękę. 
— Kochanie moje, dziękuję! — odpo 

wiedział, eałując ją. 
— Będzie pan przychodzić do nas? 
— Dziś wieczorem przyjdę. 
Sylwja objęła go rekami za szyję, a on 

podniósł ją i poniósł do samochodu. 

  

Koniec. 

ур YYY 

Wkołd Tatarzyńsia 

  

 


