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Ten trzeci, CO 
Są to rzeczy niezmiernie charakterystycz- 

ne. Kto w ciągu tych ostatnich dwóch tygo: 
dni przeczytał artykuły w prz 

państwa, odnoszące się do konwencji zawar- 

tej w Londynie pod egidą ZSRR, ten musiał 
potem stwierdzić, że nigdzie odzew na ów 

wielki akt polityki polskiej także nie był tak 

żywy, tak siłny, jak w prasie ukraińskiej. W 

kilkunastu jej czołowszych organach (prasa 

ska jest dobrze rozbudowana, jak się 
ziś mówi, prasą) znać było naprawdę wiel- 

kie, naprawdę powszechne, zainteresowane 
się, tem, co podpisała Polska w Londynie. 

Bez przesady powtórzyć można raz jeszcze, 
że nigdzie u nas echa tego dyplomatycznego 

posunięcia nie były tak silne, jak tam. 

Przed trzema dniami wyszedł nowy ist 
pasterski Księży Biskupów Grecko - Katoli- 

ckich, ukraińskiego Episkopatu. Jest to list 

pasterski o charakterze politycznym. Gdy pi- 
szemy „politycznym'*, to nie znaczy to by- 
najraniej, byśmy wołali zaraz potem „wracać 

do zakrystyj!'', byśmy polityczność owego ak 

tu kościelnego piętnowali w ten czy inny spo 

sób. O, nie. Zbyt nam. jest jeszeze pamięt ia 

era Białobrzeskiego i 

go, i hymnów patrj nych w Kaa: 

i tego zespolenia Kościoła z polityką, jakie 

panowało w tragicznych dniach przed branką 

Wielopolskiego. Jest przeszłość, która takie 

listy każe w pier h ehwilach rozumieć. 
List ten podpisał zresztą Władyka, który po 
obu swych dziadach, i z miecza i z kądzieli, 

wynósi takie tradycje powstahiowe, bardzo 

silne — i bardzo polskie. Niemniej list ten 
jest polityczny, mówi o wielkiej niedoli Ukrai 

ny pod rządami sowieckiemi. Co się dzieje 
na Ukrainie sowieckiej? Wiedzieć jest bardzo 
trudno, wieści są tak różne, tak rozmaite. 

List pasterski mówi o prześladowaniu religij 

nem i narodowem, nakazuje modły za braci 

z za kordonu. 

'To jest może ten najdostojniejszy, najdal 
szy zarazem odzew (odzęwem on jest niewąt- 

pliwie), jaki przybrały echa zbliżenia sowie- 
eko - polskiego. Tylko na tle tego zbliżenia 
można zrozumieć, dlaczego naraz, bez jakichś 

specjalnie wielkich wydarzeń (ostatecznie 

Skrypnik, wybitny działacz ukraiński, był 
komunistą, nic nie wskazuje na to, by przed 
popełnieniem samobójstwa zewoluował był ku 
nacjonalizmowi) na Ukrainie, wydano list pa 
sterski. Poprostu Ukraińcy zrozumieli zbliże- 

nie polsko - sowieckie jako akt, który grani- 
cę Zbrucza utrwala jeszcze bardziej. Wzrost 

współczucia dla „braci z za kordonu““, # Ki- 
jowa, mógł być jedyną na tę konstatację udl- 

powiedzią, to współczucie znalazło swe ujście 

w obecnym liście, w nakazanych w nim mod 
łach. 

Prasa ukraińska już dawno omówiła kon- 

wencję Litwinowa, omówiła ją jako akt ce- 

mentujący dzisiejszy status quo granic na 
* wschodzie, omówiła tak, jakeśmy przed woj- 
ną omawiali wszelkie zbliżenia prusko - ro- 

syjskie. Dziś zajmuje już tylko postawę wo- 
bec tego codziennego zbliżenia, tych projek- 
tów codziennego zbliżenia, jakie dokonywa 
się i snuje z dnia na dzień. Jeszcze kilka ty 
godni temu, na wiadomość, że istnieje w i'ol 
see organizacja młodzieży, szezycąca się na- 
dzieją goszczenia w murach stolicy „,komso- 
mołu'', młodzież ukraińska chyba nie dwu- 
znacznie odpowiedziała,: „ale do Lwowa 

niech nie przyjeżdżają * — Młodzież ta jest 
nietylko narodowa, ale i katolicka. Ni 

      

   

  

   

    

  

   

    

    

  

Nie 

wiem, ile tysięcy brało udział w tak niedaw 

nem święcie „Ukraińska Młodzież — Chry- 
stusowi!'*, ale wiem, żem w godzinach tej 
manifestacji na ulicach Lwowa nie mógł po- 
prostu przejść, nie było ulicy, by nie defilo 
wały tłumy, wielotysięczne pochody. To nie 
były tłumy młodzieży z własnych, propagan- 
dowych komunikatów, ta młodzież, przybyła 

ze wszystkich wsi kraju, nie przybyła za dar 
mowym biletem. 

Ale nietylko młodzież. Aż dziwi to odrze- 
kanie się naszych Ukraińców od wszy- 
stkiego, co tamte, z za Zbrucza, a 

  

się nie cieszy 
innego oficjal- 

Przylecieli do Pol- 

ski wybitni lotnicy sowieccy, wśród nich In- 

gaunis, as lotnictwa ukraińskiego, człowiek 
w ZSRR o sławie równej chyba sławie juna- 

ków z Dzikich Pól i Siezy. Był we Lwowie. 
Przyjmowali go tam — Polacy. Ingaunis nie 

spotkał się podobno z żadnym, ale to z żad- 
nym Ukraińcem... Ingaunis sam Ukrain- 

cy w Rosji uważają go za Ukraiń- 

. Polskie pisma lwowskie pisały o Ingau- 

Ukrainiec. Lwowskie pisma ukraińskie 
to 

— niž ofiejalne. 

ne tam dziś 
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nisie: 
pisały o Ingaunisie „ukrainiec““... Może 

wygląda na grę słów? O, nie. Rzadko kiedy 
mały znak pisarski był tak nabrzmiały 

5 głębokim. Czasami w powtarzaniu się 0- 

jedno- 

    

   

  

w dziennikach, ich dziwnie 
yślnem podkreślaniu 

tkwi pewien, także głęboki, sens. Oce 

pomijamy tu humorystyczne wpadki, jak ta, 

o której pisaliśmy wezoraj w związku z 

z rozrzucającym po Wilnie 

pieniądze panem i „Imbarami'. Był tai 

7 „Diło'*, „Meta““, „Nowyj 

że Ingaunisa witały polskie w 

ch Ukraińców nie jest“ Ukraii 

w 
pewnych sze 
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"cem człowiek w służbie sowieckiej. 

То samo było wtedy, gdy był Radek, tak 

samo pisze się o nim, że podobno przyjedzie 

i „sam““ Łunaczarski. (Ów przekąs jest nie 

mój, ale ich). To samo będzie przy każdej 

dalszej, następnej, próbie, wizycie, rewizycie 

Może nigdy antysowieckie nastawienie społe- 

czeństwa ukraińskiego, społeczeństwa naw- 

skroś nacjonalistycznego, acz — wbrew pozo- 

rom — z większym niż nasi szowiniści umia- 

rem, nie wystąpiło tak pełnie, tak wyraźnie. 

W Polsce nie czyta się prasy ukrai ej. 

Choć czasem warto o niej wiedzieć. Nie tak 

jak ta prasa nie oddaje toku myśli i nastro 

jów swego społeczeństwa. 

   

    

    

  

   

    

Zdaje się, że ów nastrój antysowiecki — 
to cecha bardzo ważna, to siła bardzo znacz- 

ńa. To może jedyna pozytywna rzecz, jaką 

państwu polskiemu daje nacjonalizm ukraiń- 
ski. Ale jeżeli tak J— to jak dużą! A daje 
niewątpliwie. Ukraińcy nie są w stanie po- 

krzyżować naszych planów polityki zagranicz 
nej, do londyńskich narad z Litwinowem, nie 
dojdą nigdy najmniejsze echa ich protestów. 

Ale na swoim terenie, w tym kraju, graniczą 

eym z ZSRR, ten ich nacjonalizm umaenia 
znienawidzoną przez nich granicę Zbrucza za 

siekiem silniejszym niż wszystkie naturalne 

granice, zasiekiem, którego niema na półnoe- 
nym odeinku tej samej granicy... Ten zasiek 
jest dla nas zawsze potrzebny. Zaryzykuję, 

że w obecnej dobie jest on potrzebny także 
— @ Sowietów: im granica silniejsza, wy- 
razistsza — tem mniej i tarć. KP. 

Episkopat grecko- 
katolicki 

PROTESTUJE PRZECIW SOWIETOM 

Ks. biskupi ukraińscy z ks, metropolitą 

A. Szeptyckim na czele ogłosili odezwę, — 

zwróconą do „wszystkich chrześcijan całego 
świata, wszystkich wierzących w Boga, a 
przedewszystkiem robotników i włościan'*. 
aby przyłączyli się do protestu Episkopatu 
grecko - katolickiego w sprawie stosunków . 
na Ukrainie pod rządami Sowietów. Odezwa 
prosi wszystkie radjostacje o transmisję pro- 

testu, by doszedł on i do ubogich chat, ko- 
nających z głodu włościan Ukrainy, e 
jącej się w przedśmiertnych dreszczach. 
Odezwa podnosi, że zbudowane na niespra- 

wiedliwości, oszustwie, bezbożnictwie i de- 

prawacji Sowiety doprowadziły bogaty do 

niedawna kraj do ruiny. Przed całym świa- 
tem protestujemy przeciwko  prześladowanin 
maluczkich, ubogich, słabych, i niewinnych 
— czytamy w odezwie — a gnębicieli oskar- 

żamy przed Sądem Najwyższego. Pod ode- 
zwą - protestem podpisani: ks. metrop. Szep- 
tycki, ks. biskupi: homyszyn, Kocyłowski, 

Budka, Buczko, Latyszewski i Łakota. 

—-—P—— 

Ważne decyzje w stosunkach austro-węgiersk. 
BUDAPESZT, PAT. — Według korespon- 

dentów rzymskich pism węgierskich rozmowy, 

jakie prowadzą obecnie premjer Goemboes z 

Mussolinim, dotyczą przedewszystkiem spraw у 

sytuacji politycznej w dolinie Dunaju i związa- 

nemi z tem możliwościami. 
„Pesti Naplo* twierdzi rzekomo na pod- 

stawie informacyj ze źródeł miarodajnych wło- 

skich, że rokowania te doprowadzą do ważnych 
decyzyj w sprawie stosunków  węgiersko-au- 

strjackich. 
Co do projektu wschodniego w poglądach 

Mussoliniego i Goemboesa istnieje zgodność, 

że pod tym względem Włochy, jak i Węgry nie 
zamierzają przystąpić do = zawar- 
tego w Londynie. 

Proces 6 podpalenie Relchstagu 
BERLIN. PAT. — Biuro Wolifa dementuje 

podaną przez prasę niemiecką wiadomość, ja- 

koby proces o podpalenie Reichstagu miał się 

odbyć z końcem listopada lub początkiem gru- 

dnia. 

Ze strony urzędowej ponownie się oświad- 

сга — podkreśla komunikat biura Woliia — 

że wyznaczenia głównej rozprawy przeciw van 
der Luebbe należy oczekiwać w pierwszej po- 

łowie września. 

  

Gen. Balbo leci przez Hiszpanię 
SHOAL' HARBOUR. PAT. — Gen. Balbo 

zmienił w ostatniej chwili plan drogi powrot- 

nej i zdecydował się lecieć przez Hiszpanię. a 
nie przez Irlandję. 

Odlot nastąpi dzisiaj o godz. 4, jeżeli po- 
zwołą na to warunki atmosferyczne. Moziwe, 

że eskadra gen, Bailbo przeleci nad Azorami. 

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administra- 

cia nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

  

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk.. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 14 Księg. W. Włodzimierowa. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
HORODZIEJ — Księgarnia Kol. „Ruch*. 
KLECK — Sklep „Jednošė“. 
LIDA — ul. >uwalska 13 — S. Mateski. 
ŁUNINIEC — Księgarnia Kol. „Ruch*. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“ 

NIEŚWIEŻ -- ul. Ratuszowa — Księgarnia Jažwinskiego. 

NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N.-ŚWIĘCIANY — Księgarnia ra „Ruch* 

DRUJA — Kowkin. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 

PINSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch* 

SŁONIM — Księgarnia ]. Ryppa uł. Mickiewicza 10. 
SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty, 
ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin — Riuro gazetowe ul. 3 Maja *. 
SZARKOWSZCZYZNA, M. Mindel, skiad apte aty. 

WOŁOŻYN — Liberman, Kiosk gazetowy 

| PODBRODZIE — ul. Wiłeńska 15 T. Gurwicz 

| 

WARSZAWA — Kiosk Księg. Koi. „Ruch“. 
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P. Minister Beck odleciał z Wilna do Warszawy 
WILNO. Wczoraj o godzinie 9 rano bawią- 

cy w Wilnie minister spraw zagranicznych płk. 

Beck odłeciał samolotem do Warszawy. 

Na lotnisku w Porubarku p. minister był 
żegnany przez przedstawicieli władz I *kainych. 

Bank Akceptacyjny rozpoczął działalność 
WARSZAWA (tel. wł.) Pod przewodnic- 

twem prezesa dr. Wróblewskiego odbyto się 
posiedzenie Rady Banku Akceptacyjnego, 1a 

którem została rozpatrzona i zatwierdzona in- 

strukcja Banku Akceptacyjnego dla inst;tuc=j, 
które będą konwertować na okres do lat 7 "uiu 
krótkoterniinowe zobowiązania rolników.  Ki- 
strukcju ta szczegółowo rozwija zasadniczą u- 

stawę oraz rozporządzenie do niej Ministra 

Skarbu o Banku Akceptacyjnym į jest ostatnim 
etapem prac przygotowawczo-organizacyjnych 

tego banku. Z chwilą zatwierdzenia instrukcji, 

Bank Akceptacyjny rozpoczął już realną dzia- 

talność, bowiem instytucje wierzycielskie moy1 
już przystąpić do bezpośrednich pertraktacyj ze 

swoimi dłużnikami 'w sprawie zawarcia układów 
przy pomocy funduszów Banku OH 
nego. 

Organizacja lzby Ubezpieczeń Społecznych 
WARSZAWA (tel. wł.) Minister Opieki 

Społecznej powołał zastępcę dyrektora depar- 
tamentu Ubezpieczeń Społecznych p. Stanisia- 

wa Makowieckiego na stanowisko komisarza or 
ganizacyjnego Izby Ubezpieczeń Społecznych, 

która powstaje obecnie na zasadzie ustawy z 

dnia 28 marca br. 
Wicedyrektor Makowiecki zatrzymuje na- 

dal swrje dotychczasowe stanowisko, 

Projekt wielkich robót inwestycyjnych 
Funduszu Pracy 

WARSZAWA (tel. wł.) Kierownictwo Fun- 

duszu Pracy przygotowuje obecnie plan wici 

kich robót inwestycyjnych w całem państwie, 

obliczony na kilka lat. Prezes Funduszu Pracy 

w porozumieniu z Prezydjum Rady Ministró ' 
zdecydował, że programy wojewódzkie. robót 

Funduszu Pracy winny być złożone najpóźniej 

. do dnia 30 listopada br. 

Program robót na rok 1934 obejmuje kilka 
zasadniczych, o ogólno - gospodarczem znacze- 

niu inwestycyj, zamiast dużej ilości drobnych 
robót, jak to miało miejsce w sezonie obecnym. 

Program ten będzie częścią kiłkułetniego, na 

dłuższy okres czasu obliczonego planu robot 
publicznych. Kierownictwo Funduszu Pracy 
przypuszcza, że w r. 1934 zajdzie konieczność 

wprowadzenia systemu pracy zespołowej, co bę 

dzie inowacją w stosunkach poiskich. Planem 
robót na rok 1934 objęte będą następujące in- 
westycje o ogólno - gospodarczem: znaczeniu, 

jak: budowa kolei, dróg, meljoracje, elek" yi'- 
kacja, budowa gazociągów, komunikacja pod- 
miejska, wodociągi i kanalizacja oraz budow- 
nictwo "miejskie. 

Kpt. Lepecki w drodze do Irkucka 
MOSKWA (tel. wł.) W dniu wczorajszym 

kpt. Lepecki w towarzystwie kpt. Gierasimowa 

z armji sowieckiej wyjechał z Moskwy «lo Ir- 

kucka, Przed wyjazdem w dniu 26 bm. szei de- 

  

partamentu zachodniego Komisarjatu Ludowe- 

go do spraw zagranicznych Rajwid podejnie- 

wał kpt. Lepeckiego obiadem. 

  

Delegacje wyjeżdżają z Londynu 
LONDYN. PAT. — Poszczególne delega- 

cje na konferencję gospodarczą zaczynają 0- 
puszczać Londyn. Wczoraj rano wyjechał Hy- 

mans i szef delegacji włoskiej. 
Minister Bennet przed wyjazdem udzielił 

wywiadu korespondentowi „Paris Midi": „Gdy 
udawaliśmy się do Londynu — powiedział mi- 
nister — to wówczas wszystkie rządy zdawały 

się być zgodne co do kwestji stabilizacji watu- 
ty. Żałujemy gorąco, że powyższy problem =ie 

został rozstrzygnięty*, — Bennet w tych s*- 
wach jasno przedstawił istotne powody rozbi- 
cia się konferencji, która nie była zdołna osiaw- 
nąć żadnych rezuitatów z chwilą uchylenia „ię 

Stanów Zjednoczonych od zagwarantowawia 
stabilizacji dolara. 

Sen. Baruh konferował z Litwinowem 
NOWY YORK. PAT. — Prasa nowojorska 

donosi, że sen. Baruh, jeden z bliskich współ- 
pracowników prezydenta Roosevelta, podczas 
swego pobytu w Europie ma odbyć kouierencię 
z Litwinowem w sprawie uznania Sowieto'v 
przez Stany Zjednoczone. 

Rząd amerykański podobno pragnie zvzy- 

śpieszyć uznanie Sowietów ze względu na to, 
że Francja i Anglja prowadzą obecnie pertrak- 
tacje z Sowietami o zawarcie traktatów han- 
dlowych. Dojście do skutku tych ukłałów mo- 

że — zdaniem prasy amerykańskiej — oddzia- 
łać niekorzystnie na przyszłe stosunki handlo- 
„we Stanów Zjednoczonych z ZSSR. 

Demonstracje antyżydowskie w Bagdadzie 
JEROZOLIMA. PAT. — Donoszą z Bag- 

dadu o demonstracjach antyżydowskich, jakie 
miały miejsce ostatnio w miejscowości Adha- 
mija w pobliżu Bagdadu. 

Tłum Arabów, złożony z 200 ludzi, niosąc 
transparenty z napisami antyżydowskiemi, ru- 
Szył ulicami miasta, bijąc napotkanych po dro- 

dze żydów. W Bagdadzie raniono nożem jed- 
nego przechodnia żyda. 

Policja, która początkowo zachowywała się 
biernie, aresztowała kilku podżegaczy. Gmina 
żydowska w Bagdadzie «wystosowała z powo- 
du zajść antyżydowskich ostry protest do 
władz, domagając się ukarania winnych. 

Deklaracja współpracy imperjum Brytyjskiego 
— LONDYN PAT. — Ogłoszona wczoraj 

wieczorem deklaracja współpracy gospodarczej 
i finansowej wewnątrz Imperjum Brytyjskiego, 
podpisana przez delegatów Wielkiej Brytanii, 
dominjów i Indyj na konierencję ekonon:iczną, 

kończy odbywające się od kilku dni poza obrę- 
bem konierencji dyskusje, które chwilassi przy- 

bierały formę bardzo drażliwą, 
Wiadome było, że Wielka Erytanja miała 

do pokonania bardzo ostrą opozycję Kanady i 
Australji, które dążyły do złączenia swych wa- 
lut z dolarem i żądały tego samego od Wielkiej 
Brytanji. Deklarację wyżej wymienioną należy 
przeto obecnie oceniać, jako zdecydowane zwy 
cięstwo Wielkiej Brytanji nad temi doniinjami. 

Zwycięstwo wyraża się w utworzeniu tzw. 
grupy szterlingowej dla podtrzymania obecne- 
go poziomu funta szterlinga, niezależnie zaró- 
wno od dolara, jak i od walut bloku złotego. 

Do bloku szterlingowego mogą przystąpić rów- 

nież kraje, będące poza nawiasem Imperjum.— 

Jest wielce prawdopodobne, że np. kraje skan- 
dynawskie, jak również i Argentyna przyłączą 
się do tej grupy. 

Byłby to zatem największy blok walutowy 
na świecie. — Deklaracja brytyjska imperjalna 
dowodzi, że pomiędzy ortodoksyjnem trwaniem 
przy złotym parytecie a inilacyjno - izolacyjną 
taktyką dolara istnieje trzecie wyjście, a mia- 

nowicie — funt, oparty na autorytecie Imper- 
jum Brytyjskiego. Z deklaracji wynika dalej, 
że pozostawiono otwarte drzwi dla ewentual- 

nego późniejszego am Stanów Zje- 
dnoczonych, gdy będą do tego gospodarczo 
gotowe. 

Deklaracja specjalnie podkreśla, że Imper- 
jum Brytyjskie popiera politykę podniesienia 
cen hurtowych. Dopóki nie okaże się, że ró- 
wnowaga została osiągnięta, wtedy dopiero bę- 
dzie można stosować środki stabilizacyjne. 

  

Aresztowania w Niemczech nie ustają 
PARYŻ. PAT. — Władze niemieckie doko- 

nały w ostatnich dniach w Pałatynacie wielu a- 
resztowań. Między innymi uwięziono kilka о- 

sób, które w roku 1923 brały czynny udział w 

nadreńskim ruchu  separatystycznym. Wśród 
aresztowanych znajduje się siostra Franciszka 
Józefa Heinza, przywódcy autonomistów nad- 
reńskich, który zamordowany został w swoim 
czasie przez przeciwników politycznych. 6 0- 
sób z pośród aresztowanych przewieziono do 
szpitala, ponłeważ w czasie rewizji, dokony- 

wanej w ich mieszkaniach, zbito ich w nieludz- 
ki sposób. 

Aresztowania te są w sprzeczności z kon- 
wencją londyńską, która zobowiązała rząd nie- 
miecki do całkowitej amnestji dła zwolenników 
autonomii, 

„La Concorde" pisze, że aresztowania w 
Palatynacie, a w szczegółności rewizje u sio- 
stry Heinza, mają na celu wyłowienie pewnych 

dokumentów, które mogą poważnie skompro- 

mitować Hitlera. Podczas jednego z procesów 
politycznych Hitler zapewniał uroczyście, iż nic 
go nie łączy z ruchem autonomistów nadreń- 
skich i że nie znał osobiście Heinza. Tymcza- 
sem czasopismo „Das Reichsbanner*  jeszc'e 
przed dojściem do władzy Hitlera ogłosiło sze- 
reg dokumentów, z których wynika, iż Hitler 
przyjaźnił się z Heinzem. Reprodukowana była 
fotografja, na której Hitler przedstawiony był 
obok Heinza. Autentyczność tych dokumentów 
potwierdza siostra Heinza. Władzom niemiec- 
kim chodzi o unieszkodliwienie niebezpiecznego 
świadka i zniszczenie dokumentów. 

  

ZJAZD PREZESÓW 1ZB 
SKARBOWYCH 

WARSZAWA PAT. — Dnia 26 lipea pod 

przewodnictwem p. ministra Zawadzkiego w 
obecności wieeministra Rożnowskiego i przed 

stawicieli wszystkich departamentów  Mini- 
sterstwa Skarbu odbył się zjazd prezesów 
izb skarbowych. Przedmiotem obrad zjazdu 
była sprawa uproszczenia urzędowania w u- 
rzędach skarbowych i sprawy reorganizacji 
i usprawnienia akcji egzekucyjnej w kierun 
ku uczynienia jej mniej uciążliwą, zwłaszcza 

dla drobnych podatników. Decyzje powzięte 

na podstawie obrad zjazdu, zostaną nieba- 
wem ogłoszone. 

  

INŻYNIEROWIE FRANCUSCY 

W POLSCE 

KRÓLEWSKA HUTA. PAT. — Bawiąea 
w Polsce wycieczka inżynierów francuskich 
zwiedziła koncern francuski w zagłębiu Dąb- 

rowskiem, a następnie składy przemysłowe w 
Giszownie i kopalnie Skarbofermu w Króle- 
wskiej Hucie. Gości oprowadzał naczelny dy- 
rektor Skarbofermu p. Michel. Wczoraj wie- 

cżoremi wycieczka odjechała do Krakowa. 

PROCES WADOWICKI : 

WADOWICE PAT. — Dziš podezas 104- 
prawy 0“ zajšci e w pov 

й rz śosłónh w dalszym 

ciągu świadków. Obrona, podobnie jak w 

dniu poprzednim, zadawała pytania bez ze- 

zwolenia przewodniczącego, w rezultacie cze- 

go przewodniczący trybunału zmuszony był 
udzielić obronie upomnienia z zapisaniem do 
protokułu. 

    

    

SZEŚCIU LUDZI UTONĘŁO 

POZNAŃ PAT. — Donoszą o tragicznym 
wypadku, który zdarzył się we czwartek. 
nocy na jeziorze w Dymczowie Starym w po- 

wiecie poznańskim. 
Około północy towarzystwo, złożone z 6 

młodych ludzi udało się nad jezioro, wsiada- 
jąc do stojącej na brzegu łodzi rybackiej, a 
następnie popłynęło na środek jeziora. Tam 
łódź wywróciła się i wszyscy wpadli do wo 
dy. Dwie osoby zdołały się uratować, reszta 
utonęła. 

KATASTROFA W TATRACH 

KRAKÓW PAT. — Jak donoszą z Zako- 
panego, wczoraj wydarzyła się w Wysokien 
Tatrach katastrofa turystyczna, która pocią- 
gnęła za sobą śmierć znanej turystki czesko- 
słowackiej pani dr. Kettler, żony profesora 
uniwersytetu króla Karola w Pradze. — W 

czasie wycieczki runęła ona w żleb i odnios 

ła tak ciężkie rany, że zmarła w kilka godzin 

po przewiezieniu jej do schroniska. — Mąż 

zmarłej prof. Kettler przebywa obecnie w 

Amery: ce, gdzie odbywa studja badawcze. — 
Jest również znanym alpinistą i członkiem 

honorowym Polskiego Towarzystwa Tatrzań- 

skiego. 

KPT. SKARŻYŃSKI PRZYLECI 
DO WARSZAWY 2 SIERPNIA 

PARYŻ. PAT. — Przez cały dzień wcze- 
rajszy kpt. Skarżyński zajęty był dozorowaniem 
przy wyładowywaniu samolotu. Samolot prze- 
wieziono z Boulogne sur Mer do St, Anglevaire. 
Gd godz. 12 do obecnej chwili kpt. Skarżyński 
przy pomocy kierownika warsztatów fabryki 
sanolotów w Warszawie p. Cieńskiego pracuje 
nad zmontowaniem aparatu, co wymagać bę- 
dzie kiłku dni czasu. 

Prawdopodobnie przylot kpt. Skarżyńiskie- 
go ra lotnisko w Warszawie nastąpi dnia 2-go 
sierpnia, w środę o godz, 4,30 po południa. 

WĘGRY PRZECIWKO ARTYKUŁOWI 

„GAZETY WARSZAWSKIEJ'' 

*BUDAPESZT PAT. — Węgierska agen- 
cja telegraficzna upoważniona została do ka- 
tegorycznego zaprzeczenia twierdzeniu, zawar 
temu w artykule „Gazety Warszawskiej** z 
26 lipca rb. p.t. „Przez oczy węgierskie, w 
którym to artykule to pismo m. in. wyraziło 
się, że „można przypuszczać, iż z Budapesztu 
szły i idą do Rzymu informacje o tem, ja- 
kie jest stanowisko polskie, oraz projekty po 
godzenia Polski z Niemeami kosztem Pomo- 
rza. Jeżeli Mussolini dość daleko zaawanso- 
wał się w planach kompromisu niemiecko - 
polskiego, to może dlatego, że się opierał na 

nieścisłych informacjach budapeszteńskich:*.. 
Jest to — pisze oficjalna agencja węgier- 

ska — twierdzenie zupełnie bezpodstawne i 
znajduje się ono w rażącej sprzeczności z tra 
dycyjnemi uczuciami przyjaźni, jakie Węgry 
żywią dla Polski. 

WEZEEWKWIEGOEKE WTTODOWIZ SZOK YEWY DO. 

Odroczenia wejskowe 
DLA STUDENTÓW - DYPLOMANTÓW 

Wobec zaistnienia wątpliwości, czy stu- 
dentom 8-go semestru mogą być udzielane 
przedłużenia odroczenia służby wojskowej na 
okres wykańczania przez nich prae dyplomo- 
wych — ministerstwo spraw wewnętrznych 

w porozumieniu z ministerstwem wyznań re- 
ligijnych i oświecenia publicznego, wyjaśnia 
eo następuje: 

Przedłużenia odroczenia . służby wojsko- 

wej studjującym zarówno w kraju jak i za- 
granicą na wydziałach: mechanicznym, elek- 
trotechnicznym, mierniczym, chemicznym, in- 
žynierji wodaej i lądowej, politechniki oraz 

na wydziałach medycyny i weterynarji uni- 
wersytetów krajowych, mogą być udzialane 
jednak w granicach wieku do lat 25. 

Ubiegający się o takie odroczenie powin- 
ni przedstawić zaświadczenie uczelni o wyko 
nywaniu pracy dyplomowej. (ISKRA) 

i nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc „drożej. 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. dreżej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń 

| co do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie n-ru dowodowego 20 gr. 

TELEGRAMY 
AMB. PATEK PRZYJEDZIE DO POLSKI 

NOWY YORK. — Ambasador Patek od- 
jechał do Polski na parowen „Il de France''. 
Wczoraj wieczorem linja Gdynia — Amery- 
ka urządziła na cześć ambasadora przyjęci 

Ambasador Patek w treściwem przemówie 
niu podniósł znaczenie linji, jako łącznika 
między Polską a krajami zamorskiemi. 

Licznie zebrani przedstawiciele kolonji 
polskiej przyjmowali ambasadora owacyjnie. 

RADA LIGI NARODÓW ZBIERA SIĘ 
3 SIERPNIA 

PARYŻ PAT. — 3 sierpnia ma zebrać się 
Rada Ligi Narodów, by rozpatrzeć konflikt 
boliwijsko - paragwajski. 

Francję reprezentować będzie Clauzel.. 

HULL USTĘPUJE 

NOWY YORK PAT. — Prezydent Roe- - 
sevelt, który udaje się obecnie na wypoczy- 

nek do Hyde Parku w stanie nowojorskim 
zaprosił do swej rezydencji sekretarza stanu 

Hulla; niezwłocznie po jego powrocie do Sta 
nów Zjednoczonych. 

Według pogłosek, krążących w kołach po 
litycznych Waszyngtonu, sekretarz stanu 

spraw zagranicznych Hull rzekomo zamierzał 

    

: ustąpić ze swego stanowiska. Na tę decyzję 
miał wpływ sposób, w jaki prezydent Roo- 
sevelt traktował go w czasie, gdy Hull był 

szefem delegacji Stanów Zjednoczonych па` 

konferencję gospodarczą w Londynie. 
Hall ma być rozczarowany i  zniechęco- 

ny, nie mówiąc już o tem, że jest on nieza- 
dowolony z interwencji prof. Moleyća a pod- 
czas konferencji gospodarczej. 

POR. MANGIN ZGINĄŁ 

CASABLANCA PAT. — Podczas akcji 

w tłumienia rozruchów w górach Średniego At- 
lasu oddziały wojsk francuskich poniosły zna 
czne straty. Padł m. in. por. Mangin, syn zna 
nego bohatera wojny światowej. Zabitych zo 
stało kilkunastu żołnierzy i 40 rannych. 

W NEW YORKU STRAJKUJE 
70 TYSIĘCY i ai 

NOWY YORK PAT. — Z powodu zatar- 
gu o płace między robotnikami i związkiem 
fabrykantów przemysłu jedwabniczego miej- 
scowy związek robotniczy ogłosił strajk. — 
Strajk obejmuje 70 tys. robotników. 

ŚMIERĆ GEN. MUTO 

TOKIO PAT. — Zmarł tu po krótkiej cho 
robie gen. Muto, wybitny japoński mąż sta- 
nu, ambasador Japonji przy rządzie mandżur 
skim. Następcą jego na stanowisko ambasado 
ra przy rządzie mandżurskim mianowany 20- 
stał Takaszi Hisziharu, były dowódca armji 
japońskiej w Kwantungu. 

Agencja Rengo, komentując fakt miano- 
wania nowego nadzwyczajnego ambasadora 
przy rządzie mandżurskim, zaznacza, że no- 
minacja ta świadczy o ciągłości polityki ja- 

pońskiej w stosunku do państwa mandżur 
skiego. 

NANSENOWSKIE PASZPORTY 
DLA ŻYDÓW 

NOWY YORK PAT. — Rabin Stephen 
Wise, bawiący obeenie w Europie i Bernard 
Deutsch, prezydent żydowskiego kongresu w 
Ameryce, otrzymali od tej organizacji pole- 
cenie udania się do Genewy i poczynienia w 
Lidze Narodów starań, aby żydom, których 
prześladowania hitlerowców wypędziły z Nie- 
miec, Liga przyznała t. zw. nansenowskie pa 
szporty. 

KOMUNIŚCI NIEMIECCY POSZCZĄ 

BERLIN PAT. — W odpowiedzi na zni- , 
szezenie przez nieznanych sprawców t. zw. 
dębu Hindenburga, posadzonego w dniu 1 ma 
ja na błoniach Tempelhofu, — tajna policja 
polityczna zarządziła, aby wszystkim komuni 
stom, znajdującym się w pruskich więzie-_ 
niach i obozach koncentracyjnych, przez 
trzy dni nie wydawano obiadu. 

ROOSEVELT ZMUSZA PRZEMY- 
SŁOWCÓW 

WASZYNGTON PAT. — Prezydent Roo- 
sevelt zachęcony przyjęciem, z jakiem spotka 
ła ZN przez niego kampanja 
na rzócz zmniejszenia ilości godzin pracy i 
podwyższenia płac, postanowił skorzystać ze 
swej władzy, ażeby zmusić do przyjęcia ko- 
deksu pracy tych przemysłowców, którzy się 
z tem opóźniają. 

Po dniu 8 sierpnia, po wysłuchaniu stron 
zainteresowanych prezydent Roosevelt będzie 
mógł ustalić płace i godziny pracy we wszy 
stkich gałęziach przemysłu, które nie zasto- 
sowały się do propagowanych przez rząd wa 
runków pracy. 

PRZEMYCAJĄ BROŃ DO AUSTRJI 

WIEDEŃ PAT. — Z Linzu donoszą dzien 
niki wiedeńskie, że na rzece Inn nad granicą 

bawarską przemycana jest broń z Niemiec, 
przeznaczona dla  austrjackich narodowych 
socjalistów. 

EINSTEIN OBYWATELEM 
ANGIELSKIM? 

LONDYN PAT. — Szereg przyjaciół an- 
gielskich prof. Einsteina czyni obecnie stara- 
nia, aby Einsteinowi przyznano drogą skró- 
conej procedury obywatelstwo angielskie. 

BAZYLIKA ŚW. ZOFJI W NIEBEZ- 
PIECZEŃSTWIE 

WIEDĘŃ PAT. — Jak donosi „NŃ. Wie- 
ner Presse'', sławnej bazylice św. Zofji w 
Stambule grozi niebezpieczeństwo zawalenia 

się, gdyż jeden z 4-ch filarów, dźwigających 
wielką kopułę, jest podmyty i przeżarty. 

Bazylika św. Zofji święcić będzie nieza- 
długo 1400 rocznicę swego istnienia.



Odbronzowany 
Co pisze dziennikarz žydowski 

W ukazującej się w Wilnie gazecie ży- 
dowskiej „Wilner Tog*', pojawił się ostatnio 
cykl artykułów pióra niejakiego Sz. Kof p.t. 
„Urke Nachalnik i jego dzieła'*, w których 

autor we wszelki sposób stara się zdyskre- 
dytować autora „Życiorysu własnego prze- 
stępcy''. 

„Dla nas'* — pisze Sz. Kof. — „nie jest 
Urke Nachalnik autorytetem. Do zasług gro- 
na naszych pisarzy i literatów osoba Urke 
Nachalnika nie wniosła nie nowego. 

Pierwszą swoją książkę i szereg innych 
napisał on w języku polskim. Pierwsi też od- 
kryli go Polacy, którzy narobili z nowym „pi- 
sarzem'* nie mało ku, do nich też nale- 

ży on całkowicie, duszą i ciałem. i 
Po zaofiarowanym  „Polakom** prezen- 

«ie, przechodzi Sz. Kof do innych kwestyj. 
Ze wszystkiego wnioskuje autor artykułu, 

że autobiografja Urke Nachalnika nie jest 

   

zbiorem autentycznych przeżyć, jak zapewnia 
prof. Kowalski, zaopatrujący pierwszą ksi 

kę Nachalnika wstępem, lecz wybrykiem buj- 
nej fantazji i produktem przeczytanej w 
wielkiej ilości literatury  sensacyjno-krymi- 
nalnej i erotycznej. 

„Nawet przyznanie się Urke Nachalnika, 
że jest urodzonym złodziejem, brzmi fałszy- 

wie, wyolbrzymione są również jego liczna 
przygody miłosne, a wręcz 

     

   

  

nik opisuje entuzjastyczne przyjęcie yi przez 
zbrodniarzy w więzienin wiadomości o zmart- 
wychwstaniu Polski'*, 

Sz. Kof nie odmawia Nachalnikowi przy- 

    

  

   

  

rodzonych zdolności, zarzuca mu  nator 
świadome naśladownictwo. Poczytność 
żek Nachalnika tłumaczy wyż 
krytyk erotyczną a la Pitig: 
wiarą czytelników w prawdziwość 
nych faktów i przeżyć. 

Fakty że Urke Nachalnik w swej autobio- 
gratji przedstawia żydów jako czarne chara- 
ktery, a nie-żydów podnosi do niebios, nale- 
ży według interpretacji Sz. Kofa przypisać 
chęci Nachalnika pozyskania sobie Polaków. 

Gdybyśmy nie wiedzieli, że Urke Nachal- 
nik jest żydem, moglibyśmy go uważać za 

opisywa- 

stuprocentowego antysemitę'* — pisze Sz. 
Kot. $ 

„Zupełnie bezpodstawne jest rów 
twierdzenie Nachalnika, że żydowscy paserzy 

nie nabywają koni kradzionych u Żydów, rze- 
komo wobee solidarności narodowościowej:*. 

Sz. Kof opierając się na swej rozmowie 
z koniokradami Żydami doszedł do przekona 
nia, że paserzy Żydzi powodują się innemi 
względami przy nienabywaniu skradzionych 
u Żydów koni, a w pierwszym rzędzie obawą 
przed „wpadunkiem'*, gdyż Żydzi są „spryt- 
niejsi““ od „gojow““ i potrafią poruszyć 
wszystkie sprężyny w poszukiwaniu skradzio 
nego konia. 

Za złe ma również Nachalnikowi Sz. Kof, 
że chcąc pochlebiać Polakom, przekręca on 
niektóre ustępy i aforyzmy z talmudu, tłu- 
macząc je na niekorzy: ów. Najbardziej 
natomiast oburza go to, Urke nazywa w 
swej książce język żydowski żargonem. Tego 
zażarty judyszysta nie może darować utalen- 
towanemu literatowi. Kto wie, może to właś- 
nie „nieopatrzne'* zdanie o istocie języka 
żydowskiego, przyczyniło się w dużej mierze 
do napaści Sz. Kofa na Urke Nachalnika? 
Lecz cytujmy dalej: — „Autobiografja zło- 
dzieja jest praeą na zamówienie. Urke Na- 
chalnik zwędził eo jest dobre dla antysemi- 
tów i wykonał tę „robotę'* nie gorzej, niż 
życzyłby sobie tego sam Adolf Nowaczyński. 
Autor też przez chwilę nie zapomniał, że 
znajduje się w więzieniu, tak że naczelnika 
więzienia p. Junezysa przedstawia on w naj- 
lepszem śŚwietle'*. Tu następują pełne obu- 
rzenia zdania i niepochlebne epitety pod a- 
dresem Urke Nachalnika. 

Sz. iMof zarzuca Nachalnikowi, że nie 
zna on nawet gwary złodziejskiej, od której 
powinien być przecie specjalistą 

„Nawet swój własny pseudonim nie umie 
autor pamiętników złodzieja, wytłumaczyć — 
a przecież w języku złodziejskim Urke ozna- 
cza wprost złodzieja. : 

Jeszeze jeden ciekawy argument Sz. Ko- 
fa, podający w wątpliwość przynależność Ur- 
ke Nachalnika do fachu złodziejskiego. 

— „Jak wiadomo złodziejów nie trzyma- 
ją na jednem miejseu. Są oni transportowa- 
ni z jednego miasta do drugiego, z mniejsze- 
go więzienia do większego, gdzie zaznajamia 
ją się między sobą, tem bardziej jeśli chodzi 
o takiego asa w fachu złodziejskim, za jakie- 

  

   

  

   

  

  

Urke Nachalnik 
o swym znakomitym rodaku? 

go chce uchodzić Urke Nachalnik, to pewno 
byliby go starzy złodzieje znali, przynajmniej 
z opowiadań. Wypadło mi rozmawiać z kilku 
złodziejami, który w ciągu długich lat odsia- 
dywali rozmaite kary w wielu więzieniach, 
nawet zagranicą, lecz ci o złodzieju imieniem 
Urke Nachalnik nie nie słyszeli. 

Gdy złodzieje wileńscy dowiedzieli się, 
że istnieje złodziej, który „zbaczającć* na u- 
czciwą drogę, dorobił się dużego majątku, 
zainteresowali się nim. Lecz gdy zaznajomili 

się oni z treścią autobiografji Urke Nachalni- 
ka, zagniewali się na dobre. 

— Jakto, żyd, żeby tak oczerniał swych 
braci? W żaden sposób nie mogli złodzieje 

mu tego darować i wspominają go po dziś 
dzień zawsze z oburzeniem. 

Jeden ze złodziejów tak się wyraził o Ur- 
ke Nachałniku: ` 

— On pokazuje sztukę! Zawrócił w gło- 
wach profesorota. Profesor będąc najbardzićj 
wykształconym — w naszym fachu wie na- 

pewno mniej ode mnie i da się łatwo przez 
złodzieja oszukać, 

› śli się weźmie na ekspertów 2-ch 
w, nie zwyczajnych żulików, 

lecz takich, eo pe dwóch latach wić i 
szli nu cztery, a po czterech na sześć lat, 

i przed pita e się Nachalnikowi opowie- 

    

      

  

  

" dzieć jego bujdy— —wtedyby się dowiedzia- 
no prawdy. Ale poco dużo gadać. Frajerem 
Nachalnik nie jest. Jeśli mógł tylu ludziom 

zawrócić w głowach, to jest on sprytnym żu- 
likiem. К Ś 

Drugi złodziej powiedział z oburzenie'n. 

— Szkodu, że nigdy pióra w ręku nie 
trzymałem. (rdvbym jednak umiał pisać, od- 

rowiedziałbyn: Nachamikowi artykułem 1 - 
dowodniłbyn: całą prawdę o nim profesorem 
1 redaktoroie, ktorzy do niego latają. 

Jeden ty i 
chalnikowi — pis 
uniwersytetu poz 

        

   

   

    

    

za dokinvėnt, lėez za autobiografję — 
. 1cez te; uwagi nikt nie zauważył i 
się ustosunkoweli do książki Nacha!l- 

spowiedzi złodzieja. 
u z więzienia upoił 

   
się Urke 

   

  

ż Nachalnik własnem powodzeniem. 

‚ 2е jest wielkim pisarzem, za- 
czął ywiadów przedstawicielom 

prasy i wypowiadać własne uwagi na temia- 
ty polityczne, społeczne i literackie. 

— „Skutek jest taki, że Nachalnik wsła- 

wił się książką, która czytelnikowi przy 
do gustu dla swej roz 
łego erotyzmu oraz czynieznych opisów nie- 
których przeżyć. 

Ale Urke Nachalnik nie jest pisarzem. 

Jest raczej kupcem, który myśli tylko o tem, 
by jak najlepiej sprzedać swój towar. 

* * * 

   

   

Tak charakteryzuje dziennikarz żydowski 
literata, który istotnie zdobył niespo- 
dziewaną i zawrotną popularność. W świe- 
tle cytowanego artykułu Urke Nachalnik 
wygląda bardzo niepowabnie: nietylko od- 
bronzowano go jako pisarza, ale nawet jako 

złodzieja i przestępcę. Niema wielkiego Urke, 
twierdzi autor artykułu, jest tylko zwykły 
Nachalmik. A tymczasem tłumaczą go na an- 
gielskie, niemieckie, szwedzkie i rosyjskie; 
tymczasem w Ameryce: chcą jego Życiorys 
filmować. 

Biedny Urke. Niech się pociesza starem 
przysłowiem: nikt nie jest prorokiem  mię- 
dzy swymi. 

  

SŁOWO 

  

_ Zdjęcie nasze przedstawia widok z mostu ks. 
przystaniądla łodzi. mostem, zakładem kąpielowym i 

Na Wiśle    
Józefa Poniatowskiego na Wisłę z plażą pod 

Praga Ku czci Jana IN 
PRAGA PAT. —W związku z uczczeniem 

250-ej rocznicy zwycięstwa króla Jana III 

pod Wiedniem Instytut Słowiański w Pradzo 

wydaje dzieło p.t. „Echa historji polskiej w 

narodowej epice jugosłowiańskiej'*. 

Siedemnaście szkół 
BERLIN. PAT. — Między organizacjami 

młodzieży hitlerowskiej a niemieckim  związ- 
kiem sportu lotniczego zawarta została umowa, 
zapewniająca narodowym  socjalistom  bez- 

względny wpływ na rozwój lotnictwa niemiec- 
kiego, W myśl tej umowy młodzież hitlerowska 
otrzymywać będzie przeszkolenie lotnicze na 
kursach, organizowanych przez Związek spor- 
tu lotniczego. 

Właściwe przeszkolenie wprowadzone bę 
dzie w szkołach lotniczych młodzieży hitlerow- 

Autorem tego dzieła jest uczony rosyjski 

Wiskowatyj. Dzieło wydane zostanie w języ- 

ku polskim i 

wstępem prezesa Instytutu prof. Murko. 

poprzedzone będzie czeskim 

lotniczych w Rzeszy 
skiej, w oddziałach lokalnych związku sportu 
lotniczego oraz na kursach lotniczych przy u- 

czelniach —W całej Rzeszy zostało utworzonych 

ostatnio 17 szkół lotniczych młodzieży hitle:ow 
skiej. 

Półurzędowe komentarze podkreślają zna- 

czenie, jakie dla wychowania przyszłych totni- 
ków niemieckich posiada ścisły związek mię: 
dzy organizacją sportu lotniczego a formacja'ni 

młodzieży hitlerowskiej, której instruktorami 

będą dawni lotnicy frontowi. 

  

Zawody o puhar Davisa 
W pierwszym dniu zwycięża Anglja 

PARYŻ. PAT. — Wczoraj po południu 
rozpoczęły się w Paryżu międzynarodowe za- 
wody tenisowe o puhar Davisa. Decydujące 
spotkanie między reprezentacjami najlepszych 
mistrzów rakiety francuskiej i angielskiej, które 
rozstrzygnąć ma o mistrzostwie świata w teni- 

sie, zwróciła na siebie uwagę nietylko świata 
sportowego, ale i licznych przedstawicieli dy- 
plomacji i kół rządowych. Zawody zaszczycił 

swą obecnością prezydent republiki francuskiej 

Lebrun, który przed zajęciem miejsca w loży, 
zszedł na kort i rozmawiał przez dłuższą chwilę 
z uczestnikami zawodów. Zawody o puhar Da- 
visa odbywały się w dniu bardzo upałnym, po- 
mimo to olbrzymie tłumy widzów zajęły trybu- 
ny do ostatniego miejsca. Tysiące osób odeszło 
od kas, nie mogąc otrzymać biletów wejścio- 
wych. 

Zagadka lasu ponarskiego 
Dwa miesiące bezskutecznego Śledztwa 

WILNO.— Ponura tajemnica lasu Pona: 
skiego pozostaje nadal nierozwiązana. 

Wszelkie wysiłki włądz śledczych zmierza 
jące do rzucenia choć trochę światła na tę 
naprawdę zagadkową zbrodnię, nie dały spo 
dziewanych wyników. 

Bilans prac w tym kierunku przedstawia 
się bardzo skromnie. ° 

Ustalono jedynie: zamordowana liczyła 

lat około 35, była chora na gruźlicę, wzrost 
nieznajomej wynosił 1 metr 55 cm., kilka- 
krotnie przechodziła ciążę (lecz nie ostatnio) 

mieście i 
„Samowolne 

trybem postępowania. Między 
zamieszkiwanie i 

Poszukiwania wśród zaginionych nie przy 
niosły żadnych śladów. 

W Kasie Chorych (z uwagi na plou:by 
zmarłej) po przewertowaniu kaztotek z tysią 
cami chorych, nie udało się stwierdzić nię 
konkretnego. 

Podobnie zawiodły wszelkie inne rozpo. 
znania. 

Właśnie mija dwa miesiące ód czasu zna- 
lezienia zwłok, a o całej sprawie wiadorao 
niewiele więcej, niż w pierwszym dniu śiedz- 
twa. 

innemi: 
nocowanie u osób 

Zawody rozpoczęły się od gry pojedyńczej 
między Merlinem (Francja) i Austinem (An- 
glja). Anglik od początku gry górował nad 
swym przeciwnikiem, który pierwszy raz brał 
udział w mistrzostwach o puhar Davisa. Po za- 
ciętej walce Merlin uległ Austinowi w stosunku 
6:3, 6:4, 6:0. Szczególnie w drugim secie wal- 
ka była ostra, Merlin w pierwszych chwilach 
przy stosunku 4:0 podjął tak energiczny atak, 
że doprowadził licznemi swemi morderczemi 
piłkami do stosunku 4:4, wkrótce jednak zmu- 
szony byt ulec przewadze Anglika. 

W drugiej grze pojedyńczej również Fran- 

cja uległa Anglji. Anglik Perry pokonał Francu- 
za Cocheta w stosunku 8:10, 6:4, 8:6, 3:6, 6:1. 

W ten sposób pierwszy dzień rozgrywek 
tenisowych o mistrzostwo świata zakończył się 
zdecydowanem zwycięstwem Anglji. Dziś o g. 
14,30 odbędzie się gra podwójna, w której wal- 
czyć będą: para francuska  Borotra—Cochet 
przeciwko parze angielskiej Perry—Hughes. 

Wobec porażki pierwszej rakiety Francji 
Cocheta, w kołach sportowych przewidują, że 
mistrzostwo świata przejdzie w tym roku w rę- 
ce Anglików, dla których conajmniej jeszcze je- 
den punkt, konieczny dla ostatecznego zwycię- 
stwa, zdobędzie prawdopodobnie Peryy w grze 
z Merlinem. 

Katastrofa polskiego yachtu 
SZTOKHOLM PAT. — Pod Visby uległ 

katastrofie polske jacht „Nike, który pły- 
nął ze Sztokholmu do Gdyni. Załoga jachtu 
— adwokat i dwóch inżynierów — została 
uratowana. Jachtu prawdopodobnie nie uda 
się uratować. 3 

sztandar. 

Łukomski w Wilnie : 
Jerzy Łukomski spędził kilka dni w Wilnie, 

Wczoraj odjechał na południe Polski, aby przez 
Lwów, przez szereg miast i miasteczek gali- 
cyjskich, nakoniec przez Kraków i Warszawę 

wrócić do Mentony, na lazurowy brzeg, gdzie 

na granicy dwóch najpiękniejszych krajów — 

Francji i Włoch — osiedlił się był na stałe. 

Jerzy Łukomski” jest Rosjaninem, który 
mówi najczystszą polszczyzną. Zawdzięcza ją 
swej matce Połce i kilku kolegom Polakom z 

akademii sztuk pięknych w Petersburgu; z któ- 

rymi łączyły go studja oraz wspólne umiłowa- 

nie antyku i renesansu włoskiego. Spośród tych 

kolegów starszym nieco od Łukomskiego jest 

Szyszko-Bohusz, restaurator Wawelu, młodszym 
— Ludomir Śleńdziński. 

Wilno mało zapewne słyszało o Jerzym Łu 

komskim. Może tylko ten i ów, kto niegdyś 

przeglądał wspaniałe zeszyty dawno umarłej 

„Żar Pticy*, monumentalnego magazynu sztu- 
ki emigrantów rosyjskich, przypomina sobie 
rysunki i szkice dekoracyjne Łukomskiego, któ- 

ry był jej kierownikiem artystycznym. Zato we 
Francji i we Włoszech nazwisko Łukomskiego 

jest głośne, uznane i uwićńczone nagrodą А- 

kademji Francuskiej. 

Ten architekt rosyjski, twórca i organiza- 

tor muzeów narodowych za czasów Kiereń- 

skiego, wrażliwy artysta, czciciel klasycznego 

piękna — zasłynął na zachodzie jako subtelny 

analityk pochodzenia form klasycznych w archi- 
Įtekturze. W badaniach 'swoich rozpoczął od 

Sztuki etruskiej, o której wydał w Paryżu wy- 

czerpujące, autorytatywne dzieło („L'art €trus- 

gue“ 1930), cenione wysoce przez świat nau- 

kowo-artystyczny Francji; następnie opracował 

kilka obszernych monografij o wielkich budow- 
niczych włoskich epoki odrodzenia (Palladio, 

Giulio Romano i in.); wreszcie ostatnio, w ro- 

ku bieżącym wyszła jego książka (w języku 

włoskim) o mistrzach budownictwa klasyczne- 

go w Italji (Medjolan 1933). Dzieło to jest w 

pewnym sensie rewelacyjne: Łukomski nie о- 

mawia w niem monumentów: pozostawionych 

przez znakomitych architektów włoskich, lecz 
analizuje ich poglądy teoretyczne na istotę ar- 
chitektury; z tego stanowiska nikt dotychczas 
do budownictwa włoskiego w. XVI. nie przy- 
stępował. 

Ten miłośnik i znawca klasycyzmu przy- 

W WIRZE STOLICY 
TRAGEDJA POKEROWA 

Niezwykle przykrą przygodę przeżył pan 
Nuchem Jarosławer, kupiec bawełniany w 
Warszawie. O 15 lat młodsza jego żona 
wyjechała na letnisko do Świdra. Przed kii- 
koma dniami Jarosławer stwierdził w doreu 

brak. 2000 gotówką. Ponieważ wszystkie 
drzwi były zamknięte, nie było żadnego śladu 
włamania, handlowiec gubił się w domysłach. 

Wyjaśniło zagadkę torebka damska, zna- 
leziona pod biurkiem. Torebka ta należało Jo 

małżonki pana Nuchema. Nie ulegało wątpli- 
wości, że pani domu mając klucz do mie - 

nia, dostała się do wewnątrz i zwędziła for- 
sę. Jarosławer natychmiast pojechał na letni- 

sko i tu dowiedział się, że żony niema w do- 
mu. 

Po kilkugodzinnych poszukiwaniach, zna- 
lazł ją w jednym z najwię „ch pensjona- 

tów otwockich grającą w pokera. 

Prawda okazała się gorszą od wszelkich 
eń. Małżonka handlowca - 
ie tygodniówki, które л 

od męża, a chcąc się ratować, dopuściła się 
wyrafinowanej kradzieży. Ale passę miała 
fatalną, znowu wszystko przegrała. 

Między małżonkami doszło do burzliwej 
seeny, nawet do rękoczynów, co wywołało w 

całem Otwocku wielkie zaciekawienie. 

Pan Nuchem wniósł skargę rozwodową, 

a jednocześnie za pośrednictwem adwokata, 
skierował sprawę na drogę karną wywodzące, 

że małżonka go zrujnowała. 

był do Polski w osobliwym celu. Przyjechał, a- 
by zbadać dzieje architektury żydowskiej, któ- 

ra znalazła u nas swój oryginalny wyraz w licz- 

nych synagogach i bożnicach. Podróżując od 

miasta do miasta, dokonywa Łukomski szcze- 

gółowych rysunków bożnic, które następnie 

zostaną wydane w postaci wielkiego albumu z 
dokładnemi opisami i objaśnieniami. Dzieło to, 
opracowane na zamówienie w języku angiei- 

skim, będzie również jedyne w swoim rodza- 
ju. Zaprezentuje ono Europie swoisty styl ży- 

dowskiego budownictwa w Polsce, którego od- 

powiednika napróżno szukalibyśmy na Zacho- 
dzie. 

Znakomitemu artyście życzymy powodze- 

nia w jego pięknem przedsięwzięciu. iw. 

    

  

   

   

  

   

   

BEEEEMTEKA KLTLK TTT RMS DNA TATENA RRDA В рЫй: 

Oficerowie floty łotewskiej w Warszawie 
WARSZAWA PAT. — Wczoraj o godz. 

6.55 przybyła do Warszawy delegacja eskadry 

floty łotewskiej w następującym składzie :— 
dowódca floty komandor Spade, szef sztabu 
kom. Fitinghof, dowódea dywizjonu łodzi 
podwodnych Rodins, dowódca kanonierki 
„Virsaitis““, kom. Kadas i adjutant dow6d- 

cy floty por. Turowski, Wraz z gośćmi łotew 
skimi przybyli attache Rzeczypospolitej na 
Łotwie ppłk. dypl. Andrzej Libich oraz z ra 
mienia dowództwa marynarki wojennej kpt. 

Jacynicz. 
O godz. 10 kom. Spade w towarzystwie 

szefa sztabu kom. Fitinghofa oraz ppłk. Li- 
bicha i kom. de Waldena udali się na Za- 

  

   

mek i do Belwederu, gdzie kom. Spade i 
kom. Fitinghof wpisali się do ksiąg audjen- 
ejonalnych. 

O godz. 11 goście łotewscy przedstawili 
się p. wiceministrowi spraw wojskowych gen. 
Fabrycemu, który w sali konferencyjnej dq- 
konał dekoracji wszystkich 5 oficerów łotew 
skich orderem Polonia Restituta. Komandor 
Spade otrzymał komandorję orderu Polonia 
Restituta. Również udekorowani zostali ci 
oficerowie łotewscy, którzy ze względów służ 
bowych pozostać musieli w Gdyni. Oficerowie 
eskadry samolotów otrzymali odznaki polskie 
pilotów - obserwatorów. 

  

  

Flota łotewska w Gdyni 
tewskie wojenne w porcie w Gdyni, na zdjęciu 

(4) dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni inż. 

Łęgowskiego, rewizytującego komandora Sna- 

de na pokładzie kanonierki „Virsaitis”, 

Wczoraj przybyła do Gdyni z oficjalną wi- 

zytą eskadra wojennej floty łotewskiej pod do- 

wództwem komandora por. Teodora Spade. 

Na ńaszem zdjęciu (3) widzimy okręty ło- 

ISI T i NAD Ee TTL INIT AI I ST INN LIST, IEA IIA INS IIS RI UN OIS 

Z dawnych murów zamku pozostały zaled- 
wie ruiny, podobnie jak ze sławy tego starego narodu. nich'! — 

: Handlarze napastują cię bezskutecznie, nie zważaj na 
Kościół Św. Mikołaja zbudowany w roku 

  

„ICH WEISS BESCHEID" 
Otworzyłem starą, grubą książkę, jaką się bierze 

na letnisko, żeby czytać długo i ze spokojem. Nikt jej 
widocznie od lat nie brał do ręki, bo takich książek 
się teraz nie czyta. Przewróciłem kilka kartek dla orjen- 
tacji i nagle ze środka wypadła mała żółta książecz- 
ka. Ktoś ją tam wsadził swojego czasu, może szesna- 
ście lat temu. — Książeczka wydana jest w roku 1917 
w Wilnie, nakładem 10 Armji, cena 20 fenigów. Ty- 
tut: „Ich Weiss Bešcheid. — Kleiner Soldatenfiihrer 
durch Wilna“. — Przewodnik niemiecki dla žotnierzy 
bardżo mię zaciekawił. Byłem wtedłjw Wilnie i pa- 
miętam. Teraz tę pamięć odświeżam: ach więc tak 
było w Wilnie! Takiem nie będzie ono już nigdy, ni- 
gdy! Przewodnik ten jest charakterystyczny nie tylko, 
że obrazuje miasto nasze tak nie podobne wówczas do 
dzisiejszego, ale odsłania też stosunek doń zwycięzców 
z 15-go roku i atmosterę w jakiej żyliśmy. —-A więc: 
„Ich weiss Bescheid“ — żołnierz niemiecki miał się do- 
wiedzieć z z tego przewodnika wszystkiego, co mu o 
Wilnie wiedzieć należy. Szedł więc Śmiało tłukąc oku- 
temi buciskami po brukach miasta i patrzał. „Die 
Augen offen!* oto hasło przewodnika. 

Na wstępie jest kilka słów o historji miasta i licz 
bie mieszkańców, przyczem narodowości uszeregowane 
są w następującej kolejności. Litwini, Polacy, na trze- 
ciem miejscu Niemcy, czwartem Żydzi, Białorusini, po-- 
czem Tatarzy, na końcu Rosjanie. — „Mieszkańcy — 
mówi autor — będą do ciebie odnosić się naogół życz- 
liwie, ale strzeż się szpiegów, których jest w Wilnie 
wiełu. W rozmowie mogą się od ciebie dowiedzieć 
wilnianie rzeczy tyczących wojska. jeżeli: posiadasz 
aparat fotograficzny, pamiętaj, że nie wolno ci foto- 
grafować bez pozwolenia Etappen — Inspektion. Nie 
dawaj do wywoływania klisz miejscowym fotografom. 
Żołnierze, strzeżcie się szpiegów!*. 

Pamiętam te czerwone plakaty na mieście: „Ach- 
tung Soldaten, Spionen gefahr!*. Jeżeli były świeżo na- 
klejone, wróżyliśmy z nich ofenzywę rosyjską, a wielu 
czekało w cichości ducha powrotu chleba, masła, cu- 
krit... 

W dalszym ciągu wstęp obznajmia żołnierza z do- 
kładnem rozmieszczeniem instytucyj wojskowych w   

cywilnych jest wzbronione. Mieszkańcy Wilna karani 
są za przyjmowanie na nocleg żołnierzy nie zaopatrzo- 
nych w karty mieszkaniowe. Wstęp kończy się słowa- 
mi: „Ojczyzny „(Heimat) nie zastąpi ci Wilno, staraj 
się go wszakże poznać, miej oczy otwarte, a będziesz 
się czuł tu dobrze'. 

„O ile służba ci na to pozwala idź zwiedzić mia- 
sto. Pójdźmy jego śladem: *Z dworca idąc musisz się 
zatrzymać w domu Nr. 9 przy ul. Kolejowej, gdzie 
zmienisz pieniądze (Wechselstube Obost). Ulica Ostro- 
bramska. W domu nr. 29, gdzie kiedyś istniało gimna- 
zjum żeńskie Nieździurowej mieści się  Militarische 
Uebernachtungstelle. Ostra Brama. Cudowna Madon- 
na. — „Ci ludzie, którzy klęczą tam na ulicy oczeku- 
ją od niej pomocy. Nie zachowuj się jak niemiecki bar- 
barzyńca. Nie drwij z nich, przejdź obok cicho 
i skromnie, bo wiara tych ludzi jest im świętą, jak dla 
ciebie twoja. 

„Oto cerkiew Św. Ducha. W dawnem seminarjum 
prawosławnem mieści się obecnie Oddział dla Lekko 
Chorych. — „O kościele Św. Kazimierza poprostu: 
„Prawosławny Sobór,.z którego Rosjanie zdjęli dzwo- 
ny“. — Dawny Ratusz do roku 1845, obecnie gra tu 
teatr żydowski. Idziemy dalej ulicą Wielką”. 

„Teraz uważaj Kamerad! Na tej ulicy jest mnó- 
stwo handelków. Ciągle napastują cię handlarze, zwła- 
szcza dokuczliwi są ci, którzy sprzedają skórzane kurt- 
ki, albo zaofiarowują mieszkania. Ale trzymaj mocno 
w garści swe pieniądze, ponieważ nie będziesz w sta- 
nie sprawdzić wartości towaru. Jeżeli wydajesz pienią- 
dze, strzeż się, by nie przyjmować fałszywych. Rosyj- 
ską walutę przyjmować możesz. —  Przedewszyst- 
kiem jednak wystrzegaj się prostytutek. Nie zwracaj 
uwagi na schóne Damen, one są wszystkie chore. Pa- 
miętaj o swej ukochanej w ojczyźnie, a łatwiej ci przyj- 
dzie przeciwstawić się pokusie". 

Idźmy jednak w głąb miasta. Poczta dla ludności 
cywilnej. — „Jeżeli zbierasz marki, lub masz przyja- 
ciela w kraju, który je zbiera, wyślij stąd kartkę z mar- 
ką o nadruczku „Postgebiet Ob-Ost.“ — Dałej masz 
kościół Św. Jana i piękny widok na Górę Zamkową, 
gdzie nad basztą powiewa dumnie twój niemiecki   

Przewodnik wiedzie dalej zaułkiem Św. Michal- 
skim, zwraca uwagę na kościół i zatrzymuje się dłu- 
żej przy Św. Annie, zachwycając się jej architekturą: 
— „Musisz się przyjrzeć. Podobne kościoły mamy 
tylko w Gdańsku i Marienburgu*. — Obok, w daw- 
nym klasztorze koszary. W drukarni Zawadzkiego 
wychodzi „Zeitung der 10 Armee*. Ulica Królewska. 
Cielętnik: — „Tu stał pomnik poety rosyjskiego Pusz- 
kina. W głębi willa Rennenkampfa, naczelnika rosyj- 
skiego okręgu wojennego. O godzinie dwunastej gra 

stu orkiestra pułku piechoty. Wyłania się Katedra Św. 
Stanisława. Wewnątrz, na ścianach wiszą piękne obra- 
zy malarzy niemieckich, włoskich i miejscowych”. 

Idziemy ulicą Św. Jerską (Mickiewicza). W obec- 
nym Banku Polskim, a dawnym rosyjskim Banku Pań- 
stwowym, mieści się szpital wojskowy. Naprzeciw, w 
gmachu Banku Ziemskiego (Polnische Bank?) — Kom- 
mandantur Wilna. W domu nr. 9, gdzie jest obecnie 
restauracja Ziemłańska i kino Światowid — Deutsche 
Soldatenheim, gdzie za małe pieniądze możesz dobrze 
zjeść i wypič“ — Kaplica na Placu Orzeszkowej. Na 
prawo Most Zielony — „Obserwujesz šlady wybuchów 
pocisków rosyjskich. Stamtąd piękny widok na Górę 
Zamkową. Przy ulicy Kalwaryjskiej nr. Il Soldatenheim 
Halderstadt (dobra kuchnia, sprzedaż artykułów spo- 
żywczych i przedmiotów codziennego użytku) + 

„Z powrotem przez most i wzdłuż brzegu na Plac 
Łukiski. Naprzeciw masz wielki budynek, to Militar- 
verwaltung Litauen (Gmach Sądu Okręgowego). Znów 
ulica Św. Jerska, a następnie bierzemy w lewo ulicą 
Wileńską. Na rogu Św. Jerskiej kawiarnia i kino. Na 
rogi Ludwisarskiej Soldatenheim Allenstein, gdzie 
będziesz dobrze podejmowany. Dalej na prawo ulica Gu 
bernatorska (Żeligowskiego). W domu nr. 4 Kasyno 
Oficerskie (Obecnie Starostwo Grodzkie). Możesz 
przejść przez bramę tego domu, a w głębi dostaniesz 
wszystko, co tylko żołnierz potrzebować może. Dom 
pod nr. 5-tym przy ulicy Wileńskiej budowany jest 
przez niemieckiego majstra«w roku 1640, — Teraz 
idziesz ulicą Niemiecką. Kiedyś mieszkali tu Niemcy: 
kupcy, rzemieślnicy i uczeni, Dziś zamieszkała jest 
wyłącznie przez Żydów. Wszędzie obrzydliwe szyldy:   

1320 dla Niemców, teraz oddany jest Litwinom. W do- 
mu pod mr. 29 przy ul. Niemięckiej mieści się Zeitung- 
svertriebstelle““. 

Tak jest. Tušmy od roku 1915 biegali codziennie 
po spėžnionego polskiego „Katolika“, lub z pod poty 
niemieckiego płaszcza dostawali zakazany „Dz. Po- 
znański*. Odcięci od świata i głodni... 

„Żołnierze — upomina wciąż Przewodnik — trzy- 
majcie język za zębami, nie dawajcie się wciągać do 
domów prywatnych, wystrzegajcie się kobiet. Nie 
drwijcie: obcy kraj chce być zrozumiany. Respektuj- 
cie tutejsze zwyczaje i obyczaje, starajcie się je zro- 
zumieć. Otwarte oczy przynoszą zawsze korzyść. Zbie- 
rajcie metalowe przedmioty, które przerobione na kule 
pomogą nam osiągnąć zwycięstwo!'* 

Następnie „Przewodnik wyznacza drugą turę od 
Katedry, wzdłuż Mickiewicza do Łukiszek i Sierakow- 
skiego na Zakret, W dawnej Szkole Junkierskiej, mie- 
ści się Centrala Dentystyczna. Kilka słów ©0 cerkwi 
Romanowskiej na Pohulance. O samej Pohulance tyle: 
„Pohulanka heisst Bummel*. — W gmachu Dyrekcji 
Kolejowej mieści się Militr-Eisenbahn !— Direktion. 
W Izbie Skarbowej — Szpital Wojenny. W Teatrze 
gra teatr niemiecki. Dalej poucza „Przewodnik'*': 

„Przy ulicy Dominikańskiej mieścił się wileński 
Ratusz, obecnie polski Magistrat. Naprzeciw w gmachu 
gimnazjum żeńskiego im. Cesarzowej Marji — Stadt- 
hauptmann. Zwracaj uwagę na stare domy, które cię 
otaczają”. — Plac Napoleona: “,Patac po-biskupi, 0- 
becnie szpital rosyjskiego Czerwonego Krzyża”. — Kil 
ka słów o uniwersytecie: 

Taksa dorožkarska: „Za kwadrans jazdy dorożką 
I klasy — 1 markę, za kwadrans jazdy dorożką II kla 
sy — 70 ten. Dorożkę bez taksy należy meldować naj- 
bliższemu policjantowi. 

Wkońcu Góra Zamkowa. Parę słów o historji 
Zamku. — A później: „Wspaniały stamtąd rozpościera 
się widok na Wilję, na Wilenkę i daleki kraj. Ta po- 
zorna nieregularność ulic, te wiele dachów, domy, 
przypominają ci może niejeden piękny zakątek twej 
ukochanej ojczyzny. A nad głową... flattert lustig die 
Fahne deines Vaterlandes“. - aż. -



Zakres władzy prezydenta miasta 
Według nowej ustawy samorządowej 

Działając jednoosobowo pełni prezydent 
— wedle nowej ustawy — swe funkcje samo 
dzielnie pod osobistą odpowiedzialnością przy 
pomocy in. członków magistratu oraz fua- 

kejenarjuszów miejskich (art. 46 ust. 1). — 
Tak w tym zakresie, jak i wogóle jest on 
przełożonym miasta i kierownikiem całej ad 
ministraeji i gospodarki miejskiej, reprezen 
tuje miasto ż działa w imieniu gminy na 

zewnątrz. 
W szezególności należą do jego kompeten 

jeji sprawy: zwoływanie rady miejskiej i mą 
gistratu na obrady i przewodniczenie na 1ch 
posiedzeniach, poza wypadkami, gdy 1 
dokonują wyboru zarządu i komisji re 

nej lub gdy rada patruje wnioski i 
wozdania tej komis 

Przewodnicząc radzie i ma 
„przełożony gminy głosuje narówni z innymi 
ich ezłonkami, w razie równości głosów w 
radzie, wniosek upada, a w magistracie w ra 

zie równości głosów, zostaje uchwalony tea 
wniosęk, za którym on głosował. 

Dalej należy do przełożonego: przewodni- 
ezenie na posiedzeniach komisyj rady z w. 
kom. rewizyjnej oraz komi opinjodaw- 
ezych, powoływanych przez magistrat. 

A dalej: wykonywanie uchwał rady i ma 
gistratu z prawem zawieszania uchwał obu 
tych organów, o ile są one nielegalne (t. i. 

    
     

      

  

  

  

  

     

powzięte z naruszeniem 
formalnych albo sprzeczne 
prawem) 

padek równoczesn 

. t. zw. poruczonego zakresu działania 

istotnych. wymogów 
z obowiązującem 

a w konsekwencji przekazywanie 

sprawy do rozpatrzenia władzy nadzorczej, 
wydawanie decyzyj w zastępstwie  kolegjūm 

magistratu w sprawach niecierpiących zwłoki 
decydowanie o zastępstwie prezydenta na wy 

  

      

  

    

zastępcy. zwykły zarząd maj 

ile no uw 
petencji magistratu, w szczególności 

dzenie rachunkowości i i 

   

  

     

zakładanie i 
ności gminnej, zarządzanie robót i dostaw 

dla gminy, rozpisywanie licytacyj (przetar- 
w), o ile nie należy to do kompetencji ma 

gistratu; podpisywanie dokumentów zawiera- 
jących zobowiązania wraz z jednym człon- 

kiem zarządu; mianowanie i zwalnianie u- 
rzędników i sług miejskich i wymiar emery 
tury dla nich wraz z wykonywaniem nad ni- 
mi władzy dyscyplinarnej; ustawowe przyj- 

mowanie do związku przynależności gmin- 

nej; wszystkie sprawy policji m wej i 
gminy; 

nadzór nad dobrowolnemi licytacjami nieru- 

chomości; bezpośrednia kontrola nad czynno- 
šeiami biur, urządzeń zakładów i przedsię- 
biorstw miejskich. 

  

     
  

  

       

      

    

  

Targi Północne a turystyka 
Nie trzeba dowodzić, jak doniosłe znacz: 

mie ekonomiczne dla Wilna, naszych ziem, 
może mieć rozwój ruchu turystycznego we 

"wszelkich jego przejawach. Wszyscy to dosko 
nale rozumiemy, ale nikt nie zaprzeczy, że je- 

szcze bardzo daleko jesteśmy od  jakiejkol- 
wiek planowości w organizacji turyzmu i że 
wszystko, eo się u nas dzieje w tej dziedzi- 
mie, jest szeregiem nieskoordynowanych wy- 

siłków. Właśnie teraz w momencie przygoto- 
wań de Targów Północnych, które powinny 
stać się okresem nasilenia ruchu turystyczne- 
go, omówienie najbardziej palących jego po- 
trzeb wydaje się szczególnie wskazane. 

Dlaczego Targi Północne, które niewąt- 
pliwie w najbliższej przyszłości staną się sta- 
łą doroczną rewją naszych zdobyczy gospo- 
darczyeh, powinny być okresem najbardziej 
ożywionego ruchu turystycznego? Odpowiedź 
prosta. Dlatego, że w tym czasie każdy tury- 
sta będzie mógł najwszechstronniej poznać 

Wilno i nasze ziemie. Targi Północne będą- 
ee przegłądem naszych sił gospodarczych i 
możliwości na przyszłość, stanowią najlepsze 
azupełnienie do poznania terazniejszości. W 
ten sposób turyści, którzy za%itają do Wil- 
ma w okresie Targów, zobaczą obraz najbar- 

dziej kompletny. Obok pięknych zabytków, 
malowniczych ulice i pięknych okolic wileń- 
skieh, Targi i Wystawa Lniarska najlepiej 

powie, czem są ziemie półnoeno-wschodnie w 
Rzeczypospolitej i  jakiemi rozporządzają si- 
žami produkcyjnemi. 

Dwa są kenieczne warunki, aby ruch tu- 
rystyezny mógł się należycie rozwinąć. Ko- 
munikacja i propaganda. Bez sprawnej, wy- 
godnej i taniej komunikacji, oraz dobrej 
propagandy, niema mowy, aby turyzm mógł 
osiągnąć ten poziom, przy którym kraj od- 

czuje jego dobroczynne skutki. Jeżeli chodzi 
© pierwszą, to główna rola przypada tu na- 

szym kolejom. W roku bieżącym zrobiono 
wielki krok naprzód. Koleje polskie przystę- 

pując do organizacji specjalnych pociągów 
turystycznych, udzielając specjalnych ulg wy 

cieezkom, zrobiły badzo wiele, ale każdy przy 
zna, że jest jeszcze w tej dziedzinie sporo 
rzeczy do zrobienia. Wymienimy tutaj cho- 
etażby indywidualny ruch turystyczny. Ktoś, 
kto z jakichkolwiek powodów nie może, lub 
nie chce korzystać z*wycieczek, narażony 
jest na znaczne koszta komunikacyjne, któ- 
rych wysokość często wpływa na zaniechanie 
zamiarn zrobienia jakiejś dalszej wycieczki. 
Nasza taryfa kolejowa jest bardzo wysoka i 
dla ludzi, którzy nie posiadają zniżek w wy- 
eieczce np. z Wilna do Grodna, koszta prze- 
jazdu zajmą 50 — 60 proc. ogólnych wydat- 
ków. Stanowezo dysproporcja zbyt duża. 

W tym roku, po raz pierwszy bodaj na 

naszych kolejach wprowadzone zostały bile 
ty tam i z powrotem, ale ważne są one tyl- 
ko w dniach świątecznych. Gdyby jak jest 
we Franeji, rozszerzono ten system w ten 
sposób, że bilet tam i z powrotem, który 
sam w sobie już zawiera zniżkę, był ważny 
$ dni nie lieząc dnia wyjazdu i przypada- 

   

    

   

    

Wydawnictwa oficjalne ill-ich 
Targów Półn. i Wyst. i niarskiej 
(KOMUNIKAT BIURA PROPAGANDOWO 
PRASOWEGO TARGÓW PÓŁNOCNYCH) 

Wydanie katalogu - przewodnika III-ch 
Targów Półnoenych powierzone zostało przez 
dyrekcję Targów firmom: „Biuro Reklamowe 
Stefana Grabowskiego i drukarnia „Lux''. 
Powyżsi kontrahenci dyrekcji Targów otrzy- 
mali wyłączność na zbieranie ogłoszeń i ©- 
pisowych reklam płatnych do katalogu - prze 
wodnika. W części redakcyjnej, opracowanej 
przez biuro propagandowo - prasowe katalog- 
przewodnik objąć ma swą treścią szereg pub- 
fikaeyj, obrazujących przeszłość i teraźniej- 
szość gospodarczą Wilna i _ziem północno 
wschodnich, charakterystykę, rolę i zakres 
Targów Północnych, wykaz członków i komi 
tetów: honorowego, wykonawczego i ogólne 
go bieżących Targów i Wystawy Lniarskiej 
oraz spisy firm uczestniczących w Targach 
w układzie alfabetycznym i branżowym. 

Dla ułatwienia kontaktu p. t. Wystaw- 
eów na Targach z wydawnietwem katalogu - 
przewodnika, ogłoszenia przyjmowane są rów 
nież jednocześnie ze zgłoszeniami na stoiska 
i pawilony w biurze Targów. 

Oprócz tego wydawnictwa, obejmującego 
spis wystawców we wszystkich działach tar- 
gowych jednocześnie na dzień otarcia III-ch 
Targów Półnoenych i. Wystawy Lniarskiej, 
ukaże się pod firmą Towarzystwa Lniarskie- 
go jako organizatora _ Wystawy Lnmiarskiej 
przewodnik po tej wystawie. 

W „przewodniku po Wystawie Lniarskiej““ 
zobrazowany zostanie wyłącznie stan lniar- 
stwa oraz jego rozwój w Polsce w ostatnich 
łatach i zawierać będzie szczegółową charak 
terystykę Wystawy oraz spis eksponatów — 
wchodzących w jej zakres. Ponadto również 
szeroko uwzględniony zostanie dział reklamo- 
wy, dotyczący firm przemysłowo - handlo- 
wych Iniarskich. ; 

, W związku z powyższem obwieszczeniem, 
biuro propagandowo - prasowe Targów Pół- 
nocnych komunikuje, że nie ma nie wspólne- 
go z projektowanem wydawnietwem p. t. 
„Ziemie. Północno - Wschodnie Rzeczypospo- 
Kitej“ i że w żadnym stopniu akcji akwizy- 
torskiej tego wydawnictwa nie należy identy 
fikować z akcją upoważnionych kontrahen - 
tów Targów Północnych. 

  

   

  

   

jących w tym czasie świąt, ułatwienie byłoby 
bardzo znaczne. Zwłaszcza na okres Targów 

takie bilety kolejowe byłyby bardzo pożąda- 
ne. W ciągu tygoduia nie tysko moż i 

    

   

  

  

dzić dokładnie Wilno, obejrzeć w ko co 
będzie na Targach, ale poczynić j ze kitka 
ładnych wycieczek do najbliż 
godnych zwiedzenia okolie. 

Szerokie pole do popisu leży  rówaież 
przed naszą komunikacją autobusową. Gdy- 

by na okres Targów zorganizowano stałą ko- 
munikację wycieczkową z Trokami, Werkami, 

  

ych najbardziej 

  

   Naroczem,  Oszmianą i innemi miasteczkami 
naszej prowincji, które warto zwiedzić, ruch 
turystyczny  zyskałby ogromnie, oczywista 
pod warunkiem, że komunikacja ta nie bę- 

viE- 

зОМ ; 

KRONIKA 
« Укг 

TREDRERSZECA 
SOBOTA 

о:: 29 
Marty P. 

Jairo 
Abdona 

PRZUDRKEZOSEZA 
KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 

GICZNEJ USB W WILNIE. 
z dnia 28 lipca 1933 r. 

Ciśnienie średnie: 760. 

Temperatura średnia: -r23. 
Temperatura najwyższa: 26. 

Temperatura najniższa: +- 12. 

Opad w mm.: — й 

Wiatr: zachodni. 
Tendencja: lekki spadek. 

Uwagi: pogodnie. 

PROGNOZA POGODY P.I.M.-a 

na dzień dzisiejszy: 
Pomorze i Wileńszczyzna — przejścio- 

Wschód słońca g, 3,25 

Zachód słańca g. 7,27 

  

   

    

*wy wzrost zachmurzenia ze skłonnością do 
burz i deszczów pochodzenia burzowego. — 

Nieco chłodniej. Słabe, lub umiarkowane wia 
try południowe, potem południowo - zachod- 
nie i zachodnie. Na wybrzeżu porywiste. -— 

Pozostałe dzielnice — początkowo pogoda 

słoneczna i bardzo ciepła, potem wzrost za- 
chmurzenia oraz skłonność do burz. — Naj- 
pierw słabe, potem umiarkowane wiatry po- 

łudniowe. 

MIEJSKA. 
— 6-ciomiesięczne wpływy miejskie, W 

ciągu pierwszego półrocza do kas miejs<icn 
wpłynęło z tytułu różnych należności podatkc- 

wych 3,347.435 złotych, podczas gdy w tym 

samym czasokresie w roku ub:egłym wj ływy 

z tego samego źródła wynosiły 3,574.496 zł. 

— jezdnia na ul. Niemieckiej. Nową jezd- 
nię na ul. Niemieckiej, jak wiadomo ułożono 

dzie droga. Trzeba pamiętać, że prócz tury- tyjko częściowo. Dalsze roboty mają być pod- 
stów z innych dzielnie Polski, którzy przyja- 
dą do nas koleją, trzeba ułatwić dostanie się 
do Wilna tym wszystkim z naszej prowincji, 
którzy zamierzaliby zwiedzić Wilno i Targi, 
a których siedziby położone są zdala od ko- 
lei jak Świr, Michaliszki, Bystrzyca, Żodzisz- 
ki i inne. 

Dobra propaganda turyzmu,  przede- 
w tkiem za pośrednietwem oddziałów T-wa 
Krajoznawczego i innych organizacyj społe- 

  

  

      

  

cznych jak np. Stowarzyszeń Młodzieży, Zw. 

Strzeleckiego, może zdziałać bardzo wiele. 
Jeżeli każda z tych organiza wykaże w 

    

     

tym kierunku chociaż trochę inicjatywy, dro- 

gi prowadzące do Wilna w okresie Targów, 
pełne będą turystów. R. 
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jęte pod koniec sierpnia i obejmą odcinek od 
ul. żydowskiej do Rratusza. Materjał potrzebny 

dla nowej jezdni został już zamówiony u oko- 

licznych kamieniarzy. 

— (Ceny na rynkach. W okresie od 18 do 

24 bm. ceny na rynkach przy ogólnem oblicze- 

niu były niższe niż poprzednio o 0,15 procent, 

—Podatek iokałowy. Poczynając od 1-go 
sierpnia należy wpłacać podaek lokalowy za 3- 
ci kwartał. Podatek ten uiszcza się w ciągu 

całega miesiąca. 

— Komunikacja autobusowa, W celu pro- 

wadzenia dalszych pertraktacyj z magistra'em 
w sprawie komunikacji autobusowej w wieś- 
cie, przyjeżdża do Wilna przedstawiciel „Ar- 

bonu* z Warszawy. Rokowania jakie toczą się 
między Saurerem a Arbonem w sprawie prowa 

dzenia komunikacji doviegaja już końca. 

— Z Pogotowia Ratunkowego. Kie: 'wsix 
Pogotowia Ratunkowego uzyskał 6-mies'ę:_1; 

urlop, w celu wyjazdu zagranicę. W zwiążku z 

tem kierownikiem Pogotowia zostaje dr. K 
Kodź, 

WOJSKOWA 
— (Ostre strzelanie, Dziś od godz. 6 do 

12 w rejonie Pośpieszki odbywać się będą ćwi- 
czenia wojskowe, połączone z ostrem strzela- 

niem. 

  

SZKOLNA 

— Numery na rękawach ubiorów uczniow - 
skich. Poczynając od nowego roku szkolnego, 
uczniowie obowiązani będą do noszenia na le- 

wym rękawie ubioru szkolnego tarczy o bar- 

wach szkoły z wyhaftowanym numerem. 
W Wilnie z pośród państwowych szkół 

nr, 931 otrzymało gimn. Z. Augusta, nr. 932 

gimn. Lelewela, nr. 933 gimn. Mickiewicza, nr. 

934 gimn. Słowackiego (nr. 935 filja białoruska 
tego gimnazjum), nr. 936 gimn. Orzeszkowej, 

nr. 937 gimn. Czartoryskiego i nr. 938 prawo- 

sławne seminarjum duchowne, W szkolnictwie 
prywatnem nr. 960 otrzymało gimn. OO. Je- 

zuitów i nr. 973 gimn. litewskie. 

RÓŻNE 
— Nowy zastępca komendanta policji. Z 

dniem 1 sierpnia zastępstwo komendanta 20li- 

cji na m. Wilno obejmie nadkomisarz Kozakie- 

wicz ze Stanisławowa. 
Dotychczasowy zastępca kom. Herr odcho- 

dzi do Lwowa. 

— Taryfa wyjątkowa dla słupów, tyk i żer- 
dzi. Z dniem 20 lipca br. zostały zaliczone do 

taryfy wyjątkowej An. d. VI słupy telegraficzne 

i telefoniczne z drzewa iglastego, oraz tyki i 
żerdzie z drzewa liściastego przy eksporcie 

przez porty polskie. Dla odległości ponad 600 
km. jednostkowa stawka według nowej taryfy 

za 100 kg. ładunków 15-tonnowych wynosi 1 

zł. 40 gr. 

— Koniiskata. Wczoraj skonfiskowano 

świeżo wydaną gazetę żydowską „Emese 

Wort”, a to z powodu niewypełnienia niezbęd- 

nych formalności, obowiązujących wydawni:- 

twa. 

— Wycieczka PTK do Legaciszek, W dniu 
6 sierpnia (niedziela) Polskie Towarzystwo Kra 
joznawcze urządza wycieczkę do "egaciszek. 

Całkowiiy heszt przejazdu (tan 1 z powrztarr) 

i utrzymania (Śniadanie, obiad i kolacja w Ko- 
lonji Akademickiej) wynosi 5 złotych od osoby. 

Wycieczka rozpada się na dwie grupy: 1) 

jadących pociągiem i kajakami (spław kaja- 
kowv prowadzi p zewodnik PTK, obznajomio- 

ry z trasą. Za transport kajaków z Legaciszek 

do Wilna dolicza się jeden złoty. 
W programie: zwiedzanie okolicy, kąpiel, 

przejażdżki kajakami i łódkami po Wilii, oraz 

skater nad granicę litewską. Wyjazd pociągiem 

do Zawias w niedzielę 6 sierpnia o godz. 8,15 

rane, powrót 20,45 tegoż dnia. Spław kajaków 
z przystani Szkoły Technicznej o godz. 7 rano. 

Zapisy przyjmuje Sekretarjat Towarzystwa 

Krajoznawczego przy ul. św. Anny Nr, 1 -- 

telefon 15-61 od godziny 10 do 13-tej od dnia 
20 lipca br. do 4 sierpnia. 

Jeżeli wycieczka z racji niepogody nie doj- 
dzie do'skutku, Sekretarjat Towarzystwa zwró- 
ci pobrane pieniądze. 

Wycieczka nosi charakter krajoznawczo - 
towarzyski. Dla członków (tylko za okazaniem 
legitymacji ulgi). : 

— Peowiacy na zjazd Legjonistów. Tego- 
roczny Zjazd Legjonistów odbędzie się w War- 

szawie dnia 6 sierpnia, na którym uczestniczą 
na pełnych prawach peowiacy. 

Peowiacy winni się zgłaszać w sekretarjacie 

Okręgu (Straż Pożarna) do dnia 31 lipca br. 

Uczestnikom przysługuje 80 proc. zniżki na 

przejazd koleją. 

— Wycieczka rzemieślnicza do Sowietów. 

Ostatecznie ustalono, że wycieczka rzemieślni- . 

cza do Sowietów uda się w połowie sierpnia. 

Chodzi o zbadanie możliwości eksportu 0- 

buwia i odzieży w pierwszym rzędzie. Wy- 

cieczka będzie miała charakter ogólnokrajowy. 

  

_ Morderstwo czy wypadek? 
W Burbiszkach znaleziono uduszoną kobietę 

WILNO, Wczoraj w lesie podmiejskie. 
zwanym Burbiszki, natrafiono na zwłoki mło'1:; 
kobiety zmarłej gwałtowną śmiercią, jak *o 

wskazywał szalik, okręcony wokół Szyi de- 

natki. 
WSTRZĄSAJĄCE ODKRYCIE. 

Zwłoki tragicznie zmarłej pierwszy zauwa- 
żył Wiktor Rutkowski (Stefańska 38), przecho- 

dząc przez las spacerem. 
Trup leżał twarzą do ziemi, skułony, z sza- 

likiem na szyi. 
Niedaleko zmarłej stała walizka z rozrzu- 

coną garderobą, 

Rutkowski, na którym odkrycie zrobiło 

zrozumiałe wrażenie, udał się natychmiast do 
komisarjatu, gdzie złożył zameldowanie, 

W chwilę potem do Burbiszek udała się po 
ficja, gdzie po stwierdzeniu obecności trupa, 
przystąpiono do oględzin zmarłej. 

Śmierć nastąpiła wskutek uduszenia, 0 
czem świadczy pętła na szyi denatki. Innych 
śladów obrażeń (zewnętrznych) na ciele nie 
znaleziono. 

Identyczności zmarłej narazie nie można 
było ustałić, wobec braku przy niej jakichkol- 
wiek dokumentów. Dopiero podczas przegląda- 

nia walizki, wśród drobiazgów damskiej toa- 
lety znaleziono kawałek recepty, wystawionej 
w Widzach na nazwisko Kaczergińskiej Miry. 

Okoliczność ta pozwoliła policji na skomu- 
nikowanie się z Widzami, skąd wkrótce otrzy- 

mano odpowiedź, że kobieta o takiem nazwis- 
ku jest istotnie stałą tamtejszą mieszkanką, 

OSTATNIA PODRóż. 

W dniu 23 bm. wspomniana wyjechała w 
nocy somochodem ciężarowym w towarzystwie 
dwóch nieznanych bliżej mężczyzn do Wilna. 

Będąc poważnie chorą, Kaczergińksa miała 
zamiar zasięgnąć tu porady lekarza chorób ko- 
biecych. 

Czy była u lekarza i jakie otrzymała orze- 
czenie, naturalnie narazie niewiadomo, 

Również niewiadomo, kim byli jej przygo- 
dni towarzysze podróży. Czy Kaczergińska po- 
pełniła samobójstwo? Narazie nie można na to 
ściśle odpowiedzieć. 

Oględziny miejsca, gdzie trupa znaleziono, 
nie ujawniły śladów urwania się z pętli. 
Drzewo pod którem leżała, nie wykazuje żad- 
nych śładów wiązania tam stryczka. 

Również sam szalik nie jest na końcu zgnie 

  

Samobójstwo po wyroku skazującym —- 
WILNO, Wczoraj około godziny 3 pp. w 

pokoju dla aresztowanych przy Sądzie Okręgo- 
wym, targnął się na życie niejaki Paweł Samo- 
sionok, wieśniak z okolicy, skazany za rozbój 
na 5 lat więzienia. 

Samosionok odpowiadał z więzienia i usły- 
szawszy wyrok, lamentując że jest niewinny, 

skierował się wraz z policjantem do pokoju 

Katastrofa 
— WILNO. Onegdaj rano na trakcie w od- 

ległości 4 km. od Połukni spłoszył się koń, któ- 
rym powoził Michał Hryniewicz, mieszkaniec 
wsi Stakiszki, gminy trockiej, Hryniewicz wy- 
rzucony z wozu i wpadł pod koła nadježdžają- 
cego autobusu, kursującego na linji Olkieniki— 

dla aresztowanych. 

Gdy tylko skazany przekroczył próg, sięg- 
nął niepostrzeżenie do kieszeni i wydostawszy 
kawałek ostrego żelaza, zadał sobie kilka cięć 
na Szyi i brzuchu. 

Rany nie były zbyt niebezpieczne i 
Samosionka nie zagrażają. 

na trakcie 
Wilno, prowadzonego przez szofera Bolesława 
Saka. Autobus przejechał Hryniewicza przez 
pół ciała. 

życiu 

  

Autobus po wypadku zatrzymał się i od.. 
wiózł rannego do szpitała do Wilna, 

  

Od Administracii 
Uprzedzamy naszych Sz.5z. Prenumeratorów, że z dniem 

1-go sierpnia r. b. wstrzymamy wysyłkę pisma wszystkim 

zalegającym do tego dnia w opłacie. 

ciony, jak to zwykłe bywa przy wiązaniu. 

A może Kaczergińską zamordowano? I ta- 
ka koncepcja nie jest pozbawiona pewnych pod 
staw. Mimo braku śladów stwierdzających ur- 
wanie się z drzewa, należy zwrócić iwagę, że 
zmarła była poważnie chorą i że już przed kil- 
ku miesiącami nosiła się z zamiarami samobój- 
czemi, Co do tych zamiarów samobójczych z 
przed pół roku, policja ma pewne zastrzeżenia, 
niemniej jednak bierze tę okoliczność pod u- 
wagę w całokształcie śledztwa. 

Gdyby się okazało, że Kaczergińska z0- 
stała zgwałcona, sprawa stałaby się jasną. 

„SPORT 
RAID MOTOCYKLOWY ŻASK'u. 

W niedzielę 30 bm. odbędzie się zorgani- 
zowany przez sekcję motocyklową ŻAKS, l-y 

propagandowy raid motocyklowy na trasie: 
Wilno — Eyszyszki — Wilno. 

Komandorem raidu jest mec. Prejss, wice- 
komandorem dyr. J. Szapiro. 

Start na pl. Katedralnym o godz. 10 rano, 
powrót przypuszczałnie, o 4,30. 

Komisji sędziowskiej przewodniczy inż. Ja- 

nowicz, w skład komisji wchodzą: z ramienia 

Wil. T. C. i M. — B. Rydlewski, prezes ŻAKSu 
M. Kryński, delegat KPW, inż, Krukowski oraz 
radca Rais. 

Komisja techniczna: inż. Ładkowski, Żeb- 
rowski, inż. Trok, redaktorzy: Tatarzyński, Nie 
ciecki i Stryłowski. 

; Zgłoszenia przyjmuje sekretarjat ŻAKS'u 
(Ludwisarska 4) od 12—4 pp. oraz firma Fo- 

toskład Rabinowicz (Wielka) przez cały dzień. 

SOBOTA 29 LIPCA 1933 R. 

7,20: płyty. 7,25: Dziennik por. 7.30: D. e. 
płyt. 7.52: Chwilka gosp. dom: 11,57 Sygnał 
czasu 12.05: Muzyka lekka 12,25: Pras, kom. 
12,35: D. e. muzyki lekkiej 12,55: Dziennik 
poł. 14.50: Program dzienny 14.55: Płyty —- 
muzyka operowa. 15.25: Kom. gosp. 15 
Płyty — Koncert _ wiolonczelowy D-dur. 
16.00: Audycja dla chorych a) pogadanka, 
b) muzyka. 16.30: Muzyka lekka (płyty). 
17.00: Odezyt. 17. Koncert solistów. 18.15: 
„Mustafa Kemal-Pasza i europeizacja Tur- 
cji — odczyt. 18.35: — Muzyka lekka. 19.20:: 
Tygodnik litewski. 19.35: Program na  nie- 
dzielę. 19.40: Kwadrans literacki. 20.00: Go- 
dzina życzeń (płyty) 21.05: Dziennik wiecz. 
21.15: Przegląd pracy rolniczej kraj i zagr. 
21.30: Koncert chopinowski. 22.00: Muzyka 
taneczna. 22,25: Sport. kom. Komun. 22,20 

met. 22.40: Muz. tan. 

  

  

    

   

  

      

$ 

Święto 6 pułku piechoty Leg. 
WILNO. — Nabożeństwem w kościele św. 

Piotra i Pawła rozpoczęły się wczoraj uro- 

czystości pułkowe 6 p. p. Leg. 

Mszę św. odprawił ks. Kościków, okoli- 

cznościowe zaś kazanie wygłosił ks. Nowak. 

W kościele obecni byli liczni przedstawi- 
ciele władz państwowych i wojskowych z wi 
cewojewodą Jankowskim, zast. dowódcy dy- 

wizji pułk. Stachiewiczem i prez. Maleszew- 

skim na czele. 

Przybył również były dowódca pułku Ko- 

zicki oraz pułk, Dworzak. 

Po złożeniu wieńca przez delegację pułku 

na grobie ś. p. biskupa Bandurskiego, odby- 

ła się defilada pułku na pl. św. Piotra i Pa- 
wła. 

Defiladę przyjął pułk. Stachiewicz w to- 

warzystwie zgromadzonych przedstawicieli 

władz i urzędów. 
Całością dowodził zastępca dow. pułku, 

ppułk. Berlin. 
Podczas przyjęcia wydanego z okazji świe 

ta „szóstaków' * wygłoszono szereg przemó- 

wień, zapoczątkowanych powitaniem dowód- 
cy pułku pułk. Biestka. Wznoszono toasty na 
cześć P. Prezydenta i Marszałka.. 

W godzinach popołudniowych dla żołnie- 

rzy była urządzona zabawa, zaś wieczorem 

w kasynie oficerskiem odbył się raut, 

TEATR I MUZYKA 

TEATRY MIEJSKIE ZASP W WILNIE 
— Teatr Letni gra dziś w sobotę 29 lipca 

o godz. 8 min. 15 wiecz. po raz drugi wy- 
borną komedję Niecodemi'ego „Cień'', która 
na wczorajszej premjerze odniosła wielki suk 
ces artystyczny. W roli głównej występuje 
znakomita artystka _Marja Malieka, której 
kreacja w roli Joanny należy do najwięk - 
szych jej sukcesów artystycznych. Partnerem 
M. Malickiej będzie mąż jej — Zbyszko Sa- 
wan. Dalszą obsadę tej sztuki stanowią p. p. 
I. Ładosiówna, A. Łodziński, O. Trembińska 
I. Paszkowska. Reżyserja dra J. Ronard - 
Bujańskiego. Dekoracje wykonał Bolesław 
Wagner. 

Ceny miejse *specjalne. Kredytówki waż- 
ne. 

— Niedzielna popołudniówka w teatrze 
Letnim. — W niedzielę dnia 30 lipca o godz. 
4 po poł. dana będzie poraz ostatni w obsa- 
dzie premjerowej komedja muzyczna „Jim i 
Jilli* w wykonaniu H. Kamińskiej i M. We 
grzyna (role tytułowe) oraz pary baletowej: 
Edyty Pieifer i Zenona Leszczewskiego na 

7 Ceny miejse zniżone. 

— Edyta Pfeifer i Zenon Leszczewski w 
parku Żeligowskiego. — Pożegnalny występ 
pary baletowej — primabaleriny Edyty Pfei- 
fer i baletmistrza Zenona Leszczewskiego— 
artystów Państwowej Opery Łotewskiej w 
Rydze, którzy zasługują na specjalną uwagę 
ze względu na areypomysłowe produkcje ta- 
neczne, oraz na wspaniałą technikę i nad- 
wyraz oryginalne i piękne kostjamy — od- 
będzie się w niedzielę 30 lipca wieczorem w 
parku Żeligowskiego. 

W koncercie tym udział bierze artysta O- 
pery Chieagoskiej p. Benoni. Występy arty- 
stów poprzedzi koncert orkiestry symfonicz- 
nej. ю 

— Teatr muzyczny Lutnia. „Szaleń- 
stwa Coletty'* — Dzisiejsze przedstawienie 
wypełni wspaniale wystawiona melodyjna о- 
peretka R. Stolza „Szaleństwa Coletty'*, któ 
ra ze względu na swą oryginalną treść i 
wytworne wykonanie cieszy się wyjątkowem 
powodzeniem. W roli tytułowej Mary Gabrjel 
li w otoczeniu B. Halmirskiej, K. Dembow- 
skiego, E. Glińskiego, W. Szezawińskiego i 
M. Tatrzańskiego i innych, Operetkę uroz- 
maicają efektowne tańce i ewolucje w wy- 
konaniu solistów baletu oraz zespołu girls. 

Pomysłowe dekoracje dopełniają artystycz 
nej całości. 

Ceny miejsc najniższe od 25 gr. do 2 zł. 
90 gr. Początek o godz. 8,30 wiecz. 

— Jutrzejsza popołudniówka w „Lutni''. 
— Jutro o godz. 4-ej p. p. ukaże się na przed 
stawieniu popołudniowem po cenach najniż- 
szych od 25 groszy — arcywesoła operetka 
W. Kollo „Królowa nocy*'. Obsada premje- 
rowa. 

      

   

CO GRAJĄ W KINACH? 

HELIOS — Poskromienie złośnicy. 

PAN — Kobieto, nie grzesz! 
CASINO — Z rozkazu księżniczki 
LUX — Odrodzenie. 
ADRIA — Na podniebnym szlaku. 
ŚWIATOWID Zabójstwo o świcie i 

Straszna noc. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

— Ukradli wieprza. Wieprza wartości 100 
zł. skrądziono na Pośpieszce Antoniemu Gro- 

chowskiemu, z niezamkniętej stajni. 

— ZAMACH SAMOBÓJCZY. Maćko Ja. 

  

- dwiga, zaułek Pióromont 6, napiła się w zamia- 
rach samobójczych spirytusu skażonego. Po- 
gotowie odwiozło ją do szpitala Sawicz, 

— PORANIONA KOBIETA. Na ul. Pona.- 
skiej znaleziono ciężko poranioną na twarzy 
niejaką Leję Miljsztejnową. Kto ją poranił i z 
jakich powodów, niewiadomo. Poszwankowaną 
przewieziono do szpitała św. Jakóba, 

  

OSZMIANA 

— SAMOBÓJSTWO NA PLEBANII. Trze- 
ciakowa - Ardziewiczowa Anna, mieszkanka 
wsi Starczenięta, gm. iwskiej, powiatu lidzkie- 

go licząca lat 40, na plebanji w Konwaliszkach 
gminy dziewieniskiej w zamiarze samobójczym 

wypiła esencji octowej. Desperatkę odesłano 

do szpitała w Sobotnikach, gdzie zmarła dnia 

26 bm. Trzeciakowa przyczyny targnięcia się 

na życie wyjawić nie chciała, Dochodzenia w 

toku. 

— POŻAR. 1200 zł. strat ponieśli Broni- 

sław i Józef Kapczałojciowie skutkiem pożaru, 
jakiemu uległy wszystkie tegoroczne zbiory о- 
raz sprzęt gospodarczy. W stodole nocował pa- 

stuch Kowalenko Makar i paląc papierosy, pra- 
wdopodobnie ogień zaprószył, 

3 WILEJKA 

— PODPALONY MŁYN. Wybuchł pożar 
w starym bezużytecznym młynie. Młyn spalił 
się doszczętnie a wraz z nim przyległa obora. 
W płomieniach zginął w oborze koń Piotra Ry- 
wia, mieszkańca Żodziszek. Młyn był własnoś- 
cią Dolińskiego, mieszkańca gminy solskiej, po- 
wiatu oszmiańskiego. Przyczyną pożru było naj 
prawdopodobniej podpalenie, 

—POCIĘTY KOSAMI. 6 drogę polną w 
Iiji wybuchła sprzeczka między Piotrem Szusz- 
kiewiczem a Józefem Narawką, mieszkańcami 

Ilji, Szuszkiewiczowi przyszli na pomoc jego sy- 
. nowie Jan, Wincenty i Aleksander i kosami za- 

dali Narawce Józefowi trzy rany cięte na ple- 
cach i ręce, powodując ciężkie uszkodzenie 

*  BRASŁAW 

— DZIECIOBÓJSTWO. Tekla Giedziunó- 

wna, mieszkanka wsi Bieniasze, gminy widzkiej 
* lat 25, urodziwszy nieślubne dziecko płci me- 

skiej, niezwłocznie po porodzie zamordowała je 
a zwłoki wrzuciła do sadzawki. Zwłoki wydo- 

byto, Przy chorej położnicy wystawiono wartę. 
  

ery . 
Pracownicy Wil. Oddz. T-wa Ub. Prze- 

zornošė, pozostałe zł. 14 z wieńca na grób 

nieodżałowanego ś. p. Kazimierza Wyszyń 

skiego przeznaczają do uznania redakcji na 
najbiedniejszych m. Wilna. 

    

    

Majątki przyznane 
spadkob. powstańców 

Jak się dowiadujemy, decyzją ministra 
skarbu przyznanych zostało ostatnio spadko- 
biercom uczestników powstań narodowych 
kilka majątków, skonfiskowanych przez rząd 
rosyjski, a przejętych przez państwo polskie. 

Potomkom hr. Olizara, p. Adamowi Pru- 
szyńskiema i p. Imeldzie z Pruszyńskich Ka- 
nya, przyznane zostały dobra Rafałówka, po- 
łożone w powiecie sarneńskim. Dobra te obej- 
1uują lasy na przestrzeni 13 tysięcy hexża- 
rów. W Rafałówce istnieje obecnie nadleś: 
two państwowe. Majątek Rafałówka skon'i 
stowany zosta. przez rząd rosyjski za udział 
Hr. Olizara w towstania 1830 — 31 roka, 

Spadkobiercom Karola Podczaskiego, pp. 
Stanisławowi i Jerzemu Podczaskim, przy- 
znane zostały dobra Drosteniec na Polesiu. 
Majątek ten skonfiskowany został przez rzad 
rosyjski za udział Karola Podczaskiego w pe- 
wstaniu 1863 1oku. Dobra Drosteniec obaj- 
myją obszar 600 hektarów las" 

Czterem spadkobiercom Piotra Ważyń- 
skiego, uczestnika powstania z 1830 — 31 r.. 
przyznane zostały skonfiskowane przez rząd 
rosyjski dobra Dynapol w powiccie oszmiaż- 
skim. Dobra te obejmują przeszzzeń 350 ha- 
ktarów lasu. 

„Specjalna komisja ministezjalna wyluie- 
rzyć ma spadkobiercom podatki od przyzna- 
nych majątków. Wymierzone podatki pobra- 
ne będą w naturze, głównie w drzewostarie. 

    

  

Eugenja Kobylińska 

Świat w szkole 
pamiętnik nauczycielki 

    

Książka ta wyszła jnż z drekarni LUX i jest 
do nabycia w księpzrniach wileńskich, 

Skład główny w księgarni św. Wojciecha 
Cana zł. 350 gr. 

BRAWO, POCZTA! 
Poczta polska . wykazuje nadzwyczajną 

sprawność przy poszukiwaniu adresatów. 
Instytucja ta nie spocznie, zanim nie do- 

ręczy listów, nawet fałszywie adresowanych, 
Kupiec z Wilna p. Remigolski (Niemiec- 

ka 21) otrzymał w tych dniach list zaadre- 
sowany : 

Remigolski, Warszawa, ul. Wielka. 
Prócz nazwiska nie się nie zgadzało, mimo 

to list doręczono właściwemu adresatowi. 
"Wykonał on następującą trasę :* 
Najpierw wysłany został do Warszawy 

pod wskazunym adresem, lecz ze względu na 
to. że takiego udiesata tam nie odnaleziono, 
poczta warszawska zwróciła się z zapytaniem 
do binra ad"esowego, gdzie zamieszkuje 
Warszawie p. Kemigolski? 

W biurze sóresowem w spisie mieszkań- 
ców Warszawy nie znaleziono adresata rów- 
nież, lecz w -hiwum biura odszukano do- 
kament, siwierdzujący, że osoba, nosząca 
wspomniane uszwisko bawiła przed kilku la- 
ty w Warszawie przez kilka dni w jednym z 
hoteli. Przyjechała z Wilna i tamże wyje- 
chała. : 

Informacja ta w zupełności wystarczyła 
dyrekcji poczty, która wysłała ten list do 
Wilna. I dopiero tu list ten został doręczony 
właściwemu adresatowi. ё 

Wobec poszukiwań 
się o 2 dni. 

Brawo, poczta! (K). 
ESM CAKBZACE ИАНО 

GIEŁDA ZBOŻOWO - TOWAROWA 
I LNIARSKA W WILNIE. 

Z DNIA 28 LIPCA 
Ceny za towar średniej handlowej jakości, — 

' parytet Wilno. 

W ZŁOTYCH ZA 1 q. (100 KG). 
CENY TRANZAKCYJNE: 

      

w 

    

adresata list spóźnił 

Mąka pszenna 4 - 0 A. Luks. 57,875 
—60. 

Mąka żytnia do 55 proc. 320 
Mąka żytnia szatrowana 27. 
Kasza gryczana palona 40. 
Kasza perłowa pęcak nr 2 30.50 

3 —32. 
Kasza perłowa nr 3 37, 

CENY ORJENTACYJNE: 
Żyto zbierane 20. 

—21. 
Jęczmień zbierany 19: 
Owies zbierany 14. 
Gryka 22. 
Mąka żytnia do 65 proe. 30. 
Mąka żytnia sitkowa 
Mąka żytnia razowa 
Otręby żytnie 

Otręby pszenne 

Otręby jęczmienne 
Kasza gryczana 1-2 palona 
Kasza gryczana 1-1 biała 
Kasza owsiana 
Siano Е 5 
Stoma 5.50 

  

L E N: 

Siemię lniane 90 proc. 
Basis I sk. 216.50 za 1000 kg. 

załadowania: 
Len trzepany Wołożyn 

40. 
f-co stacja 

  

Len Trzepany Druja 
—1147,45 

Len trzepany Dokszyce 1234.50 

—1277.35 
Kądziel Horodziejska 1125.80 

—1169.10 
Obroty małe, usposobienie wyczekujące. 
 



  

nówogfodzka 
— Przyjęcia u p. wojewody. — W dniu 

28 lipca p. wojewoda Świderski przyjął: p. 
p. prof. Majcehrzyekiego, nauczyciela Wieluń 
skiego, Janowskiego, L. Pikierową, D. Nabo- 
kową, delegację komitetu rodzicielskiego 
szkoły powszechnej w Nowojelni w osobach: 
p.p. K. Kluszezyńskiego, J. Abramowicza, S. 
Skipora i J. Tabisza, Adolfa Brzozowskie- 
go, proboszcza prawosławnego Wł. Stukano- 

wa oraz Rogalewiczową i H. Filcerową w 
sprawie sądownictwa administracyjnego. 

— Kłopoty zarządu miasta. — Dowiadu- 

jemy się, że dotychczasowi dzierżawcy miej- 
skiego taboru asenizacyjnego z się dal- 

<zej dzierżawy. Zarząd miasta staje więc wo 

bee konieczności ogłoszenia nowych przetar- 

gów lub prowadzenia asenizacji na własny ra 

ehunek. 

Zrzeczenie się dzierżawców nastąpiło wsku 

tek akcji związku właścicieli nieruchomości, 

zdecydowanie przeciwstawiających się dotych 

czasowemu systemowi ściągania opłat aseni- 

zacyjnych oraz przeprowadzania asenizacji. 

Sprawa będzie niezawodnie przedmiotem 

obrad na najbliższem posiedzeniu rady miej- 

skiej. 

grodžiejyka 
— Bołączka naszego miasta. Jedną z naj- 

większych bolączek naszego miasta jest Sys- 

iem oczyszczania i wywożenia brudów z jam 

kloacznych. > 

Obywatel, który napracuje się w” przecią- 

gu dnia, chcąc trochę odetchnąć šwiežem po- 

wietrzem, wychodząc wieczorem na spacer, na- 

potyka odrazu nasz słynny „obóz asenizacyj- 

ny”, który rozpowszechnia po sobie takie po- 
wietrze, że wprost znieść nie można. Czyżby 
nie można było zabronić przejazdu tego „obo- 
zu“ po pryncypalnych ulicach przynajmniej do 

północy? ‚ 
Wreszcie chcielibyśmy poruszyć sprawę 

miejsca opróżniania beczek asenizacyjnych. 
Dotychczas właściciele tych beczek nie ro- 

bili sobie trudności z wynalezieniem odpowied- 

nich miejsc na opróżnianie tych beczek i robili 
to gdzie się tylko dało. Jako jedno z takich 
miejsc wybrali przestrzeń między ul. Młynar- 
ską a laskiem łososiańskim, czem odebrali mie- 

szkańcom miasta i przedmieścia możność do 

korzystania z tego lasu. 
Naprawdę wartoby zaprowadzić jakiś po- 

rządek w tej dziedzinie. 

— Zmiany w budżecie miejskim. W swoim 
"YYYYYYTYYYYYVYYYYVYYYYYYTYPYYVYTYYYYYYYVYTY 

Džwiekowe kino „APOLLO“ 
Dominikańska 26. 

DZIŚ NA EKRANIE! 

KONIEC ŚWIATA II 
zapowiadał wynalazca strasznych „promieni 

śmierci X''. 
Zbawcą okazał się EDMUND LOWE, który 
wraz z BELĄ LUGOSI i IRENĄ WARE— 
występuje w doskonałym firmie produkcji 

1933 — 34 r. 

„„CHANDU: 
NA SCENIE pożegnalny występ obecnego 

  

  

ki» zespołu. Pom 

„REWJA HAWAJSKA" 
z udziałem: ч 

THEO, KOKO i 9-letniej VIOLETTY. 
Śpiewy i tańce hawajskie! Oryginalne ewo- 
Iucje hawajskie! Przegląd ostatnich przebo- 
jów stolicy! Pozatem EDWARD REJ odtwo 
rzy dramatyczny obrazek „KOKAINISTA'' 

Wstęp od 54 gr. 

  

  

ALLAN SULIVAN. 

czasie. podawaliśmy już obszerniej o zmianach, 
jakie Urząd Wojewódzki załeca dokonać w 
budżecie miejskim. . Podawaliśmy również i o 
tem, że zmiany te Rada Miejska przesłała do 

rozpatrzenia komisji finansowo-budżetowej. 
W ubiegłą środę miało się odbyć posie- 

dzenie komisji budżetowo - finansowej dla 

rozpatrzenia tych zmian i gdyby zaszła potrze- 

ba, złożyć odwołanie do Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych. 
Ze względu jednak na to, że na posiedze- 

nie przybyło tylko czterech członków komisji, 

posiedzenie z powodu braku ilości kwalifiko- 

wanej nie odbyło się. W ten sposób zmiany U- 
rzędu Wojewódzkiego nabierają z dniem 30-go 
lipca br. mocy prawnej i muszą być dokonane. 

— Samobójstwo 16-letniego chłopca. Dnia 

wczorajszego o godzinie 19 na szlaku kolejo- 
wym Roś — Mosty pod przejeżdżający pociąg 

w kierunku Lidy rzucił się 16-letni pastuch Cze- 

sław Studnikiewicz, mieszkaniec wsi Daniłow- 

ce, gm, wołpiańskiej, który poniósł śmierć na 

miejscu. Koła pociągu zmiażdżyły mu głowę, 
odcięły lewą rękę po łopatkę i połamały nogi, 

tak że śmierć nastąpiła natychmiast. Przyczy- 
na samobójstwa narazie nieznana. 

— Pożar. W dniu 27 bm. o północy przy 
ulicy Białostockiej 176, wybuchł pożar w do- 

mu Oleszuka Michała, wskutek czego spalił się 

dom mieszkalny, narzędzia i drób. Straty wy- 
noszą około 600 zł. Przyczyna pożaru nie usta- 

lona. R 

— Kradzież konia. Ubiegłej nocy na szko- 
dę Czułady Antoniego zam. we wsi Pieśle gm. 
indurskiej z niezamkniętej. stajni skradziono 
konia. Spodziewać się należy, iż złodziej niedłu- 
go zostanie przytrzymany, gdyż poszkodowany 

posiada charakterystyczne znaki, dotyczące je- 

go konia. 

— Teatr Miejski, Dziś w sobotę 29 bm. 
o godz. 8,15 ciesząca się niebywałem powodze- 
niem, pełna humoru i przezabawnych sytuacyj 

3-aktowa komedja Grzymały Siedleckiego pt. 
„Sublokatorka”. 

W niedzielę poraz, ostatni „Marjusz”. 

Ceny miejsc zniżone. 
— Sport. W sobotę i niedzielę w ogrodzie 

miejskim odbędą się zawody w piłce koszyko- 
wej o tytuł, mistrza okręgu. Do zawodów stają 

3 mistrzowskie drużyny podokręgu: WKS KOP 

Osowiec, ŻTGS Makabi Białystok i KS. „Cre- 
sovia“. . 

— Strajk zakończony. — W dniu 25 lip- 
ca zakończony został strajk na cegielniach 
Szejbaki i Perepeczyce. Właściciele cegićlń 
podpisali umowy, opiewające płacę 2 zł. za 

wyrób 1000 cegieł. Robotnicy przystąpili do 

pracy. Robotnicy cegielni Przydybajły straj- 
kują w dalszym ciągu. 

W dniu 26 lipca 50 proc. robotników za- 
tradnionych przy tłuczeniu kamieni, przystą 
piło do pracy na nowych warunkach, tj. po 
2 zł. 25 gr. od potłuczonego sześciennego me 

tra kamieni. Reszta robotników zachowuje 
się niezdecydowanie. 

    
IIS A my, 

        
J: S. CHAMIEC — „Ostatki z chatki'* 

— rymy ulotne, oryginalne i naśladowane. 
Jean Ripechin — „Prawem miecza'* — dra- 
mat w V aktach i VIII odsłonach, — z fran 
guskiego spolszczył wierszem J. Ś. Chamiec. 
Warszawa, 1933, sur, 422. ' Skład główny w 
Domu Książki Polskiej. : > 

Poeta — żołnierz, uczestnik powstania 
1863 r., zmarły w Paryżu, w r. 1915, J. Ś. 
Chamiee należał do tej kategorji poetów, dla 
których twórczość literacka była służbą i 
pracą narodową. W „Apophtegmatach... wzo- 
rem. Praszezura Rymotwórstwa Polskiego Mi- 
kołaja Reya z Nagłowice zebranych'*, tak mó- 
MS © konieczności — „być samym so- 

> 
„Być samym sobą!** Dobrze, gdy się stara 

18) 

Wyspa Szczęścia 
— To byłoby eudowne! Ale mam nadzie- 

ję, że nie zamierzacie zabrać mnie ze sobą? 
— Nie, oczywiście, — odpowiedziała о- 

strożnie — chociaż myśleliśmy, że zmiana 
klimatu byłaby dla ciebie pożyteczna. Prze- 
cież w ciągu ostatniego miesiąca, straciłaś 
kilka funtów. Trzeba coś robić... 

— Więc dla mnie zdecydowaliście się na 
tę długą i kosztowną podróż? — uśmiecha- 
nęła się Marietta, — jesteście naprawdę 
idealnie dobrzy i mili! Ale to na nie. Ja 
się poprawię w Londynie. Teraz jestem zmę- 
ezona temi wywiadami, fotografowaniem, bez 
końca. Ale teraz już się to skończy. 

— Tak, Maykel myśli tak samo i że 
powinnaś teraz zapomnieć 0 wszystkiem, co 
przeszłaś. Dlatego właśnie chcieliśmy zabrać 
ciebie do Franeji, a potem do Włoch. 

Kuzynka milezała chwilę i zapytała nie- 
pewnie: 

— Gdzie chciałabyś mieszkać? Wogóle 
na przyszłość ?.. 

— Ja?.. Ja nie myślałam o tem! 
Kuzynka roześmiała się i pogładziła ją 

pieszczotliwie po rękach: 
— Naturalnie, nie potrzebujesz się śpie 

Szyś, ale mam nadzieję, że wkrótce będziesz 
musiała o tem pomyśleć. Czy nie myślisz, że 
to byłoby dla ciebie szczęściem? _.--- 3 

b  — Wyjście zamąž? 
— A dlaczegożby nie? Życzymy: ci szezę- 

ścia tak szczerze... jesteśmy pewni, że nowi 
ludzie i nowe miejsca, które zobaczyłabyś 
w podróży, rozerwałyby ciebie. Może spotka- 
łabyś człowieka, któregobyś mogła pokochać. 

Marietta chciała zaprotestować, ale pow- 
strzymała się. 

— Kocham ciebie, jak córkę — mówiła 
Mrs. Elliot, — moja córeczka umarła, jak 
wiesz, kiedy była bardzo malutka! We Fran- 
cji nie mieszkalibyśmy w hotelu, lecz naję- 
libyśmy małą willę, koło Nizzy. Byliśmy tam 

niedawno, cudne kraje! Góry i morze... Nie 
bałabyś się morza? 

Marietta chciała powiedzieć, że całą du- 

szą zrosła się z morzem, że ono ma jej zwró- 
cić ukochanego mężczyznę. 

' — Nie, — odpowiedziała cicho, nie boję 
się morza!. 

— To mnie cieszy! Ale, ale, ledwie nie 

  

Wydawca Stanisław Mackiewicz. 

zapomniałam, czy zechcesz przyjąć jeszcze 

jedną panią. Ona chce pomówić z tobą o jed- 
nym z pasażerów „Ardenu'. Nazywa się 
Mrs. Kasvell. Miałam wrażenie, że niełatwo 
jej przyszła ta wizyta u nas. 

Marietta otworzyła szeroko oczy: 
— To ta kobieta, która ?... E 
Kuzynka znów pogładziła jej dłonie:: 
— Tak, ja wiem... to straszne... wspom- 

nienie ostatniego dnia pobytu twego na wy- 
spie jest okropne... ale gdybyś zgodziła sie 
przyjąć ją, zrobiłabyś dobry uczynek. 

— Dobry uczynek? 
— Jestem przekonana. Nieszczęśliwa ko- 

bieta, widocznie, cierpi bardzo. Poznałem ją 
przypadkowo, na kilka tygodni przed nadej- 
ściem twej depeszy Z „Juvenji““. Ona chce 
mówić z tobą o tym biednym Nortonie, któ- 
ry umarł, jak bohater. Ona chce posłyszeć od 
ciebie o nim, to takie naturalne! Pewnie go 

. kochała, a myślę z tego, co ty mówiłaś, on 
też ją kochał! 

Marietta z trudnością opanowała burzę 
uczuć i myśli. Zdławiła w sobie wstręt i 

nienawiść do zdrajezyni i coś, w rodzaju 

zazdrości i po dłuższem milezeniu, odpowić- 
działa : 

— Dobize, pomówię z nią, 
— W tamtych czasach, była to sensacyj- 

na sprawa, — ciągnęła dalej gadatliwa dama. 
Maykel zna jej gnęża i nie lubi go. To czło- 
wiek dwulicowy, a przytem oba jego oblicza 
są antypatyczne. Wszysey żałują jego żony, 
współezuli jej bardzo. Podobno ona i Norton 
spotykali się często — ona musiała być tro- 
chę starsza od niego, — mąż wiedział o wszy 
stkiem, ale milczał. Nie wiem, jak długo to 
trwało, ale raz wrócił nieoczekiwanie do do- 
mu i znalazł oboje w sypialni, przy stole, 
na którym leżały wszystkie klejnoty, wyjęte 
z ogniotrwałej kasy. Nikt nie wie, właściwie 
co wtedy zaszło między nimi. Dosyć, że Nor- 
ton ledwie nie zabił męża tej pani. Służba zna 
lazła Kasvella nieprzytomnego, z rozbitą gło- 
wą. Kasvel! nie rozpoczynał żadnych kroków 
przeciw Nortonowi, dopóki nie wyzdrowiał, 
ale kiedy wydano rozkaz aresztowania go, 
Norton uciekł i wszyscy byli pewni, że to 
Mrs. .Kasvell uprzedziła go o poczynaniach 
męża... Potem złapano go w Hong-Kongu. A 

O to piszący. Godniejszą uznania 
Jest, prosto z serca, szezerych kartek para, 
Niż tomy całe innych małpowania. 

Poeta właśnie stara się być sobą: jego 
wiersze, bezpretensjonalne pod względem for- 
my, są przedewszystkiem szezere: odzwiercia- 
dlają one przeżycia i myśli Polaka-patrjoty, 
który z bronią w ręku walczył o wolność Oj- 
czyzny i który zrządzeniem  srogiego losu 
musiał spędzić życie na obczyźnie. 

Zbiór wierszy „Ostatki z chatki'* jest cie 
kawym wizerunkiem duszy człowieka, który 
w prologu mówi o sobie: „Rymokletą zrodzo- 
ny, umrę — Tymokletą““ !.. 

RAYA PRIIMTI K 

CZY WIESZ OBYWATELU, 2E Z GRUZLICY 
UMIERA DWA RAZY WIĘCEJ OSÓB, NIŻ 
NA OSIEM NAJBARDZIEJ ROZPOWSZECH- 
NIONYCH CHORÓB ZAKAŻNYCH RAZEM. 
OBOWIĄZKIEM WIĘC KAŻDEGO JEST WAL 
KA Z TYM GROŹNYM, A NIEUBŁAGANYM 
BICZEM LUDZKOŚCI. POPIERAJCIE „DNI 
PRZECIWGRUŹLICZE*! POPIERAJCIE BUDO 
WĘ SANATORJUM NA WILEŃSZCZYŹNIE! 
KUPUJCIE NALEPKI PRZECIWGRUŻLICZE... 

„A A A) Ak 

Giełda warszawska 
Z DNIA 28 LIPCA 

Belgja 124.90 — 125.21 — 124.59. 

   

       

     
[III TAR 

  

Holandja 360.80 — 361,70 — 369,90. 
Londyn 29.83 — 29.98 — 29.68. 
Nowy York czek — 6.81 — 6.73. 

  

Nowy York kabel 6.78 — 6.82 — 6.74. 

  

   

Paryż 35.01 — 35.10 — 34.92. 
Prag 4 — 26.60 — 26.48. 
Szwajcarja 172,97 — 173,40 — 172,54. 
Berlin 213.30. 

'Tendencja niejednolita. 

PAPIERY PROCENTOWE 
3 proc. pożyezka bud. 39.50. 

4 proe. inwestycyjna 104. 
Ta sama seryjna 110.50. 

5 proc. konwersyjna 45—46. 

Dolarówka 49.50 — 49.75. 

Stabilizacyjna 52 — 52,75 — 52,25 i 58 
(drobne). 

4.5 proc. L. Z. ziemskie 41,75 — 41.25— 
(drobne). 

8 proc. warszawskie 42,25— 42.50. 

AKCJE 

Bank Polski 81,50 — 80 — 80.50. 
Starachowice 10,25. 

Lilpop 11,25 — 11,50 — 11,25. 

POŻYCZKI POLSKIE W N. YORKU: 

Dolarowa 62,50. 

Dillonowska 70.50. 
Stabilizacyjna 70.50. 
Warszawska 45. 

Śląska 48,50. 
Dolar w obr. pryw. 6.72 — 6.73. 
Rubel 4.82. 
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PRZETAR 
Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie 

ogłasza piśmienny przetarg ofertowy na wy- 

konanie instalacji centralnego ogrzewania w 
Zakładzie Anatomji Opisowej przy ul. Zakre 
towej 23. Przetarg odbędzie się w dniu 10 
sierpnia 1933. r. o godz. 12 w lokalu Biura 
Techniczno - Gospodarczego Uniwersytetu 
przy ul. Uniwersyteckiej 3. Piśmienne oferty 
winny być złożone do tego dnia do godz. 10- 
tej w Sekretarjacie Uniwersytetu. 

Wadjum przetargowe w wysokości 1 proe. 
zaoferowanej sumy należy wpłacić do Kasy 

Skarbowej lub do Biura Techniczno - Gospo 
darczego. Ślepy kosztorys za zwrotem kosz- 

tów można otrzymać w Biurze Techniczno - 
Gospodarczem. Tam również można codzien- 

  

nie od 12 do 13 godz. przejrzeć ogólne i 1е- 
chniczne warunki wykonania robót przez 

przedsiębiorców, projekt robót i projekt u- 
mowy, obowiązujące ofertanta. 

Uniwersytet zastrzega sobie prawo wybo- 
ru ofertanta oraz prawo zredukowania ilości 
robót lub nawet zupełnego ich zaniechania. 

Z REKTORATU UNIWERSYTETU 
STEFANA BATOREGO W WILNIE 

Opoczyński. 
REKTOR 

zaraz potem przyszła wiadomość o zatonięciu 
„Ardenu''. A potem nie absolutnie, aż do 
twojej depeszy z „Juvenji'*. Dopiero czyta- 
jąe w gazetach o twoich przygodach, dowie- 
dzieliśmy się o przygodach Nortona. Zrozum 
teraz, co przeżyła Mrs. Kasvell, jak myśl o 
Nortonie musi ją prześladować! A ja nieraz 
myślę sobie, że gdyby on żył, możebyś i ty 
go pokochała ? 

— Tak myślisz? — uśmiechnęła się Ma- 
rietta. Ž S 

— 0, nie wątpię ani na chwilę. Nie sły- 
szałam o nim nie złego, prócz tej zagadkowej 
historji z Kasvellem, a to co zrobił dla cie- 
bie, świadczy o nim bardzo dobrze. Czyż on 
nigdy nie opowiadał tobie swojej historji? 

Opowiadał, naturalnie, — odpowie- 

działa Marietta pewniejszym głosem. — Wszy 
stko się zgadza z tem, eo mi opowiedziałaś. 
Ale on mówił, że nigdy nie kochał Mrs. Kas- 
vell i wcale nie miał zamiaru uciekać z nia, 
tylko chciał pomóc jej do uzyskania wolno- 
ści. Ale po tym wypadku, przekonał się, że 
ona nie zamierza stanąć w jego obronie. Dla- 
tego uciekł z Anglji. 

— 0,.teraz rozumiem doskonale, — za- 
wołała kuzynka, — rozumiem czemu ją — *а 

sprawa tak gnębi! Wyrzuty sumienia! Nie- 
stety — zapóźno! A ja myślę, że jednak on 
musiał kochać się w niej. W tym wieku, to 
byłoby zupełnie naturalne. 

Marietta miała ochotę wyznać dobrej 

kobiecie całą prawdę, ale musiałaby zdradzić 
tajemnicę Nortona, co mogło mu zaszkodzić. 
Musiała być ostrożną i cierpliwą. W oczach 

jej przemknął obraz: w świetle zapalonej za- 

pałki piękna twarz i ręka w kajdankach. 
Na to wspomnienie twarz jej rozjaśniła 

się, a wyraz oczu stał się! łagodny i czuły. 
Gdyby nawet kochał żonę Kasvella... 

Marietto, — powiedziała kuzynka. 
wpatrując się badawczo w jej twarz, — dziw 
na z ciebie dziewczyna. 

— Dlaczego? 
— Trudno mi to wytłumaczyć, Przeszłaś 

przez takie niebywałe próby, a jednak chwi- 
lami wydaje mi się, że znalazłaś w nich szczę 
ście. Mam wrażenie, że jesteś jakby prześwie- 

tlona z wewnątrz. Chciałabym widzieć cię 

szczęśliwą. 
W tej chwili poczciwa kobieta umilkła 

zmieszana: bo gdyby Marietta była zakocha- 
na w Nortonie, to spotkanie z żoną Kasvelia 

byłoby dla niej ciężką próbą. 

  

S:nszcyjny 

podwójny program! 

„PP Znak „ES 
„DOUGLAS FAIRBANKS 

Mocny drama 
zespół 
gwiazd.: na drzwiach ?? 

iMARY PICKFORD w neśmiert dziecie W. 

Szekspira POSKRONIENIE ZŁOŚNICE 
+ żywiołowych namiętn. współcz. życia, Zuakom. 

Rod Ia Rrgue, Beity Bronson, WII. Boyd. 
Ceny zniżone: 1 s. balkon 25 gr. parter 54 gr. wieczor. od 40 gr. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.20 

  

„UDO 
Dziś premjera! Wielki podwójny program. 

„PORUCZNIK AARYNARKI 
„Z ROZKAZU KSIĘŻNICZKI "LT" 

tiim ilastrnjący życie w Legii 
Cudzoziemskiej 

Ceny zniżone: Balkon dzienny 25 gr., wiecz. 40 groszy. — 

  

  „PAŃ: 
OGŁOSZENIE 

Zarząd Miejski miasta Wilna powiada- 

mia, że sporządzony został plan zabudowy al. 
Miekiewicza na odcinku między ul. Tatarską 
i Wileńską. Zgodnie z art. 30 i następnemi 

artykułami ustawy budowlanej z r. 1929 (Dz. 
U. R. P. Nr. 23 poz. 202), plany zostały wy- 

łożone do publicznego wglądu na okres 4-ty- 

godniowy od dnia ogłoszenia, w biurze Wy- 
działa Pomiarów i Regulacji w godzinach u- 
rzędowych. Osoby zainteresowane mogą zgła- 

rzuty przeciw zamierzeniom Zarządu 
kiego na pismie w okresie następnych 

2-ch tygodni. м 
SYYYTYYYYYYYYYYYYYYYYVYYYYYYTYYYYTYSYYYYYYTYYI 

OGŁOSZENIE ° 

Zarząd Miejski m. Wilna ogłasza 
targ na malowanie mostów 

Zarzecznego. 
Oferty zawierające ceny na każdy most 

oddzielnie wraz z kwitem Kasy Miejskiej na 

wpłacone wadjum w wysokości 5 prace. ofero- 
wanej sumy, oraz podpisanemi przez tegoż о- 

ferenta warunkami technieznemi, należy skła 
dać w Kancelarji Sekcji Technicznej (ul. Io- 
minikańska 2, pokój 52) do dnia 10 sierpnia 
1933 r. godz. 12-ta. 

Warunki techniczne wydaje 
Sekcji Technicznej pokój 52. 

Zarząd Miejski m. Wilna. 
GWTYFYVYYTYTYWYYYYTYYYYYYYTYYYYWYTYWYSYTYNY497 

    

  

  

  

   

prze- 

Raduńskiego i 

        

Kaneelarja 

Do akt Nr 608-33. 

OBWIESZCZENIE. 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie VI-go 

rewiru W. Cichoń, zamieszkały w Wilnie ul. 
Wiwaulskiego 6 m. 19 па zasadzie art. 1030 

U. P. C. ogłasza że w dniu 10 sierpnia 1933 
r. od godz. 10 rano w Wilnie przy ulicy 
Ludwisarskiej nr 5 m. 1 odbędzie się sprze- 
daż z przetargu publicznego ruchomości, na- 

leżących do Samuela Bekkiera - Zaka i skła 
dających się z umeblowania mieszkania, 0- 
szacowanych na sumę 1850 zł. 

Komornik W. CICHOŃ. 
YYYYYVYYYYYYYYYYYYYVYYYYYYTYVYYYYYYYYYVY*YVYN 

Do akt Nr. 607-33 

OBWIESZCZENIE. 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie VI-go 
rewiru W. Cichoń, zamieszkały w Wilnie ul. 
Wiwulskiego 6 m. 19 na zasadzie art. 1030 
U. P. ©. ogłasza że w dniu 61 sierpnia 1933 
r. od godz. 10 rano w Wilnie przy ulicy 
Miłosiernej Nr 6 odbędzie się sprzedaż z prze 
targu publieznego ruchomości, należących 
do firmy „S Ł A D* i składających się z 
maszyny tabletkowej niemieckiej, maszyny 
dziesięciosztampowej do wyrabiania tabletek 
sacharyny i maszyny do prasowania i dru- 
ku oszacowanych na sumę zł. 1513. — 

Komornik W. CICHOŃ. 

-. med, RENRYK RODZIŃŚKI 
przeprowadził się 

ul. Mickiewicza 22-a m. 20 
Ordynnje codziennie od 4 m, 30 — 6 godz, 

prócz świąt | 

  

    

Na żądanie publiczności jeszcze dziś 
łilm o wyjątkowej wartości artystycz- 

nej i niezwykiem powodzenia 

Dziś wielki podwójny program! 

  

  

  

  

w Warszawie 

  

Szkoła Gospodarstwa Domowego 

i Szkoła Zarządczyń 
im. JENERAŁOWEJ ZAMOYSKIEJ 

przyjmuje zgłoszenia 

UL. ŚW. TERESY 2 M. 3 TEL. 970-91. 

Poszukuje się 
—3 dobrze amebio- 

wane pokoje z używść- 
nością kuchni z wszel- 
kiemi wygodazi ( 
zienka) w centram mis 
sta Zgłoszenia do PAT 
Wiłeńska 14 dla „Malė; 
Rodziny*. 

m
 

PRACY 
YETYVYYYYYONYNYWETE 

           

  

450 H. P. 
siły wodnej 
do wykorzystania 

| maj. LANIWATÓW 

  

     

  

    

     

  

  

Francaise 
bienrecommandėeche- 
che place. Wilno, Z= 
rzeczna 16—3 A. Z 

BUCHALTER - BILĄX 
SISTA ze znajomoeścz- 
buchalterji hadi, prze- 
mysł. - fabrycznej, ro 

  

LE T NISKO 
PENSJONAT 
w majątka o ćwierć 
klm, od st. Gudogsj.— 
Miejscowość zdrowa.— 
Posilek obłty 5 rszy 
dziennie. Adres: A. Ko- 
wslewska poczta Gudo- 
gai; lub dowiedzieć się 
Trocka 3 firma Bcia 

  

Gołębiowscy. nej przyjmie pracę zz 
minimalnem wynagr. w | 

MAAAAAAAMAAALAMABAIS | Wilnie lub na. prowincė 
Lekale Wil, Garbarska 17 - 
пн 10. 

Potrzebne Ę Ę „Gorzelany 
bahalter lub ekonom, 
z ukofczorąszkoją ge- 
rzelnicz4ą w Dublanack 
z kilkcleinią prakiyžę 
gorzelniczą i rektyfika- 

MIESZKANIE 
5 cio pokojowe, system 
kcrytarzowy — na 
Zwierzyńcu blisko mo: 
atu. Oferty do Redskcjj 

  

> Т. ©. cyjne, z dobremi refe- 
żę =" rencjzmi obejmie posa- 

Poszukuję dę od zaraz, łaskawe 
mieszkanio od 3 —5 terty ki - 
pokoi z wygodami, sło- Lao оНЕ Lsudyszki poczta Poć- 

  

NEZENEEWWEZZEEESEB Neczne, suche. Oferty brodzie dla S, "LEKATZE Lekc e Wi. Stadnicki Dąbrow- EA sud - 
i skiego 12. STUDENT FREE PORMYTCACRZE on 1 —rnnbura. Udzieli pomocy w nam т „- — —- ‘О 1-go SIERPNIA! ce jmi zelkie DOKTOR Pianistka, 3 pokoje, alkoya, wan inne es 4 Blumowicz dobry pedsgog. Prag- na, parter w dziedziū- utrzymanie — й nęłaby udzielać lekcji cz — 90 złotych. — па wieś. Zgłoszenia — Choroby skórne, wene- muzyki lab też podjąć — — — — © “ — pod: Wilno, ul. Zamke ryczne i moczopłciowe. się innej pracy, Laska- 

WIELKA 21 — tel. 021 wę zgłoszenia” we zgłoszenia adreso- 

  

4 pokoje, wanna, bal- 
OD 15 SIERPNIA — ма пг 5 (sklep owośe- 

wy). 'Fr. Krymski. 
  

od 9—1 i 3—7 wać proszę: Warszawa, kop 1570 piętro - — — 
W. Z.7P._23. Bietus Só ik Kozi- front — 120 złotych Były wojskowy 

Pa GOA SR a SS is use miesięcznie., - Oglądać znajdnjący się obecnie 
Bliższe Sa” OK w m ciężkich ma- 

i 2 я ( terjalnych  warunkact Курно Letniska że u gospodarza — ul. błąga "o. jakąkolwiek 
RZED Ś-go Jakóba 16 m. 3. pracę, Chocimska © 1 SP, RR ra 

A 4 — 5 POKOJÓW — — — — — — 
——————— PENSJONA T blisko śródmieścia — Młody 

Kupię w _Andrzejkowie e poz — Zgłosze- człowiek w bardze cigž- 
= nia ziemi ornej około 16 ha Świtezią Wandy 

w odległości ed Wilna wieć - Frydrychowej. : HG. 
„Siowa““ pod kich warunkach przyj- 

mie jakąkolwiek pracę 

  

  

nie dalej 15klm. Oferty Pokoje słoneczne wspól — — — — — — — 
A.S w Administracji ny salon i taras, bibljo- M I E SZ KANIE zagaczył ori: 
„Słowa* teka, pianino, kuchnia 6 pok. do wynajęcia. Witko 
= s a 2 = aim Isės a Ge o: 10 (d. dok- pozwy 

AUT ziennie. Doskon torski), 

marki „Chevrolet, typu Piel, auto, dojazd z Ba- -- —— m Žaub 
„Sedan“  limszyna 6Tanowicz lub Nowo- 2 POKOJE Dy 
cyl., w doskonałym sta- gródka autobusem. Ce- z przedpokojem, osob- - wą 
nie, okazyjnie do sprze- ny 3,50, 4 i 4,50 w za- 
dania, — Wiadomość: leżności od pokoju. — 
Wilno, Kasztanowa 4 Poczta Walówka koło 
m. 17 do 12 godz. St. Nowogródka  Andrzej- 
Suchecki. kowo. 

  

to piękna, modrooka blondynka, bardzo po- 
ciągająco. Miała około trzydziestu lat. 

— Jestem pani niewymownie wdzięczna, 
że zgodziła się pani przyjąć mnie, — powie- 
działa onieśmielona, witając się. — Po tem 
wszystkiem, eo pani przeszła... Ale pani do- 
myśla się, zapewne, dlaczego proszę o tę roz- 

mowę ?.. 
Marietta skinęła twierdząco. 
— Byłabym taka wdzięczna, gdyby pa- 

ni zechciała opowiedzieć mi o p. Nortonie. 
Pani wie, że wieźli go tutaj na sąd? 

— On tego nie tail. 
— To w jego typie! Wiedząc, co było 

między nami, pani zrozumie, jakim ciosem 
dla mnie była wiadomość o aresztowaniu go 
w Hong-Kongu? 

— Naturalnie. 
— Ach, to było straszne! Ale jeszezc- 

straszniejszą była wiadomość 0  utoniecim 
„Ardena““**, 

Marietta zaczęła myśleć, że Mrs. Kasvell 
przywiodła do niej ciekawość, a nie wyrzuty 
sumienia. Jednak starała się nie zdradzić 
swego rozezarowania. 

— (zy Norton nie opowiadał pani o tej 
nieszczęsnej historji, która zdarzyła się nam 
w Londynie? Pewnie opowiedział, to takie 
do niego podobne! 

Wspominał mi o tem. Nie znam szczegó - 
łów. 

Marietta opowiedziała gościowi o zato- 
nięciu okrętu, o pobycie na wyspie i o wal- 
ce Nortona z Fitchem. Powtarzała to samo, 
co już tyle razy mówiła. Mrs. Kasvell słucha- 
ła, kiwając głową, ale widać było, że to jej 
nie wzruszało. 

— O, tak, tak, pozraję go w tem wszyst- 
kiem! Właśnic tak musiał postąpić. On jest 
zawsze gotów do poświęceń dla kobiety... Czy 
ox mówił pani cos c mnie? 

— Ba1dzo mało, — odpowiedziała zimno 
Marietta. -— ©czywiście, że czuł do pani żał. 
Mówił, że nie było między państwem miłości, 
że chciał Lylke dopomódz pani. 

Mrs. Kasveil zagryzła wargi i odpowie- 
działa niepewnie ;: Е 

— Tak, 1е20, &© się nazywa miłością, 
nie było między nami, to prawda. teraz, kie- 
dy biedaka niema na świecie, wyznaję, bez 
wstydu, że żałowałam, że nie było tego. 

— Ja go kochałam, — dodała, po chwili, 
wyzywającym tonem. — Gdyby pani znała 
mego męża, nie dziwiłoby to panią. Ale on 
nie rozumiał mnie, myślę, że wogóle nie wie- 

  

  

  

Mrs. Kasvell zjawiła się nazajturz. Byładział co to jest miłość. Teraz, wspominajac 

  

przeszłość, widzę jasno, że cała ta sprawa 
polegała na nieporozumieniu. Wszystko tak 
poszło, bo on idealizował mnie, postawił mnie 
na jakimś nieistniejącym piedestale... A ja 
niestety, jestem zwykłą kobietą. Nie wiem, 
dlaczego ja to wszystko mówię pani... Czy 

pani się gniewa? 
— Nie, proszę mówić dalej. SA” 

— To było pierwszem nieporozumieniem. 
A drugien była jego ucieczka. S 

— Dlaczego ucieczka była nieporozumie- 
niem? 

— Bo on nie powinien był uciekać. U- 

ciekł z mojej winy i ja nie mogę sobie tego 
przebaczyć. Ale wtedy wszystko wydawało 

się zupełnie inaczej. : 8 
— Dlaczego pani przypisujesz sobie wi- 

nę? 
8 Twarz Mrs. Kasvell przybrała wyraz ta- 

jemniczy i prawie uroczysty. 

— Nie powinnabym była pani tego mó- 

wić, ale wkrótce wszyscy się dowiedzą, więc 

już wszystko jedno. Tej nocy, kiedy mąż nas 

znalazł razem, błagałam Nortona, żeby mnie 

wywiózł gdzieś. Życie z mężem było dla mnie 
nie do zniesienia. Ale Norton odmówił mi: 
To oburzyło mnie, jak oburzyłoby każdą inną 
kobietę, na mojem miejscu. W jednej chwżli 

spadłam w jego oczach z piedestału! Jedyny 

pomocą, którą zgadzał się mi okazać, były 

starania o pieniądze na ucieczkę dla mnie. 
Nie miałam własnych pieniędzy, a męża ba- 
łam się bardzo. Pani wie, na czem się skoń- 
czyło spotkanie z moim mężem? 

— Kiedy mąż wyzdrowiał, oznajmił, że 
rozwodzi się ze mną, jeśli powiem choć jed- 
no słowo w obronie Nortona. Było to dla 
mnie równoznaczne z wyrzuceniem na ulicę. 
Szalałam ze strachu, łkałam nocami, ale nie 
mogłam nie zrobić. Wtedy poradziłam Norto- 

nowi, aby uciekł. Był to błąd z mojej strony, 

ale czyż mogłam przewidzieć, że skutki będą 

tak tragiezne? 

Batystową chusteczką otarła łzy. Mariet- 

ta nie miała ochoty pocieszać ją. 
— Teraz, chwała Bogu, wszystko się 

zmieniło, — mówiła dalej mrs. Kasvell. — 
Odziedziczyłam pewien majątek i rozwodzę 
się z mężem. Wkrótce przeczyta pani o tem 

w gazetach. 

— (zy pani nie przychodziło na myśl, że 
powinnaby pani zrobić jedną rzecz? — zapy- 
tała drżącym głosem Marietta. 

— (0? Norton nie żyje i 
mi jedno. 

teraz wszystko 

z: ocz elektr. Z GUBI©NY 
używalnością łszienki+ weksel — wystawiany 
telefone, umeblowane przez Szaję Bradas 
do wynajęcia. — Ul. bez dsty płatności ue 
Bskszta 14 m. 4. sumę dol. 28 — aunie- 
= -- ważnia się.   

  

i 2 Może pani zmyć hańbę z jego nazwž- 
ska! 

Piękna blondynka nie ukrywała zdumie- 
nia. 

— Nigdy nie myślałam o tem. Czy pań 
myśli, że teraz mogłoby to mieć jakieś zna- 
czenie ? 

— To zawsze ma znaczenie! 
zrobiłaby to, gdyby on powrócił? 

— 0, naturalnie! 
— Więc czemu pani się waha? Pani mó- 

wi, że kochała go. Proszę tego dowieść. Che 
ciaż on panią nie kochał, to nie daje pani 
prawa pozostawiać na jego imieniu tę plamę 
niezasłużoną. Ale pani pewnie boi się! Nata- 
ralnie: pani się boi! ! 

Głos Marietty był drżący, «aczy bty- 
szezały, a na twarz wypłynął ciemny rumie 
niee. 

Była tak zmieniona, że mrs. Kasvell przy 
glądająca się jej ze zdziwieniem, westchnęła 
i uśmiechnęła się krzywo. 

— Zdaje mi się, że pani sama jest w nim 
zakochana, — zauważyła sucho. — Nie w 
tem niema dziwnego! Przypuszczam nawet. 
że odpłacał pani tem samem uczuciem. Pani 
tak mówi, jakby między wami istniała wiet- 
ka, prawdziwa miłość. Zresztą to nie moja 
rzecz. 

Kilka sekund trwało milezenie. Mrs. 
Kasvell rozmyślała. Może usiłowała wyebra- 
zić sobie miłość Nortona i dziewczyny, wśród 
palm? у 

— A gdybym powiedziała, że rzeczywi- 
ście kochałam go? — zapytała półgłosem ze 
wzruszenia, Marietta. 

Blondynka drgnęła i roześmiała się. 
— Jaka pani dziwna! Czemuż pani odra- 

zu tego nie powiedziała? Zrozumiałabym pa- 
nią odrazu. Teraz wszystko jest dła mnie ja- 
sne! Proszę mi wybaczyć, że zadużo wygada- 
łam. Ale pani rozumie, że ja nie mogę mieć 
żadnych pretensyj. Co, według pani, powin- 
nam zrobić dla niego? 

— Ja myślę, że pani powinna przysłać 
list do mnie, z obietnicą, że na pierwszą proś 
bę krewnych, lub władz, gotowa jest pani e- 
znajmić publicznie, że on nie jest winien. Że 

to pani sama wyjęła klejnoty z kasy sgnie- 
trwałej, w celu spieniężenia ich dla siebie 
na ucieczkę, a Norton, wezwany przez panią, 
0 niczem nie wiedział. Ja myślę, że to wystar- 
czy. 

Czy pani 

(D. ©. N.) 

Redaktor w/z Witold Tatarzyńsk: 

  

KOBIETO, NIE GRZESZ - 
Wyświetia się również po raz pierwszy w Wilcie dźwiękowy a k r 0 b a tyc zn y fil m 

Ceny na 1 s. balkon 25, parter 54 gr. 

si
s 
ii
i 

Ais 
ini

 

| 

  

t
y
 

dia 
ŚR

O 
i 

A 
c
 

A 
o
 

A 
o
 

d
A
 
d
a
 
AK

 

  

4 
w 

 


