
Rok KIl. Nr. 241 (3379) 

" WILMG, Poniedziałek 4 września 1933 r. 
Redakcja | Admtnistracja: Wilno, Zamkowa 2. Gtwarta od godz. 8 do 4. Telefony: Redakcji—17-82. Administracji —226. 

  

   

Nr, 80259.     

Marszałek Raczkiewic 
w Ameryce Południowej 

Marszałek Raczkiewicz wrócił do 

Warszawy. * 
— Nie mogłem być w Wilnie na o- 

twarciu Targów, ale jeszcze 

przyjadę, — mówi mi. 

Nie mówię Marszałkowi o sentymen- 

cie, który Wilno czuje do jego osoby. 

Zna on ten sentyment sam dobrze. Wie, 

jak jest u nas kochany, jak na każdej u- 

roczystości z przyjezdnymi dostojnymi 

gośćmi, ogląda się Wilno, czy niema u- 

kochanego Raczkiewicza. 

na Targi 

  

Marszałek Raczkiewicz objechał kon- 

tynent Ameryki Południowej. Wysiadł w 

Rio de Janeiro, stamtąd pojechał do Pa- 

rany i innych stanów brazylijskich, w 

ktorych mieszkają Polacy, potem zwie- 

dził terytorjum Missiones w Argentynie, 

potem stolicę Argentyny Buenos Aires, 

potem był jeszcze w Montevideo, stolicy 

Urugwaju. 

— Przyjechałem tam na początku ich 

zimy, nie miałem więc lata w tym roku, 

na pytanie, ile mam lat, mam prawo mó- 

wić o jedno mniej, —— żartuje marsz. Ra- 

czkiewicz. 

— My także nie mieliśmy lata — od- 

powiadam, — a jakże trofea myśliwskie? 

— zapytuję marszałka, który zawsze prze 

cież był zapalonym myśliwym. 

— Niestety, nie polowałem całkiem, 

raz tyłko zabiłem dwa ptaki, ogromnego 

nura i rodzaj naszej czapli. 

— W jakichże to okolicach? 

— A to w okolicach największego 

wodospadu świata, cudu natury, wodospa. 

du Ignassa, położonego u zbiegu granic 

brazylji i Argentyny, na terytorjum a:- 

gentyńskiem. Tam spędziłem kilka dni 

wyłącznie dla siebie. Wody spadają tam 

z wysokości 80 metrów, położone są w 

dzikiej puszczy, zupełnie pierwotnej. 

" Marszałek pokazuje album z fotogratja 

mi, istotnie niewymownie pięknych am- 

fiteatrów wody i piany. х 

— Tam poszedłem w górę rzeki 

próbowałem polować. Pozatem niestety, 

podczas całej swojej podróży miałem 

czas kompletnie wypakowany. 

— Podróż Pana Marszałka miała cha 

rakter oficjalny ? : 
— Władze brazylijskie z wyjątkową : 

kurtuazją witały moją osobę, przyjmując 

mnie nader uprzejmie tak iwi stolicy, jak 

na prowincji, zawsze dając mi do rozpo- 

rządzenia wagony specjalne, samochody, 

starając się ułatwić komunikację wszel- 

kiemi sposobami. To.samo muszę powie- 

dzieć o władzach Argentyny i  Urugwa- 

ju. Stwierdzam, iż we wszystkich - tycn 

państwach Polska jest bardzo popularna. 

Miałem tego rozczulające dowody. . 

Myślę tutaj, iż osoba marsz. Racz- 

kiewicza, jego wyjątkowy urok osobisty, 

jego niesłychana kultura 1 jego umiejęt- 

ność towarzyskiego obcowania miesłycha- 

nie podniosły popularność naszego kraju. 
— A jakże są tam traktowani na:: 

rodacy?. O ile wiem, w Stanach Zjedno- 
czonych Ameryki Północnej Polacy sta- 

nowią jedną z najniższych mas ludności. 

— Tego absolutnie nie da się powie- 

dzieć o kontynencie południowo - атету- 
kańskim. Tutaj wyraz: Polak, wymawia 

się z szacunkiem. Stara kolonizacja Para 

ny z lat 80 i 90 zeszłego stulecia byli 
to piomerzy osiedlający się w głuchej 

puszczy. Dzisiaj to zamożni rolnicy, Wa- 

PRENUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu, lub z 
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mi także języka portugalskiego. 

     
     

góle specjalnie w Brazylji Polacy są prze 

ważnie zamożni, siedzą sami na roli, w 

schludnych dworkach, bo tego chatami 

me mógłbym nazwać, czasami donajrzują 

tubyjców do roboty. 
-- А jak jest z uświadomienien: na- 

rodowem? 

— Wynaradawia się, 

inteligencja. Chłopiec, który  przech: 

gimnazjum, uniwersytet, mówi lepiej 50 

portugalsku, niż po polsku, otrzymuje dy 

plom, żeni się z Portugalką, — natomiast 

rolnik żeni się zasadniczo z Polka, utrzy 

muje „dom polski *, widziałer: „dony 

pol kie", utrzymywane przez 14 lub 16 

gospodarzy wiejskich. We wszystkich 

dworkach, które zwiedziłem, widziaiem 

książki polskie, gazety polskie, obrazki 7 

Matką Boską Częstochowską, portr:ty 

Marszałka Piłsudskiego. 

‚ — W Buenos Aires — ciągnie dalej 

Marszałek — jest tylko nieduża koleji 

polska, natomiast liczna kolonia żydów 

polskich. Muszę to także podnieść, że ży 

dzi polscy witali mnie równie entuzjasty 

cznie, jak Polacy. Żydzi polscy są wszy- 

scv zorganizowani w specjalne związki 

polskich żydów. Wszyscy widzieli we 

mnie przedstawiciela narodu i państ «a 

polskiego z ogromną nieraz se!decznoś- 

cią. 

— Rolnicza ludność . polska mieszka 

przedewszystkiem w stanie Parana, gdzie 

mamy emigrację najstarszą. W Kuryty- 

bie wychodzą dwa pisma polskie. Potem 

w stanie Santa Catherina mamy trochę 

Polaków, ale o wiele więcej Niemców. W 

stanie Rio Grande del Sul mamy mało 

Polaków. Wreszcie trzecie skupisko P.:: 

niestety. tylka 

zi     

   

laków to nad rzeką Iwai «w sąsiedztwie 

rezerwatu dla Indjan. Będąc tam, miałeni 

poznać Indjan. Nie mówią 

oni po portugalsku, zamieszkują w szała- 

sach, nie uprawiają rolnictwa, prowadzą 

życie zupełnie pierwotne, trudniąc się ry 

bółóstwem i myślistwem. Mimo tej pie:- 

wotności, osadnicy nasi nie skarżą się 

na lndjan, a żyją z nimi-w całkiem po 

prawnych stosunkach. 

— Więc ci Indjanie „nie napadzją, 

nie... 

— Nie, nie mają takich brzydki. h 

zwyczajów. 8 

—W tych stanach -— mówi dalej 

marsz. Raczkiewicz, — mieszka mnie; - 

więcej ćwierć miljona Polaków. Mają du 

żo szkół polskich, oczywiście z wykłada- 
Cena 

sień wynosi tam około 50 zł. za alcei. 

t. j. za dwa hektary, a rentowność tej zie 

i jest o wiele wyższa miż u nas. Koloni- 

sta polski, mający trochę gotówki, czło- 

wiek młody, energiczny, znający się na 

rolnictwie, i nie bojący się pracy pio- 

nierskiej i warunków. dzikiej natury, 

złych dróg, lub całkowitego braku dróg, 

ma wszelkie widoki, że praca mu się 0- 

płaci. 

-— A mteligent polski? 

— Jest jeszcze potrzeba nauczycielek 

i mauczycieli. Inteligent ma o wieie 

mniej szans, bo nostryfikacja dyplomów 

jest bardzo trudna. Niewymownie trud- 

na. Przydałby się tam dziennikarz o spo- 

łecznem wyrobieniu. Praca społeczna 

stoi otworem. Mamy w Brazylji dwa ty- 

siące junakėw, t. į. młodzieży ćwiczącej 
51е 5рог!оухо. : ь 

— Czy są podziały na ugrupowania 

polityczne? 

—-- Niestety, w * niektórych miejscaca 

emigracja nasza jest bardzo międzv sobą 

skłócona. Ale podziału na partje właści- 

wie niema. Wszędzie symbolem Polski 

wspoiczesnej jest osoba Marszałka Pii- 

sudskiego. / 

— Z Brazylji pojechalem na teixto- 

rjum Missiones w Argentynie. Tam spot- 

kałem już osadników polskich, z których 

każdy prawie posiadał auto, Dworki ©- 
świetlane elektrycznością, . dużo książek, 

fortepiany, radja, patefony — takie przed 

mioty świadczą 0 zamożności. Rodacy 

nasi : prawiają tam herbatę argentyńs=<, 

zwaną Hervva, której liście zaparzają i 
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PARYŻ PAT. — Agencja Havasa donosi 

z Waszyngtonu, że sprawa nawiązania stosun- 

ków dyplomatycznych między Stanami Zjed- 
noczonemi a Rosją sowiecką ma być rozważa” 
na w najbliższym czasie. Szczególny nacisk 

w tym kierunku wywierają na prezydenta 
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7 0 normalne stosunki Ameryki z Sowietami 
Roosevelta amerykańskie sfery ekonomiczne, 

które uważają, że wymiana handlowa możli- 

wa jest jedynie przy istnieniu normalnych 

stosunków politycznych między obu krajami. 

Stanowisko to popierać ma również sek- 
zetarz stanu Hull. 

Wielka demonstracja hitleryzmu 
w Norymberdze 

BERLIN PAT. — W ostatnim dniu zjaz- 
du partyjnego w Norymberdze odbyła się w 

niedzielę rano parada 100.000 umundurowa- 

nych członków oddziałów szturmowych, szta- 

fet ochronnych, związków i Stahlhelmu. 
Hitler wygłosił mowę, w której podkreśhł 

pokojowe zamiary Niemiec i zaznaczył, że 

dążenie Niemiec jest jedynie ugruntowanie 
jedności narodu. Po mowie nastąpiło zaprzy- 

siężenie uczestników parady. W południe roz 

poczęła się w centrum miasta defilada przed 

Hitlerem, która trwała 4 godz. 30 min. Na 

czele kroczyła grupa narodowych socjalistów 

z, Austrji, zamykały zaś defiladę oddziały 
sttafet ochronnych, złożone z 12 tysięcy lu- 
dzi, a stanowiące gwardję przyboczną Hitle- 

ra. 
"W loży honorowej wśród zaproszonych g0 

ści znajdował się przywódca tyrolskiej organi 

zacji narodowych socjalistów Hefer, którego 
wczoraj przywieziono samolotem z Holzano.—- 

Zwróciło ogólną uwagę serdeczne przywitanie 

się Hitlera z Heferem. Nad defilującymi krą 
żyły eskadry samolotów. Całe miasto było 
wspaniale udekorowane. 

Niemcy wobec rozbudowy floty St. Zjednocz. 
BERLIN. PAT. Biuro Conti ogłasza dziś 

komunikat, w którym zestawia takt delegowa- 
nia przez Stany Zjednoczone Normana Davisa 

na konferencję rozbrojeniową z zapowiedzianą 

rozbudową iloty w Stanach Zjedn., w Anglji i 
Francji. Wyciąga ono przytem dwa sprzecz- 

ne wnioski: 
1) że widocznie Ameryka zaczyna na no- 

wo przywiązywać duże znaczenie do rozbro- 

jenia Europy, 
2) że Stany Zjednoczone, „Angija i Fran- 

cja tracą już chyba zaufanie do konferencji 

rozbrojeniowej. : 

Komunikat w ostrych słowach potępia za- 
powiedź tych nowych zbrojeń, przypominając, 
jak ostro występowano przeciwko Niemcom, 
gdy spuszczały na wodę swój pierwszy pancer- 

nik, : 

W dalszym ciągu komunikat oburza się 
na wiadomość, że Ameryka zamierza popierać 

stanowisko Francji w kwestji przeprowadzenia 
kontroli zbrojeń, kwestjonując wogóle po- 
trzebę takiej kontroli i występując przeciwko 
jednostronnej, odnoszącej się jedynie do zbro- 
jeń niemieckich. 

i 
1 

км‹о\чапіарашіешшв!і'‹аАрозюізцаШ\ча 
Od dłuższego czasu już pomiędzy rząde:n 

Btewskim a przedstawicielem Stolicy Apostol 
skiej w Kownie, Mgr. Arata prowadzone sa 
pertraktacje co do ustaleńia i unormowania 

stosunku Litwy do Watykanu. Trudności naj- 

LONDYN PAT. — „The Observer'* zamie- 

szcza artykuł Benesza ha temat sytuacji w 
basenie Naddunajskim. Benesz wymienia trzy 

możliwości rozwiązania zagadnienia austrja- 
ckiego: 

1) Anschluss włączający Austrję do III 

Rzeszy Niemieckiej Hitlera; 
2) Stworzenie nowych mniejszych Austro- 

Węgier, pod przywróconą dynastją Habsbur- 
gów; ` 

3) Rozwiązanie w drodze istotnej i ścis- 
łej kolaboracji gospodarczej między 5 lub 6 

państwami naddunajskiemi. 

Pierwsze i drugie rozwiązanie doprowa- 
dziłoby do komplikacyj i do poważnych nie- 

pokojów. Trzecie rozwiązanie jest jedynie logi 
czne. Mała Ententa już pracuje nad jego rea- 
lizacją na podstawie wspólnego statutu ekono 
micznego. Benesz przypuszcza, że naturalna 

współzależność gospodarcza doprowadzi rów- 
nież do współprący Węgier. Sprawy - politycz- 

zmaitszej natury zostały z biegiem czasu 

ęściowo pokonane, tak, że należy się spo- 

l wać. w niedługim czasie całkowitego poro- 
zymienia. 

  

$ytuacja nad Dunajem 
ne muszą zejść obecnie na drugi plan. Następ 

nym etapem w tym rozwoju winno być przy 

stąpienie do współpracy Austrji. Powstałby 
w ten sposób system naturalnej współpracy 

gospodarczej, przywracający równowagę eko- 

nomiczną Centralnej Europy. Każda jednost- 

ka narodowa, wchodząca w skład tego szersze 
go systemu Centralnej Europy, zachowałahy 
swoją indywidualność i swoją całkowitą nie- 
zależność polityczną. Żadne z mniejszych 

państw środkowo - europejskich nie mogłohy 

już wówczas stać się pionkiem na szachowni- 

cy, rozgrywanym przez ambicję wielkich mo- 

carstw. й : 

Plan mój — zaznaczył dalej. Benesz— 
pragnie odbudować to, co było dobre w Euro- 
pie przedwojennej, ale na zasadach nowej Eu 

ropy. Wszelkie usiłowania doprowadzenia 
przemocą do rewizji granic wywołają jedynie 

chaos i anarchję. = 
  

Powrót polskiej ekspedycji polarnej 
GDYNIA. PAT. — W niedzielę 3 bm. po- 

wrócili do Gdyni po 14 miesiącach pobytu w 
okolicach podbiegunowych, trzej członkowie 

piją bez cukru. Jest to herbata gorzkawa. 

podobno bardzo higjeniczna przy duż*ni 

spożycui mięsa. Mieszkałem u jedneg » ta 

kiego kolonisty, który miat trzynašcioio 

dzieci. Otóż każdemu ze swych dzieci 

kupował 50 hektarów .ziemi i instalował 

całe gospodarstwo. 

— 10 Pan Marszałek mieszkał u : 

nistów ? 3 
— A jakże? Wszędzie zamieszki 1- 

łem u kolonistów, przez których bytem 

witamy z madzwyczajną serdecznością i 

ladzie okazywali mi prawdziwie star:>pol 

ską g“ cinnošč. Między innemi w Par"nie 

1nies; kałem u p. Krzesimowskiego, ttóry 

*ozpoczął w Brazylji uprawę wina. Dzi- 

siaj Brazylja pije swoje wino czenwene i 

białe, ale pierwszym. inicjatorem uprouy 

wina był Polak. 

Pan Marszałek, niestety, śpieszy się, 
bo ma wziąć udział w poświęceniu linji 
średnicowej. Widzę, że nie skończy już 

rozmowy, pytam się więc: 
— A jakich Polaków 

Marszałek w Buenos Aires? 

— O, tam jest ludność robotnicza. 

Dużo, niestety, bezrobotnych Z tymi tak 

że się zetknąłem. Nawet musiałem prosić 

policję, aby odstąpiła podczas mej roz- 

Ao 

spotkał Fan 

„dziewczyn z 

polskiej ekspedycji polarnej, przywożąc boga- 
ty materjał obserwacyjny i niezwykle cenne 

wyniki badań naukowych. 

mowy z rodakami, bo policja bała się o 

moją osobę. Bezrobotni są oczyw: ;cie 

iozgoryczeni. Jak pan wie, zawsze się r 6 

wi, że Argentyna to iniejsce eksportu 

Małopolski i  Kongresówki 

do miejscowych domów publicznych (- 

lóż tak było za czasów przzdwojeniych. 

Z dumą muszę podnieść, że od chwali 

powstania Państwa Polskrego, po'cja 
polska potrafiła ukrócić ten proce ie.. 

Ale, niestety, jeszcze pokutuje w Bu> os 

Aires zwyczaj nazywania pewnego rodza 

ju kobiet wyrazem: Polacca — Pol*a. 
Nasz poseł mówił mi, że na okteślsnie 

Polki musiał używać w pierwszych I2- 

tach swego pobytu wyrazu Poloneza, 

nie Polacca, bo to drugie miało znacze- 

nie ustalone. Na szczęście nomenkl та 

ta wychodzi już z użycia. 

— Jeszcze jedno pytanie. Czy Pan 

Marszałek spotkał kapitana Skarżyńskie- 

go? 

— A jakże. lImponował tam barzo 

wszystkim swoim maleńkim aparatem i 

tem, że przeleciał ocean w macvnarkc- 

wem ubraniu. 

Na tem żegna mnie marszałek Racz- 

kiewicż. 
` 

graniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. 

Tradycyjne dożynki 
w Spale 

SPAŁA PAT. — Ogólnopolskie święto 
Dożynek w Spale ściągnęło 25 tysięcy ludu 
wiejskiego z całego kraju. 

Uroczystości rozpoczęły się w niedzielę w 
ogromnej hali sportowej na stadjonie spal- 

skim. Mszę św. celebrował ks. biskup Kubi- 
na. Halę i przylegający stadjon sportowy 

wypełnił olbrzymi tłum wieśniaków. Gdy Pan 

Prezydent wszedł na podjum w pobliżu ołta- 

rza około 20 tysięcy ludzi zaintonowało hymn 
„Jeszcze Polska nie zginęła'', Po mszy Świę- 
tej ks. biskup poświęcił wieńce, poczem wy- 

głosił podniosłe kazanie. 
Poszczególne delegacje ustawiły się na 0l- 

brzymim stadjonie, przy specjalnie przystro- 

jonych zielenią i zbożem bramach w kształ- 

cie strzech. Dookoła. stadjonu znajduje się 
12 bram z delegatami z Pomorza, Wielkonpol- 

ski, Kieleckiego, Śląska, Podhala, Krakowskie 
go, Mazowsza, ILiwowskiego, Lubelskiego, Wo- 
łymia, Polesia i Wilna. 

Q godz. 11.30 uformował się uroczysty ko- 
rowód dożynkowy. Na czele pochodu stali 
starsi gospodarze i gospodynie, Kolejno gru- 
py wieńcowe oraz dciegacje poszczegółnych 

ziem ruszały z muzyka i wieńcami na 'czele 

przed pałacyk myśliwski, gdzie na ganku 0- 
czekiwał gospodarz, Pan Prezydent Rzecz: 
spolitej, w otoczeniu premjera, ша; 

Sejmu, ministrów, prczesa Sławka oraz człon 
ków Domu Cywilnego i Wojskowego. 

Z bębnami, skrzynkami barwny korowód 

ciągnął przez park spalski przed pałacyz, Tu 
starosta dożynkowy, Kaszub, Motko Pawel, 
podszedł do p. Prezydrnta, niosąc mu snop 
żyta i mówiąc: „Na ' szczęście, na zdrowie, 
na ten Nowy Rok!'', poczem rozsiał zboże w 

4 strony świata. Po tym: wstępie poszczezól- 
ne gr odtwarzały przed gankiem obrzędy, 
symbolizujące cały rok na wsi, według daw- 

nych zwyczajów. : 

Następnie przemaszerowały przed gankiem 
wszystkie grupy wieńcowe oraz delegacje, -— 

Frzeszło 20-tysięczny korowód / przewijał się 

przed Dostojnym Gospodarzem. Pierws prze- 
szli Pomorzanie w suk.nanach, w których prze 

bijai się kolor błękitny, dalej Kaszubi w swe 

1.h rybackich kaftanąchi i kapturach z sie- 

ciami na plecach. Wolno przesuwały się po- 
szczególne grupy, każda ze swą kapelą i w 
przepięknym postroja swej ziemi: Poznania- 

cy-w długich sukmanach granatowych, śląscy 
górnicy z latarniami w ręku, wilnianie w ва- 
modziałach, Przy dźwiękach cymbałów przesz 

ły grupy litewska i białoruska, dalej Poie- 

szucy, Krakowiacy, Sieradzanie, Mazowsza- 
nie i in. Korowód przesuwał się przed gan- 
kiem zgórą trzy godziny. 3 4 

O godzinie 5 po pol. na wielkim stadjonie 
sportowym odbyła się druga częšč uroczysto- 

ści, t. zw. „wieńcowanie''. Przed przybyciem 
Prezydenta zgromadziły się poszczególne gnii- 

py regjonalne u swych bram półkolem, rod 
strzechami, w oczekiwaniu Prezydenta. —Na 
trybunie zgromadzili się goście w liczbie kil- 

ku tysięcy, wśród których było wielu cudzo- 
ziemców. 

Gdy ostatni gospodarz przybył na stadion 
na dany znak uczestnicy Dożynek wyruszyli 
od swych bram w stronę Prezydenta, śpiewa- 

jąc chóralnie: „Plon niesiemy, plon w gospo- 
darza dom'', na czele ze starostą dożynkowyra 
i starościną — Kaszubem i Ślązaczką. Gdy 
pieśni chóralne umilkły i gdy uczestnicy do- 
szli do środka stadjonu, gdzie się zatrzymali, 
wystąpił starosta dożynkowy i przodownica. 
Starosta zwrócił się do p. Prezydenta z kró:- 
kiem przemówieniem w gwarze kaszubskiej. 

Podkreślił ten wielki zaszczyt, jaki spot- 
kał Pomorze i Śląsk, które delegowały sta- 
rostę i przodownicę, aby przemawiali w imie 
niu całej Polski, oddając hołd Dostojnemu 
Gospodarzowi. Starosta dożynkowy podkreślił 
gotowość wszystkich ziem de ehrony całości 

granic Rzeczypospolitei | women 
Poszczególne delegacje wiuuowe Od T02- 

nych ziem, z muzyką i śpiewem poczęły się 
zbliżać i składać dary żniwne Panu Prezy- 

dentowi. Przodownice każdej grupy wypowia- 
dały w imieniu swych ziem życzenia. 

Po złóżeniu życzeń rozpoczęły się tańce. 

    

    

  

Delegacja węgierska w Warszawie     

SŁONIM — Księgarnia |. Ryppa ul. Mickiewicza 10. 

SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 

"ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin — Biuro gazetowe uł. 3 Maga 4 

SZARKOWSZCZYZNA, M. Mindel, skład ajie У. 2 

Liberman, Kiosk gazetowy 
WARSZAWA — Kiosk Księg. Kol. „Ruch“. 

"Liu | 

3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 
tecznych oraz z prowincji o 25 proc „drożej, 

; 

Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń | 
į 

  

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

CERZE KE KT TAIZE TEZ WZEÓ OOE ROZ WORRY IEE WIDAC RISTO TERA 

TELEGRAMY 
PRYMAS WĘGIER W POZNANIU 

POZNAŃ PAT. — W niedzielę około godz. 
14 przybył z Warszawy do Poznania ks. kar 
dynał Seredi, prymas Węgier, w odwiedziny 

do ks. kardynała prymasa Hlonda. Równo- 

cześnie przybył poseł węgierski w Warszaw.u 

min. Matousca. 

NOWY POSEŁ JAPOŃSKI 
W WARSZAWIE 

TOKIO PAT. — Nobufumi Ito, zastępca 
naczelnika sekcji Liga Narodów, wyznaczocy 
został przez rząd jako kandydat na ministra 
pełnomocnego w Polsce ma miejsce zmartegu 
posła Hiruoki Kawai. Urzędowa nominacja 
dra Ito nastąpi po udzieleniu agrement ze 

strony rządu polskiego. 
KANDYDACI NA MINISTRA 

MARYNARKI - 
PARYŻ PAT. — Prasa donosi, że sprawa 

następcy po zmarłym ministrze marynarki b 
dzie we środę na posiedzeniu Rady Minie 
rów. Jako kandydatów wymieniają Piotra Ap 

pela, podsekretarza stanu w ministerstwie ro 

bót publicznych, Danielou, ministra zdrowia, 

oraz dep. Pietri, b. ministra obrony narodo- 
wej w drugim gabinecie Tardieu. 

ZJAZD KATOLIKÓW NIEMIECKICH 
WIEDEŃ PAT. — Na zjazd katolików aie 

mieckich zgłosiło swe przybycie 250 tysięcy 
uczestników. Z zagraniey przybędzie 4 kar- 

dynałów, mianowicie legat papieski kard. La 
Fontaine, prymas Polski kard. Hlond, pry- 
mas Węgier kard. Seredi i arcybiskup Pary- 
ża kard. Verdier oraz 30 biskupów. 

„SEDANTAG“' * 

PARYŻ PAT. — Na wiadomość o zamie- 
rzonej wczoraj manifestacji niemieckiej w ro- 

cznicę bitwy pod Sedanem prawicowa organi- 
zacja młodzieży francuskiej wydrukowała n- 
lotkę w liczbie 100 tysięcy egzemplarzy, w 
której domaga się natychmiastowego odwoła- 
nia ambasadora niemieckiego w. Paryżu oraz 
ofiejalnej interwencji rządu francuskiego w 
Berlinie. Zamiast odwołarego „Sedantagu'* od 
była się wczoraj w Joinville - le - Pont ma- 
nifestacja sympatyków młodzieży patrjotycz- 

nej. 3 

  

   

  

   

- - „PARADA KOMSOMOLU 
MOSKWA PAT. — Z okazji miedzynaro- 

dowego dnia młodzieży odbyła się na Czerwo 
nym Placu w Moskwie wielka parada ezłon - 
ków Związku Młodzieży Komunistycznej oraz 
organizacji pionierów czerwonych, z udziałem 

   

  

   
przedstawicieli władz państwowych i partyj-“ 
nych. W artykułach pówitalnych z okazji mię 

dzynarodowego dnią młodzieży szczególnie 0- 
stro atakowane są stosunki w Niemczech. 

Zjazd federacji Żydów polski: h 
w U.S.A. - 

WYRAZY UZNANIA I SOLIDARNOŚCI 
NOWY YORK PAT. — W Bostonie od- 

był się dwudniowy'zjazd federacji żydów rol 

skich 6-ciu stanów Nowej Anglji. W obradach 
wzięło udział 120 delegatów oraz przedstawi- 
ciele centrali nowojorskiej. Główny referat 0 
sytuacji w Polsce i położeniu żydów w Pol- 
sce wygłosił dr. Fosteres z Warszawy. Zjazd 
jednomyślnie uchwalił „rezolucje, z których 
jedna zaznacza, że należy dążyć do założenia 
biura handlowego przy centrali federacji ży- 
dów polskich w Nowym Jorku dla wzmoże- 
nia importu z Polski do Stanów Zjednoczo- 
nych. gy 

Inna rezolucja wyraża uznanie rządowi 
polskiemu za stanowisko zajęte przezeń na te 
renie międzynarodowym, a szczególnie w Tii- 
dze Narodów wobec ostatnich wypadków w 
Niemczech, i stwierdza, że polityka rządu 
polskiego ożywiona jest ideałem powszechne- 

go pokoju przy uznaniu zasady poszanowania 
istniejących traktatów międzynarodowych. W 
innej rezolucji konferencja wyraża swą soli- 
darność ze stanowiskiem całej ludności pol- 
skiej w sprawie morza polskiego.— Wreszci» 

przyjmuje do wiadomości z zadowoleniem ma 
sowy udział ludności żydowskiej w niedaw- 
nych uroczystościach Święta Morza. - _ — 

' 

W pigtek rano przybyla do Warszawy z Krakowa delegacja na uroczystości ku czei 

Stefana Batorego z p. ministrem rolnictwai ks. kardynałem Seredym, prymasem Węgier 

na czele, powitana na dworeu przez posła węgierskiego w Warszawie Matouskę, nuncjusza 

Marmaggiego, ks. kardynała Kakowskiego; przedstawicieli władz, sejmu i senatu, ducho 

wieństwa ete. Na zdjęciu delegacja węgierska w towarzystwie osób przybyłych na jej powi 

tanie na dworcu Głównym w Warszawie. 
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Nieubłagane prawo przyrody: jeden orga- 

nizm żyje kosztem drugiego, śmierć jednego da- 

je życie innemu, naturalnie silniejszemu. Czło- 

wiek, panujący nad wszystkiemi organizmami, 

w zupełności uzurpował to prawo i bez miło- 

sierdzia zabija nietylko twory niższe, ale nawet 

równe sobie. 

Kiedyś, gdy dla podtrzymania swego życia, 

ai obecnie, gdy innego pożywienia nie ma, si- 

łą rzeczy człowiek jest zmuszony zabijać zwie- 

rzęta i ptaki, gdyż instynkt zachowawczy zmu- 

szał go do tego. Gdyby korzystać jeno z mięsa 

zwierzyny, to jej naturalnie na nasze wyżywie- 

nie dawnoby nie starczyło, to też ludzie roz- 

mnożenie się żywego mięsa uzałeżnili od włas- 
nych potrzeb. Rzecz odmiennie się ma ze zwie- 

rzyną, płodzącą się w dzikim stanie. Z niej czło 
wiek zrobił sobie zabawę, ale zabawę okrutną. 

jest ona bowiem tragizmem dla zwierzyny, stwo 

rzonej mocą Boską, chcącej żyć i mającej jak 
wszelkie inne organizmy ku temu prawo. Z 

tem jedńak człowiek nie godzi się: uzurpował 

sobie władzę, odrzucił nakazaną nam miłbść ku 

bliźnim i niższym tworom, potokiem leis sie 

krew i sumienie ludzkie, albo drzemie, albo, 

podobne gumie, rozciąga się do niebywałych 

rozmiarów. Ładnie brzmiące słowa, że myśliwy 

przez polowanie zlewa się i jednoczy się z 

przyrodą, że jest jej miłośnikiem i upaja się 

jej przejawami, są to pyszne frazesy, które ni- 

kogo oszukać nie zdołają. 

Myśliwy chce przedewszystkiem zwierzynę 

znaleźć i do niej strzelać i czem obfitszy jest 

jego 'up, tem większe osiąga zadowolenie, prze- 

ciwnie, nie napotkawszy zwierzyny, traci na 1.u- 

morze i do domu wraca ze skutków polowania 

niezadowolony. W pismach łowieckich często 
czytamy, o spotkanych na połowaniu zawodach 

i 0 daremnie straconym czasie, gdy -zwierzy- 

ny w wymaganej ilości nie okazało się i jak- 

żesz rzadko mówi się o tem, że myśliwy roz- 

koszował się przyrodą! 

W odległe ćzasy, gdy człowiek uzheaianv 

w oszczep i łuk, wychodził na polowanie 1, u.ę 
sto, w zapasach ze zwierzem, stawiał swe życie 

na kartę, szanse były wówcżas mniej więcej 
równe i zwyciężał ten, kto wykazał więcej spry 

tu, odwagi, siły. Obecnie technika tak udosko- 

naliła oręż, że nawet walka z wielkim drapieżni- 

kiem w krajach egzotycznych, nie jest dla strzel 

ca groźna, a cóż dopiero mówić o naszej skro- 
mnej zwierzynie, jedyną bronią której jest czuj- 

ność i ucieczka. 

Zgrozą przejmuje człowieka, gdy się czyta 
o rzeżi, jakiej dokonywał cesarz Wilhelm Il, 

zabijając, jak podaje Ludwig („Wilhelm II“), 

w kilka dni tysiące przedniej zwierzyny. 
„Nie daje człowek spokoju zwierzynie na- 

wet wówczas, kiedy ona, ulegając prawom na- 

tury, staje się wiosną mniej czujna. * 
Kiedyś na przelotne ptactwo wolno było 

polować wiosńą, nawet z psem; później takie 

polowanie zostało wzbronione. W rosyjskich 
pismach myśliwskich, były głosy za wzbronie- 

niem wszelkiego polowania wiosennego, lecz 

obóz przeciwny wziął górę i polowanie na 

samce uprawiało się dalej. Zwolennicy wiosen 

nego polowania mówili, że zwykle samców jest 
więcej, niż samek i že ich nadmiar szkodzi 

mnożeniu się zwierzyny, inaczej” mówiąc, my- 
śliwi regulują mnożenie zwierzyny, pomagają 

przyrodzie.. Czyżby? zapominają o tem, że Mat- 

ka — Przyroda w swej wielkiej mądrości, sama 

da sobie radę i opiekunów — pomocników nie 

potrzebuje. Znamy się na tej opiece! Narody 
kulturalnej Europy opiekują się nietylko zwie- 

rzóstanem, ale i tubylczą ludnością Ameryki i 

skutki tej opieki widzimy, nie w jednej zreśztą 
Ameryce. я 3 

Co powiedziałby myśliwy, gdyby w trak- 
cie jego miłosnego uniesienia, ktoś inny poczę- 

stował go garścią chociażby drobnego śrutu? 

Przeczytałem z największą . przyjemnością 

artykuł p. Stefana. Ostrowskiego „Atawizm w 
myślistwie* (Trąbki myśliwskie — lipiec, sier- 

pień, wrzesień r. 1932, Wilno). W zupełności 

podzielam zdanie Sz. Autora. Atawizmu tego 
wyzbędziemy się dopiero pó wielu, wielu wie- 
kach, kiedy żadnej prawdziwej zwierzyny nie 

będzie i trzeba będzie zadawalniać się wró- 

błami, na które , za pomocą lusterka, już daw- 

no polują we Francji. 

Gdyby jeszcze każdy strzał kładł zwierzynę 

trupem na miejscu! Jakżeż podle człowiek sie 
czuje, gdy trzeba zwierzynę dobić. jak przera- 

źliwie, mając łzy w oczach, krzyczy sarna! Jak- 
żeż okropnie wrzeszczy z bólu zając!  Jakżeż 
mocno bije się serduszko kuropatwy, jak bła- 

galnie-oczy jej patrzą na człowieka — króla 

świata, gdy bierze ją do ręki- Człowiek udaje, 
że nie rozumie krzyku, nie rozumie wyrazu oczu 
i robi najohydniejszą robotę — dobija bez- 
bronne, ranione stworzenie, pije pogrzebowe, 
„upiększa siebie i trupa' zieloną gałązką, Co za 
ohyda! !A ileż to ranionej zwierzyny, gdy uj- 

dzie pościgu, męczy się, nim zakończy swe ży- 
cie? Razu pewnego zabiłem kuropatwę o jed- 
nej, nodze i wykrzywionym- dziobie; do mej 
siatki trafiła kaczka z wielką gnojącą się raną 

na grzbiecie, znajdywałem w lesie martwe, po- 

  

- Plerwszy międzynarodowy... 
Turniej godzien jest, by mu specjalny po- traktowane jako przyczynek do całości. Cze 

święcić feljeton. W sporcie bowiem, jak w 
każdej innej dziedzinie naszego tu życia, stoi 
Wilno w czwartym rzędzie galorki. Nikt nie 
chce jechać do Wilna, nawet podczas Targów 

Północnych. --- Na korcie tenisowym powie- 
wa olbrzymich rozmiarów sztandar łotewski, 
skądciś wypożyczony, ku czci dwóch zawodni- 

ków łotewskich, Trudno, wedle stawu grobla. 

Przed miesiącem brzdąkano, że przyjedzie 
Tłoczyński — on sam nie o tem nie wiedział. 
Później zapowiedziano Stolarowa, Wittmana, 
i Neumanównę. Nie przyjechał ani Stolarow; 
ani Wittman. Przyjechała tylko Neuman 7- 
na. Bardzo sympatyczna panienka. Wysunę- 
liśmy przeciwko niej wszystkie  wileńst ie 
gwiazdy tenisowe: p. p. Dowborową, Graho- 
wiecką, Oleehnowiczową. To się nazywa 
czem chata bogata, tem rada. Prócz tego z 
Warszawy przyjechali panowie: Małcużyński 

| Majewski, Dwóch panów z Białegostoku. 7 
Lidy i Grodna nie przyjechał nikt, temnie- 

ę mniej „Międzynarodowe Zawody Tenisowe w 

Wilnie'* doszły do skutku z łaski pogody. 
Wczoraj zamieściliśmy sprawozdanie z pierw- 
szego dnia rozgrywek. W niedzielę był dal- 
szy ciąg. 

Mimo całego Galgenhumoru, który nas 0- 
garnia zawsze w chwilach, kiedy „Wilno* 

dochodzi do głosu, zawody tenisowe mogą być 

ranione zające, a: lis, strzelany przezemnie w 

jesieni, gdym się upędzał za kuropatwami wśród 

wysokiej trawy i mi pod strzał się nawinał. 

okazał się z gnojącą się raną na tylnej łoparce, 
przyczem futerko było zupełnie oblazłe. 

Lasy nikną, trzebią się. Bagna osuszają sie. 

braknie ludziom miejsca, toczy się гастекта 

walka o szmat ziemi i zbliża się chwila, kie- 

dy zwierzyna dla: siebie nie będze miała schro- 

nienia. Ogromne połacie ziemi, pokryte nieprze- 
bytem lasami z niedźwiedziami, jeleniami, bo- 

brami, rysiami i różnorodnem ptactwem już 

wytrzebione; zwierzyna albo 'wyginęła, albo 
chroni się w ocalałych resztkach byłych puszcz. 

Prawda, tworzą się rezerwaty, wydają się 

ustawy, ograniczające polowania, lecz tego ma- 

ło, przejdzie jeszcze wiek, dwa i nic z tych la- 

sów, a więc i ze zwierzyny nie pozostanie, bę- 

dą jeno podstrzyżone parki z alejami i ławecz- 

kami dla spacerowiczów. 

Jak my obecnie czytamy o wspaniałych ło- 

wach w wiekach Średnich, o zabitych turack, 

żubrach, jeleniach, niedźwiedziach, tak i pr- 

tomkowie nasi będą kiedyś czytać o terazniej- 

szych trofeach.. 

Jeżeli narzekamy na praojców, że nic z tej 

królewskiej zwierzyny nam nie pozostawili, to 

to samo w przyszłości powiedzą i o nas. 

Kompletny zanik zwierzyny stanie się fak- 
tem nieuniknionym i jeżeli nie możemy temu 

zapobiec, to winniśmy się starać, aby ta smut 
na konieczność byłaby jak można dalej odro- 
czona. | 4 

Zgóry wiem, że obruszą się na mnie my- 
śliwi, znowu powtórzą się ładne słowa, pyszne, 

zaokrąglone frazesy.. Powiedzą, że sam panie 

polowałeś i „tę ohydę* uprawiałeś. Tak, praw- 
da połowałem, wiele lat epolowałem, gdyż w 

istocie rzeczy wcale nie myślałem, a trzeba było 

w to wszystko wniknąć, wmyśleć się i uświa- 

domić sobie, iż pozbawienie bez koniecznej po= 
trzeby życia innej istoty jest zwykłem morder- 

stwem, 
Stefan Tuhan Baranowski 

Niezwykłe samobójstwo 
Chińczyka 

W Berlinie, w hotelowym numerze, uiaw- 

niono w tych dniach ciało starego Chińczyka, 
który niedawno przybył z Harbinu. Trup wi 

siał na sznurze przywiązanym do haka od ży 
randola; w piersiach tkwił sztylet, żyły zaś 

lewej ręki były przecięte brzytwą, która leża 

ła u stóp nieboszczyka. 
" Niezwykły obraz -śmierci wykluczał, zda- 

wałoby się, wszelką myśl o samobójstwie; po 

licja przeto rozpoczęła śledztwo i poszukixa 

nia. 
Jednocześnie znaleziono w pokoju diuzi 

list napisany po chińsku. Zawezwano tłuma- 
cza, i w rezultacie list przyniósł wyjaśnie- 
nie. Chińczyk istotnie popełnił samobójstwo 
z rozpaczy po stracie żony. Włożył głowę do 
przygotowanej pętli, pociągnął brzytwą po 
kiści lewej ręki i natychmiast wbił sztylet 
w piersi. 

Dochodzenie przerwano, a niezwykłego sa 

mobójcę pogrzebano według jego rytuału. 
El. 

  

Maraton pocatunku 
Przedsiębiorczy impressario ogłosił przed 

kilku dniami w Nowym Jorku maraton poca- 

łunku na wzór rozpowszechnionych marato- 
nów tańca. Zawody miały polegać na tem, że 

uczestnicy —-mężczyźni i kobiety — siada- 

ją parami na estradzie, łącząc się następnie. 

wargami w pocałunku. Para, która najdłużej 

wytrzyma w takiej pozycji, otrzymuje nagro- 

dę. E 
w dzień otwarcia maratonu wzięły w nim 

udział dwadzieścia dwie pary, przyczem więk- 
szość mężczyzn i kobiet nie była znajoma 

między sobą. kulkanaście par odpadło przed za 
wodami, gdyż lekarze, których badaniu pod- 

dano wszystkich uczestników, nie dopuścili 
ich do udziału w maratonie. 

Na dany sygnał dwadzieścia dwie pary 
zwarły się w pocałunku. Publiczność, a w jej 

liczbie dużo dzieci, rozpoczyna okrzykami pod 
niecać całujące się pary. Stopniowo jedna za 

drugą odpada. Po godzinie zostały tylko trzy 

pary. Nagrodę otrzymała ta, której pocałunek 

trwał'l godz. 6 min. 30 sek. 

W maratonie, między innymi, brało udział 
dwoje staruszków: on miał lat 75, ona 70. 

Staruszkowie zdołali wargi na wargach wy- 
trwać zaledwie 19 minut 

— W naszym wieku — powiedzieli — to 
jest hardzo dużo. El. 

Dr. Krzemiański 
Choroby wewnętrzne spec. żołądka 

; i jelit przyjmaje od 12 — 214—6 

  

    

   

       

  

Wilno, Kwiatowa 7, tel. 14 25, 
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go brak naszym, wileńskim tenisistom? Teg» 
samego, co -wileńskim kupcom, przemysłow- 

com, rolnikom i wszystkim mieszkańcom: 

brak oddechu, powietrza, horyzontu i —pie- 
niędzy. Siedzą zasznurowani, grają od dzie 

ciu lat z tymi samymi graczami, jak na - 

pie bezludnej, nigdzie wyjechać, zobaczyć, 
spróbować sił etc. A materjał mamy -pierw- 
szorzędny. Klasa żadna, a tenisiści dobrzy. 
Boją się: gdzie nam” już... Rakietę podnieść i 
spuścić wdół, co rozmachu w ręku, smecza na 
przeciwnika — to nie dla nas! Każdy czaki, 
aż piłka spadnie i później ją dolnym draj- 

fem podnosi ostrożnie, a uważa, iżby cza- 

sem nie ża mocno. Ta ostrożność jest tak 

charakterystyczna, iż nieomal klasyczna dla 
Wilna, jak kilka lat temu jeszeze było wale- 

nie naoślep bez miary 1 umiaru, jakby w 

ten sposób przyjść było można do głosu. — 
Przyjechał do Wilna gracz łotewski Alksnis. 
Gracz nie pierwszorzędny, ale piękny stył. 
Prawda, że wysoki, ale też warunki swe umie 
wyzyskać w całej pełni, tak, jak naprzykład, 
p. Turczyński nie ma o tem pojęcia. Alksnis 
nie darował żadnej piłce, której: poziom był 
wyższy niż siatka. Walił zawsze wdół, czu- 

"sem na aut, ale zawsze z góry w dół, czy to 
efektownym smeczem z głębi kortu, czy to sil 
nym czopem nad samą taśmą siatki. Tak, 

  

SŁOWO. 

| PRAWDA 0 POLOWANIU : Miedzynarodowe konkursy hippiczne w Tallinie 
(ARTYKUŁ DYSKUSYJNY) TALLIN PAT. — W ubiegłą sobótę i nie 

dzielę odbyły się w Tallinie międzynarodowe 
zawody hippiczne z udziałem zawodników z 
Polski, Estonji i Łotwy. 

« Konkurs otwarcia ukończyło 13 koni. 

Dzięki lepszym wynikom co do czasu pierw- 
sze miejsce zajęli Łotysze. 

W konkursie potęgi skoku zwyciężył por. 
Pohorecki na „Farsie'*. 

W niedzielę rozegrano konkurs wytrwało- 
ści w którym pierwsze 3 miejsca zajęli: por. 

Pohorecki na „Farsie'', kpt. Biliński na „Nie 

    

    

spodziance'* i por. Pohorecki na „Danseue- 
se''. Drużynowo konkurs ten wygrali Polacv. 

W konkursie o puhar Estonji pierwsze 
miejsce zdobyli Polaey: por. Czerniawski na 
„Dionie““, por. Pohorecki na „Olafie'', kpt. 

Biliński na „Rabusiu'* oraz por. Ruciński п» 
„Roksanie''. Ogółem Polacy mieli punktów 
karnych 16.25,- podczas gdy sklasyfikowani 
na 2-iem miejscu Łotysze mieli 58,25 p., E- 

stończycy — 72.25 p. Indywidualnie w kon- 
kursie tym najlepszy był por. Pohorecki. 

_ Trzeci etap biegu dookoła Polski 
GRODNO. PAT. — W niedzielę rozegrano 

trzeci etap biegu kolarskiego dookoła Polski 

na trasie Ostrołęka — Grodno (dystans 199 

km.). 

Zawodnicy wpadli na metę w nast. kolej - 

ności: 1) Wasilewski (Świt Warsz.) — 7 g. 
29 m. 2) Lipiński (Skoda Warsz.) — 7 g. 
29 m. 59 sek., 3) Olecki (Tramwajarz Warsz.) 

— 7 g. 31 m. 28 s., 4) Konopczyński (AKS 

Warsz.) — 7 g. 831 m. 58 s., 5) Kołodziejczyk 

(Łódź) w tym samym czasie, 6) Zagórski, 7) 

Zieliński, 8) Cieniewski, 9) Kosior itd. 
Bieg odbył się w dobrych warunkach at- 

mosferycznych. Ż Ostrołęki wystartowało tyl 

ko 33 zawodników. Na etapie miało miejsce 

kilka drobnych wypadków. 

W łącznej klasyfikacji trzech etapów pro- 

wadzi Lipiński (Skoda Warsz.). 

Pamiętajmy, że dziś uczestnicy biegu przy 

będą do Wilna. 

Mecze piłkarskie 0 mistrzostwo Ligi 
KATOWICE. PAT. — W Wielkich Hajdu- 

kach mecz ligowy Ruch — Legja Warszawa za- 
kończył się zwycięstwem Ruchu 4:1 (2:1). Mecz 
Ka się w fatalnych warunkach atmosferycz- 
nych. 

* * о* 

POZNAN. PAT. — Mecz Warta — Garbar 
nia zakończył się wynikiem 4:1 (1:1) dla War- 

ty. ` ' 

* ** 

» LWÓW. PAT. — Mecz 22 p.p. Siedlce — 
Czarni zakończył się wynikiem 4:3 (3:1) dla 
wojskowych. Klęska Czarnych  niezasłużona, 
grali bowiem ofiarnie i ambitnie, prześladował 

jednak ich pech. Wojskowi grali bardzo dobrze, 
dzięki czemu mecz wypadł emocjonująco. 

* ** 

LODŽ. PAT Mecz LKS — Pogon рггутб5! 
zwycięstwo drużynie łódzkiej w stosunku 3:1 
(2:1). Przez cały czas gry padał ulewny deszcz. 

*** 

KRAKOW. PAT. — W niedzielę na boisku 
Cracovii odbył się mecz Wisła-Cracovia, zakoń- 
czony zwycięstwem Wisły 3:1 (1:1). Pierwszą 
bramkę strzelił Sołtysik dla Wisły w 23 min. 
W 43 minucie Malczyk spycha bramkarza z pił 
ką do bramki, uzyskując wyrównanie dla Cra- 
covji. Po przerwie Artur strzela kolejno dwa 
decydujące o wyniku goale. - 

  

Demonstracja u 
Elta donosi z Berlina, że dnia 27 sierpniu 

rb. pod pomnikiem bitwy tannenberskiej w 
Prusach Wschodnich odbyła się wielka demon 
stracja, zorganizowana przez inicjatorów t: 

„podróży wierności na Wschód. W uro- 
czystości wzięło udział 1500 osób ną czełe z 
Hindenburgiem, Hitlerem, Papenem, Goeria- 
giem, Blombergiem i in. 

  

   

  

Agencja Wolffa donosi, że przedstawicie- 

le dyrektorjatu Kraju _Kłajpedzkiego ora: 
konsul generalny Niemiec w Kłajpedzie Tó- 
pke udziałem swoim w uroczystościach rów- 
nież zaznaczyli swe przywiązanie. Pozatem 2 
Berlina donoszą, że t. zw. „podróż wierności 

na Wsch6d““ zakończyła się wielką demon: 
stracją w Królewcu. Kierownik imprezy, sek 
retarz stanu Funk w przemówieniu swem | 0- 

świadczył, że celem uroczystości było wykaza 
nie swej wierności dla niemieckiego Wscho- 
du. 

„Liet. Żinios'* w artykule wstępnym p. t. 
„Wierność Wschodowi, a Dyrektorjat Kla, 

    

  

stop pomnika 

  

też manewry niemieckie na wybrzeżu Nie 

na, gdyż w y wiedzą, że Niemcy 
    

  

się do wojny. Natomiast należy się 
tak dalece otwartych demonstracyj hitle: 
skich, które zakrawają poprostu na skandal. 
Mamy tu na myśli — oświadczają „L. Żiu.* 
— udział przedstawicieli Dyrektorjatu К) 
pedzkiego w uroczystościach tannenberskich. 

Szanujemy autonomję Kraju Kłajpedzkie 
go i zawsze wypowiadamy się za jej utrzy- 
maniem, lecz autonomja również ma swoje 

granice. Dziwnym wydaje się udział przed- 
stawicieli Dyrektorjatu Kłajpedzkiego i Коп 
sula Tópke w demonstracji nieprzychylnej 
dla Litwy. Zachowanie się przedstawicieli 
Kraju Kłajpedzkiego nie może być w żaden 

sposób usprawiedliwione. Nie możnaby uspra 
wiedliwić samego chociażby udziału w takiej 

  

  

-demonstracji, a cóż dopiero wyrażenia „przy- 
wiązania''. Jest to postępek, który w sposób 
niesłychany obraża państwo litewskie i jaw- 
na demonstracja nielojalności nie może być 

tolerowana. W tym względzie Litwa posiada 

  

dzki** m. in. piszą: „Imperjaliści niemieecyy już wyraźne orzeczenie Trybunału Hąskiego. 
zapomnieli już o Zachodzie i zwrócili się 
liczem na Wschód, ustawicznie podkreślaj 
swą wierność dla Wschodu. Nie dziwi już ni- 
kogo powtarzanie przez niemiecki imperjalizu 
nacjonalistyczny, iż Niemcy nigdy nie zapo- 

mną o „ziemiach zagarnietych““, nie dziwix    

„Należy przypuszczać, że Litwa 
   

zachowa się 

zgodnie z konwencją i jej interpretacją przez 
sąd międzynarodowy. Naprawdę można 
tylko dziwić z bezczelności hitlerowców, któ- 
ra przekroczyła wszelkie granice. (Wilbi). 

       Lekkoatletki polskie w Londynie 

Dwie czołowe polskie lekkoatletki olimpijskie Walasiewiczówna i. Weissówna „podczas tre: 
ningu w Londynie, gdzie odniosły 

trzeba być bardziej wszechstronnym, tenis 

prócz stylu i formy wymaga jeszcze skali. 
Wczoraj na kortach > parku im. gen. że- 

ligowskiego zebrało się sporo widzów. Bodaj 
p'erwszy .to turniej tenisowy w Wilnie, ne 
kiórym liczba publiczności górowała nad 1loś 
ct) zawodników. 

Gra podwójna panów: Grabowiecki, Ta:- 
czyński — Lisowski, Szu!e nie przyniosła nie 
ewkawego, — 6:2, 6:3. Do przewidzenia. O- 
sobiście bardzo lubię grę Lisowskiego. Pvko- 
nał go jednak następnie w pojedynce Borow- 
ski. 

  

Kewes, Merecki biją parę Spektor, Krug- 
man, przegrawszy pierwszego seta 4:6, w nastę 
pnym kombinują 6:0, a w trzecim tama się 
poddają wspaniałomyślnie przy stanie 5:3. 

Korneluk to ładny gracz. Ma przyszłość, 
nie dlatego, że pobił Szulca w stosunku 6:3, 
6:3, a dlatego, że gra miękko, pracuje wszy- 
stkiemi mięśniami i całem ciałem, nieraz vó- 
wnie skutecznie, jak stylowo. 

Później była taka gra Dowborowa — Fior 
czakowa. Bardzo zajmująca, z wynikiem 6:2, 
6:1, co pozwoliło p. Dowborowej zmierzyć swe 
siły z Neumanówną. Ładnie gra p. Dowboro- 
wa, ale Neumanówna ładniej. Wygrała w sio 
sunku 6:2, 6:1. Na korcie Neumanówna jest 
ruchliwa, gra z zacięciem, z temperamentem, 
i ambitnie. W grze mieszanej Neumanówna, 
Majewski (Warszawa) contra Grabowieccy, 
para pierwsza rozgromiła wilnian 6:1, 6:0, 

piękne sukcesy. 

zupełnie jak wczoraj Kewesa z Olechnowiczo- 

WĄ. / 
Oto dałej Piotrowicz, Przegaliński przeci- 

wko dwóm Łotyszom: Alksnis, Zelite. Wynik 
rewelacyjny. Para wileńska bije Łotyszów. 
Najlepszym był niewątpliwie Alksnis. Poza- 

tem wilnianie widocznie nie byli ze sobą zgra- 

ni. Zdarza się, że'jedćn zabiera drugiemu 

piłkę i przegrywa. Piotrowicz jest o wiele 
lepszy od Przegalińskiego, który świetnie rcz 
poczynał swą karjerę tenisową jeszcze na za- 
wodach szkół średnich. Ale Zelite za dużo 
psuje. Wilnianie nie mają taktyki, wciąż po- 

dają słabe piłki na zabójczy smecz Alksnisa, 

błyskają tylko od czasu do czasu świetnemi draj 
fami. Raz po raz wali Alksnis z góry w dół, 
ścina przy siatce, nie można jednak najlep- 

szemi „overhand'ami'* zastąpić drugiego wra- 
cza. Łotysze przegrali, 

Kewes jeszcze raz staje w szranki i ser- 
waje do. wavszawianina Małeużyńskiego. Gre 
była ciekawa a tak zacięta, że w drugim se- 

cie doprowadziła do 26 gemów! Wynik —6:3, 
12:14, 6:2 dla Małeużyńskiego. Tenże Małeu- 

żyński stan;ł następnie wraz z Majewskim 

przeciwko Bukowskiemu i Kornelukowi. Rzeź 
niewiniątek i 6:0, 6:0. 

„Zagraniczne““, ale niezbyt ciekawe by o 
spotkanie Alksnis, Strausmane — Zalite, Flor 
czakowa — 6:2, 6:3. 

Po obiedzie długo czeka publiczność, za- 
nim wybrańcy zecheą nas zbliżyć do finału. 

Mecz piłkarski Polska—Austrja 

  

W ub. sobotę odbył się na boisku Skry w Warszawie mecz piłkarski o robotnicze mi: 
stwo Europy pomiędzy reprezentacjami Polski i 

ka w stosunku 4:1 (1:1), Na 

  

   Austrji. Zwyciężyła drużyna austrjac- 
zdjęciu moment z zawodów 

Mecz lekkoatletyczny Polska—Czechosłowacja 
POLACY WYGRALI RÓŻNICA JEDNEGO PUNKTU 

WARSZAWA PAT. — W niedzielę ra 
stadjonie Legji zakończony został mecz mię- 

dzypaństwowy lekkoatletyczny Polska — Cze 

chosłowacja. Zwyciężyli w ogólnej klasyfika- 

cji Polacy w nieznacznym stosunku 79.5:78.5. 
Poszczegolne wyniki:. 

110 metrów, przez płotki: 1) Komanex, 

(Czechosłowacja) 16.1, 2) Nowosielski 16.3. 

8) Niemiec. Drugi Czech nie startował. 

(Wieczorex miał wczoraj 15.6). 

Tyczka: — Pierwsze miejsca zajęli 3-0j 
zawodnicy z jednakowym wynikiem 370 cm. 

mianowicie Markl, Sznajder i Kluk, czwarte 
przypadło Swobodzie 360 cm. 

200 metrów: —1) Hajduk 23 sek., 2) Ri- 
niakowski 23.1 s. ,3) Łopacki, 4) Engl. Binia- 
kowski wywalczył drugie miejsce dopiero na 

finiszu. Engl, który przekroczył metę na 3-3n 
miejscu, został zdyskwalifikowany za prze- 

kroczenie swego toru. 

Dysk: — 1) Heljasz 43,85; *2) Douda 
43.46, 8) Vitek 42,78, 4) Siedlecki . 

800 metrów: — 1) Rosicky 2 min., 2) Kuź 

micki 2:00,6, 3) Kucharski. г 
Skok wdal: — 1) Sikorski 688; Luckhaus* 

684, 3) Hoffman 683.5. 
5000 metrów: 1) Fiałka 15:20,4, 2) Sle- 

Kasa Chorych zostanie 
zlikwidowana 

W ministerstwie opieki społecznej oprae.- 

wywane są obecnie projekty rozporządzeń wy 
konawczych do t. zw. ustawy scaleniowej. U- 

stawa ta przewiduje zlikwidowanie szeregu 
zakładów ubezpieczeniowych i instytucyj, m. 

in. kasy chorych i utworzenie na ich miejsce 

czterech wielkich ubezpieczalni, a mianowi- 

cie: zakładu ubezpieczeniowego pracowników 
umysłowych, zakładu ubezpieczeń emerytal- 

nych robotników, zakładu od wypadków i za- 

  

*« kładu ubezpieczeń na wypadek chorób. 

W myśl ustawy zakład ubezpieczeń pra- 
cowników umysłowych przejmie całość majat- 

ku i: zobowiązań (wynikających z ustawa- 
dawstwa socjalnego) wszystkich podobnych, 

€ dotychczasowych instytucyj w Warszawie, Po 

znaniu, Lwowie itp. Na własność zakładu u- 

bezpieczenia na wypadek chorób przejdzie 

całość majątku związku kas chorych wraz z 
jego zobowiązaniami. < 

Wprowadzenie w życie postanowień usta-, 
wy nastąpi definitywnie w dniu 1 stycznia 
1934 r. : 

Nowošcią będzie wprowadzenia nowego G- 
bezpieczenia, t. zw. inwalidzkiego dla robot- 
rików, równającego się ubezpieczeniu na sta- 

rość. Przepisy tego ubezpieczenia uzyskują 
jednak moc prawną nieco później. W każdym 

razie stwierdzić trzeba, że składka ubezpie- 
czenia inwalidzkiego, która wynosić będzie 
5,2 proc., zarobku, spowoduje pewien wzrost 
obciążenia socjalnego dla pracodawców jak i 
ia pracobiorców: ч 

Wraz z wprowadzeniem w życie ustawy 
scaleniowej nastąpi powołanie do życia spe- 

cjalitej izby ubezpieczeń. Chociaż siedzibą iz- 

by będzie Warszawa, to obejmie ona swem 
działaniem całe państwo. Izba będzie powoła- 
na do koordynowania pracy poszczególnych 

zakładów ubezpieczeniowych, które powstaną 
na miejsce kasy chorych, ZUPU i innych. 

  

20 KILOMETRÓW NAD ZIEMIĄ 

MOSKWA PAT. — Start wojskowego 

stratostatu „ZSRR** odbędzie się 6 września. 

Lecą lotnicy Prokofjew i. Birmbaum. Lot ma 
trwać 40 godzin, przyczem. osiągnięta ma byś 
wysokość 20 tysięcy metrów. Lot naukowej 

ekspedycji do stratosfery odłożono do końca 

miesiąca. 

   
yedyńcza pań Neumanówna przeciwko 

wieekiej. Mnie się zdaje, że p. Grabo- 

wiecki. grała dużo ponad własne możliwości. 
Może się tylko zdaje. Obie panie, jak to 0a- 

nie, grają długiemi piłkami, a p. Neumanów- 

na tylko dwa razy podeszła do siatki. Niektó 
те daji, były piękne, silne, zdecydowanie о- 
pałiowane. Przy stanie 4:1 sędzia nie zauwa 
żył auta, przyczem zaliczył niesłusznie punk* 

na rzecz p. Grabowieckiej. P. Neumanówna 

ciągle atakuje, a p. Grabowiecka broni się 

pięknie i doprowadza na swoją niekorzyść 

do wyniku 6:2, 6:3. Ponieważ Łotyszka uprze 

dnio odpadła, p. Neumanówna wygrała tur- 

niej. Brawo, brawo! 

Wreszcie długo oczekiwany Grabowiecki 
występuje o prawo do finału z Małcużyńskim. 

Małcużyński jest graczem bardziej wszech- 
stronnym, ale Grabowiecki lepszym. To, co 
powiedziałem na początku o braku skali u te- 
nisistów wileńskich, dałoby się zastosować w 

tem spotkaniu. Grabowiecki góruje nad war- 

szawianinem, góruje do tego stopnia, że na- 

rzuca mu swój system gry. Mecz, kfóry był 

jednym z najbardziej emocjonalnych, był jed 
nocześnie najnudniejszy w świecie. Kto się 
choć trochę orjentuje w tenisie, temu wystar- 
czy, skoro powiem, że przez całe 29 gemów 

meczu, był' jeden jedyny „wolej* i dwa 
razy Grabowiecki „zezopował'* piłkę na aut. 
Pozatem nużąca, silna, ale piekielnie jedno- 
stajna wymiana drajfów. Każdy serwis był 

przyjęty, a następnie drajf za drajfem, mniej 

zacek 15.21,2, 3) Koscak. Kurpessa wycofał 
się bez walki. 

Sztafeta 4X400 przyniosła formalną kię- 
skę naszemu zespołowi, który ukończył bieg 

na kilkadziesiąt metrów za Czechami. Sztafe- 
ta czeską ustanowiła nowy rekord Czechosło- 
wacji wynikiem 3:22.6. Polacy biegli w skła- 

dzie: Marciniec, Kucharski, Kostrzewski, B:- 
niakowski. Marciniec i Kucharski stracili po 

15 metrów każdy. Kostrzewski b. ładnie i 

ambitnie odrobił część straconego terenu, na- 
tomiast Biniakowski pobiegł zupełnie bez 2.n- 

bicji i przyszedł na metę daleko za Knonie- 
kym. 

Gdzie podziało się 
4.000 dolarów 

PRZESŁANE Z WILNA, W LIŚCIE WAR- 
TOŚCIOWYM 

Niezwykle tajemnicza kradzież 4 tysięcy 
dolarów wydarzyła się w żydowskiej instytu- 

cji samopomoconej „Joint'*, znanej pod na- 
zwą „Kolegium inspektorów A.J.R.F.'', któ- 
rej centrala na Polskę mieści się przy ul. Ja- 
snej 11 w Warszawie. Instytucja ta ma na 
celu udzielanie kredytów żydowskim bankom 
spółdzielczym z funduszów, otrzymywanych 

od kapitalistów żydowskich z Ameryki. Zro-- 
zumiałe więc jest, iż operuje poważnemi su- 
mami. s 

Do dyrekcji „Kolegjum  inspektorów'' 
nadszedł list od żydowskiego banku spółdziel 
czego z Wilna, z żądaniem  jaknajszybszego 
wystawienia pokwitowania na sumę  4.000- 

dolarów, które bank wileński przesłał w liście 
wartościowym. Bank ten dziwił się, iż pokwi- 

towania takiego dotychczas nie otrzymał, po- 
mimo, iż pieniądze wysłano przeszło dwa ty- 
godnie temu. Ponieważ list taki z pieniędzmi 

do warszawskiego „Kolegjum inspektorów*' 
nie wpłynął, dyrektor tej instytucji p. Flaum, 
zarządził poszukiwania. W pierwszym rzędzie 

przesłuchano wszystkich urzędników, żaden 
jednak z nich o zaginionych pieniądzach nic 
nie wiedział. Wysłano wtedy reklamację na 
pocztę. Skutek tej reklamacji był nieoczeki-- 
wany. 

Poczta przedstawiła pokwitowanie z od- 
bioru poszukiwanego listu wartościowego, pod 
pisane przez jednego z wyższych urzędników 

instytucji, inspektora Ignacego W., zamiesz- 

kałego przy ul. Polnej 64. Zapytany, co zto- 

bił z listem, p. W. twierdzi, że listu takiego 
wogóle nie otrzymał. Kwitował często z od- 
bioru korespondencji pocztowej, robił to jed- 
nak przeważnie 'automatycznie, nie sprawdza- 
jąc otrzymanej poczty. Listy polecone i war- 
tościowe oddawał do poszczególnych działów 
biurowych instytucji i więcej się niemi nie 
interesował. : 

Nie mogąc odnaleźć zaginionych pienię- 
dzy dyr. Flaum zawiadomił o kradzieży cen- 
tralę „Kolegjum inspektorów'* na Europę, 
mieszczącą się w Berlinie. Dyrektorzy tej cen- 

trali, p.p. Kahn i Szweićer, przysłali z Ber- 
lina specjalną komisję, która zajęła się wy- 
świetleniem sprawy. Równocześnie zawiado- 

miono warszawski urząd śledczy. Po przesłu- 
chaniu listonosza, który oddawał listy warto- 
ściowe do „Kolegjum inspektorów'', oraz u- 

rzędników tej instytucji, zarówno urząd śled- 
czy, jak i komisja berlińska, doszły do wnio- 
sku, że winę ponosi inspektor W. Postanowio- 
no też aresztować go. Sprzeciwił się jednak 
temu dyr. Flaum, który pracując z p. W.. 
przez szereg lat, wyrobił sobie o nim jaknaj- 
lepszą opinję i twierdzi, że pieniędzy ukraść 
nie mógł. ; 

Śledztwo prowadzone jest nadal przez 
urząd śledczy, narazie jednak nic nowego nie 
wykryto. Tymczasem p. W., choć pracuje je- 
szcze w „Kolegjum inspektorów'', pozostaje 
nadal pod zarzutem sprzeniewierzenią 4.000 
dolarów. В 

lub więcej przykryty z jednego końca, na diu 
gi koniee kortu. Żaden nie ośmielił się zb!i- 

żyć do siatki. Ani jednego loba, ani jednezo 
smecza, czopa itd. Obydwaj zawodnicy utrż: - 

mali przez cały ciąg gry jednakową taktykę 

rozsyłania piłek po rogach przeciwległych kor 

tu. Pozatem nic. Szczęściem sędzia conieco 

urozmaicił partję, szepeząc cicho punkty, nie 

mające nie wspólnego z istotnym stanem gry. 
Zaliczył Grabowieckiemu punkt, kiedy piik:. 
przeszła o pół metra przez dziurę w sia'ce 

(„Międzynarodowy turniej'* z dziurawą siat- 

ką!). Następnie Grabowiecki wygrał piątego 

gema w pierwszym secie — a tym razem 

„sędzia „nets'* policzył za dziurę. Tem zapew- 

ne chciał wyrównać poprzedni błąd, publicz- 

ność jednąk domagała się głośno zmiany sę- 
dziego i przebąkiwała coś o kaloszach. W re 

zułtacie zmieniono sędziego, a Grabowiecki 

wygrał 6:4, 4:6, 6:3. 

Jednocześnie Majewski grał na drugim 

korcie z Alksnisem. Tu znów gra była cieka- 

wa, pełna werwy i dobrego stylu. Majewski 
rosiadał niemniej opanowany smecz. W koń- 

cu pokonał Łotysza 6:1, 6:4. 
Jakkolwiek wileński turniej „międzynaro- 

dowy““ ma się do międzynarodowych turaie- 
jów „nie-wileūskich““, jak 0:6, szezerze na- 
mawiam do zobaczenia ostatecznych rozgry- 

wek dziś, w poniedziałek. aż.



  

centralna Kosa Spółek Rolniczych 
ZAŁOŻONA. 

  

W 1909 r. 

ODDZIAŁY: WARSZAWA, KRAKÓW, LWÓW, TORUŃ, ŁUCK, WILNO 

KAPITAŁY WŁASNE Dn. 1. VII-33 1. — ZŁ. 6.909,000. — 
Przyjmuje wkłady na rachunki bieżące 

(wkłady zwrotne na każde żądanie lub terminowe) i zapewnia 

najwyższe oprocentowanie — obecnie do 8 proc. 
Zebrane fundusze Centralna Kasa przeznacza na finansowanie 

(czekowe) i książeczki oszczędnościowe 

rolników, zorga- 
nizowanych w 3.000 — różnych spółdzielni rolniczych. 

670.000 
rolników z tych spółdzielni gwarantuje i 

"Kasy całym swoim majątkiem: ziemią, budynkami i inwentarzęm. 
za pożyczki z Centralnej 

DAJE WIĘC CENTRALNA KASA CAŁKOWITE ZABEZPIECZENIE 
I NAJWYŻSZE OPROCENTOWANIE WKŁADEK. 
OSZCZĘDZAJCIE I LOKUJCIE SWE OSZCZĘDNOŚCI 

CENTRALNEJ KASIE SPÓŁEK ROLNICZYCH 
w Wilnie, ul. A. Mickiewicza Nr. 28, Tel. 13-65. 
  

Tak, a nie inaczej 
KOMEDIA W 3-ch AKTACH MARJUSZA 
MASZYŃSKIEGO W TEATRZE LETNIM 

Akterka (Mira Grelichowska), którą pra- 

gnie zdobyć Dyrektor (Alfred Łodziński), po- 
zuaje w parku włócz: yński) 
w momencie gdy u ę strach, 

bo włóczęga ma rewolwer, z którego chce 

zastrzelić; potem zainteresowanie się niezwy: 

kłą sytuacją; potem rozmowa — emocjonują- 
cy flirt znakomitej Aktorki z obdartusem.. 

Ale obdartus jest poetą: układa za kieliszek 
wódki piosenki dla podwórkowych śpiewaków: 
Od słowa do słowa, i obdartus komponuje 

dla Aktorki wie , który ona wplecie do 

swej reli. Wie k kończy się sentymental- 
ną prawdą, że miłość to ból rozstania. Więe 

miłość. Więc włóczęga otrzymuje od Aktorki 

bilecik pale sy do dyrektora teatru: niech 
włóczęga napisze sztukę (on już ją ma w 

Dyrektor tę sztukę wystawi. 

1 rzeczywiście włóczęga pisze sztuk Ww 

    

   

  

  

    
  

    
  

    

    

    
—- drogim akcie zjawia się u Aktorki już jako 

porządnie ubrany pan. Właściwie nie pan lec.. 

facet, jak wyraża się o nim manikiurzystka. 

Dyrektor dał mu nawet zaliczkę, bo sztuka 
będzie sensacją: napisał ją przecie włócz 

bezrobotny, obdartus... Mało tego, w sztuce 
główne role zagrają: Aktorka razem z włóczę 

gą. Chodzi tylko 0 zakończenie. Włóczęga 
chce w 3-im akcie swej sztuki popełnić samo- 

bójstwo, ale Dyrektor nie zgadza się, sztuka 

bowiem musi mieć wesoły koniec: publi 

ność te lubi. Akt trzeci wobec tego przero- 
biono. , Р Я 

I oto, ten trzeci akt, jewreinowo - piran- 
delliczny, odgrywa się przed publicznością i 

jako sztuka Marjusza Maszyńskiego i jako 
sztuka włóczęgi. Scena przedstawia i scenę 
prawdziwą i jednocześnie scenę na scenie. 

Aktorzy grają podwójne role: Mira Greli- 
chowska jest i Aktorką i bohaterką sztuki 
włóczęgi; Marjusz Maszyński jest i auto- 

rem całej sztuki, i włóczęgą, który napisał 
sztukę, i aktorem w tej sztuce włóczęgi. Na- 
turalnie, że-takie zgrabne skomplikowanie 

ról i sytuacyj odsłania wielkie możliwości ko 

medjowe. E naturalnie, że taką rolę mógł za- 
grać tylko Marjusz Maszyński w sztuce na- 
pisanej przez siebie dla siebie. Gdyby roię 
uutora-aktora do kwadratu, zagrał kto inny, 
sztuka mogłaby się wydać błahą z całą jej 
piosenkową filozofją miłości: bo miłość: to ból 
rozstania, bo miłość to' wieczność, bo miłość 
to śmierć... Ale Marjusz Maszyński gra, i je- 
go tałent aktorski dowodzi niezbicie, że po- 
wodzenie każdej sztuki jest wyłączną zasłuzą 
aktora. 2 jw. 

D-r. JEDWABNIK 
powrócił 

« Wileńska 22, tel. 178. 

  

  

    

   

    

  

  
  

> |MEOCARNIE, KIERATY, 
WIALNIE, TRIEURY, 

SIECZKARNIE, 
oraz różne inue maszyny, narzędzia i przy. 

bory sezouu zimowego 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
Wilno, Zawalna 11a | 

Skład maszyn i narzędzi rolniczych. 

  

   
ZADANIE NR. '35. 

A Kubbel — Leningrad — Cas. ces. Sza 
cehist. 1909-10 r. 

Białe: K hó; G eb; S dl; #3; piony a3, 
b4, e5, e5, d6, e2, h2 (11). 

Czarne: K eż; G b7; piony: dr, #5; (4). 
Mat w trzech posunięciach. 

ROZWIĄZANIE ZADANIA NR. 31. 

Dr. E. Cauveren — Holandja — Western 
Daiiy Mereury, 1903 r. 

1. H g8—d8! z groźbą. 2. 
3. H g5—e5; mat. 

1... K d5Xe4; 2. H d8—h4t ; K 

3. 8 a5—e4; mat. 
1 К d5Xe4; 2. H d87h4+- ; K 

З. G flet; mat. 
1. S b7Xa5; 2. H a8Xd6+; K 

3. H d6—e5; mat. 
1... e6—e5; 2. W e4Xeót; K d5Xdź; 

3. 8 a5—c6; mat.. 

PARTJA NR. 31. 

Caro — Kann 

grana na turnieja w Budapeszcie. 

H d8—45 7; 

ei—05; 

e4—dó; 

d5Xei; 

L. Steiner. H. Miller. 
BIALE: CZARNE 

L e2—e4; е7—с6. 
® в2=-е4.. d7—d5. + 

3. e4Xd5. c6 X d5. 
4. 4Xd5. S g8—16. 

„ Czarne zrezygnowały z natychmiastowego 
cia piona hetmanem, obawiając się utraty 

pa i licząc, że białe będą miały poważ- 
Re łopoty z obroną słabych pionów @2 i dó. 

5. G.f1—b5+. G c8—d7. 
6. G b5—ed4. | b7—b5. 

„, Czarne, aby odzyskać piona, muszą osła- 
i skrzydło hetmana: . . 

Т. G e—2. S. 16Xd5. 
8. S bl—c3. S d5—14. 
© 42-44 Sf4Xg2. - 
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Z życia Straży w zakątku na 
wileńszczyźnie 

Oto w cichym, zapomnianym i odludnym 

zakątku powiatu Święciańskiego we wsi Polesie, 

gminy Łyntupskiej, istnieje od niespełna roku, 

Straż Pożarna, składająca się wyłącznie z mało- 

rolnych gospodarzy wsi za wyjątkiem jednej 

osoby — miejscowej nauczycielki i pomimo tak 

uciążliwych warunków pracy i ogólnego zubo- 

żenia ludności jednak i tam wre życie strażac- 
kie i rokuje nadzieje na.powstanie silnej pla- 

cówki strażackiej : 

W wielkiej mierze trzeba przypisać zasługi 

położone przez miejscową kierowniczkę szkoły 

powszechnej w Zalesiu p. Marję Jankiewiczową, 

która na prośbę Zarządu Straży, niemogącego 

podołać całokształtu prac organizacyjnych w 

Straży, chętnie zabrała się do pracy, przyjmu- 

jąc mandat sekretarki Straży i prowadząc w tei 

Straży prace kulturalno-oświatowe i kancela- 

laryjną, żywo interesując się sprawami pożar- 

nictwa i dążąc do podniesienia Straży do jak- 
najwyższego poziomu w tak trudnych warun- 

kach pracy. Zarząd Straży, składający się z rol- 

ników ną czele z prezesem, druhem Pauksztełło 
Karolem nie traci nadziei i chętnie bierze się 

do pracy, znosząc cierpliwie wszelkie niepowo- 

dzenia, Stojące na przeszkodzie Druh Łukasze- 

wicz Mikołaj — naczelnik Straży, który skończył 

kurs dla naczelników, pełen zapału do pracy 

szkoli strażaków intensywnie niezważając na 

brak jeszcze harzędzi do ćwiczeń. Druh Waszki- 

niel Adam — skarbnik gromadzi fundusze dla 

Straży, poświęcając na to dużo czasu i wraz z 

innymi członkami Zarządu ściąga składki człon- 

kowskie. Staraniem p. Marji Jankiewiczowej -— 
nauczycielki urządzono kilka przedstawień i za- 
baw, które dały pewien dochód, za co kupione 

zostały drobne narzędzia przeciwpożarowe i 
część umundurowania dła strażaków. Nie po- 

siadają dostatecznych funduszy na kupno sikaw 

ki, Straż złożyła podanie o udzielenie zapomogi 

w pestaci sikawki, która ma niebawem nadejść. 

W niedalekiej przyszłości Zarząd Straży nosi 
się z zamiarem pobudowania remizy sposobem 

gospodarczym, zorganizowania żeńskiej druży- 
ny samarytańsko-pożarniczej, oraz wiele innych 

ma na widoku poczynań. Należy zaznaczyć, że 

Straż ta ma już zapoczątkowaną bibljotezzkę 

fachową z dziedziny pożarnictwa i prenumeru- 

je Gazetę Strażacką. 

Życzymy tej Straży jaknajlepszych wyni- 
ków w pracy i urzeczywistnienia jej przedsię- 

wzięć, aby ten zapał nie zgasł, a wybuchał co- 
raz większem płomieniem i obejmował inne 

straże. Druhom, członkom zarządów tam gdzie 
nie możecie podołać sami pracy w Straży, czy 

to brak wam inicjatywy, lub nie jesteście natyle 

uzdolnieni, albo też nie możecie, czy nie umiecie 

prowadzić pracy šwietlicowej, kulturalno-ošwia 

towej, a tam, gdzie są szkoły, radzimy zwrócić 

się do miejscowego nauczycielstwa a napewno 

wam ci ludzie nie odmówią i przyjdą z pomo- 

° са а zobaczycie jak praca pójdzie żywszem tem 

pem. J. H. 

ZAPISUJMY SIĘ NA CZLONKOW TOWARZY- 
STWA POPIERANIA BUDOWY PUBLICZ- 

NYCH SZKÓŁ POWSZECHNYCH 

Zapisy przyjmuje Inspektor Szkolny i Kiero- 

wnicy wszystkich Szkół Powszechnych. Tam 

też nabywać można cegiełki Towarzystwa po 

5 gr., 10 gr., 20 gr. 50 gr.i 1 zł. 

  

    
10. K e1—f1. S g2—h4. 
11. G ė1—-f4. * z  27—a6. 
13. W al—el. 2 G d'—c6. 
12. S <3—d5. + W a8—a7. 
14. S d5—c7+. W a7XeT. 

15. G f4 XT. H d8—dó. 
Czarne nie mogą bić gońca hetmanem xe 

względu na 16. d4—d5, oraz 17: d5Xe6, z о- 

twareiem linij „e* i „d** dla białych tigur. 

  

16. 12— S b8—d7. 
17. H д1—2. G c6—b7. 
18, G c7—g3. 
Czarne poddały się, bo nie mogą uniknąć u- 

traty skoczka h4, ze względu na groźbz ma- 

ta: ч 
19. H c2—ę48+ 3 G bTx e8; 
20. W elXc8. mat. 

Krótka, w ostrym i ładnym stylu grana 
partja. 

ZAMACH NA LASKERA! $ 

W ostatnim numerze Wiener  Schachzei- 
tung podana jest bardzo ciekawa wzmianka 
z gazet amerykańskich o zamachu na byłego 
mistrza świata dra E. Laskera. 

Dr. Lasker, przejeżdżając samochodem 
przez m. Chicago, został na jednej z ruchli- 
wych ulic miasta znienacka napadnięty przez 
dwóch murzynów. W obronie własnej wydo- 

mistrz szachów re- 
welwer i tem zmusił murzynów do ucieczki. 

Rzeczywiście nieeodzienne zdarzenie!! 

TURNIEJ WARCABOWY O MISTRZO- 

STWO M. WILNA 

Dnia 9 września br. o godz. 19:ej w 1o- 
kalu Wil. T-wa Szachowego odbędzie się roż 
poczęcie dorocznego turnieju o mistrzostwo 
Wilna na 1933 r. w warcabach. 

Udział w turnieju bierze kilkunastu wy- 
bitnych warcabistów m. Wilna. | 

s +3 CUM IŁ 

"Tydzień sportowy. 
- Bleg kolarski „dockeła Polski 

  

DZIŚ UCZESTNICY BIEGU PRZYBYWAJĄ DO WILNA 

Na wzór francuskiego biegu kolarskiego 

4,Tour de France, polskie władze kolarskie 

zorganizowały t.zw. „Bieg dookoła Poiski, 1n1- 
prezę zakrojoną na wielką skalę, swego ro- 

dzaju maraton kolargki. Imprezę szczycącą Się 

wysokim protektoratem Pana Prezydenta Rze- 
czypospolitej. 

Tegoroczna trasa „Biegu dookoła Polski“ 
licząca 1722 klm, długości przewiduje Wilno 

jako jeden z etapów przyczem.w dniu 5 bm. 

zawodnicy korzystać będą z całodziennego 

odpoczynku. W celu należytego zaopiekowania 
się uczestnikami biegu oraz komisją sędziow- 

ską podążającą wraz z zawodnikami stwo- 

rzono specjalny komitet przyjęcia gości. 
W skład komitetu tego, pod przewodnic- 

twem p. starosty Kowalskiego, weszli przedsta- 

wiciele władz rządowych i samorządowych, 
klubów sportowych i prasy. Komisja podzie- 

Ша swe prace pomiędzy trzy podkomisje: 

techniczno - gospodarczą z pp.nacz. Wiśniew- 

skim, radcą Reissem i por. Dłużniewskim, to- 

warzyską, z mjr. Zdrojewskim i nagród z p. 

prezydentem Maleszewskim na czele. 
Prace zostały rozdzielone i przygotowania 

do przyjęcia uczestników biegu już są zakoń- 

czone. 
Zawodnicy przybędą na metę (ul. Legjo- 

nowa) w dniu 4pp. Przybędą z Grodna po prze- 

jechaniu czterech etapów: Warszawa-Toruń 

213 klm. Toruń-Ostrołęka 248 klm. Ostrołęka - 

Grodno 199 klm i Grodno - Wilno 184 klm. 

Po zameldowaniu się u komisji sędziows- 

kiej i krótkim odpoczynku zawodnicy odjadą do 

koszar 3 baonu Sap, gdzie przygotowany będzie 

posiłek i nocleg, 
Wtorek—to dzień zasłużonego odpoczynku 

po trudach czterech etapów. Korzystając z te- 

go -goście zwiedzą Wilno i Targi Północne, 
wezmą udział (prawdopodobnie) w wycieczce 

statkiem do Werek,a wieczorem będą w teatrze, 

We środę o godz. 10 m. 30 uczestnicy bie- 

gu zbiorą się na placu Katedralnym aby wyru- 

szyć na ul. Legjonową gdzie odbędzie się start 

do piątego etapu biegu Wilno - Lida, przez Ej- 

szyszki, Raduń. 

Na starcie — jeśli tak można powiedzieć, 

honorowym— na placu Katedralnym odbędzie 

się wręczenie nagród ufundowanych przez wi- 

leńskie organizacje sportowe, P. W .i W. F. 

oraz tirmy, Na miejscu startu i mety przy ul. 

Legjonowej udekorowanym wstęgami i zielenią, 

zbiorą się niewątpliwie tłumy publiczności żywo 

interesującej się kolarstwem, sportem na całym 

świecie b. popularnym u nas w Wilnie, niestety 

dość zaniedbanym. Może właśnie wyznaczenie 

trasy biegu przez Wilno będzie bodźcem dla 

miejscowych kłubów kolarskich. 
W biegu dookoła Polski startują najwybit- 

niejsze nasze siły zawodnicze. Między innymi 

startuje zwycięzca pierwszego biegu Więcek 

drugiego—  Stefański,mistrz Polski na szosie 

Korsak -Zalewski, Michalak, Kiełbasa, Duda 

Olecki oraz ukrywający się pod pseudonimem 

„Igo“ kpt. Laurentowski. Ogółem 53 zawod- 

ników a w ich liczbie — co jest-dla nas naj- 

większą sensacją— wilnianin Kalinowski (Ogn) 

Kto zwycięży trudno przewidzieć. Sfery 

sportowe typują Kiełbasę,tak przynajmniej było 

przed biegiem. Na szosie uwidoczniło się co 

innego. W pierwszym etapie zwyciężył Wasi- 

lewski (Świt) przed Zielińskim (Orkan) w dru- 

gim Konopczyński (Świt) przed Lipińskim. 

Nie obeszło się bez wypadków. Zeszło- 

roczny mistrz Stefański wpadł w rów i musiał 

wycofać się z biegu. Korsak-Zaleski jedzie z po- 
bitą ręką i nogą. Kiełbasa musiał już zmienić 

rower. 
Bieg budzi w Wilnie zrozumiałe zaintere- 

sowanie, to też rojno dziś będzie na mecie, a 

jutro na starcie. 

Nadmienić należy, że nad bezpieczeństwem 

zawodników na trasie czuwać będzie policja, 

oraz woj. inspektor ruchu kołowego р. ]. Iwań- 

kowicz, który też wziął na siebie trud urządze- 

nia i udekorowania mety i startu przy ul. Le- 

gjonowej. 

Ogólna organizacja biegu spoczywa w rę: 

kach Warsz. T-wa Cyklistów. 

DR. CETNAROWSKI ZMARŁ 
KRAKÓW. PAT. — Wczoraj zmarł nagle w 

Krakowie dr. Cetnarowski, długoletni prezes 
PZPN i Cracovii. Р 

III-ci wyšcig kolarski „dookota Polski“ 

  

W piątek rano wyruszyło z Warszawy 46 kolarzy, biorących udziat w III-cim wyšcigu do-  kowane wiatry zachodnie i północno - zacho 
okoła Polski. Na zdjęcin kolarze w parę minut po starcie który miał miejsce na Dynasach 

  

Mistrzostwa Polski w koszykówce 
Tegoroczne rozgrywki o mistrzostwo Pol- 

ski w koszykówce męskiej przeprowadzone bę- 

dą w ten sposób, że finaliści grać będą w trzech 

grupach. Grupę A tworzą: Polonia (Warszawa) 
i Ognisko (Wilno), grupę B AZS (Poznan), 

Gryt (Toruń) i WKS (Łódź) i grupę C, YMCA 
(Kraków) i Dror (Lwów). 

Największe szanse do zdobycia tytułu mi- 
strza Polski posiadają YMCA i Polonia. 

Gdyby drużyna Ogwiska sprawiła niespo- 
dziankę, byłoby bardzo przyjemnie. 

„ Mistrzostwa Polski w koszykówce żeńskiej 
odbędą się łącznie z mistrzostwami w koszy- 

kówce męskiej w Toruniu w dniach 23 i 24 
W Łodzi odbędą się zawody 'w dniach 9, września, przedtem jednak odbędą się rozgrywki 

i 10 września, przyczem w pierwszym dniu 
zmierzą się AZS z Gryfem, drugiego — WKS 
z AZS, a popołudniu WKS z Gryfem. 

W grupie A ze względu na mniejszą ilość 
uczestników, rozegrają tylko jeden mecz. Odbę- 
„dzie się on w Warszawie w dniu 10! września 
między Polonią a Ogniskiem, wreszcie w grupie 
C w tym samym dniu we Lwowie spotkają się 
Dror z YMCA. : 

Finałowe spotkania odbędą się w Toruniu 

w dniach 23 i 24 września w ten sposób, że 

mistrz grupy B gra z mistrzem grupy A., na- 

stępnego natomiast dnia mistrz grupy A z mi- 
strzem grupy C i mistrz grupy C z mistrzem 
grupy B. ` 

półfinałowe. W tej konkurencji zgłosiły się: 

Cracovia, Polonia (Warszawa), Makabi (Wilno) 

i mistrz Lwowa, gdzie dotychczas sytuacja nie 

jest jeszcze wyjaśniona. Tytułu mistrza Polski 

broni IKP. Łodzianie z braku przeciwnika prze- 
chodzą odrazu do finału. 

Półfinałowe spotkania rozegrane będą 10 

września, W Krakowie grają Cracovia — mistrz 
Lwowa, w Wilnie Makabi — Polonia, W fina- 
le w pierwszym dniu IKP grać będzie ze zwy- 

cięzcą meczu Makdbi — Polonia, drugiego dnia 
natomiast odbędą się dwa mecze: zwycięzca me 

czu Makabi — Polonia ze zwycięzcą Cracovia— 

mistrz Lwowa i IKP ze zwycięzcą zawodów 

Cracovia — mistrz Lwowa. 

OKR. WILEŃSKIEGO 

Wieczorek mistrzem dziesięcioboju 
Wczoraj odbyły się na Pióromoncie zawo- 

dy lekkoatletyczne: dziesięciobój o mistrzostwo 
okr. wileńskiego. Stanęło do niego dwóch tyl- 
ko zawodników: Wieczorek WKS (3 B. Sap.) 
i Molicki (Sokół), 

Mistrzostwo zdobyt bezapelacyjnie Wieczo- 
rek, uzyskując 70827,55 punktów. Molicki uzy- 
skał 51241,65 pkt. 

Wynik Wieczorka jest znacznie lepszy od 

zeszłorocznego i świadczy wymownie, że za- 
wodnik ten stale rozwija się. Wskazuje na to 
specjalnie doskonały wynik w biegu na 110 mtr. 

przez płotki, Czas 15,6 sek. jest zaledwie o jed- 
ną w gorszy od rekordu Polski i wysu- 
wa Wieczorka na czoło płotkarzy polskich. Po- 
zostałe wyniki uzyskane przez Wieczorka są na- 
stępujące: biegi 400 mtr. — 56 sek., 100 mtr. 
— 11,6 sek., 1500 mtr. 4 m. 59,6 sek.; skoki: o 
tyczce — 3,40 mtr., wzwyż — 1.60 mtr. w dal 
— 6,52 mtr.; rzuty: kula — 11.22, dysk — 37,88, 
oszczep — 52,45. 3 

Po wczorajszych zawodach możemy być 
pewni, że Wieczorek będzie zaliczony do składu 
reprezentacji Polski na mecze międzynarodowe. 

Dwie porażki Hasmonei z Równego 
Przez dwa dni gościła w Wilnie drażywa 

piłk z Równego, Hasmonea, mistrz ok. 
wołyńskiego. W pierwszym dniu przeciwni- 
kiem kandydatów na ligoweów był team, > 
żony z graczy klubów żydowskich, w du 
drużyna WKS-u. Obydwa spotkania + 
czyły się katastrofalnie dla gości, gdyż prze- 
grali: w sobotę 0:3 z teamem, a w niedzielę 
0:8 z wejskowymi. 

Ten ostatni wynik uzyskany przcz dru 
żynę WKS-u (bez Pawłowskiego) napawa 
nas otuchą, że mistrz nasz w rozgrywkach o 
wejście do Ligi da sobie radę z przeerwiika- 
mi. Skoro Hasmonea wyjechała pokonana 0:3 
— to Polonia stołeczna po swych wynikach 
z tą drużyną 2:1 i 2:2 będzie niezbyt sroż- 
nym przeciwnikiem dla wilnian, a Poluiia 

    

  

   
  

    

przecież typowana jest na zwycięzcę w wal- 
kach ligowych. 

Szkoła było sprowadzać tak słabą druży- 
nę. 

PODRÓŻUJESZ BEZ KŁOPOTU, 
  

  KORZYSTAJĄC Z SAMOLOTU! 
  

— 

Z pobytu p w.-ministra 
Składkowskiego 

Do pawilonu Iniarskiego na Targach wraz 
z p. wieeministrem Składkowskim, przybił 
były premjer p. Prystor. Przybył również pre 

zydent miasta dr Maleszewski. W westybųlu 
pawiłonu powitał p. wiceministra prezes T-wa 
Lniarskiego dyr. Maculewicz, dziękując gen. 

Składkowskiemu w gorących słowach za wspa 

niałą realizację programu polskiego Iniarstwa 
w dziedzinie wojskowości. Złożył również gen. 
Składkowskiemu podziękowanie dyr. Tyman, - 
imieniem komitetu porozumiewawczego Baza- 

rów Przemysłu Ludowego województw: wi- 
leńskiego, białostockiego, nowogródzkiego i 

poleskiego. Dyr. Maculewicz ofiarował p. wi- 
ceministrowi wydawnictwa T-wa Lniarskiego. 

* 

Międzykiubowe regaty “ 
wioślarskie 

Wczoraj zakończyły się międzyklubowe re- 

gaty wioślarskie, w których udział wzięły osady 

wileńskie oraz Grodna. 
W ogólnej punktacji zwyciężył AZS — 49 

pkt. przed Grodnem 48 pk. i WKS 40 pkt. Wi- 
ieńskie T-wo Wioślarskie zdobyło się na obsa- 

dzenie jednego tylko biegu i ten przegrało. 
Odkładając do jutra obszerniejsze sprawo- 

zdanie, podajemy tylko najciekawsze wiadomo- 
ści. Tak więc — Witkowski (PKS) przegrał 

w walce z.Poczobutem (Grodno). Kieśkiewi- 
czówna (Grodno) nie dokończyła biegu wal- 
cząc, bezskutecznie zresztą, z Plewakową. 

Zainteresowanie publiczności niewielkie. 

Ciągnienie dolarówki 
W dniu I b.m. odbyło się ciągnienie prem- 

jowej pożyczki dolarowej, serji Ill-ej, z wyni- 
kiem następującym: 

40.000 dol. padło na Nr. 1392937. 
8.000 dol. na Nr. 1310510. 
3.000 dol. na N-ry: 1363702 381658 850623. 
1.000 dol. na N-ry: 811565 198128 1465239 

747127 1269788. 
500 dol. na N-ry: 37588 947627 

W ezasie pobytu w Wilnie udali się pań- 

stwo Składkowscy do Borek, w odwiedziny do 

państwa premjerostwa Prystorów. Panu wice 

ministrowi towarzyszyli: szef departamentu 

intendentury płk. Masny i płk. intendentury 

Barzykowski. W czasie gościny w Borkach pa 

ni premjerowa Prystorowa, jako przewodm- 

cząca Komitetu Opieki nad Wsią Wileńską, 

który organizował skup tkanin lnianych na 
Wileńszczyźnie dla władz wojskowych, wyra- 

ziła w imieniu ludności wiejskiej wdzięczn 

p. gen. Składkowskiemu, jako też płk. Mast 
mu, który, wypełniające zlecenia p. wicemi- 
nistra, ustosunkował się nadzwyczaj życzliwie 
do akcji Iniarskiej. 

1057909 — 

   

  
    

1196567 462275 788807 1479433 275689 865027 у 

1100579. 
100 dol. na N-ry: 48484 1317565 756365, 

827343 684286 1184373 1402587 617040 1224174 
135035 77610 516507 484628 1003573 269657 
924754 938181 591952 365826 979217 217013 
899217 1319436" 701380 496138 666004 1269728 
611215 196041 951367 64297 932730 280434 
683316 1238061 486624 605414 189519 6915>Ś 
1397709 1195639 1346257 770267 1145190 
439443 1408475 399581 258654 1499140 1068334 
90795 451177 1436131 1008366 1186040 954917 

  

   
834497 1142535 294380 414061 465357 124341 e 
615498 994690 493994 958625 328646 12291 R 
82931 634831 458845 70171 686609 125455 AL 2! 

Do nabycia we wszystkich aptekem 

RESTA SBD 

towego, na którem przewodniczył dr. Wygodz- 
ki. 

Przed przystąpieniem do porządku dzienne- 
go dr. Wygodzki wniósł propozycję umorzenia 
procesu przeciw olejarni Kurlandzkiej, oskarżo- 
nej o.rzekome niestosowania się do uchwały 

„Związku kupców i przemysłowców o boikacie. 
Dr. Wygodzki przekonał się na podstawie przed 

936313 739027 1251676 1017933 1417219 1060845 

KRO 
wielk. 

  

  

EDSTWK RZ TST 2 S stawionych mu przez dyrekcję Olejarni ksiąg 
PONIEDZ, З ат dokumentów, że zarzut sprowadzania surowców. 
Dziś 4 Wschód słońca g, 4,32 z Niemiec, nie znajduje potwierdzenia. Wniosek 

przyjęto jednogłośnie. Następnie dr. Wygodzki 
Róży, Rozalji Zachód słońca g. 6,04 wygłosił referat o akcji bojkotowej  hitlerow- 

Jutro + skich Niemiec. Postanowiono zorganizowač biu 
Wawrzyńca ro informacyjne, którego zadaniem będzie in- 

formowanie-kupców, w jakich krajach można 
nabywać towary, mające zastąpić wyroby nie- 
mieckie. (k). : 

— Pan Z. Ch, Wczoraj w dzień pan Z.Ch. 
będąc na terenie Targów Północnych rozrzucał 
znowu pieniądze. Otoczył go momentalnie tłum. 
Interwenjowała policja. 

й TEATR I MUZYKA 
— Pożegnalny występ H. Kamińskiej w 

„Jim i Jil“. Dziš, w poniedziałek 4 b.m. o godz. 
8 m. 30 wiecz. nieodwołalnie po raz ostatni Te- 
atr Letni gra znakomitą komedję muzyczną „Jim 
i Jill“, ktora schodzi już z repertuaru. Śpieszcie 
się, kto jeszcze nie widział tak pięknej komedji 
jaką jest „Jim i Jill", gdyż jest to ostatnia oka 
zja ujrzenia jej i naszej ulubienicy p. H. Ka- 
mińskiej, która opuszcza już Wilno. Obsada 
premjerowa. Ceny miejsc propagandowe. 

Jutro i dni następnych występy Marjusza 
Maszyńskiego w doskonałej komedji „Tak a nie 
inaczej". . 

— „Len“, „Polska krew“. Dziś w dalszym 
= Roboty inwestycyjne. Obecnie na tere- ciągu widowisko okolicznošciowe z okazji Wy- 

nie miasta prowadzone są roboty ziemne w 13 stawy Lniarskiej i Targów Północnych. Część 

punktach, w których znajduje zatiudrienie po- pierwszą wypełni pokaz—rewja „Len z muzy- 

nad 350 bezrobotnych. «ką J. Świętochowskiego, w inscenizacji K. Wyr- 
UNIWERSYTECKA wicz-Wichrowskiego. Na tle pięknych dekora- 

3 В = cyj — przesuną się przed oczami publiczności 
— Dyrekcja Studjum Rolniczego Uniwersy- barwne obrazy, ilustrujące stopniowe przekształ 

tetu Stefana Batorego w Wilnie, niniejszem Po- canje włókna w piękną tkaninę. Zespół baleto- 
daje do wiadomości studentów Studjum Rolni- wy oraz B.Halmirska, Z. Rewkowski i L. Wol- 
czego, że nasmocy rozporządzenia ministerstwa łejko, biorą udział w interpretacji tego intere- 
W.R. i O. P., egzamina komisyjne, odroczo je sującego pokazu. 

i Po odbędą się w czasie od 19 do 30 W części drugiej widowiska ujrzymy pięk- 
września r.0: Pa Е c 4: „ną operetkę Nedb “ posiadają- 

Zapisy na egzamina Kancelarja  Studjuni Žž om m. Z: SE 
Rolniczego przyjmować będzie od 15 września Skich. oraz urozmaiconą efektownemi tańcami 
r.b. w godz. od 12 do 14-tej. e polskiemi. Udział bierze cały zespół artystycz- 

ny. Ceny miejsc od 25 gr. Pocz.'o' godz. 8 w. 
—- Wycieczka rzemieślnicza do Sowietów, 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 
GICZNEJ USB W WILNIE. 

Ciśnienie średnie 756 
Temperatura średnia +14 

Temperatura Najwyższa +2U 

Temperatura najniższa -+ 10 

Opad: 0,1 

Wiatr: cisza. 
Tendencja: spadek potem wzrost. 

Uwagi: dość pogodnie. 

PROUNOZA POGODY P.I.M.-a 

na dzień dzisiejszy: 

Zachmurzenie przeważnie duże, z przeloi- 

nemi deszczami. Dość ciepło. Słabe lub umiar- 

Gnie. 

MIEJSKA. 

— Olga Olgina w Wilnie. Znakomita artyst- 
Jak zapowiadaliśmy, w przyszłym tygodniu ma ka opery warszawskiej Olga Olgina już przy- 
wyjechać do Sowietów wycieczka rzemieślnicza była do Wiłna, celem wzięcia udziału w pró- 
z dyr. Młynarczykiem na czele. bach najbliższej premjery, jaką będzie operetka 

Celem wycieczki będzie nawiązanie bliższe Jonesa- „Gejsza”. - 

go kontaktu z impórtem sowieckim. 

— Wycieczki. Wczoraj bawiło w Wilnie 
kilkanaście wycieczek, m. in. ze Lwowa i pro- 
wincji. Goście zwiedzili Targi i osobliwości „mia 

sta. Ogółem w dniu wczorajszym zwiedziło Tai“ tad: i prasy: najwybitniejszym filmem współ- 

gi. około 5 tys. osób. czesnym „,Arjana” (niezwykłe dzieje miłości ro- 
— Czerwony Krzyż na III Targach Północ- syjskiej studentki) według słynnej powieści 

nych w Wilnie, pokazuje nam w stoisku sprzęt Claude Aneta z Elżbietą Bergner, najznakomit- 
sanitarny drużyn ratowniczych PCK. jednocześ szą tragiczką europejską w roli tytułowej. Bi- 

nie organizowany jest punkt sanitarno-opatrun- jety honorowe i bezpłatne bezwzględnie nie 
kowy, gdzie w namiocie pełni dyżury siostra ważne. 
pogotowia sanitarnego PCK udzielając na miej 

scu pierwszej pomocy sanitarnej w: nagłych 
wypadkach. Obok namiotu umieszczony jest 
dezynfektor i łaźnia polowa, używane podczas 
pokoju w wypadkach epidemji, pożaru, powo- 
dzi przy prowadzeniu akcji ratowniczej ludno- 

ści cywilnej. 
Žobaczcie punkt sanitarny Czerwonego 

Krzyża, aby przekonać się, że każdy grosz zło- — NIEOSTROŻNE MANIPULOWANIE Z 

żony na cele tej instytucji, służy dla Waszej BRONIĄ. Podczas manipulowania z rewoiwerem 
osobistej obrony. : własnej konstrukcji, został postrzelony przez są- 

— Kurs dla nauczycielstwa m, Wilna. Za- Siada 14-letni Wincenty Mironowski (Zaułek 
rząd Oddziału Grodzkiego Związku Nauczycieł Stolarski 3). 5 = A 

stwa Polskiego w Wilnie, urządza od dnia 5 Po udzieleniu pierwszej pomocy lekarskiej 
do 22 września r.b. kurs dla Nauczyceistwa т "amnego skierowano do szpitala, = 

Wilna. Kurs ma na celu zapoznać z pracą w — Niezwykły wypadek na ul, Zawałnej. W 
oddziałach pierwszych, drugich i piątych we- Nocy na niedzielę, usiłowała odebrać sobie życie 
dług nowych programów. „Michalina Chmielewska (Zawalna 22) służąca 

Oprócz poszczególnych przedmiotów będą -ra Libo. 
poruszone następujące tematy: A: Chmielewska zamknąwszy się w kuchni o- 

1) Nowy ustrój szkolnictwa. 2) Uwagi o- tworzyła kurek gazowy i sama ulokowała się 
gólne do całości programu rysunków i ćwi- tuż przy nim. Gaz przedostał się jednak do sa- 
czeń cielesnych. 3) Zagadnienie wychowawcze Siednich pokojów, co zwróciło uwagę domowni- 
w nowych programach. 4) Psychologiczne pod- ków.. Gdy zajrzano do kuchni znaleziono, tam 

stawy — nowych programów. 5) Nowe progra- zatrutą już Chmielewską. 
my a twórczość nauczyciela — D-r Libo niezwłocznie zamknął gaz, poczem 

Wykłady będą się odbywały od godz. 17 otworzywszy okna udzielił poważnie zatrutej 

do 19 p.p. w szkole powsz. Nr. 21 przy ul. O- służącej pierwszej pomocy. Pogotowie ratun- 

strobramskiej 5, Ill piętro. kowe przewiozło samobójczynię do szpitała Sa- 
Zapisy na kurs przyjmuje jeszcze Oddział wicz. 

Grodzki Związku Naucz. Polskiego w Wilnie, Gdyby przedostawanie się gazu nie zauwa- 

ul. 3-go Maja 13 m. 7. żono zawczasu, cała rodzina dr. Libo ułegłaby 

Opłata za całość kursu 8 zł. Początek wy- zatruciu. | ы Ž 
kładów 5 wrześnią r.b. o godz. 17-tej. Chmielewska usiłowała popełnić samobój- 

— żydowska akcja bojkotowa. Wczoraj stwo na tle romantycznem. ы 
odbyło się plenarne posiedzenie komitetu bojko- _ (Dałszy ciąg kroniki na stronie 4-tej) 

WY TZ 4 

KINO „PAN“ 
W dniu dzisiejszym uroczyste otwarcie se- 

zonu w obecności zaproszonych przedstawicieli 

CO GRAJĄ W KINACHŻ 
HELIOS — Córka pułku. 

PAN — Arjana. 
CASINO — Baby 
ROXY — Śpiewak nieznany. ° 

WYPADKI I KRADZIEZE.
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“Av Luna Parku na pl. Skidelskim i 

  

(Dalszy ciąg kroniki wileńskiej) 

— Bójka. W piwiarni przy ulicy Sadowej 
19, podczas bójki, została ciężko poraniona no- 
žem Adolfina Łatarewicz zamieszkała tamże. 

Łatarewicz wdała się w bójkę, usiłując po- 
godzić zwaśnionych pijaków. 

— Bileter i złotówka, Na dworcu koiejo- 
wym zatrzymano niejakiego Nochima Zingiera, 
pod zarzutem, iż chcąc wyjść z peronu bez bi- 
letu, 
do ręki złotówkę. 

— Groził rewolwerem. Posterunkowy Jan 
Klukowski, zatrzymał na ulicy Witoldowej na- 

pastującego przechodni osobnika. Był to niejaki 
(Bernardyński 7), który będąc pijanym za- 

201 na ulicy Mickiewicza Józefę Sieniuć i 
Jadwigę Duchowską i groził im rewolwerem. 

— RAŻONY PRĄDEM. W czasie naprawy 
instalacji w kiosku firmy „Bata“ na terenie Tar- 
gów Północnych, został rażony prądem elektry- 
cznym Włodzimierz Gołubcow. Zawezwane pogo 
towie ratunkowe udzieliło mu pomocy. 

— WYSTRASZYŁ SIĘ KOŃ. Wczoraj wie- 
czorem na ulicy Wingry, koń dorożkarski, nałe- 
żący do hdama Mozela zam. przy ul. Katwarvi- 
skiej 70, wystraszył się przejeżdżającego mon- 
cykla i począł ponosić. Wystraszone zwierzę 
wywróciło dorożkę, wyrzucając woźnicę na 
bruk. Mozei został dotkliwie poturbowany. Do- 
rożka została częściowe zniszczona. 

Rasje wiieńskie 
PONIEDZIAŁEK 4 WRZEŚNIA 

7.00 Czas. 
7.05 Gimnastyka. 

(0) Muzyka. 

17.50 Dziennik poranny. 
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ь 7.35 Muzyka. 

7.52 Chwilka gosp. domowego. 
1157 Czas. 

12.05 Koncert. 

12 Prasa i komunikaty. 
12.35 Dalszy ciąg koncertu. 
12.55 Dziennik południowy. 
14.50 Program dzienny. 

14.55 Komunikaty. 

15.00 Moniuszko wyj. z op. „Halka** -- 

(płyty). 
15.25 Giełda rolnicza. 
15.35 Słuchowisko dla dzieci: 

gniazdo'* — pióra Cioci Hali. 
16.00 Koneert. 

17.00 Pogadanka francuska. 
+ 17.15 Koncert solistów. 
"18.45 „Drogi dalszege rozwoju gospoda! ki 
komaalnejć — odczyt wygł. M. Jaroszyński 

18.35 Program na poniedziałek. 

18.40 25-lecie Związku Strzeleckiego 

Wileńszczyźnie — pogadankę wygł. dyr. 
Matuszkiewicz. 

+ 18.55 Audycja żołniersko - strzelecka. 
19.20 Z litewskich spraw aktualnych 
czyt litewski. 

‹ Program na wtorek. 
„1940 „Poklosie krytyczne““ 

St. Adamczewski. 
.06 Operetka; Wil. kom. sport.; d. €. 0- 

peretki; Dziennik wieczorny; d. e. operetki: 

22, 00 Pa taneczna. 
Wiadomości sportowe. 
Komunikat meteorologiczny. 

0 D. e. muzyki tanecznej. 
-4TY+YTYYWTTYYYPYTYFCTYYWYWTYPYYYY 

POPIERAJCIE L.O.P.P. 

  

„Bocianie 

na 
M. 

      

— feljeton-— 

  

   

  

    = Muzykalny złodziej Na szkodę Hex- 
panowicza Adolfa (Artyleryjska 7) skradzio 
no patefon i 14 płyt wartości 200/zł. Kradzie 
ży tej dokonał Kaczanowski, który pracował 

udał się 

  

w niewiadomym kierunku. 
— Oszustka o siedmiu nazwiskach. — W 

dniu 1 bm. na terenie Grodzieńszczyzny ujęta 
została zawodowa oszustka i złodziejka, któ- 
ra działalność swą od roku 1919 rozwinęła 
na terenie całego państwa. Sprytna ta oszust- 
kai złodziejka posługiwała się siedmioma na 
zwiskami z dokumentów osób, u których do- 
konywała kradzieży. Na terenie tutejszym 0- 
szustce tej szezęśliwie nie powiodło się, a 
zdołała dokonać tylko trzy oszustwa, gdy j 
ujęto, a także stwierdzono, że posługiwała s 
nazwiskami: Mackiewicz Marja, Batis Marja, 
Rozmarynowicz Marja, Malinowska Marja, 
Januszezyk Marja, Kamela Stanisława i Kry 
siak Lucyna - Emilja. Przytem oszustka by- 
ła już 6-krotnie karana przez sądy na obsza- 

  

rze całej Rzeczypospolitej, poczynając od 
1919 r. 

„ Mc.-KEVITZ. 

usiłował przekupić biletera wciskając mu- 

    

— Przyjęcie u p. wojewody w dniu imienin. 

W sobotę dnia 2 b.m. p. wojewoda Stefan 

Świderski obchodził dzień swoich imenin. Z tej 

też racji, Włodarzowi Ziemi Nowogródzkiej 

przez cały dzień składali życzenia przedstawi- 

ciele władz, instytucyji związków społecznych. 

Zebrani licznie przedstawiciele przyszli, by 

złożyć swej życzenie i podkreślić te silne węzły 

które łączą ich z przedstawicielem Rządu, któ- 

ry zyskał sobie nietylko sympatję ludności, nie- 

tylko jej prawdziwą miłość, ale przedewszyst- 

kiem to, co jest najtrudniejsze, jeżeli chodzi o 

mieszkańców Ziemi Nowogródzkiej: Podbił ser- 

ca swą przystępnością i niesłychanie prostym 

stosunkiem do każdego zagadnienia, czy osoby, 

która się zbliża do niego. 

Życzenia składały następujące organizacje: 

P. Romuald Kawalec z drużyną harcerską 

w imieniu harcerzy nowogródzkich i Багапо- 

nowickich, p. poseł Juljan Małynicz w imieniu 

woj. sekr. BBWR p. J. Stark w imieniu pracow- 

ników Izby Rzemieślniczej, p. a: jako 

prezydent Izby: Rzemieślniczej, dyr. Bański, 

jako przedstawiciel gimnazjum mód p. 

inż. Wolnik, mec. Świryd i inż. Kłubok z ramie 

nia magistratu, p.p. Mazirkiewicz Karol, Магит- 

kiewicz Tadeusz i Marja Tomaszewska, wraz z 

opiekunem młodzieży akademickiej p. naczeini- 

kiem wydz. samorządowego C. Galasiewiczem 

w imieniu akademików Koła Nowogrodzian, p.p. 

Bokunowa, Sobirajska i Białyniecka z ramie- 

nia Zw. Pr. Obyw. Kobiet, p.p. inż. Smolski + 

Sianożenski z ramienia Bazaru Ludowego, p.p. 

inż. Majewski i Bejner w imieniu Izby Rolni- 

czej, p.p. ppułk. dr. Bandrowski, Czechowicz i 

Arczyński jako przedstawiciele -Zw. Strzeleckie- 

go p.p. Wolska i Drożdzeński z ramienia Woj. 

Zw. Straży Pożarnych. Przedstawiciele P.W, : 

W. F., inspektor Chruściel w imieniu nauczy- 

cielstwa szkół powszechnych - i przedstawiciel 

gminy żydowskiej. 

— Zjazd działaczy społecznych i gospodar 

czych w Nowogródku. Zagadnienia gospodar- 
cze, traktowane w płaszczyźnie społecznej mo- 

ga być rozwiązywane dość skutecznie, o ile 

opierać się będą o zasadę racjonalnej i* syste- 

matycznej współpracy wszystkich czynników w 

Państwie. Wychodząc z tego założenia, Sekre- 

tarjat Generalny BBRW w Warszawie zorgani- 
zował kilka miesięcy temu ogólnopolski zjazd 

gospodarczy, a jego odpowiednikami są orga- 

nizowane obecnie wojewódzkie zjazdy gospodar 

cze. 

„ 

Zjazd województwa Nowogródzkiego odbę 
dzie się w Nowogródku w dniach 24 i 25 b.m 

— święto młodej wsi w Nowogródczyźnie. 

W dniu 1 b.m. odbyło się w lokalu woj. sekr. 
B.B.W.R: w Nowogródku zebranie sekcji propa- 

gandowej Święta młodej wsi z udziałem preze- 

ski obywatelskiego komitetu p. starošciny dr. 

Wadasowej. Przewodniczył p. Romuald Kawa- 
lec. 

Na zebraniu postanowiono wydać drukiem 
dwubarwny program święta, afisz i ulotki, oraz 

zająć się energicznie kolportażem materjału pro 

pagandowego. Pozatem postanowiono urządzić 
w dniu 10 b.m. w sali miejskiej propagando- 

'wy referat wraz z przezroczami dla zachęcenia 
mieszkańców Nowogródka do wzięcia udziału 
w dożynkach. Z przyjemnością stwierdzić nale- 

ży, że nauczycielstwo miejscowe w osobach 

przedewszystkiem p.p. Polita Marjana, instruk- 

tora oświaty pozaszkolnej, Horoszewskiego i 

Kruka, współdziałała we wszelkich przejawach 

pracy społecznej związanej z uroczystościami 

święta Młodej Wsi na terenie województwa No- 

wogródzkiego. 4 

— Odnalezienie trupa. W dniu I b.m. w od- 
ległości 200 metrów od drogi w lesie, w pobliżu 
wsi Trudnowo, gm. Cyrycyńskiej, pow. Nowo- 
gródzkiego został odnaleziony trup kobiety z 

rozbitą czasżką i przykryty gałęziami. Pomi- 

mo, iż zwłoki znajdowały się w stanie rozkła- + 

du, rozpoznano w nich mieszkankę wsi Dubro- 

wa gm. Rajczeńskiej Fiłończyk Marję lat 55, któ 

ra rzekomo zaginęła jeszcze w miesiącu lipcu 

r.b. Zachodzi podejrzenie, że mordu dokonać 
miała rzekomo córka zamordowanej Aleksandra 

Jewsiej, mieszkanka tejże wsi, która żyła z mat- 

ką w złych stosunkach. 
Aleksandrę jewsiej aresztowano 

no w areszcie. 
— Postrzelenie. W dniu I b.m. gajowy la- 

sów. państwowych Nadleśnictwa Nowogródzkie 

go Grotus Adam spotkał w lesie około wsi Boc- 

— 47.10) 

| wspólna tajemnica 

FATALNE SPOTKANIE Ё 

Dziesięś! dni minęło już +04 zniknięcia 
Marjorie. 

Mabel Clive tak gorąco pragnęła dopomóc 
w poszukiwaniach, że sędzia Ransom zgodził 
się dać jej, nieobowiązującą do niczego Zre- 
sztą, rolę pomoenicy Johna Browna. 

Będzie pani miała tytuł: „amator pomoc- 

nik agenta Scotland Yardu'*'! — żartował z 

niej. 5 

Właściwie miał jakąś niejasną nadzieję, 
że dziewczyna, która mieszkała ostatnio w d0- 
uu zmarłego, przy bliższynt kontakcie ze spra 
wą odznajdzie w pamięci jakąś zaginioną nić, 
która doprowadzi ich wszystkich do prawdy. 

atomiast, obecny przy rozmowie John 

Brown, (działo się to owego pamiętnego ran- 

ka, po zniknięciu dziecka i włamaniu, doko- 
nanem-do biurka zmarłego adwokata), był 
bardzo niezadowolony. 

Nie byłoby w tem przesądy, gdybyśmy 

  

  

* napisali, že agent Scotland Yardu, był obu- 
rzony na sędziego Ransoma. Brown nie zaj: 
mował się „głupstwami'*, praca pochłaniała 
go całkowicie, oddawał się jej z zapałem. Flirt 
był dla niego dziedziną nieznaną, a jedyny 

sport, jaki uznawał, w wolnych chwilach — 

football, nie był terenem, na którym można- 
by spotykać młode dziewczęta. 

Uważał w tej chwili, że poniżeniem zna- 

czenia jego pracy i jego osoby, było danie 
mau. takiej „pomocnicy! Gdyby 1 była ageni. 
ka — a to co innego, ale taki dzieciak!... 

Ale miss Olive mimo dziecinnych pozo- 

rów, umiała się zabrać ostro i energicznie 

do rzeczy. 

Brown musiał przyznać, po kilku 

dniach, że chociaż poszukiwania pozostały 
na martwym punkcie, jednak Mabel Clive 
wykazała * dużo sprytu, inicjatywy i ruchliwo 

ści. 

Dała ogłoszenie do gazet, że poszukuje 
posady „do dziecka““, choć szanse były słabe, 
łudziła się jednak, że zostanie wezwana do 
Marjorie, bo przecie ktoś musiał się epieko- 
wać tem dzieckiem. Napróżno jednak przyno- 
siła z redakcji listy i biegała do rozmaitych 
dzielnie. Dzieci, które cheiano powierzyć jej 
pieczy, nie miały nie wspólnego z Marjorie 

„ Przebrana za kwiaciarkę Z bukietami póź- 

nych aster, wędrowała z kawiarni, do kawia: 
ni, by odszukać „czarną panią o jasnych wło- 

sach. — Ta pani — jedyna kobieta, jaką 
widziała w domu adwokata Pearsona, łączyła 
się w jej mózgu z kobietą, która w nocy cze- 
kała pod oknem na uśpioną w kołderce Ma- 

rjorie. 
Od chwili, gdy dowiedziała się, że Mrs. 

Daisy Pearson została aresztowana pod zarzu 

tem morderstwa, uważała za swój obowiązek 
odzyskanie Marjorie i zastąpienie jej matki. 

Znając Pearsona nie mogła oburzać się na mor 
derczynię tak, jakby należało, myślała, że by- 
ły poważne okoliezności łagodzące. 

Była to sobota, słońce jesienne, ciemniej- 
sze i mniej rozpalone, ale cudne, przetkało 
cały świat swemi drgającemi promieniami, a 

powietrze było jak żywe. 
Gdy w południe Mabel Olive wywołała 

Browna do telefonu, na codzienny „raport““, 
Jahn ze szczerą radością przywitał ją i za- 

proponował : 
— Mamy teraz czas, tak jest ładnie, mo- 

że pójdziemy razem na Śniadanie? 

i osadzo- 

kowicze, Sworoba Jana, mieszkańca tejże wsi, 

który bez zezwolenia zbierał w lesie grzyby. 

Gdy gajowy Gotus, chciał odebrać Sworobowii 
grzyby, ten rzucił się na gajowego z no- 
żem. Gajowy zaś w obronie własnej użył broni, 
raniąc Sworobę lekko w nogę. 

— Kradzieże. W dniu 30 ub. m. Łustacz 

Mikołaj mieszkaniec Nowogródka, ul. Piere- 

sieka Nr. 31 zameldował w Komisarjacie P. Pa 
w Nowogródku, že w dniu 29 ub. m. w czasie * 
jego nieobecności w domu, Szafer Konstantv 

zamieszkały w Breciance gm. horodeczańskiej — 

wszedł na strych i po usunięciu desek w suficie 

dostał się do mieszkania, skąd z niezamknięte- 

go kuferka skradł 70 zł. 

Jak już podano było'w Nr. 234 z dnia 28 
VIII b. r. że w dniu 23 VIII r. b. ze skłepu ze- 

garmistrza Czertoka Owsieja w Nowogródku, 

przy ul. Rynek został skradziony pierścionek o 

kradzież którego poszkodowany podejrzewał 

nieznaną kobietę, która w tym dniu oglądała 

pierścionek. Nie dając za wygraną wymienio- 

ny Czertok wszczął poszukiwania na własną 

rękę i wreszcie w dniu 29. VIII. b. 1. poznał 
na dlicy idącą kobietę, którą zatrzymano i 

okazało się, że jest to Wróblewska Julia zam. 

w Nowogródku przy ul. 3 Maja Nr. 7. Wrób- 

lewska do kradzieży przyznała się i zwróciła 

poszkodowanemu. Zachodzi przypuszczenie, 

że wymieniona cierpi na kleptomanię. 

— Pożar. W dniu 30 ub. m. we wsi Cimo- 

szkowicze, gminy rajczańskiej powstał pożar w 

czasie którego spłonąt dom mieszkalny i chlew 

na szkodę mieszkańca tej że wsi Nowackiego 
Antoniego, oraz dom ij chlew wraz ze sprzętem 

gospodarczym na szkodę Ostrowskiego Pawła. 

Ogólne straty poszkodowani obliczają na sumę 

1445 zł. Zachodzi przypuszczenie że podpale- 
nia dokonano z zemsty. 

  

— Pożar. W dniu 29 sierpnia o godz. 20 
m. 30 we wsi Iwiesianka gm. Molezadž wsku- 
tek wadliwej konstrukcji komina, wybuchł po- 
Żar w zabudowaniach Józefa Samochwała i 

spalił dom mieszkalny, zboże, garderoba, 

narzędzia rolnicze i k W czasie pożaru 
poszkodowany poparzył sobie prawą rękę. 

— Wysłanie kondolencji do p. Hołówko- 
wej. — Młodzież tutejszego gimnazjum, które 
go patronem jest ś. p. Tadeusz Hołówko, wraz 
z dyrekcją 1 gronem nauezycielskieni wy- 
stala do malžonki niestrudzonego pracownika 
i bojownika o potężną państwowość polska, 
p. Janiny Hołówkowej w dnin drugiej roczni- 
cy nieodżałowanego zgonu wyrazy współezu- 
cia i zapewnienia, że idea ś. p. Tadeusza Ho 
łówki wśród młodzieży tut. Zakładn nietylko 
pełne znalazła zrozumienie, lecz w młodych 
piersiach żyć będzie. 

— Pan minister Łukasiewicz w przejeździe 
do Moskwy. — Przez Stełpee przejeżdżał do 

Moskwy po trzechtygodniowym pobycie w 
Warszawie p. minister Łukasiewicz, poseł Rze 

czypospolitej przy rządzie sowieckim. 
W tym samym dniu przejeżdżał przeż 

Stołpce ambasadot* francuski w Tokio p. hra 
bia Damien de Martel. Pan ambasador udaje 

się z Tokio. do Paryża. ` 
— Posiedzenie zarządu РОК. — Dnia 1 

9. odbyło się pod przewodnietwem prezesa p. 
naczelnika Prałata - posiedzenie zarządu PCK 

w Stołpcach. 
Na posiedzeniu wyznaczono termin otwar- 

cia schroniska na staeji na dzień 24 bm. 

Pozatem postanowił zarząd zwełać wałne ze- 

branie Koła. - 
Porządek obrad walnego zebrania obejmu- 

je wybór zarządu, sprawozdanie z działalna- 
i. Ciekawym punktem będzie podanie hi - 

storji powstania PCK w Stołpeach. 
Niepoślednim dorobkiem zarządu z energ.- 

cznym prezesem p. Prałatem na czele stał się 

zorganizowany na tut. stacji punkt doraźnej 
pomocy dla przybywających z. Rosji. Przez 

punkt ten przewinęło się już dużo potrzebu- 

jących, ża a Ao byszów z 2 ji. 22 

tu już 

   

          

  

   

     

   

   

j ziemi. 

finansowe, z 
пе 

Trudnošei AE i 
któremi tak walezyć musiało Koło w począt- 

Mabel zawahała się. Czy miała prawo tra- 
cić tyle czasu? Ale John nalegał. 

Już teraz nie był ani oburzony na sędzie- 
go Ransoma, ani niezadowolony z pomocnicy. 

Gdy Mabel zgodziła się wreszcie i spot- 
kali się w pobliskim swwerze, powitai ja Ba: 

stępującą propozycją: 

— Pani jest. doskonały m miatenjałeśi na 

detektywa, postanowiłem wciągnąć panią ra 
stałą pracowniezkę do Seotland Yardu. R 
mawiałem już nawet o tem z szefem. 

Mabel roześmiała się i była przytem na- 

prawdę śliczna. ы 
— A widzi pan, a z początku traktował 

mnie pan okropnie, kilka razy płakałam na- 
wet przez pana! Muszę pomyśleć o tej pana 
propozycji. 

— 0h! Tak mi przykro! ara pani 

płakała ? 
— To juź zapomniane; gdzie zjemy śnia- 

danie? Wie pan, — nie dała mu, swoim zwy- 

czajem, odpowiedzieć. Wie pan pójdziemy do 
Kew Gardens, tam tak ładnie — pełno małych 
domków, z ogródkami i * zjemy=śniadanie w 

jakiejś restauracji. Dobrze? 

Brown zgodził się chętnie, miał * ochotę 
również wyjść z pomiędzy murów do dzielni- 
cy „małych ogródków'* i cūdnego parku. 

* * + 

„Old Jun“ była to skromna, stara, ale 
porządna restauracja. Otoczona staremi drze- 

wami i, wyblakłym teraz, trawnikiem, miata 

w sobie ciszę i spokój miejsc, oddalonych od 

ruchliwego centrum miasta. 

Meta, poprzez nieszczelnie osłonięte zwięd 

nącemi już pnączami, ogrodzenie, dostrzegła 
ciężką sylwetkę Jerry'ego. Siedział pod drze- 
wem na zbyt, zdawało się, wątłem dla jego 

tuszy krzesełku i pił piwo. Z nieukrywanem 

zdziwieniem patrzył na zbliżającą się kobietę. 

Dopiero, kiedy usiadła naprzeciw niego, szep- 
nął: ь 

  

Tylao 2,dui dzieli od picmjciy 
najnowszego tlimu 

z nlubienicą ekranów 
reżyserji 

BRYGIDĄ HELM i Albertem Prejeanem 
й = = = „64 pełen napięciai pikanterji Pi. „„POdrÓŻ poślubna we troje: Fic": 
Ostatnie 2 dni! Film cieszący się kolosalnem powodzeniem! cj 

Fim naaimyy 99 В ВЫВ 6° (ОЛЕМСТАТКО) Śpię "daja Ride kane, „Baby * za kulisami luksusow, kabareć; 

W roli „Baby“ ANRY OKBRA 
jakc ekscentryczna mnzyczka. Najweselsza i najdowcipn. 

„Wenecja — Królową Adrjatyku". — Dla młodzieży dozwolone. 

komedja sezona. — Nad program: Dodatek dźwiękowy 

Dziśl Uroczyste otwarcie sezonul 
W obecności zaproszonych przedstawicieli władz i prasy DAWNO OCZEKIWANA PREMJERA 

„Čai“ 
„TNN 
  

  

najwybitniejszego £ s niezwykłe dzieje 

filmu miłości 5 

współczesnego rosyjskiej stadoniki) 
w.g słynnej SU I Aret'a z ELŽBIETĄ BERGNER, najznakomiiszą tragiczką europejską 

  

  

  

Dziś Wielkie emocjonnjące arcydzieło o niebywałej 

kaczy „ŚPIEWAK NIEZNANY” Turżańskiege p. t. 
który wykonaje arję z opery „Eugenjusz Oniegin“ w 

motto* „Śpiewsk Nieznany” to film 

Uprasza się o przybycie na początek seansów; 4, 6, 8 i 10.15 

CIAŁO" 1933, 34 r. 55 

tościach artystycznych, przewyższających „Czempa* 

Film, o którym mówi św świat! Najweselszs! Najpikantniejszy! Najmelodyjniejszy! Przebój Świeta 

Anny Ondra 
Córka Pułku — Film premjowany na Międzynarodowej Rewji Filmowej w Nicej. 

Dźwiękowe kino który się pamipta przez całe Życie 

w roli tytułowej. —— Nad program: Konkursowa rewja dodatków najulubieńszych produkcj: „Foxa*, 

ME SERCE OLBRZYMA NELIDJ 
Mistrz WALLĄCE BEERY i in. k eacje Wallace Beery.— Jutro premjera w Kinie 99 

ROXY" э 
Z udziatem wybitnego 

   

Pn „Fiejszera*, Sportowy i „Pat'. Bilety honorowe i bezpłatne bezwzględnie niewaźne. 

prod. „METRO“ 

w swoim najnowszym i najlepszym arcydziele о war- 

5 Początek o > 2-ej. OTWARCIE SEZONU! ula młodziezy dozwośote. 

46 
urocza, żywa, dziarske 

” : c rka Pułau — to melsdyjny pizebėj na tle romantycznych przygód. Seanse o godz. 4. 6 8 i 10.20 

MICKIEWICZA 22, 
tenora opery paryskiej LUCJANA MURATORE języku rosyjsk m. 

| arrystów. Przepych wystawy. Nad progr : Tygodn. dźwięk. Foxa 2)Magic Carpet—życie.i obyczaje ludu Czarnego Łąds 
Niebywała treść. Mistrzowske grz 

  

  

  

  

tel, 15-28 Początek o godz. 4, 6, 8, i 10.40. 

kach swego zaistnienia, zostały szczęśliwie ETIERIEZROREZCH, — — — — — - - == 
pokonane. Zarząd nie omylił się w ocenie tut. CA sn kon KARE E оке 
społeczeństwa, które pośpieszyło licznie z po- UPNO umeblowany do wynt- a 1а — z oddzieluem 
mocą. Ė | k jeci + 

Członków Koło liczy coraz więcej. Już о- U gówa dSE Uiaija i SPRZEDAŻ Aa az: 

beenie ma ich około dwustu. у : Ё э 12 © 

Otwarcie schroniska na stacji Stołpce. OCIERA RET o RZY iWTR=G = — k 6. * 3 : — — — 

Już oddawna silnie się zaznaczał zupełny A E ; _КЫС\( „ię 2 DO SPRZEDANIA EURES SRS 
brak schroniska na staeji dla tych, którzy WEZ u ORG swoje garnitur mebli salono- Rožnė 
przybywszy z Rosji, z jakichś powodów ta mienie przez Okręgowe T-wo 38 wych, bufet, szafy, sio 1 EEE USE 
się zatrzymują. Potrzebie tej zaradzić posta- 
nowiło tut. Koło Czerwonego Krzyża. Zamiar 
powzięty zmierza obecnie do swej pełnej rea- 

łtegcji -; 
Dnia 24 bm. odbędzie 

przedstąwicieli władz i 

kich uroczyste otwarcie i 

niska. 
— Wszędzie agitacja baptystów. — „Tuż 

po chrzcie kilku baptystów w rzece Zmiejee 
koło wsi Cherupicze, gm. żuchowickiej ksiądz 

ławny Gomulicki Leonid z Małych Żu- 

się w obecności 
towarzystw stołpee- 

    

  

— Zamyślił się... i pozostał bez płaszcza. 
Nietęgą „pamięć widocznie posiada Oleszkie- 

Józef, ze wsi Each eo. skoro w auto 
„ krążącym na linji Mir — Horodziej, 

zostawił płaszcz wartości 100 złotych. Gdy po 
kwadransie wrócił, już płaszcza nie znalazł. 

ZĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach 

składach aptecznych zuane 
średka ed odcisków 

Prow. A. PAKA. 
E 

Największy sklep 
„garsetów i pasów leczniczych 
Wilno, ul, Mickiewicza Nr. 2.—20 

„JEANETTE“ 
Ceny kryzysowe, 

   

    

   

  

   

  

  

  
— Przeczytałem. ogłoszenie: „Meta. prosi 
*ego, by powrócił * i dlatego zjawiteni 

się. Czy znowu mam jechać ? 

Na pulehnej jego twarzy można było. bez 
trudu wyczytać, jak przykre były dla niego 

perspektywy, wypływające z pozornie nie z4- 

wierającego żadnych złych miożliwości, ogło- 

szenia. ® 
Meta kiwnęła głową ze współczuciem i 

trochę pogardliwym uśmiechem w kącikach 
ust. Ten grubas tak bardzo nie nadawał się 
do roli, którą odgrywał, że aż był . wstrętny. 
Zresztą w tej chwili dopiero, Meta zorjento- 
wała się, że cała ta sprawa była właściwie 
wstrętna. Jak długonogi pająk po falach rze- 
ki, ledwie dotykając powierzchni jej mózgu, 
przemknęła myśl: . 

„Dlaczego ja to robię, jak można; prze- 

cież to straszne!'*... Jednocześnie mówiła: 

    

— Masz jechać zaraz, nie żwlekając ani 
chwili. Lekkim ruchem brwi'i oczu wskazała 

paczkę, którą wchodząc położyła na stole: 

— To są sandwiche na drogę! — doda- 

ła ciszej. 

Głęboko w świadomości jej tkwiła odpo 

wiedź, dlaczego to robi, — robiła wszystko, 
czego żądał nonszalaneki i niekochający ją 

mąż. 

Grubas z przyzwyczajenia zapewne zrobił 

jedną ze swych głupio-śmiesznych min, które 
tak ubawiły flegmatyczną córkę Mety. Miał 

on w sobie eoś z klowna. 

— Ciężki los! — rmaruknął - - niema co, 
— nie skończył. Meta wstała szybko. 

Uśmiechnął się, patrząc na nią: 
— Nie poznałem ciebie, z temi czarnemi 

włosami... 
Zmarszczyła brwi, więc przerwał. 
— Qzy jest niebezpieczeństwo? — Wy- 

szeptał, wstając i nachylająe się. 
Kiwnęła głową nito przecząco, ni twier- 

dząco i odeszła. 

  

poświęcenie schro-' 

mów w stronę stolika i 

w Powszechny m Zakładzie Ubez- 
pieczeń korzystają z wyjątkowej 
ulgowej taryfy, niższej o 20 proc. 
Przyjęcie asekuracyj i informacje 
we wtorki i piątki w biurze T-wa 
Wileńska 12 (Sejmik) od godz. 

9ej do 2-ej po poł. 
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brzozowe, sosnowe 
oraz 

poleca 

  

4 
Właśnie przy sąsiednim stoliku usiadła 

wesoła i rozbawiona młoda para. 

"Meta rzuciła spojrzenie w ich stronę i 

prędko odwróciła głowę. „Skąd ja znam tę 

dziewczynę ?'*. — myślała, przyśpieszając kro 

ku. Idąe wzdłuż ogrodzenia, odwróciła się 
oczy jej spotkały 

się z niebieskiemi oczyma, w których wyczy- 

tała to same pytanie, ten sam wysiłek pamię- 

ci w ściągniętych nad niemi brwiach... 

Mabel Clive nie słyszała słów swego to- 

warzysza, długą chwilę siedziała ze Ściągnię- 
temi brwiami, patrząc na płot. $ 

— (60 ci jest, Mabel? — zapytał John, ° 

widząc, że nie słucha go. — Co się stało? 
— Johnie, kim jest ta kobieta? Ja 

znam... napewno gdzieś widziałam... 
Zamknęła oczy. 

— Ta kobieta, która odeszła od sąsied- 

niego stolika, przy którym ten gruby jegomość 

popija piwko? — zaśmiał się John. — Co ona 

ciebie może obchodzić? 
Mabel zerwała się nagle. 

przytomnemi ze wzruszenia oczyma i 

nęła prawie: 

— To ta blondynka! ` 
1 zanim Brown zdążył się "jentowa“, 

pobiegla co tehu ku furtee, ® 
John Brown miał niezwykłe zdolności 

orjentacyjne i z-ogromną szybkością tworzył 

plan działania. To też w chwili, gdy miał już 

wstać, by iść za Mabel, zorjentował się, „ze 

kobieta, ża którą pogoniła, zdążyła Już nie- 

zawodnie odjechać dorożką, lub zginąć w zasd- 

kach i ogrodach. Natomiast człowieka, z 

którym ta „blondynka** rozmawiała, „miał 

ją 

Spojrzała nie- 

krzyk- 

  

przed oczyma. W tej chwili uprzytomnił s0- I 

bie, że dama, którą przelotnie widział mia- 

ła czarne, tak krucze włosy, że właśnie io 

zwróciło jego uwagę. Dlatego też nie zauwa- 
żył jej twarzy. 

Gdyby ta scena rozegrała się kilka dni 
wcześniej, śmiałby się ze swej pomocnicy, nie 

DRZEWO OPAŁOWE, 

węgiel górnośląski | 
SKŁAD DRZEWA 

MICHAŁA HR. TYSZKIEWICZA 
w Wilnie, ul. Tartaki 28, tel. 751. 

Dostarcza również dlą urzędów i instytucy]. 
Dla P. P. Urzędmków na raty. 

    

  ły itd. Oglądać — eo- = 
dziennie od 3 do 5 p. 

p. Aleja Róż Nr 4 m. 
3— 

2 uczenice (ów) 
przyjmę na mieszkacie 
Z całodziennem atrzy- 
maniem 75 zł mies, — 
Opieka dobra — Plec 

*"Lekale Metcopolitslny 3 m. 3%. 

NTTTTTEFTTTPTYTYTC UWADŽĖ PAK 
DO NABYCIA 

MIESZKANIA we wszystkich księgar- 
6 pok. . luksusowe i niach popularna dro- 
2 pok. (woda i zlew) szura. „Odmłodzenie ra 

  

  

prawi 
owi: wezwał obecnych przy chrzcie na ze- NEUE MERER — — — — — — — DO WYNAJĘCIA  dykalne twarzy Dok- 

branie, gdzie w gorących słowach ich zakli- LEKArZE 2 Mickiewicza 37 u do- to: Haurytkiewiezo - 

nal, by od wiary ojców swych nie odstępo- sama DOKTÓR zorcy. 0 wej. 
r "| Aktamakiraua — — — — — — — POZEPE POWO ii 

a wysłali nawet petycję do Starost- Į. Ablamowiczówa POKO] Ę P < > 

wa; by ewangelistom a azas szelką dzia- D Gi b wznowiła przyjęcie cho DO  WYNAJĘCIA 07 ZUKUJĄ 
se, by e = Bin aa oho ins : £. ns erą rych (spec. choroby jasiy, dužy, umeolo- PRACY 
BOB ego E alio Choroby skórne, wene- kobiece i akuszerja). wany ze wszystkiemi  węYGYYYYYYYYTWYWU 
— Dobrali się do słoniny i mósła, — Bu- ryczne i moczopłciowe. Ulica Kasztanowa d. 7 wygodami: telefon — 

raczewskiemau Antoniemu ze wsi Brzuchacze, Wileńska 3, od 8 — 1 m. 7 godz. 9 —-10 i wanns: Portowa 8 m.3 = = 

gm. „derewieńskiej łakonń złodzieje z zamknię 14-285Te. 565 157 17 0 Mioda 

„tej śpiżarni skradli 15 kilo' słoniny i 10 kie 46 R ag p A, — migister Llozolii, a. 

oe. я szakuje kondycji w 
ASA CIE rodzi. 

nie. Baranowicze - 
ka 23 dla I. T. == 

Agronon-hodakita 
znający gospodarstwa 
przemysłowe, mieczar- 
atwo, olejnictwo, feś- 
nictwo i t p. z dłego- 
łetuią praktyką w kreja | 
i zagranicą, poszukuje 
posady od zaraz Wy. 
magania skromne, Wil- 
no, Ostrobramska AE 16 
m. 22. @ 

Ochmistrzyni 
wykwalifikowana --do- 
šwiadczona, - pesiada- 

| iąca Świadectwa, * po- 

  

    

          

szukuje pracy. Subesz 
47 m. 1. ū 

umiejącej rozpoznać koloru włosów. Ale teraz 
"nabrał zaufania do „małej Mabei““. Musialo 

w tem coś być, jeżeli ona się tak przejęła!** 

— myślał, patrząc na siedzącego nieruchomo 

grubasa. : 

Musiał on przeżywać jakieś ciężkie chwi 
le, bo cała jego postać wyrażała apaiję i 
przygnębienie. Oparty obu łokciami na mar- 
murowym blacie stolika, nad resztkami piany 
w kuflu, objął głowę szerekiemi dłońmi i р 
trzył przed siebie. Był tak pogrążony w swycs 
myślach, że nie zauważył wcale tego wszyst- 
kiego, eo się działo przy sąsiednim stoliku. 

ROZDZIAŁ XVI = 
YUWYCĘSTWO MABEL OLIVE 

Długo tak siedzieli obaj. Mabel wrócile 
zdyszana, czerwona i prawie płacząca. Lokš 
wysunęły się z pod małej czapeczki i robiła 
wrażenie gotowej do płaczu dziewczynki. 

— Żebym ja ehwilę, jedną chwilę wcześ- 
niej przypomniała: sobie... zaczęła mówić, tła- 
miąc łzy. : 

John przerwał, dając znak oczyma w strs 

nę grubasa. 
— Jej towarzysz został! — szepnął zna- 

CZĄCO. 
W jednej chwili twarzyczka jej eżywiła 

się, a łzy zniknęły z oczu. 
Prawda, — zaszeptała szybko, -- 

chwała Bogu. Byłam w rozpaczy! Odjecha- 
ła derożką... gazeciarz widział. Żeby nie te 

czarne włosy, ale one wprost zasugestjońow”- « 

ły mnie. „Blondynka, blondynka'* — ciągle 

tak ją nazywałam i to było dla niej eharat- 

czne. Twarz miała pospolitą, a tylke 

y śliczne, miękkie, puszyste. Ale teraz 

jestem pewna, że to była ona... włosy musiała 
ufarbować. Toby tylko dowodziło, że się ukry 
wa, czyli, że jest winna! — dodała triumfu 
jąco, jakby ją już miała w ręku. 

(D. C. N.) 
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Drukarnia gowa” Wilno Zamkowa 2: wo Stanisław Mackiewicz. 

  

Redaktor w.-z. Witołd Talzyńska 

         


