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TELEGRAMY Hitler | autonomiści nadreńscy 
HENDERSON KANDYDUJE DO IZBY 

GMIN 

LONDYN. PAT. Zarząd Labour Party 
na wczorajszem posiedzeniu postanowił wysta- 

wić kandydaturę Hendersonan w wyborach, 

uzupełniających w okręgu Cley Cross w hrab- 

stwie Derby. Przejście tego kandydata jest pe- 
wne. Oznacza to, że od jesieni Henderson wej- 

dzie z powrotem do lzby Gmin i rzecz oczy- 
wista, znowu obejmie stanowisko przywódcy 

opozycji, sprawowane narazie przez Landsbu- 

ry'ego tylko zastępczo. — Będzie to wymagało 
ustąpienia Hendersona ze stanowiska przewod- 

niczącego konferencji rozbrojeniowej. 

OFENSYWA POWIEFRZNA PRZECIW- 

KO BUNTOWNICZYM SZCZEPOM 

LONDYN. PAT. — Administracja brytyj- 

ska w Indjach postanowiła rozpocząć szeroko 
zakrojoną ofenzywę powietrzną przeciwko 

zbuntowanemu szczepowi Mohmanów: na pół- 

nocno-zachodniej granicy Indyj. Oddziały wojsk 

lotniczych z Iraku są już w drodze do Pesha- 

waru, skąd według zapowiedzi oficjalnej odle- 

cą aeroplany bombowe na obszary objęte pow- 

staniem. 

KATASTROFA SAMOLOTU 

PASAŻERSKIEGO 

BUKARESZT. PAT. — Aeroplan towarzy- 
stwa Cidna, lecący z Paryża przez Białogród 

do Bukaresztu, lądując w godzinach wieczor- 

nych w okolicach Bukaresztu, osiadł na mocza 

rach i skapotował. Jeden z pasażerów został 
lekko poraniony. Aparatpoważnie uszkodzony. 

UDAREMNIONY ZAMACH 

BUDAPESZT PAT. Centralne biuro 
policji ogłosiło następujący komunikat: Biu- 

ro policji otrzymało wiadomość 0 rzekomo « 
projektowanym zamachu na osobę preze- 

sa rady ministrów. Policja rozpoczęła śledz- 
two i aresztówała szereg osób, które oddane 
zostały do dyspozycji prokuratora. 

Dalsze poszukiwania mieć będą na celu 

wyjaśnienie szezegółów zamierzonej zbrodni 
oraz ustalenie okoliczności, które pozwoli, 
stwierdzić, czy władze mają. do czynienia z 

rzeczywistym projektem zamachu. 

MOTOCYKL WPADŁ NA KOLUMNĘ 

SZTURMOWCÓW 

BERLIN PAT. — „Ubiegłej nocy na moś- 

cie Schoenebach jadący motocykl wjechał w 

maszerującą kolumnę szturmowców hitlerow- 
skieh. Jeden ze szturmowców został zabity. 

5-ciu ciężko rannych. 

STRAJK TRAMWAJOWY 

W POZNANIU 

POZNAŃ. PAT. Strajk tramwajarzy, który 
wybuchł w sobotę rano, został dziś warunkowo 

zlikwidowany. Postulaty strajkujących mają 

być rozpatrzone przez władze. We wczesnych 
godzinach popołudniowych ruch tramwajowy 

został przywrócony. 

SEN. MELLON — *NAJBOGATSZYM 
CZŁOWIEKIEM AMERYKI 

PARYŻ. PAT. Najbogatszym  człowie- 
kiem Stanów Zjednoczonych jest obecnie An- 
dre Mellon, b. sekretarz skarbu, którego fortu- 
na wynosi 2.492 miljony dolarów, a roczny do- 

chód — 60 miljonów dolarów. 

  

NIE BERLIN, LECZ NOWY YORK 

Piątkowa depesza o napadzie na redaktora 
„Kurjera Porannego" Paciorkowskiego, które- 
mu zrabowano 10 dolarów, datowana była 

omyłkowo, wskutek chwilowej przerwy w trans 

misji radjowej, z Berlina, zamiast z Nowego 
Yorku. Nie stolica Niemiec, lecz druga sto- 

lica Stanów Zjednoczonych była widownią 

wzmiankowanego napadu na dziennikarza pol- 

skiego. 

 WROBREYEZZE TROW RZA ZOZOROSS CZ IS 

PARADA LOTNICZA 
W LOS ANGELES 
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W Los Angeles (Kalifornja) odbyła się wiei 

ka parada amerykańskiej floty powietrznej, 

której przypatrywały się setki tysięcy widzów 

PARYŻ, PAT. — Władze niemieckie doko- 

nały w ostatnich dniach w Palatynacie wielu 
aresztowań, M. in. uwięziono kilka osób, które 
w r. 1923 odegrały czynną rolę w nadreńskim 

ruchu separatystycznym. Wśród aresztowanych 

znajduje się siostra Franciszka Józefa Heinza, 
przywódcy autonomistów nadreńskich, który za 
mordowany został w swoim czasie przez prze- 
ciwników politycznych. 6 osób z pośród areszto 
wanych przewieziono do szpitala, ponieważ w 

czasie rewizji dokonywanej w ich mieszkaniach 
zbito ich w nieludzki sposób. 

Aresztowania są w sprzeczności z konwen- 

cją londyńską, która zobowiązywała rząd nie- 
miecki do całkowitej amnestji dla zwolenników 
autonomii. 

„La Concorde* pisze, iż aresztowania w 

Palatynacie, a w szczególności rewizja u Sio- 

stry Heinza, miała na celu wyłowienie pewnych 
dokumentów, które mogą poważnie skompromi- 

tować Hitlera. Podczas jednego z procesów po- 

fitycznych, Hitler zapewniał uroczyście, iż nic 
go nie łączyło z ruchem autonomistów nadreń- 

skich i że nie znał nigdy osobiście Heinza. Tym- 
czasem czasopismo „Das  Reichsbanner*  je- 
szcze przed dojściem do władzy Hitlera ogło- 
siło szereg dokumentów, z których wynikało, 

iż Hitler korespondował z Heinzem. Reproduko- 
wana była również fotografja, na której Hitler 
siedzi obok Heinza. Autentyczność tych doku- 
mentów potwierdziła pod przysięgą siostra 
Heinza, Władzom niemieckim chodzi najwidocz- 
niej o unieszkodliwienie niebezpiecznego świad 
kai zniszczenie kompromitujących dokumentów 

OSKARŻENI O PODPALENIE REICHSTAGU. 
PARYŻ. PAT. — Heiena Dymitrowa, sio- 

stra jednego z bułgarów komunistów, oskarżo- 
nych o udział w podpaleniu Reichstagu, zamie- 

rza rozpocząć w najbliższym czasie objazd sto- 
lic europejskich, celem przeprowadzenia akcji 
ratowania brata przed grożącą mu karą śmier- 

ci. 
Przedstawiciel „Le Remipart" odbył rozmo- 

wę z adwokatem Dymitrowa, Popowa i Tane- 

wa — Deczewem, który oświadczył, iż władze 

niemieckie odmówiły pozwolenia na widzenie 
się z oskarżonymi. „Z klijentami moimi — 0- 
świadczył Deczew musi się w więzieniu nie- 

mieckiem dziać coś niedobrego. Mam wszeikie 
dane do przypuszczeń iż Tanew odebrał sobie 
życie. Na listy moje do trzech oskarżonych, żą- 

  

dające orzesłania formalnych upoważnień do 
przeprowadzenia obrony, od Tanewa odpowie- 

dzi nie otrzymałem. Czy przypadkiem Tanew 
nie popełnił „oficjałnego samobójstwa?* — za- 
pytuje mec, Deczew. 

BERLIN. 28-7. — Biuro Wolifa donosi, że 
oskarżeni w związku ze sprawą podpalenia 

Reichstagu otrzymali obrońców z urzędu. Obro 
nę prowadzić będą trzej adwokaci z Lipska: 
Seuifert, Hubert i Teichert. Z miarodajnej stro 

ny podkreślają, że mianowanie obrońców mu- 

siało nastąpić z urzędu, ponieważ oskarżeni sa- 

mi nie skorzystali z przysługującego im prawa 
wolnego wyboru, oraz z uwagi na zbliżający 

się termin rozprawy. 

Gen. Balbo czeka poprawy pogody 
SHOAL HARBOUR. PAT. — Silne wła- 

R i gęsta mgła na Atlantyku uniemożliwiają 

w dałszmy ciągu odlot eskadry włoskiej 

Balbo w kierunku Irlandji lub Hiszpanii. 

gen. 

  

Zjazdy górników w Katewicach 
KATOWICE. PAT. — Dziś odbyły się w 

Katowicach dwa zjazdy górników związku gór” 

niczego Z.Z.Z. oraz C. Z. G.. Na zjazdach tych 
uchwalono rezolucję, protestującą przeciwko 
orzeczeniu komisji rozjemczej, regulującemu 

płace w górnictwie. 

Zjazd Z.Z.2i uchwalił ponadto zwołać w 
dniu 6 sierpnia w Katowicach i Rybniku wiece 
protestacyjne, Zjazd C.Z.G. uchwalił wezwać 
zarząd do podjęcia rokowań z innemi związka- 
mi celem zapoczątkowania wspólnej akcji w 
obronie płac w górnictwie. 

Ujęcie fałszerza pieniędzy w Poznaniu 
POZNAŃ. PAT. — Z soboty na niedzielę 

policja przeprowadziła rewizję w mieszkaniu 
niejakiego Jana Procha, podejrzanego o  fał- 

szowanie i rozpowszechnianie iaiszywych mo- 
net. 

W czasie rewizji znałeziono rozmaite urzą 
dzenia do Fabrykacji monet, wobec czego Pro 

EE 

Anglia zdobyła puhar Davisa 
PARYŻ PAT. — W trzecim dniu finało- 

wego meczu o puhar Davisa między Francją 
a Anglją Cochet (Francja) spotkał się z Au- 
stinem (Anglja), bijąc go po ciężkiej 5-seto- 
wej walce 5:7, 6:4, 4:6, 6:4, 6:4. 

Ostatni mecz, decydujący o zwycięstwie, 

cha zaaresztowano. Poczdas eskortowania go 
do komisarjatu Proch usiłował zbiec. Gdy po 
trzykrotnem wezwaniu Proch nie zatrzymał się, 

policja dała 4 strzały, z których trzy były celne. 
Po przewiezieniu do szpitala Proch zakończył 
życie wskutek otrzymanych ran. 

  

stoczyli pierwsza rakieta Anglji Perry z Mer 
linem. Zgodnie z przewidywaniami zwyciężył 
Perry w czterech setach: 4;6, 8:6, 6:2, 7:5. 

W ogólnej punktacji mecz wygrała Anglja 

w stosunku 3:2, zdobywając po raz pierwszy 
od wielu lat puhar Davisa. 

Wioślarze wileńscy na regatach w Rydze 
CZWÓRKA AZS-u ZDOBYŁA PIERWSZE MIEJSCE 

RYGA PAT. — W biegu czwórek a- 
kademickich AZS wileński po zdyskwali- 
fikowaniu Królewca zajął pierwsze miej- 
sce przed osadą U.S. 

W biegu jedynek pierwsze miejsce za 
jał Niemiec z Królewca Schwaryn, dru- 
gie Witkowski z Wilna, trzecie—Schwe- 

beng z Rygi. | 
W biegu czwórek o mistrzostwo Łot- 

wy o wielką nagrodę Rygi pierwsze miej 
sce zajęła Germania z Królewca, drugie 
— Królewiecki Klub Wioślarski, trzecie 
— WKS Wilno. . 

25 p. ułanów Mistrzem Armii 
BARANOWICZE PAT. — Zakończy- 

ły się tu w niedzielę zawody konne © 
mistrzostwo armji. Mistrzostwo zdobył 
25 pułk ułanów, mając 898,625 punktów 
karnych, drugiej miejsce zdobył 17 pułk 

ułanów i trzecie — 26 pułk ułanów. In- 
dywidualne mistrzostwo Polski zdobył 
rotmistrz Wolski z 25 p. uł. na wałachu 
„Tambor“. 

Na boiskach i bleżniach P Polski 
POOŃ POKONAŁA HAKOAH 

LWÓW, PAT. W meczu towarzyskim wie 
deńska drużyna Hakoah przegrała z lwowską 
Pogonią 2:0 (1:0). Jest to pierwsze zwycięst- 

wo polskiej drużyny nad Wiedeńczykami. Bram 
ki strzelił Matjas i Borkowski. Widzów prze- 

szło 6.000. 

REKORDOWE ZWYCIĘSTWO WISŁY 

Ligowa Wisła w meczu towarzyskim z mi 

strzem okręgu krakowskiego Olszą bije ją 13:2 

(5:1). 

LEGJA — TURYŚCI 2:2. 

ŁÓDŹ. PAT. W niedzielę odbyło się w Ło 

dzi spotkanie piłkarskie o wejście do Ligi po- 

między poznańską Legją a łódzkimi Turystami. 
Mecz zakończył się wynikiem remisowym 2:2 

do przerwy 2:1 dla łodzian. Legja była druży- 
ną. lepszą, bardziej wyrównaną. 

POLONIA (WARSZAWA) — POLONIA (BYD 
GOSZCZ 9:0 

WARSZAWA. PAT. — Na boisku Polonii 
odbył się pierwszy mecz o wejście do Ligi mię- 
dzy mistrzem Warszawy Polonją a mistrzem 
Pomorza bydgoską Polonją. Zwyciężyła druży- 
na warszawska zdecydowanie 9:0 (3:0) 

POKAZOWE MECZE KOŻELUCHA 

WARSZAWA. PAT. Na kortach Legji wo- 
bec licznie zgromadzonych widzów odbyły się 
w niedzielę ostatnie pokazowe mecze tenisowe 

z udziałem trenera Kożelucha. 

W grze pojedyńczej panow. Kożeluch wy- 
grał z Witmanem 6:2, 6:1. W ten sposób Koże- 
luch we wszystkich rozegranych spotkaniach z 

naszymi tenisistami nie przegrał ani jednego 
seta. 

W grze podwójnej panów para Kożeluch 

— Stolarow pokonała z trudem grającą parę 
Witman — Hebda — 8:6, 6:8, 8:6. 

Motocyki wpadł 
na tłum 

BERLIN. PAT. — Podczas dzisiejszych 
zawodów motocyklowych na stadjonie berliń- 

skim wydarzyła się katastrofa. Jeden z jeźdź- 
ców wyrzucony został na wirażu z toru i wpadł 

w tłum widzów. Trzy osoby zostały zabite, a 

18 ciężko rannych. Szereg dalszych ofiar wy- 
padku walczy ze Śmiercią. Motocyklista rów- 

nież został ciężko poraniony. 
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Bezrobocie maleje 
Międzynarodowe Biuro Pracy w Genewie 

w ostatniem swem sprawozdaniu publikuje 
statystykę bezrobocia Światowego, która po 

raz pierwszy wykazuje upadek bezrobocia.— 

Tak jak wszystkie statystyki międzynarodo- 
we, i ta staty tyka wychodzi ze хпасхпет 

opóźnieniem i zawiera tylko dane odnoszące 
się do stanu z końca kwietnia 1933 roku w 
porównaniu do stanu z końca kwietnia 1932 

roku. Od połowy roku 1930 statystyki wyka- 
zywały bezustanny wzrost bezrobocia na ca- 

łym świecie. Chociaż od czasu do czasu da- 
wało się zauważyć sezonowe zmniejszenie się 

bezrobocia, to jednak poprawa konjunkturv 
nie mogła dorównać stanowi z przed okresu 

  

kryzysowego. Przeciwnie, kryzys zataczał со- _ 

raz to szersze kręgi, a tem samem rosła olb- 
rzymia armja bezrobotnych, obciążając budże 

ty państwowe olbrzymiemi wydatkami, a bcz 

robocie samo stało się poważnem niebezpie- 
czeństwem społecznem. 

W kwietniu 1933 r. po raz pierwszy od 
szeregu lat daje się zauważyć upadek bezro- 
bocia w, niektórych państwach. 

w kwietniu 1932 w kwietniu 1933 
wykazywały Paa: 

    

Niemcy 5.739,070 
Anglja 2,204.700 
Polska 339,73 

(W mar 5. 

Węgry 68.459 .65.793 
Rumunja 47.206 „45.371 

(W lutym) 

Kanada 40.936 -39,156 

Bułgarja 29.462 .28.067 

Do tych państw należy jeszcze dodać Au 
stralję, Japonję i Stany Zjednoczone. Moż 

na zatem powiedzieć, że po raz pierwszy od 

trzech lat ogólna liczba bezrobotnych na świe 
cie się zmniejszyła. . 

Według tego samego sprawozdania, stan 

bezrobocia w szeregu państw się ustahilizo- 
wał to znaczy pomimo pewnego wzrostu nie 
dochodzi do tak zastraszających rozmiarów, 
jak w ostatnich trzech latach, o czem mówi 
poniższe zestawienie: 

w kwietniu 1932 w kwietniu 1933 
wykazywały bezrobotnych: 

    

W: łochy 1.000.025 1.025.754 

341. 060 .345.317 
„350.552 

Belgja .195.715 

Norwegja .39.847 

  

Powiedzieć można, że w tych państwach 
stan bezrobocia utrzymywał się w kwietniu r. 

b. na takim samym * poziomie, jak w tymże 
miesiącu roku ubiegłego. Ale we wszystkich 

tych p: wach w dalszych / miesiącach dał 
się zauważyć ubytek bezrobocia znacznie wię 

kszy niż w roku poprzednim i dlatego i tu 
można powiedzieć, że jest 

  

  

  

    

  

znaczny ubytex, 

przewyższający warunki sezonowe. Stwierdzić 
się również daje, pewne uzdrowienie ogólnej 
sytuacji gospodarczej. 

Wreszcie przytoczyć należy dalszą grupę 
państw, a mianowicie te państwa, w których 
statystyka z kwietnia 1933 r. wykazuje więk 
szą ilość bezrobotnych niż w kwietniu ub. ro- 

ku: 
w kwietniu 1932 w kwietniu 1933 

wykazywały bezrobotnych: 

Czechosłowacja 555,832 197.516 

Holandja 244.452 .307.107 
Szwecja 81.776 „136.580 
Szwajcarja 44.958 „60.894 

Trzeba zaznaczyć, że państwom tym dał 
się kryzys we znaki o wiele później, niż pań 

stwom  wyszczególnionym w tablicy pierw- 
szej i według dotychczasowych oznak sądzić 
należy, że w tych państwach kryzys też skoń 
czy się cokolwiek później niż w państwach 
innych. Pomimo to i o tej grupie państw 
można powiedzieć, że w miesiącach dalszych, 
to znaczy od kwietnia bezrobocie szybko się 
zmniejszało, a upadek ten był większy niż 

w roku ubiegłym. 

Bezrobocie zmniejsza się nierównomiernie 
i w różnym stopniu w poszczególnych dzie 
dzinach światowego gospodarstwa i w posz- 

czególnych rejonach Europy. Pocieszającym 

przytem jest fakt, že wstrzymuje się proces 
ograniczania produkcji i że okazuje się ten 
dencja w kierunku ożywienia światowej kon- 
junktury gospodarczej. 

  

  

Sąd wojenny skazał 42 syndy- 
kalistów w Barce!tonie 

BERCELONA. PAT: — Po 15-godzinnych 

obradach sąd wojenny wydał wyrok w proce- 
sie przeciwko 42 syndykalistom, którzy w lu- 
tym ub. r. ogłosili republikę komunistyczną Ta- 
rassa. 

Czterech podsądnych skazano na 20 iat 

ciężkiego więzienia, 29 — na 12 lat i 5 po 6 lat. 
Wyrok powyższy wywołał wielkie wraże- 

nie w katalońskich kołach syndykalistyczncyh. 

Rowe władze zgromadzenia 
księży marjanów 

GITTA DEL YATTOARKO, — Ojciec św. 
przyjął wczoraj na audjencji nowego przełs- 

żonego generalnego Zgromadzenia Księży Ma 
rianów (kongregacja kleryków regularnych 
marjańskich) o. Andrzeja Cikoto wraz z no- 
wovbraną kapitułą generalną Zgromadzenia. 
których przedstawił papieżowi dotychczaso- 

wy przełożony generalny kongregacji JE. ks. 
hiskt.p Piotr Buczys. 

Na radców generalnych prowincji polskiej 
Zyromadzenie powołało o. Kazimierza Broni- 

kowskiego i o. Władysława Łysika, prowin- 
cji litewskiej — o. Jana Kryszcziukajtysa i 
о. Kazimierza Reklajtysa, a prowincji ame- 
kanskiej o. Władysława Draugelisa. 

Nowy generalny przełożony Zgromadzenia 
ksieży Marjanów, ojciec Cikoto pochodzi z ar 

chidiecezji wileńskiej, (KAP). 

DYSKUSJA NA DALEKIE TEMATY. 

Zydzi a Arabowie w Palestynie 
Qd redakcji. — Dr. Jakób Wygodzki 

nadesłał nam artykuł w związku z dy- 

skusją, otwartą na temat stosunków a- 
rabsko - żydowskieh. Jego uwagi pod- 

dajemy też naszym Czytelnikom. 

    

Nawiązująe do dwóch artykułów p. p. Tu 
han - Baranowskiego i K. Pruszyńskiego, u- 

mi zonych pod nagłówkiem: „Żydzi a A- 
rabowie w Palestynie'* w n-rze 199 „Słowa'* 

ogólnikowych 
nój pogląd w nadziei na to, że 

może on się przydać nieco przy wyświetlaniu 

„kwestji arabskiej'* w Palestynie. 

KWESTJA ARABSKA A KWESTJA 
MUZUŁMAŃSKA 

Bardzo często świadomie, czy też bezwied 

nie popełnia się błąd, identyfikując kwestię 
arabską przy omawianiu stosunków wzajem- 
nych Arabów i Żydów w Palestynie — z 

kwestją muzułmańską. Błąd ten polega na 
tem, że w zatargu żydowsko - arabskim zwła- 

a ze strony Żydów — o ny nienia 
elementu religijnego. Żydzi nigdy nigdzie 
nie zwalczali religji ŽiunpiasAaSs, gdy wo 
góle są jedynym narodem, wolnym od wszeł- 

kiego rodzaju prozelityzmu. 

Przy mieszaniu zaś pojęcia arabskiego z 
pojęciem muzułmańskiem odnosi w Szero 
kich kołach muzułmańskich wrażenie, że Ży- 
dzi nietylko walczą o swój byt w Palestynie, 

lecz walczą też przeciwko religii muzułmań 
skiej. I dlatego też muszę podkreślić z nacis- 
kiem już na wstępie, że Żydzi mają czasem 

sprzeczne interesy w Palestynie z Arabami, 
ale nigdy z muzułmanami!.. 

PRAWO I SIŁA ŻYDÓW W PALESTYNIE 

Nie będę się długo rozwodził o prawie Ży 

dów do Palestyny, gdyż z jednej strony trud 
no zakwestjonować to prawo, z drugiej zaś 

strony sjoniści przyszli do Palestyny nie w 
charakterze spadkobierców, lecz w charakte- 
rze wysoce wykwalifikowanych pracowników. 
Siła Żydów w Palestynie nie polega na ka- 
pitałe, lecz na irealizmie chaluców (pionie- 

rów), którzy nie szczędzą ani -sił, ani życia 
dla odbudowy swej prastarej, zupełniej zni- 

szczonej ojcz y. Cud dokonany przez Ży- 
dów w Palestynie, mógł być urzeczywistnio- 

ny tylko dzięki wysokiemu idealizmowi cha- 
lueów żydowskich. Żydzi p: i do Palesty 
ny z narzędziami dla wysokiej intensyfikacji 
roli i gotowi zaofiarować życie dla odbudo- 
wy kraju, w którym oni poczuwaliby się, jak 
u siebie w domu. 

Wynikiem dotychczasowym ofiarnej pra- 
cy Żydów w Palestynie w stosunkowo krót- 
kim czasie jest bardzo wysokie podniesienie 

kultury i dobrobytu tej części kraju, gdzie 
oni zamieszkali. 

Druga š, znacznie większa część Pale- 
styny, gdzie Żydów niema, pozostaje dzikim, 
ubogim, krajem, — na której Arabowie umie 
rają z głodu, mimo to, że w Transjordanji 
grunta są lepsze i zaludnienie jest bardzo 
słabe !.. 

Do tego trzeba dodać, że Żydzi podnieśli 
nietylko swój, ale i arabski dobrobyt tej 

części, gdzie oni zamieszkali. Żydzi osuszyli 
bagna, uzdrowili kraj i podnieśli kulturę i 
dobrobyt Arabów. Ale o tem mówi się nawia 
sem, podezas, gdy o kilkuset Arabach, którzy 
stali się bezrobotnymi wskutek przyczyn po 

większej części od Żydów niezależnych, nie 
przestają krzyczeć! Ta wielka krzywda dzie- 
je się żydom mimo tego, iż rząd brytyjski za 
ciąga teraz pożyczkę, aby osadzić na roli tę 
garstkę nieszczęśliwych !.. 
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Jeżeli Arabowie przyznają, że Żydzi pod- 

nieśli wysoko poziom kultury i dobrobyt w 
kraju, a jednocześnie żądają od Żydów, aże- 
by nie stali się większością ludności palestyń 
skiej,, to oni zapominają, że właśnie to dą- 
żenie ku rozbudowie siedziby narodowej ży- 

dowskiej w Palestynie i było źródłem wiel- 
kiego idealizmu żydowskiego, który dokonał 

cudu palestyńskiego. Bez żydów choroby pod 
zwrotnikowe wytępiłyby z czasem resztę nie- 
znacznej ludności palestyńskiej i cały kraj 
pozostałby wstrętnem bagnem. 

Burza w 
BERLIN PAT. — Nad miastem Pirną i 

okolicą w Saksonji przeszedł wczoraj orkan, 

który wyrządził wielkie szkody. W wielu do- 

mach pozrywane zostały dachy. Wywrócone 

zostały stare drzewa i kominy fabryczne.-— 

Grad wybił niezliczoną ilość szyb w domach 

mieszkalnych. Połączenia telegraficzne w 

wielu miejscowościach są przerwane— Grad 

zniszczył zboże na polach, jak również owo- 

ce we wszystkich sadach okolicznych. Znaj- 

  

Żydzi więc mają. prawo do kraju, z tytu- 
łu ludzi, tworzących jego kulturę. r 

Zresztą ta większość żydowska ma służyć 
Żydom za ochronę przeciwko większości а- 
rabskiej, ale bynajmniej nie może być otocze 

ną z 3-ch stron państwami arabskiemi, na- 
rzędziem dla upośledzenia mniejszości arab- 
skiej! 

Nadto Arabowie wogóle mają w swojem 

rozporządzeniu grunta, przewyższające przy- 
najmniej dziesięciokrotnie ich potrzeby... 

KWESTJA ŻYDOWSKA NA ŚWIECIE 

A SJONIZM 

Kwestja żydowska wszędzie osiągnęła te- 

raz najwyższy stopień zaognienia, dzięki kry 
zysowi ekonomicznemu światowemu oraz dzię 
ki temu, że wszystkie kraje imigracyjne zo- 
stały zamknięte. 

Nie wchodząc tu w szczegóły tej kwestji 
powiem tylko, że rozwiązanie tej trudnej 

kwestji bez masowej emigracji do Palestyny 
gdzie ta emigracja dokonywa wielkiego czynu 
historycznego — nie t do pomyślenia. Pa- 

lestyna jako Siedziba Narodowa Żydów, jest 
warunkiem sine qua non dla rozwiązania 
kwestji żydowskiej na całym świecie. 

      

Co do stosunków między Arabami a Ży- 
dami w Palestynie, to one byłyby bez porów 
nania lepsze, gdyby nie ustawiczne hece pew 
nych kół arabskich... 

Pod naciskiem wspólnego życia i wspól- 
nej pracy— Arabowie zaczną ustosunkow;- 

wać się do Żydów eoraz bardziej normalnie. 
w zgodzie z koniecznością państwową i z 
pokojowym a przyjaznym charakterem dzie- 
jowym współżycia arabsko - żydowskiego. 

Dr. Jakób Wygodzki. 

REFLEKSJE I PODKREŚLENIA 2 

Zdaje mi się, że większość tych rzeczy io 
są fakta, których Pan 5. Tuhan Baranowski 
również nie negował. Jeżeli dobrze zrozumia- 
łem jego słowa z przed kilku dni, to ich sens 
był mniej więcej taki: niech Żydzi pozosta- 
ną w Palestynie znikomą mniejszością, to ja 
koś się pogodzimy. — Już wtedy napisałem, 

Że jest to o tyle mylne, że w czasach, gdy 
Żydzi byli właśnie tą „znikomą mniejszoś - 
cią'*, napady przeciw nim były organizowa- 
ne. Podkreśliłem także, że właśnie ponieważ 
były napady, Żydów musi przybywać do Pa- 
lestyny więcej, poto, by ochronić dzieło, w 
którem od lat całych o». zaangażowało 
najlepsze swoje siły. Wygodzki, autory- 
tet chyba w sprawach ads o tem mówi 
wyraźnie. Ten jego ustęp jest tak znamien- 
ny, że pozwoliłem sobie go podkreślić. 

Czytając te wywody, nasunęły mi się dwie 
refleksje. Może warto zwrócić na nie uwagę: 

1) antysemita rozumuje tak: gdy będzie- 
my Żydów bili, wyjadą od nas. Jest to oczy- 
wiście błędne rozumowanie. W Niemczech mi 
mo teroru uciekają tylko Żydzi zaangażowa- 
ni politycznie i Żydzi, których się wysied- 

la, jako obeych obywateli. Ale mniejsza o ten 
przykład, Żydzi muszą do Palestyny jechać, 
będą do niej jechać, choć ona jest zagrożona, 

właśnie dlatego. Ten naród solidarny rozumie 

że musi się skupiać tam, gdzie jest zagrożo- 

ny. Gdzie będzie zagrożony, tam będzie się 
skupiał, gdzie będzie zagrożony, stamtąd nie 
będzie emigrował. Sapienti sat. 

2) to już nie ja w mym reportażu, to przy 
wódca sjonistyczny mówi o konieczności na- 
rodowej Żydostwa -emigrowania choć w częś- 
ci do ziemi ojeów. „Bez masowej emigracji 

do Palestyny''.. — mówi poseł Wygodzki. 
Nie rozummy tej emigracji po antysemicku, 
rozummy ją jednak jako drogę — jedną z 
dróg — do rozwiązania tej wielkiej i trud- 

nej kwestji, jaką jest kwestja żydowska w 
Polsce. Wówczas znajdziemy, ze zdumieniem, 
że najpotęzniejszy prąd wśród dzisiejszego 
Żydostwa ma z naszym poglądem identyczna 
momenta. Stwierdzimy to ze zdziwieniem? 
Oczywiście. Bo zbyt długo informacyj o Ży- 
dostwie szukališmy w ramotach naszej „lite- 
ratury'* antysemiekiej. 

Narazie tyle. KP. 

Saksonji 
dujący się na rzece statek został porwany 

przez wicher i przewrócony. Pasażerów zdo 

łano uratować. Dotychczas stwierdzono 4 ©- 

fiary Śmiertelne orkanu i 20 rannych. 

W akcji ratunkowej, prócz policji i stra 

ży ogniowej wzięło udział koło tysiąca osób. 

Niezwykle silny grad spadł również na 

miasto Kamienica w Saksonji. 

O wielkich szkodach wyrządzonych przez 

burzę, donoszą również z Rudawy. 

I UA UE A A 

Zwracamy uwagę Czytelnikom naszego pisma, 

že stalo się ono 

skutkiem zmiany czcionek z większych na mniejsze 

WIĘKSZE o przeszło 25% 
O tyle WIĘCEJ mają Czytelnicy nasi do czytania. 
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Rolnictwo na [ll Targach 
w Wilnie 

(Wywiad z p. Dyrektorem A. Iwańskim). 

Rozmowa nasza na powyższy temat, z p. 

Augustem Iwańskim, dyrektorem  Wiłeńskiej 

izby Rołniczej, odbyła się w jego skromnym 
gabinecie w lokażu Izby przy ul. Jagiellońskiej. 

Zapytujemy przedewszystkiem o udziale Iz- 

by w Targach. 
— Wileńska Izba Rolnicza, mówi p. dyrek- 

tor Iwański, jeszcze właściwie nie ukonstytuo- 

wała się. Co prawda odbyły się wybory rad- 
ców na zgromadzeniach wyborczych, oraz przez 
organizacje społeczno-rolnicze, nie zostali jed- 

nak wyznaczeni radcowie z nominacji. Izba jest 

w stadjum tworzenia się. Z tych względów nie 

przyjmuje ona udziału, prawda oficjalnie, cc 

nie przeszkadza, że współpraca dyrektora i fa- 

chowego personelu Izby z Targami jest bardzo 

ścisła. 
Interesuje pana, jakie przywiązuję znacze- 

nie do Targów? O roli, jaką odgrywają wogóle 

Targi Północne w Wilnie, oraz specjalne Targi 

tegoroczne, mówiono i pisano dość dużo. Cat- 
kowicie podzielam w tym względzie zdanie p. 

Harskiego, a wymieniając bez pseudonimu p. 

Hartunga, który tę sprawę niejednokrotnie po- 
ruszał na łamach prasy miejgcowej i warszaw- 

skiej: Targi są wyrazem usiłowań wznowienia 
gospodarczej działalności Wilna, jako rejonu i 

uzyskania tej roli gospodarczej, do której jest 
historycznie predestynowane. Sądzę też, że w 

okresie kryzysu nie należy opuszczać bezradnie 

rąk, lecz przeciwstawiać się przeszkodom i wła 

snemi rękami przeszkodę tę usuwać. 
Jednym ze sposobów czynnej walki z kry- 

zysem dla terenu ziem północno-wschodnich są 

właśnie Targi Północne — tembardziej, że w 
roku bieżącym w niektórych swych działach, 

wyodrębnionych w Wystawie, mają one za za- 
danie nietylko skrystałizować wartość handlo- 

wą dorobku, względnie eksploatowanych zaso- 

bów, lecz równocześnie i nakreślić plan swej 

działalności. 

W dziale rolnym tegorocznych Targów, na 
czołowe miejsce wysuwa się Wystawa Lniar- 

Ska, oraz Wystawa Rybacka, Wilno w znacze- 

niu rejonu jest głównym ośrodkiem tego ro- 
dzaju produkcji w Polsce. Demonstrujemy więc 
swoje zasoby i możliwości wyzyskania ich dla 
dobra całego państwa, Nietylko zmuszeni jesteś 

my brać jako kraj, któremu brak wielu surow- 

ców, ale możemy i dawać. 
Stojąc na stanowisku skrajnego regjonaliz- 

mu, w sensie możliwego dostosowania się do 

przyrodniczych i społecznych warunków lokal 
nych i wyzyskania danych przez przyrodę bo- 

gactw materjalnych, jako zasobów psychicz- 

nych ludności, — przywiązuję dalej również 

wielkie znaczenie do pokazu na targach koni, 
których hodowla na naszym terenie świadczy 

wymownie o doniosłości czynnika psychiczne- 

go, jakim w danym wypadku jest zamiłowanie 
ludności do konia. W końcu czerwca r.b. byłem 

na pokazie koni w Oszmianie. Osiągnięte rezul- 

taty w hodowli wprowadziły mnie wprost w 
zdumienie. Nie dziwię się, że nawet odległe 
Włochy, nie mówiąc już o bliższych sąsiadach, 
wykazują duże zainteresowanie naszym koniem, 

wyrazem czego były naprzykład targi rolnicze 
w Weronie w roku 1931, na które delegowa- 

nym byłem przez Ministerstwo Rolnictwa. 

Tegoroczne Targi mają pozatem zapewnio- 
ne eksponaty z dziedziny drzewnej, ogrodni- 

czej, wikleniarskiej, drobiarskiej i szeregu in- 

nych, wśród których runo leśne i łąkowe w 
postaci ziół leśniczych i t.p. niepoślednią bę- 

dzie odgrywało rolę. Nie przewiduje się nato- 

miast znaczniejszego udziału hodowców bydła, 

trzody chlewnej i owiec, ponieważ tej gałęzi 

hodowli niepomyślne konjunktury kryzysowe 
wyrządziły wyjątkowo duże szkody. Tem nie- 
mniej i od tej strony dają się zauważyć pierw- 

sze jaskółki zainteresowania się Targami. 
Eksponaty, jakie oglądać będziemy na III 

Targach w dziale rolnym, dosadnie wykażą, 
czy społeczeństwo rolnicze ziem północno-wscho 
dnich skorzystało z przestróg złej konjunktury. 
Ta zła konjunktura,— kończy swe cenne uwagi 
p. dyrektor Iwański, ma tę dobrą stronę, że 
zmusza nas do zastanowienia się nad usterka- 
mi produkcji i popełnionemi błędami, oraz do 
złożenia, tak potrzebnego nietylko w dziedzinie 
religijnej, rachunku sumienia. 

  

POCIĄG „REBE-BRIDż'* 
Poszezególne dyrekcje kolejowe wykorzy- 

stują każdą okazję dla uruchomienia specjal 
nego pociągu wycieczkowego, popularnego— 
Oryginalną sposobność ku temu miała lwow- 
ska dyrekcja kolejowa. 

Od kilku tygodni przebywa w Tatarowie 
na kuracji rabin - cudotwėrca z Bełżca Ro- 
kach. Dyrekcja lwowska kolei uruchomiła spe 
cjalny pociąg wycieczkowy ze Lwowa do Ta 
tarowa. Pociąg ten odszedł ze Lwowa w so- 
sotę wieczorem — wrócił zaś w niedzielę w 
nocy i był przepełniony do tego stopnia, że 
pasażerowie jechali nawet na stopniach wago 
nów. 

Pociąg ten 
bridž““. 

kolejarze nazwali „rebe - 

"teta a ATI DRZWI CACY PÓŁCE EDYTĘ GERE AISA 

Babaterowie pod 

  

SŁOWO 

Marynarze iotewscy w hołdzie Nieznanemu Żołnierzowi 

  

    W dniu dzisiejszym dowódca goszczącej 
de w otoczeniu of 

wGdyni bojowej floty łotewskiej komandor Spa 
ieerskiej eskadry złożył wieniee na grobie Nieznanego Żołnierza w Was- 

szawie. 

  

Miasto, które posiada 11 
Obecnie panuje manja rekordów, nie 04 

rzeczy więc może będzie ustalić, które miasto 
bije rekord... ilości posiadanych  bezrobot- 
nych.. 

Jedno z czeskich pism donosi, że w republi 
ce Chile, leżącej— jak wiadomo — w Ame- 
ryce Południowej, odbywał się niedawno spis 

bezrobotnych. — Urzędnicy min. pracy o- 
trzymali między innemi wykaz od miasta An 
tosagasta. Rejestrowano oczywiście tylko po- 
bierających zasiłki i otóż okazało się, że 0- 
sól takich jest w Antafagasta 42 tysiące.-- 

Chcąc sprawdzić procentową ilość bezrobot- 
nych, urzędnicy zajrzeli do ogólnych spisów 

mieszkańców i ze zdumieniem skonstatowali, 

że Antofagasta liczy tylko 36 tysięcy miesz- 
kańców, a zatem podana w spisie ilość bez- 

robotnych wynosi przeszło 115 proc. ogėto, 

co jest oczywistą niemożliwością. 

Obecnie, jak podaje owe czeskie pismo, — 

  

rrzędnicy ministerstwo głowią się nad w; 
niebiem przyczyn tego arytmetycznego cudu. 

Możliwem jest, że spis mieszkańców w swo- 
im czasie był źle przeprowadzony, lub też, że 

fadność miasta Antafagasta szybko wzrosła, 
wskutek wędrówki bezrobotnych z prowincji 

do miast. Najwięcej jednak prawdopodobień- 

stwa zyskuje wersja, że w zarządzie miasta, 

ktčre ma tak dużo bezrobotnych, jest ktoś, 
kto pieniądze przeznaczone na zasiłki loko- 

wał do własnej kieszeni, a następnie, pod- 

czas spisu, chcąc zatrzeć ślady, brakujące 

To się nazywa reklama 
W ostatnich dniach na jednej z głównych 

ulic Ghicago rozegrała się następująca sce- 
na: na trzeciem piętrze jednego z domów о- 
twarto z taką gwałtownością okno, że szyby 
posypały się na chodnik. Na parapecie stanę 
ła młoda kobieta. Na jej pięknej twarzy od 
malowany był Śmiertelny strach. Przed do- 
mem momentalnie zebrał się tłum, który z za 
partym oddechem śledził, co się stało później. 

Młoda kobieta, stanąwszy na parapecie, 
zatrzymała się niezdecydowana. Widać było, 
że zabrakło jej odwagi skoczyć na bruk. Tuż 
za nią zjawił się elegancko ubrany gentle- 
man, również mocno podenerwowany i nie 
tracąc ani chwilki czasu zaczął przymocowy 
wać do okna drabinę sznurkową. Kiedy to 
zrobił, zaczął przekonywać swoją towarzysz- 
kę z okna, aby skorzystała z drabinki. Mło- 
da kobieta zawahała się, lecz spojrzawszy w 
głąb mieszkania, wydała przeraźliwy krzyk i 
całym pędem rzuciła się ku stopniom drabin 
ki. Za nią podążył jej towarzysz. 

W tym momencie w oknie zjawiła się 
trzecia postać tajemniczego dramatu: wysoki, 
ubrany bez zarzutu starszy pan o siwych 
włosach, W ręku trzymał rewolwer. 

— Ty mnie zdradziłaś i ty poniesiesz za 
służoną karę!. — Huknął strzał, jeden, dra- 
gi, trzeci. 

Młoda niewiasta trafiona kilkoma kulami 
bezwładnie osunęła się na chodnik. 

Starszy jegomość był niepoczytalny. Nie 
przestając strzelać, ruszył drabinką w dół. 

Rozległy się krzyki: „Policja!'', „Na pó- 
moc!'*, 

W tej chwili młoda kobieta, leżąca bez- 
władnie wstała, strzepnęła kurz z sukni i do 
nośnym głosem oświadczyła: 

— Szanowni państwo widzieliście przed 
chwilą początek powieści, którą jutro zaczy 
na drukować „Chicago General'*... 

To powiedziawszy, skłoniła się wdzięcznie 
i ujęta pod ramię przez starszego jegomoś- 
cia ruszyła do taksówki, stojącej w pobliżu. 

e 

  

Lk) 
Kpt. Skarżyński. — Wiiley Post. — Gen. Balba 

Kpt. Skarżyński powraca do Polski. Dnia 
2-go sierpnia — jak sygnalizowały depesze 
— w godzinach popołudniowych jego zwycię 

„ska awjonetka RWD-5 wyląduje na lotnisku 
mokotowskiem. W Warszawie zawiązał się, 
już komitet powitania dzielnego lotnika, któ 
ry śmiałym przelotem przez Atlantyk na spor 
towej, nie przystosowanej do tego rodzaju 
lotów maszynie, rozsławił imię lotnictwa pol 
skiego i sam stanął w nielicznym szeregu 
międzynarodowych asów lotniczych. W powi- 
taniu na lotnisku warszawskiem prócz tłu- 
mów, które się tam zbiorą, uczestniczyć bę- 
dzie cała Polska. Przeżyjemy po raz drugi 
triumf kpt. Skarżyńskiego, a nasza duma na 
rodowa będzie święciła swój dzień radości. 

Zdobycie Atlantyku przez kpt. Skarżyń- 
skiego na wątłej awjonetee to nietylko wy- 
czyn sportowy, lot ten bowiem dokonany na 
polskiej maszynie, zbudowanej w polskich 
warsztatach rękami polskich robotników jesz 
świadectwem, że mamy nietylko dzielnych pi 
:otów, lecz również świetnych  konstrukio- 
sów, że i w tej dziedzinie możemy. śmiato 
sianąć do współzawodnictwa z Zachodem. A- 
le sie upajajmy się triumfem, nie spoczywe j 
my ua laurach. Niech wspaniały sukces kpt. 
Skarżyńskiego i RWD-5 nie przesłania nam 

innych równie bohaterskich czynów na pod- 
nicbnych szlakach i niech raczej będzie bądź 
c: do dalszego wysiłku ku chwale Polski 
skrzydlatej. 

* * * 

Willey Post, „dziecko szezęšcia““, jak go 
nazywają w Ameryce, jest dzisiaj najpopu- 
larniejszym człowiekiem na: drugiej półkuli. 
Bohater dwukrotnych lotów dookoła świata, 
ma lat 35. Jego biograf ja może stać się wdzię 
cznym tematem powieści lub filmu, Syn 
skromnego fermera z Texasu ma podobno w 
swych żyłach krew czerwonoskórych, a mia- 
nowicie jednego z najdzielniejszych szezepów 
Siuksów. Po ukończeniu szkoły automob'lo< 
wej Post w roku 1917 wstąpił jako ochotnik 
do armji amerykańskiej. W biurze werbunko 
wem zblagował, że wiek jego odpowiada prze 
pisom o przyjmowaniu ochotników. W gorą- 
czee werbunkowej nie odrazu się zorjentowa 
no, że młody Willey powiedział nieprawdę. 
Minęło dopiero kilka tygodni, gdy istotny 
wiek młodego amatora wojaczki wyjaśnił się 
i przełożeni odesłali go z powrotem do do- 
mu. W ten sposób załamała się karjera woj 
skowa dzisiejszego lotnika. W poszukiwaniu 
zajęcia udał się Post do Oclahamy i praco- 
wał tam jakiś czas w przemyśle naftowym. 

  

  

  

DrOC. bezrobotnych 
kwoty rozłożył na nieistniejących  bezzobot- 
nych. 

£ledztwo prawdopodobnie nie będzie 
wstrzymane, gdyż trzebaby było. do niego zmo 

wszczynane, bo trzebaby było do niego zmo- 
kilizować chyba wszystkich sędziów repubii- 
ki. 

Co kraj, to obyczaj — mówi przysłowie. 

-— W repoblice Chile podaje się większą 
ilość bezrobtnych niż faktyczna, a w niektó- 

rych państwach czyni się naodwrót. 

    

  

  

Mecz lekko-atletyczny Białystok — Wilno 
BIAŁYSTOK PAT. — W niedzielę w 

drugim dniu zawodów wyniki były następują 
ce: 

Bieg z płotkami panów: — Luckhaus (Bia 
łystok) 16.4. Wojtkiewicz (Wilno) . — W 
biegu tym najlepszy czas posiadał Wieczorek 

(Wilno) 16,3, lecz wobec przewrócenia 5 płot 

ków nie otrzymał miejsca. 

Skok wzwyż: — Luckhaus (B.) 1,72. Gie 
ruta (B) 1,72. 

Bieg 400 m.; — Kucharski (B) 52,7, Woj 
tkiewicz (W) 58,9. 

Rzut dyskiem: — Zieniewicz (W) 39,67. 
Luckhaus (B) 38,59. 

Bieg 5000 metrów: — Strzałkowski (B) 
16,8,8. Półtorak . 

Skok wdal: — Wieczorek 6,78. Luckhaus 
6:77: 

Sztafeta olimpijska była najciekawszą ita 

prezą 800-100-200-100. W doskonałym czasie 

zwyciężył Białystok w składzie Strzałkowski, 

Kucharski, Szydłowski, Luckhaus, Czas 3 m. 

29,7. Drużyna wileńska zdyskwalifikowana. 

Ogólna punktacja dla Białegostoku 63,60. 
ZAWODY PAŃ 

60 metrów: — Daszutówna (B) 8,8. Ku- 
dasiewiczówna (B). 

Sztafeta 75-4: — startowała jedyna Ja- 
giellonja 43.7 sek. (rekord okręgu). 

Dysk: — Weissówna próbowała pobić re- 
kord światowy: próba nie udała się — wy- 

nik 41,70. Rzut 44.60. który byłby rekordem 
nie został uznany, gdyż Weissówna w chwili 
rzutu wyszła na 5 cm. z kręgu. 

Drugie miejsce Cejzikowa (Warszawa) -* 
35.78. * 

Kula: — Weissówna 11,30; Cejzikowa — 
11,24. 

Skok wzwyż: — Weissówna 1.42. Janvw- 
ska 1,37. 

Rabi Mojżesz Kazał pogrzebać tory 
Wczorajszy pogrzeb tor był wyjątkową w 

życiu Żydów wileńskich uroczystością. 

Wzięło w nim udział mnóstwo ludzi. Ile? 
Może pięć, może dziesięć tysięcy... Fo mnó- 
stwo szło ulicami od synagogi na Niemiec- 

kiej do cmentarza na Pióromoncie. Tam po- 

chowano tory w Świeżo wykopanym grobie, 
obok mogiły Mojżesza Kremera. 

Kto to był Mojżesz Kremer?—To dziadek 
wielkiego Gaona. Kto to był Gaon? — Ga- 

on?.. jest jego ulica w Wilnie... Gaon to był 

jeden ztych, którzy pisali te tory...może sto, 
może dwieście lat temu.. 

Dwieście lat! Tory zniszczyły się od tak 
długiego użycia, chociaż wypisano je na wie- 

ki wieczne pięknem pismem w pergaminie. 
Nic już z nich nie można było odczytać. Sta 

re litery wyblakły i zatarły się. 

POWIERZCHNIA PAŃSTWA POLSKIEGO 
390,015 km. kw. 

W „Wiadomościach Statystycznych'* uka- 
zały się oficjalne cyfry, dotyczące powierzch 

ni Rzeczypospolitej Polskiej, według ostatnio 

dokonanych obliczeń, Dawniejsze obliczenia 

wymieniały jako obszar Rzeczypospolitej — 
388390 kilometrów kwadratowych, nie uwzglę 
dniały one ponadto powierzchni wód mor- 
skich, należących do państwa polskiego. 

Przeprowadzone obecnie nowe pomiary dały 

dokładniejsze wyniki.— Powierzchnię woje- 
wództw centralnych i wsehodnich, gdzie nie 

stnieje kataster, obliczono z pomiaru plani- 

ne „nego przeprowadzonego na mapie tak 
tycznej 1;100.000 na podstawie nowoustalo- 

nych granic powiatów, zaś dła województw 
zachodnich i południowych podano powierz- 

chnię, ustaloną na podstawie danych urzę- 

dów katastralnych. Powierzchnia wód mor- 
skich Rzeczypospolitej została obliczona pla- 

nimetrycznie na mapach 1:100.00. 

Ogółem Rzeczpospolita Polska, łącznie z 

wodami morskiemi liczy powierzchni: 
390.015,28 kilometrów kwadratowych. Obszar 
państwa bez wód morskich wynosi 388,635,28 
km. kw. 

Na województwa centralne przypada ob. 
szar największy — 137,835,10 km. kw. — w 

tem miasto Warszawa zajmuje 122,9 km. kw. 
województwo warszawskie 29,470,5 km. kw., 

łódzkie 19,033,9 km. kw., kieleckie 25.589,4 
km. kw., lubelskie 31,177,8 km. kw. biało- 
stockie 32,440,6 km. kw. 

Województwa wschodnie zajmują powierz 
chnię 124.396,4 km. kw., w tem wileńskie — 
29,010,7 km. kw., nowogródzkie 22.966.2 km. 

kw., poleskie 36.665,4 km. kw., wołyńskie — 
35.754,1 km. kw. 

Województwa zachodnie obejmują obszar 
o powierzchni 47,188.8 km. kw., w tem woje- 
wództwo poznańskie 26.567,14 km. kw., po - 
morskie 16.405,51 km. kw., i śląskie 
4.216.15 km. kw. 

—0—000—0— 

Sekwestrator uwieziony 
w mieszkaniu podatnika 

Jeden z łódźkich sekwestratorówi 
wych przeżył bardzo niemiłą przygodę. 

Przybył do mieszkania niejakiego F. Kro 
towskiego celem zajęcia mu mebli za nieza- 
płacone podatki. Krotowski wysłał żonę na 
miasto, a po chwili i sam gdzieś zniknął. Wte- 
dy sekwestrator zauważył, że zamknięto go w 
mieszkaniu. 

      

   

  

skarbo- 

Tylko dzięki przypadkowi zdołał się uwol- 
nić Zz „aresztu“. Oto zauważywszy policjanta, 
przez okno zaczął wzywać pomocy. Przybyły 
policjant uwolnił sekwestratora. 

Po chwili sprowadzono Krotowskiego, któ- 
remu sporządzono protokuł. Grozi mu kara wię 
zienia za uniemożliwienie urzędowania, 

  

Niebawem jednak zdarzył się wypadek 
który zadecydował o późniejszej karjer: 
sta. Do miasteczka, w którem pracował, przy 
leciał lotnik, specjalizujący się w akrobaty- 
ce. powietrznej. Za 25 dolarów Post otrzy 
mał „chrzest powietrzny. Od tej chwili chło 
piee marzył, aby zostać łotnikiem. 

  

Marzenia spełniły się jednak nierychło. 
Dopiero w roku 1925 Post spotkał pilota, u 
którego zaangażował się jako skoczek ze spa- 
dochronem. Posada ryzykowna, a ponadto 
mało intratna, interesa bowiem obu lotników 
szły jak po grudzie. Mimo to Post z zapa- 
łem skakał z samolotu. W ciągu roku doko- 
nał 92 skoków, czyli że co trzeci dzień mu- 
siał narażać swe życie i zdrowie. Przeloty 
z miasta do miasta, , organizacja pokazów 
wymagały znacznych nakładów pieniężnych, 
dochody natomiast były bardzo skromne, po 
roku więc lotnik zaniechał dalszej powietrz- 
nej włóczęgi, a Post musiał powrócić do pra 
cy w przemyśle naftowym. 2 

W parę dni po powrocie do szybu pod- 
czas borowania skały traci Post oko. Kto in 
ny byłby w rozpaczy, ale Post szczerze się 
ucieszył, oto bowiem otrzyma odszkodowanie 
z towarzystwa ubezpieczeniowego. Tysiąc o0- 
siemset dolarów, które otrzymał za swoje 0- 
ko, otworzyły mu drogę do właśc 

   

  iwej karje- 
ry pilota. Za 240 dolarów kupuje stary sa- 
molot, a raczej coś, co kiedyś było aeropla- 
nem. Remont tej arki powietrznej kosztuje 
350 i po kilku próbach puszcza się Post w 
pierwszą własną podróż powietrzną. Na tym 

Na województwa południowe przypada — 
T9,214,98 km. kw. Największe z województw 
małopolskich — lwowskie zajmuje 28,414,27 
km. kw., krakowskie 17,384,83 km. kw., sta- 

nisławowskie 16.896,28 km. kw., tarnoplskie 
16.519,6 km. kw. 

Obszar wód morskich należących do Rze- 
czypospolitej Polskiej obliczono na 1,380 ki- 
lometrów kwadratowych. Wody wewnętrzne 
(zatoka pucka) zajmują 393,5 km. kw., wody 
terytorjalne 493 km. kw., wody pasa przy- 

ległego 493,5 km. kw. 

Kiedy zniszczą się stare tory, wtenczas 
zamyka się je w specjalnej szafie i przecho 
wuje ze czcią. Więc kiedy zniszczyły się tory 

Gaona, zamknięto je w szafie i nie korzysta- 

no z nich. Trwałyby tak lata całe. 

Ale jednemu mądremu rabinowi wileńskie 
mu ukazał się niedawno w nocy rabi Mojżesz 
Kremer. Stanął przed nim, tak jak złożono 

go w trumnie, i kiedy mądry rabin zerwał się 

z łoża, oblany potem, rabi Mojżesz rzekł: 

— Idź i powiędz starszym, coś widział, 
Powiedz, że duch rabi Mojżesza żąda, aby to 

ry Gaona (niech imię jego będzie błogosławio 

ne) pogrzebano obok mojej mogiły. 

Więc mądry rabin zwołał nazajutrz wszy 
stkich uczonych w piśmie i opowiedział im 
swoje widzenie, 

— Niech stanie się według woli rabi Moj 
żesza — orzekli uczeni: — niech ludność zy- 
dowska w Wilnie ma uroczystość, jakiej ni- 
gdy przedtem nie było. 

I wyznaczyli dzień, w którym tory Gaona 
mają być pogrzebane obok mogiły rabi Moj- 
żesza. 

Dzień ten wypadł wczoraj. Olbrzymi po- 
chód szedł ulicami Wilna od synagogi do 
cmentarza na Pióromoncie. Wzięło w nim u- 
dział mnóstwo ludzi. Może pięć, może dzie- 
sięć tysięcy... Potem rozeszli się do domów, 
rozpamiętując rzeczy, które oglądały ich 9- 
czy. 

W ciasnych zaś zaułkach wileńskich prze 
trwają długo opowieści o duchu rabi Mojże- 

sza, który objawił się mądremu rabinowi i 
kazał mu pójść do starszych, aby oznajmić 
mu, co widział i słyszał.. 

  

Obniżenie czynszu za mieszkania 
WYNAJĘTE NA KWATERUNEK WOJSKA 

Ministerstwo spraw wewnętrznych uznało, 

że ezynsze płacone przez zarządy gminne za 

  

niieszkania wynajmowane na cele kwateruu- 

ku stałego dla wojskowych, są zbyt wysokie 

w stosunku do obecnych cen komornego, któ 

re wskutek większego zaofiarowania miesz- 

kąń, a zmniejszonego zapotrzebowania znacz 

mie spadły w porównaniu do lat ubiegłych.-— 

Pogląd ten podzieliło również ministerstwo 

spraw wojskowych oraz 

kwaterunku Wojskowego, 

gminami są zainteresowane w 

dyrekcja Funduszu 

które narówni z 

  

zmnie, 

sum nadwyżkowych ponad stawki taryfowe. 

Gdy bowiem czynsze w niektórych miejscowo 

ściach są wyższe od stawki taryfowej, to po 

krycie różnicy wymaga wydatkowania przez 

Ze starożytnego Rzymu 

skarb państwa, Fundusz Kwaterunku Wojsko 

wego i gminy wysokich sum ze szkodą dla 

innych działów, a źwłaszcza dla budowy do- 
mów nowych. 

W związku z tem ministerstwo spraw we 

wiiętrznych rozesłało do w    ystkich wojewo- 

dów oraz komisarza rządu na m. st. Warsza . 

wę ę, okólnik, zalecający aby podległe im zarzą 

dy gminne spowodowały jak najdalej idące 

obniżenie czynszów, eo zresztą czynią już nie * 

które magistraty, zarówno za mieszkania już 

dawniej wynajęte, przy sposobności odnawia- 

nia umów, bądź też drogą wypowiadania naj- 

mu, jak i za mieszkania świeżo wynajmowa 

ne przy zawieraniu umów nowych (ISKRA). 

  

Na zdjęciu naszem widzimy ruiny bazyliki Maksencjusza, ostatniej wielkiej budowli Rzy 

  

kaloszu““, jak sam nazywał swoją 
szynę, wylatał Post 700 godzin, 

a następnie sprzedał ją za 700. dolarów. 

    

7 wielkim trudem udało się mu zaangażo 
wać w charakterze pilota pocztowego. Leka- 

rze długo nie mogli rozstrzygnąć wątpliwoś- 

ci, czy człowiek może pilotować samolot, ma 
jąc tylko jedno oko. Stanowczość jednak Po- 

sta zwyciężyła i wreszcie po licznych pery- 
petjach komisyjnych uzyskał on dyplom pilo 
ta. Przez pewien czas pełni jednooki pilot 

służbę na linji powietrznej New York —Me 

ksyk, uzyskując jak najlepszą opinję, poczem 
przechodzi do służby prywatnej. 

W roku 1930 Willey Post bierze udział w 
wyścigu powietrznym Los Angelos — Chica- 
go i dobywa pierwszą nagrodę w kwocie 
7.500 dolarów. Posiadanie tej sumy pienię- 
dzy pozwala mu kupić nowy samolot, na któ 
rym wspólnie ze swym przyjacielem dokony- 

wuje pierwszego lotu dookoła świata. Dalszy - 

przebieg jego karjery jest już znany... 

Dziwnym jakimś zbiegiem okoliczności ka 
rjera lotnicza Willey Posta jest w niektórych 
etapach podobna do karjery kpt. Skarżyń- 
skiego. Kpt. Skarżyński podobnie jak Post 
miał również kłopoty z lekarzami, którzy nie 
chcieli go zakwalifikować do lotnictwa z po- 
wodu rany w nogę, otrzymanej na wojnie pol 
sko - bolszewiekiej. Jeden kpt. Skarżyński 
wie, ile zabiegów i starań kosztowało go, a- 
by pójść za głosem powołania i przełamać 
opór formalistów. Gdyby nie silna wola obu, 
dzisiejszych asów lotniczych, świat nie byłby 

mu pogańskiego, pochodzącej z czasów na przełoraie III i IV wieku po Chrystusie. 

     
  

* * + 

Przelot kpt. Skarżyńskiego przez Atlan- 

tyk na awjonetce, lot Willey Posta dookoła 
świata w 8 dni, to są sukcesy jednostek. Zgo 
ła inną trzeba mierzyć miarą lot eskadry ge ° 
nerała Balbo. Znaczenie i doniosłość tego 
wspaniałego raidu powietrznego podkreślaliś- | 
my już kilkakrotnie. Tutaj pragnęlibyśmy 

zwrócić uwagę na organizację, wyszkolenie 
pilotów i maszyny. Hydroplany eskadry gen. 
Balbo to zwykłe seryjne maszyny. Zdały one 
egzamin na piątkę z plusem. W ciągu całego 
lotu żaden silnik nie zawiódł, żadne skrzyd- 
ło nie pękło, słowem, przemysł lotniczy 

Włoch równie może być dumny, jak i lotni- 
cy, biorący udział w raidzie. 

Lot gen. Balbo jest wzorem dokładności i 

precyzji organizacyjnej. Nam, szezurom lą- 

dowym i laikom poprostu trudno zrozumieć, 
jak można prowadzić wśród burz i mgły nad 
очеапетм olbrzymią armadę powietrzną. "Tu 

viašnie trzeba podziwiać genjusz włoski. 

Jak dalece raid był przygotowany, jak by 

ty obmyślone wszystkie drobiazgi, dowodzi e- 
kwipunek załóg hydreplanów. Pisma zagrani- 
czne szczegółowo opisują pakiety żywnościo- 
we pilotów. Czego tam nie było: i wino, i 
czekolada, i mięso i owoce! Wszystko to 
było przygotowańe w specjalnych koszycz- 

kach, które napewno później po skończonym 
Jocie będą stanowiły pamiątki historyczne. 
Prócz paczek z żywnością każdy lotnik otrzy 
miał szereg kopert, zaopatrzonych w specjal 
ne znaczki, aby listy, wysyłane przez lotni- 

. z 
ne, męczące i 

Teatr Letni 
„CIEŃ'* — SZTUKA NICCODEMIEGO — 

W 8-ch AKTACH. 

Wilno pamięta tę sztukę: była ona wy- 

stawiana przez paru laty. Sztuka godia 

wznowienia, bo literacko stoi na wysokim po 
ziomie i daje artystom sposobność do zadė- 

mMmunstrowania swych talentėw. 

Sztuka — „z problemem““ : Tak, tak... Od 

wieczne zagadnienie stosunku mężczyzny do 

kobiety, zagadnienie praw, j posia: 

człowiek kochający. Pytania: kto winien? - 

1 imnue: jakie jest w 2. I brak odpow-4 

dzi na te pytania, bo i jakż 

skoro jednostki, pełne dobrej woli bezw: 

nie wytwarzają stosunki niezdrowe, zakłama- 

beznadziej 

   

     

  

     ВЕ 

    

  

     

„ I same į 

    

ją ofiarami sytuacji, k 

ne wytworzyły... 

  

„ zdawałoby się 

  

Robert Tregnier (p. Łodziński), ma 

pisarz, wspina się eoraz wyżej 

gianicznie go kochająca, jest przykata do fo- 

tela, gdyż jest sparaliżowana. Pięć lat trwa 

już ten straszny stan, który kobiecie nułodej, 

pięknej i: subtelnie czującej nie pozwala być 

w stosunku do męża tem, czemby pragu 

przyjaciółką, kochanką, matką dzieci. . 

  

Robert kocha Joannę, ale powoii 4 з od 

niej oddala, aż poznaje przyjaciółkę Joanny 

    

Helenę Preville (p. Ładosiówna), która rza- 

ca dla niego męża i staje się nietylko jet 

kochanką, ale, co najważniejsze, — matką je 

go syna. 

  

  m 

Zawdzięczając wysiłkom lekarza (p: Paw 

łowski) Joanna odzyskuje zdrowie i spoty- 
ka się oko w oko z nową, brutalną rzeczyw 
s:ošcią. Do kogo ma należeć Robert, --- do 
niej, czy do matki jego dziecka ?.. 

większe prawa ? 

      

  Jakie znaleźć wyjście z tak zagmatwanej 

      

Sy tuacji ?.. 

Joanna znajduje wyjście.. Pragnie una 
być dla ukochanego męża cieniem, orzeźwia 
jącym ezłowieka w skwarne lato, —- chce się 
poświęcić dla niego, — to też gotowa jest na 
dal już udawać chorobę, aby ułatwić Rober- 
towi uzyskanie rozwodu w 
ż Heleną... 

celu ożenienia się 

Czy kobieta naprawdę jest zdolna do ta- 
kiego wyrzeczenia się siebie samej? I ezy mę 
źezyzna zasługuje na taką ofiarę?.. Now: po 
wstają pytania.... 

    

P. Malicka stworzyła niezwykle ujmujący 
typ kobiety „cienia**. Gra znakomitej art;- 
stki, przemyślana w najdrobniejszych SZ0Zė- 
gėlach, porywała widzów. 

W roli przyjaciela 
malarza Michała, 
wystąpił p. Sawan. 

Roberta — młodego 
zakochanego w Joannie, 

Sztuka, ciekawa i wartościowa, jako dzie 
ło literackie, zawdzięczając wysiłkom arty- 
stów, którzy poważnie potraktowali swe zada 
nie, stała się szezególnie godna poznania. 

„Cień'* jest bardzo poważną pozycją w 
tepertuarze wileńskich teatrów, — występy 
zaś utalentowanej artystki, odtwórczyni roli 
Joanny, są niemałem zdarzeniem w Wilnie. 

W. Ch. 
  

Śmierć opóźniona o 48 godzin 
Udało się sztucznie powstrzymać śmierć 

dogorywającego człowieka przez 48 godzin. 
Taką zadziwiającą wiadomość zakomuniko- 
wano przed kilku dniami w Milwaukee na 
kongresie amerykańskiego związku lekarzy. 

Czując zbliżającą się śmierć, pewien cho 
ry w Nowym Yorku zażądał od swego leka- 
rza, aby za wszelką cenę postarał się prze- 
dłużyć mu życie o dwa dni, żeby syn uprze- 
dzony depeszą, miał czas zdążyć z San Fran- 
cisko do łoża chorego ojca. W. chwilę po 
sformułowaniu tej prośby chory zmarł. Ser- 
ce jego przestało bić. Założono mu natych- 
miast na pierś aparat, służący do przywra- 
cania obiegu krwi u topielców i osób pora- 
żonych prądem elektrycznym. Igłę aparatu 
wprowadzono przez pierś do prawego przed- 
sionka serca, które zaczęło bić na nowoi 
zmarły powrócił do życia na nowo. Sztucz- 
nie podniecany żył jeszcze w ten sposób 
przez dwa dni i przed śmiercią, tym razem 
już niestety definitywną, mógł jeszcze zoba- 
czyć syna i powiedzieć mu podobno ważne 
sekrety rodzinne. 

Burza gradowa nad Kielcami 
POZNAŃ. PAT. — Wczoraj w nocy prze- 

szła nad Kielcami i okolicą gwałtowna burza 
z piorunami i gradem. Od piorunów powstało 
szereg pożarów. Zginęła jedna osoba. 

= 
  

  

     
   

    

  

z etapów podróży do ojczyzny, były do- 
«ane ptzed -wszystkiemi innemi. Jeżeli tak 

amiętano o drobiazgach, to eóż mówić o 
'golowaniach zasadniczych. Były one —- 
kromnie zaznaczył w swym raporch 

dowaniu na ziemi amery 
| — na wysokości zadania. 

* * * * 

  

iipiec bieżącego roku zapisałby się pi 
uą kartą triumfów lotniezych, gdyby nie tra 
siczna Śmierć tuż u progu ojezyzny bohater- 
skich lotników litewskich, ś. p. Dariusa i Gi 
lunasa. Przyczyna katastrofy ich samoleiu 
pozostaje nadal otoczona tajemnicą. W pra- 
sie tu i ówdzie pojawiały się głosy nawet 
wcale poważnych osobistości, wysuwających 
koncepcję, że samolot litewski padł ofiarą za 
godkowych „promieni šmierci““, wysyłanych 
przez tajemnicze laboratorja niemieckie. Na 
rzecz tej fantastycznej koncepcji przemawia 
tylko fakt, że miejsce, gdzie rozbił się aparat 
Dariusa i Girenasa, cieszy się u lotników 
złą sławą. W ciągu paru . lat wydarzyło się 
tam kilka katastrof, których przyczyn nie u- 
dało się dotychczas wyświetlić. 

  

Tragiczna Śmierć bohaterów litewskich о- 
kryła kirem żałobnym bratni naród litewski. 
My w Polsce może najlepiej potrafiliśmy zro 
zumieć i współczuć naszym najbliższym są 
siadom. Przed rokiem w taki sam jasny dzień 
uderzyła w nas jak piorun hiobowa wieść o 
ŹŻwiree i Wigurze. Losy Ś. p. Dariusa i Gi- 
renasa podobne są w swym tragicznym finale 
do losów Żwirki i Wigury. Esquire. 

 



  

ь SŁOWU 

Tydzień sportowy 

<— < 

2 życia i działalności 
Wojskowy Klub sportowy I p.b. Leg. za- 

pisał swoje kilkunastoletnie istnienie chlubnie 

na kartach dziejów sportu polskiego, czego do- 
wodem może być wyróżnienie go przez Zwią 

zek Polskich Związków Sportowych w postaci 

specjalniego za te zasługi dyplomu. 

W. K. S. 1 p.p. Leg. owocną swą działal- 

ność rozpoczął już w czasach i warunkach 

niezbyt sprzyjających rozwojowi sportu, gdyż 

w okresie ciężkich zmagań 

Działalność ta nabrała jednak właściwego roz- 

machu wtedy, gdy główne zadanie pułk 1 le- 

gjonów zakończył chlubnie i przeszedł w myśl 

wskazań Wodza i pierwszego swego dowódcy 

Józefa Piłsudskiego z „z wyścigu krwi i żela- 

za w wyścig pracy”, ‚ 
Owocem tych poczynań było powstałe w 

roku 1922 w Grodnie z ruin i rumowisk pierw- 

sze boisko sportowe, które wiele energji i potu 
leguńskiego pochłonęło. 

Ponadto ton i rozmach, jakie wykluwają- 

cemu się w Grodnie ruchowi sportowemu na- 

dał W.K.S. Powiedzieć może o tem wiele ppłk. 
Wenda, który plany swe i zamierzenia nieli- 

cząc na trud pięknie zrealizował. To też do dnia 
dzisiejszego sportowe Grodno żywi wdzięcź- 

*ość i głęboki sentyment dla 1 p.p. Leg. za 

ten-trud i wysiłek na tem polu. 

Rozpoczętą prace na terenie Grodna W.K. 
S. 1 p.p. Leg. przerwać musi gdyż z rozkazu 
Wodza zostaje w roku 1922 wezwany do strzeże 
nia ukochanego i drogiego sercu  Komendan- 
ta-Wilna. 

Wysiłek i działalność pułku na nowym 

gruncie nietylko nie słabnie, lecz -jeszcze się 

podwaja, nabierając przytem wyraźnych cech 
 planowości, dzjęki niespożytej energji ówczes- 

nego majora, a obecnego ppłk. Wendy i wszy- 

stkich z kolei d-ców 1 p.p. Leg., szczególnie 

gen. Kruszewskiego, oraz korpusu oficerskiego 
i podoficerskiego pułku, wśród których znajdo- 

wałi oni wdzięcznych i oddanych współpra- 

cowników, z których wyróżnić należy: ppłk. 
Burczaka i Fieldorfa, kpt. Pakułę, Grabowskie 
go, Pasierba, Wadowskiego i ostatnio mjr. 
Kurcza i kpt. Karolczyka. W ciągu dziesięcio- 

łetniego pobytu w Wilnie W.K.S. tak silnie się 
rozrasta i taką przejawia działalność, że poza 

zdrościć by jej mogły najsilniejsze kluby pol- 

skie. 

Życie sportowe W.K.S.'u i całego pułku 

kwitnie. Prym dzierży sekcja piłki nożnej, ocz- 
ko w głowie ppłk. Wendy, chociaż nie chcą jej 

dotąd ustąpić wcale sekcje: strzelecka, gier ru- 

chowych, narciarska, a nawet z życiem się ru- 
szająca tenisową, lekko-atletyczną i bokserksą, 

Z sekcji piłki nożnej wyszły asy piłkarst- 
wa polskiego, a działalnośći jej i żywotności, 

zawdzięcza może Wilno znaczny rozwój tej ga- 
łęzi sportu. Sekcja strzelecka niejednokrotnie 

zbiera laury dla pułków jako mistrz DOK III, 
lub Wilna. Również i sekcja narciarska, choć 
młodsza, odnosi sukces nielada, zdobywając w 

roku 1931 mistrzostwo Armji przed pułkami: 
podhalańskiemi. 

Pod względem materjalnym W.K.S. 1 p.p. 
Leg był klubem najsilniejszym w Wilnie, gdyż 

posiadał własne boisko, własną strzelnicę ma- 
łokalibrową, własny kort i dość wartościowy 
sprzęt strzelecki. Ponadto własną fabrykę nart, 
zaspakajającą nietylko potrzeby pułku, ale tak- 

że i innych oddziałów wojskowych. 

Pozatem dobrze wyposażoną sekcję piłki 
nożnej i lekko-atletyczną. O wiele jednak cen- 

niejszym dorobkiem może się poszczycić W.K.S. 
1 p.p. Leg., który w dużej mierze zawdzięczać 
może niespożytej energji kilku ludzi, a szczegól 

  

o niepodległość. | 

W.K.S. 1p.b. Leg. 
nie długoletniemu swemu prezesowi ppłk. Wen 

dzie. Dzięki bowiem niespożytej energji ppłk. 

Wendy prezesa W.K.S. dokonano dzieła donio- 

słego dla sportu nietylko wileńskiego, połą 

nia wszystkich W.K.S.'ów na terenie Wilna w 
jedęn silny W.K.S. Wilno. I tu WKS I p.p. Leg. 

dał dowód rzadko spotykanego wyróżnienia, 

że gdy chodzi o dobro sportu, to nie masz po- 
święceń, na jakie onby nie był gotów, składa- 

    

c na ołtarzu dobrej sprawy swój wieloletni 

ysiłek i dorobek, którego chlubą i koroną 

jest powstały Świeżo największy i najnowo- 

  

cześniejszy stadjon sportowy Wilna na terenie 
koszar | Brygady. Dorobek ten nie byłby kom- 

pletnym, gdyby niedorzucić do niego trudu i 

wysiłku, położonego przy budowie pierwszego 
boiska sportowego na terenie koszar i uśmier- 

conego przedwcześnie przez magistrat boiska 

na górze Boufałowej. 
To też w nagrodę za trud wysiłek ponie- 

siony i owocną pracę, dzieło W.K.S. 1 p. p. 

Leg. nosić będzie na zawsze miano tego, od 

którego pułku 1 p. Leg. wziął swoje wartości, 
miano stadjonu sportowego im. Pierwszego 

Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, co jest 

najwspanialszą dla pułku za trud poniesiony i 
znój nagrodą i uznaniem. W. Malec, 

w kilku wierszach 
Najbliższa sobota i niedziela przyniosą 

nam nielada emocje sportowe. Z okazji otwat- 
cia stadjonu sportowego 1 p.p. Leg. wiedeńska 

drużyna Libertas (l-sza Liga zawodowa) roze- 

gra dwa mecze: w sobotę z Makabi, na boisku 

Makabi, w niedzielę z WKS'em na nowym sta- 
djonie. * 

+ 6 P 

Wilno zbogacito się ostatnio o dwóch nie- 
zwykle cennych dla sportu działaczy, Są to 

kapitanowie Mierzejewski i Schliehtinger którzy 

zostali przeniesieni służbowo do Wilna. Mamy 

nadzieję, że p.p. Mierzejewski i Schliehtinger 

zechcą ofiarować swoją wiedzę dla sportu wi- 

ńiskiego, niestety, w wielu gałęziach „атсо- 
nego” przez samouków i  megalomanów. 

  

427 + 

Pilnik, b. bokser Makabi warszawskiej, za- 

mieszkuje znów w Wilnie i trenuje z naszymi 

zawodnikami. Jakoby Pilnik ma być wysłany 
na Makabiadę do Pragi. 

* * * 

W dniu 23 bm, ze stacji Niemen wyruszył 

kajak („Kim*) Akademickiego Zwiazku Mor- 
skiego K. P. z załogą w składzie: Pratkowski 
Janusz i Białoguski Stefan. 

Kajak udaje się do Gdańska i Jastarni. 

Kalakiem de Karoliszek 
yscy nauczyli się już cenić słońce i 

, jako czynniki zdrowotne, to też tu 
rystyka wogóle, : zwiiszcza turyst 

weszła w mod; thecme nie 

ani dusznym autobusem wyjeżdża na _kil- 

kudniową wikendową wycieczkę. Drogi to sy 
stem i nieciekawy. Kajak zastąpił dotych- 

czasowe środki lokomocji. 

Tak jest przynajmniej w Wilnie. 

   
ka sud 

wciągie n, 

   

    

  

Wygodniś — turysta wybierając się na s 
meteorolo- s wycieczkę, studjuje komunikaty 

giezne i mapkę, wynajduje gotówkę, pukuje 
bilety (drugiej klasy, bo... wygodniej), odda- 
je kajak na bagaż i jazda do Wilejki, Świę 

cian, lub Kobylnika, aby następnie spłynąć 
wygodnie do Wilna. 

Promienie słoneczne rozprażyły mury, 
klinkier i asfalt (niewiele tego jest wpraw- 

dzie), par już poczęły stopy, a ty, ezłowie 
ku, płyni niefrasobliwie kajaczkiem, pod- 
cając „powierzchnię'* ciała — obfieie nasma 
rowanego olejkiem orzechowym — odżywcze- 
mu działaniu powie i promieni słonee 
nych. Zażywasz rozkoszy „obcowania z wo- 
dą““. 

Prawda, bardzo miłe zajęcie? 
Załoga, o której będzie mowa wyłamała 

się z szablonu. Nie zmobilizowała znaczniej- 

szych zapasów gotówki (bo jej nie miała), 
nie pojechała pociągiem, а мрт i 

zwracając uwagi na pesymistyczne 
ty PIM-a — popłynęła pod prąd. By:e przed 

siebie, byle dalej od miasta. 
Wyruszamy (niżej niepodpisany brał 

dział w wycieczce) o 5 wieczorem. Do We 

znana, nieciekawa trasa. Na całej przestr 
jedus wielka plaża dosłownie pokry: 
mi. Młode, jędrne, w pełni rozkwitu, zw 

łe i rozlazłe, fokę przypominające. Dopiero 
od Werek zaczyna się prawdziwa wiej. Wi- 
doki coraz piękniejsze. Mimo zmęczeni 
przebycia siedmiu kilometrów zwie 
tempo. Trzeba uciec jak najdalej, wynaleźć 
noclez, wykąpać się. 

Prąd coraz mocniej. 

wiry, zmuszające 

  

      

       

      

        

  

a tu 1 6wAzic 

  

do wytężenia sił. Koło t. 
zw. Centaurów kajaki ledwo posuwają się, 
a wiry przy wsi Turniszki są ostatnim akor 

Drugie zwycięstwo WKS-u 
Jak było do przewidzenia, walka mistrzów 

okręgów wileńskiego i białostockiego o wej- 
ście do Ligi zakończyło się najzupełniej zasłu- 
żonem zwycięstwem WKS-Śmigły nad drużyną 
W.K.S. 76 p.p. z Grodna. 

idąc na mecz, zadawaliśmy sobie pytania, 

jak wypadnie gra naszego zespołu, czy popra- 

wiła się potencja strzałowa ataku, kto zagra na 
centrze pomocy? 

Pytania te nasuwać się muszą każdemu 

interesującemu się losem naszego mistrza w 
rozgrywkach o promocję do Ligi, wiadomem 

bowiem jest, że doskonała drużyna WKS'u cier 

pi na brak strzału i na gwałt potrzebuje god- 
nego siebie centr-pomocnika. 

Na stanowisku tem zagrał wczoraj Skwar- 

Czyński, wywiązując się z trudnego zadania zu- 

peinie dobrze zarówno jak i por. Drąg na po- 
zycji iewo-skrzydłowego. 

Cala drużyna grała dobrze i gdyby pod 
bramką była tak zorjetowaną, jak w polu gra- 

jaca celowo nie mielibyśmy potrzeby 
obawiać się o los naszego mistrza. Niestety, 

mimo wyraźnej, chwilami bardzo wyraźnej prze 
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QDL-PEI 
ZADANIE NR 32. 

Inž. A. Martina Wiedeń, W. - Schachzei- 
tung). 

Białe: K.h4, Hg3, Gb8, piony: bó, e3, f5, 
£5. 7 bierek. Е 

, Czarne: Ka8, piony: b7, g4, h6. 
ki. 

  

4 bier- 

< 
MAT W TRZECH POSUNIECIACH 

Partija N 28. 

Grana na Olimpjadzie 
kestone. 

Białe: Dr. A. Alechin (Francja). Czarne: 

F. Apszenek (Łotwa). 
2: d2—d4; 

2: е2—с4; 

Pionem hetmana. 

szachowej w Fol- 

S. g8—16; 

е7—с6; 
dr—d5; 

e7—e0; 
a7—a6; 

S aby w razie 

„.d5X ct móc odbić skoczkiem. 
.d5X e4; 
b7—b5; 
hr—h6? 

3. S.g1—f3; 
e2—e3 ; 4. 

5. 
6. 

  

8. d2Xc4; 
ы S.c4—a4; a

s
 

PAN as 

wagi, atak nie umiał wykorzystać szeregu mo- 
mentów. Nic to, że mecz zakończył się przy sta 

nie 4:1, gdyby wilnianie umieli strzelać, mogło- 
by być drugie tyle. W drugiej połowie zmar- 

nowano conajmniej cztery „murowane” sytua- 
cje. 

Chcemy wierzyć, że w spotkaniu z druży- 

ną mocniejszą będzie inaczej w przeciwnym 

bowiem razie trudno będzie dopchać się do 

Ligi. 
O przebiegu meczu niema co pisać. Dużo 

słabsza technicznie drużyna grodzieńska, miała 
momenty wcale dobre, co zawdzięcza jedynie 

ambicji, nasi natomiast nie lubią się przepraco- 
wywać, zwłaszcza gdy są zaasekurowani jed- 
nym, drugim golem, 

Tego być nie może w przyszłości. 

Bramki dla wilnian zdobyli: Drąg 2, Zbroja 
i Hajdul po jednej. Grodnianie zdobyli hono- 

rowego gola przy wydatnej pomocy Rogowa, 
najniepotrzebniej wybiegającego z bramki. 

Sędzia p. Kostanowski nie zauważył ręki 
na połu karnem gości. 

  

8. S. c4—e5; 

a2—a4; 

G. c1—d2; 
H. dl—c2; 

@. d3—g6!! 
wypadku . 
13, H. Xgót 

* 14. G. b4+- 
15.8. ff 
16. dXc5+ 
S.K 8 
G. d2—a5; 

H. c2Xg6+ ; 
8. e5f7; 
8. £7Xh8; 
G. a5—b4 + ; 
G. b4Xc5; 

d4X c5; 
H. g6Xe8; 5: 

f2—43; 
a4Xb5; 

Czarne 18-tem posunięciem miały na wzęlę 
dzie g7—g5 ż wygraniem Skoczka h8. 

Białe ratują Skoczka przez otwarcie linji 
a, grożąc szachem na a7. 

G. 
5. 
Woś 

9. 
10. 
MS 
12. S. 
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grożące 17. W.dl+ 

W. c8—c7; 
17Xg6; 
e8—e7; 

13. 
14. 
15. 
16, 
17. 
18. 
19; 
20. 
21. 

  

K. 
ži 
Ww. 

   
23. czarne poddały się. 

" sepee, orzeźw. 

  

     

   

  

, można było myśleć o kolacji i 

dem wysiłków pierwszego dnia wycieczki 
Kay kolacja (Boże, co za apetyty!) i 

spać na Siano. 

Na przeciwległym brzegu obozują techui- 
cy i makabiści. Rozłożyli ognis| 
patefon. Muezzin miłości Faliszewski nawołu 
je z płyty nosowym głosem: naszą jest noc... 
nam więcej nie nie trzeba... 

ciepło. Siano zastępujące materac 
nowy pachnie jak bukiet kwiatów. Nie 

y, noe jest krótka. . 
Słońce zagląda już przez szpary do sto- 

doły i woła na brzeg. Trzeba jechać dalej, 
więc: kąpiel, śniadanie, ładowanie „bagažu“* 
(pozostało po ogórku, kotlecie, odrobinie zi- 
mnej kawy i kilka suchych ciastek) i jaz- 
da dalej w nieznane. 

   

    

      

   

Cały dzień brniemy od zakrętu do zakrętu 
po przez dziesiątki wirków i 
nając zwłaszcza te, najtrudniej 
cia, koło Staniszek,  Wirszub 
maj. Wiry i Tartaków. 

Przybrzeżne, podwodne kamienie złoszez, 
nie gorzej od wirów. Trzeba uważać i pi 
cować, pracować wiosłem aż do zupełnego... 
zniechęcenia. 

  

do przeby- 

„ Oszkuńców, 

  

   
    

   
a 

     

  

W nagrodę za trudy cichy, prześliczny 
zakątek w pobliżu Antowila. Spokojna lagun 
ka z naturalnym basenem pływackim. Na wy 

jący chłodek. 
Cudnie tu jest i beztrosko. Niema wirów, 

ani prądu, nikt nie krzyczy: mocniej lewym... 
lewym... ostrożnie, kamień. Mimo to trzeba 

chać dalej, bodaj do Niemenczyna. Na 
częście „droga'* teraz łatwa. Jedzie się nie 

mal jak z prądem. 

      

   

Załoga posiliła się gruntownie mlekiem i 
poziomkami, odpoczęła, więc. wiosłuje jak na 
regatach. 

Niemenczyn mijamy zbyt wcześnie abs 
noclegu, po- 

chciało nocować w mia- 
dalej, przeklinając tratwy 
gów po obu stronach. A- 

ięciu się bokiem. 
Trzeba jechać niemal 

wać b. silny prąd i 
pał u 

wyd 

zatem komuby się 
steezku? Jedziemy 
przyklejone do brz 

ni mowy o prze: 
   

  

środkiem, pokony- 
wiry. Dotychczasowy za 

ąpił miejsca niemej zaciętości. Wiosła 
ą się coraz cięższe, ręce drętwieją. 
rzucamy kotwicę w pobliżu Karoliszek. 

Niewiele o nich wiemy. Jakoby majątek, ja- 
koby pensjonat. Admirał idzie na zwiady. 
Długo go niema. Wraca promieniejący i rzu- 
ca komendę: kajaki na brzeg, uczesać się i 
ubrać: „jesteśmy zaproszeni przez dziedziczkę 
Dostaniemy jeść'*. Jeść, jeść—odbija się przy 
jemnęjn dla ucha echem. 

Uczesać się, to jeszcze zrozumiałe, jest 
przecież u którejś z pań kawałek grzebienia, 
ale ubr: Niby w co? Kostjum kąpielowv, 
koszulka wioślarska, i długie, luźne, flanelo- 
we spodenki pań, jakaś wiatrówka, stary pul- 
lower. To wszystko co mamy. W tych stro- 
jach do stołu? Ale eo nam! 

Największy z panów otrzymuje w podzia- 
je zapasowe flanelki mni jszej z pań. Ku- 
so, „ale mniej goło. Inni radzą jak mogą. 

Boso, w ad hoe skombinowanych i skom- 
pilowanych kostjumach idziemy do dworu, 
dowiadując się, że dobry Bóg zesłał nam a- 
nioła stróża w postaci p. Rysi Hryniewiczów 
ny, siostrzenicy właścicielki Karoliszek p. De 
cjuszowej. 

Przedstawieni i łaskawie (przez wyżej 
wspomnianego anioła - stróża). wytłamaczeni 
wkraczamy do jadalnego pokoju. Maleńka 
konsternacja. Na szczęście pierwsze wrażenie 
mija s ko. Panie: Okuliczowa i  generało- 
wa Swolkieniowa pierwsze „wyciągają — do 
nas — ręce'* pociągając za sobą wię| 
część tywarzystwa. 

  

      

         

  

   
   

  

  

    

   

    

   

    

acer, znów jeść (wszyscy czu 
jemy, ze przybyło nam po kilka kilo) i spać. 
Do stodoły, na siano — To koedukacyjne 
spanie wywołuje u kilku osób pewne zdziwie 
nie: „jakto? — pytają — razem, pardon, w 
jednej stodole?**. Nie wiedzą, widać, že fliet, 
we wszystkich jego rodzajach i przejawach, 
jest anachronizmem dla sportowca, przynaj- 
mniej podczas wycieczki. 

Z żalem opuszczamy rano gościnne progi 
dworku w Karoliszkach żegnani, po grunto- 
wnem obkarmieniu, przez uroczą wicegospo- 
dynię, p. Kysię: 

Powrót trwa krótko. Kajaki lekko tylko 
„popyckane'* wiosłami, mkną po falach. Wo 
da duża, małe więc niebezpieczeństwo natknię 
cia się na kamień. Przypiekamy się na słoń 
cu, guwędzimy, śmiejemy z wirów i tratw. 

‚ Śpiew odpoczynkowy. Niestety, dolee far 
niente przerywa burza. I chociaż mówi się w 
piosence: nie straszny dla nas (gołych) ba- 
rzy czas, deszcz z gradem smaga niemiłosier- 
nie. Robi się zimno, a kajaki są nićmal pełne 
wody. Trzeba /wiosłować intensywnie, aby 
się zagrzać i jak najprędzej dobrnąć do 
przystani. Wyłazimy przemarżnięci, trzęsący 
się, ale zadowoleni. Cudowna wycieczka. A- 
jy był czas, jedziemy znów i znów bez po- 
mocy obcej siły, jak: lokomotywa, autobus i 
tp. i znów — gdyby wypadało — do Karo- 
liszek. 

Po nowe wrażenia, po dobrotliwy, ojcow- 

    

    

   

wirów, przekli * 

Groźny pożar maiątku Wilanowo 
Wczoraj, w godzinach wieczornych, wy- 

buchi nagle groźny pożar w Majątku Wiłanowo 

należącym do p. Bronisława Lasockiego. O- 
gień powstał nagłe w domu mieszkalnym i po- 
czął się szerzyć z niesłychaną szybkością, tak, 
że cała uwaga przybyłych straży ogniowych z 

okolicznych miejscowości, skoncentrowana by- 

Onegdaj wieczorem do mieszkania p. Kazi- 
mierza Raczyckiego przy ulicy Ponarskiej 51, 
przedostał się jakiś osobnik, który zażądał od 

  

,przebywającej w mieszkaniu p. Raczyckiego p. 
Zotji jakonisowej pieniędzy. 

Spotkawszy się z odmowną odpowiedzią, 

osobnik rzucił się na Jakonisową wyrwał z rąk 
przestraszonej kobiety 15 zł. i usiłował zbiec 
ze swoją zdobyczą. W tej jednak chwili na 

wszczęty przez napadniętą alarm wbiegł wła- 
ścicieł mieszkania p. Raczycki, który zauważyw 

szy jakiegoś uciekającego z jego mieszkania po- 

ła w kierunku ochrony przytegłych budynków. 

Dom spłonął doszczętnie. Straty przewyż- 
szają trzydzieści tysięcy złotych. W czasie akcji 
ratunkowej dwie osoby doznały lekkich popa- 
rzeń. Ustalono, iż dom był zaasekurowany na 
27 tys. zł. 

  

hwałe włamanie do mieszkania 
dejrzanego osobnika, usiłował go zatrzymać. 
Wywiązała się bójka, w czasie której rabuś bły 
skawicznym ruchem wydobył nóż i uderzywszy 
nim Raczyckiego wybiegł na ulicę, 

Na wszczęty przez poszkodowanych ałarn 
nadbiegł posterunkowy, który po dłuższym po- 
ścigu ulicami miasta, zatrzymał napastnika, któ 
rego odstawił do aresztu centralnego, 

Ranny Raczycki zwrócił się po pomoc do 
ambulatorjum pogotowia ratugkowego, gdzie 
opatrzono go. 

  

0d Administracji I 
Prenumeratorów, że z dniem 

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

| Uprzedzamy naszych Sz. Sz. 

| zalegałącym do tego dnia w 

  

KRONI 
wilókrka 
PONIEDZ. 

ou: 31 
Ign езасево || 
Dominika 4 
STT SIDNIA 

KOMUNIKAT STACjI METEOROLO- 
GICZNEJ USB W WILNIE. 

Z DNIA 30 LIPCA 1933 R. 
Ciśnienie średnie: 756 
Temperatura średnia: +20 

Temperatura najwyższa: +24 

Temperatura najniższa + 12. » 
Opad w mm. 1 

Wiatr: południowo- zachodni. 
Tendencja: wzrost. 

Uwagi: przelotne deszcze. 

PROGNOZA POGODY P.LM.-a 

na dzień dzisiejszy: 
Wileńskie — chmurno, gdzieniegdzie prze- 

łotne deszcze, Temperatura bez większych 

zmian. Umiarkowane wiatry zachodnie i pół- 
nocno-zachodnie. 

Wschód słońcs g. 3,27 

Zachód słońce g. 7,25 

SKARBOWA. 
— Wymiar podatku dochodowego. jak się 

dowiadujemy, władze skarbowe przystępują 
do rozpatrywania zeznań złożonych w swoim 
czasie przez płatników podatku dochodowego. 
Zeznania te sprawdzane są i „zestawiane z da- 
nemi, posiadanemi przez władze skarbowe. W 
wypadku rozbieżności władze skarbowe kieru- 
ja do płatników wezwania, wysuwając w nich 
konkretne wątpliwości, na które płatnik obo- 
wiązany jest w określonym terminie odpowie- 

dzieć. $ 
Właściwy wymiar podatku nastąpi we 

wrześniu i „w październiku. Wymiar ten, jak 
się dowiadujemy, nie przekroczy wymiaru ze- 
szłorocznego. 

MIEJSKA. 
—Pensje ławników. Z dniem 1 sierpnia ła- 

wnicy zarządu miasta otrzymają wymówienie 
dotychczasowych warunków pracy. 

Jak wiadomo, niedawno R. M. zgodnie z 
zaleceniem nowej ustawy, uchwaliła nowe staw 
ki wynagrodzenia ławnikom za wykonywane 
prace. 

., Nowe warunki obowiązują od 1 lietapada. 
— Remont szpitala, Wobec remontu szpita 

la żydowskiego, ginekologiczne chore lokowa- 
ne są czasowo w szpitalu św. Jakóba. 

— Zasiłki za ćwiczenia. Wypłatę pierw- 
szych zasiłków za ćwiczenia wojskowe, odby- 
te w roku bieżącym uskutecznia już magistrat. 
Podania rezerwistów przyjmuje wyłącznie mej 
ski wydział wojskowy, a nie władze wojskowe, 
względnie administracyjne. 

— Tępienia tajnego uboju. Policja i kon- 
trola miejska prowadzą szeroką akcję zwalcza- 
nia potajemnego uboju i rzezactwa. 

W śródmieściu i na peryferjach zatrzyma- 
no w ciągu ostatnich kilku dni 16 osób, trud- 
niących się tajnym ubojem. 

Nowe budowie. Tylko zupełnie nowe 
budowle, oraz całkowite nadbudówki są wolne 
'od podatku. Natomiast poddasze, przebudowa- 
ne na pomieszczenia mieszkalne, nie są zalicza- 
ne do nowych budowli i żadnym ulgom nie 
podlegają. 

Okólnik wyjaśniający tę sprawę wydały o0- 
statnio władze skarbowe. ‹ 

— Wodociag na Kalwaryjskiej. Ješli nie za 
wiodą nadzieje, pokładane na wojsku, które 
projektuje finansować roboty kanalizacyjne, 
prowadzone do objektów wojskowych, budo- 
wa wodociągów w dzielnicy Katwaryjskiej roz- 
pocznie Się pod koniec sierpnia. 

WOJSKOWA 
— święto 85 p. strzelców wiłeńskich. Do- 

wódca i Korpus Ofic. 85 Pułku Strzelców Wi- 
leńskich zawiadamiają, że doroczne święto Put- 
kowe i 15-lecie jego istnienia, obchodzone bę- 
dzie w roku bieżącym w dniu 1i-go listopada 
a nie w dniu 15 sierpnia. 

RÓŻNE 
— Handel uliczny. Na skutek starań kup- 

ców, zostanie ograniczona liczba zezwoleń na 
handel uliczny. 

Ponadto energicznie będzie tępiony handel 
pokątny, uprawiany bez poświadczeń. | * — 

— Wycieczka do Kowna. Grupa sjonistów 
w liczbie kilkanaście osób wyjechała  bezpo- 
średnio przez granicę do Kowna na 10-dniowy 
tam pobyt. = 

— Restauracja zabytków żydowskich. Gmi 
na żydowska wszczęła akcję zbierania fundu- 
szów na restaurację grobów znanych działączy 
żydowskch i ' zabytków żydowskich w Wilnie. 
Składki będą zbierane również na terenie 
państw bałtyckich. 

  

    

  

onecznych, które tata, 
sie być inne, promien- 

ski uśmiech promieni 

zdała od miasta, zdają 
niejsze mejako. 

opłacie. 

  

. TEATR I MUZYKA 
— Teatr Letni — „Jim i Jill“ — žegnają 

Wilno. Teatr Letni — gra dziś, w poniedziałek 
31 b.m. o godz, 8 m. 15 wiecz. po cenach zni- 
żonych, nadwyraz wesołą, melodyjną komedję 
„Jim i Jill*, z gościnnym występem H. Kamiń- 
skiej i M. Węgrzyna w rolach głównych, oraz 
znakomitą parą baletową Editą Pfeifer i Zeno- 
nem Leszczewskim na czele. — jest to ostatni 
występ znakomitych artystów. 

W pozostałych rolach wystąpią: W. Neu- 
belt, I. Jasińska-Detkowska, L. Pośpiełowski; 
Z. Elwicki, J. Braunówna, W, Świętochowski, 
K. Dejunowicz i inni. Ceny miejsc od 30 gr. 
do 2,90 gr. (rząd 1-szy). 

Nowa premjera w Teatrze Letnim odbę- 
dzie się w piątek — wobec powyższego sztuka 
„Cień* z gościnnym występem Marji Malickiej 
i Zbyszka Sawana będze grana nieodwołalnie 
tylko 3 razy. 

— Teatr Muzyczny Lutnia. Dziś, ukaże się 
melodyjna operetka Gilberta „Cnotliwa Zuzan- 
na z B. Halmirską w roli tytułowej. 

Jutro ciesząca się wielkiem powodzeniem 
arcywesoła operetka Kollo „Królowa посу“. — 
W środę — grana będzie po raz ostatni operet- 
ka Stolza „Szaleństwa Coletty* z Mary Gabrie- 
li w roli tytułowej. 

W przygotowaniu pełna humoru i zabaw 
nych sytuacyj operetka „Baron Kimell*, Pre- 
mjera w sobotę. 

Na wszystkie przedstawienia ceny najniż- 
sze od 25 gr. do 290. Początek o godz. 8 m. 30 
wiecz. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
HELIOS — Poskromienie złośnicy. 
PAN — Kobieto, nie grzesz! 
CASINO — Porucznik marynarki. 

LUX — Odrodzenie. 
ADRIA — Na podniebnym szlaku. 
ŚWIATOWID Zabójstwo o Świcie i 

Straszna noc. 

WYPADKI ! KRADZIEŻE. 
— POŻAR W PRALNI. Onegdaj wieczorem 

w pralni p. Anny Przypieckiej, mieszczącej się 
przy ulicy W. Polmlanka 8, w czasie oczyszcza- 
nia benzyną ubrania, zajęła się nagle benzyna. 
Wobec gwałtownego szerzenia się ognia, we- 
zwano straż ogniową. która pożar stłumiła. Stra 
ty nie są znaczne. 

SYSTEMATYCZNE KRADZIEŻE W 
POCIĄGU WILNO NOWO-WILEJKA. W ostat 
nich czasach w pociągach na szlaku Wilno-Wi- 
lejka zanotowano szereg kradzieży paczek od 
podróżnych. Nie ulegało wątpliwości, że kra- 
dzieży tych dokonuje jedna i ta sama osoba, 
Władze policyjne wszczęły energiczne śledztwo 
w celu ujęcia sprawców. 

— RODZINNE PORACHUNKI Na jednej 
z remiz, przy ulicy Wielkiej, stał wczoraj ocze- 

kując na pasażerów dorożkarz Chackiel Szefer. 
W pewnej chwili do dorożki podbiegł jakiś je- 

gomość z kijem w ręku, którym z całym zapa- 

tem zaczął okładać dorożkarza. Sałaciarz jakby, 
powiedziano w Warszawie, spadł z kozła na 
chodnik, a napastnik zaspokoiwszy uczucie zem 
sty, gdyż jak się okazało później, był to pora- 
chunek familijny, — czemprędzej się ulotnił. 
Mściwego kuzyna Chackiela Szefera Lejbę Ka- 
ca czeka teraz sprawa w sądzie. 

CZY WIESZ OBYWATELU, ŻE Z GRUŻLICY 
UMIERA DWA RAZY WIĘCEJ OSÓB, Ni£ 
NA OSIEM NAJBARDZIEJ ROZPOWSZECH- 
NIONYCH CHORÓB ZAKAŻNYCH RAZEM. 
OBOWIĄZKIEM WIĘC KAŻDEGO JEST WAŁ 
RA Z TYM GROŹNYM, A NIEUBŁAGANYM 
BICZEM LUDZKOŚCI. POPIERAJCIE „DN! 
PRZECIWGRUŹLICZE*! POPIERAJCIE BUDO 
WĘ SANATORJUM NA WILEŃSZCZYŹNIE! 
KUPUJCIE NALEPKI PRZECIWGRUŻLICZE.. 

CHODZĘ PO MIEŚCIE... 
1. UPRZĄTNĄĆ TĘ KARUZELĘ! 

„Sami nie wiecie, co posiadacie“!.., Tak, 

my Wilnianie, nie doceniamy wielu rzeczy, sta- 

nowiących skarb nieoceniony naszego miasta. 

Czy naprzykład, zdajemy sobie sprawę z tego 
czem jest taki — dajmy na to — komplet 

wzgórz, znanych pod ogólnem mianem Alta! 

A jest to rzecz cudowna, wyjątkowa, której 

moze w całej Europie nie znajdziemy! Bo zważ 
my tylko, oto w wielkiem, ćwierćmiljonowem 

bez mała mieście, w  samem jego centrum, 
wznosi się pasmo wzgórz w stanie pierwotnym 
dochowanych.. Jest to sui generis miniaturowy 

Rezerwat Przyrody w śródmieściu, by dostać 
się do którego, dość jest przejść mostek w Ber- 
nardynce... 

Zdawałoby się, że taka osobliwość będzie 

otoczona troskliwą opieką i wszechstronnie 
wykorzystana, tymczasem odwrotnie — pozo- 

staje ona w całkowitem opuszczeniu, a nawet 

jest zeszpeconą przez całkiem niewłaściwe w 
tem miejscu imprezy. 

Oto naprzykład, tuż za mostem  drewnia- 
nym w Bernardynce uplasowała się na brzegu 
Wilenki, naprzeciw parku Bernardyńskiego ka- 
karuzela.Karuzela jako taka wogóle niema tu nic 
do roboty, zaś ta o którym mowa, nadomiar 
złego jest specjalnie tandetna i brzydka poma- 
wana w sposób jaskrawy i „alapowaty*! — 
Ściąga ona do siebie specyficznego rodzaju pu- 
bliczkę: starych i małych, którzy nie tyle jeż- 
dżą, co gapią się tępo ną budę i wylęgują 
się godzinami na trawce jak chłopi po kierma- 
szu! 

  

    

W imię powagi i estetyki naszego miasta 
wzywamy raz jeszcze odnośne władze, by u- 
przątnęły nie zwlekając to monstrum!... 

2. PLAŻA I KĄPIEL W BERNARDYNCE.TRWA 

Innem jeszcze utrapieniem tych okolic jest 
plażowanie różnych starych babsztyli na zbo- 
czu piaszczystem nad Wilenką i kąpie! mło- 
dych żydziaków tuż przy samym moście w stro 
ju kompletnie adamowym! 

Wprawdzie Magistrat, słupek z tabliczką 
zakazującą kąpieli i plaży w tem miejscu, uzu- 
pełnił niedawno drugim analogicznym słupkiem 
— to jednak absolutnie nie pomaga i bez 
policjanta nic nie będzie. Nie wolno tolerować 
w śródmieściu Wilna przejawów małomiastecz- 
kowych. Musi tu być posterunkowy jak w ze- 
szłym roku. 

3. STUDNIA — PUŁAPKA 

Na pół drogi, wiodącej z Bernardynki na 
ulicę Popowską, w wąwozie między wzgórza- 
mi, jest studzienka bezpańska, z której korzy- 
stają miejscowi mieszkańcy i bardzo ją sobie 
chwałą. 

Ponieważ drewniany. zrąb tej studzienki 
kompletnie spleśniał i zbutwial, mieszkańcy 
zastąpili go ocembrowaniem z pustaków beto- 
nowych, nie starczyło ich jednak więc obecnie 
studnia jest na jednym poziomie z drogą pośrod 
ku której leży!! Nawet dniem trudno jest do- 
strzedz cóż dopiero o zmroku! A ludzi tu cho- 
dzi sporo dniem i nocą, a dzieciarni moc, stu- 
dnia zaś głęboka na kilka metrów, © wypadek 
więc i to poważny, więcej niż łatwo!... Należy 
niezwłocznie ogrodzić studnię i zachęcić „bu- 
downiczych* do ukończenia ich „dzieła”... 

„Przechodzień* 

Eugenja Kobylińska 

Świat w szkole 
pamiętnik nauczyciełki 

    

Książka ta wyszła jnż z drakarni LUX 1 Jest 
do nabycia w księgsrniach wileńskich. 

Szład główny w księgarni św. Wojciecha 
Cena zł. 350 gr. - | 

Namiętna Cyla | 
tko odbyło się według ustalonych 

praw psychologicznych. Panna Cyla Wałaków 
na szła przez rynek Kijowski. Zobaczyła tłok 
dookoła stolika, przy którym ktoś wykrzyki- 
wał: 

— Para — niepara. 
Jej namiętna i ryzykancka natura ponio- 

sła ją. Postawiła na parę — i przegrała. Na 
nieparę — przegrała również. Znowu na pa- 
rę — przegrała. W sumie cała złotówka. Nie- 
powodzenia dla gwałtownych temperamentów 
są tylko podnietą. Panna Cyla wyjęła dol- 
ra. Człowiek wykrzykujący dostrzegł go. 

  

  

  

— Para niepara! — zawołał wibrującym 
głosem. 

— Swój los na jedną stawiam kartę! "Ty 
albo żadna... — zanucił jego towarzysz.     

  

I panna Cyla przegrała dolara. Ale de- 
mon gry jest zachłanny. Ale i namiętności 
panny Cyli również. Wyjęła z uszu złote kol 
czyki. Przymknęła zamglone oczy. Gdy — о- 
tworzyła je, nie było stolika, nie było czło- 
wieka o kuszącym głosie. 

Zgodnie z prawem psycuologieznej reakcji 
pannę Cylę opanowała wściekłość i pragnie- 
nie zemsty. Dzień cały biegała po rynku, szu- 
kając stolika. Nie znalazła. Nazajutrz uczy- 
niło te samo. Nie znalazła. I dopiero wezo- 
raj zdołała zaspokoić swą żądzę. Złapała 
złowieka ze stolikiem. Boże, co się działo 

raj na rynku Kijowskim!, Ten krzyk, ten 
gwałt! 

Ale zato po wszystkiem, gdy właściciel 
stolika znalazł się w komisarjacie, pannę Cy- 
lę ogarnęła niewysłowiona rozkosz nasycenia. 

   

   

  

  

z 

  

kilka 

grą z dusznej sali do 

Z powodu wielkich upałów 

Ping-pong na wodzie 

  

   
zwolenniczek gdy w ping-ponga przeniosło się z tą 

chłodnej wody.



  

srodžiojyka 
— Przewiezienie zwlok ks. Hrynkiewicza. 

W dniu 29 bm. samochodem z Kosowa kolo 
Kołomyi przewiezione zostały zwłoki wielee 
zasłużonego duszpasterza grodzieńskiego Ś.p. 
ks. Franciszka Hrynkiewicza. 

W ciągu niedzieli do godz. 18,30 zwłoki 
В: ks. Hrynkiewicza przebywały w kości 
1е 5. 8. Nazaretanek. gdzie nawiedzane były 

przez wiernych, poczem odbyła się eksporta- 
cjo do kościoła Bernardyńskiege, skąd w dniu 
dzisiejszym po żałobnem nabożeństwie złożo- 
ne zostały na miejseu wiecznego spoczynku. 

— Nowa orkiestra w cukierni Europej- 

skiej. — W najbliższym czasie w cukierni En 
ropejskiej występować będzie nowa orkiestra 

pod batutą b. kapelmistrza 26 brygady wojsk 
rosyjskich p. J. Mieelmachera, który znany 

jest tu jako muzyk i dyrygent. 

— Sport. — Rozpoczęte tu zostały mist- 
rzostwa w piłce koszykowej okręgu białostoe 
kiego.” 

Do walki stanęły 4 mistrzowskie drużyny 
podokręgów a to: WKS, - KOP (Osowiec), 
ŁKS (Łomża), Makabi (Białystok) i K.S. 
Cresovia (Grodno).. W pierwszym dniu mi- 
strzostw rozegrano mecz między Cresovią, a 
Makabi (Białystok), który zakończył się wy 

soką przegraną drużyny żydowskiej w sto- 
sunku 51:10. 

Drugie spotkanie między WKS-KOP (0- 
sowiec) a ŁKS (Łomża) wobec nieprzybycia 

drużyny zaliczony został na korzyść wojsko- 
wych. 

W rozegranym towarzyskim meczu między 

     

    

WKS 2 Dyw. Art. Przeciwlotn. a WKS - 
„Łączność * zwyciężyli pierwsi w stosunła! 
12:11. 

Po pierwszym dniu mistrzostw prowadzi 
K. 5. Cresovia przed WKS - KOP (Osowiec) 
ŁKS (Łomża) i Makabi (Białystok). 

*YTYrrSr 

Džwiekowe kino „APOLLO“ 
Dominikańska 26. 

DZIš NA EKRANIE! 
KONIEC ŚWIATA HI 

zapowiadał wynalazca strasznych „promieni 
śmierci X''. 

Zbawcą okazał się EDMUND LOWE, który 
wraz z BELĄ LUGOSI i IRENA WARE— 
występuje w doskonałym firmie produkcji 

1933 — 34 r. . 

„CHANDU** 
NA SCENIE pożegnalny występ obecnego 

zespołu. 

„REWJA HAWAJSKA" 
z udziałem: 

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

Wstęp od 54 gr. 

  

— Ostatnie ognisko harcerskie w Alberty- 
nie, W dniu 28 b.m. na pięknej polanie w le- 
sie albertyńskim 55 Żeńska Warszawska Dru- 
żyna Harcerska, urządziła ostatnie pożegnalne 
ognisko. 

W nader miłym nastroju, młode warsza- 

wianki urozmaicały, jak zresztą od szeregu dni, 
piękny wieczór letni pieśniami, humorem i in- 

nemi atrakcjami, pełnemi dowcipu i  głębokej 

myśli. 
Na to ostatnie obozowisko przybyła spora 

ilość młodzieży i starszego społeczeństwa tai 
z pobliskiego Albertyna, jak i ze Słonima, któ- 
re gwarząc wesoło z gościnnemi harcerkami, 

przez czas dłuższy interesowało się życiem obo- 

zu, jego korzyściami i stronami ujemnemi. Na 

szczęście tych „ujemnych stron” nie było wca- 
le. Tak jak przypuszczaliśmy, pisząc przed 
trzema tygodniami wzmiankę o przyjeździe mło 

dzieży z Warszawy na obóz pod Albertynem —- 

tak też i było. Absolutna harmonja, zżycie się 

ALLAN SULIVAN, 

Wyspa Szczęścia. 
— Nie o to chodzi, a o to: czego pan 

chce ode mnie? Ot, co ja chciałbym wiedzieć! 
Czy ktoś tu pana przysłał? 

Młody gość wytłumaczył grzecznie, że w 
Nanby nie znał nikogo, że jest tu po raz 
pierwszy i... 

— Ha! — mruknął Filton, — dobrze, 
niech tak będzie! Zawsze gościa dobrze przyj. 
miemy. Jestem tu już ezterdziešcie lat! lie 
ja mam lat, jak pan myśli? 

— Pytanie było tak nieoczekiwane, że 
James po chwili dopiero odpowiedział spokoj 
nie: 

— Z pięćdziesiąt lat!.. 
— Mało! Sześćdziesiąt stuknęło i jednakże 

te podłe miejsce nie może mnie dobić!... Te- 
raz tu u nas też cywilizacja, ale, jak tu przy 
jechałem jeden drugiego zjadał i dusili żo- 
ny po Śmierci mężów. Dobrze, będzie pan 
moim gościem. Może podoba się tu panu. Prze 
cież niema czego śpieszyć do Suvy? 

James wytłumaczył, że śpieszy się bardzo 
do Londynu. 

— Rozumiem. Pewno pan żonaty, 
chce ożenić się. Ech młodość! 

— Nie jestem żonaty. 
— No to czego śpieszyć? One wszyst - 

kie mogą czekać, a pan tymezasem lepiejby 
sobie zarobił! Ją nie pytam, co pan przyniósł 
ze sobą, ani kto pan jest, ale kiedy pan za- 
stukał, pomyślałem zaraz, czy to nie ten czło 
wiek, którego czekałem dziesięć lat!... Pan 
zna się na handlu? 

|  — Pracowałem w handlu w Londynie. 
— I musiał pan śpiesznie porzucić Lon- 

dyn? Zresztą to nie moja sprawa. No, wy- 
pijemy jeszcze po szklaneczce. Dla młodego 
człowieka zarobek, to dobra rzecz. Mówmy 

prosto. Pan mówi, że przyjeżdża z Veili. A 
ja widziałem kapitana statku, on nie o panu 
nie słyszał! Ale, powtarzam, to nie moja 
rzecz! Pan nie jest głupcem i ja nie jestem 

albo 

  

Wydawca Stanisław Mackiewicz. 

z terenem i ludźmi, gruntowne poznanie miej 

sca obozowiska i okolic, to wszystko stwo- 
rzyło, że młodzież, która po raż pierwszy przy 
jechała na te dalekie kresy wschodnie — skon- 
statowała tu serca i sercem odpowiedziała. 

— Dziękujemy, bardzo dziękujemy Wam 

wszystkim — drodzy goście za ten miły, serde- 

czny stosunek, jakiegośmy tu, podczas pobytu 
doznały za to zainteresowanie się i opiekę 

nad nami. Z całą stanowczością w imieniu wszy 

stkich nas harcerek oświadczam — że żal nam 

opuszczać kochany obóz pod Albertynem — 

mówiła komendantka obozu, wzruszonemi sło- 
wy. 

Tak istotnie. To cośmy na tem miejscu 

przepowiedzieli — spełniło się w całej rozcią- 
głości. Zawodu młodzież nie doznała. Byliśmy 

z niej równeż zadowoleni, więcej pokochaliśmy 

swe siostry z wielkiej stolicy i żegnamy je 
również z żalem, ale i z nadzieją, że może w 
przyszłości, jeśli nie te same — to może ich 

siostry lub bracia — lecz dzieci tej samej uko- 

chanej naszej ojczyzny do nas zawitają. Czu- 
waj. 

PRAWDA O „STRASZENIU PO NO- 
CACH STU ŻYDÓW SLONIMSKICH 
PRZEZ NIEBOSZCZYKA BEZ JĘZYKA" 

IK.C. zamieścił rewelacyjną wiadomość o 
rzekomem straszeniu po nocach stu słonim- 
skich żydów przez nieboszczyka bez języka. 

W związku z notatką tą korespondent 
nasz dowiaduje się następujących  szczegó- 
łów: 

W Warszawie zmarł Mojżesz Goldberg, 
kowal ze Słonima, na którego pogrzebie był 
obeen; członek bractwa pogrzebowego w Sło 
nimie Ryzików, którego dopuszczano jako 
członka „Chewre kadisze' do wykonania pew 
nych czynności obrzędowych w związku z po 
grzebem. 

Po pewnym czasie Ryzikowowi przyśnił. 
się kilkakrotnie Goldberg, uskarżający się na 
pochowanie go bez pewnej cżęści organiznia. 

W związku z tem Ryzikow udał się do 
warszawskiego kahału, który interwenjował 
w szpitalu. Dowiedziano się tam, że zmarły 
istotnie został pogrzebany bez języka, który 
został odcięty w szpitalu z powodu raka. 

zadnej delegacji stowarzyszenie „Chewre 
kavisze'* w Słonimie do Warszawy nie wysy 
łało. ° 

Również słonimianie dowiedzieli się, że aż 
10) ich współmieszkańców straszy niebosz - 
czyk bez języka, lecz... ze szpalt IKC. 

  

PONIEDZIĄŁEK 31 LIPCA 

7.00: Uzas i pieśń. 7.05: gimnastyka, 
7,20 Płyty; 7,30 Dziennik poranny; 7,35 — 
Muzyka; 7,52 Chwilka gospodarstwa domo- 
wego; 11,57 Sygnał czasu; 12,05 Koneert; — 
12,25 Prasa; komunikat meteorologiczny; — 
12,35 D. e. koncertu; 12.55 Dziennik południo 
wy; 14.50 Program dzienny; 14.55 Muzyka 
z płyt; 15.25 Komunikat gospodarczy; 15.35 

Audycja dla dzieci — a) Orlęta lwowskie — 
opow. T. Byrskiego i b) Piosenki wojska pol 
skiego; 16.00 Muzyka; 17.00 Pogadanka w 
języku franeuskim; 17.15 Płyty: Wesołe pio- 
senki i muzyka taneczna; 18,15 „Zwiedzaj- 
my nasze Bieszczady'* — odczyt wygłos 
prof. J. Liwoczyński; 18,35 Recital; 19.05— 
Rozmaitości i płyty; 19,20 Ze spraw aktual- 
nych — pog. litewska; 19.35 Program na wto 
rek; 19.40 „Szablą i piórem: feljeton; 
20.00 Operetka; Wileński komunikat sporto- 
wy; D. e. operetki; Dziennik wiecz.. Wiado- 
mości sportowe; Komunikat. meteor. D. e. 
operetki. 

        

  

BACZNOŚĆ! 
Wystrzegajcie się domokrążnych 

sprzedawców fałszowanych HERBAT. 

KUPUJCIE 
Tylko w handlach spożywczych 

*Uznaną zę najlepszą HERBATĘ 

NIKIM „ KODO 

  

A. DŁUGOKĘCKI 

i W. WRZEŚNIEWSKI Sp. Akc. 
Warszawa Bracka 23. 

  

  

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW PODMIEJSKICH 
odchodzących z placu Orzeszkowej w Wilnie 

N. WILEJKA 

Odjazd z Wilna 
od g. 7 rano (w šwię- 
ta od g. 8 r.) co go- 
dzinę do 21, w dnie 
przedświąteczne i świą- 

teczne do 23. 

Przyjazd 
do N. Wilejki 

pół godziny drogi. 
lod g. 8 rano (w święta 
lod g. 9) co godz. do 2i 
№ dnie poświąteczne i 
świąteczne do, 23. 

CZARNY BóR 

Odjazd do Wilna Przyjazd do Wilna 
pół godziny drogi. 

  

Odjazd z Wilna Przyjazd do Czarnego Odjazd do Wilna Przyjazd do Wilna 

  

  

Т, 15 т3020 Boru. 8, 16,30, 21. 

MEJSZAGOŁA 

Odjazd z Wilna Przyjazd Odjazd do Wilna Przyjazd do Wilna 9, 12 m. 30, 16, 18. do Mejszagoła  |7, 10 m. 30, 14, 19. |8, 11 m. 30, 15, 20. 10, 13 m. 30, 17, 19. ' 
NIEMENCZYN 

Odjazd z Wilna Przyjazd Odjazd do Wilna Przyjazd do Wilna 7:9, ti, 13,515; 17,518 do Niemenczyna |7, 8, 9, 11, 13, 15, 17|8, 9. 10. 12, 14, 16, 
m. 30, 19, 20 m. 30. |8, 10, 12, 14, 16, 18,|19, 21.. 18, 20, 22. 

19 m 30, 20, 2t m, 30. 

‚ OSZMIANA 
  

  

  

Odjazd z Wilna Przyj do Oszmiany| Odjazd do Wilna Przyjazd do Wilna 
7, 8, 11, 14, 16, 18,|9, m. 15, 10 m. 15, 13|g. 6, 7,30, 11, 12, 15, 17 „9,45, 13,15, 14,15 17.15 
(w dni rynkowe miast|m. 15, 16, m. 15, 18| 19, 19,15 21,15. 
o 8 odjazd o 6). Im. 15, 20m. 15. 

TROKI 
(przez Landwarów) © 

Odjazd z Wilna Przyjazd Odjazd do Wilna Przyjazd do Wilna 
+ 8,5107 02, 13m. 30 do Trok 6 m. 20, 8, 9 m. 30,|godzina i 20 minut 

15 m. 15, 17 m. 30, 19jgodzina i 20 minut dro-|10 m. 30, 12 m. 30, 14 drogi (do Landwaro-“ 
20 m. 15. gi (do Landwarowa 55|15 m. 15, 16 m. 40,|wa 55 minut drogi) . 

minut). 19. 

NAROCZ 
(przez Michaliszki, Świr) 

Odjazd z Wilna Przyjazd Odjazd do Wilna Przyjazd do Wilna 
o godz. 6 rano. do Narocza lo godz. 15 . lo godz. .21.     lo godz. 12 w poł.     

20) 

głupcem — my się rozumiemy. Do Veili jest 
stąd 30 mil i niema innego połączenia, jak 

wpław. Nie mówmy o tem. Ja nigdy swoici 
gości o nie nie pytam i pewno dlatego zara- 
biam więcej, niż inni. Ale ot, co ja chcę 
zaproponować: pluń pan na swój Londyn i 
zostawaj tu. 

— Dostanie pan tu dobrą pracę, — mó- 
wił dalej żywy trup, — ja panu pomogę za- 
rabiać... 

— Potrzebuję bardzo pomocnika. Obrzyd- 
ło mnie to życie pustelnika... 

— Bardzo jestem wdzięczny panu, ale... 
— Nie, nie, nie odpowiadaj pan dzić. 

Niech pan przenocuje, prześpi się, pomyśli... 
Jak pan się nazywa... James? 

— Tak. 
— No, więc, James, pan myśli, że ja je- 

stem pijany, a te nie podobnego. Mogę wyp 
trzy butelki dżinu i nie oszukacie mnie. 
Znam ja takich! 

James roześmiał się: 
— Słusznie! Lubię uczciwą rozmowę! O 

Veili pierwszy raz słyszę od pana. Ale napra 
wdę muszę dostać się do Suvy, a stamtąd do 
Lendynu. A za tę propozycję bardzo dzięku- 
je. 

— Ja tam nie proponuję, ja tylko mówię: 
„+ może?** Pomyś! sobie... Lepiej będzie tu- 
taj, jak w okopie, siedzieć, niż włóczyć się 
po wyspach, któryek pan nie zna. Pan mnie 
podoba się, wię: pekażę panu coś, czego pan 
nigdy nie widział... 

Filton wstał na niepewnych nogach i chwie 
jąc się, poprowadził gościa do sąsiedniego po 
koju, oddzielonego od pierwszego słomianemi 
matami, zamiast drzwi. 
W kącie stała duża, ogniotrwała kasa, pod 

sufitem paliła się euchnąca lampa, naftowu, 
a na kanapie leżała kobiet w żółtym jedwab 
nym szlafroku. Kokieta była jeszeze młoda, 
podobna do Angielki, ale jakaś abnegacja w 

   

jej całej postaci rzucała się odrazn w oczy; 

a w spojrzeniu jej zastygł wyraz przestra- 

chu i rozpaczy. Nie poruszyła się wcale 

przy wejściu Filtona z gościem, ale James 

poczuł na sobie nieruchome spojrzenie jej du 

żych, rozszerzonych oczu. ; 
Filton wyjął klucze przy kasie. 

— Ja wiem, co pan myśli — bełkotał, — 

ele wiem także, co ja sam mówię i myślę. 

Jeszcze pogadamy o innych rzeczach... tak, 

tek.,. pan zobaczy: Mam ja tu swój sekrecik, 

jaki—nie powiem... jeszeześ za młody brat- 

ku! Ale to, co pokażę, to jest część sekreci- 
ku! Może pan myśli, że jestem pijany ? 

Z cichym szelestem, kobieta wstała i wy 
ślizgnęła się z pokoju. Jej pokorne zachowa 

  

nie zdziwiło Jamesa, a nawet wzruszyło i о- 

burzyło. 

— Nie, pan nie jest pijany, — odpowie- 

dział machinalnie. 

Filton zachichotał, włożył klucz do zam- 

ka i otworzył drzwiezki ogniotrwałej kasy. 
Zdjął z półki skrzynkę z sandałowego drze- 
wa, otworzył wieko i oczom gościa ukazało 
się dwanaście pereł, które wydały mu się 
śmiesznie małe. Po pauzie gość zawołał ze 
sztucznym zachwytem: 

— O, Bože, skąd je pan ma? : 
— A, to już, przepraszam, nie pana rzecz. 

Mój sekrecik... Każda taka sztuczka. kosztu- 

je sto funtów! James chrząknął. Według ta- 
kiej oceny, miałby w swym pasie miljonowe 
bogactwa. Palce jego mimowoli dotknęły pa- 
sa, ukrytego pod wełnianą kamizelką. 

— To rezultat trzymiesięcznej pracy, Mi. 
James,— mówił stary. — Każda kosztuje 
mnie, powiedzmy... pięć funtów. Mam swój 
system kupowania, nikt innyby się nie domy 

Ślił. 
Nie łam pan głowy, bo i 

się! - 
Stary chwilę przeżuwał swą radość, prze 

bierając palcami perły, które przy jego bez- 
krwistych, wyschniętych paleach zdawały się 

bardziej żywe od nich. 
— Wszystko to bardzo pięknie, — mru- 

czał rozmarzony, — ale chciałbym dostać 

tak nie dowiesz 

Drukarnia Wydawnictwa „SŁOWO 

Sensacyjny 

podwójny program! 

э 22 Znak „Щ 
Ceny zniżone: 1 s, balkon 25 gr. parter 54 gr. 

„DOUGLAS FAIRBANKS 
22 zespół 
E E  owiazd.: na drzwiach 

wieczor. od 40 

i MARY PICKFO| 

  

w mn eśmiert. dziele WR. 

Szekspira POSKROMIENIE ZŁOŚKICY 

gr. Początek o godz. 

Mocny dramat żywiołowych namiętn. współcz. życia, Znskem. 

Rod Ia Rogue, Betty Brodsou, WIL. Bogt, 
4, 6, 8 i 10.20 

  

„CN 
Ostatnie dnil Doskonaiy film nowej prodūkcji z žycia Legji Cudzoziemskiej p.-t. 

PORUCZNIK MARYNARKI 
oraz nadprogram dodatek kolorowy p,t. „RYTM i TANIEC''. Ceny zniżone: Balkon dzienny 25 gr., wiecz. 40 groszy 
  

  „PAN“ 
Rozkład jazdy statków 

Na okres nawigacyjny 1933 r. 

Statki pasażerskie „ŚMIGŁY', „PAN TA- 
DEUSZ'', „KURJER', „GRODNO'', „80- 
KÓŁ'* i „WILNO*'* będą kursować na od- 

cinku rz. Wilji 

Wilno — Werki 
z przystankami: 

Pośpieszka, Wołokumpja, Kalwarja i 

ROZKŁAD JAZDY 

w dnie powszednie od dnia 5 czerwca rb. 

ODJAZD Z WEREK DO WILNA 
g. 7,10, 8, 9,15, 11,15, 13.15 15.15, 17.15. 1945 

ODJAZD Z WILNA DO WEREK 
godz. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19,30 i 20,40. 

W niedziele i 

  

Werki 

dnie świąteczne od dnia 25 
maja rb. 

Odjazd z Wilna do Werek o godz. 7 rano, a 

następnie eo godzinę. Ostatni odjazd statku z 

Wilna do Werek o godz. 19, wraca z Werek 

o godz. 20. Odjazd z Werek do Wilna o godz. 

8 rano, a następnie co godzinę. Ostatni od- 

jazd statku z Werek do Wilna o godz. 20. 

W razie większej frekwencji publiczności — 

w dnie bardziej pogodne niezależnie od po- 

wyższego będą kursować statki dodatkowo 

co pół godziny i wcześniej 

W dnie powszednie statki- mogą być zama- 
wiane na wycieczki, zamówienia przyjmuje 

kasa przystani statków w Wilńie 

ZARZĄD. 

Na żądanie publiczności jeszcze dziś 
tilm o wyjątkowej wartości artystycz- 

nej i niezwykłem powodzenia 

Dziś wieiki podwójny program! 

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

  

w Warszawie 
przyjmuje zgłosz 

UL. ŚW. TERESY 2 M. 3 TE   

Szkoła Gospodarstwa Domowego 
i Szkoła Zarządczyń 

. im. JENERAŁOWEJ ZAMOYSKIEJ 

enia 
L. 970-91. 

  

Nr. akt 519-33. 
OBWIESZCZENIE. 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, re- 
wiru 8-go, mający siedzibę urzędową w Wii- 

nie przy ul. Zygmuntowskiej 60m. 38m 

zasadzie art. 1030 UPC. ogłasza, że м @лт 

2-go sierpnia 1933 r. od godz. 10-ej rano w 
Wilnie przy ul. Wielkiej Nr. 30 odbędzie się 

sprzedaż z licytacji publicznej ruchomość 
składających się z 6 sukienek jedwab. 10 

sukienek markizetowych i 4 swetr weł- 
nianych, „nowych, oszacowanych na łączną 
sumę 430 zł., które można oglądać w dniu li- 

cytacji w miejscu sprzedaży, w czasie wyżej 
oznaczonym. 

  

   
    

    

Komornik. A. RUBOM. 
FTYWYYYYYYTYTYYYYYYYYVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYR 

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

LNU. 
LAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASAAAAAAAAAAAAAAAA AAA 

  

  

Działki 
Kcmunikacja pociągami 
Warunki kupna: część 

reszta ratam 

letniskowo - ogredniczo - budowlane 

nad jeziorem, rozmaitej wielkości. 

i autobusem co godzinę. 
pożyczką długoterminową, 

i miesięcznemi. 

Cena od 600 złotych za działkę. 

INFORMACIE: 

w Wiinie: Pierwsza Wileńska Spółka Parcelacyjna, 

: 
    

większy, lepszy towar. Londyn dawno jaż do 

bija się o to. Połów pereł źle idzie teraz. Ład 
na perła kosztuje teraz ogromne pieniądze. 
Mogę poczekać, może coś się zdarzy, wtedy, 
dam dobrą cenę, nie będę się namyślać. Może 

pan ma przypadkiem taką perłę, jakiej po- 

trzebuję ? 
— A jeżelibym miał? 

  

— Pokaż pan! — stary wytrzeźwiał mo- 
mentalnie i ożywił się. — Mówiłem, że da- 
wno czekam na pana, — roześmiał się. —No, 

pokaż, — pan! 
James rozumiał, 

prawdy, że wiedział 
przynosi mu perły. 

James umyślnie czekał nadejścia zmroku, 

by przyjść do niego, nie zwracając uwagi mie 

że Filton domyślał sie 
o tem, že on, James, 

w maj. Landwarów: Zarząd Dóbr. 
LJ ® iezemwas aw ZWT O ORDO OOOO TD TOO OOOO 

zee s о: УА : 2 A i ai Зылеельт 

ui, Mickiewicza 15. 

  

    — Za jedną, — poprawil James. 
5zkoda rozdzielać. Nigdy nie widzia- 

pysznej pary. 
roześmiał się: 

— Życie zawsze dzieli :... 

tylko jedną! 

— Pan nie rozumie, że jedna powiększa 
cenę drugiej. Przyjdzie naprzykład człowiek 

do magazynu Mercusa przy Bond - street w 
Londynie, zobaczy taką perłę i powie: „Zrób 

cie kolczyki dla mojej žony““. Marcus prze- 
wróci cały świat, żeby znaleźć taką drugą. 
Bo, jak człowiek chce dać kolczyki kochanej 
kobiecie, to już nie pyta się o cenę. Widzę, 
że pan to rozumie. Dobrze już, ile pan chec 
za jedną? 

— Czterysta funtów. 

nie, sprzedam 

szkańców wsi. Ale, widocznie, wiadomość 0 Filton podniósł do oczu obie perły i dłu- 
wylądowaniu białego człowieka, rozeszła się go oglądał je. e 

lotem błyskawicy. Zrozumiał więc, że należa — Ózterysta funtów, — mruczał, — no, 
ło się śpieszyć z załatwieniem sprawy i opu- 
szezeniem Vanui. Zwlekanie nie doprowadzi 
łoby do niczego dobrego... 

— Mam dwie perły, — powiedział spokoj 
nie. — Tylko dwie. 

Filton nie dał mu mówić: 
— Pokaż pan! — krzyknął. 
James, z przykrem uczuciem, że zdradza 

swoją tajemnicę, wyjął z kieszeni mały, skó- 
rzany woreczek, wyjął z waty dwie perły i 
położył na stole. 

— Sprzedam tylko jedną! 
Filton wpatrywał się z zapartym tchem 

w cud, który się spełnił. Zapomniał o przy- 

byszu, o swym domu, o wszystkiem na świe- 
cie, gładząc drżącemi palcami ciepłą, gładką 
powierzchnię pereł. Milczenie trwało kilka 

minut. Wreszcie starzec chrząknął i wziął 
do ręki obie perły. Spojrzał badawczo na Ja- 
mesa: 

— Powiem uczciwie: takich jeszcze nie 

widziałem! Liczmy, że pan znalazł te perły... 
w Veili. Prawda? : 

Gość uśmiechnął się: 
— Niech i tak będzie! 
— Po przybyciu tam... znikąd ? 
— Niech będzie tak. . 
— Pysznie|!, Ileż chce pan za nie? 

Ł 

  

cóż, cena sprawiedliwa,... sprawiedliwa cena. 
Nagle jakaś myśl przemknęła w jego mó- 

zgu. 
— Mój drogi, teraz już. nie mnie nie zdzi 

wi.. Wszystkiego  mógłem oczekiwać, tylko 
nie tego, Jeżeli teraz posłyszę: „mam jeszcze 
tysiąc takich pereł, jak te dwie'* — nie zdzi 
wię się. Ma pan jeszcze? 

Zadał pytanie takim ostrym, namiętnym 
tonem, tak gwałtownie wyciągnął koszlawe 
palee, ku gościowi, że ten mimowoli cofnął 

się. Ogarnął go strach i wstręt. Za plecami 
starea dostrzegł kobietę, która ukazała się na 
progu. Kobieta położyła palec na ustach, z 

tajemniezą miną i zniknęła równie cicho, jak 
przyszła. 

Rozdział XII. 
DRUGA MARIETTA. 

Filton wyprowadził Jamesa do pierwsze- 

go pokoju. Gość był poważnie zaniepokojony. 
Gwałtowne zaprosiny nawpół pijanego czło- 
wieka do pozostania na noc w jego domu, je 

go nieprzytomne prawie okrzyki... tajemnicza 
kobieta, wszystko to niepokoiło i zniechęca- 
ło gościa do pozostawania w tym domu. 

Ale starzec już opanował się i sadzając 
Jamesa przy stole z butelką dżinu, mówił: 
— To dziwne, ale kiedy tylko widzę per- 

Lekarze 
НЕЧЕНЕ ERROR 

  

Dr.Ginsberg 
Choroby skėrne, wene- 
ryczne i moczoplciowe. 
Wileńska 3, od 8 — 1 

  

1 4 — 8. Tel. 567. 

KuPNO 
i SPRZEDAŻ 

— kupię 
ziemi ornej około 16 ha 
w odległości ed Wilna 
nie dalej 15klm. Oferty 
А. $ w Administracji 
„Słowa* 

Pianina 
В „Т. BETTING“ 

i K. i A. FIBIGER * 
uznane za najlepsze w 

® kraju. — Sprzedaż na 
@ raty 

s Kijowska 4, H. Abelow 
i wynajęcie. — 

_ Lokale | 
x 

  

Potrzebne 
ŚMIESZKANIE 

5-cio pokojowe, system 
korytarzowy. na 

$ Zwierzyńcn blisko mo- 
ś stu, Oferty do Redakcjj 

dia T. С. 

Poszukuję 
  

KOBIETO, NIE GRZESZ 
Wyświetia się również po raz pierwszy w Wilnie dźwiękowy a k r 0 b a tyc zn y film 

  

4 — 5 POKOJÓW 
blisko śródmieścia 
potrzebne. — Zgłesze- 
nia do „Siewa” ped 
Ea 

PENSJONAT 
w. Andrzejkowie nać 

Świtezią Wandy Kuż- 
wieć - Frydryckowej. 

Pokoje słoneczne współ 

Nr. 136.-VI. comm sza "Y Salon i taras, bibijo- 

t 

teka, pianino, Kuchnia | 
wiejska, posiłek 4 razy 
dziennie. Doskonała ką- 
piel, auto, dojazd z Ba- 
ranowicz  łub Nowo- 
gródka autobusem. Ce- 
ny 3,50, 4 i 4,56 w za- 
leżności od pokeju. — 
Poczta Wałówka” %ołe—— 
Nowogrėdka Andrzej 
kowo. 

KAAAAAMA AAA с 

PoSZUKUJĘ 
PRACY 

Frangaise 
bien recommandźecher- 
che place. Wilno, Ze- 
rzeczna 16—3 A. Z 
  

BUCHALTER - BILAN 
SISTA ze znajemościę 
buchalterji hadl., przę- 
mysł. - fabrycznej, roł- 
nej przyjmie pracę rx 
minimalnem wynagr. w 
Wilnie lub na prowineg 
22 Garbarska 27 - 

  

— 

Gorzelany 
buhalter lub ekonom, 
z ukończoną szkołą ge- 
rzelniczą w Dublaneck 
z kilkoietnią praktykę 
gorzelniczą i rektyfike- 
cyjną, z dobremi refe- 
rencjami obejmie раза- 
dę od zaraz, faskawe 
ołerty kierować: Zaść. 
Laudyszki poczia Poć- 
brodzie dla S. K. 

"STUDENT 
udzieli pomocy w NaU- 

  

ce, przyjmie wszelkie 
inne zajęcie za same 
utrzymanie — 

mieszkani> od 3 — 5 A wieś. Zgłoszenia — 
pokoi z wygodami, sło- POd: Wilno, ul. Zamke 
neczne, siiche. Oferty WA nr_5 (skiep owoco- 
Wł. Stadnicki* Dąbrow- WY): Fr. Krymski. 
skiego 12. 

-- Były wcjskowy 

ses Zutidujacy sie obecnie 
Lekcje 

PRWEREEZAWECEDWGŃ 
— 

terjalnych warnnkači: 
błaga 0 jakgkolwiek 
pracę, Chocimska 32 
m. 

Prag NZ AE 

  

Pianistka, 
dobry pedagog. 

w bardzo ciężkich mas- 

nęłsby udzielać lekcji 
muzysi lnb też podjąć 
się iunej pracy. Łaska- 
we zgłoszenia adreso- 

Młody 
człowiek w bardzo cięż- 
kich warunkach przyj: 
mie jakąkolwiek pracę 

  

   

wać proszę: Warszawa, Skończyż 2 kursy Poli- 
Sienna 28 m. 22 Kazi- techniki. Legionowa 4i 
miera Kałużyńska, Witko 

  

    

  

„ły, wpadam w gorączkę. Pana wy innie 
nie interesują weale. Daję słow: e nie nie 
chcę wiedzieć. Ma pan ładne perły i więcej 

  

nie nie potrzeba... Poczekaj pan — muszę wg 
brać którąś z tych dwóch... To trudne zada- 
nie! 

Długo porównywał, przymierzał, próbewał 

perły palcami, zębami i wreszcie odłeżył je- 
dną z nich na bok. 

— Tę wezmę. Będziemy 
pięćdziesiąt funtów... co?.. Wszystko jedno, 
w Suovie więcej nie dadzą. A i ludzie tam 

ciekawsi. Niełatwo odezepi:się pan ed ich py 
tań. Im nie powie pan, że przybył z Veiit. 
Radzę o tem pomyśleć, Mr. James. 

Groźba była dosyć wyraźna. Gospodarz 

dawał do zrozumienia tonem, że wie, iż nazw: 

sko „James“ nie jest prawdziwe. Oczywiście 
mógł on pokazać list kapitana Me Nile'a, w 

razie potrzeby, ale czuł, że lepiej narazie te%- 

go nie robić. Cena odpowiadała mu narazie. 
Odmówić znaczyłoby wywołać nowe podejrze 
nia i zamaskowane groźby. Byleby prędzej 

dostać pieniądze i dotrzeć do Suoyy, opus 
cić nazawsze te ponure małe wysepki! Trzy - 
sta pięćdziesiąt funtów wystarczy na podróż! 

— Jeszcze jedno chciałbym wiedzieś, 
dodał starzec, — Czy drugą perłę pan ma za 
miar sprzedać w Londynie? 

„James kiwnął głową. 

— Słusznie! W takim 

liczyć: trzysta 

  

razie sprzeda ję 

pan u Marcusa przy Bond - street i niec 
pan powie, że to ja pana przysyłam. 

— Dobrze. 

— (hee pan dostać zaraz pieniądze? 
— Wszystko jedno... - dobrze... — iepiej 

zaraz! : 
— Dostanie pan pięćdziesiąt gotówką, a 

resztę czekiem na Suovę. Jeżeli czek nie po- 

doba się panu, niech pan idzie do Bronsona 
— drugi dom po drodze do zatoki, i niech 

pan zapyta, czy można wierzyć mojemu pod- 

pisowi. Dam panu list, żeby w banku nie za 
dawano żadnych pytań. Czy chce pan, ode 
manie czegoś jeszcze ? 

— Nie, to już wszystko. Ale, jak dostanę 
się do Suovy? 

(D. C. N.) 

RZE a 

Redaktor w/z Witojd Tatarzyński 

:


