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To sq iluzje, panie protesorze 
Prof. Stroński we wczorajszej prasie 

endeckiej cytuje dwa artykuły z gazet 

francuskich „Quotidien* i „L'Ere Nou- 

velle'. Są to gazety pacytistyczne, lewi- 

cowe, o małym nakładzie, lecz reprezen- 

tujące kierunki polityczne o dużych 

wpływach. Obydwa te artykuły wymyś- 

lają systemowi „Locarno*, co się zowie, 

utrzymują, że Niemcy zdradzili Locarno 

itd. Pan Stroński bazuje na tem swoją 

tezę, że Francja polityki Locarno stoso- 

wać nie będzie, że najbardziej zaślepio- 

nym łuska z oczu spadła itd. 

Są to tezy nader niebezpieczne. Na- 

zwałbym je „samosypaniem piaskiem w 

oczy*. Prof. Stroński jest niewątpliwie 

najinteligentniejszym pisarzem z tego 

wielkiego obozu jedńomyślności poł- 

skiej w dziedzinie naszej polityki zagra- 

nicznej. Tem gorzej, jeśli nawet on tak 

źle, tak prymitywnie te rzeczy rozumie. 

Proszę mi wybaczyć przykre, drażli- 

we, a przecież tak upokarzająco praw- 

dziwe porównanie. Tak emigracja ros. 

czeka na koniec bolszewików. Ktoś coś 

przeczyta i już biegnie do rodziny, wy- 

machując gazetą: — Rosja ma dość bol- 

szewików!, albo: Anglja gotuje inter- 

wencję! Wystarczyło, aby Briand naga- 

dał Stressemannowi przykrości, aby w 

prasie polskiej był jubel. Dosyć, że jakiś 

dziennikarz nawymyśla Niemcom, aby 
prof Stroński zapomniał, że deklarował 

kiedyś, iż życzy sobie porozumienia 

francusko - niemieckiego i aby tłuma-' 

czył, że to jest triumf. 

Ustalmy, o co chodzi, i ustalmy, ja- 

ki sens polityczny ma wyraz, Locarno. 

Stressemann używał argumentu, że tyl 

ko ustępstwa, czynione Niemcom, mogą 

utrzymać republikę i pacyfizm w jego 

kraju. Było to oczywiście grą, bo sam 
Stressemann nigdy nie był ani republika- 

ninem, ani pacyfistą, a tylko patrjotą. 

Ale ustępstwa, które były uczynione 

Niemcom, nie były skutkiem oszwabie- 

nia się na argumentach stressemannow - 

skich, lecz skutkiem naturalnego procesu 

dziejowego, który stanowi o tem, że 

Europa nie chce wojny wewnętrzno - 

europejskiej. Argumenty Stressemanna 

o republice itd. tylko pomogły zaistnie- 

niu Locarno, ale nie przesadziły o jego 

powstaniu. Były one jakby narzędziem 

ułatwiającem poród, ale nie ojcem same- 

* go noworodka. 

Teraz, kiedy się okazało, że z iepu- 

bliką, pacyfizmem etc. — wszystko jest 

bluitem — jest rzeczą naturalną i zre- 

zumiałą, że ta część prasy francuskiej, 

która głównie cieszyła się z radykaliza- 

cji Niemiec, teraz wyczuwa największy 

wstręt pod adresem v. Papena i Hitle- 
ra i 

nak ten język politycznej aiektacji da 

się przenieść w dziedzinę politycznego 

realizmu? — Oczywiście, że nie. Fran- 

cja nie zmieni polityki dotychczasowej, 

na powrót do polityki Ruhry, t. j. aa 

wymuszanie siłą na Niemcach, by się 
ściśle stosowały do Traktatu Wersal- 
skiego. To są iluzje, panie protesorze, a 

swojemi artykułąmi powiększasz pan te 
iluzje w narodzie, który i tak podatny 

jest do rządzenia się fantazjami i ro- 

mantyzmem. O wojnie z Niemcami my- 

Ślą we Francji tylko minimalne grupy 
ludzi i polegać na ich zdaniu stanowiło- 

by przestępstwo wobec bezpieczeństwa 
własnej ojczyzny. 

Muszę powrócić do tego, co pisałem 
wczoraj w artykule „Mądry Polak jo 
szkodzie”. Nie możemy ściągać na siebie 
wszystkich Tewanżowych uczuć narodu 
niemieckiego, nie powinnismy ułatwiać 

Niemcom prowadzenia tak dla nas nie- 
bezpiecznej polityki Stressemanna, która 
polegała na pokoju wobec Francji, na 

rewanżu wobec nas.- We Francji gazety 
zamieszczają artykuły, że zbrojenia nie- 
mieckie dokonywane są tylko przeciwko 
bolszewikom itd. Tymczasem my' wytwa- 
rzamy podniecenie. Konferencja naszego 

ministra z ambasadorem Francji, amba- 

sador polski w Paryżu odwiedza mini- 

stra francuskiego. Poco to wszystko? — 

Czy nie wystarczyłaby deklaracja, że 

woła: „niema Locarno*. Czy jed-“ 

rząd polski zajmie stanowisko po uzgod- 

nieniu poglądów z innemi sygnatarju- 

szami Traktatu Wersalskiego? Dlacze- 

go inicjatywę powstrzymywania zbrojeń 

niemieckich mamy podejmować właśnie 

my? Czy Francja nie jest przez te zbro- 

jenia tak samo zagrożona? 

Przykład tak niedawny z v. Pape- 

nem: Cóżeśmy z nim wyrabiali! Prasa 

polska wołała, że Niemcy prowokują 

świat. Wpadaliśmy w tragi - komiczne 

ekstazy oburzenia z powodu tego, że v. 

Papen był w czasie wojny oficerem wy- 

wiadu. Ja jeden przywoływałem do rów- 

nowagi i spokoju. Potem okazało się, że 

nominacja v. Papena nietylko nikogo nie 

myślała sprowokować, lecz nawet/ że to 

był jeden z nielicznych Niemców, który 

powiedział, że nie wstawia do swego 

programu odebranie nam Pomorza. 

Dziwnemi zaiste drogami chodzą dy- 

plomacja i propaganda polska! Każde 

państwo chce uchodzić w oczach sąsia- 

dów za możliwie silne i możliwie mało 

zagrożone niebezpieczeństwami. Takie 

są od wieków zwyczaje w dyplomacjach 

całego świata. Tylko my skarżymy się 

wszystkim, że toniemy. Wysyłamy 

S.0.S.-y do całego świata, a potem dzi- 

wimy się jeszcze, że nikt nam pożyczki 

nie daje. Ale, na miłość Boską, jeśli 

ktoś twierdzi, że siedzi na beczce pro- 

chu i wysyła S.O.S. to czyż to jest 

chwila odpowiednia, aby u takiego ko- 

gos lokować swoje walory? | 

Prof. Stroński lubi powoływać się na 

generałów francuskich. Nawet niedawno 

był łaskaw przeciwstawić moim wywo- 

dom o oficerskim honorze zdanie pewne- 

go generała francuskiego. Po zda- 

niu generała francuskiego dla prof. 

Strońskiego przychodzi schluss, amen. 

Teraz nastała moja kolej opowiedzieć a- 

negdotę o generale francuskim. 

Oto podczas wielkiej wojny wpadł 

do Chantilly ordynans od gen. Focha, 

wówczas jeszcze podkomendnego gen. 

Jofire. Ordynans musiał czekać aż ]ойгг 

po obiedzie się wyśpi. Potem wreszcie 

łapie Wodza Naczelnego i daje mu 

zwój papieru. Jofire chowa to do kiesze- 

ni. 
— Mon general, — mówi kapitan 

Pironneau, — gen. Foch powiedział mi, 

że to bardzo śpieszne! 

Joffre obrócił się do niego: 

— .Młody człowieku, niech pan się 

nauczy, że niema nic śpiesznego . 

" Ten, kto tę anegdotę mi opowiadał, 

był zachwycony postępowaniem gen. 

Jofire. Przyznam się, że mnie ono mniej 

bierze. Ale z chęcią zawołałbym pod ad- 

resem dziennikarzy, polityków i dyplo- 

matów polskich: 

— Du calme, Messieurs, du calme! 

Cat. 
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BERLIN PAT. — W niedzielę 210% 
Stahihelmu osiągnął punkt kulminacyjny. 
Na lotnisku w Tempelhofie, na rozleg- 
łem polu, uszeregowały się iormacje 

Stahlnelmu w mundurach i ekwipunku 
polowym. Według komunikatu komendy 
Stahihelmu w marszu brało udział 195 
tysięcy uczestników oraz poczty sztanda 
rowe z 6 tysiącami sztandarów. 
* Obok trybuny honorowej zajęły miej 
sca delegacje z Gdańska, Zagłębia Saaiy 
i Tyrolu. 

©О godz. 10 przed południem szeregi 
stahihelmowców były utormowane. Ko- 
menda Stahlhelmu, eskortowana przez” 
kompanję honorową, złożyła przedtem 

jeszcze u stóp pomnika Fryderyka Wiel 
kiego i pomnika, wzniesionego na pa- 
miątkę zwycięstwa pod Sedanem — 
wieńce. 

Na trybunie zajęli miejsca prawie 
wszyscy członkowie rządu Rzeszy oraz 
przedstawiciele rządów krajowych. Kan 
cłerz Papen, który przybył później, wi- 
tany był owacyjnie oklaskami i okrzy- 
kiem „Front heil*. Obok przedstawicieli 
rządu zajęli miejsca inni goście, wśród 
nich były kronprinz z żoną i inni człon 

STAHLHELM i 
BERLIN PAT. — Między prorządo- 

wo nastrojonym Stahlhelmem a opozycją 
narodowo - socjalistyczną istnieją naprę 
żone stosunki. W związku z wiadomo- 
ścią o rzekomem ustąpieniu drugiego 
przywódcy Stahlhelmu Disterberga, or-* 
gan hitlerowski „Angriff* utrzymuje, że 

Walki w 
PARYŻ PAT. — Znaczniejsze oddzia 

ły nieregularnego wojska chińskiego za- 
atakowały wczoraj miejscowość Duchua 

  

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BRASLAW — Ksiegamia T-wa „Lot“. 
BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy. 

BARANOWICZE — ul, Szeptyckiego 

DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa — W, Włódzjmierow 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*, 
HORODZIE] — Dworzec Kolejowy — K. 
IWIENIEC — Sklep tytonjowy — S, Zwierzyński, 
KLECK — Sklep „Jedność* 
LIDA — ul, Suwalska 13 — S, Mateski, 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch*, 
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Zagraniczne 50 proc, 
do miejsca, Terminy 

arskich Nieme 
E STAHLHELMU 

kowie domu Hohenzollernów i reszty 
byłych domów panujących, generalicja 
armji cesarskiej, Reichswehry, reprezen- 
tanci organizacyj zbrojnych i kolonjai- 
nych. — Komenda Stahlhelmu wraz z 
marszałkiem polnym Mackensenem obje- 
chała na samochodach przy dźwiękach 
marsza wojskowego front szeregów 
Stahihelmu. 

Przywódca Stahihelmu w przemowie 
podkreślił, że obecne dążenia i program 
Stahlhelmu są w dużej mierze rownież 
programem rządu niemieckiego. Duch, 
jaki ożywia Stahlhelm,, jest duchem ar- 
mji niemieckiej. Wprawdzie dawnej ar- 
mji cesarskiej niema, ale tradycja jej ży- 
je, a strażnikiem jej jest Stahlhelm. 
Stahihelm nie chce być partją, nie dą- 
ży do zdobycia władzy państwowej, ale 
do ugruntowania silnej i potężnej pań- 
stwowości niemieckiej. 

Nastąpiło ślubowanie szeregów we- 
dług odczytanej roty, poczem uczczono 
pamięć poległych w wojnie światowej, 
w walkach górnośląskich i nadreńskich, 
Poświęcono nowe sztandary. 

W końcu odbyła się defilada, która 
trwała pięć godzin. Poszczególne od- 
działy przeciągały z muzykami. 

HITLEROWCY 
powodem ustąpienia ma być rzekomo 
jego pochodzenie żydowskie. W odpo- 
wiedzi na to Stahlhelm oświadcza, że 
nie zamierza konkurować z „Angriieni”, 
na tem polu, jakkolwiek posiada dość 
materjału, odnoszącego się do przeszło- 
“ci wielu przywódców hitlerowskich. 

zostały jednak odparte przez wojska 
mandżursko - japońskie, pozostawiając 
na polu walki około 100 poległych. 

  

Częściowa likwidacja strajku w Gdyni 
GDYNIA PAT. — W dniu 3 wrześ- 

nia w godzinach wieczornych odbyia 
się pod przewodnictwem wojewody po- 
morskiego Kirtiklisa konferencja, mająca 
na celu zlikwidowanie strajku robotni- 
ków portowych. 

Wwyniku konierencji osiągnięto po- 
między pracodawcami a robotnikami por 
towymi następujące porozumienie: 

Płace zarobkowe oraz Świadczenia 
społeczne zostaną załatwione między 
pracodawcami a robotnikami umową 
zbiorową, która ma być opracowana do 
dnia 1 października 1932 roku. Sprawy 
sporne, oddane zostaną pod arbitraż mi 
nisterstwa opieki społecznej. Do czas1 
ostatecznego zawarcia umowy zbiorowej 
zarząd związku ekspedytorów dopłaca 
do obecnych stawek robotników porto- 
wych 5 - procentowy dodatek. Obsługa 
żórawi portowych oraz pracownicy U- 
rzędu Morskiego otrzymują od 1 wrześ- 
nia rb. 10 - procentowy dodatek 10 
płac dotychczasowych. Sprawa godzin 

nadliczbowych pracowników _ Urzędu 
Morskiego zostanie poddana rewizji. — 
Sprawy żeglarskie będą opracowane na 
konferencji pracodawców i pracowni- 
ków, jaka odbędzie się po 5 - tym wrze 
śnia pod przewodnictwem  inspektora' 
pracy do spraw marynarzy. 

Związki zawodowe, podpisujące po- 
rozumienie, postanowiły wezwać swyci 
członków do zaprzestania strajku i przy 
stąpienia do pracy. Związek zawodowy 
transportowców do porozumienia nie 
przystąpi. 

GDYNIA PAT. — Na zgromadzeniu, 
zwołanem pod gołem niebem przez 
Związek Zawodowych Transportow- 
ców przy udziale 300 uczestników za- 
nadło postanowienie zawieszenia strajku 
i rozpoczęcie jutro o 7 rano normalnej 
pracy. Uchwała ta obowiązuje robotni- 
ków portowych, kranistów i warszta- 
towców, nie odnosi się natomiast do 
marynarzy, którzy dopiero jutro wzno- 
wią rokowania z Urzędem Morskim . 

  

Wszystkie państwa zainteresowane 
Rozpatrzą notę niemiecką 

PARYŻ PAT. — O przebiegu obrad 
nad notą rozbrojeniową Rzeszy na wcze 

rajszem posiedzeniu Rady  Ministrow,“ 
odbytem pod przewodnictwem prezyden- 
ta republiki Lebruna, donoszą dodatko- 
vo: 

Premjer Herriot przedstawił w dłuż- 

szym referacie położenie pod względem 
politycznym, prawnym i technicznytn, 

wytworzone przez tę notę. Premier fran 

uski stanął na stanowisku, że nie mio- 

że przyjąć na siebie odpowiedzialności, 
za prowadzenie biłateralnych rokowań z 

Niemcami, proponowanych przez Berlin. 

Pominąwszy już względy natury poli- 
tycznej i istniejące traktaty wykluczają 
tego rodzaju postępowanie. a 

Rzesza niemiecka dąży do rewizji ar 

tykułu 164 traktatu wersalskiego,w któ- 

"m jest powiedziane, że Niemcy zobo- 

wiązują się ograniczyć swoje zbrojenia 
w myśl postanowień ll-go aneksu i 

klauzuli militarnych traktatu wersalskie- 
go, według których wszelkie zmiany tno 
gą być przeprowadzone tylko przez Ra- 

dę Ligi Narodów, do decyzji której Niesn 

cy zobowiązują się Ściśle stosować. 

W ten sposób mocarstwa, reprezento 
wane w Radzie Ligi, muszą poznać treść 
noty niemieckiej, co do której Francja 
nie ma prawa powzięcia żadnej decyzji, 
Z drugiej strony pakt o zaufaniu, podpi 
sany w lipcu rb. zmusza Niemcy 
do przedstawienia swych żądań wszyst- 

kim sygnatarjuszom paktu. Wreszcie ró- 
wnież konferencja rozbrojeniowa kompe- 

  

Tragiczna katastrofa pod Nooodrótkiem 

tentna jest'w rozpatrywaniu noty'Rzeszy. 
Wychodząc z tego założenia, prem- 

jer Herriot — jak już donoszono — po 
*anowił przedłożyć memorandum  nie- 
mieckie wszystkim zainteresowanym pań 
stwom, z prośbą o zajęcie stanowiska. 
Rząd francuski uznał za stosowne za- 
sięgnąć w tej sprawie również opinii 
Waszyngtonu. 

KPT. PIASECKI PONIÓSŁ ŚMIERĆ NA MIEJSCU 

NOWOGRÓDĘK. — W niedzielę da. 
4 bm.o godzinie 9-ej min. 30 rano, w 
okolicy Nowogródka wydarzyła się tra- 

giczna katastrofa lotnicza. Podczas lą- 

dowania aparat wojskowy 'typu Potez 

wskutek kapotażu zdruzgotany został zu 
pełnie, przyczem poniósł śmierć na miej 

scu lotnik kpt. pilot Piasecki Józei, zaś 

obserwator kapral - podchorąży Koz- 

łowski Władysław został ciężko ranny. 

Zwłoki kpt. Piaseckiego oraz rannego 

kpr. Kozłowskiego przewieziono do szpi 

tala powiatowego w Nowogródku... | 

Przyczyną katastrofy było prawdopo 
dobnie nieostrożne lądowanie. 

Kpt. pilot Piasecki należał do rzęda 

najlepszych lotników naszej armji i cie 

szył się ogólną sympatją zarówno prze- 

łożonych, jak kolegów. 
  

— A, Laszuk, 
DĄBROWICA (Połesje) — Księgarnia K. 

"swą jednodniówkę pod nazwą  Biulety- 

NIEŚWIEŻ — ui. Ratuszowa — Księgarnia Jażwinskiego, 
INOWOGRÓDEK — Kiosk St, Michalskiego, 
N,-ŠWIECIANY — Ksiegarnja T-wa „Ruch“, 
OSZMIANA — Ksjęgarnia Spółdz, Naucz. 
NSK — Ksiegamia Polska — St, Bednarski, 
"OSTAWY — Ksiegarnia Poiskiej Macjerzy Szkolnej, 
5TOLPCE — Ksiegamnia T-wa „Ruch“, 

SŁONIM — Ksiegarnia D. Lubowskiego, ul, Mickiewjcza 13, 

ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin —Bjuro Gazetowe, ul, 3 Maja 5 

WILEJKA POWIATOWA — ul, Mickjewicza 24, F, Juczewska. 
* 

"ARSZAWA yw, katęgarny ha, „Rueh”. 

    
   

  

Malinowskiego, 

Smarzyński, 
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je zastrzeżoć ce 

  

  

Najsłabsza z mniejszości 
II - 

Przejdźmy do orgauizacyj, zaczynając oraz trzy księgarnie, utrzymujące się z 

od kulturalno-oświatowych. Na czoło handlu nietyle białoruskiemi, co raczej 

ich wysuwa się istniejący od iat kilku polskiemi książkami i przyborami do pi-- 
Białor. Instytut Gospodarki i Kuituy w sania! Istnieje też w Wilnie, od niedaw- 

Wilnie z szeregiem oddzia.ów na prowin na, Białoruskie Seminarjum Nauczyciel- 

cji. Przeważają tu wpływy  chadeckie. skie im. Bohuszewicza, utrzymywane 

Kieruje Instytutem ks. Godlewski. przez państwo, obecnie jednak, z racji 
Domeną chadeków — zaznaczmy tu redukcyj w budżecie, Min. Ośw., jest 

nawiasem — jest także Biał. Komitet Na ono w stadjum likwidacji. Ten sam los, 
rodowy: w+ Wilnie. © Przez czas pewień, Zagraża  TOWNICZ 1 glan biało- 
na skutek tarć w łonie Komitetu zakoń- ruskiemu w Wilnie. : 
czonych rozłamem, istniały w Wilnie . Dia należytej oceny wszystkich tych 

dwa Komitety Narodowe naraz: hren:a- instytucyj Diałoruskich, zaznaczyć sa je: 
dowski i chadecko - sielsojuzny, po Uk szcze należy, że większość ich ujawnia 

ką AAA , działalność w minimalnym tylko zakre- 
widacji jednax „Hramady  sviuacię w : A ch 
tym wzglęzie cpanował całkowicie biało e. po e WoS 3 
УЕНЕ Р ; : . bezczynności; że skład personalny nie- 
ruski obóz narodowy i a obecnej jednego z towarzystw kończy się na je- 
istnieje tylko jego Komitet. Przewodni- go prezydjum; że na skutek straszliwe- 

czy mu obecnie ]. Późniak —- redaktor bezjudzia* w ruchu białoruskim, wzmo 
„Krynicy“. Pozatem widzimy w nim F. żonego jeszcze przez uwięzienie posłów 
Jeremicza i „cerkownowo  dziejatiela* hromadowskich i ze „Zmahańnia* w 
W. Bohdanowicza. szeregu instytucyj spotykamy jedne i te 

Inny całkiem kierunek reprezentuje, same nazwiska na stanowiskach kierow- 
wegetujący od paru lat „Centrosojuz*, niczych i t.p. . 
mimo pompatycznej nazwv skupiający Na specjalną uwagę zasługują usi“ 
kilka zaledwie t-tw i organ zacyj biało- łowania zorganizowania białoruskiego 

ruskich, jako to: Białor. !-wo Naukowe, elementu prawosławnego. Ostatnio uka- 
Biał, Two Wydawnicze, Biał. Związek Zują się w Wilnie, aż trzy publikacje, 
Nauczycielski i parę innych. Kierowni- POŚWięcone temu zagadnieniu. A „więc 

kami „Centrosojuzu* są dwaj znani z "aiprzód, wychodzące dorywczo już rok 
procesu „Hromady* działacze białoruscy II-ci, RZABOPIO. „Swietacz Bieiarusi“, 
A. Łuckiewicz i R. Ostrowski. Grupa redagowane prze. sławetnego.. „polono- 
ta, przezwana przez białoruskich nacjo- На` Wiernikowskiego. Po - przymuso- 
nalistów „sanacją białoruską za jej usi- A ACH pr „kra 
łowania uzdrowienia stosunków we- оОННЕ оОННЕ о0 рОа 
wnątrz obozu biatoruskiego— dąžy do e = m sze zo ae 
porozumienia z Polską na podstawie u- wi io sakė WA A WY 
względnienia postulatów białoruskich w Je t9 Pismo jako jego organi | 
dziedzinie kulturalno - oświatowej w Bardziej poważnem  wydawnictwenł 

stosunku zaś do państwowości polskiej fest „Hołas Prawostawnaho Bielarusa“ 
zajmuje stanowisko lojalne. organ cerkiewny t. zw. sanacji białoru- 

: g : . skiej (grupa „Centrosojuzu'*). Miesięcz- 
O ile to stanowisko jest szczere i nik ten ukazuje się już rok drugi pod re- 

płynące z przekonania osobistego, oczy- dakcją niejakiego Markiewicza ‚ 
wista, trudno jest sądzič!... Organem BZ : и : Wreszcie trzecią i najświeższą ри- 
„Centrosojuzu* jest drukowany  „graż- py;y_ c; KBL ERIE ‚ 
danką“ tygodnik. „Bielaruski >“ blikacją w tej dziedzinie jest „Carkwa i 

Zwon“. “ i 5 в 
Ukazuje się to pismo niezbyt regularnie. S ae anas na © be ai 

Berno śl M. Siniawski. | Prawosławnej Frakcji Biał. Demokracji 
nną jeszcze organizacją białoruską ChrzeŚGiEBSKIEJ 6 Malnio Bi i: 

jest „Haspadarczy Zwiaz* d-ra Jana „: zn, KACA WE 
SEmIdaWICZALEA AMORE fate również udział Białor. Prawosławna Gru 

КО CEO. CEMELYCZE SN a Sładentów USB. 
R: WSpOMINANSNIY (s lu WYżEj. Gdy jesteśmy przy białoruskich .pi- 
„Zwiaz” jego, który obok działalności snach religijnych, wspomnieć tu jeszcze 
RE PRE: DURIAWI AUE wypada o wychodzącym już od lat kil- 
akcję oświatową, również zamarł. ku dwutygodniku  katolickim:' „Chry- 

‚ ). Stankiewicz, o ile chodzi o jego šcijanskaja Dumka“, drukowanym „ła- 
kierunek polityczny, uprawiał taktykę cjnką* a  redagowanym przez ks. 
analogiczną z linją dzisiejszego „Centro- Ad. Stankiewicza, oraz o miesięczni- 
sojuzu ; po ukonstytuowaniu się tego ky unijnym „Da złuczeńnia*, wydanym 
ostatniego wszedł w jego skład ze swym przez Misję w Albertynie. 

„Zwiazem*, po pewnym jednak czasie, Ponadto wychodzą w Wilnie takie 
wycofał się. To samo uczyniły niedaw- jeszcze czasopisma białoruskie: 1- „Nio- 
no Komitety Rodzicielskie gimnazjów 'man* — miesięcznik literacko - nauko- 

białoruskich w Wilnie i Nowogródku. wy, powstały w początku r.b., oraz 2) 

Do walki z kierownikami „Centraso- parę już lat wychodzący „Szlach Moła- 
juzu* Łuckiewiczem i Ostrowskim wy- dzi* — miesięcznik redagowany przez 
stąpili dwaj inni pretendenci do tej roli: grupkę młodzieży grawitującej do Cha- 
były „hromadowiec* F. Okińczyc i W. decji białoruskiej. Redaktorem  „Nioma- 
Kozłowski, usiłując zwalić ich przy po- nu* jest St. Stankiewicz, zaś „Szlachu'* 
mocy jednodniówek ze skandalicznemi —_M, Pieciukiewicz. 
rewelacjami o wymieniowych wyżej Na ostatek parę informacyj o studen 
działaczach, orzech jednak okazał się za terji białoruskiej. Akademicy  białoru- 
twardy na ich zęby i po pewnym cza- scy USB. w Wilnie zorganizowani są w 

się dali spokój, zniechęceni... związku Akademików - Bbiałorusinów 

Wiązankę białoruskich organizacyj istniejącym już od lat 10 oraz w korpo- 
kulturalno-oświatowych zamyka T-stwo racji „Skorynnija*. Organem ich jest 
Białoruskiej Szkoły. Od początku swej „Studenckaja Dumka*. : 

egzystencji stanowiące niepodzielny te- K. Smreczyński. 

ren wpływów białoruskich elementów WD 

  

  radykalnych, T-wo to było w swoim cza 
sie jedną z głównych placówek komuni TELEGRAMY 
zującej „Hromady“, S jawme 1 
juž komunistycznego „Zmahannia“, dal- : 
15230 kontynuatora polityki hromadow- , TRZĘSIENIE ZIEMI W SZWECJI. 

skiej. Zlikwidowanie w drodze urzędo- o REOIM, PAT. | Donoszą. 4 

wej, obu tych wywrotowych  organiza- Ss "Wi .-„miejscomošci | Palkoe- 
cyj, jak i czasowe zawieszenie przez pk s Fine watrzącniemia PE 
władze samego T-wa nie oczyściło pa- „, a a wem aż ОН 
nującej w niem zatrutej atmosiery. Wszei OO : 
kie próby odkaženia tych zabagnionych ЕСНА LINDBERGJADY, : 
stosunków podejmowane przez działa- - - JOHNSTDWN. PAT. (W stanie IPen 
czy „Centrosojuzu'* również spełzły na sylwańji). Aresztowano tu i przekazano 
niczem i T-wo to jest w dalszym ciągu władzom sądowym ukrywającego się w 

posłusznem narzędziem w ręku niedobit- pobliskich górach miejakiego '/ Clarenze 

ków z „Hromady”* i Zmahańnia*, któ Stencka. Aresztowanie to, jak: powszech- 

rem jego centrala i oddziały prowincjo- nie przypuszezają, pozostaje w związku że 

nalne zastępują rozbity przez władze apa zbrodnią porwania dziecka Lindbergha. 

rat partyjny. Latem r.b. wydało T-wo WRZENIA WŚRÓD | 

GÓRNIKÓW BEIGIJSKICH 

nu Informacyjnego Tow. Biał. Szkoły. — - BRUKSELA. PAT. Centralna or- 
podpisaną przez jednego z obecnych WO ganizacja górników uchwaliła. jednomyśł- 
dzirejów T-wa F. Steckiewicza, jako re- nie rezolucję, domagającą się natychmias- 

daktora. Zaznaczyć tu warto, że po za- towego uwolmienia wszystkich górników, 
wieszeniu pisma „Na warcie białoruscy aresztowanych w mwiązku ze strejkiem 
radykali w Wilnie od pewnego już czasu górniczym — 
pozostają bez własnego organu  praso- STRAJK W [PRZEMYŚLE 
wego. NAFTOWYM. 

Poza wymienionemi wyżej  organi- BORYSŁAW. iPAT. — Strejk w prze- 
zacjami i instytucjami istnieją jeSZCZE W myśle maftowym trwa madal. Przebieg 
ąilnie: Białor. Bank Spółdzielczy -— da- stmejku jest spokojny. Na teren Zagłębia 
wniej placówka „Hromady*, Biał. T-wo naftowego wyjeżdża wojewoda  lwows :i 
Dobroczynności, Zjednoczenie kobiet — Rożniecki Strejk w rafinerji Polminu, z1- 
Białorusinek, Muzeum  białor. im. Łuc- powiadany ma jutro, został odwołany na 
kiewicza, Drukarnia białor. im. Skoryny, ze względu na toczące się rokowania.



Reorganizacja sądownictwa polskiego 
Z uwagi na fakt wejścia w życie z dn. 

l-ym września br. kilku doniosłych ak- 
tów ustawiodawczych, które niewątpliwie 
stanowić będą punkt zwrotny w akcji u- 
jednostajnienia stanu prawnego w państ- 

wie, oraz w: związku z pewnemi głosami 

prasy na ten temat, zwróciła. się redakcja 

Ajencji „Iskra“ do osób powołanych z proś 
bą o sprecyzowanie natury tych zmian, 
raz myśli przewodniej, charakteryzującej 
mowe dekrety prawodawcze. 

omówioma wyżej reorganizacja sądów nie 
mogiaby być zrealizowana. 

Podstawą prawną do dokonania tych 
przesunięć stwarza mozporządzenie z mocą 
ustawy z dnia 23 sienpnia 1932 r. w spra- 
wie upoważnienia wiładzy mianującej do 
przenoszenia sędziów w stan spoczynku i 
na inne miejsce służbowe. Opiera się ono 

o- ma art. 78 ust. D Konstytucji, pozwalającej 
na dokonywanie przenoszeń sędziów w wy- 

padkach zmiany wi organizacji sądów. O- 
Otrzymane przez mas informacje brzmią tres, przewidziany obecnie do zmian, jest 

jak mastępuje: 

— Nowy kodeks karny położy wreszcie 
kres wszystkim mienormalnościom, jakie 
wywołane były istnieniem na terenie jed- 
nego państwa trzech odrębnych ustaw ikar- 
mych, niejednakowo reagujących na jedne 
i te same zbrodnie i występki. Prawo 'o wy 
kroczeniach obejmie drobniejsze czyny ka- 
ralne, powierzając ich tępienie władzom 

administracyjnym. Obie nowele wreszcie 
mają na celu uproszczenie i usprawnienie 

działalności sądów w kierunku przyśpie- 

szenia wymiaru sprawiedliwości. 
Rezultatem wymienionych aktów. usta- 

wiodawczych będzie głęboka zmiana w or- 

ganizacji prawie wszystkich sądów pow- 
szechnych w państwie. Tak więc sądy 

, grodzkie zostaną z jednej strony odciążo- 
me przez odjęcie im wykroczeń, z drugiej— 
ikompetencja ich rozszerzy się na cały sze- 
reg poważnych występków, zagrożonych 
karą pozbawienia wolności od łat 2-ch. 

Sądy okręgowe ulegną również zmia- 
nie mw strukturze o tyle, że wszystkie spra- 
wy o występki (a więc pnzestępstwia, za- 
grożone Кага @0 5 lat pozbawienia wol- 
mości), tudzież sprawy cywilne do 50.000 
zi, rozpoznawane będą przez jednego sę- 
dziego, nie zaś — jak dotychczas — w 
komplecie 3 sędziów. Pozatem środki od- 
woławcze od orzeczeń sądów  gwodzkich 

wozpoznawane będą w sądach okręgowych 
mie przez skład kompletny, lecz również 
przez jednego sędziego. 

Pawnej zmiamie strukturalnej ulegną 

również sądy apelacyjne. Będą bowiem о- 
ne odtąd rozpatrywały apelacje od wyro- 

ków jednego sędziego mówinież w. składzie 
jednostkowym. Ponadto zostaną one od- 
ciążone także pnzez to, że sprawdzanie środ 
ków dowodowych w lIl-giej instancji w 
sprawach karnych ulegnie znacznym u- 
proszczeniom. 

Prócz wiymienionych ma wstępie aktów 
ustawodawczych wejdą niebawem (od 1-go 

stycznia 1933 r.) w życie dwa równie po- 
ważne akty: jednolity kodeks postępowa- 
mliia cywilnego i jednolite prawo egzeku- 

cyjne. Odbiją się one również doniośle na 
dotychczasowej omganizacji sądów 'w dzie- 
dzinie wymiaru sprawiedliwości cywilnej. 

Tak więc od 1 stycznia 1933 r. sądy 
grodzkie w: b. dzielnicy austrjackiej prze- 
stamią spełniać większość czynności egze- 
Ikucyjnych, które przejdą na komorników. 
Sądy grodzkie w b. dzielnicy rosyjskiej o- 
trzymają natomiast — wzorem dwu pozo- 
stałych dzielnie — egzekucję z nieruchc- 
mości (licytacja, przybicie itp.), oraz po- 
dział sum, uzyskanych z licytacji, jak rów- 
nież sprawowanie madzoru przy egzekucji, 
pizez ustanowienie zarządu przymusowego 
Sądy zaś okręgowe w b. dzielnicy rosyj- 
skiej ulegną znów odpowiedniemu odcią- 
żeniu przez odjęcie im wszelkich czynnoś- 
ci egzekucyjnych. 

Wszystkie te zmiany organizacyjno- 
strukturalne sądów, mające na celu kom- 
pietną unifikację ich ustroju, nie mogą nie 
wywołać potrzeby odpowiednich przesunięć 
etatowych. Tak mp. jednoosobowe sądy 
grodzkie w, b. dzielnicy mosyjskiej, stano- 

wiące dotąd przeważnie regułę na tym te- 
weniie, muszą, oczywiście, przy rozszerzeniu 
ikompetencyj, przekształcić się w sądy c>- 
najmniej dwuosobowe, kosztem etatów ta- 
kichże sądów z inmych dzielnie, gdzie do- 
zmają one znacznego zmniejszenia. komps- 
tencji. Podobnie sądy okręgowe będą za- 
pewne musiały — w. związku z wprowa- 

dzeniem sądzenia jednostkowego — utra- 

cić pewną ilość etatów na rzecz bądź są- 
dów grodzkich, bądź sądów apelacyjnych. 

Jest mzeczą oczywistą, że wymienione 
przegrupowanie etatów musi iść w parze 
z przesunięciami niektórych sędziów na 
inme miejsca służbowe — równorzędne, lub 
wyższe. Musi ono wywołać nawet koniecz- 
mość przeniesienia pewnej ilości sędziów 
w stam spoczynku, a to w celu umożliwie- 
mia przekształcenia zajmowanych przez 
mich etatów ma etaty niższej grupy (up. 
etatu sędziego apelacyjnego lub okręgo- 
wego na etat sędziego grodzkiego), lub od- 
wrotnie. Bez dokonania tych przesunięć, 

  

bardzo krótki (od 1 września do 31 paź- 

dziermika br.). 
Przesunięcia, które zostaną wkrótce do- 

konane, przeprowadzone będą planowo, na 

podstawie ściśle rzeczowej i w miarę ko- 
niecznej potrzeby. O przeniesieniu posz- 

czególnych jednostek decydować będą wy- 
łącznie względy celowości, oparte ma @а- 
mych statystycznych, wykazujących  po- 
tmzebę przeniesienia, oraz na kwalifika- 

cjach fachowych,  usprawiedliwiających 
potrzebę przeniesienia tej, a nie innej jed- 

mostki, w zależności od zapotrzebowania 

sił, biegłych bądź w prawie cywilnem, 
bądź karmem. 

Obawiy więc, wysunięte przez nieliczne 
zresztą pisma, jakoby przenoszenia sę- 

dziów mogły być dokonywane pod kątem 
„politycznym“, są całkowicie płonne i bez- 
podstawne, 

CURIOSA POCZTY 
LENINGRADZKIEJ 

„Krasnaja Gazeta” poświęca cale szpal- 
ty euriosom, jakie dają się zauważyć ma 
poczcie Leningradzkiej, „jPoczta jest chora 
— pocztę trzeba uzdrowić'* — tak charak- 

teryzuje prasa komunistyczna stan poczty 

w: dawnem głównem mieście carskiej Ro- 
sji. Przewodniczący okręgowego związku 
pracowników pocztowych i telegraficznych 
Anikin wyraża się jeszcze wymonwiej: 
„Jakość pracy stale upada i to upada 

raptownie. 

Przyczyny tego należy dopatrywać się w 
tem, że w celu „zracjonalizowania', pocz- 

ty zarząd poczt postanowił znieść w Lenin- 
gradzie szereg urządzeń kontrolnych przy 
przewozie przesyłek pocztowych. Dla u- 

proszczenia pracy na potwierdzeniu  na- 

dania listu poleconego nie zapisuje się na- 

awiska adresata. Stopniowo  znoszono 
wszystkie rodzaje rejestracji przesyłek ро- 
cztowych. IPrzesylki, przekazy pieniężne i 

listy polecone przesyła się bez jakichkoi- 
wiek dokumentów towarzyszących. Wsku- 
tek tego, jak stwierdza „Krasnaja Gazeta" 
złodzieje przesyłek pocztowych mają sze- 
rokie pole działania. 

Tych starych pracowników, którzy pro- 
testowiali przeciwiko zniesieniu tych urzą- 
dzeń wydalono z pracy, jako niebezpiecz- 
nych wrogów klasowych. Obecnie jesteśmy 
świadkami tego zjawiska,że przesyłki albo 
ugrzęzną 'w składach pocztowych albo są 
skradzione Dochodzi niekiedy do wypadków 
komicznych: Leningradzka poczta n. p. nie 
mogła doręczyć poleconego listu na mini- 
stra wojny generała Poliwanowa w Lenin- 

gradzie. Listonosze szukali generała w róż- 
nych dzielnicach miasta, ale bezskutecznie, 
okazało się, że chodzi tu © ministra rządu 
carskiego z czasów wojny Światowej, któ- 
ry już dawno zmarł. Wypadek jest o tyle 
komiczny, że już sam tytuł adresata brzmi 
w dzisiejszej Rosji groteskowo. Dyrektor 
poczty myślał, że to tylko przypadek i dla 
tego postamowił wypróbować swych  pra- 
cowników. Wysłał nowy list polecony pod 
adresem: Jego excelencja generał - guber- 
nator książę  Dołgorukow, Moskwa. Ale 

ami tak brzmiący tytuł nie wyprowadził 
pracowników pocztowych z równowagi. 
Poczta leningradzka list ten przyjęła i wy- 
słała do Moskwy. 

Zanotowano wypadki, że listonosze, a- 

by nie musieli szukać adresata, poprostu 
zniszczyli przesylkę lub wyrzucili na śmie- 
cisko. Zdarza się często, że listonosze zry- 

wają miestemplowane znaczki pocztowe z 

listów, wybieranych ze skrzynek poczto- 
wych. Ostatecznie sprawą tą musiała się 
zająć prasa, a „Krasnaja Gazeta" przypo- 
mina obecnie słowa. Lenina, że „socjaliziu 

bez poczty, telegrafu i maszyn jest pustym 
frazesem' i podkreśla, że koniecznem jest, 
aby poczta leningradzka uzdrowiona była 
w radykalny sposób. 

KALTAS KI IDO NAEKYPE TORY NE KOZEDTSJ NOOS" ZABY 

ZAPISUJCIE SIĘ NA CZŁONKÓW 

L.0:P.P! 

  

Promień śmierci 
'Amerykamin Lester P. Barlow, dużej sławy 
chemik i technik z czasów wojny świato- 

wej, dokonał bardzo doniosłej wagi nowe- 
go wymałazku, którego następstw nie moż- 
na sobie jeszcze dzisiaj dostatecznie wyob- 

razić, gdyż przerażają możliwościami, ja- 
śkie wytmiatazek ten że sobą niesie. Wynalaz- 
ikiem tym jest nowy, o straszliwej sile nisz 
czycielskiej „promień śmierci”. (Pan Bar- 

low pociesza się nadzieją, że sam fakt stra 
szliwej siły niszczycielskiej nowego — рго- 
mienia przerazi ludzkość i że stanie się on 
ostatecznie posłannikiem wiecznego poko- 
ju wśród: rasy ludzkiej, położy koniec woj- 
nom, w przeciwnym razie bowiem w prze- 

ciągu barndzo krótkiego czasu ludzie by 
się tym promieniem wzajemnie wymordo- 
wali i rasa' ludzika. pirzestałaby istnieć. 

„Pam: Barlow demonstrował swój wyma- 
luzek. pmzed ©odpowiedniemi czynnikami 
nządowemi i maiwet odniósł się do Kongre- 
Su z ofertą oddania swego wymalazku na 
rzecz Stamów. Zjednłoczonych, aby dać w 
ich ręce okropną broń, dającą im przewa- 
gę nad resztą Świata... w interesach poko- 
ju. Pan Barlow jest sam gorliwym pacy- 
fistą, mapaltmzyt się bowiem dość ma olkrop- 
ności ostatniiej wojny i chciałby położyć 
im kemiiec w przyszłości. 

Jaki był wynik demonstracji „promie- 
nia śmierci" p, Barlowa przed członkami 

rządu i Kongresu — marązie nikt nie wie: 
trzymane to jest w ścisłej tajemnicy. Je- 
źeli demonstracja wymalazku przekonała 
członków: rządu o skuteczności tego pro- 
mienia i jego możliwościach ' niszczyciels- 
kich, jakie mu Barlow przypisuje, to ma 

prosić Kongres o wyznaczenie komisji z 
łona tegoż, aby mu towanzyszyła do Gene- 
wy na Konferencję Rozbrojeniową, przed 

którą chce przedstawić okropne możliwoś- 
«i niszczycielskie nowego wynalazku. 

Barlow twierdzi, że jego promień śmier 
ci jest tak potężnym, iż możnaby nim zmisz 
czyć w przeciągu bardzo krótkiego «czasu 

wszystkie miasta Japońji, kierując tym 
promieniem z głównego lądu Chin. Gdyby 

Rosja. posiadała w swych rękach ten stra- 
szny 'imstrument, jak powiada: Barlow, 

mógłby mim dosięgnąć ze swych granice 
wszystkie stolice państw europejskich. 

(IPan Barlow może być pewien że gdyby 
tajemnicę tego promienia posiadała Rosja, 

nie zawachałaby się zniszczyć cały „zgniły 
świat kapitalistyczny" aby na jego gru- 
zach budować nowy komunistyczny porzą- 
dek rzeczy) . 

Podobno: w kołach rządowych i innych 
Waszyngtenu urabia się przekonanie, że 
wynalazek imż. Barlowa zwróci na siebie 
uwagę świata. Eksperymenty z różnego ro- 
dzaju „promieniami śmierci* dokonywane 
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Da-Tun, czyli marzenia 6 Pan-Azji 
młodego stronnictwa wojskowego i młodych wojskowych 

W związku ze stabilizacją wpływów. ja- 
pońskich w Mandżurji, społeczeństwo ja- 
pońskie nurtuje nowe prądy i koncepcje na 
temat przyszłości Japoniji w Chinach i wo- 
góle wpływów, jej w całej Azji. 

Podczas gdy odpowiedzialni politycy i 

wojska japońskie porają się z całkowitem 
opanowaniem Mandżurji, młode pokolenie 

a szczególnie młodzież wojskowa pnzemy- 
śliwa, jakby tu pnzyśpieszyć bieg  hi- 
storji, na szlaku obecnej panazjatyckiej po- 
lityki Kraju Wschodzącego Słońca. 

'Poza organizacją zwaną „Klubem ba- 
dania polityki nanodowej”, który ze swym 
prezesem p. Adachim, dopinguje rząd ja- 
poński w: celu wzmożenia aktywności na 
kontynencie azjatyckim, powstało ostatnio 
w. Japonji nowe stronnictwo polityczne. 

Stronnietwio to, mając na uwadze do- 
tychczasową politykę Japonji na kontynen- 

cie azjatyckim i mie wątpiąc zupełnie w 

jej ostatecznie zwycięstwo, zgóry postano- 

stw azjatyckich do (Pan - Azji, w czem 0- 
czywiście pierwsze skrzypce przypadły ich 
krajowi. 

Młódź japońska już w tej chwili iwyo- 
braża sobie Japonję, jako wielkie imperjum 
azjatyckie, imperjum o różnorodnej struk- 
turze narodowościowej, a mimo to niemniej 
potężne od imperjum wielkobrytyjskiego. 
Wobec tej różnoplemienności, polityka ja- 
pońska napotyka na duże trudności w swej 
ekspansji (przykład Korea, z którą jest nie 
mało kłopotów), dlatego też nowe to stron 

niectwo opracowuje zarówno sam. system 
polityczny jak i metody, które doprowa- 
dzić mają w niedługim czasie do zharmoni- 
zowania narodów i plemion azjatyckich w 

jedno wielkie imperjum azjatyckie. 
A więc przedewszystkiem trwały system 

władzy, który należy oprzeć na szerokich 
masach. Zarówmo jak faszyzm, tak i ko- 
munizm nie mogą mieć zastosowania i nie 
będą odpowiadać charakterowi imperjum 

wiło sobie za cel przygotowanie społeczeń- japońskiego. 
  

Dziennik profesora Piccarda 
Po szczęśliwym powrocie ze stratosfe- 

ry prof. Piceard zabrał się natycimiast 

do badań nad doświadczeniami zrobionemi 
w czasie lotu. Prawdopodobnie rezultaty 
zostaną ogłoszone dopiero za miesiąc. Pog 

ioski jakuby aparaty miały być potłuczo- 
ne w czasie lą'owania, okazały wię na 

szczętcie nieprawdziwem:. Przy lądowaniu 
uległy zniszczeniu jedymie termometry 

wszystkie natomiast aparaty do aobienia 
doświadczeń znajdują się w najlepszym 
stanie. 

Ogółem Piecard spędzil w stratosferze 
12 godzin. Przez caly ten czas notował on 
wszystkie cieka”e spostrzeżenia. Dziennik 
prof. Pieccarda ogłoszony został w licznych 
dziennisach zagranicznych. Podajemy wo 
poniżej: 

fiodz. 15,15 rano: Wyruszyliśruy w dro- 
gę. Balon wznosi się nierównomiernie. 

Zrzucamy balast. Osiągnęliśmy wysokość 
1,500 metrów. 

Godz. 5,26 rano: Jest już zupełny dzień 
i Cosynsa (asystent Piccarda) rozpoczyna 
pierwsze badania. związanie z działalnością 
promieni kosmicznych. 

Godz. 5,46 rano: Znajdujemy się na wy 
sokości 1,600 m. Pod nami widzimy Lucer- 
nę. Zamykamy okieniko i jesteśmy obecnie 
hermetycznie odcięci od świata. Oddycha- 
my z trudnością, jako że ciśnienie powiet- 
rza w gondoli jest bardzo duże, co daje 
tem samem dowód, że aparaty tienowe 
sprawnie działają. 

Godz. 5,57 rano: Osiągnęliśmy wyso- 
kość 8,500 m. Znajdujemy się wyżej niż 
najwyższy szczyt ziemi Mount Eeverest. 

Godz. 6.05: Cudowny widok! Podziwia 
my całe pasmo Alp, Bawarję, Tyrol, Wło- 
chy. ч 

Godz, 6.17: Temperatura spadła o 4 
stopnie Jesteśmy już blisko punktu zamar 
zania. Gaz wydął powłokę baloniu do tego 
stopnia, że przybrał on zupelnie kształt ku 
listy. 

Godz, 7,42: RE zmowu trochę ba- 

lastu. 
Godz. 8,42: Pod nami lodowiec  Ober- 

gurgier! Zeszłego roku tu na tym miejscu 

wylądowaliśmy. Cosynesa świetnie pracu- 
je. 

Godz. 11,10: Płyniemy nad doliną En- 
gadinu. 

Godz. 11,50: Posiadamy jeszcze tylko 
20 worków balastu i zaczynamy sobie zda- 
wać sprawę. że będziemy musieli lądować 

gdzieś na terenie Włoch. 

Godz. 12,00: Otwieramy poraz pienw- 

szy wentyl i wypuszczamy z balonu nieco 
gazu. ^ 

Godz. 12,12: Znajdujemy się na wyso- 

kości 16,500 metrów! Wszystkie rekordy 

pobite. Panuje niezwykłe zimno. Termo- 

metr wskazuje 15 stopni poniżej zera. Da- 
je się to nam okropnie we znaki. Palce gra 

bieją i nie można niemi prawie zupełnie 
poruszać. Wypuszczamy znowu trochę ga- 

GU. 
Godz. 12,18 popoł: Znajdujemy się na 

północ od jeziora Garda. Cudowny widok 
na caly prawie półwysep Apeniński. Przy- 
pominamy sobie nagle, że prócz paszportu 

posiadamy również tak zw. kartę rozpoz- 
nawczą. 

Godz.12,29 popoł.: Wypuszczamy zno- 
"vu gaz. Spadamy teraz z szybkością 2 

metrów na sekundę, z czego jesteśmy zupeł 
nie zadowoieni. 

Godz. 15,24 popoł.: Balon zaczyna iść 
w górę, wobec czego jesteśmy zmuszeni. wy 
puścić znowu większą ilość gazu. No — 
opadamy z powrotem. 

Godz. 14.08 popoł.: Zjechaliśmy na 12, 
300 metrów i wchodzimy obecnie w rejon 
tak zw. troposfery. 

Godz. 15,28 popoł.: Spadamy teraz z 

szybkością 3 metrów na sekundę. Znajdu- 

jemy się obecnie na wysokśoci 6.500 mtr. 

' Godz. 15,55 popoł.: Otwieram „okienko 
wyjściowe i wyglądam na zewnątrz balonu 
Widzę dokładnie powierzchnię jeziora Gar- 
da i spostrzegam, że niema na niem ani je- 
dnej fali, czyli, że nawet najmniejszy pod- 
much wiatru nie będzie nam przeszkadzał 
przy lądowaniu. 

Godz. 17,00 popoł: Za minutę będziemy 
się już znajdować ma twardej ziemi. 

  

Z 

Z zabytków Wołynia 

  

Piękna ziemia wołyńska posiada liczne 
zabytki historyczne i artystyczne, a choć 
wiele z mich ucierpiało na skutek działań 
wojennych, tem mie mniej świadczą one 

"dziś jeszcze o wielkim rozkwicie tego kra- 

ju przed rożbiorami. 

są od dłuższego czasu w różmych krajach i 
wszyscy wiedzą, że promienie takie istnieją 
tylko nie we wszystkich krajach potrafiono 
udoskonalić je do tego stopnia, aby je mo- 
źżna było stosować na majwiększą, prakty- 
czną skalę. 

Ziresztą (kto tam wie, co się dzieje w 
taboratorjach chemicznych i technicznych 
uczonych i wynalazców różnych krajów ? 
Każdy z mich pracuje w największej tajem 
nicy mad swojemi własnemi wymalazkami. 

Nie ulega wątpliwości, że wiele mo- 
carstw europejskich i in. pracuje nad roz- 
winięciem promieni śmierci. A to powsze- 
chne szukanie przez rządy jalkiegoś sposo- 
bu mordowania masowego ludzi daje im 
niejasne pojęcie i przeczucie tego, co bę- 
dzie na wypadek wojny światowej, gdy 
biorące w niej udział narody zaczną się 
wzajemnie mordować masowo... maukowo 
Widzieliśmy przedsmak tego w wojni- 
światowej w: latach od 1914 do 1918 i mo- 
żemy sobie wyobrazić, co byłoby w woj- 
nie następnej, do której przystąpią narod” 
przygotowane zupełnie inaczej. Można te 

powiedzieć z wszelką pewnością, że przysz- 
ła wojna, jeśli do miej przyjdzie, . będzie 
wojną „naukową” — wojną chemji, wyna- 
lazków technicznych wyrządzających stra- 
szliwe spustoszenia zarówno w życiu ludz- 
kiem, jak i w dorobku cywilizacyjnym 
ludzkości. 

W książce „Wojna Świa! pisał 
H. G. Wells ma długie. lata =. wojną 

światową o maszynach wojennych latają- szłiwej sile morderczej gazem, który do- jów. 

Na fotografji naszej widzimy dawny 
pałac książąt Wiśniowieckich w. Wiśniow- 

cu, zbudowamy w latach 1720-1781. Obec- 
nie mieszczą się w nim szkoły zawodowe 
i szpital. 

\ = 

  

cych w powiietrzu i siejących śmierć i zni- 
szczenie i pustoszących kraje na olbnzy- 
mich przestrzeniach. Pisarz angielski 
przedstawiał w swej fantazyjnej powieści 
mie narody miemi, staczające wojnę z sobą, 
ale mieszkańców Marsa, którzy przybyli na 
podbicie i opanowanie ziemi. 

Była to fantazja, ale musimy równocze 
śnie o tem pamiętać, że od tego czasu przy- 
szedł telegraf bez drutu, przyszły latawce, 
powietrzne wielkie statki 'w rodzaju Zep- 
pelina, przyszła masowa produkcja i mo- 
torowy tramsport najróżnorodniejszego ro- 
dzaju. Któż może przewidzieć, eo przynio- 
są następne pięćdziesiąt lat? 

Kto może przewidzieć, do czego dopro- 
wadzi ostateczne odkrycie tajemnicy „pro- 
mienia śmierci*? Utrzymują się do dzi- 
siaj uporczywe pogłoski, że w Londymie 
zmają już od dziesięciu lat tajemnicę tego 
promienia i że potrafiono już zdobytą o nim 
wiedzę mozszerzyč i pogłębić. Podobnie gło- 
si, że 'w bardzo tajnem miejscu Londynu 
o którem wie tylko kilka bardzo zaufanych 
osób, znajduje się przyrząd do operowania 

tym promieniem, którego siła ma być tak 
wielką, iż można nim niszczyć całe narody, 
całe państwa. 

Rzeczą która doprowadziła do pośred- 
niego wymaleziemia promienia śmierci, był 
gaz trujący, mad którym czyniono liczne 
próby i eksperymenty w czasie wojny świa- 
towej. W czasie podpisania rozejmu :chemi- 
cy aljamecy pracowali: nad nowym o stra- 

Młodzież japońska wysuwa w tym kie- 
munku własną ideę, która uwzględniając 
różnorodne imteresy plemienne, cementowa 

łaby jedniocześnie całość Pan - Azji. 
„Datun* czyli „wielka jedność* oto no- 

wa doktryna, oparta ma bezwzględnej 
wielkiego dzieła, zarówno klasycznej kultu- 
ry japońskiej, jak i chińskiej. Wysokie mo- 
rale tej doktrymy wyodrębniałoby ją zaró- 
'wno z pośród zagmatwanego materjalizmu 
komunistycznego, jak i z niemniej chao- 

tycznych pojęć Zachodu Europejskiego. 
„Datun* oparte na wysokim idealizmie, 

wielkim celu zjednoczenia w przyszłości, 
prowadzić mą narazie do wzucenia pomostu 
między nanodem japońskim i chińskim na 
drodze wstępnego zbliżenia i porozumienia 
a wi konsekwencji zawartego realnego SO- 
juszu W ten sposób powstałaby w Azji 
miezwalczona potęga polityczna, z której 
wolą liczyć się musi cały świat. 

Oto pokrótce cel mowej myśli japońskiej 

Jeśli chodzi o aktualmą politykę i sprawy 

bieżące, to stronnictwo młodych, że je tak 

mazwiemy przeciwstawia się kategorycz- 
nie drapieżnej polityce kolonjalnej ma kon- 

tynencie azjatyckim a w szczególności w 
Mamidżurji. Dotychczasowa polityka Japo- 
nji w tym kierunku winna ulec grunt 
nej rewizji. 

Wszystkim namodom przysługuje cał- 
kowite rówmouprawnienie, bowiem od ich 
rozwoju i siły zależeć będą przyszłe losy 
imperjum japońskiego. 

W ten sposób miałaby być przeprowa- 
dzona zasada centralizmu demokratycznego 
przy jednoczesnem zapożyczeniu wzorów 
omgainiizacyjnych w Rosji Sow. 

Nowe to stronnictwo ma się stać ru- 
chem masowym, iw! tym więc sensie rozpo- 

częło propagandę, zapraszając do swego 

sztabu nowych ludzi z pośród współczesnej 
inteligencji. 

Nowy ten ruch japoński znajduje się 
właściwie „im statu nascendi". Trudno więc 

w tej chwili mówić o jego populamości i 
wpływie ma sytuację Dalekiego Wschodu. 

Gdyby jednak zmalazł zwolenników i ;potra- 
fił przeniknąć do majszerszych mas ludo- 
wych Azji, odegrałby, niewątpliwie poważ- 
ną rolę w: historji ludzkości, jako ruch pan- 
azjatycki, zaczątek przyszłego imperjum 
Pan Azji, któneby zmieniło mocno układ 

sił w ramach międzynarodowych. 

Jak ocalał kap. Orliński 
SZCZEGOŁY WYPADKU 

Donosiliśmy o wypadku, któremu uległ zna 
ny lotnik, bohater lotu Warszawa — Tokjo—- 
Warszawa, kpt. Bolesław Orliński. Dziś poda- 
jemy bliższe szczegóły. 

Wypadek zdarzył się w godzinach przedpo 
uciiewych nad lotniskiem mokotowskiem. 
Ka,itan Orliński, który jesi pilotem - kontrole 
rem Państwowych Zakładów Lotniczych, wy- 
startował do lotu próbnego na aparacie „Р. 7' 
konstrukcji Ś. p. inżyniera Puławskiego, wyko 
nanym całkowicie z. metalu i  zaopatrzonym 
w 480-konny silnik „J upite r. — P. 7" 
— jednopłatowiec pościgowy — jest seryjną 
maszyną z liczby tych, które są wykonywane 
na zamówienie wojska. 

Po krótkim locie kapitan Orliński skierował 
maszynę nad miasto, poczem wrócił nad lot 
nisko i ostro spikował ku ziemi. Wyrównaw- 
szy samolot na wysokości kilkudziesięciu me- 
trów dodał gazu i znowu ię wzniósł ku gó- 
rze, gdy wtem zauważył, że blacha, ostania-- 
jąca silnik, odleciała i ułamała lotkę. Jeszcze 
chwila, a maszyna, straciwszy równowagę — 
wpadłaby w korkociąg i doszłoby do kraksy. 
Całem szczęściem, kapitan Orliński, nie tracąc 
zimnej krwi, zamknął gaz, przywrócił maszy- 
nie równowagę i na małym gazie odleciał za 
Okęcie. Tam, na wysokości półtora tysiąca: nie 
trów, nad polami pomiędzy Imielinem i Pia- 
secznem, wyskoczył ze spadochronem z samo- 
lotu i spadł na kartoflisko, odnosząc ogólne 
obrażenia i dotkliwie tłukąc nogi. 

Samolot poszybował bez pilota ku wscho- 

dowi i spadł na brzeg Wisły koło Kępy O- 
borskiej pod Jeziorną. 

Pierwszej pomocy udzielili dzielnemu lotni- 
kowi: geometra Michalski, jego pomocnik i 
dwaj robotnicy. Po opatrunku nogi wezwano 
pcgotowie sanitarne z Iotniska. Kapitan Orliń- 
ski. został przewieziony do wojskowego szpi- 
tala okręgowego.. 

Szczątki samolotu zabrało lotnicze pogoto- 

wie techniczne. 

NAJMILSZA OWIECZKA 
ŚW. BIUROKRACEGO 

CZY „ZAWIADOMIENIE JEST „PODA 

NIEM*? — CZY PODLEGA OPŁACIE 

STEMPLOWEJ? 

Kult św. Biurokracego jest wśród na 
szych urzędników szczególnie rozpow= 
szechniony, zwłaszcza wśród tych, któ- 
rzy pochodzą ze starej C. K. szkoły w 
Widniu lub Galilei. Klasyczny taki wy- 
padek bicia pokłonów św. Biurokracemu 
podaje jedno z pism warszawskich. — 
Rzecz cała oparta o wypadek autenty- 
czny, przedstawiała się, jak następuje: 

— Hallo! Hallo! Czy mam przyjemność z 
panem sekretarzem wydziału... Sądu Okręgo- 
wego? 

— Tak jest. 

— Moje uszanowanie. Mam śmieszną spra- 
wę do pana sekretarza. Tu mówi firma „Cen- 
trojajko”. Przegraliśmy w swoim czasie spra- 
wę w sądzie i wskutek wyroku  wpłaciliśmy 
na konto panów w PKO zł. 14 gr. 10 tytułem 
zasądzonych od nas kosztów sądowych. Uwa- 
żaliśmy, że elementarne formy przyzwoitości 
nakazują nam zawiadomić panów o tym iak- 
cie osobnym listem. W odpowiedzi — otrzy- 
maliśmy przed chwilą nakaz płatniczy na zł. 
31 gr. 80 opłaty stemplowej, a w razie nie- 

zapłacenia groźbę „przerwania biegu* mego 
podania. O jakie to „podanie* chodzi? 

— Jak to — o jakie podanie! Dnia 11 bm. 
- przesłali panowie do naszego Sądu podanie w 

sprawie wpłaty na PKO zł. 14 gr. 10 tytułem 
kosztów sądowych i nie nakleili panowie zna 
czków stemplowych na 3 zł. Myśmy panów o 
tem zawiadomili, za co panowie muszą zapła- 
cić 80 gr. Razem to czyni 3 zł. 80 gr., którą to 
kwotę zechcą panowie wpłacić do dni 7 do 
kasy tutejszego Sądu Okręgowego pod rygo- 
rem nienadania ich podaniu przepisanego przez 
ustawę biegu. 

— Panie Sekretarzu! Na miłość Boską! Ja 
kie podanie? Jaki bieg? O co my prosimy w 
tem podaniu? 

— O nic panowie nie proszą, ale to nic nie 
szkodzi — to jest podanie i musi być ostem- 
ploware! 

— Jak pan myśli, czy my dla własnej 
przyjemności zawiadamialiśmy panów o doko- 
naniu wpłaty? Straciliśmy czas, znaczek pocz 
towy, papier, użyliśmy  grzecznej i ogólnie 
przyjętej formy, a panowie żądanie, żebyśmy 
za oddanie Sądowi przysługi, za ułatwienie 
pracy jego buchalterom, jeszcze mu zapłacili 
3 zł. 80 gr.? Za co u Boga Ojca? 

— Nas to wszystko nie obchodzi. Jeśli pa- 
nowie nie chcą ponieść opłaty stemplowej, to 
podanie zostanie odrzucone i zostanie panom 
zwrócone. 

— Przepraszam pana. Może wobec tego ze 
chce mi pan łaskawie objaśnić, jak pan wyo- 
braża sobie „niezałatwienie* naszego listu? 

— Mówiłem już panu. Podanie nie zosta- 
nie rozpatrzone i będzie panom zwrócone. 
Poprostu Sąd nie przyjmie tego podania do 
wiadomości. 

Otarłem pot z czoła. 

— Czy pan sekretarz zdaje sprawę, że w 
ten sposób stawiając sprawę, wyklucza pan 
możność korespondencji z Sądem? 

— Sąd nie potrzebuje korespondencji! (au- 
tentyczne). 

— Dobrze, proszę pana. Więc jeżeli mi 
przyjdzie do głowy szalona myśl ofiarowania 
Sądowi 100000 zł., przekażę te pieniądze na 
PKO i zawiadomię was o tem listownie, to 
mi pan każe zapłacić stempel? 

— Naturalnie, proszę pana. Widzę, że pan 
nie wyznaje się. w procedurze administracji są 
dowej. Przecież taki list będzie podaniem o 
przyjęcie przez Sąd pańskiej darowizny. 

— Zdaje mi się, panie sekretarzu Wydzia- 
łu, że to jednak nie byłoby... 

— Proszę pana! ja jestem starym urzędni 
kiem i jestem dobrze obznaįmiony z funkcjo- 
nowaniem maszyny państwowej. Pan nie ma 
prawa zwracać mi uwag na temat mego urzę 
dowania. Proszę o szacunek dla władzy, któ- 
ra wie, co robi i nie myli się! 

— Panie sekretarzu! Niech pan z łaski 
swojej położy natychmiast słuchawkę, bo oba- 
wiam się, że za chwilę może nastąpić istotnie 
obraza urzędnika państwowego podczas pełnie 
nia jego obowiązków służbowych. 

Trzasnąłem słuchawką w telefon. 

Bolszewicy załatwiających w podob- 
ny sposób sprawy urzędników nazywają 
„golowotiapy“, po polsku — o ile wo- 
góle tak specjalne określenie można prze 
tłumaczyć — będzie to oznaczało: „bęc- 
wały*. jeżeli tedy tłumaczenie tego okre ‹ 
ślenia uznamy za możliwe, sekretarz 
wspomnianego wyżej sądu pobił rekord 

  

płatna czytelnia podręczników. 
dla dorosłych 
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DYREKCJA 

„bęcwalstwa”. 

О gazie tym pisze 
„The 

stai! nazwę „Lewisille“. 
Will Irwin w jego sławnej książce 
Nex War* — „Następna wojna. 

„Był to gaz miewidoczny, a cięższy od 

powietrza, opadający we wszystkie zagłę- 

bieniia, dosięgający ludzi kryjących się 

po piwnicach. Jeżeli kto gazu tego nacią- 

gniął w: płuca, padał nieżywy, jakby pioru- 
nem rażony; gaz ten zabijał nietylko przez 

płuca; gdziekolwiek dotknął się ciała, wy- 

twWamzał truciznę, która pnzedostawała się 

do organizmu i zabijała. Gaz ten był mor- 

derczym, zarówno dla człowieka jak i dla 

życia zwierzęcego, a nawet roślinnego. Są 

mo założenie maski nie było ochroną prze- 

ciw temu gazowi. (Co więcej gaz ten roz- 

przestrzeniał się po przestrzeni pięćdziesiąt 
razy iwiększej od wszystkich innych 8a- 
zów*. 

Ekspert wypowiedział zdanie, że dwana- 

ścia dużych bomb, wypełnionych tym ga- 

zem, przy sprzyjającym wietrze mogłby 
wymordować całą ludność Berlima od jed- 

nego razu. 
Rozejm został podpisany, lecz poszuki- 

wania w laboratorjach chemicznych gazów 
trujących trwają dalej. Prawdopodobnie mie 
da się już wynaleźć gazu bardziej morder- 

czego Od. tego, ale mogą być wynalezione 
techniczne sposoby jeszcze większego jego 
mozszerzamia się. Malutka kapsulka tego 
gazu, zawarta w małym ręcznym granacie 
lub w pocisku armatnim „może siać zni- 
szczenie śmierci na przestrzeni całych kra- 

Bliską łączność między tym gazem a ASTA 
jącym a „promieniem śmierci" jest widocz- 
ną. Jednakże najnowszy promień śmierci 

posiada jeszcze inną straszną właściwość 

oprócz uśmiercania, mianowicie właściwość 

eksplozyjną z taką przerażającą Siłą, iż 
będzie obalał i obracał 'w' gruzy największe 
drapacze nieba, bez względu na to, jak mo- 
cene są ich stalowe skielety. 

NAJSTRASZNIEJSZY ZE WSZYSTKICH 

„PROMIEŃ ZIMNY”. 

Lecz oprócz tego nowego o straszliwej 
gile promienia, wynalazku inżyniera Barlo- 
wa, wymaleziono inny promień, straszmiej- 
szy od tych wszystkich. Wynalazcą jego 
jest Henry Fleur z San Francisko. 

Promień ten 'w przeciwieństwie do po- 
przednich zamraża wszystko ma śmierć, 
czegokolwiek się dotknie. Promień ten ma 
przeniknąć siedemnastocaliowe ściany z od- 

ległości siedmiu mil angielskich zabija 
wszystko, co się zmajdzie w promieniu je- 

go zimnego światła. 
W czasie pokoju promienia tego można 

używać do zabijania majwiększego 'wroga 
ludzkości — owadów. Użyty jednak w woj- 
nie może z odległości siedmiu mil wymro- 
zić nia śmierć całą armję nieprzyjacielską. 

Takie to są straszliwe, krew mnożące 
w żyłach przepowiednie i widoki zniszcze- 
mia i masowego mordowania się narodów 
w przyszłej wojnie, jeśli marody nie poro- 
zumieją się zawczasu i nie zaniechają wo- 

jem. 

a



su O 

- NIEDZIELA SPORTOWA W WILNIE KRONIKA 
Jesienne regaty wioślarskie 

Jesienne regaty 

klubowe z udziałem Grodna i wszystkich 

kiubów miejscowych, w pierwszym dniu 

(eliminacje), nie ujawniły wielkiej siły a- 

trakcyjnej, a w drugim z racji okropnej 

pogody, też nie wypadły tak, jakby się te- 

go należalo spodziewać. 

Mimo długiego okresu letniego, pod- 

czas którego wiele można, było zrobić w 

dziedzinie poprawy formy i stylu, nie dało 

się zauważyć podniesieniia się klasy wioš- 

larstwa wileńskiego. Większość osad zdra- 

dza brak treningu u wioślarzy i rutyny u 

sterników, co przy już poważnej tradycji, 

jaką ra za sobą sport wioślarski w. Wil- 

nie, jest niedopuszczalne. 

Przy tych wszystkich poważnych uster- 

xach mależy z obowiązku obserwatowa jed- 

noczešnie podkreślić znamienne przesuwa- 

nie się prymatu wioślarskiego z jednego 

klubu do drugiego. Obecnie zwracają uwa- 

gę osady PKS-u, 3 pac. i 3 p. sap., które 

widocznie się poprawiły i wysuwają się na 

czoło, zagrażając poważnie klubom o hi- 

storycznej przeszłości. 

Słuszność powyższych słów  ilustnują 

wyniki, osiągnięte w pierwszych przedbie- 

gach oraz PKS-u z wczorajszego dnia. 

Oto wyniki drugiego dnia regat: 

4-ki półwyścigowe: 3 p. sap. — PKS. 

wygrywają policjanci pewnie o 7 łodzi. 

4-ki półwyścigowe: Grodno — WKS. 

Pogoń. Wygrywa Pogoń o 2 ipół długości. 

Jedynki pań: p. K. Plewakowa (3 sap. | 

o 8 dług. przed J. Jokajtisówną (3 sap.) 

4-ki półwyścigowe pań: Grodno o 4 

długości przed osadą Wil. T. W. 

4ki mowicjuszy: PKS wałkowerem. 
4-ki mowicjuszy: Grodno i Pogoń. Wil- 

mianie idą na pierwszem miejscu. Widzo- 

wie są pewni ich zwycięstwa, szykują się 

do oklasków, a tymczasem następuje kata- 

strofa. Na łodzi „poganiaczy“ spada sio- 

dełko. Mała konsternacja. Wykorzystują 

to grodnianie i mijają. Sternik Pogoni 

denerwuje się i... miefortunne siodełko leci 

do wody. Publiczność głośno wyraża swoje 

niezadowolenie. 
Jedynki klepkowe: Grodnianin Pieregut 

bije pewnie Trojana (AZS) o 8 długości. 
Czwórki półwyścigowe mowicjuszy: O- 

sada |PKS-u, mimo, że startuje po raz dru- 

gi, odnosi łatwo zwycięstwo nad saperami. 

Eliminacje skończone. Dziś clou zawo- 

dów — finały. Jeżeli pogoda znów nie prze 

szkodzi, publiczność będzie miała moc e- 

mocyj. (t) 

TRZECI DZIEN — FINALY 

Clou jesiennych regat był dzień wczo- 
rajszy — spotkania finałowe. Oceniła to 

publiczność i przybyła tłumnie na wszyst- 

kie przystanie. 
Specjalne _ zainteresowanie „wzbudzały 

biegi z udziałem osad grodzieńskich, które . 
w ubi noku wyszły zwycięsko. Wysilano 
się aby zrewanżować się za porażki. 

Z maszych klubów ma czoło wysunął się 
P. K. S, zdobywając szeneg pierwszych 

miejsc. 
Program dnia rozpoczął się od biegu 

czwórek półwyścigowych. Na starcie osa- 
dy PF. K. S.u i Pogoni. (Publiczność typuje 
na zwycięzcę osadę policyjną lecz bieg koń 
сду się zwycięstwem poganiaczy o tnzy cz- 
warte łodzi. Czas 7,7. 

4-ki młodszych. A. Z. S. bije gnodnian 
9 trzy długości w czasie 7,34. 

Jedymki pań. Wygrywa walkowem p. 

  

Boks si 
Sezon sportów letnich kończy się. Lada 

tydzień piłkarze, lekkoatleci, wioślarze i 
tenisiści rozpoczną „sen zimowy”, ustępu- 
jąc miejsca sportom zimowym. 

Sport bokserski  niezwiązany  niczem 
specjalnie z zimą zwyłkle na lato przymie- 
ra. Bokserzy przedzierżgują się w wiośla- 
rzy, pilkarzy lub pływaków ograniczając 
się jedynie do lekkich treningów o charak- 
terze ogólnosportowej zaprawy. 

Na jesieni wracają na ring, aby zacząć 
systematyczny intensywny trening specjal- 

ny. 
Tak właśnie jest obecnie we wszystkich 

wileńskich klubąch bokserskich. 

"WOS WE OCZ A ASTA DNS ENA A WAB NETA UCAS NGK 

Polska — Włochy 
MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE 

PIĘŚCIARSKE 
18 września w Poznaniu 

Jak się dowiadujemy, polski związek 
bokserski zakontraktował już definitywnie 
pięściarską reprezentację Włoch na mecz 
z Polską, 

Początkowe trudności, spowodowane 
zbyt wygórowanemi żądaniami wiłochów, 
zostały przełamane i mimo, że włoski zwią 
zek żąda między innemi zwrotu kosztów 
podróży z Medjolanu do IPoznania II kia- 
SĄ OTAZ pelnego utrzymania wszystkich za- 
wodnikówy, trenera, sekundantów oraz kie- 
nowników ekspedycji mecz odbędzie się 
w dniu 18 września w Poznaniu. 

Inicjatywę polskiego związku bokser- 
skiego należy powitać z radością. Włosi są 
BoE Pierwszorzędnym, reprezen- 

jącym najlepszą europejską klasę ama- 
torskiego boksu. PR 3 

Walka z nimi będzie ciężka, najprawdo- 
podobniej przegramy, ale niewątpliwie na- 
uczymy się wiele. 
Szkoda tylko, że mecz odbędzie się u 

rogu sezonu bokserskiego, kiedy zawod- 
nicy nasi nie są jeszcze w swej zwykłej 
formie. Mamy zato handicap w: postaci 

isego terenu i własnej publiczności, 
umie dopingować swych pupilów. 

Reprezentacja pięściarska Włoch, któ- 
za będzie wyłoniona dopiero po specjal- 
mych walkach eliminacyjnych w Medjola- 
E os Już teraz przygotowana do zawo- 

„o . > 2 S ujrzymy takie sławy pięś- 
carskie jak Rodriguez w wadze Zet 

wiioślarskie między-K. Stankiewiczówna (A. Z. 8.) wobec wy- 

cofamia się p. Plewakowej (3 pac) 
4-ki półwyścigowe pań. Grodnianki bi 

ją łatwo młodą osadę A. Z S'u. Czas 5.4,2. 

4-ki nowicjuszy. IP. K. S. o trzy i jedna 
druga długości przed osadą grodnian. 

Jedyniki klepkowie. Pieregut (Grodno) 
o jedną łód przed Pietkiewiczem (Sap). 

Obaj zawodnicy kończą gieg wyczerpani 

zupełnei. Wyraźny bnak przygotowania tre 
ningowego rzuca: się w oczy. 

4-ki pań. Akademiczki dają sobie łat 
wo radę z czwórką Wil. T. W. Odległość 
— 3 łodzie. Następują dwa walkowery. Je 

dynka pań — J. Kieśkiewiczówna (Grod- 
mo) i czwórka wagi lekkiej (Wil. Т. W.) 

pod batutą iP. Niecieckiego. 

Czwórki półwyścigowe nowicjuszy. Po 
ostrej walce osada P. K. Su wygrywa u 
P. A. C'u. p 

Jedynki panów: Witkowski (Sap.) i 

Poczobut (Grodno). Wilmianin mja metę o 

trzy długośc przed swym przeciwnikiem. 
Ostatni, może najbardziej emocjonują- 

cy bieg. Czwórki A Z Su iP. K. Su. Zwy- 
ciężają policjane o trzy czwarte długości. 
Akademicy mimo pomocy całej prawie ga- 

lerji muszą skapitulować. 
Program zawodów. zakończył uroczysty 

akt rozdania nagród. 
Z dwunastu biegów po trzy wygrały о- 

sady A Z S'u, Grodna i (P K S'u (pierwsze 

dwa: kluby po jednym walkowerze), Pogoń 
Wil. Т. W. i 3 Sap. po jednym. Na czoło о- 
sad męskich wysunęli się bezprzecznie po- 
liejanci, па których znać dobrze przygoto- 
wanie. Pogoń miała pecha i temu, zdaje 
się, zawdzięcza małą ilość zwycięstw. 

Ogólna pumktacja wypadła: Р К 5— 
35,5 pkt, A! Z S — 29, W K W. Grodno — 

10, Pogoń — 7, 3. Sap —6 i P.A. C. — 3,5. 
Organizacyjnie regaty wypadły dość 

dobrze. СО 

Bleg kolarski o puhar „Dzien- 
nika Wileńskiego* 

Czterdziestu trzech zawodników na sta 
rcie biegu — to, jak na stosunki wileńskie 

bardzo dużo. Ziaawodncy chętne zapisywali. 

się do biegu, bo: primo — imprez kolars- 
kich jest w Wilnie b. mało, a sekundo — 
beg „Dzienmika* był doskomale zorganizo- 
wany wlatach ubiegłych. 

iPa ostrej walce na całej trasie pierw- 

szy ma: asfalt (start i meta koło Sądu) w- 
padł Chochłowicz wczasie 40 m 45 sek. ko- 
lejne nastpnęe miejsca zajęli: Jasiński 
(mistrz 50-ki), Symonowicz, Kalinowski, 

Serbej. 
Grodnianin Szewiałło prowadził cały 

biegi lecz ma Sierakowskiego odpadł z po- 
wodu pęknięcia balonu. Ten wypadek miał 
on i w: noku ubiegłym. (+) 

ZAWODY SPORTOWE MŁODZIEŻY 
RZEMIEŚLNICZEJ. 

Ruchliwy Zarząd Klubu Sportowego Zrze 
szenia Mł. Rzem. i Przem. realizując program 
swych prac zapowiedział szereg imprez spor- 
towych. 

Najbliższa odbędzie się dziś. 
Na boisku przy ul. Dominikańskiej 2 od- 

będą się zawody Siatkówki w kategorji roz- 
grywek o mistrzostwa Oddz. Z. M. R. iP. m. 
Wilna. W dniu 5 b.m. o godz. 15 na basenie 
3 p. sap. odbędą się zawody pływackie o 
mistrzostwo Oddz. Z.M.R. i P. w następują- 
cych konkurencjach: 100 m. stylem dowolnym, 
100 m. nawznak, 200 m. stylem klasycznym, 
400 m. stylem dowolnym, sztafeta 6X25 Po- 
za nagrodą przechodnią przewidziany jest ca- 
ły szereg nagród indywidualnych. (t). 

e budzi 
Chłopcy zbierają się, skaczą przez ska- 

kamkę, walą w piłkę, słowem szykują się 
do bojów. 

Któż będzie dowodził tą armją urękawi- 

czonych gladjatorów, skoro — jak się do- 
wiadujemy p. H. Rutkowski dotychcza- 
sowy wódz bokserski wyjeżdża z Wilna? 

Bokserami zaopiekuje się osobiście ka- 
mendant Ośrodka. kpt. Ostrowski. Jak sły- 

chać, p. kapitan wydał już zarządzenia w 
tej sprawie, przygotowania sali do trenin- 

gów i opracowuje plan pracy. 

Ma mu w tem pomagać b. mistrz Wojt- 
kiewicz, który wycofał się z życia sporto- 
wego jako zawodmiik ale chce pracować or- 

ganizacyjnie. 

Sezon biežący 1932—33 r. zapowiada się 
ciekawie. Przewidziane są ciekawe mecze z 

drużynami Finlandji, Estonji i Łotwy oraz 

z szeregiem meprezentacyjnych drużym kra- 
jowych jak: Bialegostoku, War- 

szawy, Lwowa, Łodzi i (Poznania. 

Pozatem reprezentacja Wilna, przypu- 
szezalnie w październiku, wyjedzie do Ło- 
dzi, na rewanż owe spotkanie z IKAPe 
rozegrywając po drodze mecze w Białym- 

stoku i Warszawie. 
To są projekty. Jaka część ich zostanie 

zrealizowana miewiadomo. 
Dobrze, że są szczere chęci i zapał (1 

 GACIZOOZOK OBCE DZ ATE ECA ROTOR SOARORZWCĄ 

wielokrotny mistrz Włoch i reprezentant 
olimpijski Biamchini w wadze lekkiej, 

mistrz Europy, Rossi w: wadze półciężkiej 
i Rovati, mistrz Europy w wadze ciężkiej, 
olimpijczyk, który zdobył w Los Angeles 
trzecie miejsce dla swych barw. 

Skład reprezentacji Polski ustalono na- 
razie prowizorycznie i wyglądać ma na- 
stępująco: waga musza: Rogalski (War- 
ta) lub Kazimierski (Polonia), waga ko- 
gucia: Palus (Warta), waga piórkowa: 
Rudzki (Naprzód, Lipiny), waga lekka: 
Seweryniak (ŁKS), waga półśrednia: Ar- 
ski (Warta), waga średnia: Chmielewski 
(I. K. P.), waga półciężka: Wystrach i wa 
ga ciężka: Wocka lub Stibbe (Union). 

Przy układaniu składu reprezentacji 
kierowano się głównie wynikami poszcze- 
gólnych zawodników w walkach między- 
państwowych, ich rutyną i techniką, któ- 
re to walory będą miały specjalnie ważne 
zastosowanie w: walce z szybkimi, rutync- 
wanymi włochami . 

  

„Drukarz'* wchodzi do klasy A 
po zwycięstwie nad P.K.S. 
Wczorajsze spotkanie drużyn  piłkars- 

kich Pol. K. S. — Lida i „Drukarz* mia- 
ło zadecydować o promocji „ОгиКагла“ @о 
klasy A. 

Po zwycięstwie 'wiilnian w. Lidzie (6:1) 
spodziewaliśmy się pogromu, a tymczasem 

podczas mieciekawego meczu ujawniła się 
zaledwie nieznaczna przewaga. „Drukarza” 
Silny wiatr uneimożliwiający w znącznej 
mierze grę nie był jedyną przyczyną, że 
obydwie drużyny grały marnie. Brak tech- 
niki i myśli przewodniej oto przyczyny is- 
totne. 

Z obu drużyn jedynie centr pomocy Li- 

dzian — Urbanowicz, oraz Pawluć i Bar- 
toszewicz Piotr byli graczami wartościo- 
wymi. Pozostali to patałachy, o  któryeh 
mie warto mówić. 

Przy obecnym poziomie gry „Drukarz* 
nie będzie cennym nabytkiem dla A. klasy, 
mimo, że ma za sobą kilka: b. ładnych zwy- 

cięstw. 

Przebieg gry był następujący. 

Gospodarze wylosowują z „wiatrem* 

lecz nie umieją tego wykorzystać i dopiero 
pod koniec pierwszej połowy najsłabiej 
grający w ataku Gładysz strzela bramkę. 

P. K. S. wyrównuje wkrótce. — Po przer- 
wie widać lekką przewagę gości lecz impo- 
tencja strzałowa ataku psuje wszystkie 
ładne zagrania Urbanowicza. Zanosi się 
na wynik remisowy: lecz pech obrońcy goś- 
ci pomaga „,Drukarzowi*. (Pada samobój- 
czy strzał. 2:1 pozostaje jako wymik osta- 
teczny. 

Sędziował dobrze p. Sznejder uniemoż- 
liwiając graczom brutalną grę. 

* * 

„Drukarz* wchodzi do klasy A spycha- 
jąc na swoje miejsce jedną z najsłabszych 
drużyn okręgu. Która nią będzie dotąd nie 
wyjaśnionio. O pozostanie w klasie A wal- 
czyć będą: Lsuda i Makabi — Baranowi- 

cze. (t) 

4 „VAKAAALRALAAAKSABBALAAAAAAAAAAAAAMAAAAAAAAAA 

Bądź nowoczesnym: 
i podróżuj samolotem 

Informacje i bi- 
lety: w biurach 
PL Lioliai 
w większych biu 
rach podróży i 
u portjerów więk- 

szych hoteli. 

Port lotniczy: Porubanek, tel. 80. 

WYYYYYYYYYYYYVYYYYYVYVYYYYYYYYYYYYYVVYYYYYYY" 

Mecz lekkoatletyczny Polska — 
Czechy 

NASZE PRZĘWIDYWANA NA TEMAT 
WYNIKU 

W dniach 24 i 25 b. m. odbędzie się 
w, Pradze międzypaństwowy mecz lekkoat- 
letyczny Polska — Czechy. 

T. zw. komisja tnzech (Pol, Zw. Ix A. us 

talila już prowizoryczny skład maszej rep- 

rezentacji. Piszemy prowizoryczny — gdyż 
niektóre konkurencje obsadzone będą do- 
piero po zawodach eliminacyjnych, które 
odbędą się 11-go w Warszawie. 

Oto nazwiska zawodników, co do któ- 
rych zapadła już decyzja: 

Biegi ma 100 mtir. Trojanowski II, Czyż, 
200 mtr. Trojanowski I, Biniakowski, 400 

mtr. Biniakowski (drugie nazwisko po eli- 
minacjach), 800 mtr. Kuźmieki, Maszew- 
ski, 1500 mtr. Kusociński, Kuźmicki. Szta- 
fety: 4x100 — Nowak, Czyż, Trojamowski 
II, Biniakowski, 4x400 Biniakowski, Ko- 
strzewski, Maszewski, i Vacat. 110 przez 
płotki — Kostrzewski, Maszewski. 

Skoki wdal — Nowak, vakat, wzwyż — 
Pławczyk, Niemiec, o tyczce — Kiuk , A- 
damezak. 

Kula i dysk — Heljasz i Siedlecki. 
Oszczep — W. Mikirut i Tunozyk. 
Biorąc pod uwagę dotychczasowe wyni- 

ki zawodników. obu weprezentacyj trzeba 
się liczyć z tem, że sprinty przegramy. En- 
gel z wynikami 10,6 i 21,8 sek. zajmie za- 
pewne pierwsze miejsca. Na czterysta czas 
Kenicky'ego 49,6 sek. jest gorszy od możli- 
włości Bimiakowskiego. Również 800 mtr. 
powinien wygrać Kuźmicki przed dr. Droz- 
da, który miał czasy zbliżone do 1,57 sek., 
1500 i: 5000 biegmie „Kusy“, a tego chyba 
wystarczy aby „przewidywać” naszą wy- 
graną, chociaż na 5 klm. stantiuje niebezpie 
czny zawodnik — Koścjak. 

Sztafety pozostają zagadką jednak 
skłonni jesteśmy przypuszczać, że wygra- 
j ąPolacy, zwłaszcza 4x400 . 

Bieg przez płotki są murowane dla Poi- 
ski. 

W skoku wi dal Nowak będzie miał Hof- 
mama (7.11 mtr.) Jeżeli Czech nie poprawi 
wyniku to będzie pobity. Wzwyż nasz olim- 
pijczyk Pławczyk zmierzy się z Horakiem, 
którego maksimum dotąd było 1 m. 88 emt. 
W tyczce Czech Korejs jest: lepszy od na- 
szych. 

Kula i dysk — to walka Heljasza z Do- 
udą. W pierwszej Konkurencji lepszym 
jest Douda, w drugiej Heljasz 

W oszezepie dr. Chmelik 61,5 mtr. bę- 
dzie miał trudne zadanie z Mikirutem i 
Turczykiem. Nasi powinni zwyciężyć. 

Na tych papierowych obliczeniach opie- 
rając się należy przypuszczać, że mecz za- 
ikończy się mieznaczną przewagą naszej ire- 
prezentacji. (t). 

* 
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Zacharjasza 
ROE IORI0INS 

KOMUNIKAT STACjJI METEOROLO- 

GICZNEJ U.S.B. W WILNIE 

Z DNIA 4 WRZEŚNIA 

Ciśnienie średnie: 751. 

Temperatura średnia: + 19. 

Temperatura najwyższa: 24. 

Temperatura najniższa: +17. 

Opad: ślad. 

Wiatr: południowo - zachodni. 

Tendencja: spadek, potem wzrost. 

Uwagi: zachmurzenie zmienne. 

OSOBISTA 
— Wyjazd wojewody Beczkowicza.— Wo- 

jewoda wileński p. Beczkowicz wyjechał dziś 
rano na kilkudniową lustrację powiatów —- 
šwiecianskiego i  brasławskiego. 

MIEJSKA 

— Rada Miejska. — Najbliższes posiedze- 
nie Rady Miejskiej po skończonych ierjach let 
nich odbędzie się w październiku. . 

— 0 pożyczkę dla miasta. Magistrat 

wszczął starania u władz centralnych w spra- 

wie uzyskania pożyczki w wysokości 100 tys. 

zł. na zatrudnienie bezrobotnych przy roho 

tach inwestycyjnych. 

— Lombard miejski. — Lombard miejski 
cieszy się znacznem powodzeniem i biura 
lombardu oblegane są przez interesantów. — 
Wobec licznych zgłoszeń lombard niechętnie 
przyjmuje garderobę i sprzęty domowe. lecz 
przeprowadza tranzakcje przeważnie z cenniej 
szemi fantami. Obliczanie wartości fantów za- 
stawniczych jest minimalne. Np. przedmiot zło 
ty ewentualnie srebrny wartości 150 zł. w lom 
bardzie przyjmują za zł. 20—30. Za przedmio- 
ty wartości 200 zł. osoby zastawiające otrzy- 
mują nie więcej jak 30 do 40 zł. : 

SZKO! NA 
„Shelley's Institute* — Dyrekcja poda 

je do wiadomości, że od dnia 1-go września 
kancelarja przyjmuje zapisy na kursa angiel- 
skiego, niemieckiego i francuskiego. 

Rodowici Anglicy Mr. George Bridge i 
Denis Cross iczpoczynają we wrześniu wykła 
dy literatury aszgielskiej. 3 

Stenografja asgielska i miemiecka oraz pi- 
sanie na ma>zyrie. — Kancelarja czynna co- 
dziennie od 1'-ej do 13-eji 2d 17 ej do 20-ej. 
Adres: Zygm'inte wska 20 m. 3. 

KBEROB OO OEETROTSWRRFWCZTREOKWCZA ROCKI Z 

Walki na froncie 
ligowym 

MECZE O MISTRZOSTWO LIGI 
W Poznamiu: Warta pokonała (Garbarnię 

4:2. Do. przerwy prowadziła Garbarnia 2:0. 
We Lwowie: Pogoń stoczyła nierozstrzyg- 

niętą we'rę ż Legją. 0:0. Gra ostra przez са!у 
czas odhia się na kościach grac.y. Rexordo: 
wa liczba widzów z tysięcy zę 

W Łcczi: ŁKS. — Czarm wynik remisoww 

  

   

1:1. (0:0;. 
W biekowie: Crac)via vpiała z Wisłą 

3:0 (1:11. Ogromne zainieresowónie. 7 ty utcv 
widzów. 

W Warszawie: Wa:czaw ala pokonała   

Ruch. 1:0 -(4:0). 

O WEJŚCIE DO LIGI 
W Zawierciu: IFC. (Śląsk) wygrał z War- 

tą 6:0 (2:0). 
W Poznaniu: Miejscowa 

bydgoską Polonją 6:1 (5:1). 
W Warszawie: ŁISG. z Łodzi odniosło zwy 

cięstwo nad Gwiazdą 3:0 (1:0). 
W Brześniu n. - Bugiem: Mistrz Okręgu Wi 

leńskiego 1 p. p. Leg. pokonał drużynę 4 dyw. 
AM: pancernych (mistrza Polesia) 6:1 
4:0). К 

' Po tym wyniku mistrz naszego okręgu i 
p. p. Leg. zdobył definitywnie mistrzostwo 
swej grupy i zakwalifikował się do rozgry- 
wek. międzygrupowych. 

Dzięki temu zobaczymy wkrótce na boi- 
skach wileńskich kilka czołowych drużyn pol- 
skiej A-klasy. Przypuszczalnie będą to: ŁTSG. 
Legja poznańska, IFC. (Katowice) lub Pod- 
górze z Krakowa i Unję lubelską. 

Czy mistrz nasz da sobie z niemi radę — 
to pytanie, ale my będziemy mieli ciekawe me 
cze. Jest to ogromńą i wyłączną zasługą 
drużyny 1 p. p. Leg. (t) 

DYREKTOR .P. U. W. F. PRZECIW GOR 
SZĄCYM ZAJSCIOM NA BOISKACH. 

Jak się dowiadujemy dyrektor państ- 
włowego Unzędu Wychowania Fizycznego 
iP. W płk. Kiliński wystosował do Pols- 
kiego Związku piłki możnej list w sprawie 
ostatnich gorszących zajść ma boiskach 
treści następującej: 

Wobec wypadku spoliczkowamia spor- 
towca. przez drugiego gracza co miało 

miejsce na meczu Polonia — Pogoń uwa- 
żam: 

1) Jak długo podobne wypadki będą 
mały mejsce niema mowy aby doszło do 
porozumienia z Ministerstwem Wyznań Re 
ligijnych i Oświecenia (Publicznego w sp- 
rawie należenia młodzieży do klubów. 

2) Ponieważ w drużynach występują o- 

soby wojskowe, może wobec podobnych 
wypadków zajść konieczność uzyskamia 
każdorazowo zgody p. ministra Spraw 

Wojskowych na ich występy. 
3) Nie przesądzając zgóry, jaka kara 

zostanie winnemu tego czynu wymierzona 
uważam, że tylko całkowita dyskwalifikac 
ja w każdym tak rażącym wypadku może 
uratować honor sportu polskiego podnieść 
prestige odpowiednich czynników i dać 
podstawę do dalszych pertraktacyj z Mi- 

Legja wygrała z 

nisterstwem W. R. i O. [P. 
  

0d Admi nistracji 
Uprzedzamy naszych Sz. Sz. Prenumeratorów, że z dniem 

15 WRZEŚNIA r. b. wstrzymamy wysyłkę pisma osobom 

zalegającym w opłacie. 

TEATR I MUZYKA 
— „Handlarze sławy* w Teatrze Lutnia. 

Dziś, w poniedziałek 5-1X o godz. 8 m. 15 
ujrzymy arcydzieło satyry i sarkazmu ukaza- 
ne w szeregu przezybawnych sytuacyj — ko- 
3 'd XIOAIN 'dq ! EJoudeq "W  Ś1Ajes-ofpau 
„Handlarze sławy” z gościnnym występem Ja 
na Boneckiego, zarazem reżysera tej sztuki 
Obsada premjerowa, dekoracje projektu W. 
Makojnika. 

Jutro i codziennie „Handlarze sławy”. 
— Ostatnia premjera bieżącego sezonu w 

w Lutni w przygotowaniu (przez reżysera W. 
Radulskiego) Franka Vospera p.t. „Cudowny 
połów*. 

Jest to pożegnanie i zamknięcie bież. se- 
zonu. 

— Teatr Letni — „Tylko dla dorostych“. 
Dziś, w poniedziałek 5-IX o godz. 8 m. 15 
dana będzie po raz pierwszy po cenach  zni- 
żonych arcywesoła rewja p. t. „Tylko dla do- 
rosłych* w wykonaniu p.p. lny i Jerzego 
Ney'ów, Kozłowskiej, Sempolińskiego, Boruń- 
skiego, oraz Sulimy-Jaszczołta. Jutro, we wto- 
rek 5-IX o godz. 8 m. 15 rewja „Publiczność 
ma głos”. Od wtorku zniżki ważne. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
HELIOS — Pat i Patachon, jako wyna- 

lazcy prochu. 

HOLLYWOOD — Żebrak Stambułu. 
CASINO — W cieniu drapaczy chmur. 

PAN — Kobiety bez przyszłości. 

RÓŻNE 
—zZaprotestowane weksle. — W miesiącu 

sierpniu na terenie m. Wilna zaprotestowano 
1154 weksli na ogólną sumę 230348 zi. W po 
równaniu z miesiącami poprzedniemi w sierp- 
niu zaprotestowano weksli mniej o 5 proc. 

— O domie robotniczym. — Przy domie 
miejskim na Pióromoncie niema żadnych budyn 
ków gospodarczych, przewidzianych na węgiel 
lub drzewo, nie mówiąc już o lokalu, przysto- 
sowanym do prania bielizny. Pobierając od ro 
botników 45 zł. za niaiy pokoik, można pomy 
śleć o tak małej dla nich wygodzie, jak skła- 
dzik. W Wiedniu w domach robotniczych chy 
ba są składziki. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
: — OPADŁ SUFIT. — Przy ulicy 
Werkowskiej 28 opadł sufit w mieszka- 

a, zajmowanem przez Stanisławę jan- 
kowską. 

Właścicielka mieszkania została ran- 
na odłamkami osypującego się obszycia. 

„. — WŁAMANIE DO AGENCJI POCZTO- 
WEJ. — Nieznani sprawcy wiamali się oneg- 
daj do agencji pocztowej w Gradowie. Zrabo 
wano gotówkę i znaczki pocztowe na znacz- 
ną sumę. 

— Nagły zgon. — Zmarł nagle najpraw 
dopodobniej wskutek choroby serca 50-letni 
Florjan Dobrowolski. (Warszawski 5), właści- 
ciel sklepu. 

— UDŁAWIŁ SIĘ KOŚCIĄ. — Podczas 
posiłku udławił się kością Maciej Uneras lat 
60 (Sygnałowa 9). Przewieziono go do szpita 
la św. Jakóba. 

Wybryki komunistyczne. — W związ- 
ku z odbywającym się kongresem antywojen 
nym zainicjowanym przez komunistów, miej- 
scowi wywrotowcy usiłowali w ciągu ostat- 
nich paru dni wywołać zbiegowiska uliczne. 
Pi6by te spełzły na niczem, bowiem. prócz 
kilku wyrostków żydowskich na zwoływane 
zgromadzenią. nikt nie przychodził. . 
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CHODZĘ PO MIEŚCIE... 
Skandaliczne skutki niemądrego 

zarządzenia 
Kwestja ustępów publicznych w Wilnie 

jest kwestją poprostu palącą! Magistrat 
już od lat kilku rozsnuwa ponętne perspek 

tywy „szaletów miejskich', ale mie robi 
nic; na podwórzach rozgrywają się ciche 
dramaty zawiedzionych („klucz u dozor- 
cy“); zapachy w klatkach scehodowych od 
frontu oraż w bramach, świadczą dobitnie, 
że zrozpaczeni obywatele radzą sobie jak 
mogą!... 

Wogóle gdzie nie stąpić: brud i smród! 
Zarówno w dziedzińcach, jak na wybrze- 
żach Wilenki i Wilji (kąpielowicze i ryba- 

cy także są ludźmi!) 
W lesistym wąwozie za Wilenką, tuż 

naprzeciw mostu w „Berinardynce“, prawa, 
porośnięta krzakami strona, zamieniona 
została przez mieszkańców w: jeden wielki 
ustęp: ani przejść, ani przejechać! Oddy- 
chać również niemożliwie! 

Idąc ścieżką, biegnącą po dnie wąwozu 
i prowadzącą na Zarzecze, trzeba dobrze 
uważać pod nogi, bo ekskrementy leżą na 
samej drodze! 

Dzieje się to — zaznaczmy nawiasem— 
na terenie przyszłego parku miejskiego na 
Altarji! Niema co mówić, niezłe porządki! 

Chcielibyśmy jednak tu wzrócić uwa- 
gę odnośnych czynników na inny, wyjąt- 
kowo skandaliczny fakt z tej dziedziny: o- 
to, mimo alarmów prasy, domagającej się 
wzniesienia najprzód nowego a później do- 
piero likwidacji dotychczasowego ustępu 
publicznego przy Aleji Syrokomli, ustęp 
ten został, mimo wszystko zamknięty! 

Skutki tego  niemądrego zarządzenia 
nie kazały na siebie czekać! Dopnowadzeni 
do ostateczności mieszkańcy, wyłamali je- 
dne z drzwi i korzystają z tej części ustę- 
pu w. sposób zgoła barbarzyński! 

Wprost trudno opisać, co się tam dzie- 
je: wał wydzielin okrywa ziemię przed u- 
stępem; fetor potworny; za przyjściem ka- 
żdego mowego „klijenta“ wzbijają się w 
powietrze takie gromady dużych i; małych 
much, że się — bez przesady — robi: ciem- 
no w. powietrzu!... : 

Poniewaž wobec tak horendalnej anty- 
sanitarji w centrum miasta, brak nam 
słów oburzenia, zapytujemy tylko: „Quo 
usgue tandem“. — Jak długo jeszcze Ma- 
gistracie wileński nadużywać będziesz cier- 
pliwości naszej ?!... Przechodzień. 

Wystawa sprzętu obrony 
przeciwgazowej 

Z okazji IX Tygodnia LOPP. Zarząd 
Komitetu Wojewódzkiego Wileńskiego or- 
ganizuje w czasie od 4 do 11 września wy- 
stawę sprzętu obrony przeciwgazowej. Wy 
stawa odbędzie się w pawilonie powysta- 
wowym w Ogrodzie Bermardyńskim i o- 
twarta będzie codziennie od godz. 12 do 
godz. £ wieczór. Wstęp bezpłatny. Facho- 
wych wyjaśnień udzielać będą instrukto- 
rzy O. P. Gaz. Komitetu Wojewódzkiego 
Wileńskiego LOPP. 5 

  

EC 

90-letni starzec wyratował dwuch chłopców 
WILNO. — W zaścianku Bychiniewo gm. 

kraśnieńskiej podczas kąpieli w jeziorze Try- 
miany począł tonąć 17-letni Szczepan Polino- 
wicz. Na pomoc rzucił się 14-letni Władysław 
Micień, lecz będąc słabszy fizycznie nie mógł 

wydobyć na brzeg tonącego kolegi. W między 
czasie przechodził brzegiem jeziora 90-letni A- 
so SRO, wskoczył do wody i wydo- 

ył tonącego inowicza i naj - 
g0 Micienia. NSE 

Wypadek na Dźwinie 
WILNO. — W ub. sobotę na rzece Dźwi- 

nie zerwała się dużą burza. Silny wicher po- 
rwał dwie łodzie rybackie i rzucił niemi o 
brzeg. Jedna z łodzi, w której znajdował się 
li siz Piotr Andrzejewicz i Bolesław Krynł 4s 
zapędzona została wichrem aż na teren sowiec 

ki, druga zaś łódź z Piotrem Myszynką i je- 
go 18-letnim synem Franciszkiem rozbiła się o 
brzeg niedaleko wsi Uśniówka. Rybacy odnie- 
Śli szereg pokaleczeń. Franciszek Myszynko 
ma złamaną prawą rękę i uszkodzoną klatkę 
piersiową. Rannych umieszczono w szpitału. 

Zagadkowy wypadek z dziećmi 
WILNO — Wczoraj w dzień przy zbiegu 

ulic Zawalnej i W. Pohulanki policjant zna- 
lazi dwóch chłopców w wieku 6i 8 łat, któ- 
rzy zdradzali objawy silnego zatrucia. 
    

Z lzby Przemysłowo- 
Handlowej 

W. SPRAWIE UDZIELENIA ZEZWOLEŃ NA 
PRZYWÓZ TOWARÓW  REGLAMENOWA- 
NYCH Z KONTYNGENTÓW NA IV-ty KWAR 

TAŁ 1932 ROKU 
126а Przemysłowo-Handlowa w Wilnie, 

podaje, do wiadomości firm i osób zaintereso 
wanych, że podania o udzielenie zezwoleń na 

przywóz towarów _ reglamentowanych z 
kontyngentów. na 4-ty kwariał 1932 r. (dawne 

listy towarów zakazanych do przywozu — D. 

U. R. P. Nr. 15 z r.1928, poz. 113) należy 
składać do izby w trybie noimal1vn —- za „o 
średnictwem lokalnych  organizacyj i związ- 
ków gospodarczych — najpóźniej do dnia 22 
wrześnią r.b. Zapotrzebowania, zgłoszone po 
tym terminie będą uwzględniane tylko w za- 
leżności od stanu rezerw, pozostałych po za- 
sadniczym podziale kontynentów. 

Równocześnie Izba komunikuje, że z dniem 
5 sierpnia r.b. podwyższone zostały opłaty 
manipulacyjne Ministerstwa Przemysłu i Han- 
dlu od zaświadczeń na prawo przywozu to- 
warów reglamentowanych z dotychczasowej 
wysokości 60 proc. (promile) do 1 proc. war- 
tości krajowej towaru, według cen  ustalo- 
nych przez Ministerstwo. Opłata minimalna 
wynosi nadal zł. 1 (jeden). 

| 450H.P. 
siły Wodlej 

do wykorzystania 

"а ОНИ | 

   
      

  

Po udzieleniu pomocy chłopców odwiezio- 
no do szpitala. 

| W jakich okolicznościach ulegli oni zatru- 
ciu, nie można było ustalić z uwagi na ciężki 
stan chorych. 

Najprawdopodobniej chłopcy zatruli się su 
rowizną. Natomiast pogłoski o zbrodniczym 
zamachu osoby trzeciej wydają się być mało 
prawdopodobne. 

lidžka 
— OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA 

SŁOBUDKA FUNDUJE SZTANDAR. Na 
ostatniem posiedzeniu Zarządu Straży Po- 
żarnej na Słobudce wysunięto wniosek (p. 
(Czapla), o powzięcie starań w ceiu ufun- 
dowania sztandaru. Jak się dowiadujemy, 
w majbliższą miedzielę, mianowicie dnia 4 
bm. odbędzie się uliczna żbiórka ma ten 
cel. Pierwszym ofiarodawcą jest p. Maślan 
ko Eugenjusz, zobowiązując się przytem 
jeszcze zapłacić sumę zł. 80 na fundusz 
sztandaru. Szlachetny ten czym p. Maślan- 
ko winien być przykładem dla innych. — 
Sądzimy, że ofiarne spoleczeństwo lidzkie 
pośpieszy do szeregów fundatorów sztan- 

  

daru Słobudzkiej Straży Pożarnej. 
— DRUGI KURS OBRONY PRZECIW 

GAZOWEJ. W dniu 31 sierpnia został za- 
kończony II kurs, który zakończył się e- 
gzaminami pod przewodnictwem p. staro- 
sty Bogatkowskiego i pp. dr. Węgrzynowi 
cza, prof, Rutkowskiego, instruktora Okrę 
gowego Straży Pożarnej Paska, por. Ba- 
mona i Stasiewicza. Do egzaminu zglosilo 
się 53 uczestników, z których zdało 48, a 
5-ciu odroczono. Nawiasem mówiąc, egza- 
miny wypadły bardzo dobnze; jest to z je- 
dnej strony świadectwem ruchliwości Po- 
wiatowego Komitetu i Sekretarjatu LOPP, 
oraz dużego zrozumienia - społeczeństwa 
lidzkkiego, które na wypadek wojny może . 
być przygotowane do obrony państwa. 

— SKUP PŁÓTNA PRZEZ BAZAR 
NOWOGRÓDZKI. W dniu 2 bm. Bazar No 
; šdaki zakizpił m Ližkiė Gaja Ab Ad. 

plėtna Inianego, placąc za metr vd IC 57. 
do 1 zł, Według zaciągniętej informacji, 
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zakup płótna odbył się tym razem znacznie mogą być wystawiane wyłącznie towary kra- NAJNOWSZE rekordowe arcydzieło humoru, królowie śmiechu 
słabiej, a to z powodu nieogłoszenia lud- ё Po. AE . 

ności wiejskiej skupu przez miektórych soł ro ah BER oban I > PAT i PATACHOR 
tysów. W skład komisji i asas O : Dzwiekowe P>. ek iai WYNALAZCY PROCHU 

— Pierwszy dzień zawodów strzeleckich Gejzler Stefan, Tarłowski Ławrik, Staszewski Kino Jako E ž P 
KPW. — Pierwszy dzień zawodów strzeleckich 
KPW. zaszczycił swą obecnością p. starosta 
Henryk  Bogatkowski, który po powitalnem 
przemówieniu prezesa K. P. ip. inż. Zdanowi- 
cza dokonał uroczystego otwarcia zawodów, 
oddając strzał honorowy, trafiając w dziesiąt- 
kę. Na 30 zgłoszonych zespołów, które repre- 
zentują niemal wszystkie oddziały KPW. Dy- 
rekcji Wileńskiej, w pierwszym dniu do cięż- 
kiej konkurencji stanęły zespoły miejscówe, a 
mianowicie 7 drużyn męskich i 5 żeńskich. 
Zwycięzcą tego dnia był zespół KPW. Lida II 
który na 1000 możliwych wybił 856 punktów. 
Drugie miejsce osiągnął KPW. Lida III - 820 
punktów, trzecie Związek Strzelecki Lida 811 
punktów. Zespoły żeńskie nieznacznie tylko u- 
stępowały drużynom męskim, o czem świad- 
czy 815 punktów, wybitych przez zespów Ro- 
dziny Wojskowej 77 p.p. Lida I, który tem sa- 
mem zabezpieczył sobie pierwsze miejsce. — 
Drugie miejsce również przypadło w udziale 
zespołowi Rodziny Wojskowej Lida Il. uzysku 
jac 504 punktów, trzecie zapewnił sobie Žwią 
zek Strzelecki w Lidzie 662 punktami. 

Indywidualnie najlepszy wynik  uzyskał* 
p. Józef Słowik, komendant Związku Strzele- 
ckiego oddziału Lida, który wybił 186 punktów 
na 200-możliwych. Drugie miejsce zajął p. 

Kulewicz KPW. Lida -— 179 punktów; trzecie 
p. Henryž żuk — gimnazjum państwowe Li- 

da — 178 punktyw. Z grupy pań: 1) p. Irena 

Baronowa 174 p.; 2) p. Karolczukowa 171 p.; 

3) p. Śpiewakowa 165 punktów — wszystkie 
z Rodziny Wojskowej 77 p.p. 

Dzień 4 bm. będzie zażartą walką zespo- 

łów zamiejscowych z Wilna, Baranowicz, Sło- 

nima, Grodna, Brześcia i innych miast o o- 

osiągnięcie jak najlepszych wyników oraz za- 

szczytnego tytułu zwycięskiego pierwszego 

miejsca. 
— CO GRAJĄ W KINIE? Od dnia 3 

bm. w. kinie Edison wyświetlany będzie 

film pt: „Nasze Bolączki“. 

-— ZNOWU POTAJEMNA GORZEL- 

NIA. W dniu 2 bm. patrol policyjny z po- 

sterunku PP. Sobotniki, kontrolując rejon, 

natknął się na tajną gorzelnię we wsi Ja- 

kunie gm. juraciskiej pow. wołożyńskiego. 

Przy pędzeniu wódki zatrzymano właści- 

ciela gorzelni Stanulewicza Stanisława z 

tejże w Wypędzoną wódkę i aparaturę 

skonfiskowano, a na Stanulewicza spisano 

odpowiedni protokół i przekazano Sądowi 

Grodzkiemu w Lidzie. 
— KRADZIEŻ. W dniu 1 września br. 

na szkodę Kursewicza Wiktora, zamiesz- 

kałego w zaścianku Traszuki, gm. lipnis- 

kiej, z niezamkniętej stodoły skradziono 

dwa węże do chomontów: wartości 10 zł., 

podsiodełek wartości 10 zł., oraz materjał 

ma drewniane brony. 'Poszkodowany 0 kra- 

dzież tę podejrzewa swego sąsiada Kurse- 

wicza Wiktora. 
— PRZYGODNY PTASZEK. W dniu 2 

wnześnia p. Rosiak Józef, chwilowo za- 

mieszkały w Lidzie przy ulicy 3-g0 Maja 

Nr. 41, zapozwiał się z uroczą brunetką Klin 

sewiczówmną Heleną, zamieszkałą w Lidzie 

przy ulicy Szeptyckiego Nr. 20), z którą u- 

dał się do jej mieszkania pod pretekstem 
zrobienia jej portretu (gdyż był ajentem 
firmy portretowej). W czasie rozmowy 
sprytny ptaszek przez nieuwagę p. Klin- 

sewiczówny zabrał z jej torebki 5 zł. i zło- 

ty pierścionek z czerwonym kamieniem i 

wyjechał w niewiadomym kierunku. 

— RABUNEK CZY SYMULACJA? — 
Mieszkaniec wsi Rembakowszczyzna gqti- 
ny iwiejskiej, miejaki Mieszczanin Kon- 
stamty, zameldował na posterunku PP. w 
Iwju, że dnia 2 bm. około godz. 10 napad- 
nięty został przez nieznanych mu dwóch о- 
sobników, którzy mieli mu zrabować z kie 
szeni ubrania 13 dolarów i 90 złotych, oraz 
z wozu 15 kilo słoniny. | 

Przeprowadzone dochodzenie policyjne 

ustaliło, że napad najprawdopodobniej zo- 

stal symulowany, albowiem pierwotne ze- 

znanie Mieszczanina opiewało, że napadu 
dokoniano na drodze, a później zeznał, że 

      

  

    

napad miał miejsce w domu. Policja pro- na każde żądanie. wać ucznia do 1-szej POKÓJ wo don nr. 6 przy 5 - pokojowe z wygo- 

dzi dochodzenie w kierunku ustalenia ao Od Suo eV, 2 R J A KANINI к1.  gmin. — Świadectwa umeblowany do wyna- ul. Gimnazjalnej, 0- dami W. Pohulanka 43 

ziwošci faktu. U. RER b. dobre i referencje jęcia dla kulturalnej o- bok Sądu Okręgow. 1 — ————— — 

"KRWAWA "BÓJKA JLICH EEE DAR PG poważne. Ul. Mosto - suby. Dąbrowskiego 12 gimn. Lelewela. 4 i 5 POKO] с 

с 3 A UN P Kupna Aa 16 --012) .0d:3:ej/ m3 pok. mieszkania ze do wynajęcia dobrze 5 

SZKOLNEJ. Onegdaj na ulicy Szkolnej KINO й ппбч:;к п:пзо:; Wstep od 70 gr. Lekarze 1! SPRZEDAŻ — % 5-i = __  wszelkiemi wygoda - umeblowany ze wszy- ` 

miała miejsce krwawa bójka, wynikła po- @. 6.15, — 8, — 10, KTSHREYWUEOWTWEERECIY de пн ТЕ Т КОА МЕВ nu stkiemi wygodami па 2 

, = оРУЕ ЧАУ 2 

między przybyłą z Kulbak Rocha Rejzią DŹWIĘKOWE Dziś inauguracyjne otwarcie sezonu jesiennego 2 = ж aa STUDENTKA2 — 3 pokoje i kuch- — ————— iu 1 osobę (używamie | 

i mieznanym jej żydkiem, zakończona cięż- Potężny dźwiękowiec polski Dr Ginsberg FO stanie do poszukuje — prywat - nia do wynajęcia —- Р О «Q]JE  lazienk, salonu). Nar 

kiem poranieniem, wskutek zadania jej „ŚWIATOWID" я y lub kupie. nych lekcyj do dzieci Dowiedzieć się: Uni- dwa ładne do wynaję- życzenie dobre obiady 

= ZE Ło Es EJ P.T. D Z į K į E P 0 L A Choroby skórne, .we wynajęcia lub kupie- a аё 7 - miu. Zgio- wersytecka 2 m. I ucia i mały oddzielny. lub całkowite utrzyma- 

czterech cięć nożem. W stanie zagrażają- GRODNO, Brygidzka 2. meryczne moczopłcio. nia. Wiadomość o) dna do Adm „Sło- właścicielki. Tainże obiady Arsenal_ nie. Objazdowa 6 - *- 

cym Życiu przewieziono Kulbakową do W rolach gł.; DANUTA ARCISZEWSKA, ZBIGNIEW e A |. SBORIRAŃY. M ZG 200. aaa S 

Szpitala ze m toto Ira 5 STANIEWICZ A REŻ ч = * =— LT Aa Ma SH = i i ZA | 

DOKA MA 

HERMAN ZANDON 

ŚP. MIECZYSŁAW  LUDOMIR 
SKIRGIEŁŁO. Zmarły tragicznie Naczel- 
nik Sądu Grodzkiego w Grodnie, sędzia 
Mieczysław Ludomir  Skingiełło urodził 
się w Augustowie dnia 2 marca 1883 m. 

Studja prawnicze ukończył ma uniwer- 

sytecie w Kijowie iw; r. 1909, poczem apli- 
kował w Kursku przy sądzie okręgowym, a 

następnie był adwokatem w okręgu kijow- 
skiej izby sądowej. 

Po powrocie do kraju pracował jako 
sekretanz wydziału leśnego departamentu 

Ministerstwa Rolnictwa, a następnie w za- 
rządzie okr. lasów państwowych w Białlo- 
wieży. 

Do sądownictwa wstąpił w r. 1925, z 
przydziałem do Grodna, gdzie ostatnio 
pelnił odpowiedzialną funkcję Naczelnika 
Sądu Grodzkiego. 

Osobistemi swojemi walorami 
sobie szeroką sympatję i szacunek. 

Mimo energicznych poszukiwań zwłok 
ś. p. sędziego Skimgielły dotychczas nie u- 
dało się odnaleść. 

—Z WYSTAIWIY. Wczoraj w niedzielę 
— odbył się w Grodnie zjazd wycieczek 
gminnych, rolniczych, strzeleckich i im- 
mych. Uczestnicy zjazdu zwiedzili wysta- 
wę w Grodnie. 

— „KRZYŻACY. Widowisko histo- 
ryczne na stadjonie OK. II". W pierwszej 

połowie września odb e się ma Stadjo- 

nie OK. III widowis storyczne p. t.: 
„Krzyżacy* podług  <enarjusza Gwido 
Trzywdar - Rakowskiego. 

— POŻAR. W dniu 1 września wybuchł 

pożar w domu W. Marszaka w Łumnie, — 

Zachodzi podejrzenie, że miało miejsce 

zbrodnicze podpalenie, gdyż znaleziono na 
miejscu wskazujące na to przedmioty. 

— KRADZIEŻ, Skradziono towary ró- 
żne wartości 200 zł. na: szkodę F. Chagiń- 
skiej z Lidy. 

— Konkurs wystaw sklepowych w Grod- 
nie. — Z okazji postoju wystawy ruchomej w 
Grodnie, staraniem komitetu miejscowego W. 
R. odbędzie się konkurs wystaw sklepowych z 
racjonalnem oświetleniem. Do konkursu 

zjednał 
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DZIS W KINACH P. T. K. 
TEL. 714 CENY ZNIŻONE 

L)  KEZZOWEZENYOSOGZOZCCETTOEOS 
sean. o g. 6, 8 i 10.15. 

8 Džwigkowiec 
Kino „POLONJA“ 

Pocztowa 4. 
Na otwarcie serenu! 

„ZEMSTA 
NIETOPERZA“ 

Dzieje intymnego tlirtu arystokraty 
rosyjsk. ks. Orłowskiego i pokojówki 

Iwan Petrowicz w roli księcia 
Anny Ondra w roli pokojówki 
wspaniała muzyka J. Strausse 

wstęp od 75 gr. 

Dźwiękowiac 
Kino „APGLLO“ 

Daminik. 26. 
Otwarcie sezonu 1932-33 

Dźwięk. 100 proc. potężny dramat. p, t 

ZDRADZIECKIE 
ŚWIATŁA 

W rol.gł. L, Wolbeim, R. Armstrong 
i J. Arthur 

wsłęp od 60 groszy 

KINO „PALACE" 
Qrzeszk. 18. 

Monumentalny! Arcypotężny film p. t. 

„BitwanadSommą“ 
Powiększena Orkiestra 
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Kazimierz, Rubińczyk i Miko. 
Wybrana została komisja sędziowska , do 

wydawania orzeczeń honorowych i będzie 
obchodzić zgłoszone witryny sklepowe dnia 5 
bm. 

Do konkursu zgłosiły się frmy: Lech, Mi- 
ko, Cechański, Białostocki, Chazański, Ramasz 
kiewicz, Borsukiewicz i  Gejzler. 

Ze sportu. —We wtorki i piątki od 
godz. 16.30 do 18.00 Komenda Okręgowego O- 
środka Wychowania Fizycznego przeprowadza 
na boisku OK. III ul. Bema 9 treningi oraz pró 
by zdobycia państwowej odznaki sportowej, 
przez wszystkich chętnych sportsmenów i 
sportsmenki grodzieńskie. 

— WKS - 76 p. p. — Makabi 4:2. Na sta- 
djonie OK. Ill odbyły się towarzyskie zawody 
piłki nożnej między miejscowemi drużynami 
WKS. 76 p. p. i Makabi zakończone zwycię- 
stwem wojskowych w stosunku 4:2. 

Przez cały czas gra ładna, aczkolwiek nie 
posiadająca charakteru mistrzowskiego. 

Triumfatorem zawodów był bezwzgiędzie 
Adamczak I, który na swe konto zapisał wszy 
stkie 4 zdobyte bramki. 

Dla Makabi bramki zdobyli: Popkin i Ła- 
będź po jednej. 

Na wyróżnienie zasługują: przedewszystkiem 
Adamczak I, następnie Wybrański, Hasenbusz, 
Kozłowski i bramkarz z wojskowych, Popkin 
i Ślimak z Makabi, a zwłaszcza ten ostatni 
makabista, znowuż potwierdził swą formę, lecz 
niestety, brutalności. 

Sędzia dobry. Publiczności około 1000 o 
sób. 

Aoniiirka 
— ODDAWNA JUZ SWIATLA ZGA- 

SŁY. Wielokrotnie pisališmy o koniecz- 

mości częstego i systematycznego kontro- 

lowania punktów: świetlnych na ulicach 

miasta, lecz uwagi nasze nie zawsze tra- 

fiały do przekonania Wydziału Techinicz- 

nego magistratu. 

Dzisi 
  

bawione światła. 
Może p. burmistrz uwzględni 

mieszkańców i wyda odnośne zarządzenia 

Wydziałowi Technicznemu, 

IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA AAA 
Zgubiono legitymację Nr 2271 wydaną prze 2į 
Dyrekcję Poczt i Telegrafów w Wilnie nė 
imię młodszego technika Jana Dzimiszkiewiczz) 

w roku 1930, ktorą unieważnia się. 
wyvvvi 
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Maison de famille 
avec lecons de frangais 

14, place Carnot-Aix-Les-bains 
au centre de ia ville 

2 proximitė de V'ėtablissement thermal 
et des casinos en face les sources 

—— 

cuisine bourgecise 
— confort moderne 

onvert de mai a octobre telephone: 7-74 

MAAAAAAAAAAALAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

    

  

Racjonalnie Ulokowana 
Gotówka 

w dobie kryzysu to wkład 

w KOMUNALNEJ KASIE 
OSZCZĘDNOŚCI POWIATU 

GRODZIEŃSKIEGO 

Wysokie oprocentowanie—całko- 
wite bezpieczeństwo — wypłaty 
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KLUCZ DO ZAGADKI 
— To dziwne. — Pan zadzwosił 

przecież i ja otworzyłem panu drzwi... 
Pan powiedział, że zapomniał wziąć 
klucz... 

— To było wczoraj, mój przyjacie- 
lu! A dzisiaj nie wychodziłem, — wyja- 
śnił cierpliwie Teodor Chadmor. 

Od dawna już podejrzewał Grodie- 
go o zanik pamięci. 

Grodi zaś miał te same podejrzenia 
w stosunku do swego pana. Nie odpo- 
wiedział nic więcej, ałe ogarnął go nie- 
zrozumiały niepokój. 

Ponury obiad zbliżał się ku końcowi. 
Elżbieta Chadmor wypiła herbatę ze sta- 
roświeckiej filiżanki, na której naryso- 
wane były małe karty. Kiedy na dnie 
pozostało kilka kropel herbaty, pochy- 
liła się i w wielkiem skupieniu, z oczy- 
ma przymkniętemi, wylała ją na spode- 
czek. Teodor przyglądał się obojętnie 
manewrom żony. Znał oddawna codzien 
ny zwyczaj żony, wróżenia na kroplach 
herbaty. Mimo, że nieraz wypadały wioż 
by sprzeczne, nie zniechęcała się. 

Elžbieta w milczeniu badała rysu- 
nek, który utworzyły listki herbaty na 
porcelanowych kartach spodeczka.. Na- 
gle ręka jej drgnęła, a blada twarz wy- 
krzywiła się wyrazem przestrachu. 

— Co się stało? — zapytał mąż. 
— As pik, — szepnęła prawie 

pauzie. 
—- No, więc, cóż stąd? 

" Teodor nie miał pojęcia o wróżbach. 
Do manji żony odnosił się ironicznie. 

ASK TNS S : 

„ Wydawca: Stanislaw Маск!ечлст. 

po 

Elżbieta chciała odpowiedzieć, ale spot- 
kała badawcze spojrzenie stojącego za 
fotelem męża kamerdynera, zacisnęta 
więc usta, nie chcąc dawać przy służą- 
cym wyjaśnień. Wkrótce oboje wstali 
od stołu i przeszli do bibljoteki. 

„ , Staroświecki zegar wybił w ciemro- 
ści ósmą. : 

— (Ciekawa jestem, co się stało z 
Donaldem? — zauważyła zamyślona E|- 
żbieta. 

— jestem pewien, że nic dobrego. 
Zobaczysz, że kiedyś zjawi się tutaj po 
pieniądze. Ale nic odemnie nie dostanie. 

— Jest twoim bratankiem i wcześ- 
niej, czy później dom będzie należał do 
niego. 

— Na zdrowie! Dom ten zrujnuje je- 
go, jak nas zrujnował. 

— Ale on dostał jakąś sumę w spad- 
ku po ojcu? 

— Tak, miał w banku koło tysiąca 
funtów. Pewnie już nic z nich nie zo- 
stało. 

Elżbieta podniosła schyloną głowę: 
— Będziesz nfusiał powiedzieć mu... 
— Tak, ja wiem... Trzeba będzie 

powiedzieć... po tem, jak... 
Słowa przeszły w niedosłyszalny pra 

wie szept. Teodor rozparł się w wygod- 
nym fotelu i wziął gazetę. Elżbieta za- 
jęła się robótką. Minęła godzina w mi- 
czeniu. 

O dziewiątej Elżbieta wstała, życząc 
mężowi dobrej nocy i wyszła z pokoju 
szepcząc do siebie: 

  

— As... śmierć.. Donald... 
Starzec został sam. Na zaciśniętych 

ustach igrał uśmiech. Obok fotela, na 
podłodze leżała porzucona gazeta. Teo- 
dor przeczytał właśnie, wydrukowaną 
na pierwszej stronie wiadomość o po- 
wrocie, w sposób tajemniczy zaginio- 
nego przed dziesięciu laty, spadkobier- 
cy Chadmorów. W gazecie był szczegó- 
łowy opis jak i gdzie spędził Donaid 
swój pierwszy wieczór w stolicy. Teo- 
dor niezadowolony był z postępowania 
bratanka... On sam nie miał pojęcia o 
teatrach, klubach nocnych i młodych a- 
ktorkach, ale czuł że zachowanie Donal- 

da nie było godne Chadmora. Przypo- 
minał sobie trochę Glorję Vestcott -— 
mała córeczka sąsiada. 

Teodor wstał nie bez trudu i zaczął 

spacerować po pokoju. Czuł się dzisiaj 
dziwnie nieswojo. Może podziałały tak 
na niego złe wróżby żony? Zbliżył się 
do najdalszego kąta pokoju, gdzie stał 
fortepian i zwolnił kroku, zdawało się, 
że tajemnicza jakaś siła przyciąga go 
do starego instrumentu, do którego od- 
dawna już nikt się nie dotykał. Ostatni 
raz grał na nim „Mr. Amicus". 

„Mr. Amicus* nazywał się tak dla- 
tego, że lubił powtarzać łacińskie przy- 
słowie.: „Alter ipse amicus'. W rzeczy- 
wistości nazywał się Jakob Hamilton 
Chadmor. Był on pradziadem obecnego 
właściciela „Tajemniczego Domu". Na 
fortepianie stało jego popiersie z bron- 
zu piękna głowa o prawidłowych ry- 
sach twarzy, usta rozchylone w subtel- 
nym uśmiechu... Zagadkowe spojrzenie 
i wyraz twarzy tłumaczył się tem, że 
Amicus był zapalonym okultystą. 

Przy słabem migotaniu świec, Teo- 
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aj czytelnicy pisma zasypują nas 

listami, prosząc o poruszenie tego ma ła- 
mach prasy. Chodzi bowiem o to, że już 

całe ulice prawie (na Zamościu), są poz- 

r=ośhbv 

  

Niezwykłe sceny, pobudzające widzów do niebywałych paroksyzmów śmiechu 

SENSACJA DLA MIŁOŚNIKÓW SPORTUIII  *"sskusoćmskitco J, KUSOCINSKIEGO 
na tegorocznej Olimpjadzie w Los Augelos. Przemówienie Kusocińskiego do Radjo w języku polskim. — Oryginalne 

zdięcia: 1) Otwarcie Olimpjady, 2) Detilada zawodników, 3) Bieg na 5,000 mir. i t, d. 
Na 1 szy seans ceny zniżone. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.20 

  

Dźwiękowe kino Dziś! Pierwszy wielki dźwiękowiec turecki z życia współczesnego, który jednym wielkim pochodem triumialnym prze- 

HOLLYWOOD szedł ekrany wszystkich = A 8 A W rolach głównych mzj- 
Mickiewicza 22 stolic świata p. t. EB T BUE wybitniejsze gwiazdy te- 4, 

tel. 15-28. atru stołecznego w Konstantynopolu. Akcja rozgrywa się w krainie 1001 nocy na tle słynnych pałaców muzułmańskich, 
Nad program: Dodatki dźwiękowe. 

  

Dziś! Potężny wspaniały dramat na tle nowojorskich olbrzymów 

W cieniu drapaczy chmur 
Wspaniała gra, oryginalna wystawa, ciekawy scenarjnsz. — W rolach głównych stuprocentozy wam. 

Myrna L0y ©- Maureen O $ulivan, Tomasz Meighanen 
i HARDŻE ALBRIGHT. — Nad program: Doskonały dodatek dźwiękowy "Foxa „Loł do stratosfery 

prof. Piecarda, i inne. Dla młodzieży dozwolone. 
Początek o godzinie 4, 6, 8 i 10, wdnie świąteczne o godzinie 2-ej. Ceny od 25 groszy. 

DŻWIĘKOWE KINO 

CGJING 
Wielka 47, tel. 15-41 

  

  

Nasz repertuar sezonowy składa się z najlepszych dźwiękowców najnowszej produkcji rowu 1932 - 1933 

JOAN GRAWFORD 
i stuprocentowy amaut CLARK GABLE w 100 proc. dźwiękowym dramacie erotyczno-obyczejowym 

KOBIETY BEZ PRZYSZŁOŚCI ©-se- «= 
Niezwykłe arcydzieło poruszające w zupełnie nowy sposób drastyczne zagadnienia współczesnej moralności, Nad pro- 

gram: arcyzabawna komedja dźwiękowa w 2 akt. Lokomotywa Nr. 1373 oraz najnowszy tygodnik „Pat”. | 
Początek o godzinie 4. 6, 8 i 10.15. Na 1-szy Seans ceny zniżone. 

Dźwiękowe kino 

„PAN“ 
Wielka 42, tel. 5 28 

JUŻ od dziś ukaże się na naszym ekranie nieziemsko piękna 
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dzka Posady. ĖDrzewo opatowe, brzozowe, 
Ss sosnowe i. olszowe, oraz węgiel 

x : asi ROBAK NE górnośląski 
Remont czy ruina teatru miejskieg: INTELIGENTNA 

P. OL. B 62A 

SKŁAD DRZEWA 

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

Kilkakrotnie już dawniej zwracaliśmy uwagę w srednim wieku po- 

władz miejskich na fakt, że w czasie deszczów szukuje jakiejbądź pra- 

woda „przecieka na salę kino - teatru miejskie- cy . Obecnie znajduje 

go, lejąc się na głowy publiczności. Niemal w się bez środków do ży 

tem samem miejscuna zewnątrz gmachu WO- cja. Łaskawe zgłosze - 

daz urwanej rynny lała się w ciągu kilku ty- nia skierować do re“ 

godni na Ściany budynku, aż pozieleniały. — dakcji „Słowa* pod nr. 

Wówczas urzędujący p. wiceburmistrz Osta- 331. 

szyński puszczał mimo uszu nasze przestrogi — 

dopiero p. burmistrz Wolnik po swoim powro- 

cie z urlopu kazał tę drobną naprawę zewnę- SIEROTA 

trzną uskutecznić. prawnik od lat kilku 

Dziś w suficie gdzie woda przeciekała — bez pracy nie korzysta 

powstała duża dziura: odpadły zgniłe deski ijący Z żadnej zapomo- 

tynk. Niewątpimy, że władze miejskie wezmą 81 W ostatniej nędzy, 

się teraz do przeprowadzenia niezbędnego re- BERMICZACA Z rozpaczą 

montu dachu w tem miejscu. prosi litościwe serca 0 

ZAPOWIADA  KINOTEATR danie mu pracy biuro” 

Dostarcza również dlu urzędów i instytuch. 

Dla P.P. Urzędników na raty. 
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: g UWADZE: Szkół, Internatów, Ma- 

Lekale 

  

  

CO as Lone) gazynów, pracowni i t. p. 
R : AB rej ycji — 3 MIEJSKI? Najbliższym filmem jaki ma Na! żądanie poświad- ее @ Ор!озхеп1а 00„ ЗЕОМД“ 

być wyświetlamy 'w teatrze miejskim, 2 czenia urzędowe. Ła - а sad 

  

oraz do wszystkich pism po cenach 
produkcji krajowej, ma być film p. t. „U- skawe zgłoszenia przyj bardzo tanich przyjmuje 

  

lami, ulami“ muje Wišniowski Anto- Przyjm RZ 
oe ORA : .а пЕ М ste restan- yimę : 
Film ten budzi duże zainteresowanie, e ke fegliymiacji -78. ma > peńslozat: kilka BIURO REKLAMOWE 

eczniów rodzin iuteli- nie wątpimy. więc, że dyrekcja kina spno- 
geutnych. Pedagogicz- wadzi go w najbliższym czasie. 

$tefana Grabowskiego 

  

  

LKS wama Sy kiermnek Wycho ae wiłnie, Garbarska 1, tel. = 
wania, pomoc w nauce, 

Radjo wileńskie | „„LEKOė „Gži ot dis 
>> aa 

PONIEDZIAŁEK 5 WRZEŚNIA DO KOMPLETU e 

  

  

  

12.38 Sygnał czasu; 15.10 Program dzien- 
3 : ^ prowadzonego wed - ы : 

my a ба m pyta 1538 ON Ke sia now u. „„azpoKOlOwĘ,, | Racłonstnej kosmetyki leczniczej | | 
si krewni fortepianu (płyty); 16.40 Pogadan- aa jeszcze” ROT” z wygodami. Oferty do Wilno, Mickiewicza 31 m. 4. 

ka francuska; 17.00 Koncert; 18.00 „Marjan gzjęci od 7 - miu lat. Adm. o pod U R 8 

Smoluchowski* największy fizyk polski (w 15 Uniwersytecka nr. 7 m. „Oszczędność”. 0 D Ę 

rocznicę zgonu) odcz. wygł. T. Malarski; 18.20 6 od 9 rano do 12 p.p. "Tp ny gy 77 | kobiecą kosnerwuje, doskonali, odświ 

Muz. tan.; 19.15 „Jak powstały obecne stosun su POKÓJ a ie, onali, odświeża, a- 
suwa jej skazy i braki. Masaż kosmetyczny 
twarzy. Masaż ciała, elektryczny, wyszczu- 
»iający (panie). Natryski „Hormona” wedłuńy 
rot. Spuhla. Wypadanie włosów, łupież. ta- 
Gywidualne dobieranie kosmetyków dó każ 
0ej cery. Ustatnie zdobycze kosmetyłu 

cjonalnej. 
Codziennie od g. 108. р 

W. 

    duży, jasny, z umeblo- 
waniem lub bez w do- 
brym pnnkcie miast» 
do wyaesjęcia Zamkowa 
3—838 Dowisdywać się 

iurowych 

" DO WYNAJĘCIA 
5i 4 pokojowe miesz- 

kania z wygodami. 
Wiłkomierska 5 a 

ki narodowościowe Polski" (cz II( odcz. li- LSA dE 

tewski; 19.30 Program na wtorek; 19.35 Pras. PO TRZE BNA 

dzien. radj.; 19.45 Wil. kom. sport,;,; 20.00 -— młoda nauczycielka z 

Koncert; 20.50 „Praca w Ameryce" felj, wygł. dobrym francuskim do 

Olchowicz; 21.05 Koncert chóru; 21.50 Kom. 10 - letniej dziewczyn- 

22.00 Muz. tan. 23.40 Wiad. sport. 22.50 Muz, ki na wyjazd. Zgłosze- 

taneczna nia osobiste: redakcja 

T Sowa” od 12 do 14. 

WŁASNE WŁÓKNO,WŁASNY CHLEB -—————————— 

MOŻESZ MIEĆ, WIĘC NIE BĄDŹ NAUCZYCIELKA * 

KIEP. wyjedzie — przy goto - 
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GABIRET || 
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DO WYNAJĘCIA MIESZKA NIE 
domu 

    

  

  

  

      

dzie grać „Kulawego djabła*, żeby dać 

 Ożlannkój Drukarnia „St miara „żę 

dor przyglądał się czas jakiś dobrze zna 

nej rzeźbie. W oczach jego malował się 

ten sam mistyczny wyraz, który uchwy- 

cił rzeźbiarz. Zdawało się, że Teodor 

słyszy przebrzmiałe dawno tony stare- 

go fortepianu... W rzeczywistości sły- 

chać było tylko szum wiatru, coraz bar 

džiej wyjącego za oknami przy akompa- 

njamencie suchego trzaskania gałęzi o 

szyby. Fortepian milczał. Ale wyobraź- 

nia rysowała żywo przed oczyma Teo- 

— Nie myślę, że co? — zapytał nie- 

cierpliwie. 
— Że w domu ktoś jest... obcy? 
— Głupstwo! Jaką drogą mógłby 

ktoś obcy dostać się do domu? 
Zaniepokoiły mnie słowa Grodiego 

przy obiedzie, — odpowiedziała po 
chwili staruszka. 

— Jakie słowa? 
— Że wychodziłeś do ogrodu w cza- 

sie deszczu i zapomniałeś parasola. 

znać o sobie... 
— Bajki! Zmarli nie wracają. 
— Czasem wracają... Jeżeli pożem- 

kowie nie wykonają ich rozkazów, — 
wyszeptała jakoś chrapliwie staruszka. 

— Ja wićm, w tem coś jest! — krzy 
knęła nagle głośno. — Coś strasznego..- 
w tej rzeżbie! Ty nie masz prawa 30 
dotykać! ja widziałam ciebie... 

Teodor zbladł: 

dora obraz przodka, grającego w pół- — Grodi traci pamięć... To _ było — Podglądałaś mnie? е 

mroku dużej sali arję z „Kulawego dja- wczoraj. aki odpowiedziała A: 

bła* ulubionej opery Amicusa, ktorą —- Ale wczoraj nie było deszczu! |4C0. — Gdybym nawet  podglądała! 

grał, według podań rodzinnych, w chwili 
gdy go zabito... 

Teodor Chadmor myślał po raz set- 
ny o tem, że człowiek o takiej twarzy, 
jaką miał Amicus musiał umrzeć šmier- 
cią gwałtowną. Spokojny koniec życia 
nie pasował do tej twarzy tragicznej, по- 
szącej na sobie jakby piętno tajemnicy.. 

Powiało przeciągiem z otwieranych 
drzwi. Teodor odwrócił się: 

ię o» —— Czy wiesz Teodorze, którego dziś na rzeźbę. Z trudnością zapanował nad › 
Elżbieta stała na progu w długim mamy? sobą. Elżbieta przenosiła przerażone 

szlafroku z rozpuszczonemi na  ramio —— Tak, — dziwnie tłumiąc oddech spojrzenie z bronzowej głowy na twarz 

nach kosmykami siwych włosów. 
— Dlaczego nie śpisz? — zapytał 

mąż. * 
— Jestem niespokona... nie mogę się 

położyć. Wydawało mi się, że słyszę 
jakieś dziwne dżwięki. 

Zdenerwowałaś się swemi herbacia- 
nemi wróżbami, moja droga! A przytem 
burza... To odgłosy burzy ciebie draz- 

nią.. 

— Nie, coś innego... Nie mogę ci 

tego powiedzieć Teodorze, czy nie my- 
drgnęła i zamilkia. śłisz, że...— 
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Nie 'mogę się uspokoić... Zdaje mi się, 
że musi się stać coś strasznego! 

‚ — Nonsens! Jesteś zbyt zabobonna, 
— roześmiał się Teodor, ale śmiech je- 
go zabrzmiał fałszywie. Niepokój żony 
udzielił się i jemu 

— Słyszałeś przecie, że Gordi ob- 
szedł dom i sprawdził, czy wszystkie 

okna i drzwi są pozamykane. 

Elżbieta usiadła. Oczy jej błądziły 

gorączkowo po pokoju. 

odpowiedział Teodor. — Siódmego paź- 

dziernika... 
Rocznika 

szepnęła. 
— śmierci Amicusa, — 

ROZDZIA VIII 

| STRASZNA MUZYKA 

Jakiś czas mąż i żona patrzyli na 

siebie w pełnym wyrazu milczeniu. Teo- 

dor strząsnął ze siebie przykry nastrój. 

—- Minęła już setka rocznic i nic 
się nie stało! Niema powodu, żeby dziś 
właśnie coś miało: zajść! 

— Ale on powiedział, że wróci... i bę 

Ty chciałeś zrobić coś sto razy gorsze 

go! O, mój drogi, błagam ciebie, bądź 

ostrożny! Niebezpiecznie jest  występo- 
wać przeciw woli zmarłych! Ten farte- 
pian... 

— Zwarjowałaś Elżbieto! To. tes 
przedmiot, o którym myślisz, nie ma nic 
wspólnego z... Cóż ja zrobiłem złego? 

— Mnie przeraża to, co chciałeś zr 

bić! 
Teodor zadrżał i spojrzał z ukosa 

męża. Za ścianami zerwał się nowy, sił- 

niejszy poryw wichru, szyby  zadrżały, 

'a płomyk świecy zadrżał waręku grec- 
kiej pasterki z bronzu. Zdawało się, że 

powietrze w pokoju było « wypeinione 

elektrycznością. 

— Wczoraj w nocy wydało mi się, 

że słyszę ostatnie takty „„Kuławego dia- 

bła”... powtórzyły się kilka razy... Dźwię 

ki płynęły z tego pokoju... To była 

straszne! Byłam pewna, że Amicus pe- 

wróci! 
i CN) 
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Redaktor w z.: Witold Tatarzy se. 

 


