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Jeśli mamy tem się zająć, 
W „Kurjerze Warszawskim p. Szarlitt 

umieścił dwa tygodnie temu artykuł p.t. „Tra- 
gedja Stanisława Brzozowskiego''. Artykuł 

ten zaczyna się od informacji, że p. Karol 

Radek podezas swej podróży po Małopolsce 

powiedział, że w archiwach sowieckich niema 
śladu, aby pisarz i myśliciel połski począyt- 

ków XX wieku Stanisław Brzozowski był 
konfidentem rosyjskiej służby bezpieczeń. 
stwa, a kończy się słowami: „Bo czy może 
być coś bardziej tragicznego, nikt fakt, że 

trzeba było dopiero „Świadectwa** p. Radka 
z Sowietów, który sam przyznaje, iż przyczy- 

nił się do wywleczenia „sprawy'*, ażeby spla- 

mione imię pisarza polskiego tej miary ca 

on, mogło nareszcie być oczyszczone? 

  

Jak widzimy więe z tego zakończenia 
p. Szarlitt uważa niewinność Stanisława 
Brzozowskiego za dostatecznie i ostatecznie 

  

udokumentowaną. 

Jednocześnie niejaki p. Rydlewski ogło- 
sił w „Kurj. Pozn.'* inne rewelacje, miano- 

wicie, Brzozowski padł ofiarą strasznie tra- 
gicznego | nieporozumienia _ nazwiskowego. 

Szpiegiem był nie on, Stanisław, lecz innv 

jakiś Brzozowski, któremu na imię było ic- 
opold Leon. W kilka dni później p. Rydlew- 
ski uzupełnia swe informacje dzieląc się z 

zytelnikami wiadomością, iż dostał od ko- 
oś z Londynu konfidencjalne wiadomości, 
Stanisław i Leopold Leon, to jedną i ta 

sama osoba. P. Rydlewski jednak w to wie- 

rzyć nie chce. 
© Jeśli chodzi o echa w prasie polskiej 

tego wznowienia dyskusji 0 winie czy nie 

winie Stanisława Brzozowskiego, to syntezę 
tych ech znajdujemy w krakowskim „I.K.C.** 

Pismo to w informacyjny sposób powtarza- 

jąc artykuł p. Szarlitta, akceptuje tezę tego 

artykułu o0- oczywistej niewinności Stanisła- 

: Między wier i 

nawet satysf: 

warstwom społe- 

    

  

    

wa _ Brzozowskiego. 
„LK.C4“ wyczuwamy 

go pisma, że najszerszym 

czeństwa przyniesie wiadomość 0 stwierdzo- 
nej niewinności pisarza. polskiego, i. o tem, 

że Moskal Burcew Wraz z głuptasem * Baka- 

jem nie mieli, rozumie się, racji. 
Otóż płytki artykuł p. Szarlitta, na któ- 

ry się to pismo, wraz z wielu innemi powo- 

łuje, nikogo na serjo przekonać nie może. 

Rzecz inna, czy Stanisław Brzozowski był, 

      

żadnym dowodem, a tembardziej  ostatecz- 

nym w tej sprawie być nie może. Zawiera 

kilka szczegółów, kilka argumentów, lecz 
wiemy, że każda karna sprawa sądowa po- 
siada tysiące argumentów za i przeciw. Nie 
może też być za ostateczny dowód uważane, 
oświadczenie p. Karola Radka, bo ośmielimy 

się zauważyć, że p. Karol Radek, mimo ©4- 

łego autorytetu, którym się od niedawna w 

oczach społeczeństwa polskiego cieszy, — 

też jest tylko człowiekiem, a jak wiadomo 

..errare est. P. Radek powiada, że szukał 

dowodów winy i nie znalazł, lecz niewątpli- 

wie jego oświadczenie miałoby o wiele więk- 

sze znaczenie, gdyby objaśnił: gdzie szukał, 
co szukał, i jak szukał, jakie mianowicie 
archiwa polieyjne zostały zbadane, poł 

tym względem na jego rozkaz, czy też przez 
niego samego. Wreszcie mówią nam: „Ra- 

dek powiedział''. Nikt nie ogłosił nawet 

dosłownych zdań p. Radka w tej sprawie. 

Straszniebyśmy chcieli, aby się okaza- 

ło, że Stanisław Brzozowski był niewinny. 

Brzozowski jest to nazwisko tej samej atmo- 
sfery co Wyspiański, co Żeromski. Jest to 
nauczyciel pokolenia polskiego, które poważ- 

ną książkę brało do ręki w pierwszem  dzie- 

sięcioleciu XX wieku. Imię jego kładziono 

pomiędzy proroki. Jego wielka wiara w Pol- 

skę i jego głęboka wiara w Boga, jego ka- 

tolicyzm wyodrębnia to imię w  literata- 

rze tych czasów krążkiem świetlanym. Pol- 

ska myśl niepodległościowa, z której powsta- 

ło państwo 1918 r., zawdzięcza mu dużo, 

Wszystko to stwarza w nas naturalną tęskno- 

tę do oczyszezenia tego imienia od zarzutów, 

które do niego przylgnęły. 

"Tylko, że właśnie ci, którym na tem zale- 

ży, którzy widzą i rozumieją całą powacę 

tej sprawy, powinni się też tem zająć poważ- 

nie.Zająć całkiem serjo. Nie można tak, jak to 

- p. Szarlitt napisał: „przecież mój brat był je 

go szwagrem!'* — Burcew niejednego Brzo- 

zowskiego oskarżył, Burcew zniweczył takie- 

go olbrzyma Rosji podziemnej, takiego. tyta- 
na rewolucji, jakim był Azef. Burcew miał 

pod tym względem dziwną intuicję, miał ta- 
lent w tym kierunku. Burćew był człowie- 

kiem sumiennym, zarzuty fałszywego oskar- 

żenia stawiane mu były często, rozumiał do- 

skonale wagę infamji, którą ludzi  plamił. 

Wreszcie Burcew był człowiekiem czystym. 

Nie chcę, broń Boże, rzucać jakichkolwiek 

podejrzeń eo do intencji p. p. Szarlitta 1 

Rydlewskiego. Jestem głęboko przekonany, że 

dziułają w dobrze wierze i że ich intencje 
są szlachtne, a cel absolutnie godny popar- 
cia. Ale z każdego kąta artykułu p. Szarlit- 

ta wyziera, że to jest człowiek naiwny, a co 

nie był, winny, ale artykuł p. Szarlitta + 

do wykrywania konfidentów i szpiegów, 

n:eszę przyznać, że uważam  Burcewa za 
i y od p. Szarlitta autorytet. 

  

Przytoczę jeden przykład. Oto, jak wia- z 
domo, śmierć Puszkina wywołana była otrzy- 
imaniem przez poetę całkiem specjalnego ano- 

nimu. Był to dyplom żartobliwy, nadający 
Puszkinowi godność członka „Zakonu roga- 

czy'*, mianujący go „historjogratem zako- 

nuo“. Pod dyplomem  wykaligrafowano w 

charakterze podpisu nazwisko dygnitarza, 
znanego jako męża kochanki samego Cesarza. 

Ten anonim był powodem tragedji. Puszki: 

wywołał pojedynek z Dantesem, którego ‹ле- 
piały się plotki w związku z bardzo pięk'aą 

„Nathalie““ i padł trafiony przez Dantesa 

kulą w brzuch. — Nie wiedziano, kto był au- 
torem anonimu. Czy Hekkeren, poseł holen- 

derski przy dworze petersburskim, zagadko- 
wy ojeiee przybrany Dantesa, czy książę Ga- 

garin, młodzieniec, który pó: porzucił 

prawosławje, przeszedł na katolicyzm, włożył 

habit zakonnika katolickiego, jakby chcąc 

odpokutować jakiś ciężki grzech, popełniony 

w młodości. Wreszcie trzeci, którego czepiały 

   

    

    
    

  

    
    

  

się podejrzenia, to książę Dołgoruki, Ten о- 

statni był później demokratą, działaczem no- 

litycznym, emigrantem, wielkim obrońcą wol- 

    

    
vobody, prawdy przeciwko 

j. I oto w niespełna 
Vowoj Dierewni bols 

ty 
to lat po trz 

wiey otwc 

  

gedji w 

  

archiwa, wydelegowali 

a, biegłego, dorobili kluc 

tajemnicą. Wiemy już dziś niesy 

uczonego 

  

że autorem anonimn był wolnościowy książę 

Dołgoruki. 

Czytelnik zrozumie i oceni, jaki dystans 
znaczenia dzieli konfidencje Brzozowskiego 

kim urzędzie policyjnym składane, 

od kwestji „rogaczostwa'* wielkiego poety. 

Tamto to sprawa, w której wielkość prawdzi- 

wa, Aleksander Puszkin, odegrywa rolę bier- 
ną. Czy Puszkin był rogaczem, czy nie był, 
to zupełnie co innego, niż to, czy Brzozowski 
w życiu fizycznem był zdrajcą tej sprawy, 

której był prorokiem w "życiu mózgowem. 

Zresztą, tu nie chodziło nawet o tajemnicę, 

którą jedynie fiszbiny krynolinek nadobnej 

„Nathalie'* szeptem zdradzićby nam mogły. 
2 chodziło o to, kto napisał anonim, a w 

rę wchodziły osoby, które ani do kulturz, 

kiej nie szezególnego nie 

wniosły. Żaden Rosjanin nie nosi w sobie r:e 
z księdza Gagarina, Ks. Dołgorukiego czy- 
barona Hekkerena, natomiast każdy Polak 

sj epoki, naszego pokolenia w myślaen 
swoich . dużo, o! jak dużo, ma miazmatów 

twórczej pracy Brzozowskiego. I dlatego ta 

kwestja jego podłego donosicielstwa nas 1mę- 

czy. 

zleśli więc bolszewiey zdobyli się na sądo- 
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to tylko serjo 
wo - kaligrafieczną ekspertyzę w anonimowej 

sp:awie Puszkina, to jest w sprawie, która 
ich cbchodzić nie powinna i nie obchodzi, to 

e państwo i społeczeństwo powinno się 
dobyć na wydarcie przeszłości tej taje:a- 

y. Winniśmy to wobec obowiązku odcyf- 
rowaria drutów, po których biegły zbiorowe 
prądy umysłowe w Polsce, winniśmy praw- 
dzie historycznej., 

Zresztą nietylko polskie, nietylko history- 
czne znaczenie ma: ta męcząca sprawa. Tu je- 
szeze tkwi zagadka życia człowieka, zagadka 0 

znaczeniu psychologieznem ogólnoludzkiem.Na 

wet Azef wyda się nam mniej straszny, mniej 
zagadkowy zestawiony z Brzozowskim w tym 

wypadku, gdyby się okazało, że Brzozowski,jak 
mn zarzucają, był formalnym  konfidentem 

carskiej ochrany. Azef był prowokatorem w 

gigantyczno - nieludzkiej skali. Hodował re- 
woluejonistów, aby ich sprzedawać, tak samo, 

jak kto inny hoduje barany, aby sprzedawać 
jagnięta. Sprzedawał drukarenki, sprzedawał 

sztubaczki, ochraniał swoją о- 

  

     

  

sztubaków i 

/ borę zfirodową, tych, którzy mu innych rewo- 

luejonistów wytwarzali, / tych, którzy mu 

„rach w interesie'* robili, tych, którzy zabi- 

jali Wielkich Książąt i ministrów. Ochra- 
niał ich, albo jeśli sprzedawał, to bardzo dro- 

jo. W całym Azefie potworne wydają się 
nam dwie rz 1) Stosunki, w których te- 

a technika opłacała się, w których 
ju warsztat pracy mógł istnieć; 2) 

   
   

  

go rod 
  

- Nieludzkość, brak serca u samego Azefa, któ- 

   rego wymiar serca dla ludzi, z którymi ob- 

cował, był taki sam, jak u hodowcy wobee 

cieląt, które sprzedaje na rzeź. Te dwie ce- 

chy robią Azefa stworzeniem  nieludzkiem, 
Ale u Brzozowskiego zachodziłoby coś bar- 

dziej zagadkowego, mianowicie fenomenalne 

rozdwojenie jaźni. Z jednej strony patrjota, 

  

męczennnik, cierpiętnik, nauczyciel, . pisarz 
polityczny, z drugiej strony konfident uprzej- 

my. Fe, aż obrzydliwie myśleć. Boże! jakby 

się chciało, aby to nie było prawdą!. 

To też należałoby tę zagadkę wyjaśnić. 

teraz, kiedy dużo jeszcze świadków , kie- 
dy oskarżyciel Bureew e. Ale wyjaśnić nie 

tak, p naiwne artykuły, i nie przez 

posiedzenia komisyj literackich, czy inne na- 
miastki sądowe, lecz wprost przez sąd. Cał- 
kiem możliwy jest proces, chociażby o znie- 

sławienie pamięci zmarłego pisarza, proces, 

zmuszający do przeprowadzenia dowodi pra- 

wdy. Jakkolwiek uważam, że pieniądze pub- 
liczne trzeba strasznie oszezędzać, to jednak 
w tym wypadku mogłyby obie strony proceso- 
we korzystać z subsydjów pieniężnych, o ile- 
by to dla wyjaśnienia prawdy było koniecz- 
ne. I daj Boże, abyśmy po takim procesie 

mogli napisać, jak już teraz pisze p. Szar- 
litt: „tragiczne nieporozumienie““. Cat. 
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Uroczystości na Harendzie 
ZAKOPANE, PAT. Dziś rozpoczęły się 

tu uroczystości, związane z _ przeniesieniem 
zwłok wielkiego poety Kasprowicza z cmenta- 
a ona do mauzoleum na Haren- 

W godzinach porannych w obecności naj 
bliższej rodziny zmarłego i przedstawicieli — 
władz dokonano ekshumacji zwłok, poczem 
przeniesiono je do kaplicy cmentarnej. 

Trumnę Obsypaną kwiatami i wien ńcami, — 
złożono na katafałku w starym drewnianym 
kościołku przy starym cmentarzu. Straż hono- 
rową przy trumnie zaciągnęli strzelcy z Zako- 
panego oraz harcerze z Poznania i górale, — 
Przez cały dzień dzisiejszy olbrzymie tłumy 

= kościół, składając hołd zmarłemu 
poecie. 

Kursy wakacyjne 
o kulturze polskiej dla cudzoziemców 

WARSZAWA. PAT. Dziś rano w auli 
Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się 
otwarcie tegorocznego trzeciego z rzędu kur- 
su wakacyjnego o kulturze polskiej dla cudzo- 
ziemccw. Kurs ten zorganizowany został w 
Warszawie przez kuratorjum okręgu szkoinego 
warszawskiego. Inauguracja wykładów rozpo- 
częła się przemówieniem kierownika nauko- 
wego kursu prof. Handelsmana, który zapoz- 
nał obecnych z celem i organizacją kursów. 

Przedmioty wykładane na kursie obejmują 
w dziedzinie sztuki — architekturę połską, ma- 
larstwo polskie i teatr, w dziedzinie fiteratury Szwedzi, i wietu Polaków z 

— złoty wiek i wiek oświecenia, romant i 
współczesną, w historji — aż 

Polski mocarstwowej, walki polskie o . 
ległość, Polška w , terytorjum  Pol- 
ski, ludriošė, ustroj Rzeczypospolitej, problemy 
międzynarodowe i problemy ekonomiczne, 
Wreszcie w dziedzinie języka polskiego — 
historję języka literackiego, fonetykę i ćwi- 
SSN o 

Na kurs przybyło około 50 cudzoziemców, 
studjujących język polski, jak to Francuzi, — 
Włosi, Amerykanie, Czesi, Węgrzy, Niemcy, 

zagranicy. 

Proces o zajścia antyżydowskie w Wadowicach 
WADOWICE PAT. — W czasie ponie- 

działkowej rozprawy o zajścia antyżydow- 
skie w powiecie żywieckim Trybunał przesbi 
chał 2 świadków oskarżenia — Tomasza Ką- 
kola, odbywającego służbę wojskową i Wła- 
dysława Ślezika, przyprowadzonego na roz- 
prawę przez policję przymusowo, ponieważ 
nie stawił się dobrowolnie, Świadkowie ci 
zeznawali obciążająco. 

W szczegolności Ślezik zeznawał, że w ra 
bującym tłumie widział oskarżonego Kocie- 
rza i Władysława Tyca, oraz oskarżonego 

Kusia, biegnącego z kołem w ręku. 
Następnie przesłuchano 4-ch świadków о- 

brony, których zeznania również nie były ko- 
rzystne dla oskarżonych, poczem przystąpio- 

no do odczytywania aktów i protokułów ze 
znań świadków nie zawezwanych na rozpra- 
wę. 

Zeznania te w wieln wypadkach obciąża- 

ią oskarżonych. Dlatego też obrona domagała 
się, jak i na poprzedniej rozprawie, aby nie 
odczytywano tych aktów. Po nieuwzględnie- 

niu jej wniosku obrona w czasie odczytywa- 
nia aktów i protokułów z zeznań świadków 
opuściła salę. 

Ujęcie niedoszłych zama- 
chowców 

KATOWICE PAT. — Dyrekcja policji w 
Królewskiej Hucie aresztowała dziś 5-ciu 
młodych ludzi, którzy zorganizowali się w 
celu zniszczenia pomników Nieznanego Pow- 
stańca w kilku miastach górnośląskich. A- 
resztowani przyznali się do zamiaru wysadze 
nia pomników w Królewskiej Hucie,  Lipi- 
nach i Brzozowie, poczem chcieli zbiec do 
Niemiec. Dalsze dochodzenia w toku. 
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Marsz protestacyjny Gandhiego TELEGRAMY 
LONDYN. PAT. Mahatma Gandhi roz- 

poczyna jutro mowy marsz protestacyjny na 

czełe 32 swych zwolenników w celu  ргора- 

gowania indywidualnego cywilnego nieposłu- 

szeństwa. 

Marsz ten odbywać się będzie z Achmeda- 

badu do Ras na przestrzeni 40 mil. Ludność 

miast i wsi będzie po drodze nawoływana 

przez Gandhiego i jego uczniów do przyłą- 

czenia się do pochodu Gandhi liczy się:' z 

ewentualnošcią aresztowania go przez władze 

angieiskie, to też zapowiedział, aby w razie 

aresztowania tego marszu nie przerywano, do- 

póki choćby jeden  maszerujący pozostanie 

na wolności, 

W pochodzie tym Gandhienm towarzyszyć 

będzie jego żona. Pozatem wśród uczestników 

marszu znajdować się będzie 15 kobiet. 

  

Regulamin obrad 
BERLIN. PAT. Dziś ogłoszony — został 

nowy regulamin obrad gabinetu Rzeszy, — 

uwzględniający zmiany, jakie zaszły w struk- 
turze ustawodawstwa niemieckiego na skutek 
wyeliminowania ciał parlarnentarnych z pracy 

ustawodawczej. Ogłoszenie ustawy następuje 
z wyłącznem powołaniem się na gabinet Rzeszy 
nie zaś na Reichstag. Ustawa wchodzi w życie 

nazajutrz po jej ogłoszeniu. Umowy z pań- 
stwami zagranicznemi uchwalane będą n'wnież 
bez odwoływania się do Reichstagu. 

Ważne zmiany przeprowadzone zostały w 
zakresie informowania prasy przez czynniki 
rządowe. Wszelkie komunikaty przeznaczone 

dla prasy i radja, zwłaszcza oświadczenia 0 

charakterze politycznym podawane być mają 

gabinetu Rzeszy 
wyłącznie za pośrednictwem biura prasowego. 
rządu Rzeszy. 

CZYSTKA RASOWA 

BERLIN. PAT Prasa donosi e licznych re- 
dukcjach, przeprowadzonych ostatnio na pod- 

stawie nowej ustawy, zawierającej paragrafy 
aryjskie, zwrócone przeciwko żydom. W Ham 

burgu dokonano licznych redukcyj, przeważnie 

wśród personelu nauczycielskiego, wykłada- 
jącego na wyższych uczelniach, Usunięto m. 
in. profesorów Cassirera i Sterna . W Berli- 

nie znacznych zmian personalnych dokonano 

wśród urzędników radja niemieckiego oraz 
personełu rozgłośni berlińskiej . 

20 miljar. marek wynosi zadłużenie Niemiec 
BERLIN, PAT. Prezydent Banku Rzeszy 

dr. Schacht wygłosi przez radjo przemó- 

wienie, przeznaczone dla Ameryki. W przemó- 

wieniu tem dr. Schacht oświadczył, że wobec 

zupełnego niepowodzenia Światowej konieren 

cji ekonomicznej Niemcy przystąpią do roz- 

szerzenia swego handlu zagranicznego na dro- 

dze umów bilateralnych. 

Niemiecki handel zagraniczny od 1929 roku 

do 1933 spadł o 60 proc. W ostatnich 7 latach 

zadłużenie niemieckiego gospodarstwa zagrani- 

cą osiągnęło kwotę przeszło 20 miljardów marek 

Nie można żądać — oświadczył dr. Scha- 

cht — aby te długi i odsetki od nich zostały 

w całości uiszczone jeżeli Niemcom nie umożli- 

wi się odpowiedniego eksportu. 

Pogrom żydowski w Norymberdze 
WIEDEŃ. PAT. „Wiener Allg. Ztg.“ do- 

nosi z Norymbergi, że w ubiegłą sobotę od- 

/ lżiały narodowych socjalistów wtargnęły - do 
wielu domów żydowskich niszcząc urządzenia 

i aresztując osoby, które nigdy nie brały udzia- 

łu w życiu politycznem 

Komenda Reichswehry w  Narymberdze 

telegraficznie poinformowała 0 tych zajściach 

namiestnika bawarskiego gen Eppa, rząd 

Rzeszy i prezydenta Rzeszy, prosząc © pomoc 

Q podobnych zajściach donoszą z Fierth, 

gdzie między oddziałami Reichswehry i naro- 

dowymi socjalistami doszło do krwawych 

starć. Wojsko w obronie własnej musiało zro- 

bić użytek z broni pałnej. 5 narodowych so- 

cjalistów zostało rannych, w tem dwóch ciężko 

Bawarski minister spraw wewnętrznych zaka- 

za drogą radjową prasie bawarskiej ogłasza- 

nia jakichkolwiek wiadomości o tych zajściach 

  

Kpt. Skarżyński leci de Pelski 
PARYŻ. PAT. Dziś o godz. 10 rano z 

lotniska w St. Anglevaire pod Boulogne sur 

Mer wystartował w drogę powrotną do Pol- 

ski kpt. Skarżyński. Samolot po przepisowem 

okrążeniu lotniska skierował się ku wschodo- 

wi. Pogoda przy starčie była doskonała. Nie 

jest wyłączone, że kpt. Skarżyński w drodze 

powrotnej zatrzyma się na jednem z lotnisk 

niemieckich. 

Włochy poprą żądania Węgier 
PARYŻ. PAT. Korespondent „Paris Soir* 

donosi z Rzymu, że w tamtejszych kołach poli- 

tycznych twierdzą, że w rezultacie rozmów — 

premjera Goemboesa z Mussolinim Włochy po- 

pierać będą żądania Węgier, dotyczące rów- 

nouprawnienia ich zbrojeń z państwami Małej 

Ententy. Włochy popierać mają te życzenia 

Węgier w ramach paktu 4-ch i zgodnie z pro- 

cedurą, przyjętą przez traktaty, Sprawa re- 
windykacji terytorjałnej została odroczona. 

  

Tajemniczy wybuch w Brnie Merawskim 
Czteropiętrowy hotel zniszczony ekrazytem 
PRAGA. PAT. O godz. 8 rano wybuchł o 

niesłychanej sile zniszczył w Brnie Moraw- 
skiem 4-pętrowy hotel Europejski. położony w 
śródmieściu, We wszystkich sąsiednich domach 
powylatywały szyby z okien i okna wystawo: 

we. Dotychczas wydobyto z pod gruzów 
zwłoki kobiety i dziecka. Prawdopodobnie 

Wybuch, który było słychać w całem 
mieście, wywołał najrozmaitsze pogłoski. 
Pierwsze wyniki śledztwa wykazały, iż mater- 
jałem wybuchowym, Który zniszczył 4-ro pię- 
trowy gmach, był prawdopodobnie ekrazyt. 

W Gdańsku 
ODSŁONIĘCIE POMNIKU NA CZEŚĆ 

ŻOŁNIERZY NIEMIECKICH 

GDAŃSK PAT. — Wczoraj na placu 
przy dworcu kolejowym odbyła się uroczy- 
stość odsłonięcia pomnika na cześć żołnierzy 
armji niemieckiej, poległych w czasie wojny 

światowej. W uroczystości wzięli udział człon 
kowie związku b. wojskowych z obszaru wol 
nego miasta i delegacja związku b. wojsko- 
wych z Lubeki. 
W czasie uroczystości przemówienia wygło 

sili prezes gdańskiego związku b. wojsko- 
wych mjr. Witt oraz wiceprezydent senatu 
Greiser, który oświadczył że polegli na woj- 
nie światowej żołnierze niemieccy byli pierw 
szymi i najprawdziwszymi hitlerowcami. —- 
Po odsłonięciu pomnika odbyła się defilada 
organizacyj wojskowych gdańskich przed 

gmachem wysokiego komisarza Ligi Naro- 

dów. Defiladę przyjął Greiser. 

WYMIANA POZDROWIEŃ 

GDAŃSK PAT. — Nowe zarządzenie se: 

natora spraw wewnętrznych Greisera nakla- 

da na umundurowanych urzędników policji 

gdańskiej obowiązek wzajemnego pozdrawia- 

nia się w miejscach publicznych z umunduro- 

wanymi członkami hitlerowskich organizacyj 

wojskowych. Sen. Greiser nakazuje dalej po- 

licji salutowanie sztandarów oddziałów orza- 

nizacyj hitlerowskich. 

—0—000—0— 

SPORT OBRONNY WŚRÓD MŁODZIEŻY 
NIEMIECKIEJ 

ESSEN PAT. — Przy uniwersytecie ko- 

lońskim powstał specjalny instytut Wehrami, 
którego głównem zadaniem jest pogłębianie i 
uzupełnianie t. zw. sportu obronnego wśród 

młodzieży szkolnej. Program instytutu prze- 
widuje dla akademików specjalny cykl wy- 
kładów, wygłaszanych przez oficerów Reichs- 

wehry. 

Rotmistrz Ley wygłosił pierwszy wykład, 
podkreślając, że wobec tego, że Niemcom ode 
brano możność materjalnego zbrojenia się, — 
muszą się one przedewszystkiem zbroić mo- 
ralnie. Muszą, zwłaszcza wśród młodzieży, — 
wzbudzać ducha obronnego. 

WYCIECZKA CZESKA W POZNANIU 

POZNAŃ PAT. — Wezoraj bawiła w Po 

znaniu czeskosłowacka wycieczka, składająca 

się z 91 osób — profesorów, adwokatów, le 
karzy, nauczycieli i innych przedstawicieli 

inteligencji czeskosłowackiej. Wycieczka zwie 
dziła miasto i jego zabytki. 

U stóp pomnika Miekiewieza wycieczka 
złożyła wieniec o barwach polskich i czesko- 
słowackich. Przy pomniku redaktor „Przeglą 
du Słowiańskiego*'* prof. dr. Frinta wygłosił 
krótkie przemówienie, poczem  odś 

hymn narodowy czeskosłowacki. W dniu dzi 
siej i yjechała do Gniezna. 

tępnie uda się do Tczewa, Gdyni i 
y 
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URUCHOMIENIE WALCOWNI 

KRÓLEWSKA HUTA PAT. — W dniu 
dzisiejszym uruchomiony został w Królew- 
skiej Hucie oddział walcowni Morgana, k 

ry od dwóch miesięcy był nieczynny. Robot- 
niey tego oddziału, pracujący w innych od- 

działach lub przebywający na t. zw. świętów 
kach, zostali zatrudnieni w nowouruchomie- 
nym oddziale. Jednocześnie praca w innych 

oddziałach huty, które miały być unierucho- 
mione, z dniem 1 sierpnia została przedłużo- 
na do 12 sierpnia. 

OTWARCIE GIEŁDY ZBOŻOWO -TOWA- 
ROWEJ W BYDGOSZCZY 

BYDGOSZCZ PAT. — W dniu dzisiejszym 
w lokalu Izby Przemysłowo - Handlowej w 

Bydgoszczy odbyło się otwarcie nowopowsta- 
łej giełdy zbożowo - towarowej. W ur 
stości” wzięli "udział przedstawiciele miejseo- 
wych władz, reprezentanci giełd zbożowych, 
izb przemysłowo - handlowych, instytucyj rol 
niezych, towarzystw kupieckich itd. 

Po inauguracyjnem przemówieniu prezesa 
giełdy Rzymkowskiego wygłoszono szereg po 
witalnych przemówień i odezytano telegra- 

my z powinszowaniami, jakie nadeszły m. ir. 

z Ministerstwa Przem. i Handlu, od dyrek- 
cji giełdy lwowskiej i wiele innych. 

Notowania nowootwartej giełdy odbywać 

się będą 4 razy tygodniowo tj. w poniedział- 
ki, wtorki, czwartki i piątki, w godzinach 
między 12,15 a godz. 13. 

UCIĄŁ KOSĄ SZYJĘ 

BYDGOSZCZ PAT. — Wczoraj na szosie 
pod Kościerzyną wydarzył się tragiczny wy- 
padek. Mianowicie w czasie wymijańia jadą- 
cego szosą samochodu rolnik Kratzke, jadą- 
cy rowerem z kosą w ręku, najechał w szyb 

kiem tempie na jadącego z przeciwnej strony 
także rowerem niejakiego Steinkego przecina 

jąc mu ostrzem kosy szyję. Mimo natychmia 
stowej pomocy Steinke w kilka chwil po wy: 
padku zmarł, wskutek przecięcia arterji szyj 
nej. Nieostrożnego rowerzystę aresztowano. 

KOMUNISTYCZNE TOWARZYSTWO 
NIEWIERZĄCYCH 

MORAWSKA OSTRAWA PAT. — Poli- 
cja ostrawska dokonała rewizji w lokalach 
t. zw. Proletarjackiego Towarzystwa Niewie- 
rzących, które — jak się okazało — jest eks 
pozyturą partji komunistycznej. 

Skonfiskowano wiele materjału obciążają- 
cego, świadczącego o nielegalnej i antypań- 
stwowej działalności towarzystwa. 

Likwidacji Proletarjackiego Towarzystwa 
Niewierzących dokonano na terytorjum całe- 
go państwa. 

   

  

   

  

-ESPERANTYŚCI OBRADUJĄ W KOLONJI 

BERLIN PAT. — W niedzielę otwarto w 
Kolonji 25-ty światowy kongres esperanty- 
stów przy udziale około 1000 delegatów z 32 
krajów. 

DWA ZABÓJSTWA NA TLE 
SEKSUALNEM 

BERLIN PAT. — W ubiegłą niedzielę 
wykryto w Niemczech dwa wypadki zabój- 
stwa kobiet na tle seksualnem. Pod Stuken- 
brock znaleziono trupa 30-letniej kobiety któ 
ra po zgwałeeniu została otruta. 

W miejscowości Wilhelmsburg w podob- 
nych okolicznościach zamordowana została 
19-letnia dziewczyna, której ciało znalezione 
ze związanemi rękoma. Policja prowadzi е- 
nergiczne dochodzenia celem wykrycia spraw 
ców morderstwa. 

  

Zwracamy uwagę Czytelnikom naszego pisma, 

że stało się ono 

skutkiem zmiany czcionek z większych na mniejsze 

WIĘKSZE O przeszło 25', 
O tyle WIĘCEJ mają Czytelnicy nasi do czytania, 

  

 



SILVA RERUM 
Warszawskie teatry przeżywają nowy 

kryzys. Dyrektor Teatr Miejskieh, p. Krzy- 
„ewski, nie mogące się porozumieć z ze- 

społem i zarządem ZASP'u, ogłosił okólnik, 

w którym zapowiada zamknięcie teatrów od 
dnia 1 sierpnia b.r. 

Kurjer Poranny (208) z tego powodu pi- 

  

SZe: : 
Zwałanie winy na zarząd ZASP-u jest ka- 

zuistyką a Oznacza ©n poprostu bankructwo, 
subwencjonowanego przez zarząd miasta, naj- 
większego w Polsce kompleksu teatrów. 

Wczoraj przystąpił sąd pracy w Warsza- 
wie do rozpatrywania skarg 13 aktorów, — 
którzy wytoczyłi dyr. Krzywoszewskiemu spra- 
wy o niedotrzymanie zawartych z nim umów. 

Otóż w związku z temi sprawami i gro- 
źbą zamknięcia teatrów dyr. Krzywoszewski 
ogłosił w jednym z dzienników wywiad, w 
którym pisze: „Odrzućmy zaliczki i pozosta- 
nie wówczas suma stu kilkudziesięciu złotych, 
które jestem winien 13 aktorom. Czy nnie za- 
krawa to na groteskę? 

Pytanie dyr. Krzywoszewskiego jest rzeczy 
wiście słuszne, Rzeczywiście zakrawałoby to 
na groteskę, gdyby artyści prawowali sie o 
sto kilkadziesiąt złotych i gdyby z powodu 
tych stu kilkudziesięciu złotych zaległości u- 
znał dyr. Krzywoszewski za stosowne i za ko- 
nieczne — „zamykać na czas nieokreślony” te- - 
atry. Bo gdyby nawet delicyt tych teatrów 
rósł w sposób jaknajbardziej zastraszający, to 
chyba znalazłby dyr. Krzywoszewski sposób 
by nie dopuścić do zawieszenia przedstawień 
z powodu... stu kilkudziesięciu złotych. 

Ale sprawa przedstawia się trochę inaczej. 
Sporządzona przez administrację b. teatrów 
miejskich lista zaległości za czerwiec wyka- 
zuje, że większości aktorów zalegala dyrek- 
cja w rozmiarach — przeciętnie — 30 do 25 
proc. a stu] 'wo wywiązywała się zaled- 
wie w kilku wypadkach i to wtedy, gdy gaża 
danego artysty czy artystki sięga sumy 200 
do 250 zł. miesięcznie, 

ABC (216), omawiając nowy konfliki 

" teatralny, podkreśla zbyt wielką rozpiętość 
płac t. zw. gwiazd, a szeregowych aktorów, 
oraz niejednakowy stosunek personelu te- 

atralnego do zarządzeń „kryzysowych''*. Tak, 
podobno, gdy dyr. Krzywoszewski ze wzgle- 

"du na ciężkie warunki, zaproponował ustale- 
nie procentowej zniżki pensyj, personel tech- 
niczny zgodził się na obniżkę pensyj o 25 

proc., natomiast aktorzy nie zgodzili się wca- 
łe. 

  

   Dyrekcja teatrów, nie mogąc wywiązać 
się z zobowiązań, które wzięła na siebie, za- 
proponowała artystom zmianę warunków. 

Za ano mianowicie aktorom — а- 
ką zmianę warunków, że ano każ- 
demu minimum Z. А. 5. P. — 300 zł. miesięcz- 
nie plus jedną trzecią różnicy między owem 
minimum a pensją kontraktową. To znaczy, 
jeżeli ktoś miał 900 zł. pensji, otrzymywałby 
— 500 (300 zł. plus jedna trzecia od różnicy 
między 300 a 900, więc 200, razem 500). Do 
tego dochodził pewien procentowy udział w 
dochodach Oraz t. zw. „ieu* za każdy występ. 
W ostatecznym wyniku aktorzy otrzymywali 
za czerwiec b. r. nie niżej 70 proc. gwaran- 
towanych  gaż kontraktowych, a przeciętnie 
85 proc. 

Widocznie dobrze poinformowana o spra 
wach teatralnych gazeta podaje wykaz  po- 
borów artystów Teatrów Miejskich. 

  

      
    

Najwyższe pensje kontraktowe mieli A. 
Fertner tys.), J. Węgrzyn (2 BE 

Brydziūski (1800), B. S orski )), J 

  

Orwid (1600), nasz „dobry znajomy — J. Kur- 

nakowiez (1400), oraz T. Wesołowski (1400). 

Dalej idą pensje poniżej tysiąca. Z arty- 
stek największe pensje miały: występująca о- 
becnie w Wilnie M. Malieka (1900), M. Go:- 
czyńska (1900), M. Ćwiklińska 1750), K. Lu- 
bieńska (1300), M. Dulębianka (1250) i Z. 
Lindorfówna (1000). Starsi artyści, jak Fert- 

ner i Węgrzyn pobierają oprócz tego eme- 
rytury. 

Zgodnie z proponowanym sposobem obli- - 
czania uposażeń, największą pensją byłaby 
1500 zł, — najmniejsze pozostałyby bez 
zmian... 

Zobaczymy, jak się zakończy zatarg. 

LECTOR 

  

Eugenja Kobyliūska 

Świat w szkole 
pamiętnik nauczycielki 
  

  

Książka ta wyszła jnż z drukarni LUX i jest 
do nabycia w księgarniach wileńskich, 

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

REGJONAL 

    
  

SŁOWO 

Zabytki budowlane na ziemiach polskich 

  

Do najpiękniejszych zabytków naszego budownietwa należy Zamek w Niedzicy w Pieni- 
nach, który widzimy na naszem zdjęciu. 

  

Rewolucja woła o rondle, wiadra, 

W wielkim dzienniku moskiewskim czoło- 
wy publicysta pisze sążnisty artykuł o „pro 
blemie wiadra''. Nie jest to bynajmniej (jax 

ktoś co o tem pisał, chce) feljeton, humore- 
ska, ale poważny, czasem zgryźliwy tylko, 

artykuł. „Piatiletka piatiletką, — rozumuje 
roztropnie jego autor M. Kolcow, — ale swo 
ją drogą że też nie dała nam ona dotąd 

ani jednego uczciwego wiadra 

To nie żart: wiadro należy przecież do 
najniezbędniejszych narzędzi czy naczyń. 

Wiadro służy do tak rozlicznych a ważnych 
celów. Przecież przyznać trzeba, że obecnie 

wyrabiane wiadra to rzetelna lichota. Żeby 
mieć choć wiadro...''. 

Artykuł ten ujrzał światło dzienne z ra- 
cji szumnego kongresu, jaki się odbył w Mo 
skwie, a nosił pompatyczną jak wszystko w 
tym kraju „Konferencji Codziennych Proble- 

mów*'. Delegatów zjechało się 500, były mo 
wy i bankiety. Była i mowa o tem, że prze 
inysł sowieski mimo całej „gospodarki p!ano- 

„ wej'* nie zdołał „zapewnić proletarjatowi (lio- 
stawy najelementarniejszych sprzętów Życia 
codziennego . Tak piszą „Izwiestja'', sanie 

„Izwiesuja''. Jak tam „proletarjat““ klnic 
gricha i jak tam poważa ową „gospodarkę 
pianową'', która zapomniała 0 „najeiemien- 

tarniecjszych * — to inne pytanie, Ale zmu- 

siła to rrzecież Kolcowa de pisania jak: na- 
stępuje: 

„Najwyższy już czas, aby w szesnas- 

tym roku rewolucji fabryki potrafiły wy- 

BSS TATTO SNORAS ai 

NOCNI POSZUKIWACZE ZŁOTA 

  

Plaża w Coney Island w Stanach Zjedno- 
czonych A. P., największej miejscowości kąpie- 
lowej na świecie, gromadzi w upalne lato do 
miljona wycieczkowiczów z Nowego Yorku, 
którzy gubią masowo pierścionki i inną biżu- 
terję. Celem odszukiwania zgubionych przed- 
miotów zarząd kąpielowy ustanowił specja!- 
nych poszukiwaczy złota, którzy nocami prze- 
szukują całą plażę, jak widzimy na zdjęciu 

NE RADJO 
UCZCIŁO REGJONALNĄ ROCZNICĘ 

W roku bieżącym przypada 40-ta roczni- 

ca słynnych zajść w Krożach. 12 grudnia 
1891 r. został podpisany ukaz cesarski o ka- 
sacie w Krożach kościoła i klasztoru Bene- 
dyktynek, ale dopiero po dwóch latach (bo 

_ społeczeństwo domagało się odwołania krzyw 
"dzącej decyzji), dopiero 7 paździ 
roku w celu wykonania naj r 
przyjechali do Kroż: naczelnik powiatu ro- 
sieńskiego Wichmann, dziekan  rzymsko-ka- 
tolieki Jastrzębski i ksiądz Jawgiel. Księża 
udali się do kościoła, aby wynieść Przenaj- 
świętszy Sakrament, ale spotkali się ze sta- 
nowczym sprzeciwem znajdującej się tam lu- 
dności, składającej się z Polaków i Litwi- 
nów. i 

    
     

  

Opór wiernych był tak zdecydowany, iż 
gubernator kowieński Klingenberg postanowił 
dokonać zamknięcia kościoła osobiście i w 
tym celu przyjechał do Kroż w nocy 10 paź- 

dziernika. Ludność, broniące kościoła, nie opu- 
szezała go w ciągu tych kilku dni i nie 

chciała usłachać rozkazów gubernatora, po- 
wołując się na to, że nie nadeszła jeszcze od- 
powiedź na podanie, złożone na imię cara. 

Gubernator, który miał przy sobie 50 

strażników T 12 żandarmów z oficerami, 

spróbował użyć przemocy, lecz ani strzały, 
ani nahaje nie przestraszyły tłumu, — prze- 

ciwnie, tak go rozjątrzyły, że bezbronni lu- 
- dzie, operując tylko kamieniami i kijami, 

załamali szeregi żołdaków i rozproszyli ich. 
Gubernator z częścią strażników okrył się w 

kościele i rozpoczął fałszywe pertraktacje, 
wykazujące całą swoją nikczemność, — żan- 

darmi zaś pod dowództwem swych dzielnych 

  

oficerów... uciekli przez parkan cmentarny !.. 
Zachowanie się tej hołoty było szczegól- 

nie obrzydliwe: żandarmi ci budzą wstręt 
nietylko dlatego, że z racji swych obowiąz. 
ków byli gnębieielami polskości i wiary ka- 
tolickiej, ale i dlatego też, iż jako żołnierze, 
zachowywali się haniebnie. 

Pułkownik żandarmerji 
wicz na sądzie zeznawał tak: 

Michał  Żołkie- 

„Wobec zaszłych wypadków, zmuszony 
byłem wraz z rotmistrzem Siemionowym i 
czterema szeregowcami wyjść z cmentarza i 

oddalić się w celu wydania innych rozporzą- 
dzeń do Kielm, dokąd przybyłem tego same- 
go dnia'*. 

To nieco mgliste wyjaśnienie przyczyn 
rejterady nie zaspokoiło adwokata Żukow- 
skiego, Rosjanina, który zapytał się, dlacze- 
go pułkownik, rozporządzając siłą zbrojną, a 
widząc gubernatora w niebezpieczeństwie, u- 
ważałi za stosowne „oddalić się'' zamiast nieść 
mu pomoc. Żołkiewiez wyjaśnił, że — „oddalił 
się z Kroż, bo nie mógł.. dostać się do ko- 
ścioła'*.. 

Sprawa została wyjaśniona. Jeszcze wy- 
raźniej mówi inny żandarm, rotmistrz  Sie- 
mionow, który własnoręcznie spisuje takie 
zeznanie : 

„Z pułkownikiem, żandarmami i byłym 
przy nas komisarzem policyjnym Mandryko, 

dostaliśmy się jedyną podówczas 
dla rejterady drogą z cmenta- 
rza kościelnego ku wąskiemu wyjściu w par- 
kanie, zwróconemu ku rzece. Tą drogą wydo- 
stawszy się na pole, w miejseu, gdzie się 
krzyżują drogi na Kieęlmie i Niemokszty, za- 

maszyny do szycia I żelazka . 
rabiać dobre rondle, łopaty, nadające się 
do pracy i rozlatujące się szczotki d- 
zębów **.... 

„W fabryce „Metallampa'* wyrabiają 
naftowe lampy, które inaczej jak „po- 

tworami''* nazwać nie można, „Potwór'* 
jeszcze nie zaczął pracować, a już wstręt- 
„my płyn rozlewa się po jego bokach. Na- 

czynie jest dziurawe. W drugiej minucie 

po zapaleniu knota potwór poczyna nie- 
znośnie czadzić, wydaje chmury duszące- 
go płynu, pokrywa się tłustą sadzą i roz 
pala do czerwoności, Chcecie postawić 
śmierdzące to stworzenie za okno, aby nie 

zepsuło wam resztek czystego powietrza 
w pokoju. Ale jak potwora przenieść? — 
Lampa nie posiada ucha. Dlaczego nafto- 
we lampy fabryki „Metallampa'* nie ma- 
ją uszy? — Znieśli je w interesie racjo- 
nalizacji. Obliczyli ile można zaoszczędzić 

na każdej parze uszu lampy!*'. 
„Co planowość, to planowość, niema co ga 

dać. Nawet na uszach od lamp oszczędzać 
potrafi. Zapewne i na uszach od filiżanek, i 

na uszach od dzbanów i wogóle na uszach. 
Tylko uszy szpiegowskie cieszą się bodaj u- 
znaniem Sowietów. Te jedne są potrzebne.— 
Na tych jednych się nie oszczędza. Е 

Oszczędzano na lampach, ale i na opo- 
nach rowerowych. Od człowieka jaskiniowego 

nikt nie ulepszył wynalazku wiadra. Zabrały 
się do tego Sowiety. Skończyło się wszystko 
zabawnie: 

„W innej fabryce uprościli wyrób о- 
pon dła rowerów. Wyrabia się takie sa- 

me dla przednich jak i dla tylnych kół. 

Ale dla przednich opona musi być dłuższa 

Ale to nic. Wyrabia się opony jednej i 
tej samej długości. Rowery są nie do u- 

żytku. W fabryce „,Proletarjacki Miłot'' 
postanowili wyrabiać wiadra bez półkoli- 

stej rękojeści. Teraz jeżeli weźmiecie ta- 

kie wiadro, za rękojeść będącą przedłuze 
niem  deszczułki, wiadro się rozleci, rozbi. 

je wam nogę i ockniecie się w kałuży 
wody. Ale w ręce pozostanie wam ręko- 

jeść”. 

RAJ PROLETARJATU NIE JEST RAJEM 
SZWACZEK 

„Moskiewska Prawda** też nie pozostaje 

w tyle. Może nawet bije rekord, Jak u nas 
reklama informuje o najlepszej paście do zę 
bów, tak tam sowiecka reklama objaśnia, — 
gdzie czego kupować nie należy. Oto np. mie 

siąc temu opuściły fabrykę pierwsze sowiec- 
kie maszyny do szycia, cacko sowieckie, ar- 
cydzieło piatiletki. A swoją drogą, towarzy- 

sze, nie kupujcie. „Cacko ma ten feler, że 
gdy szyje, to szew wypada po dobrej stronie 
materjału, nie od podszewki. To oczywiście, 
że trzaska, to już drobiazg... * 

Z żelazkami do prasowania też nie idzie. 
Możnaby niemi prasować od biedy blachę, 
drzewo. Bieliznę.. drą. „„Ekonomiczeskaja 
żiźń'' podnosi o to lękliwe protesty. „Ekono 
miczeskaja Żiźń'* cytuje i inny okazik, o 
takich nożach stołowych, które gięły się przy 
krajaniu chleba. Robi nawet, ta „Ekonomicze 

skaja Żizń' * nie pozbawioną dowcipu uwagę: 
dawniej chleb był miękki, a stal noży twar- 
da, dziś zato noże miękkie, a chleb twardy. 

Różne takie rzeczy opisuje „Ekonomicze- 
sja Żizń''. Taką to tam i „żizń'', niema co. 

PREST. 

proponowałem pułkownikowi przeprowadzić 
go niemoksztyńską drogą do miasteczka, omi- 
jając kościół, — ale on odparł, że w miastecz- 
ku teraz niebezpiecznie i wolał iść pieszo 
drogą kielmeńską, w towarzystwie mojem i 
żandarmów *... 

Wyraźnie ?... 

Autentyczne zeznania żandarmów, wyka- 

zujące całą ich nikczemność i tchórzostwo, 
zeznania opublikowane w dziele p.t. „Proces 

Krożan'* (Kraków, 1896) nie przekonały je- 
dnak naszej wileńskiej radjostacji, która pia- 

gnące uczcić wielką i znamienną dla nas ro- 
cznicę, nadała na całą Polskę słuchowisko, w 
którem zaapoteozowała... właśnie żandarmów 
rosyjskich !.. 

Słuchowisko to, pióra dr. W. Arcimowi- 
cza, już wywołało protesty słuchaczy, oburzo- 
nych potwornym nietaktem radjostacji, ktć- 
ra, jak gdyby naigrawając się z naszych prze 
Żyć, w rocznicę gwałtów, dokonywanych nud 
bezbronuą ludnością przez kozaków i żan: 

darmów, — stworzyła niesamowite postacie 

dwóch aniołów w niebieskich mundurach żan- 
darmerji rosyjskiej !... 

W ostatnim numerze organu „Klubu Włó 
częgów** zostały podane urywki z tego ово- 
bliwego, jubileuszowego( a jakże, a jakżet..) 
„reportażu historycznego'' !.. 

Oto podług tego reportażu bohater pier- 
wszy, — rotmistrz Siemionow : : 

KLINGENBERG, Co się z panem stało, 
panie rotmistrzu sztabowy?.. Kto pann tax 
twarz okrwawił? Czy to bydło chłopskie? 

SIEMIONOW. Nie wasze prewoschodi- 
tielstwo. To strażnik policyjny uderzył mnie 
nahajem przez pomyłkę, gdy się schyliłem, 
aby podnieść traktowaną kobietę. 

KLINGENBERG: Dlaczego to pana tak 
wzruszył los tej kobiety? 

SIEMIONOW: Przez zwyczajne ludzkie 
uczucie litości. 

1-sza od 1913 r. pożyczka angielska dla Kanady 
w wysokości 15 milionów dolarów 

LONDYN. PAT. Dzisiaj ogłoszona zostanie 
emisja nowej pożyczki 4 proc. brytyjskiej dla 
Kanady w wysokości 15 milj, doi. Pożyczka 
ta ujawnia kulisy politycznych wydarzeń, ja- 
kie zachodziły między Wieiką Brytanją a Ka- 

nadą pod koniec konierencji ekonomicznej u- 
biegłego tygodnia . 

Deklaracja  imperjaina podpisana przez 
delegatów _ Wielkiej Brytanji, Kanady, Au- 
stralji Nowej Zelandji Południowej Afryki, 
i Indyj co do wspólnej taktyki wałutowej w 

oparciu o funt sterling wywołała pewne zdzi- 

wienie, albowiem znana była zależność fi- 
nansowa Kanady od Nowego Yorku. Kanada 
wyraźnie dążyła w kierunku zwęzania funta 
szterlinga z dolarem. 

Obecnie sytuacja wyjaśniła się. Za cenę 
niezwykle korzystnej pożyczki długotermino- 
wej Kanada zgodziła się złożyć podpis swój 
na deklaracji gospodarczej i finansowej soli- 
darności imperjalnej. jest to pierwsza angiei- 
ska pożyczka dła Kanady od 1913 r. 

Pszenica w Ameryce nie obrodziła 
Fakt ten ucieszył wielce ekonomistów 

LONDYN. PAT. Amerykańska statystyka 
oficjalna stwierdza, że urodzaj pszenicy w 
bieżącym roku jest o wiele gorszy aniżeli w 

latach poprzednich. W ubiegłym roku zbiór 

pszenicy wynosił 726 miljonów  buszli, w bie- 
żącym zaś roku wyniesie 496 milj. buszli, 

Jest to najniższy stan zbiorów pszenicy 
od roku 1893. Poraz pierwszy od 65 lat pow- 

staje możliwość, że zbiory pszenicy będą niż- 
sze do konsumcji wewnętrznej, oraz że prze- 
szło 300 milj. buszłi pszenicy, leżących jako 
zapas, będą w znacznej części zużyte w kraju. 

Ten stan zbiorów pszenicy w Ameryce u- 
łatwi osiągnięcie powszechnego rozwiązania 

zagadnienia produkcji zbytu i cen pszenicy. 

Austra-niemiecki konflikt radjowy 
WIEDEŃ. PAT. Dzienniki donoszą że wie- 

deńskie towarzystwo radjowe otrzymało od 
niemieckiego towarzystwa radjowego odpwiedź 
na protest przeciwko propagandzie  radjo- 

wiej niemieckiej, skierowanej przeciw Austrji, 
W odpowiedzi tej towarzystwo radjowe nie- 
mieckie przyrzeka, że „w odpowiednim cza- 
sie wróci do tej sprawy*, Z powodu tej wy- 

krętnej odpowiedzi radjo wiedeńskie zwróciło 
się ponownie do Światowego Związku Rad- 
jowego z żądaniem zwołania nadzwyczajnego 

Ukarana łatwowierność 
PRAGA. PAT. Policja w Pradze zajmu- 

je się niezwykłym wypadkiem  hochsztapler- 
stwa zwyczajnej służącej, która podając się 
za księżniczkę Lichtenstein, wyłudziła ®а ре- 
wnego drukarza w Pradze przeszło miljon ko- 
ron. 

Rzekoma księżniczka, recte Marja Bi- 
nowa, posługiwała się siaiszowanemi listami 
księcia Lichtenstein, w których obiecywał a- 
doptować owego drukarza. Najciekawsze iest, 
że Binowa potrafiła występować w roli Księż- 
niczki przez 7 lat, oszukując tak długo łatwo- 
wiernego Obywatela Pragi. 

ZE ŚWIATA 
EINSTEIN OBYWATELEM BRYTYJ- 

SKIM. — Pogłoski o tem, jakoby sławny u- 
czony Hinstein po emigracji z Niemiec zamie 

rzał przyjąć obywatelstwo brytyjskie odpo- 
wiadają podobno prawdzie. Einstein obejmie 

również kierownictwo pewnym instytutem nau 

gowym angielskim. 
= 

ALFONS XIII W NIEMCZECH. — W 
Sztutgarcie zatrzymał się na parę dni król 

Ajfons XIII, któcy wraz z żoną odbywa 0- 
becnie raid automobiłowy po Niemczech. — 

W podróży towarzyszy im wszystkiego 6 о- 

sób, członków dawnego dworu. 
Król ma zamiar zwiedzić dokładniej Niem- 

cy południowe. 

* 

* + * 

GENERALOWIE SKAZANI NA 73 LAT 
WIEZIENIA. — Charakterystycznem jest 

ze w procesie, który miał zniszczyć rosnącą 

cpozycję hiszpańską, skazano ogółem 9 wyż- 
szych wojskowych za udział w spisku, i ze 

wojskowi ci byli to przeważnie właśnie tacy, 
kżórzy niedawno jeszcze poparli pucz repnbli 
kański, Otrzymali oni ogółem 73 lata więzie 
nią. Najwięcej otrzymał generał Fernandez 

Perez — 22 lata, oraz gen, Gavalcanti — 10 

lat. 
* * * 

EABUJA NA DROGACH FRANCJI 
Ofiarę. szczególnego podstępu padł pod Nan- 

cy młody bogaty Amerykanin, który dla lep- 
szego zwiedzenia kraju odbywał drogę pie- 
chorą. W pewnej chwili nadjechał samochód, 
a znajdujący się w nim trzej młodzi ludzie 
zaprosili najuprzejmiej cudzoziemca, by ze- 

chciał wsiąść do ich wozu, jadącego w tę sa- 
mą stronę. Gdy auto znalazło się na odludziu 
— steroryżowano Amerykanina | odebrano 
mu portfel z zawartością 230 dolarów. 

Na ten nowy trick chwycili się jaż liczni 
rabosie we Francji. 

KLINGENBERG: Pan żywi litość dla 
tego buntującego się bydła? 

SIEMIONOW: Zdaje mi się, że im dzie 
je się krzywda.. 

Tak wygłąda „historyczny** Siemionow, 
spreparowany przez, Radjo wileńskie ku po- 
krzepieniu dusz „tutejszych'*. W świetle ze- 
znań sądowych Siemionow zarysowyje się 
nieeo inaczej. Żandarmi, którzy w przeraże- 
niu, cichaczem uciekli, gdy zobaczyli, że za- 
nosi się na wielką awanturę, — na śledztwie 
i sądzie, aby obielić siebie, starannie „zasy- 

pywali** strażników, którzy gubernatora ш) 
opuścili. Siemionow zeznawał tak: 

„Zdawało się, że tłum dobrowolnie pod- 
dał się wymaganiom gubernatora, ale ktoś 
jeszcze zostawał w kościele, więc strażnicy 
użyli gwałtu, żeby wyciągnąć stawiających о- 

pór. Daly się słyszeć uderzenia nahajów. Zo- 
stawały głównie kobiety, które też najwięcej 
oberwały od strażników. Ja sam, stojąc na 

krużganku, chciałem obronić jedną staruszkę, 
od uderzenia nahajem i zato otrzymałem 
cios w ramię'*.. 

  

Łgarstwo Siemionowa jest aż nadto w1- 
doczne. Żandarmi przecież trzymali się ra- 

zem było więc nie do pontyślenia, aby straż- 
nicy zaczęli prać nahajami żandarmów, a 
do tego jeszcze wybierali oficerów .. Żandar 
mom najniewątpliwiej chodziło о to, żeby 
zwalając winę na strażników, obielić siebie. 
W tym celu zjawiła się ta wzruszająca sce- 
na ze staruszką!.. Radjo wileńskie nietytko 
wzięło słowa żandarma za dokument „muro- 

wany*', ale jeszcze szlachetnemu obrońcy lu- 
dności polskiej zadało ranę w twarz!.. 

  

Siemionow jest aniołem, ale nie mniej 
święty jest i pułkownik Żołkiewicz, ten, któ- 

ry nie chciał nawet w nocy przechodzić przez 
miasteczko, bo jakoś nie był pewien 
anielskości !.. й 

swej 

zebrania związku. Zarząd Radjowego Związ- 

ku światowego rozesłał okólnik do swych 
członków, wzywając do poczynienia propozy- 
cji co do terminu tej nadzwyczajnej sesji. 

  

w WIRZE STOLICY 
ORYGINALNY TESTAMENT 

Zimą roku bieżącego zmarł zamożny prze 
mysłowiec Sołtan Trojecki. Pozostawił on ba: 
dzo szczegółowy i ekscentryczny testament. 

Po 12.000 dolarów zapisał swym dwum 
ostatnim kochankom, po 300 dolarów lokajowi 
i kucharce, kilku znajomym przystojnym pa- 
niom w formie upominku po 100 dolarów. 

Przeznaczył też sporo na celė filantropij 
ne, wreszcie 200 dol. dla byłych oficerów ar- 
mji rosyjskiej, nocujących w cyrku — z tem, 
ażeby wypili za jego pamięć. 

Obecnie dwóch adwokatów warszawskicu, 
będących wykonawcami testamentu, ma dużo 
kłopotów. Suma zapisu wynosi około pół mi- 
Ijona złotych, kwota z padku, która jest 
złożona w P.K.O. przewyższa pół mil 
wobec czego zapisy nie wyczerpią 
Zgodnie z ostatnią wolą Sołtan-Troj 
wykonawcy będą musieli przeznaczy 
gramową sumę dla eks-oficerów 1053 
O ileby w cyrku żadni oficerowie nie 
wali, to dla innych b. oficerów rosyjskich, 
pozostających w Warszawie w nędzy — brzini 
testament. 

Adwokaci zwrócili się do rosyjskiego 
komitetu dobroczy Warunkiem  obda- 
rowania oficerów będzie, ażeby wypili za pa- 
mięć Sołtan-Trojeckiego. Niema obaw 
warunek ten został paminięty, rac: 
przypuszczać oficerowie nie uż; nie 
innego sporej, bądź co bądź sumy, jak na 
wychylanie toastów za zdrowie hojnego nie- 

a. K. 

   

    

     

   
    

        

   

    

     

  

'NOWY CUD W LOURDES 
Uzdrowienie księdza bohatera 

W Lourdes, gdzie od czasu objawienia 
się Najświętszej Maryi Panny, nie ustały ani 

na moment cuda uleczenia u Jej źródła, mia- 
ło miejsce w tych dniach nowe cudowne wy- 
zdrowienie. 

Mianowicie: świeżo przybył do Lourdes 
ksiądz Lochet, bretończyk i proboszcz z 

Bretanji, liczący lat 53. Odbył on niemal ca- 

łą wojnę, w czasie której był ranny cztery 
razy i zasłużył sobie na Legję honorową i 
odznaczenia, wyróżniające w rozkazie dzien- 
ny brygady jego ofiarną odwagę. Zdrowie i 

szczęście pozwoliło mu się za każdym razem 
jakoś wyleczyć z jego ran. Ale w czasie osta- 
iniej ofenzywy niemieckiej, gdy niepodleczo 

ny nawet przybył na front, uległ atakowi ga- 

zowemu nieprzyjaciela. Gaz przeżarł mu płu- 
ca i spowodował gruźlicę. 

Kilka lat przeżył w sanatorjum w wy 

sokich Alpach między życiem a śmiercią. Ро- 
źniej po rzekomej poprawie oddał się znowu 
pracy apostolskiej, ale niebawem choroba od- 

nowiła się. Tym razem przyszedł stan otwar- 
ty gruźlicy, niesłychanie groźny. Wobec 
braku nadziei przewieziono go do Lourdes i 
tam wniesiono na noszach do sadzawki, któ- 
rej wodza posiada cudowną własność. 

Było to 7 lipca. Zanurzony w zimnej wo- 

dzie, chory już po chwili powiedział, „czuję 
się lepiej''. Sądzono, że poprostu boi się dal- 
szego trwania w chłodnej, niemal lodowatej, 
kąpieli. Ale zaraz po wyjściu, okazało się, że 
przybyło mu na siłach, Po długiej modlitwie 

wyszedł z kościoła bez niczyjej pomocy. T>- 
goż dnia stanął przed doktorami. 

Świadectwa kilku lekarzy potwierdzają 
tylko pierwsze djagnozy, CAŁA CHOROBA 
ZNIKA. Płuca noszą ślady gojących się jnz 
ognisk zapalnych, gdy na dzień przedtem je- 
szcze ogniska te były otwarte i szerzyły 
chorobę. To, co mogłoby się normalnie doxo- 

nać w ciągu niezmiernie długiej i uważnej 
kuracji, a co w wypadku księdza Lochet u- 
ważano już za niemożliwe, dokonanem zosta- 

ło w ciągu tej krótkiej chwili. Zdrowie wró- 

ciło choremu w tak szybki sposób, że jeszcze 
tego samego dnia odbył dziesięciokilemetrowy 

spacer. 
* 

Dziś ksiądz Lochet wrócił od dwóch ty- 
godni do swych obowiązków duszpasterskich 
i pracuje czynniej, niż młodsi od niego 
księża PREST 

* * 

Burza gradowa 
KRÓLEWIEC PAT. — Nad powiatem it- 

żeckim przeszła gwałtowna burza z gradem i 

piorunami. Burza zn ła pola okoli- 
each Wierzbnika, i odziła kilkadziesiąt 
domów. Od uderzenia pioruna zginęła urzęd- 

niezka pocztowa w Wierzbniku. — Wskutek 
przewrócenia się słupów od przewodów elek- 

tryczaych odniosły świertelue porażenia 2-07 

soby. 

      

  

     

  

(AROS TAS SI SL A RSS I DYR ONZWNA A R ООКОИСКЯ ОЧО УТНЯ 

Z portu gdyńskiego     
Do najnowszych urządzeń przeładunkowych w porcie Gdyni przybył t.zw. taśmowiec, słu 

żący do przeładunku węgla, widoczny na naszem zdjęciu. 

W  słuchowisku radjowem gubernator 
Klingenberg, oburzony słowami Siemionowa, 
zwraca się do pułkownika z pytanióm, jak 
mu się podobają poglądy podkomendnego 

oficera. 

Radjo wileńskie na całę Polskę puściło 
taką replikę żandarmskiego pułkownika: 

ŻOŁKIEWICZ: Podzielam zdanie rot: 
mistrza. Gdyż nie chodzi tu o rozkaz jego 

cesarskiej mości, a tylko o postępowanie wa- 
szego prewoschoditielstwa. 

KLINGENBERG: Jak pan śmie?.. 
pana.. 

ŻOŁKIEWICZ: Spokojnie, panie guber- 
natorze. Nie jestem pańskim podwładnym i 
sam za swoje słowa i czyny odpowiadam 
przed zwierzchnością. I t.d. i t.d... 

W swem przemówieniu pułkownik żan- 
darmów staje w obronie uciskanych katoli- 

ków i daje gubernatorowi szereg zbawien- 
nych wskazówek eco do potrzeby szlechetne- 

go postępowania: A gdy gubernator wydaje 
rozkaz: — „Pan zbierz swoich żandarmów i 
bądź w pogotowiu na wypadek nowego opo- 
ru'* — pułkownik odpowiada tak: (zapew- 
niam, że cytuję jak najściślej!!). 

ŻOŁKIEWICZ: Pan się wściekł, panie 
gubernatorze. Ja zaś nie mam zamiaru zara- 
zić się wścieklizną i odjeżdżam z moimi 
żandarmami. (Tonem komendy).  Żandarmi, 
za mną marsz! 

(Miarowy krok odchodzących żandar- 
nitów)... 

I tym „miarowym krokiem'*  przełazii 
szlachetni żandarmi przez dziurę w parkanie 
ementarnym i starannie omijali miasteczke, 
aby, broń Boże, ludność nie dowiedziała się o 
przemarszu dobroczyńców i bohaterów!.. 
Rozumiemy dlaczego ° żandarmi nie chcieii 
spotkać się z okoliczną ludnością: widocznie 
przypuszczali, że na ich spotkanie będą bu- 
dowane bramy  triumfalne, — żandarmska 

Ja 

zaš skromnošė nie pozwalata na przyjmowa- 
nie holdėw!.. 

Co znaczy ten wybryk radjostacji wileń- 
skiej?.. Kto ma ponosić za niego odpowie- 
dzialność ?... 2 

Do kogo należy mieć pretensję?..  Nie- 
stety, przyczyna podobnych fałszywych kro- 

ków jest całkiem wyraźna. Przecież na całej 

radjostacji wileńskiej niema ani jednego czlo 

wieka, któryby miał jakie-takie wykształce- 

nie historyczne z uwzględnieniem w swych 
badaniach przeszłości ziem b. W. Ks. Litew- 

skiego. Nikogo tam ta przeszłość nie interes'- 

je. „Regjonalizm'* naszej radjostacji ograni- 
cza się do monologów osławionej Ciotki Albino 
wej, cała zaś oryginalna działalność, po scen- 
tralizowaniu programów w Warszawie, — do 
udzielania głosu pracownikom radjostacji i 
członkom ich rodzin. A że wśród tych praco- 
wników i ich rodzin niema ludzi, łączących 
„tutejszość** z odpowiedniem wykształeeniem, 
przeto łatwo o takie posunięcia, jak apoteo- 
zowanie żandarmów w rocznicę gwałtów, do- 
konywanych przez żandarmów!.. 

Nie wysuwając oskarżeń personalnych, 
trzeba jednak wysunąć stanowcze oskarżenie 
pod adresem całej radjostacji wileńskiej !... 

Jej działalność w znaczeniu pozytywnem 
uie zaznacza Się obecnie w najmniejszym 
stopniu. Natomiast posunięć skandalicznych i 
pozbawionych cech kulturalnych jest trochę 
za dużo!.. 

Odczyt pewnego młodzieńca o Litwie, za- 
krawał na kpiny z nas! Apoteoza żandarmów 
jest niemal poliezkiem !.. 

Tego przemilczeć nie wolno!... To wyma- 
ga kategorycznych protestów, nie wahających 
się nawet przed groźbą bojkotu  radjosta- 
cji, która jest obowiązana przysłuchiwać się 
głosom naszej ziemi i niema prawa urządzać 

kpin z najboleśniejszych naszych, przeżyć!.. 
W. Charkiewicz 

 



Zasłabnięcie wojewody 
Kirtiklisa 

P. wojewoda pomorski Stefan Kirtiklis, 
który urlop swój wypoczynkowy spędza w 
Renkanciszkach pod Wilnem, zaniemógł w 

niedzielę, mimo, że do ostatniej niemal chwili 
czuł się znakomicie i cieszył się najlepszem 
zdrowiem. Dopiero w poniedziałek lekarze za 

decydowali natychmiastowa operację, stwie:- 
dziwszy ostre zapalenie wyrostka robaczko- 
wego. Zdaniem lekarzy p. wojewoda Kirtik- 

lis należy do tych ludzi o nadzwyczaj sil- 
nym organizmie, u których reakcja na sta- 

my chorobowe jest bardzo słaba. Niestety, o- 

peracja uskuteczniona w poniedziałek, po- 

twierdziła diagnozę. Znaleziono również rop- 

ne zapalenie otrzewnej. 

Operacja przeszła pomyślnie, stan opero- 

wanego był po operacji dobry. Operował p. 

wojewodę Kirtiklisa dr. Zarcyn, jako głów- 

ny chirurg, wraz z chirurgami dr, Kuchax- 

skim, dr. Trzeciakiem, w obecności dr. 
Sztolcmana, przy pomocy lekarek dr. Kule- 
jewskiej i dr. Dziubówny. 

Operacja uskuteczniona została w sali 0- 

peracyjnej Lecznicy Towarzystwa Pielęgno- 

wania Chorych, pod wezwaniem św. Józefa. 
przy ul. Tyzenhauzowskiej. Puls dobry, tem 

peratura silnie podwyższona.. 

Według najnowszej relacji lekarzy, którzy 

odwiedzili pacjenta w późnej godzinie wie- 

<zornej, nastąpiło pewne polepszenie, jakkol- 

wiek stan jest nadal poważny. 

   

    

TYLKO PRAWDZIWA 
i 

-BENIGNINA- 

    

0 - TOWAROWA 

I LNIARSKA W WILNIE. 

Z DNIA 31 LIPCA 

Ceny za towar Średniej handlowej jakości, — 

parytet Wilno. 

/W ZŁOTYCH ZA 1 q. (100 KG). 

CENY TRANZAKCYJNE: 

Mąka pszenna 4-0 A. Luks. 5T. 

  

  

—60. 

Mąka żytnia do 55 proc. 36. 

Mąka żytnia do 65 proc. ao 

Mąka żytnia razowa 27. 

Kasza gryczana 1-1 pałona 40. 

CENY ORJENTACYJNE: 
zhiera A 3. 

Żyto zbierane ae 

Jęczmień zbierany 18. 

Owies zbierany LŽ 

Mąka żytnia sitkowa 27. 

Mąka żytnia szatrowana 28. 

Otręby żytnie 11. 

е —11.25 
pszenne 

mienne 
  

Otręby 

        

  

g na 1-1 bi 

za perłowa pęcak nr 2 
Kasza owsiana 
Kasza perłowa nr 3 

    

Siano 

Słoma 

Siemię lniane 90 proc. 

LEN: ' : 

Basis I sk. 216.50 za 1000 kg. f-co stacja 

załadowania: 

Len trzep. Wołożyn 1299. 
—1342.30 

Len trzepany Druja 11.04.15 
— 47,45 

Len trzepany Dokszyce 1234,50 
—1277.55 

Kądziel Grodzieńska 1158,28 
—1179,93 

Obroty małe, usposobienie wyczekujące. 
—— 

Giełda warszawska 
Z DNIA 31 LIPCA 

DEWIZY 

Belgja 124.85 — 125.16 — 124.54. 

Gdańsk 173.85 — 174.28 — 173,42. 

Holandja 360.80 — 361,70 — 359,90. 

Łondyn 29.81 — 29.96 — 29.66. 
Nowy York 6.44 — 6.48 — 6.40. 
Nowy York kabel 6.46 — 6.50 — 6.42. 

Paryż 35.01 — 35.10 — 34.92. 

Praga 26.54 — 26,60 — 26.48. 
Szwajearja 173,00 — 173,43 — 172,57. 
Włochy 47,20 — 47,43 — 46.97. 
Berlin 213,30. 

*Tendencja niejednolita. 

PAPIERY PROCENTOWE 

4 proc. pożyczka inwest. seryjna 110.50. 
5 proc. kon yjna 46 — 47. 
5 proe. kolejowa 40.75 — 40.50. 
Dolarówka 49. 
Siabilizaeyjna 51.50 — 51.13 — 51,25 

i drobne 51,75 — 51.50. 

     

    

            

e 

|WRREOSZCAZENEE, 
WTOREK > 

Dzis 4 

Dominika 
Jatro 

NMP Aniels,. 
siwa ANT 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 
GICZNEJ USB W WILNIE. 

Z DNIA 31 LIPCA 

Ciśnienie średnie: 761. 

Temperatura średnia: 

Temperatura najniż 

Ws:hód siefica g, 3,27 

Zechód słońca g. 7,25 

    Temperatura najwj 

  

ano deszez. 

PROGNOZA POGODY P.I.M:-a 

na dzień dzisiejszy: 
Wileńszczyzna, Polesie, Podole i Mało- 

polska Wschodnia — rankiem chmurno lub 

mglisto, w ciągu dnia rozpogodzenie, Tempe- 

ratura bez większych zmian. Słabe wiatry pół 
nocno - zachodnie lub zachodnie. Pozostałe 
dzielnice — najpierw pogoda słoneczna, po- 
tem stopniowy wzrost zachmurzenia aż do 

deszczów. Ciepło. Umiarkowane wiatry połu- 
dniowo - zachodnie i południowe. — Lekka 

skłonność do burz. 

  

MIEJSKA. 
— Pobory ławników miejskich.  Ustalone 

przez Radę Miejską ryczałty (miast pensji) 
wiceprezydentowi i ławnikom zostały przez 
władze wojewódzkie zatwierdzone. 

Poczynając od 1 listopada wiceprezydent 
będzie pobierał 1030 zł. miesięcznie, zaś ław- 
nicy po przeszło 800 złotych. 

— Opłaty w taniej jatce. — Opłaty w miej- 
skiej jatce t. zw. taniej zostały z dniem 1 
sierpnia obniżone o 25 proc, 

Mięso zbrakowane kieruje się zwykle do 
taniej jatki gdzie dzięki odpowiednim zabiegom 
staje się ono zdatne do użytku. Właśnie opła- 
ty za te czynności zostały obecnie zniżone. 

— Q przyszły sezon roboczy. W roku bież. 
roboty finansowane przez Fundusz Pracy roz- 
poczną się wyjątkowo późno, a to z powodu 
zbyt długiej procedury powstałej przy składaniu 
i rozpatrywaniu odpowiednich wniosków. W 
przyszłym sezonie podobne roboty będą pod- 
jęte już w kwietniu więc magistrat odpowied- 
nie wnioski o kredyty złoży jeszcze przed 1 
grudnia. ‚ * 

W planie na rok przyszły  uwzględniune 
zostaną zgodnie z postanowieniem Funduszu 
Pracy, w pierwszym rzędzie roboty kanaliza- 
cyjno - wodociągowe. 

— Pracownicy miejscy a Kasa Chorych. — 
Pracownicy zarządu miasta nadal czynią stara- 
nia o wyłączenie ich z przymusu należenia 
do Kasy Chorych. W związku z obowiązującą 
z dniem I stycznia ustawą scaleniową o ubez- 
pieczeniach społecznych sprawa ta znowu 
stała się aktualną i oparła się o związek miast 
polskich, który ze swej strony podjął odpo- 
wiednie kroki o zezwolenie pracownikom zało 
żenia własnej instytucji leczniczej. 

— Spusty deszczowe.na ul. Polowej. 
Rok rocznie ul. Połowa i sąsiednie szczego! 
nie w okresie wiosennym i na jesieni są na- 

wiedzane przez lokalne powodzie, a to z po 
wodu braku odpowiednio urządzonych 
ków dla wody spływającej z okoliczny 

wzgórz. 
  

W roku bieżącym magistrat postanowił u- 
rządzić spusty deszczowe i właśnie wczoraj 
odpowiednie roboty rozpoczęły się. W zw 

ku z tem ruch kołowy na ul. Polowej i 

pieżyńskiej do dnia 5 sierpnia został zamk- 
nięty. 

й SKARBOWA 
- — Zjazd skarbowy. — Na onegdajszym 
Zjeździe Prezesów lzb Skarbowych omawiano 
m. in. sprawy przejęcia od miast wymiaru i 
poboru podatków od nieruchomości i lokali. 

SZKOLNA 
— Szkoła Zawodowa Dokształcająca Stow. 

Techn. Pol. w Wilnie. Kopanica 5, tel. 17-11. 
Wydziały: mechaniczny (dla ślusarzy, tokarzy, 
kowali i t. p.,) elektrotechniczny (dla elektro- 
monterów) i budowlany dla stolarzy, cieśli, 

murarzy, zdunów i innych rzemiósł budowlła- 

nych). 
Zapisy do szkoły przyjmuje kancelarja w 

poniedziałki, środy i piątki od godz. 18-tej do 
20-tej. 

Początek roku szkolnego 21 sierpnia. 

ŻYDOWSKA 
— Żydzi nie pojechali do Łygmian. — Na 

skutek zakazu Litwinów żydzi nie mogli 0 
raj urządzić pielgrzymki na cmentarz do 

Łyngmian, jak było w latach ubiegłych х о- 
kazji święta pokuty t. zw. „Tysze - bow**. 

— Specjalne znaczki dla gminy żydow- 
skiej, — Gmina żydowska jako instytucja 

    

Sa- 

  

— społeczno - prawna wysyłała dotychczas swa 

ofiejalną korespondencję bez opłaty poczte- 
8 proc. L. Z. warszawskie 42,25 — 42,63 wej. 

— 43,25 drobne. 
Dołar w obrotach pryw. 6.54. 
Robel 4.81. 

AN RYC NUOTR KAS AE OIS ASS ZEE 

Młodociany sportsmen 

  

   

В 
Na zdjęciu naszem widzimy kilkuletniego rowerzystę, 

Wczoraj nadeszło do dyrekcji gminy pis- 
mo ze Starostwa Grodzk z załączoneni 

w nim 100 znaczkami dwóch rodzajów: na li- 

  

     
naprawiającego uszkodzony rower. 

PES siai Nk ns S       

SŁOWO 

RONIKA 
    

  

sty zwyczajne i polecone, w celu wysyłania 

ich przez gminę w sprawach urzędowych. 

W. piśmie tem zaznaczył p. starosta, że 
szczegółowych ws ek jak należy zała- 

czone zi ci tywać, ile kosztują о- 

  

    

   

    

raz w jaki sposób należ nie u č na- 
leżności, udzieli się w najbliższym czasie. 

(k). 
— Teatr žydowski zwolniony od podatka. 

W odpowiedzi na prośbę żydowskiego towx- 

rzystwa teatralnego uznał zarząd miasta te- 

atr żydowski przy ul. Nowogrėdzkiej 8 za 
teatr artystyczny i z tego tytułu zwolnił zo 

od podatku rozrywkowego. (k). 

  

  

  

| D-r. А. LERENMAN (chirurg) 
powrócił 

| Przyjmaje chorych; 2—3 i 5—7 
W. Stełeńska 23 m. 3. tel 12-21     

RÓŻNE 
— Wysłużeni podoficerowie. Na stanowi- 

ska niższe w służbie państwowej i samorządo- 
wej zgodnie ze świeżo wydanem  zarządze- 
niem będą przyjmowani w pierwszym rzędzie 
wysłużeni podoficerowie. 

Kierowaniem kandydatów do odpowied- 
nich urzędów zajmie się specjalna komisja po- 
wołana przez władze wojskowe, a pozostająca 
w ścisłym kontakcie z przedstawicielami urzę- 
dów państwowych i samorządowych. 

— Wyjazd na Zjazd Legjonistów do War- 
szawy. W związku ze Zjazdem  Legjonistów 
dnia 6 sierpnia b. r w Warszawie przypomina 
się: 

1. Reflektujący na Zjazd winny zapisać się 
wbiurze zjazdu, Tatarska 3, tel. 17-52 naj- 

później do dnia 3 sierpnia b. r. gdyż później- 
sze zgłoszenia nie będą przyjmowane. 

2. Cena karty zjazdawej uprawniającej do 

korzystania z 80 proc. zniżki kołejowej w obie 
strony, bezpłatnego śniadania, z obiadów w re- 

stauracjach i noclegów w. hotelach po cenach 

zniżonych, oraz uczestniczenia w programie 

zjazdowym, wynosi zł. 3, lub ulgowe zł. 2 
od osoby. 

3. Cena biletu jednej osoby w obie stro- 

ny wynosi w klasie fl-ej zł. 15 gr. 50., zaś w 
klasie Ill-ciej zł. 10 gr. 40. 

4. Wyjazd z Wilna pociągiem specjalnym —- 
dnia 5 sierpnia b. r. w godzinie rannej, powrót 
dnia 7 sierpnia b. r. 

Wyjaśnia się, że uczestnicy zjazdu, którzy 
chcieliby pozostać w Warszawie po źjeździe 

otrzymają bilety powrotne uprawniające ich 

do wyjazdu z Warszawy najpóźniej dnia 9 

sierpnia normalnymi pociągami  pośpiesznymi 
lub osobowymi. а 

— Wycieczka do Druskienik. W niedzie- 
lę, 6 sierpnia r.b. Dyrekcja Okręgowa Kolei 
Państwowych w Wilnie organizuje jednodnio 
wą wycieczkę krajoznawczą do przepięknego 
uzdrowiska nadniemeńskiego — Druskienik. 

Wyjazd nastąpi o godzinie 6 rano — po- 
wrót do Wilna o godz. 23-ciej. 

W pociągu wagon bar. 
Przejazd w obie strony w klasie Ill-ciej 

łącznie z opłatą za autobus (18 klm.) 8 zł. 
90 gr. 

Zapisy przyjmuje „Orbis““ 
1, tel. 8,83. 

—K loteryjne. Do godz. 9 wiecz. 
będą otwarte kolektury loteryjne na 10 dni — 
przed ciągnieniem 1 klasy i na 2 dni przed 
ciągnieniem następnych klas. Przy ciągnieniu 
ostatniej klasy kolektury będą otwarte o dwie 
godziny później przez pierwsze 10 dni ciągnie- 
nia. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Letni — 3 ostatnie przedstawie- 

nia „Cienia* z gościnnym występem Marji Ma- 
lickiej i Z. Sawana. Dziś, we wtorek 1 VIII o 
godz. 8 m. 15 w. Teatr Letni daje przepiękną 
o głębokiej treści sztukę Niccodemiego „Cień* 

   

     
   

Jagiellońska 

z Rolę tytułową Joanny odtworzy jedna z naj- 
znakomitszych aktorek współczesnego 
lenia — Marja Malicka w otoczeniu 
społu oraz swego męża Zbyszka 
roli Michała. 

Są to trzy ostatnie występy znakomitych 
artystów, którzy po tych występach udają się 
na dalsze tournee. 

— Nowa premjera w Teatrze Letnim. W 
nadchodzący piątek wchodzi na afisz Teatru 
Letniego nowa premiera komedjo-farsowa, p. 
t. „Co on robi w nocy”. 

— Teatr muzyczny „Lutnia*. — Dziś cie- 
sząca się wielkiem powodzeniem pełna humoru 
dowcipu i zabawnych sytuacji operetka W. 
Kollo „Królowa nocy* z B. Halmirską w roli 
tytułowej. Udział bierze cały zespół ar- 
tystyczny. W akcie H-im efektowne produkcje 
baletowe i zespołu girls, 

Jutro ukaże się mełodyjna operetka Gilber- 
ta „Szaleństwo Coletty* z Mary Gabrielli w 
roli tytułowej w otoczeniu  najwybitniejszych 
sił zespołu. 

W sobotę wchodzi na repertuar arcywe- 
soła operetka Kollo „Baron Kineli* w pierwszo- 
rzędnej obsadzie scenicznej pod reżyserją M. 
Tatrzańskiego. Do operetki tej pracownie ma- 
larskie przygotowują nową wystawę. 

Ceny miejsc najniższe od 25 gr. do 2.99 

CO GRAJĄ W KINACH? 
HELIOS — Dusza w niewoli i 

ee pokoju nr 13, 

PAN — Niebezpieczna próba. 
CASINO — Pocałunek i Porucznik nia- 

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

Straszna noc. 

poko- 
całego ze- 
Sawana w 

gr. 

Tajemni- 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
— Wypadki w ciągu doby. — W czasie 

od dn. 29 do dn. 31 bm. o godz. 9 rano wia- 
dze polieyjne wkroczyły aż w 114 wypad - 
kach. Najwięcej było wypadków opilstwa i 
zakłócenia spokoju publicznego (23), dalej 
było 15 wypadków przekroczeń przepisów o 
ruchu kołowym, 12 przekroczeń przepisów 0 
handlu, 8 sanitarnych, 7 wypadków bójek i 
lekkiego obrażenia ciała, 12 kradzieży, 2 wy- 
padki znęcania się nad zwierzętami. 1 poką- 
sania przez psa itd itd. 

— Złodziej na letnisku. — Płaszcz damski 
wartości 80 zł. skradziono z niezamkniętego 
mieszkania nr 10 w Wołokumpji na szkodę 
Dwejry Kagan. : 

— Fałszywe pieniądze. — Kilka falszy- 
: monet 5-złotowych zakwestjonowano w 

SC1e. 

Wydział śledczy zajął się dalszemi docho- 
dzeniami, aby odszukać źródło fałszywych 
monet. 

— PRZECHODZIEŃ POD AUTOBUSEM.. 
Dnia 30 bm. szofer (nazwisko narazie nie u- 
stalone) prowadząc autobus nr 38408 najs- 
chał przy zbiegu Sadowej i Zawalnej na 

  

    

Przez otwór w suficie 
WILNO. — Nocy wczorajszej włamywa- Sprawcy wiedząc, że sklep jest zzewnątrz 

cze dostali się do sklepu E. Gensa przy uli- pilnowany, zakradli się nasamprzód na strych 

cy Rudnickiej 7 i wynieśli towary galante- 

ryjne znacznej wartości. 

Pomoc pogorzelcom 
Początek miesiąca czerwca zaznaczył sie 

olbrzymią ilością pożarów.  Płonęły nietylko 

pojedyńcze zagrody, lecz całe wsie i miastecz- 
ka, pogrążając ludność w otchłań nędzy i 

ruiny. 

Szczególniej dotkliwemi są klęski maso- 
wych pożarów, gdy pogorzelcy nie mogą 

znaleźć nigdzie schroniska, koczują pod gołem 

niebem, żebrząc 0 żywność w okolicznych 

wioskach. 

Należy przeto przyklasnąć inicjatywie Po- 

wszechnego Zakładu Ubezpieczeń ' Wzajem- 

nych, który w myśl hasła „dwa razy daje, kto 

szybko daje', niezwłocznie po dokonaniu osza- 
cowania strat  pogorzelowych,  deleguje na 

miejsce pogorzeli specjalnych urzędników w 

celu dokonywania wypłaty  zaliczkowej na 

poczet odszkodowania pogorzelowego, jak 

to np. miało miejsce po pożarze we wsi Kuro- 
pole pow. Postawskiego i wsi Bujaki pow. 

Wilejskiego. Wypłacone w krótkim czasie po 

pożarze zaliczki, sięgające do 70 proc. przy- 

znanego odszkodowania umożliwiają pogorzel- 

com niezwłocznie rozpoczęcie odbudowy zni- 
szczonych zabudowań oraz zakup niezbęd- 
nych produktów żywnościowych i narzędzi rol- 

niczych, co w dzisiejszych kryzysowych cza- 

sach posiada olbrzymie znaczenie. 

  

ŽNIWIARK 
Szwedzkie VIKING 
oraz częšci do nich 

Worki Iniane 
poleca 

Centrala Spółdzielni 
Ro!niczo-Handlowych 

Wilno, ul. Micklewicza 19. 

  

Sprostowanie 
Wobec umieszczenia w Nr. 202 czasopi- 

sma „Słowo'* z dnia 27 lipca 1933 roku w 

art. pod tytułem „Jak będziemy płacić zobo- 
wiązania dolarowe““, wyroku Sądu  Grodz- 
kiego w Wilnie z dnia 25 lipca 1933 r. zapad- 
łego w sprawie z pozwu Juljusa Halperina 
p-ko Wileńskiemu Bankowi Ziemskiemu, o 
należność za kupony, niezgodnie z oryginal- 
nem brzmieniem i zaopatrzenia go na tej 
podstawie komentarzami, — na mocy art. 21 
Dekretu w przedmiocie tymcz. przepisów pra 
sowych (Dz. Ust. poz. 186/19 r.), proszę 0 u- 
mieszczenie wspomnianego wyroku w brzmie- 
niu zgodnem z autentyczną treścią: „zasądzić 
od Wileńskiego Banku Ziemskiego — Spółki 
Akcyjnej w Wilnie — na rzecz powoda Julju 
sa Halperina tytułem należności za kupony 
listów zastawnych Nr. 84 — szósty kupon — 
serji IX z 1938 r. za nr. nr. 018937, 019115, 
019116, 019117, 019118, 019901, 019902, 
019903, 020172 020173, 020869, 020870 kwotę 
671, (sześćdziesięciu siedmiu i pół) dola- 
rów złotych Stanów Zjadnoczonych Ameryki 
Północnej, względnie równowartość tako- 
wych w złotych według kursu, płaconego za 
dolara złotego przez Bank Polski, w dniu płat 
ności, oraz złotych dziewięćdziesiąt pięć gr. 
70 (957%) kosztów procesu. Wyrokowi nadać 
rygor natychmiastowej. wykonalności. 

r 

w/z Kierownika Sądu: (P. Szulc). 

  

ww 

Zanim dacie ogło- 
szenie do pism miej- 

Baczność! scowych wileńskich 
Sprawdzcie ceny ogłoszeń 1 

żądajcie koszto- 
rysów a bezwątpienia przekonacie się, iż 

ogłoszenia do SŁOWA oraz de 

wszystkich pism TANIQ i bardzo 
wygodnie jest załatwić 
za pośrednictwem BINI4 REKIAMOWEDO 

5. GRABOWSKIEGO 
Garbarska 1, 

tel. 82. 
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przechodzącego przez jezdnię Dawida Gitlica 
zamieszkałego w Wiszniewie, powiatu woło- 
żyńskiego. Przejechany cudem uniknął śmier- 
cii wyszedł z wypadku tylko z lekkiemi о- 
brażeniami ciała. I komisarjat wszczął docho 
dzenia. 
— WIĘCEJ GRZECZNOŚCI NIE ZAWA- 

DZI — Do odpowiedzialności pociągnięto 
właściciela sklepu przy ul. Jagiellońskiej nr 
3 Borucha Szapirę, który niestosownie zacho 
wał się wobec pełniącego służbę posterunko- 
wego III komisarjatu P. P. p. Rynkiewicza i 
wychodzącego ze sklepu posterunkowego ude- 
rzył drzwiami, 

— NIEOSTROŻNY ZABIEG. — Do szpi- 
tala żydowskiego w Wilnie przywieziono D. 
Juljana Krotkę, mieszkańca folwarku Adelin 
gminy mickuńskiej, pow. wileńsko - trockie- 
go. W czasie ataku boleści wątroby zastrzyk 
nął on sóbie zbyt wielką dawkę morfiny, tak, 
że wszelki ratunek okazał sie niemożliwy, 1 
pacjent zmarł w szpitalu w dniu 30 bm. 

— POSZŁO O DYMEK Z PAPIEROSA... 
Przy ul. Sawicz, w barze Górskiego z powodu 
odmowy udzielenia Ognia od papierosa, wy- 
wiązała się bójka między obecnymi, którzy 

podzielili się na dwa obozy. 
W wyniku zajścia dwie osoby zostały ran 

ne, Urządzenie baru uległo częściowo zni- 
szczeniu. Bójka przybrała takie rozmiary, że 
policja musiała siłą uspakajać pijaków. 

    

domu i wdarli się do Gensa po wybiciu о- 

tworu w suficie. 

  

DLA AMATORÓw 
Co wzbudziło podejrzenia w portjerze ho- 

telu „Bristol““? 

Nie to, że nowy gość wracał do numeru 
w towarzystwie coraz to innego chłopca. 
to, że eoraz to inni chłopcy z uliey dopyty- 
wali się, pod którym mieszka ten elegancki 
gość. Ale to eo usłyszał, przytknąwszy ucho 
do dziurki od klucza. 

    

    

Panie, panie — 
ojej, wolnego... 

Usłyszawszy słowa powyższe, portjer odjął 
ucho i knął oko do dziurki. Z oburze- 
niem przyglądał się długo i uważnie. 

— Zgadza si 

szeptał chłopiec 

  

   

      

  

  

    

   

  

— mruknął wreszcie. I 
zszedłszy na ch po schodach, podzielił 
się swemi podejrzeniami z najbliższym po- 

sterunkowym. Władza wkroczył do numeru, 
zbadał gościa i chłopca, spisał, ale nie arc- 
sztował. 

— Dlaczego? — interpelował zaniepokojo- 
ny i zgorszony portjer. 

— Spytaj pan tych z Warszawy, dlacze- 

go uchwalili nowy kodeks Jeżeli, wid 
pan, to się odbywa polubownie, niby za ze 
dą stron, to nie jest karalne. Nawet w takim 
pierwszerzędnym hotelu jak wasz. 

Odpowiedzi Redakcji 
WPan J. Ołdakowski, burmistrz m. No- 

wej Wilejki, przewodniczący „Miejskiego Ko 
mitetu Święta Morza''. — Pismo Pana Bur- 
mistrza z dn. 27 lipca rb. z dołączonem spra- 

wozdaniem z obchodu Święta morza w m. 

Nowej Wilejce, otrzymaliśmy. Z wielką uwa 

gą i zaciekawieniem przeczytaliśmy o impo- 
nujących uroczystościach, jakie miały miej- 
sce w Nowej Wilejee dn. 28 czerwca z okazji 

święta morza. Turnieje walk na łodziach, po- 

latarni morskiej i gondoli spacerowej 
niewątpliwie wypadły wspaniale i obudzity 
entuzjazm mieszkańców miasta, powierzone- 

go opiece Pana Burmistrza. Widok  płoną- 
cych na wzgórzach ognisk musiał być istotnie 
niecodzienny, bardzo miły a zarazem podnio- 
sły. 

Cieszymy się, że ludność Nowej Wilejki 
pięknie spędziła pamiętny dzień 28 czerwca. 
Radość naszą wszelako zamracza żal, iż da- 
leka przestrzeń, jaka dzieli nasze miasta, 

związane tylu węzłami historji, kazała nam 
ć miesiące cały na upragnioną  wiado- 

   

      

   

    

  

81 p. p. w Mostach, — — Uroczystości 
W niedzielę 30 lipca r. b. dorocznym zwycza- 
jem uczcił 81 p. p. Ziemi Grodzieńskiej połe- 

głych żołnierzy w bojach z bolszewikami w 

roku 1920 pod Mostami nad Niemnem. 

W miejscu tem bataljon i parę kompanji 

marszowych 81 p. p. powstrzymywały przez 

kilka dni znacznie przeważające siły nieprzy- 

jacielskie (ze strony przeciwnika walczyło — 

2 pułki piechoty i 3 szwadrony kawalerji prócz 
artylerji) i wycofały się dopiero po otrzyma- 

niu rozkazu opuszczenia swych stanowisk. 

Na uroczystość tą przybyli z Grodna: 
ówczesny dowódca pułku gen. w st..spoczyn- 

ku Bohatyrewicz, zastępca starosty . Czaykow- 

ski, delegacje oficerów i podoficerów pułku z 
p. mjr. Szulcem na czele uczestnicy walk w 

tej miejscowości, kpt. Szymański i por. Sien- 
kiewicz oraz wiele innych osób. 

Po złożeniu wieńców na grobie powstań- 
ców z 1863 roku w maj. Michałówce i po na- 
bożeństwie w kościele parafjalnym, zebrani 

udali się na drugą stronę Niemna do pomnika 
poległych bohaterów żołnierzy 81 p. p. 

Po odprawieniu krótkiej mszy żałobnej przez 

miejscowego proboszcza i po złożeniu wień- 

ców przez delegację: podoficerów pułku, od- 

działów P. W., gminy Mosty, P. W. Kolejo- 

wego, Straży Ogniowej, Związku Podoficerów 
Rezerwy w Grodnie i ludności gminy Mostow- 
skiej przemawiali: gen. Bohatyrewicz omawia- 
jąc szczegółowo przebieg walk w tej miejsco- 
wości, sierżant Kies Józef w imieniu podo- 
ficerów pułku, Makowiec Józef w imieniu Zw. 

Strzeleckiego, który nawoływał młodzież do 
należenia do oddziału Zw. Strzeleckiego i 
wójt gminy Mosty Żebrowski w imieniu  lud- 
ności gminy. 

Po przemówieniach odbyła się defilada plu- 

tonu honorowego 81 p. p., zebranych oddzia- 

łów P. W., Straży Ogniowej, Straży Leśnej, 
i innych organizacyj, a następnie zawody 
sportowe na boisku w Mostach. 

— Oszustwo, — Gierszun Szejna (Pereca 
27) zameldowala 0 wyludzeniu od niej w 
sposób oszukańczy 1385 zł, i 110 dolarów przez 

/Wajsbroda Majżesza (Mieszczańska 1). 
Poszkodowana Gierszun pieniądze te oddała za 
odstąpienie jej mieszkania i sklepu na praco- 
wnię zegarmistrzowską, co się później okaza- 
ło, że Wajsbrod żadnego sklepu nie posiada 

iod 6 m. nie uregulował komornego na wy- 

najęty lokal, a obecnie chce wyjechać do Ar- 
gentyny. 

— Utonięcie. — W sobotę o godz. 19.30 
obok cmentarza żydowskiego, w czasie przewo- 
żenia pasażerów przez Niemen, wywróciła się 

łódź z której 10 osób wpadło do wody. 
Na ratunek tonącym pośpieszyło kilka 

osób będących na plaży, którzy zdołali dopo- 
móc tylko 9 osobom, dziesiąta zaś 17-to let- 
ni Bojarski Mojsze utonął. Zwłok dotychczas 

nie wydobyto. 3 
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„w obronie własnej 

"mo, że pracn, 

450 H. P. 
siły Wodnej 
do wykorzystania 

va. LIR 
* * * 

W dniu 29 lipca o godz, 15.30 w czasie 
kąpieli w rzece Kotra — utonęła Wanda So- 
bolewska lat 21 mieszkanka wsi Okieniki pow. 

Wileńsko - Trockiego. 

— Ucieczka umysłowo chorego. Onegdaj 
przez tut. władze policyjne zatrzymany został 

umysłowo chory Paweł Wiśniewski zbiegły ze 

szpitala. 
— Bójka. W dniu 30 b. m. o godz. 15.30 

na plaży koło Łosośny nieznany osobnik ra- 

nił w nogę niejakiego Poźniaka Lejbę, który 

dobył rewolwer i strzelił za 

uciekającym osobnikiem lecz chybił. 

— Sport. W rozegranem tu spotkaniu 

o drużynowe mistrzostwa Polski w tenisie — 

między Warszawskim Lawn - Tenis Klubem a 
tut. „Cresovią* zwyciężyli warszawiacy w 

stosunku 5:2. Cresovia punkty zdobyła walko- 

werem. 
L. K. S. (Łomża) mistrzem. Odbyły siy tu 

rozgrywki mistrzów podokręgów Gier Sporto- 

wych o tyfuł mistrza białostockiego Związku 

Gier Sportowych. 7 
W drugim dniu mistrzostw odbyły się na- 

stępujące mecze Ł. K. S. (Łomża) — Makabi 
(Białystok) — 29:10; Cresovia — WKS — 
KOP (Osowiec) 23:11; Makobi (Białystok) — 
WKS — KOP. (Osowiec) 17:5; ŁKS (Łomża) 
— Cresovia (Grodno) 11:7; 2 

Wobec pokonania  Cresovii przez 
łomżanie zdołali uzyskać jednakową 
punktów, a zarządzony dodatkowy 

który odbył się w poniedziałek zrana i przy- 
niósł pełny sukces .gościom, którzy odnieśli 
zwycięstwo w stosunku 20:8 zdobywając mi- 
strzostwo B. O. Z. G. S. 

— Pod Gwiaździstą Eskadrą w Kinie Pa- 
lace. Niejednokrotnie poruszaliśmy już spra- 
wę naszej „placówki kulturalnej'*, jaką jest 
kino „Palace**. 

Otóż obecni w dniu wczorajszym w tem 
kinie, mieli możność ponownego przekonania 
się, że nąprawdę niewarto tam chodzić. Mi- 

je tylko jeden wentylator, któ- 
ry za mało oczyszcza powietrze, mimo, że sie- 
dząc w kinie można podczas deszczu zmok- 
nąć, jak na dworze, mimo pcheł, których mo- 
żna się tam nabyć i innych niezliczoną ilość 

* — strona techniczna w; 
ia filmu jest dosłownie „pod psem''. Taś- 

ma filmowa w ciągu jednego aktu przerywa 
się kilkanaście razy; co powoduje przerwę, 
trwającą kilka, a nawet kilkanaście minut. 
Na przerywanie to, publiczność początkowo 
nie reaguje — lecz potem zaczynają się gwiz- 
dy, stukania i krzyki — w odpowiedzi cze- 
go słychać poważny zresztą głos: „dawaj 
skareje, a to żuljo stulja łamajet'*. I nie zre- 

sztą dziwnego, że trzeszczą krzesła” gdyż 10 
staje się już tak oburzające, że przekracza 
wszelkie granice cierpliwości. 

Najodpowiedniejszą odpowiedzią ze stro 

ny właściciela. byłoby powiedzenie: „komu się 
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to niepodoba, niech nie chodzi** — lecz na- 

prawdę, że niema nikogo, komuby się to po- 
dobało — lecz chodzi się jedynie na filmy 
polskiej produkcji, które zresztą cieszą 
tu wielkiem powodzeniem. 

A gdyby właściciel tego interesu, zech- 
ciał wysłuchać nasze żale i w miarę moż- 
ności usunąć wszystkie niedomagania — by- 

libyśmy mu niezmiernie wdzięczni i stalibyś- 
my się naprawdę stałymi bywaleami i sym- 
patykami niemych filmów, w jego „kinie**. 

"WYWYWYYVYVYYYYYYYYYYPTYTYTYYTYYYYPYYYVYYVYYY 

Džwiekowe kins „APOLLO“ 
Dominikańska 26. 

DZIŚ NA EKRANIE! 

KONIEC ŚWIATĄ ll! 
zapowiadał wynalazca strasznych „promieni 

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

1933 — 34 r. 

„CHANBU** 
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. 

AAAAAAAAAAAAA AA 
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FABRYKA ARKA MEBLI | 
W. HILENKIA | ta 

Spółka z ogr. odp. 

Wilno, ul. Tatarska 20, 
dom własny. Istnieje od 1843, 
Jodalnie, sypialnie, salony. 

gabinety, łóżka niklowane i 
angielskie, kredensy, steły, 
szały, binrka, krzesła dębowe 

1 t.p. Ceny znacznie zniżone, 

  

    

  

nych, prowadzonych ręką rutywowanych   sferycznych, nie przedstawiając niebezpieczeństw, 

„Zazdrościmy wrażeń sławnym lotnikom, 

gdy zdobywają przeróżne rekordy, 

gdy odbywają dalekie raidy, 

PODRÓŻ POWIETRZNA 

na szlakach wszechstronnie znanych, na samolotach wszechstronnie wypróbowa- 

pilotów w wiadomych warunkach atmo- 

daje moc cudnych wrażeń, 

CZY WIESZ OBYWATELU, ŻE Z GRUŹLICY 
UMIERA DWA RAZY WIĘCEJ OSóg, Niż 
NA OSIEM NAJBARDZIEJ ROZPOWSZECH- 
NIONYCH CHORÓB  ZAKAŻNYCH RĄZEM. 
OBOWIĄZKIEM WIĘC KAŻDEGO JEST WAL 
KA Z TYM GROŻNYM, A NIEUBŁAGANYM 
BICZEM LUDZKOŚCI. POPIERAJCIE „DNI 
PRZECIWGRUZLICZE“! POPIERAJCIE BUDO 
WĘ SANATORJUM NA WILEŃSZCZYŹNIE! 
KUPUJCIE NALEPKI PRZECIWGRUŹLICZE...



  

nowogtódzka 
— Powrót harcerzy z obozów letnich. 

W dniu 30 b. m. powróciły z obozów letnich 

nowogródzkie drużyny harcerskie. 

— Przyjęcia u p. Wojewody. W dniu 
31 lipca p. wojewoda Świderski przyjął: ks. Eu- 

genjusza Zasztowta, proboszcza z Podborza, 

w sprawie budowy kościoła; Chone  Bocha, 

Zelmana Goldszmitha i Hirsza Szmuklera — 
delegację w sprawie scalenia miasteczka Iwje 
pow lidzkiego; p. Michała Rómera, prezesa Zw 

Ziemian w sprawie Wileńskiego Banku Ziem- 

skiego; K. Barańskiego — burmistrza m. Lidy 

p. płk. Bandrowskiego, kpt. Dobrowolskiego 
— Komendanta Podokręgu Zw. Strzeleckiego 

Nowogródek, oraz p. S. Matysa — jako de- 

legatów Komitetu obchodu 25 lecia Związku 
Strzeleckiego, w sprawie obchodu. 

— Zabójstwo o miedzę. Między  właści- 

cielami posesyj Nr. 43 Józefem  Owsianym 

i Nr. 41 Antonim Dzieszukiem przy ul. Słonim- 1 
skiej w Nowogródku, w dniu 29 lipca, podczas 

stawiania ogrodzenia, wynikł spór, który prze- 

istoczył się następnie w bójkę, w trakcie któ- 

rej Owsiany uderzył Dzieszuka twardym na- 
rzędziem w głowę. Dzieszuk z miejsca stracił 

przytomność. Został natychmiast dostarczony do 

szpitala żydowskiego, gdzie w dniu 30 lipca, 
nie odzyskawszy przytomności zmarł. 

Sprawa tembardziej wywołała sensację, że 
Owsiany był radnym miasta. 

— Tragiczna kąpiel. W dniu 29 lipca w 
rzece Niemen w okolicy Szczors, podczas ką- 
pieli utonęli: Jankiel Lubczański i Mamjasz 
Dawid z Niehniewicz i Jankiel Milkowicki ze 
wsi Łozki, wszyscy w wieku od 24 do 28 lat. 

— Nieudały występ złodziejski. W mie- 
siącu czerwcu donosiliśmy o kradzieży  pła- 
szcza adwokata C. Szarejko z szatni Sądu O- 
kręgowego w Nowogródku. 

Płaszcz został odnaleziony i odebrany przez 
policję od mieszkanki wsi Kroswie gm. ko- 
ścieniewskiej pow. wilejskiego Anny  Hon- 
czar która bawiła w tym czasie na gościnnych 
występach w Nowogródku. 

Sprytna dama jeszcze raz wróci do Sądu 
— lecz na rozprawę w związku z kradzieżą 
płaszcza. ‚ 

u” 

  

— Górą brygada kawalerji — Baranowi- 
cze! — Jak jnż podawaliśmy w dniach 27— 
30 lipea odbyły się zawody konne o mistrzo 

stwo armji. W zawodach brały udział najlep- 

sze zespoły w sumie 4 ježdzcėw wyeliminowa 

nych w czasie zawodów w wielkich jednost- 

kach kawalerji, oraz najlepsi jeźdzey ze wszy 

stkich pułków kawalerji i artylerji konnej. 
Całość zawodów składała się z prób, 

mianowicie : 
1) ujeżdżanie konia. 

2) władanie szablą, lancą i 
piskoletii r 

3) wytrzymałość konia i 
4) skoki przez przeszkody. 
W dniach 27 — 29 lipca odbyły się pierw 

sze trzy próby, które w klasyfikacji zespoło 
wej dały następujące wyniki: 

I zespół — 25 p. ułanów — 969,5 p. kar- 
nych. 

1 II — 26 p. uł. — 1057,(426) 

a 

strzelanie z 

  

    

      

  

  

ITI — 17 p. uł. — 1065,4. ; 
Indywidualnie zajęli miejsea: 

por. Tudzi — 26 p. uł. 
2) por. Brodzki — 15 p. uł. 

3) rtm. Wolski 25 p. uł. 
4) por. Galica— 3 p. ał. 
5) rtm. Paszezota — 16 p. uł. 
6) por. Nieczaj — 3 p. S. K. 

7) rtm. Krzysztamowski — 10 p. uł. 
8) por. Gerleeki — 25 p. ał. 

9) por. Kotjaszwili — 18 p. uł. 

10) por. — 417 p. uł. 

Podajemy zy 3 zespoły i 10 jeź- 
dzców indywidualnie, gdyż espoły i jeźdzey 
ci otrzymują nagrody — zespoły dla swych 

ASSR ANTANO 

ALLAN SULIVAN, 

  

     

pułków, a 10 najlepszych indywidualnie dla 
siebie. 

Wyniki w zespołach oblicza się, biorąc re 

zultaty 3 najlepszych jeźdzców z tem, że jeź 

dzcy mistrzowskiego zespołu, jako nagrodę 
na własność otrzymają konie, na których zdo 
byli mistrzostwo (25 p. uł.). 

Stan ten na 30 lipca, kiedy odbyła się 4 

próba — skoki przez przeszkody, uległ nie- 
znacznym odchyleniom. 

W dniu 30 lipca przy licznie zgromadzo- 
nej publiczności (bilety aczkolwiek drogie 

na dzisiejsze czasy — 2 zł. i 1,70 zł. — by- 

ły rozchwytane). Na zawodach obecny był 
pan wojewoda Stefan Świderski, DOK 

. gen. Trojanowski, Odbyły się sko 
rzez przeszkody, w których wzięło udział 

80 oficerów. 

Po zakończeniu i obliczeniu punktów ka: 
nych pierwsze miejsce utrzymał 25 p. uia- 

nów przy 898,578 punktów karnych. 
II miejsce zajął 17 p. ułanów — 1105 pua 

któw karnych i III — 26 p. ułanów 
1138,378 punktów kamych. 

zem armji został rtm. 25 p. ułanów 

istrzem porucznik 26 p. ułanów 
3 - cie miejsce por. Galica 3 p. uł. 

reszta zajęła dalsze miejsca z nieznacznem 
odchyleniem od podanej na wstępie kolejno- 
SEL. 

Nagrody zespołowe wręczył p. gen. Troja- 

nowski łącznie z panem wojewodą Świder- 
skim, indywidualne p. gen. Trojanowski. 
Następnie przed władzami przedefilowali za- 
wodnicy, którzy uzyskali nagrody oraz dwa 

szwadrony 26 p. uł. Defiladę prowadził pułk. 

      

    

„Machalski. 

Wieczorem w kasynie garnizonowem od- 
był się raut. Szezególnie wiwatowano p. gen. 

Skotnickiego, jako dowódcę mistrzowskiej 
brygady, gdyż jak w zespołach 1 i 2 miej- 
see, tak i indywidualnie 1 i 2 miejsce za- 
jęły pułki brygady Baranowicze. 

Kresy górą. 
— rotówkę należy trzymać w PKO, a 

nie w komorze. — W nocy 24 Преа we wsi 
Bogusze gminy Horodyszcze z zamkniętej ko 
mory Aleksandra Pieciuka skradziono mu go 
tówkę 60 zł., oraz płótno, 3 m. sukna, 24 
kg. mąki i kaszy, 15 kg. szynki i słoniny. 

Policja, której Pieciuk się poskarżył, nie- 

długo szukała złodzieja, gdyż ten był niedzie 
ko, a mąkę pochodzącą z kradzieży znala 

u Sergjusza Kaszczyka, mieszkańca tejże 

wsi. 

— Pilnować rowerów! — W dniu 29 lip- 
ca z pod kasyna Związku Rezerwistów przy 

ul. Szeptyckiego skradziono w biały dzień ro 
wer marki, „Ksperanto'* wartości 200 zł., — 

należący do st. sierżanta Michała Sipa. 

ŻNIWIARKI  NISTEY-AARRIS 
oryginalne ameryksńskie 

niezrównane pod względem lekkości dokład- 
ności w pracy i trwałości 

ŹNIWIARKI 5'm. DEER/NGA 
GRABIE KONNE oraz części zapasowe do 
we AZ: żuiwnych.e 

eca 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
WILNO, ZAWALNA 11:a 

Ceny niskie. 

ŻĄBAJCIE 
we wszystkich aptekach 

składach aptecznych znane 
średka ed odcisków 

Prow. A. PAKA. 

      

    

  

   
  

Nowość! Automat browning 6 mwm., wyrzu- 
SAF sam gllzy po wystrzale, 

strzelający do celu, 
pięknie oksydowa- 
ny, płaski, zapew- 
mia zapełne bezpie- 
czeństwo osobiste, 
huk ogłuszający. 
Cena tylko Zi. b, 45 
2 szt. 16— Setka 

kul 3,65. 10 strzał, Zł, 22 — Pozwolenie nie 
potrzebne. Wysyłamy za zalicz. poczt., kosz” 
ty przesyłki opłaca kupujący. — Adresować: 
Przedst. tabr. broni „STABIL*, Warszawa, 

Wspólna 2, eddz. 23 R. 

  

    

  

21) 

Wyspa Szczęścia 
— Odwiozę pana katamaranem (tratwą) 

Moja łódź zepsuła się. Katamaran odchodzi 
codziennie o piątej rano. 

Gość był zupełnie zadowolony.  Filton 
znów poszedł do swej kasy, wyliczył pięćdzie- 
siąt banknotów, wypełnił czek i położył to 
wszystko przed gościem. 

— Wypijmy teraz. 
— Nie mogę. Wolałbym pójść spać. 
— Hm! Zmęczyła podróż z Weili? — za- 

drwił gospodarz, — Dobrze, dobrze, idźcie 
spać. Zaraz pokażę | pana pokój. A dla 
mnie noc tylko zaczęła się, dodał zagadkowo. 

Z lampą naftową w ręku, prowadził go- 
ścia na drugi koniec domu. W niedużym, 
czystym pokoiku przygotowano już łóżko. Na 

kołdrze leżała czysta pyjama. Widocznie dom 
był świetnie zorganizowany. James chciał po- 
dziękować, ale powstrzymał się. 

— Będę spał jak zabity, — powiedział 
tylko. 

Filton stał z lampą na progu. Na twarzy 
jego, mimo wysiłków utrzymania maski u- 
przejmości, można było wyczytać podejrzenie 
i jakąś tajemną myśl. 

— Więc pan tu nie chce zostać? — za- 
pytał po chwili. ; 

— Nie mogę, niestety. Bardzo jestem 
wdzięczny, ale muszę odmówić. 

Filton milczał, niezdecydowany. 
coś powiedzieć, ale rozmyślił się i 
rytarza, oznajmił. 

— Katamatan odpywa o świcie. Znajdzie 
go pan w Zatoce na północnym brzegu. Wy- 
dam rozkaz, żeby na pana czekali. Tylko 
niech pan zje śniadanie. Jeśli mnie nie bę- 

dzie, to głupstwo. Tylko niech pan nie zapo- 
mni o Marcusie! 

Nie czekając odpowiedzi zatrzasnął drzwi 
i odszedł, zostawiając Jamesa pod wraże- 

niem, że już się nigdy w życiu nie spotkają. 
Gość nie zdążył nawet uścisnąć ręki gospo- 
darza, wypił z nim dżin, sprzedał mu perłę, 

Chciał 
już z ko- 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. 

będzie spał w jego pyjamie i na jego prze- 
ścieradłach a... jutro o świeie opuści ten dom 
na wieki! Ostatecznie pierwszy dzień powro- 

tu do Świata cywilizowanego nieźle minął. 
James siadł na łóżku i długo się nie roz- 

bierał, zatopiony w myślach. Kiedy wstał 
wreszcie, aby zdjąć ze siebie ubranie Angusa 
i włożyć pyjamę gospodarza, drzwi otworzy 
ły się bez szelestu i na progu ukazała się 
kobieta. 

— Pan odjeżdża jutro o świcie? 
Rzuciła te słowa bez wstępu, bez przywi- 

tania! Zwracała się do niego tak, jakgdyby 
znała go od wielu lat. Oczy miała szeroko o- 
twarte, usta zaciśnięte mocno, a ręce błagal- 
nie złożone na piersi. 

James skinął głową w milczeniu. 
— Pan musi zabrać mnie ze sobą... Niech 

   

pan mnie zabierze"... Pan musi mnie „wywieźć: 
— Dlaczego? — ździwił się gość, przy- 

glądając się jej uważnie. 
— Jeżeli pan mnie nie wywiezie — ja 

zabiję się. Już dziesięć lat mieszkam w tem 
piekle, nie mam już więcej sił! Niech pan nie 
ny się jego... on wyszedł i nieprędko wró- 

. Czy pan słyszy tę muzykę? 
Dziwne, ponure i dzikie, a zarazem po- 

ciągającę dźwięki, dolatywały od strony osa- 
dy. W tej chwili stały się one głośniejsze. 

— Oni go oczarowali... jaż oddawna jest 
ich niewolnikiem. A kiedy wraca stamtąd do 
domu... 

Kobieta zakryła twarz rękami, 
pełnym rozpaczy. 

— Czyž pan nie zauważył, że to warjat? 
— Być może. Ale pani? 
— Zaraz opowiem wszystko! Trafiłam 

tutaj dziesięć lat temu. On... on zabrał mnie 
ze Suvy... rozumie pan? 

— Rozumiem. A potem? 
= Przyjechałam z nim do Nanby. Z Z po- 

czątku był znośny, ale potem... o! tego nie 
mogę nawet opowiedzieć! W nim jest dwóch 

  

ruchen: 

  

WTOREK 1 SIERPNIA 

7.00 Czas. 
7.05 Gimnastyka. 

7,20 Muzyka. 
7,30 Dziennik poranny. 
7,55 Muzyka. 
7,52 Chwilka gospodarstwa domowego. 

8,35 Transmisja nabożeństwa żałobnego z 

Zakopanego z okazji przeniesienia zwłok Ka 

sprowicza do mauzoleum na Harendzie. 

10.00 Muzyka. 

11.00 D.e. transmisji z Zakopanego. 
12.30 Przegląd prasy. 

Komunikat meteorologiczny. 
12.40 Muzyka 

12,55 Dziennik południowy. 
14.50 Program dzienny. 

14.55 Płyty — Morze w muzyce. 

15.25 Komunikat gospodarczy. 
5 Płyty — muzyka współczesna. 

   

   

16.00 Muzyka. 

17.00 Pogadanka radjotechniczna — wy- 
głosi M. Galski. 

17,15 Koncert solistów. 
18,15 Rozwój wywozu naszych artykułów 

rolniezych — odczyt. 

18.35 Muzyka lekka. 

19,10 Rozmaitości. 

19.20 Polityka wschodnia 
Niemiec — odczyt. 

19,35 Program na dzień następny. 
19.40 Na widnokręgu. 

20.00 (rodzina życzeń. 
20.30 Dziennik wieczorny. 

21.00 Anatomja i weterynarja na kur- 
R im. Staszyca — pogadankę wygłosi prof. 

„. Dobrzański. 
21.10 Recital skrzypcowy. 

22.00 Muzyka taneczna. 
22.25 Wiadomości sportowe. 
22.40 Muzyka taneczr:a. Ka 

ŚRODA 2 SIERPNIA 

7.00 Audycja poranna. 
7.05 Gimnastyka. 

1.20 Muzyka. 
7,30 Dziennik poranny. ` 
7,85 Muzyka. 
7,52 Chwilka gospodarstwa domowego. 
11,57 Czas. | 
12.05 Przegląd prasy. 

hitlerowskich 

  

5 

  

Działki 
Kcmunikacja pociągami 
Warunki kupna: 

reszta ratami 

INFORMACIE: 

  

p w maj. Landwarów: Zarząd Dóbr. 

ludzi: kupiee i dzikus, o, gorzej niż dziki!.. 
On mówił panu, że tuziemcy są jego przyja- 

ciółmi. Zaprzyjaźnił się z nimi w dżunglach 
przy składaniu bogom ofiar z ludzi. Pan by 
nie uwierzył, jeżelibym wszystko opowiedzia- 
ła. On jest u nich kapłanem.. To dlatego 
dostaje od nich towary prawie darmo. Pan 
rozumie ? 2 

— Tak. Chociaż właściwie, 

wszystko zrozumieć, Nie wiem, 
zrobić dla pani? 

— Odwieźć mnie do Suvy. Jeżeli -zostanę 
tutaj, to zwarjuję. Nie potrzebuję jego pie- 

niędzy, niczego... Uciec stąd... uciee koniecz- 

nie! 

trudno jest 

eo mógłbyru 

  

Jasnem było, że ta kobieta przeżywała 
tragedję. Więc znów kobieta zwracała się do 
niego o pomoc — myśl ta napełniła goryczą 
serce młodego mężczyzny. Czy warto jej do- 
pomóc? Jak domóc? 

Kobieta objęła dłonią szyję, jakby coś 
dławiło ją. 

— Niech pan nie myśli, że jestem taka. 
jak inne w tym rodzaju... Ja się do pana nie 
przyczepię.:. Jeżeli pan zechce, nie będę pa- 
na nawet poznawała, po przyjeździe do Suvy! 
Niech pan się tego nie boi! Pan nie wie, ja- 

ki,to człowiek, a ja wiem... Uprzedziłam już 
pana, że nie trzeba jemu nie opowiadać. Ou- 
by pana nie wypuścił, gdyby myślał, że pam 
ma coś jeszeze... On jest bardzo bogaty 1 
czeki jego wszędzie są przyjmowane. Słysza- 
łem, jak prosił, żeby pan został. To dlatego. 
że on chce znowu zostać człowiekiem i my- 
šli, że będzie łatwiej zmienić się, kiedy tu 
będzie człowiek taki, jak pan. Ale ja nie chcę 
żeby pan został... pan jest za młody. 

Chaotyczna jej mowa urwała się nagle. 

Umilkła, patrząc z rozpaczą na Jamesa, bła- 
gając go oczyma o pomoe i ze strachem i 
nadzieją oczekując odpowiedzi. 

— 0óż ja mogę zrobić? — powiedziała 

ze współczuciem, — wyjeżdżam o świcie, je- 
go ludzie mnie odprowadzają. Oni są jema 
oddani i nie zechcą wziąć panią. Jestem rów 
nie bezsilny, jak pani. Czyż pani nie może 
zwrócić się do kogo innego, tutaj? 

— Nikt tutaj nie uwierzy mnie. W ich 
oczach jestem tylko upadłą kobietą. Ale pan 

część pożyczką długoterminową, 

  

Dziś wiełki podwójny program! 

CDU 
„POCALU NE K* 

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

  

З 

Wspaniała komedja sportowa z życia amerykańskich mifjonerów p. £. 

z DOROTĄ JORDAN i ROBERTEM MONTGOMARYM w rolach gł. oraz film ż życia Legji Cudzoziemskiej p. t. 

„PORUCZNIK MARYNARKI“ 
  

"PREMJERA! Dziš podwojny program: 

„DUSZA W NIEWOLI — produkcji polskiej. 

TAJEMNICE POKOJU Nr. 13 
  

Dziš premjera! 

„PAN 
Barwny, emocjonujący kalejdoskop egzotyczn „ych miast i portów, kuszących, pięknych kobiet, 

luksusowych zabaw, sensacji p. 

egzotyczna ulubienica publiczności BETTY 
szczęścia na lądach 

b 

AMANN. Egzotyczna 
i morzach pod afrykańskiem słońcem! 

„NIEBEZPIECZNA PRÓBA 
W rol. gł. zmysłowa, pogoń za  mirażem 

Nad program: Urozmaicone dodatki dźwiękowe. Ceny na 1 seans bałkon 25 gr. parter 54 gr. 

Komunikat meteorologiczny. 

12,35 Muzyka. 

12,55 Dziennik południowy. 
14.50 Program dzienny. 
14.55 Płyty — mużyka operowa włoska. 
15.25 Komunikat gospodarczy. 

15.35 Płyty — utwory fortepianowe. 

15.45 Skrzynka PKO. 
16.00 Muzyka. 

16.35 Transmisja z lotniska w Mokotowie 
—przylotu kpt. Skarżyńskiego. 

16.45 D. c. muzyki. 
17.00 Produkcja Inu i jego znaczenie w 

gospodarstwie krajowem — odcz. wygłosi J. 
Jagmin. 

17,15 Płyty — Verdi w ostatnim etapie 
swej twórczości — Słowo wstępne wygłosi 
prof. Józefowicz. 

18,15 Odczyt: „Czego nie wiemy a powin 
niśmy wiedzieć o biegu naprzelaj““ 
si M. Kurletto. 

18,35 Recital špiewaczy. 
19.05 Rozmaitości i płyty. 
19.20 Przegląd litewski. 
19,35 Program na dzień następny. 
19.40 Kwadrans literacki 
20.00 Recital fortepianowy. 

20.30 Dziennik wieczorny. 

21.00 Dr. J. Frank i jego działalność — 

odczyt wygłosi T. Szeligowski. 
21,10 „Wesołe podwórko warszawskie''. 

— wygło 

  

  

Parcelacja maj. 

Landwarów 
letniskowo - ogrodniczo - budowiane 

nad jeziorem, rozmailtej wielkości. 

i autobusem co godzinę. 

miesięcznemi, 

Cena od 600 złotych za działkę. 

w Wilnie: Pierwsza Wileńska Spółka Parcelacyjna, 
ul, Mickiewicza 15. 

ma pieniądze i może podkupić każdego tu- 
ziemca. 

— Nawet tych, którzy służą Filtonowi? 

— Wszystkich. Pan da jeden banknot 
starszemu i on zamknie oczy na wszystko. 
Ja nigdy nie miałam pieniędzy... nawet ich 
ukraść nie umiałam. 

Głos nieszczęśliwej załamał się znowu. 
W ciszy, która zaległa pokój, głośniej rozle- 

gały się dźwięki dzikiej, szalonej muzyki. Ko- 
bieta zdławiła w sobie jęk i załamała ręce 
na piersiach. 

— Niech pan powie... prędzej, czy pan bie 
rze mnie? Czy mam zostać tu i zwarjować? 

— Dobrze, — odpowiedział James, — ja 
wywiozę panią, jeżeli uda się podkupić ludzi. 

Kobieta nie dziękowała, ale łzy zaczęły 
spływać wolno po jej bladej, źle umalowanej 
twarzy. Wyszła z pokoju, chwiejąc się. James 
był zaskoczony i niezadowolony. Oto był 
wolny, bogaty, śpieszył do kobiety, którą ko- 
chał i która czekała go na drugim końcu 

świata, a tu los wpychał mu na drogę inną 

kobietę, zmuszał ryzykować życiem własnem 
dla jakiejś nieznajomej... Nie mógł opanować 
uczucia, że to wszystko jest głupotą, ale nie 

miał siły odmówić kobiecie pomocy. 
W myślach malowały mu się obrazy przy 

gód, kłopotów i niebezpieczeństwa, które po- 
ciągała za sobą jego nieopatrzna zgoda. Czyż 

  

nie mógł Filton zjawić się w ostatniej chwili że 
ze swymi dzikusami? I czy można było wie- 
rzyć kobiecie? Może to wszystko jest tylko 
intrygą Filtona? Rzeczywiście można byto 
stracić zmysły na tej wyspie i w tym nie- 
samowitym domu!... James nie myślał o nie- 
bezpieczeństwie. Ale niepokoiła go i dener- 
wowała myśl o możliwych trudnościach, któ- 
re przeszkodziłyby w jak najszybszem połą- 

czeniu z Mariettą. 
Nie kładł się spać i słyszał, jak w są- 

siednim pokoju wzdychała i pakowała 
kobieta. Wreszcie zjawiła się we drzwiach, w 
białej, podróżnej sukni, widocznie  uszytej 
przed kilku laty i za wąskiej obecnie. Wy- 
malowała sobie mocniej policzki i usta za- 
pewne dlatego, aby dodać sobie odwagi i 
energji! Jak tłumaczyła później Jamesowi, 
roźmowa z nim i obecność jego w domu, by- 

Drukarnia Wydawnictwa „SŁOWO 

się 

  

  

Szkoła Gospodarstwa Domowego 
i Szkoła Zarządczyń 

im. JENERAŁOWEJ ZAMOYSKIEJ 
w Warszawie 

przyjmuje zgłosz 
UL. ŚW. TERESY 2 M. 3 TEL. 970-91. 
  

537-33. Nr. 138-VT. 

OBWIESZCZENIE. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, -I 

rewiru, Stefan Wojciechowski, zamieszkały w 
Wilnie przy ul. Zakretowej Nr. 13 m. 1 na 

mocy art. 602, 603, 604 KPC ogłasza, że w 
dniu 4 sierpnia 1933 r. o godzinie 10 rano 
(nie później jednak niż w dwie godziny) w 
Wilnie przy ul. Niemieckiej Nr. 3 odbędzie 

się sprzedaż z przetargu publicznego rucho- 

mości, składających się z mebli oszacowa- 
nych na sumę zł. 745 — i zł. 950. 

Powyższe ruchomości można oglądać pod 
wskazanym adresem w dniu licytacji. 

Komornik St. Wojciechowski. 

JEDEN LUB DWA POKOJE UMEBLOWANE 
z prawem nżywalności łazienki w centrum 
miasta (ul. Mickiewicza, Jagiellońska, Zyg- 
mantowska, Wsileńske) potrzebne od zaraz. 
Oferty do D twa 4p. ut dla mjr. Święcickiego. 

Akt Km. VIII. 509-33. 
OBWIESZCZENIE. 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 
rewiru 8-go, mający siedzibę urzędową w Wil- 

nie przy ul. Zygmuntowskiej Nr. 6 m. 3, na za- 

sadze art. 602, 603 i 604 Kodeksu Postępowania 
Cywilnego ogłasza, że w dniu 3 sierpnia 1933 

roku od godz. 10 rano, w Wilnie przy ul, Gro- 

chowej Nr. 3, odbędzie się sprzedaż z licy- 

tacji publicznej ruchomości, stanowiących wła- 
sność Franciszka  Drożdża, składających się 

z domu drewnianego, parterowego mieszkalne- 

go, chlewu drewnianego pod jednym dacheni 
z domem oraz stodoły, wybudowanej z dyl, — 

oszacowanych łącznie na sumę 750 zł., które 

można oglądać w dniu licytacji w miejscu 

sprzedaży, w czasie, wyżej oznaczonym. 
Komornik A. Rubom 

Do akt Nr. 

  

  
  

Lekarze 
5 r—— 

Dr. Wolfson — 
Choroby skėrne, wene- 
ryczne i moczopłciowe. 

Kupno 
| SPRZEDAŻ 

"=FPTYWWYWYVYTYTYYWYYE" 
  

Miód karacyjny 
© Wileńska 7, tel. 10-67. Świeży BA” poleca 

d godz. 9 —1 i 4—8 я gd godz AŠ A. Januszewicz 
DOKTOR Zalos, 

tel. 8- 
Bilumowicz — — - — — ы 

Choroby skėrne, wene- KUPIĘ 
ryczne i moczopłciowe. tolwaru lub niedažy 
WIELKA 21 — tel. 921 majątek w Wiłeńszczy- 

od 9—1 i 3—7 żnie. Oferty do Redakcji 
NLB 23) „Stowa“ pod H. K. 

  

ły dla niej wstrząśnieniem, które zmieniło ją 
całkowicie psychicznie. Był on bowiem pierw- 
zym od wielu lat „przyzwoitym  człowie- 

kiem““, jakiego spotkała. Usiadła na walizce 
i niemem, pokornem spojrzeniem zdawała 
się pytać swego zbawcę, czy mu się podoba. 
Ale nie było czasu na rozmowy. Nadeszła go- 

dzina odjazdu. 
James zarzucił sobie na plecy jej waliz- 

kę, wziął własny pakuneczek do ręki i ru- 

szył za swą towarzyszką przez ogród, w kie- 

runku zatoki. Kobieta szła spokojnie, bez po- 
śpiechu. 

James usiłował myśleć o Mariecie, aie 
nie mógł oderwać myśli od kobiety, za któ- 
rą szedł. Dlaczego w ciężkich chwilach jego 

życia zjawiała się zawsze jakaś kobieta na 
jego drodze? A jednak pragnął tak gorąco, 
aby wszystkie kobiety zniknęły z powierzcl.- 
ni ziemi, za wyjątkiem Marietty! 

Kiedy przed nimi, wśród palm zasre- 
brzyła się woda, kobieta zatrzymała się i 
szepnęła : 

— Człowiek, z którym pan musi się roż- 
móyić, nazywa się Totoya. On jest — „star- 

szym““, to znaczy, że prowadzi katamaran 1 

mówi trochę po angielsku. Pan da jemu pie- 

niądze tak, żeby inni nie widzieli... 

— Ile? 
— Dziesięć funtów... dwadzieścia. 

się nie wahał. Kiedy katamaran w 
z zatoki, będziemy zupełnie bezpieczni. 

Za chwilę James ujrzał katamaran 
dziwnej budowy środek lokomocji, nie podo- 

bny, ani do łodzi, ani do tratwy. Trójkątny 
pomost był osłonięty z dwóch stron wysokie- 

mi ściankami, do których przymocowane by- 
ły wiosła. Wewnątrz siedziało trzech ludzi. 
Najsilniejszy i najwyższy nazywał się '[o- 

toya, jako „starszy'* trzymał się- nieco na u- 

boczu. 
Dostrzegłszy podróżnych na brzegu, pod- 

szedł ku nim. 
— Totoya? 

— Sir? 
Jedziemy do Suvy. 

— Słucham. 
James stanął tak, aby Totoya zasłonił eo 

swemi szerokiemi plecami od oczu  pozosta- 

  

tyle, 
jdzie 

  

     

  

Kupię 
ziemi ornej około 16 ha 
w odległości od Wilna 
nie dalej 15klm. Oferty 
A. S w Administracji 
„Slowa“ 

"Lokaie 
  

Potrzebne 
MIESZKANIE 
5 cio PokojokELA) system 
korytarzowy na 
Zwierzyńcu blisko mo. 
stu, Oferty do Redakcjj 
@ Т. С. 

Poszukuję 
mieszkanio od 3 — 5 
pokoi z wygodami, sło- 
neczne, suche, Oferty 
Wł. Studnicki* Dąbrow- 
skiego 12, 

4—5 POKOJÓW 
blisko ea ja 
potrzebne. — '08Ze- 
nia do „Siowa““ pod 
EG: 

LOKAL 
do wynajęcia 13 pokoji 
Skanalizowany system 
korytarzowy. Dąbrow= 

sklego 1—4. 

DO WYNAJĘCIA 
MIESZKANIE 
lnksusowe 6 pokoi na 
piętrze komorne dekre- 

towe Portowa 26, 

  

  

DO WYNAJĘCIA 
2 POKO JE 

alkowa przedpokój i 
kuchnia z wygodami — 
Mickiewicza 24 m 6— 
Oglądać 4 — 5 po po- 
ładnin. 

Letniska 

DANIUSZE w 
MAJĄTEK 

LETNISKO 
pensjonat — poczta — 
Daniuszew — Kiersnow 
ska stacja Smorgonie. 
Plaża, kajaki, tenis. 

  

ad BS PNY! 

łych tuziemców. 
James powiedział 

со: 

— Jadę nie sam. 

-- mie jakąkolwiek 

    

PENSJONAFE 
w  _ Andrzejkowie nad 

Świtezią Wandy Ku 
wieć - Frydrychowej. 

Pokoje słoneczne współ 
ny salon i taras, bibljo- 
teka, pianino, kuchnia 
wiejska, posiłek 4 razy 
dziennie. Doskonała ką- 
piel, auto, dojazd z Ba- 
ranowicz lub Nowo- 
gródka autobusem. Ce- 
ny 3,50, 4 i 4,50 w za- 
leżności od pokoju. — 
Poczta Wałówka  kołe 
Nowogródka  Andrze- 
kowo. 

  

Pianistka, 
dobry pedagog. Preg- 
nęłsby udzielać lekcji 
muzyki lub też podjąć 
się innej pracy, £.eska- 
we zgłoszenia абгево- 
wać proszę: Warszawa, 
Sienna 28 m, 22 Kazi- 
miera Kałużyńska, 

PRACY 

  

Gorzelany 
bahalter lub ekonom, 
z ukończoną szkołą go- 

„ fzelniczą w Dublanach 
z kilkoletnią praktykę 
gorzelniczą i rektyfika- 
cyjną, z dobremi refe- 
rencjami obejmie posa- 
dę od zaraz, Isskawe 
ołerty kierować: Zaść. 
Laudyszki poczta Poć- 
brodzie dla S. K. 

Młody 
człowiek w bardzo cięż- 
kich warnukach przyt- 

Ta 
Skończył 2 karsy Połi- 
techniki, Legionowa 4f 
Witko > 

  

  

Służąca 
pracewita uczciwe po- 
sznkuje posady ku= 
charki lub pokojówki 
ma dobre referencje. 
Zawalna 3 m, 13 Helins 
Śawłanowa. 

Uczciwa, 
pracowita, umiejąca ge- 
towsć z dobremi Świe. 
dectwami,  poszskaje 
pracy. Łaskawe zgło- 
szenia pod adresez — | 
Zygmuntowska 8 m. 5 

POPIERAJCIE 

L.0.P.P 

szybko i  vozkazuja- 

Ale o tem mogą wie- 

dzieć tylko dwoje ludzi: ty i ja. Masz tutaj, 
a po przyjeździe do Suvy, dam Jeszeze! 

Wsunął banknot do szerokiej dłoni kana- 
ka. Totoya zajrzał do ręki, przeczytał cyfrę, 
zawahał się, patrząc na kobietę, potem mru;- 
nął porozumiewawczo 

się. 

do Jamesa i odwrócił 

— Ja nie nie wiem.. rozkazu nie było.. Te 
już wasza rzecz! 

Wahał się, ważące widocznie 
korzyści przedsięwzięcia tak ry- czeństwa i 

niebezpie- 

zykownego, ale powziął decyzję przychylną. 

— Róbcie, eo chcecie, to nie moja ! 

— powtórzył. 
— Więc jedziemy ? 
Totoya kiwnął głową. 
— Mój przyjaciel... 

Suvy, do doktora. 

chory... wieziemy do 

Pokazał palcem, leżącego na deskach ka- 

tamarunu tuziemca z obwiązaną głową. 

Kobieta usiadła na dziobie katamaranu, 
na swej walizie. Oczy, pełne przerażenia u- 
tkwiła w oddalającym się domu, w. którym 

przeżyła w niewoli dziesięć lat. Totoya ujął 

wiosło i krótko wydał komendę. Chery; leżą- 

cy na dziobie, głębiej wcisnął się w swe łach- 
many. 

Katamaran odbił 
Stopniowo odsuwały się palmy 1 

od brzegu. 

domy, 
topniał brzeg. Katamaran, pchany zpodniemi 

uderzeniami łodzi, płynął szybke naprzód pe 
cichej, spokojnej wodzie. + 

Kobieta siedziała nieruchome w mileze- 
niu głębokiem. Chwilami spoglądała z bezgra- 

niezną wdzięcznością i niepokojem, na swe- 
go wybaweę. Do Suvy mieli tylko trzydzieści 
mil, ale Jamesowi zdawało się, że nigdy w 

życiu nie odbywał tak długiej podróży. 

Wyraz. czarnych, wypukłych oczu Totoyi 
niepokoił go. Kręcąey się, prawie u samych 

nóg, chory, był nieznośny. 

— Czy pan jedzie prosto do domu? — 

zapytała cicho kobieta. 

о@. ©. К) 

127 =————>————— IA IT SI I TNN ES KIKA KA NEI TT SIT T VTAT RES T СОАа лВАНОИр ЯТВОДЕ 0 0 

Redaktor w/z Witold Tatarzytevi  


