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Przez cały czas konferencji lozań- 

skiej, prasą sowiecka dowodziia z try- 

umtem, że konfenncja mie da rezultatów, 

Stanowisko prasy sowieckiej jest aż 

madto zrozumiałe,  Pomozumienie rosyj- 

sko - niemieckie w Rapallo mastąpiło 

pod parciem pretensji Francji w szcze- 

góiności, a państw koalicyjnych wogóle, 

do uzyskania repanacyj od Niiemilec. Mia 

no wówczas uzyskać cyfry astnonomicz- 
ne 135 miiljandów złotych marek. Niem- 

cy wobec tych pretensyj i wiobee tego, 

że była jeszcze tendencjapostawienia ich 

poza nawias polityki europejskiej ii nie- 

uznawanie ich suwierenytetu, zawarły 

słynny traktat 'w Rapallo, którego ze- 

sadmiczym pierwiastkiem była dekiura- 

cja o zrzeczeniu Się pretensyj przez obie 

strony. Locarno, wprowadzenie Niemiec 

do Rady Ligi Narodów, zniesielmie repa- 

racyj, udnanie pełnego suwerenytetu 

Rzeszy Niemieckiej tak w sprawach fi- 

nansowych, jak i w spnawile zbrojenia 

się — wszyśstiko to odsuwa Niemcy od 

Rosji Sowieckiej. Po konferencji lozań- 

skiej, która skreśliła repartycje obliicza- 

ne ma 68 miljardów złotych marek, piłat- 

nych w. ciągu 37 lat, i ustanowiła tylko 

trzy miiljardową spłatę bonów, prze- 

znaczonych na odbudowę Europy, roz- 

wala pnzedostałini czynnik zbliżenia się 

miemiedko - sowieckiego. 

Konferencja iozańska wykazała zbli- 

żeniie się angielsko - włosko - niemiec- 

kie; nie zwróciło się eno pnzeciwiko Fran 

cji ze względu wa umiejętną politykę 

Herriot fa. 

Obok antagonizmów gospodarczych 

poszczególnych państw, występuje pe- 

wna solidarność gospodarcza. Kmyzys 

współczesny światowy jest w znacznej 

mierze uwarunkowany. spłatami repara- 

cyjnemi i długami międzysojuszniczemi, 

Mogą zanzucić, że w rioku zeszłym il bie- 

żącym było moratorjum ; nepartycje więc 

i długi polityczne nie obciążały budże- 

tów, a jedmak kryzys się poglębił. Po- 

głębił się, bo samo istnienie tych opłat, 

przewyższających współczesne siły finan 

sowę wielu państw! Europy, ciążyły na 

swobodnym ruchu kapitałów, na kre- 

dytach. ! 

Obroty międzynarodowego handlu w 

1930 r. były przeszło o 12 proc. mniej- 

sze od (tych obrotów w 1929 r. W 1931 

i 1932 ». następuje dalszy spadek obro- 

*ów. & obroty międzynarodowego handlu 
na początku 1932 r. są o 50 proc, mniej- 

sze, niż m początkiem 1931 m. 16 państw: 

europejskich podniosło w: ostatnilm roku 

tamyfy celne i niezadawalając się tem, 

ustanowiły ograniczenia dewizowe, unie- 

możliwiające bez pozwolenia odnośnej 

władzy, nabycie  zagmanicznego towaru. 

"Węgry, Austrja, Bulgarja, Rumunja i 

Grecja: mie są w stamie uiszczać długów, 

zaciągniętych przy pomocy Ligi Naro- 
dów. Zewnętrzny handel Francji i Wiel- 

kiej Brytanji ulega bandzo silnej de- 

presji. ) 
Bilanse hamdlowe Polski kurczą się. 

Gdy obroty handlu zewnętrznego Polski 

w okresie 1926—30 m. wynosiły 5,1 mil- 

jarda złotych, obroty handlu zewmętrz- 

mego w: 1931 r, spadły do 4,5 miljarda. 

W wokreslie 1926—30 rok, mieliśmy bier- 

ny bilans handlowy, w 1931 r. czynny 

ma pół miljarda złotych, lecz czymność 

bilansu jest uwiarunkowama  znaczniej- 

szym spadkiem przywozu niż wywozu. 

Zaniechanie iniwestycji, talk ważnej dla 

wzmocnienia naszej pozycji w między- 

narodowej walce ekonomicznej i zmniej- 
szenie konsumcji, wywołało owe czynne 

bilansy hadlowe. Gdy w uprzednim okre- 
sie mieliśmy przypływ kredytów, jak- 

kolwiek mniejszy, niż inne państwa eu- 

Topejskila o tej samej sile gospodarczej, 

to w 1931 r. jak i w 1932 r. mamy wy- 

cofywaniie kredytów tak znaczne, że nie 
możemy zrównoważyć strat dewizowych 

<zymnym bilansem hadlowym i mamy 

kurczenie się obiegu. 

Konjuniktuna gospodarcza Polski jest 
w wysdkim stopniu uzależniona od kon- 
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jumiktury gospodarczej w Niemczech. 
Rzecz naturalna, bo nasze obroty z Niem 

camiii stanowią około czwartej części na- 
szych obrotów handlowych wogóle, i gdy 

przeciętnie w okresie 1926—30 rok, wy- 

mosiły w przywozie 692 miljony zł., w 

wywozie 7,46 milj. zł., w. 1931 roku — 

w przywozie 359, wi wywozie 315 miljo- 

mów złotych. Zmniejszyły się nasze o- 

broty ze wszystkiemi państwami środ- 

kowo - europejskiemi, jak z Austrją, 

Czechosłowacją, Węgrami, Rumunją i 

Jugosławją. W bilansie hadlowym tych 
państw. Niemcy zajmują pierwsze miej- 

sce i konjunktura Niemiec bezpośrednio 

na nie oddziaływa. Rzecz cha- 

rakterystyczna, że zaraz po konferencji 

podniósł się kuns polskiej pożyczki sta- 

bilizacyjnej na giełdzie londyńskiej, Je- 

steśmy też zainteresowani politycznie, 

gdyż wszystko to, co spaja Niemcy z So- 

więtamii, jest dla nas Iniebezpiecznem, 

a jak zaznaczyliśmy, uchwała (konferen- 

cji lozańskiej zmniejsza wispólność mię- 

dzy temi dwoma państwami. 
Mamy jeszcze drugie, bardzo ważne 

zjawisko gospodarczo - polityczne, wyni- 

kające z konferencji lozańskiej. Jest to 
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SIEDEMNASTU ZABITYCH... 

BERLIN. PAT. — Liczba ofiar nie- 

dzielnych zaburzeń politycznych w 

Niemczech wzrosła w ciągu ubiegiej 

nocy do 17 zabitych. Do tego dochodzą 

nowe oliary podczas nowych starć, ja- 

kie miały miejsce ubiegłej doby, mię- 

czy innemi w Duesseldoriie. Narodowi 

socjaliści napadli na Reichsbannerow 

ców, usiłując im zrywać odznaki orga- 

nizacyjne. Doszło przy tem do strzela- 

niny, na skutek której 1 Reichsbannero- 

wiec został ciężko ranny. 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BRASŁAW — 
BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy, 
BARANOWICZE — uł, Szeptyckiego — 4, Łaszuk, N.-SWIĘCIANY — 
DĄBROWICA (Poiesje) — Ksiegamis K. Malinowakjego, OSZMIANA — 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ui, Zamkowa — W, Włodzimierow 

T-wa „Ruch“, 
HORODZIEJ — Dworzec Kołejowy — K. Smarzyński, 
GRODNO — 

IWIENIEC — Sklep tytonjowy — S, 
KLECK — Sklep „Jedność* 
LiDA — ui, Suwalska 13 — S, Mateski, 
MOLODECZNO — Księgarnja T-wa „Ruch“, 

T-wa „Lot“, 

Zwjerzyūskį, ST, SWIECIANY 

WARSZAWA — 

NIEŚWIEŻ — ui. Ratuszowa — Ksi ła 
NOWOGRÓDEK — i Michalskjeg: ze Kloski Gi, lego, 

Ksiegarnja T-wa „Ruch“, 
Naucz. 

i 

i 
Bpółdz, 

PIŃSK -— Księgarnia Polska — St, Bednarski, 
POSTAWY — Księgarnia Polskjej Macierzy Szkolnej, 
*STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Riuch”*, 

SŁONIM — Ksjęgarnia D. Lubowskiego, ul, Mickiewjcza 14, 

— M, Lewin —bBijuro Gazetowe, ui, 3 Majs 4 

WIŁEJKA PZWIATOWA — ul, Mickiewicza 24, F, Juczewsta 

Tow, Księgarni Kol, „Ruch“, 
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UNIWE RSYTET BERLINSKI 
ZAMKNIĘTY 

BERLIN. PAT. — Na uniwersytecie 
berlińskim przyszło dzisiaj do nowych 
starć między studentami hitlerowskimi 
a republikańskimi. Rektor zarządził za- 
miknięcie uniwersytetu. Do starć doszio 
z tego powodu, że nieznani sprawcy po 
zrywali wstęgi z wieńców, jakie zostały 
w ubiegłą niedzielę złożone przez orga- 
nizacje studenckie pod pomnikiem po- 
ległych pod Langemark. Republikańskie 
związki studenckie ogłosiły odezwę, 
występującą przeciwko pomawianiu ich 
© dopuszczenie się wzmiankowanego 
czynu. 

Šri | ruch KOMUNISIYCZNY 
STRAJK W ZAGŁĘBIU WĘGLOWEM 

BRUKSELA PAT. Sytuacja strajkowa 
w zagłębiu węglowem jest nadal powa- 
žna. Fabryki państwowe, elektrownie i 
ważniejsze szyby obsadzone zostały 
przez wojsko i żandormerję, które otrzy 

wspólny front Europy wobec Stanów mały rozkaz nie cofania się przed uży- 
Zjednoczonych. Jest to kategoryczne do- 

maganie się państw europejskich znie- 

sienia długów międzysojuszniczych. 

Nastąpiła uchwała w spmawie pnze- 

dłużenia moratorjum dla długów wojen- 

mych. To nowe moratorjum zawiesza, o 

file chodzi o Polskę, spłaty rat rocznych 

w wysokości około 60 miljonów złotych 

rocznie, 

W Stanach Zjednczonych, jednem z 

bardzo ważnych haseł wybórczych Rou 

sevelta, kandydata ma prezydenta partji 

demokratycznej, jest zniesienie długów 

sojuszniczych. Hasło to jest dziś po- 

pularne w Stanach Zjednoczonych. Cięż- 

Kii kirytzys gospodarczy, jaki doświad- 

czają z 9 miljonami bezrobotnych, wy- 

wołuje chęć rewizji dotychczasowych 

postulatów finansowych i gospodar- 

czych Stanów Zjednoczonych. Gdy 

ciem broni palnej. Cały szereg osob 
rannych poprzednio zmarło dziś w szpi 
talu. We wszystkich miejscowościach 
objętych strajkiem krążą samochody 
pancerne. Ostatni dzień, poza zagłę- 
biem Charleroi miał przebieg spokojny. 

  

KOMUNIŚCI BELGIJSCY A MOSKWA 
I BERLIN. 

BRUKSELA, PAT. U aresztowa- 
nych komunistów policja wykryła ko- 
tespondencję prowadzoną z Moskwą i 
Berlinem, która dowodzi, że w Belgji 
miano zorganizować rewolucję. Szereg 
osób aresztowano również w Brukseli. 

PRZYJAZD KRÓLA ALBERTA. 
BRUKSELA PAT. Przybył tu wczo: 

taj z wypoczynku w Szwajcarji król 
Albert. Król natychmiast odbył szereg 
konierencyj z ministrami na temat sy- 
tuacji w zagłębiu węglowem. 

  

Lozanna VWlliemczech trwają walki i rozruchy 
NARADY 

BERLIN. PAT. — Kancierz Rzeszy 
v. Papen przyjął w dniu 12bm. wice- 
przewodniczącego  partji niemiecko- 
narodowej Winterielda, który w związ- 
ku z ostatniemi zaburzeniami ulicznemi 
w całej Rzeszy, zwrócił uwagę kancie- 
rza na konieczność unormowania sto- 
sunków w Prusach przez powołanie 
rządowego komisarza Rzeszy. Prasa de 
mokratyczna wyraża przekonanie, iż 
rząd Rzeszy nie ucieknie się do tego 
rodzaju zarządzenia, przed wyborami 
do Reichstagu. 

Tragiczna śmierć 
Tomasza Baty 

PRAGA, PAT. Właściciel wielkich fab- 
samolotowemu. Piłot zmarł natychmiast, zas 
ryke obuwia Tomasz Bata uległ wypadkowi 
Bata urmari wskutek odniesionych ran pod- 
czas transportu do szpitala. 

PRAGA, PAT. Wypadek samolotowy, 
znanego przemysłowca wydarzył się o go- 
dzinie 6 rano. Samolot spadł gwałtownie z 
wysokości sześciuset metrów ma lotnisko w 

milimetr 50 gr, Kronika reklamowa milimetr 60 gr, W numerach świątecznych, oraz z prowincji o 25 proc, drożej, 
Zagraniczne 50 proc, drożej, Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc, drożej, Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń ca 
do miejsca, Terminy druki mogą być przez Admjnjstrację zmienjane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 gr. 

  

TELEGRAMY 
MISTRZ NIEMIEC W AKROBACJI 

POWIETRZNEJ. 

BERLIN, PAT. — We Wrocławiu 
odbyły się wobec 100 tysęcy widzów za 
wódy lotnicze o tytuł mistnza Niemiec 
w alkirobatyce powietrznej. Tytuł zdobył 
po raz trzeci pilot Fieseler. 

WYBUCH ROPY. 

WINNIPEG. PAT. — Z Montrealu 

donoszą o strasznym wybuchu ropy, 
skutkiem którego zginęły — o ile dotąd 
ustalono — 24 osoby. Powodem kata- 
strofy był wybuch w cysternie statku 
„Cymbeline*, stojącego w: suchym doku. 
Eksplozja wozdarła ściany staltkku i pa- 
ląca się ropa zaczęła się wylewać. Siła 
dalszych wybuchów rozbiła ściamy doku 
i statek runął w'wodę, Wśród ofiar 
najwięcej jest wobotników portowych, 
Zgimęło. także 3 strażaków, w tem szef 
straży pożarnej Montrealu, oraz kilku 
marynarzy. 

ZŁOTO Z GŁĘBIN OCEANU. 

RZYM. PAT. — Dowiadujemy się, 
że część złota, przypadająca imprezie 
włoskiej, która wydobyła z głębi oceanu 
zatopione skarby, znajdujące się na po- 
kładzie statku ,„Egypte“, zostanie zaku- 

Otrokowicach niedaleko Zlinu zaledwie o kil- piona przez Banca d' Italia. Część ta wy- 
kaset metrów po starcie do Szwajcarji. Ba- nosi, o ile wiadomo, półtora tony złota, 

ta zadecydował się na lot pomimo gęstej co pyzy cenie 10 tysięcy lirów za kilo, 
mgły. Samolot jest ccałkowicie pony: 2 daje sumę 15 miljonów linów. Zakupione 
rozłamany na trzy części. Pilot zginął 
tychmiast Bata przewieziony do szpitalazmańł 
o godz. 9-ej. 

PRAGA, PAT. Tragiczna śmierć prze- 
mysłowca Bata'y wywarła w tutejszych ko- 
łach bankowych wrażenie przygnębiające. 
Niemniej uważają, że sytuacja finansowa ol- 
brzymich przedsiębiorstw Bata'y jest dobra i 
niema żadnych podstaw do niepokoju. 

  

PO KONFERENCJI W LOZANNIE 
LOZANNA ZBLIŻYŁA ANGLJĘ 

DO FRANCJI I NIEMIEC. 

LONDYN. PAT. — Dzisiejsze po- 
siedzenie Izby Gmin otwarte zostało 
przy udziale bardzo licznej publicznoś- 
ci, która przybyła, aby wysłuchać oś$- 
wiadczenia Mac Donalda o konierencji 
w Lozannie. 

Artykuł pierwszy — mówił Mac 

zbliżyła Francję i Niemcy do nas. 
Musimy zdobyć się na wysiłek, by 

zaradzić trudnościom obecnym, wspie- 
rając się wzajemnie. 

Rząd brytyjski dalej współpracować 
będzie w tym kierunku i wytęży swe 
siły dla zapewnienia pokoju. Zadanie 
rezpoczęte w Lozannie, otworzyło nam 
nowe drogi, które są bardzo szerokie, 
proszę więc Izbę o jaknajszczerszą a- 

Stanów Zjednoczonych z państwami 
wierzycielskiemi w sprawie długów wo 
jennych. 

Senator Smoot miał się wyrazić w 
ten sposób: Europa. przekroczyła gra- 
nice przyzwoitości i drzwi do wszel- 
kich rewizyj są zamknięte. Stanom Zje- 
dnoczonym ticzyniono międzynarodowy 
airont. 

diugach prywatnych są zainteresowani Donald — porozumienia lozańskiego, 

amerykańscy obywatele, którzy subskry- kładzie kres reparacjom, co jest wieiką 

bowali tę lub ową pożyczkę fi dziś cier- korzyścią. Jeżeli którekolwiek państwo 
pią z powodu ogólnego spadku (kursu, Clce doprowadzić Europę do dobroby- 

to w wienzytelnościach politycznych, u- tu gospodarczego, to musi wyrwać zło 
! S z korzeniem. Stało się to w Lozannie. 

dzielonych przez rząd Stanów Zjednoczo- Zanim którekolwiek państwo chciało 
nych nie są zainteresowani bezpośrednio pertraktować z Ameryką, musiały naro- 

Długi te przyczyniają się do nierówno- dy europejskie rozpatrzeć swe własne 

miernego rozmieszczenia złota, do tamo- Sprawy, które nigdy dotąd nie były roz- 
wania siły importowej Puropy, a więc trząsane. Jeżeli Europą chce rozwiązać 

WASZYNGTON. PAT. —  Sekre- 
tarz stanu Stimson ponownie złożył ka- 

NASTROJE W AMERYCE. tegoryczne oświadczenie, iż przedsta- 
"NOWY YORK. PAT. — „New York wiciele Stanów Zjednoczonych w Lo- 
Times" donosi z Waszyngtonu, że w Zańnie nie uczynili żadnego miarodajne- 
kongresie wzmaga się opozycja prze- go kroku w sprawie możliwej rewizji 
ciwko jakiejkolwiek zmianie układów długów wojennych. 

Olbrzymi pożar 

probatę dla prac moich kolegów i mo- 
jei własnej. (Oklaski). 

tartaku 

  

do pogłębienia kryzysu. Jednocześnie 

występuje jako hasło wyborcze, zmniej- 

szenie taryfy celmej Stanów Zjednoczo- 

nych. Występuje więc znowu iczynnik ii- 

kwidacji współczesnego kryzysu šwiato- 

'wago gospodarczego. 

„Niema pokoju politycznego bez po- 

koju gospodarczego, miiema pokoju go- 

spodarczego bez pokoju politycznego* — 

pwiedział Hemriot wyłkazując, że konfe- 

rencja lozańska wiedzie do odprężenia 

stosunków: politycznych Europy, 

Władysław Studnicki 

  

W ODPOWIEDZI 

swe zagadnienia gospodarcze i finan- 
sowe, musi rozwiązać również swe za- 
gadnienia polityczne. Rzesza niemiecka 
musi być z powrotem wciągnięta w 
krąg normalnych stosunków międzyna- 
rodowych a głos jej musi być wysłu- 
chany, tak jak wysłuchane bywają 
głosy innych narodów, gdy są poważ- 
ne, a odrzucane, gdy niemi nie są. 

Z radością stwierdzić mogę —rzekł 
Mac Donal—że Lozanna zbliżyła nas 
do Francji, zbliżyła Francję do Niemiec, 

W WOROCHCIE 
W nocy z 9 na 10 b.m. około g. 23,20 wy- 

buchł w Worochcie w państwowym 5-gatro 

wym tartaku pożar, który spowodował ol- 
brzymie szkody, dochodzące sumy 2 miljo- 
nów złotych. Spłonął tartak wraz ze skła- 
dem drzewa. Mimo, że tartak leży na dro- 
dze do Woronienki, a więc w znacznem Od- 
daleniu od skupień willowych, pożar spowo- 
dował zrazu panikę i ściągnął mimo póznej 
pory masy niespokojnych letników, zwła- 
szcza, że zastraszającą była łuna, bijąca z 
miejsca wypadku. - 

Pożar wybuchł w składzie drzewa, jak 
ogólnie tu przypuszczają z podpalenia. Zra- 
zu zapaliły się stosy drzewa przetartego i 
brusy. Zawiodła na całej linji sikawka ter- 
taczna, ani pomogła pompa gminna, która 
z powodu braku fachowej obsługi odmówiła 
u samego już początku posłuszeństwa. Nic 
dziwnego, że pożar rósł, siejąc spustoszenie 
w składzie cennego drzewa i obejmując ogni 
stemi językami samą fabrykę. 

złoto powiększy rezrwę Banca d“ Italia, 
którego londy! reprezentant Catag- 
nia został upoważniony do zakupu. 

SPADEK BEZROBOCIA. 

WIARSZAWA. PAT, — Według da- 
mych statystycznych, liczba bezrobot- 
nych zanejestrowanych w PUPP. wyno- 
siła w dniu 9 lipca br. w całem państwie 

240.170 osób, co stanowi spadek w sto- . 

  

   

sunku do tygodnia poprzedniego o 

4.687 osób. i 

WŁOSI O POLSKICH 
SPORTOWCACH. | 

RZYM. PAT, — W dziale sportowym 
znany dziennik włoski „La Tribuna* za- 
mieścił fotografje Kusocińskiego i Weis 
sówny, zaznaczając, że Kusociński jest 
pierwszym, któremu udało się pobić re- 
kord Nurmiego. Weissówna — pisze 
dziennik włoski — jest bez konikurencji 
w rzucie dyskiem, Dziennik przypuszcza 
że Polacy odegrają ogramną rolę na te- 
gorocznej Olimpjadzie w Los Angeles. 

ROZRUCHY W BRAZYLII. 

BUENOS AIRES. PAT. Według wia- 
domości pochodzących z Brazylji Prezy- 
dent Vargas wysłał okręty wojenne w 
celu opanowania rozruchów. 

KONFERENCJA W OTTAWIE. 

LONDYN. PAT. Z Ottawy donoszą, że 
rząd kamadyjski ogłosił porządek dzien- 
ny konferencji ottalwskiej, Porządek ten 
rozbity jest ria trzy główne nozdziały. 
Pierwszy rozdział dotyczy spraw ogól- 
nych handlu i polityki tanyfowej, oraz 
zanządzeń, któreby mogły pomóc han- 
dlowi wewnątrz imperjum. Drugi roz- 
dział dotyczy spraw monetarnych i fi- 
nmamsowych, zaś trzeci rozdział dotyczy 
spnaw mnoklowań o traktaty handłowe. W 
pierwszym rozdziale głównym punktem 
są kwestja wzajemnych ulg taryfowych 
wewinątnz imperjum brytyjskiego, oraz 
kwestja stosunku do obcych państw na 

DODGE TTK EET TSS AINA WODOCI TRZ TRAC DZY OEG CE IAE SE tych ulg i preferencji celnych. 
ska wykazała, że ten mój pogląd był 

błędny. 

A o to mniejsza. Mam lepszy przy- 

kład dla swojej ekskuzy. Oto w pierw- 

szych dniach czerwca cała prasa pol- 

ka, prócz mnie jednego, dosłownie ry- 
czała: „Niemcy prowokują świat” a :о 

z powodu nominacji v. Papena na kanc- 

lerza. Czytelnik - Polak, czytający tyl- 

„Polonji“ i „Głosów 
Narodu“ 

Katowicka „Polonja“ postawiła mi 

zarzut, że się nie orjentuję w sprawach 

politycznych, o których piszę. 

Jestem wileńskim, prowincjonalnym 
dziennikarzem. Nie mam tych możliwaś 
ci przenikania do warsztatów polityki 
zagranicznej, które mają dziennikarze 
wielkich stolic. 

chwila, którą wybrała „Polonja* dla 

sformułowania swego zarzutu, była do- 
brze wybraną. 

A to choćby z takich powodów: 

ko prasę swego kraju, łatwo mógł so- 

bie wyrobić sąd, że Anglja, Ameryka, 

Francja przepędzą natychmiast v. Pa- 

pena. у 
Ja įeden przestrzegatem: 

— „Nie upłynie dwóch miesięcy — 
pisałem — a Francuzi pogodzą się z 

Wątpię jednak, aby v. Papenem“. 

Tak się też stało. 

W dniu 4 czerwca, a więc sześć ty- 

godni temu pisałem: 

„Kto swoją politykę bazuje na kon- 

Często mi się zdarzało przepowia- tliktach wewnętrzno - europejskich, na 
dać, że narasta solidarność Europy wo- konilikcie Niemiec z innemi państwami 
bec Ameryki. Pisałem to już od 1924 
roku. Nie wiem, czy konferencja lozas- 

Europy — ten przegra”. 

Lozanna, skreślenie długów niemiec 

kich, ucałowanie przez Herriota Frar:- 

cuzki i Niemki, ten gest czułostkowo- 

pacyfistyczny — wszystko to wskazuje, 

że nie ja się myliłem. 

Zarzut o nieorjentowaniu się pod- 

noszę odważnie, bo niestety nie znajda 

moi przeciwnicy, ani jednego faktu, w 
ostatnich czasach w historji francusko- 

niemiecko - polskich stosunków, któcy- 

by świadczył, że się pomyliłem. Nie! 

niestety! — zawsze w swoich pesymis- 

tycznych przepowiedniach miałem rację 

„Głos Narodu" pisze: 

„Pozostaje nam tylko montować 

blok państw, zainteresowanych w utrzy 

maniu status quo". 

Frazes idjotyczny! Przecież nic in- 

nego nie robimy od lat wielu, przecież 

właśnie nic innego nie potrafimy robić, 

jak montować ten blok, skutek jest ten, 

że wszyscy zapomnieli, iż rewidować 

traktat Wersalski można na innym ja- 

kimś punkcie, niż nasze terytorjum, sku 

tek jest ten, że trancusko - niemieckie 

stosunki zawsze ułożą się w końcu koń- 

ców przyjaźnie, czasem nawet z cału- 

sami, a nam proponują co innego — 

mianowicie nasze stosunki z Niemcami 

stają się coraz gorsze, a w nagrodę sły- 

DELEGACI LIGI NARODÓW 
W RUMUNII. 

BUKARESZT „PAT. Przybycie dele- 
gatów Ligi Narodów do Rumunii stoi w 

szymy coraz głośniejsze zdania we związku z pnośbą Rumumji o współpracę 
Francji, że rewizja granic jest Kko- techniczną przy sanacji stosunków finan 
nieczna. sowych i zapewnieniu równowagibudże- 

. 0) towej, która jest konieczna dla utrzy- 
Raz jeden zdawało się światu, że mania zaufania międzynarodowego jak 

się „nożyce zamknęły”, że do rządów 'waruników korzystania z akcji kredyto- 

w Niemczech przyszedł gabinet taksa- 

mo antyfrancusko, jak antypolsko na- 

strojony, a przedewszystkiem antybol- 

szewicki. Był to właśnie gabinet v. Pa- 

pena. Ale wykladowało się to szybko: 

v. Papen tak samo chce robić ugodę 

z Francją, kosztem Polski. Myśmy 

zresztą tej okoliczności nie spostrzegli. 

Nas zajmowała okoliczność cokolwiek 

inna, ale oczywiście ważniejsza i natu- 

ralnie o wiele ważniejsza! Oburzało nas 
to, że v. Papen był podczas wojny ofi- 
cerem pruskim, robiącym wywiad na 
terenie amerykańskim. Nie! oczywiście 
było to tak ważne, że należało o wszyst 

kiem zapomnieć. Cat. 

wej, mającej ewentualnie wyniknąć z 
układu lozańskiego. Eksperci technicz- 
mi Ligi pracować będą w: tym duchu, 
Chwilowo nie jest wysuwana sprawa po- 
życzki Ligi dla Rumunji 

ECHA MANIFESTACJI 
WARSZAWSKIEJ. 

BERLIN PAT. Demonstracje anty- 
niemieckie na pl. Marszałka Piłsudskie- 

go w Warszawie odbiły się już echem w 
prasie miemieckiej nóżnych odcieni! poli- 

tycznych. I tak „Berliner Tageblatt", 
donosząc o tej demonstracji w depesey 
Swego korespondenta, pisze, iż jest о- 
mą pierwszem wystąpieniem zonganizo- 
wanem pod hasłem manifestacji anty- 
niemiekiej.
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Wiek Nowy (9318) przytacza cie- 
kawą opinję Króla belgijskiego o pol- 
skich robotnikach. W rozmowie z żo- 
ną posła polskiego w Brukseli, król Al- 
bert poruszył sprawę naszych robotni- 
ków w Belgji. 

Król wyrażai się z najwyższem  uzna- 
niem o załetach naszych robotników, któ- 
rych obserwuje często podczas odwiedzin 
swych kopalń i zakładów przemysłowych. 
Podkreślił zachowanie się i współżycie ro- 
botników polskich w warunkach normalnych, 
jak również w wypadkach jakiegoś nieszczę 
ścia. Zwiedzając parokrotnie kopalnie bezpo- 
średnio po katastrofie, król miał możność, 
jak mówi, przekonać się o godności i hav- 
cie robotników polskich. W końcu rozmowy 
król zaznaczył, że robotnicy polscy są „do- 
brze wychowani i bardzo rycerscy'. 

Polska ma sporo szczerych przyja- 
ciół. jednym z najbardziej oddanych 
jest niezawodnie znakomity francuski 
pisarz Paweł Cazin, odniedawna do- 
któr fiłozofji z zakresu... polonistyki!... 

Na taki czyn nie każdy, najszczer- 
szy nawet przyjaciel Polski, potrafi się 

zdobyć!.. 

ABC (195) przytacza rozmowę 
współpracowniczki pisma z Francuze.n 
— polonistą. 

Mówimy o jego sympatji do Polski. 
Ho, ho — znam ją pewnie lepiej od 

pani. Każdziutkie miasteczko, każdy wiejski 

kościołek, Nawet błota poleskie są mi znajo 

me i drogie. 

— Ale też iPolska odpłaca panu pięk- 
nem za nadobne. Ciągle przedrukowuje pań- 
skie nowele... Coś jakby ironiczny uśmieszek 
przeniknął, po bladej, przezroczystej twarzy. 

— 0, tak. Miewam takie niespodzianki. 
Naprzykład zaglądam do węgierskiego dzien- 

nika. I widzę dużo niezrozumiałych wyra- 
zów, jakieś „basam-terem — tete-czardasz, 
a pod spodem „Cazin“, no i w tym gulaszu 

kilka znajomych nazwisk moich bohaterów. 
Jednem sowem poznaję swoją nowelę... 

Jest letni, gwiaździsty wieczór. Poprzez 
arkady Sztabu Generalnego płyną wonie kwia 

tów z Saskiego ogrodu, zmieszane z wonią 

benzyny. 
Cazin jest rozmarzony. 

Wywija laseczką i zaczyna Śpiewać na 

całe gardło słowiczym dyszkantem: 

— C'est le temps de cerises!... a kończy 

refrenem z piosenki: „Ca c'est Paris". 
Oburzony posterunkowy grozi paleczka 

rozśpiewanemu gościowi i zastanawia się 

czy mu nie wiepić złotówki za zakłócenie 
spokoju publicznego. 

Cazin urywa w połowie taktu. Posmut- 

niał. 
— W Warszawie nie wypada śpiewać. 

Pełen temperamentu i humoru zna- 
komity pisarz i doskonały tłumacz na 
szycch poetów, jedyny cudzoziemiec, 
;który w Polsce zdobył doktorat z za- 
kresu literatury polskiej (rozprawa do- 
ktorska o Krasickim), mówi: 

— Dobrze! Przyjadę i nauczę Warsza- 
wę śpiewać na ulicy na całe gardło: „Ca 
c'est Varsovie". To jest kochana Warszawa! 

Zaraz się zrobi weselej. 

Lector. 

AK A A 

ŻĄDAJCIE | 
we wszystkich aptekach i 

składach aptecznych znanego 

środka od odcisków 

Prow. A. PAKA. 
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KYDORYCE „PROMEJEJSZA” JEST МЕО 
Komunikat oficjalny admiraiicji francuskiej 

PARYŻ. Ukazał się oficjałny komunikatstkie luki i wieżyce, a następnie przez jed- 

admiralicji francuskiej, który 

usiłowano zastosować po pamiętnej katastro 

stwierdza, że ną z wyrzutni torpedowych doprowadzić iie z angielską łodzią podwodną opodal Piy- 
niema już żadnej nadziei na uratowanie za- do wnętrza łodzi powietrze. Jednakże admi- mouth. Wysiłki spełzły wówczas na niczem, 

łogi zatopionego nurkowca „Prometeusz“. ralicja francuska nie wierzy w możliwość ie- jakkolwiek nurkowiec angielski był trzykrot 

Jednakże badania na miejscu katastrofy bę- go rodzaju przedsięwzięcia.. Podobną metodę nie lżejszy od francuskiego. 

ZATONIĘCIE FRANCUSKIEJ ŁODZI PODWODNEJ 
„PROMETHEE“ 

dą nadal prowadzone bez przerwy, w celu 

ustalenia, czy wydobycie łodzi będzie mo- 

žliwe. 
Ministerstwo marynarki poleciło, aby na 

wszystkich okrętach zarówno wojennych jak 

iprywatnych opuszczono flagi do połowy ma 

sztu na znak żałoby. Również ministerstwo 

spraw wewnętrznych wydało podobne za- 

rządzenie. Chorągwie żałobne powiewają na 

wszystkich gmachach publicznych całej Fran 

cji. 
Nurek, któremu udało się dotrzeć i 

zbadać położenie zatopionej łodzi „Prome- 

teusz* ogłasza dziś sprawozdanie w dzienni- 

ku „Matin*. Raport ten rozwiewa do reszty 

wszelkie złudzenia. Nurkowi udało się stwier 

dzić, że dwie luki „Prometeusza* są 0- 

twarte. 

Przez jeden z tych otworów, posiłkując 

się reflektorem, nurek zbadał częściowo wnę 

trze zatopionej łodzi. Widział zmiaždžone 

przez ciśnienie wody zniekształcone do nie- 

poznania zwłoki jednego z oficerów. . 
Dziś odbywają się dalsze badania. Nur- 

kowie orzekną czy możliwe jest wydobycie 

łodzi. Kapitan włoskiego okrętu  „Artiglio* 

twierdzi, że jedyna możliwa droga jest na- 

stępująca: Należy pozamykać szczelnie wszy 

SAMOLOT W WALCE Z KARA” 
BINAMI MASZYNOWEMI 
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W czasie zdjęć wi Fiollywood w' Kau:- 
fommji do filmu, przedstawiającego 'woj- 
mię, nialkręcam,o m, in. scenę walki pomię- 
dzy samolotem a samochodem pancer- 
mym, na którym ustawiionio kilka cięż- 
kich karabinów maszynowych. Samolo- 
tem kierował znany lotnik filmowy Roy 
Wilson. W kilka minut po dokonaniu 
zdjęcia, samolot spadł nagle ma ulicę. 
Wilson zginął na miejscu. 

Na zdjęciu naszem widzimy frag- 
ment walki samolotu z karabinami ma- 

  szymowemi. 
CO fi AO" 

Nowy Biskup Piński 
Ojciec św. zamianował ks. Kazimie 

rza Bukrabę, proboszcza i dziekana w 
Brześciu, biskupem diecezji pińskiej, 
esieroconej po zgonie ś. p. ks. biskupa 
Łozińskiego. 

Nowy biskup — ordynarjusz piń- 
ski urodził się w r. 1885 w ziemi gru- 
dzieńskiej. Seminarjum duchowne ukoń 

„н 

czył w Petersburgu, tamże został wy- 
święcony na kapłana w r. 1909 r. Dzie- 
kanem brzeskim został mianowany w 
r. 1928. Ks. Biskup — nominat Bukra- 
ba znany jest szerszemu ogółowi, a 
zwłaszcza na ziemiach wschodnich, ja- 
ko gorliwy pasterz i niestrudzony pra- 
cownik na niwie ojczystej. 

   
№ daliu T-g0 bm. zatonęła w pobliżu 

przylądka Levy ma wschód od Cherbour- 
ga łódź podwiodna ,Promethee* o po- 
jemności 1379 tom. Łódź zatonęła ma gię- 
bokości 50 metrów. W łodzi znajdowało 
się oprócz komendanta okrętu, 10-ciu im 
mych oficerów, 36 marynanzy i 20 osób 
cywilnych, a mianowicie inżynierów, te- 
chników i robotników ze stoczni w Cher 
bourgu. Około godz. 13-tej, gdy łódź pod 
wodna znajdowała się na powierzchni w 

  

odległości 7 mil na północ od przylądka 
Levi, nastąpiła katastrofa i 16dž pogra- 
żyła się magle w falach. Komendant ło- 
dzi Dumesnil oraz 5 marynarzy, którzy 
znajdowali się w chwili katastrofy na 
pokładzie łodzi i zrzucni przez fale, u- 
ratowami zostali przez rybaków. Fran- 
cuskie władze morskie wdrożyły natych- 
miast akcję ratunkową, która dotąd nie 
przyniiosła jednak. żadnego rezultatu. 

Jubileusz Cudownego 
Obrazu Matki Boskiej 

Częstochowskiej 
Zjednoczenie Katolickich Związków Po- 

lek wydało z racji 550-letniego jubileuszu 
cudownego obrazu N.M.P. w Częstochowie 
następującą odezwę: 

„Któż z nas Polaków, nie zna historji 0- 
brazu Matki Bożej Częstochowskiej? Miło- 
siernie dla nas obrała sobie nasza Krółowa i 
Opiekunka to miejsce, by z niego Swe łaski, 
cuda i miłość dla dzieci swych roztaczać! 
Wzamian i od nas należy się wielkie odczu- 
cie miłości i nabożeństwa do Tej Nieoce- 
nionej Orędowniczki. 

Wyrazem tych uczuć ma być cześć, 1:0 
dlitwa, błagania i dziękczynienia u Stóp 
Matki Najświętszej składane. Więcej, jai 
kiedykolwiek rok ten jubileuszowy 550-letni 

pobudzić nas winien do licznych pielgrzymek 
do Częstochowy. 

Dlatego Zjednoczenie Katolickich Związ- 
ków Polek, jako Centrala Akcji Katolickiej 
kobiecej, organizuje dnia 5 — 6 listopada r. 
b. wielką pielgrzymkę kobiet wszystkich czę 
ści Połski — od morza do Karpat. 

Lat temu sześć w maju 1926 r. pielgizymt 
ka kobiet polskich wręczyła votum  dzięk- 
czynne: insygnia królewskie Berło i Jablko 
Matce Najświętszej, Krółowej Korony  rol- 
skiej, oddając Jej w opiekę Ojczyznę naszą. 
Dziś, w chwili ciężkiej, kiedy troska i ból 
przenika Naród, czyż nie mamy znów takiej 
pielgrzymki odbyć? błagać i korzyć się i 
przebłagać Boga za pośrednictwem Tej, kió 
ra nas w Swej opiece ma? 

Niech każda Polka śpieszy w wielkiej piel 
grzymce kobiet polskich hołd oddać w roku 
juileuszowym Marji!“ 

Technicznej organizacji Zjazdu podjął się 
Katolicki Związek Polek Arch. Warszawskiej 
do którego zgłoszenia zbiorowe wnosić na- 
leży od dnia 1 września r.b. Wszystkie szcze 
góły co do programu, zniżek kolejowych, ko 
sztów Zjazdu, ogłoszone będą we wrzesniu 
rb. 

  

„Brunatny Dom" w Monachjum 
en z dziennikarzy odwiedził nie- 

dawno siedzibę Hitlera w Monachjum. 
Oto kilka fragmentów z korespondencji 
o tej dość egzotycznej wizycie. 
„Niebawem znalazłem się przed mona- 

chijskim „Domem brunatnym*. Wchodzę sze 
rokim portalem ozdobionym napisem: „Deut- 
schland erwache*. Wojskową ścisłością od- 
znaczają się również moi genewscy koledzy 
z powołania. Pierwszem, co zauważam, jest 
to, że moi przewodnicy milcząco witają się z 
ivnkcjonarjuszami „Domu brunatnego" pod- 
nosząc na wzór faszystów prawą rękę. Czu- 
ję się poniekąd zakłopotany. kiedy w środku 
szpaleru, przez jaki przechodzimy do t. zw. 
sali sztandarowej. Nie chcemy witać tamtej 
szych ludzi, tak jak moi przewodnicy i jakoś 
bojaźliwie wymawiam i stereotypowo „Guten 
Tag". Później uświadamiam sobie, że pozdro 
wieniem naruszam ciszę, bowiem wszystkie 
kroki na schodach i korytarzach tłumione są 
grubemi kobiercami. Z sali sztandarowej 
wchodzimy do sali senatorów, która jest wła 
ściwie małym. parlamentem przyszłych może 
Niemiec. Gdyby nie było tu czerwonych krze- 
seł skórzanych i modnych zasłon, mogłoby 
się powiedzieć, że jest to średniowieczna sa- 
la niemieckich rycerzy. Pod nemieckim orłem,. 
ozdobiającym razem z oznaką hitlerowską tę 

część sali robotnicy właśnie przymocowują 
małą skrwawioną chorągiewkę. Na moje za- 
pytanie słyszę odpowiedź: 

„To na wieczną pamiątkę piętnastoletnie-" 
go „Hitlerjunga" Kurta Brenera z Berlina, 
który w czasie wyborów prezydenckich za- 

mordowany został przez komunistów właśnie 

w chwili, kiedy w ręce trzymał tę chorągiew 
kę. 

Przewodnicy  objaśniali, że pierwotnie 
skrwawiona ta chorągiewka miała zdobić 
pracownię „wodza'”. Hitler jednak — роуле- 
dzia, że należy ona do całego ruchu i dlate- 
go umieszczona musi być w sali, będącej syt1 
bolem niemieckiego socjalizmu narodowego. 

Z Sali senatorskiej przechodzimy do poko 
ju czerwonego, w którym właściwie mieści 
się trybunał partji. 

— Jak u was wyaaje się wyroki? — za- 

pytuję. ; 
— Niech pan popatrzy. Tu na ścianie wi 

si wielki obraz naszego wodza. Wszystkie 
wyroki w najrozmaitszych sprawach, jak prze 
stępstwach członków, w sprawach honoro- 
wych, niekiedy nawet i sprawach majątko- 

„poco się wytężać, kiedy ulotki 
zbierają dla nas „oni*. Dziś albo jutro wszy- 

wych, wydajemy w imieniu naszego wodza. 
Trzeba panu wiedizeć, że nie jesteśmy tylko 
partją polityczną. Jesteśmy czemś więcej. }е- 
steśmy sumieniem całego narodu niemieckie- 
go. Nasz wódz jest uważany przez nas za nie 
omylnego, ale nie jednak w watykańskiem 
czy lepiej powiedziawszy katolickiem pojmo 
waniu papieskiej nieomylności. To jest nie- 
omylność tylko dogmatyczna. Nasz wódz u- 
ważany jest za nieomylnego w sprawach nie 
mieckich powojennych dążeń narodowych* 

Monachijski „Brunatny dom'* ani na pozór 
nie przedstawia tego, z czego sądzićby było 
tak jak w naszych centralnych sekretarjatach 
można, że tu wykonuje się mrówcza praca, 
jak w naszych centralnych  sekretarjatach 
partyj politycznych. Jest to raczej siedziba” no 
woczesnych rycerzy niemieckich i ich wodza, 
który w 20-ym wieku ztąd żelazną ręką kie- 
ruje jednym z największych dotychczas 1u- 
chów narodowych, pod którego sztandarami 
zdołano zjednoczyć miljon bojowników. Bo- 
jownicy ci nie wałczą na koniach, w pancer- 
nej zbroi średniowiecznych rycerzy, ale przy 
gotowują się do walki w nowoczesnych ko- 
szarach, na letniskach, mają do dyspozycji 
tanki, kulomioty, armaty i samoloty. Jaki 
wiek spotka los ruch hitlerowski, monachij- 
ski Dom Brunatny zapisany zostanie na kar- 
tach historji niemieckiej. jeden z mych prze- 
wodników powiedział mi, że ze względu na 
niespodziewany wzrost partji poważnie my- 
Śli się o przeniesieniu siedziby do Berlina. 

„Brunatny Dom'* składa się właściwie z 
kilku budynków, dziś zresztą połączonych w 
jedną całość. Propagandystyczne biuro ru- 
chu znajduje się na Briener Strasse 44. 
Wchodzimy doń przez podwórze, gdzie wła- 
Śnie otwiera się olbrzymi garaż, w którym 
stoi część najnowocześniejszych limuzyn. Są 
to samochody tylko dla kierownictwa partji. 

W siedzibie propagandy zobaczyć można 
tylko plakaty i reklamy. Najpierw wstąpiliś- 
my do sali zwanej hindenburgowską. Tu u- 
łozone są wszystkie przeciwhindenburgow - 
skie plakaty, wydane przez partję w czasie 
wyborów prezydenckich. 

— Gdybym był na waszem miejscu, zbie- 
rałbym wszystkie plakaty, jakie wydali w cza 
sie wyborów wasi przeciwnicy — zauważy 
tem. ; 

— To bylaby zbyt wielka praca. Zresztą 
i afisze te 

stko znajdzie się w naszych rękach. Poza- 
tem: wybory na prezydenta należą już do 
przyszłości. Wszystkie nasze wysiłki ześrod- 
kowane zostały na wybory parlamentarne. W 
tych wyborach powalimy wszystkich naszych 
ptzeciwników. Potem rządzić będziemy ny. 
Cbecna reorganizacja partji odpowiada wła- 
ściwie organizacji ogólnopaństwowej. Nasz 
wódz będzie głową państwa. Pięć t. zw. głów 
nych sekcyj kieruje administracyjną organiza- 
cją Rzeszy. To są już przygotowania na przy 
sziošč. 

Wkroczyć mogę tylko do tych sal, w któ- 
rych nie zachodzi niebezpieczeństwo, że mógł 
bym wynieść jakąś tajemnicę. Tu rzeczywi: 
ście daje się zauważyć mrówczą pracę. Od 
czasu zakazania mundurów wszyscy  fun- 
kcjonarjusze urzędują w t. zw. bawarskich 
kaftanikach. Chociażby zakaz został uchy- 
lony, nosić je będą przez całe lato. Najcie- 
kawszy jest oddział statystyczny. Tu zobra- 
zowany jest wzrost ruchu hackenkreuzlerow - 
skiego w etapach: przed puczem bawarskim 
1 po puczu. Trzeci okres rozpocznie od wrze 
śniowych wyborów parlamentarnych 1932. 
Najbardziej interesował mię oczywiście od- 
dział mniejszości niemieckich: „Deutschtum 
in Ausland*. W oddziale tym pracuje 25 u- 
rzędników, którzy rejestrują listy, zażale 
nia Sprawozdania wszechniemieckich  ko- 
w których żyją Niemcy. Z oddziału tego 
przechodzimy do wielkiego przedsionku, w 
którym zawieszone są wielkie mapy šcien- 

ne. Na pierwszem naznaczone są okręgi z 
ludnością niemiecką zagranicą, a na drugiej 
niemieckie siedziby na całym świecie. 

— Dalej już wejść nie możecie. Jest to 

zakazane. s 
® — Dlaczego? Wszak tam macie mioże 
mniejsze mapy, niż te. 

— Odpowiem panu krótko. Kiedy Niem 
com uda się uwolnić z pod jarzma traktatu 
wersalskiego, oddział ten stanie się właśnie 
najwyższym programem naszego ruchu. Nie 

ukrywamy się z tem. Zrozumiał pan, niepraw 
daż — to było całe objaśnienie. 

U wyjścia z gmachu oczekiwał nas wiel- 
ki samochód osobowy. Boki jego pomalowa 

ne były na czerwono, ochraniacze białe, a 

koła czarne. Po bokach litery: N.S.D.A.P. 

(National - sozialistische deutsche  Arbeiter 

Party). Warta pozdrawia nas po faszystow 

ku, ja natomiast jak zawsze odpowiadam 
„Guten Tag". Z Karolinem Platzu widzimy 

Na pruskiej granicy 
Połykać lody, wsadzić łeb w miednicę, 

ziewać, kąpać się w jeziorze — nic tak nie 

odświeża, jak jazda motocyklem. 

W jednych spodenkach dosiadamy moto 

rów i gazu — przy tempie 3 kim. na godzi- 

nę już jest przewiewnie i miło, przy 50 — 

cudownie, rzeżko, przy 80 — rozkosz zmy- 

słowa większa, niż w najlepiej umeblowa- 

nym haremie. Wiatr obija boki, wciska się 

wszędzie, motor pracuje równo, wydaje się, 

że to my zamieniliśmy się w ptaków i szy- 

bujemy beztrosko. Żadna szybkość w samo- 

chodzie nie daje takiego zadowolenia, poczu 

cia bezpośredniości co motocykl. 

W Suwałkach ci i owi rozdziawiali gę- 

by z niesmakiem, ale nikt nie interpelował. 

Policjanci się pochowali w piwnicach, do- 

rożkarze w swych grubych wełniakach za- 

zdrošcili. 

Raczki są nad samą granicą. Ongiś: by- 

ła to rezydencja Paca. Z pałacu co to był 

wart swego właściciela pozostała tylko je- 

dna arkada na cienkich kolumienkach i wy- 

smukła, jak minaret, wieżyca na szczycie i-:ó 

rej bociany zmajstrowały sobie olbrzymie 

gniazdo. U stóp: wieżyczki pokazują dziurę 

i mówią: — tędy uciekł Pac: 'tu się zaczy= 

na długi, długi loch podziemny... 

Te lochy, to ulubiona bajka ludu i łatwo 

wiernych. Niejeden gamoń zaręcza, że po- 

pod całe Wigry ciągną się korytarze, wyko- 

pane jeszcze przez pogan, gdy ich chrześci- 

janie łagodnie kijem nawracali. Nikt natural- 

nie podjeziornego lochu nie widział, ale nikt 

z tubylców weń nie wątpi. Jakby pradziado= 

wie nie mieli sensowniejszego zajęcia, niż 

ryć się pod wodą. 

Park w Raczkach, to stare, dziwacznie 

powyginane drzewa, omszone, pełne dziupii. 

Dużo tu letników, snują się po szerokich 

alejach, co nie takich szmondaków widzia- 

ły, zrywają paprocie, poziomki... 

Właśnie mały lcek woła do 

ojca: 

— Tate, czy poziomka ma nogi? 

pejsat279 

— Skądże znowu. 

— Ojej, to co ja zjadłem przed chwilą! 

Dokoła najgrubszego drzewa ławeczka 

i napis: „zacisze Zygmunta Krasińskiego", 

więc każdy z respektem stąpa sądząc, 7е 

pewnie tu właśnie poeta sklecił „Przedšwit“. 

Obok jest plac tenisowy, zmurszaly  beto- 

niak, na którym od lat nie grano, zatarte li- 

nie, popękany, ogrodzony płotem z brewion, 

jak obóra dla cieląt. „Krasiński grał na tym 

placu” — myślą domyšlniejsi. 

Za parkiem las — ujść parę kilometrów 

i granica pruska. Jednak ciasno w Polsce, 

gdzie się nie ruszyć (byle nie piechotą) za- 

raz granica. Taki Stanowiec Zjednoczony 

może przez tydzień gazować w prostej linji 

na trzecim biegu i jeszcze paszport mu nie- 

potrzebny, a my biedacy... Karol. 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA AA AAA 

POPIERAJ PRZEMYSŁ. DOMOWY, 
OPARTY NA KRAJOWEM WŁÓKNIE. 
— KUPUJ SAMODZIAŁY LNIANE! 
YYYYTYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYTYTYYYYYYYVYY 

jeszcze, jak na Brunatnym Domu powiewa 
chorągiew hitlerowska. 3 

— Widzicie, tu przygotowuje sią taka 
kampanja wyborcza, jakiej świat jeszcze nie 
widział. Ani Amerykanie przy listopadowych 
wyborach prezydenta nie zdziałają więcej po 
tronie propagandy. Panowie Hoover lub Ro- 
oewelt mogą do nas przybyć, aby zobaczyć 
jak robi się propagandę wyborczą. Zresztą 
i gdybyśmy nic nie robili, naród i tak pójdzie 
z nami. + 

Siedząc tak w samochodzie z swym towa- 

rzyszem hitlerowskim, patrzę na powiewają- 

cą chorągiewkę na przedzie samochodu isam 
siebie zapytuję, czy teń znak hitlerowski na 
chorgiewce Oznacza Odnowienie Niemiec, 
czy też ma on być zwiastunem przepaści, 
do jakiej Niemcy mają runąć? : 

To jest pytanie, na które odpowie dopie- 
ro przyszłość. BS 

y y LL i i a a o  —— 

W MŁODEJ ARMJI PUŁK NAJSTARSZY 
Upał. Upał w autobusie, up ał 1a 

placyku przed „koszarami Marszalka 
Piłsudskiego, upał ściga nas aż do ga- 
binetu dowódcy 1 p.p. Leg., ppułko- 
wnika Wendy. Wiadomo jednak, że 
ani mrozy, ani skwary nie zawrócą ri- 
gdy z drogi nienasyconą  dziennikar- 
ską ciekawość. 

To też chcielibyśmy wiedzieć o 
pułku wszystko, co się da. To, co się 
nie da i tak. nam nie powiedzą, ale 
najgorzej, że nawet z rzeczy, któreby 
się dały duża część odpada — przy- 
puszczalnie z racji przysłowiowej pie- 
churskiej skromności. 

„Nie nosim ni srebra, ni złota”, 
śpiewają o sobie w piosence. — „Nie 
możemy przecie opowiadać o naszych 
wyczynach — powiadają — można je 
znaleźć w historji pułku”. 

Tak, ale historja pułku mjr. Bor- 
kiewicza to grubaśny tom, świadczący 
wymowńie o obfitości tych wyczynów. 
I to.zaledwie tom pierwszy, oczekują- 
cy na dalsze. Na pierwszej stronicy ii- 
guruje motto pułkowe, wyjęte z rozka- 
zu Komendanta Jozeia Piłsudskiego. 
dn. 5 czerwca 1915 roku: 

„Nie brawura, nie błyskotka żołnier 
ska stanowi najistotniejszą naszą ce- 
chę, lecz ten przedziwny spokój i rów- 
nowaga w pracy bez względu na prze- 
ciwnošci“. 

I ma się wrażenie, że od początków 
swego powstania do chwili obecnej, 
pułk trzyma się tego kanonu. 

Jakież były owe narodziny pułku i 
jego koleje? Cofnijmy się o lat 18. jó- 
zei Piłsudski, ongiś „Wiktor* z partii, 
następnie „obywatel Ziuk*, wreszcie 

„Komendant Główny” decyduje się na 
walkę z Rosją o niepodległość Ojczy- 
zny. Dnia 5 sierpnia 1914 roku powo- 
łuje pułk do życia w Oleandrach w 
Krakowie, dnia 6 sierpnia o godz. 3 
min. 30 pułk rusza do walki szosą na 
Kielce, a na jego czele owa sławna 
„pierwsza kadrowa”. Po drodze obala 
słup graniczny zaborców w Michało- 
wicach. To też dzień 6 sierpnia zo- 
staje po wsze czasy, upamiętniony, 
jako święto pułkowe. 

Żołnierze ówczesnego pułku — to 
część wiarusów ze Związku Strzelec- 
kiego, reszta zaś młodzież szkolna, ro- 
botnicza i wieśniacza, dojrzała ideo- 
wo. Pierwszym dowódcą jest sam Ko- 
medant główny Józef Piłsudski. 

Jeśli chodzi o dowódców, to pułk ma 
szczęście, śmieje się mjr. Chudyba, od 
początku do dnia dzisiejszego dowodzi 
ły nim z małemi wyjątkami same „sta: 
re pierwszaki“. 

Chcielibyśmy uwiecznić na szpal- 
tach naszego pisma oblicze obecnego 
dowódcy pułku, p. pułk. Wendy, ale 
twierdzi on kategorycznie, że fotogra- 
fje jego wogóle nie istnieją na świe- 
cie. Proponujemy nawet. umieszczenie 
podobizny jego z lat dziecinnych, we- 
dług recepty Ś.p. Juljana Eysmondta, 
który, jak wiadomo naśladując zwyczaj 
dawania przy wywiadzie fotograiji z 
przed lat przeciętnie trzydziestu, za- 
mieścił w jednem z pism swą fizjono- 
mję młodszą o ćwierć wieku przybra- 
ną w czepeczek. Okazuje się jednak, 
że po kilkuminutowem szperaniu wśród 
stosu bardzo interesujących  fotograiij 
z dziejów pułku, można wynaleźć na- 

wet te nieistniejące podobizny. Na mo- 
ście pod Stołpcami, w roku 1920 sto- 
ja od lewej mjr. Chmura, ppułk. Wen 
da ówczesny dow. bataljonu, ppułk. 
Sobolta. . 

Trzej brodacze. Przypadek to czy 
zmowa? Okazuje się, że zmowa, ale o 
tem potem. Posuwamy się dalej w ni- 
storji pułkowej. 

W grudniu 1914 roku następuje re- 
» 

  

dzone dopiero po kilku miesiącach po 
„próbie bojowej". 

Żołnierz prezentował się świetnie. 
Wpływały na to w pierwszym rzędzie 
doskonałe stosunki wewnętrzne, usta- 
lone przez Komendanta, który kładł na 
cisk na rozbudzenie honoru i ambicji 
żołnierskiej. Szeregowiec zwracał się 
służbowo do. oficera jak do starszego 
kolegi: „Melduję wam, obywatelu po- 

Pod Stołpcami w roku 1920 

organizacja oddziałów  Legjonowycn. 
Powstaje historyczna I brygada w sile 
3-ch pułków strzeleckich: 1 pułku uła- 
ńów Beliny, I pułku Artylerji polowej, 
oraz kompanji saperów. Odtąd 1 p.p. 
przechodzi pod d-wo mjr. Rydza Śmi- 
głego. 

Stopni początkowo nie było. Dowód 
cy odróżniali się jedynie barwą sznur- 
ka na bluzie. Stopnie zostały zatwier- 

ruczniku*.. Oficer zachowywał ten sam 
tytuł w stosunku do podkomendnego. 

— A gdzież był pierwszy chrzest 
bojowy pułku? — W sierpniu 1914 ro- 
ku pod Brzegami (koło Chęcin). Na- 
stępnie w pierwszym roku bojów idzie 
cały szereg bitew, których nie sposób 
wyliczyć. Nowy — Korczyn, Winiary, 
Laski, Anielin, Ulina Mała, Marcinko- 
wice, 3-dniowy bój pod Łowczówkiem, 

Pińczów nad Nidą, Kozinek, Przepió - 

rowo, Konary, Kamieniec, Tarłów, U- 

rzędowo, Jastkowiec, Kamionka, Oża- 

rów — to główniejsze nazwy bitew i 

potyczek. Nazwy, zwykłe litery na pa- 

pierze, za któremi tai się krew i dym 

armatni. 
Niektóre z nazw tych wyhaftowane 

złotemi zgłoskami widzimy na chorą- 

gwi, błyszczącej z poza szkła gabloty. 

To chorągiew pułkowa? (Profesjonal- 
na ciekawość: wszystko zobaczyć, 
wszystkiego dotknąć). 

— Tak, ale to już trzecia z rzędu. 

A pochodzi z-za oceanu. Tak zresztą 

jak i pierwsza. Jakoś Amtryka więcej 

dbała o nas niż... — tu melancholijny 
uśmieszek — niż chociażby Wilno, któ 

re zdobywaliśmy. 

— Tak, Wilno jest nieco senne —- 

. szepczę z zażenowaniem zwykłą wy- 

mówkę naszej indolencji. 
— Ale Wilno ofiarowało nam cho- 

rągiew Nr. 2 — dowiadujemy się na 

pociechę. — Pierwsza zatem została 

wyhaftowana rękami Polek w Chicago 

i dostaliśmy ją po bitwie pod Konara- 
"mi w roku 1915. Drugą w roku 1919 

wręczyło Wilno Marszałkowi Piłsud- 

skiemu. Z jego rąk otrzymał ją kpt. Lan 
gner, Ówczesny zastępca dow. pułku. 

Oglądamy ten kawał jedwabiu, wi- 
domy symbol honoru pułku. Nie ucze- 
stniczy już wprawdzie teraz w bojach 
„osobiście”, jak za dawnych wojen, 

gdy skupiał wkoło siebie najzażartsze 

walki, najostrzejsze ataki wroga, naj- 

rozpaczliwszą obronę. Nowoczesna woj 
na nie jest tak malownicza w swej 
grozie. Ale chorągiew pułku wędrowa- 
ła z nim wiernie wszędzie, choć nie 
danem jej było powiewać nad okopami 
czy iść do ataku. Na jednej jej stronie 
widnieje orzeł biały, na drugiej Matka 

Boska Ostrobramska, co pierwsza po- 
witała ze swej kaplicy zdobywających 
Jej gród szarych żołnierzy. 

Chorągiew trzecią ofiarowała puł- 
kowi dzięki staraniom kapelana pułku, 
ks. Franciszka Tyczkowskiego, Pola- 
nia Amerykańska z Meriden Coon, Sta- 

ny Zjedn. Poświęcenia jej dokonał w 
roku 1922 ś.p. ks. Biskup Bandurski 
w obecności Naczelnego Wodza Mar- 
szałka Piłsudskiego, z którego rąk о- 
trzymał ją ówczesny dowódca pułku, 
pułk. Kruszewski obecnie generał, do- 
wódca KOP. Teraz lśni pożłociście i 
czerwono za szkłem w gabinecie do- 

wódcy pułku. 
Najpiękniejszą jej ozdobą są jednak 

nie czerwień i złoto, lecz błękitna wstę 
ga krzyża Virtuti Militari — widoniy 
znak i hagroda męstwa pułkowego. 

— A do Wilna tośmy mieli staiy 
jakiś sentyment — dowiadujemy się 
dalej — może dlatego, że prowadził 
nas romantyzm pierwszych bojowań o 
niepodległość, a Wilno ciągnęło nas 
zdala jako tego romantyzmu stolica, 
może dlatego, że Wilno ma tyle cech 
wspólnych z Krakowem? — Dość, że 
już w roku 1915 dążyliśmy do Wilna, 

kiedy tutaj przypuszczalnie nikt się na- 

wet tego nie spodziewał. Doszliśmy 
jednak tylko do m. Wysokie-Litewskie i 
musieliśmy się cofnąć na Wołyń. Stąd 

z Kowla Komendant kieruje samorzut- 

nie I Brygadę nad Stochód, by usunąć 

się z pod austrofilskich wpływów Ko- 

mendy Legjonów. Drugi raz pociągnę- 
ło nas do Wilna w roku 1919 na Wiel 

kanoc. 
Ba, kto z nas wilnian nie pamięta 

tego Wesołego Alleluja, prawdziwego 

Zmartwychwstania z czarnej nocy bol- 

szewickiej! 
Wreszcie po raz trzeci, przerzuco- 
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Na odcinku gospotarczym 
Nowe niebezpieczeństwo dla naszego sks 

portu produktów rolnych. Czechosłowackie 
ministerstwo rolnictwa opracowało projekt 
ustawy wprowadzającej monopol przywozu 
zboża, mąki, produktów przemiału,  bydla, 
mięsa, tłuszczu, słoniny i masła. Przywóz 
wymienionych artykułów ma stanowić na 
przyszłość wyłączne uprawnienie państwa, 
które wykorzystywać je będzie przy pomocy 
istniejącej już komisji do przywozu zboża, 
względnie za pośrednictwem międzyminister- 
jalnej komisji wydawania zezwoleń na przy- 
wóz bydła i mięsa. W sprawie tego projekiu 
pisze „Przegląd Mięsny": 

„Jaki może być cel tego posunięcia rzą- 
du czeskosłowackiego? Napewno nie potrze- 
ba wewnętrzna, nie sprawa organizacji pro- 
dukcji krajowej, której w tej chwili od stro- 
ny importu nie zagraża żadne niebezpieczeń- 
stwo. Wchodzą tu w grę niewątpliwie cele 
polityczno-handlowe, mające na widoku już- 
to restrykcję importu dla uzyskania pewnych 
efektów w bilansie handlowym, już też zdo- 
bycie korzystnych walorów negocjacyjnych, 
do tych, czy innych rokowań handiowych. 
Dla Polski większość z objętych zamierzo- 
nym monopolem artykułów, stanowi poważ- 
ne objekty eksportowe, dla których właśnie 
rynek czeskosłowacki ze względu na swoją 
bliskość i układ konjunkturalny, . odgrywać 
musi pierwszorzędną rolę. 

Jeżeli zważyć, że już przedtem przez po- 
dwyższenie ceł autonomicznych Czechosłowa 
cja uniemożliwiała nam wstęp na jej rynek z 
żywym towarem mięsnym, — przewidywać 
należałoby, że wprowadzenie monopolu przy 
wozowego będzie wykorzystane przez na- 
szego sąsiada do ataku przedewszystkiem na 
nasz eksport. 

Spadek konsumcji a redukcja uposażeń: 
urzędniczych. — Zainicjowana przez „Gaze- 
tę Handlową* ankieta w sprawie kryzysu 
konsumcji niezbicie dowiodła istnienie bli- 
skiego przyczynowego związku między osta- 
tnio zarządzoną redukcją uposażeń urzędni- 
czych a pogłębianiem się kryzysu konsumcji. 
W niektórych branżach handlu notowane by- 
ło skurczenie się obrotów, niezwłocznie po 
redukcji płac urzędniczych do 30 proc. 

Współdziałanie przemysłu i handlu z roi- 
nictwem. — Od czasu, kiedy w rządowej pe- 
lityce gospodarczej rolnictwo zaczęło cie- 
szyć się, oraz większemi względami, tak, że 
nawet nastał moment, kiedy mówiono, że 
rząd prowadzi politykę prorolniczą — w 
stosunkach między sferami przemysłowo-kan 
dlowemi a rolniczemi zapanowała pewna nie 
chęć przy jednoczesnej pochopności do wza 
jemnego oskarżania się, co wyraz swój znaj- 
dowało w przebiegu różnych narad i konfe- 
rencji. Przemysł i handel sceptycznie odno- 
sił się do postulatów rolnictwa, upatrując w 
niektórych tych postulatach zamach na swo- 
je interesy — i odwrotnie. Największe na - 
prężenie miało miejsce mniej więcej 2 lata 
temu, kiedy ceny artykułów przemysłowych 
albo pozostawały bez zmiany, albo ulegały 
tylko pewnej nieznacznej zniżce, wówczas, 
gdy ceny produktów rolniczych spadały po- 
niżej kosztów produkcji. Ta wzajemna nieui- 
mość jest zjawiskiem chorobliwem, powsta- 
łem na tle nienormalnych warunków kryzy- 
sowych. Utrudnia ona współdziałanie, bez 
którego nie jest do myślenia skuteczne 
zwalczanie skutków i ejawów kryzysu. 

Na konferencji, która miała miejsce przed 
trzema tygodniami w ministerstwie przemy- 
słu i handlu, minister Zarzycki wyraźnie, wo- 
bec przedstawicieli sfer rolniczych i handio+ 
wo-przemysłowych wzywał do współdziała- 
nia, podkreślając szkodliwość przeciwstawia 
nia sobie interesów tych grup życia gospo- 
darczego. 

Na naszym terenie wileńskim, gdzie.prze 
mysł jest mało rozwinięty niema tej nie- 
chęci wzajemnej. Raczej można mówić o 
współdziałaniu. Prezes Ludwik  Chominski 
wspominał na Zjeździe Lniarskim, który od- 
był się przed kilku dniami w Wilnie, że Wi- 
leńską Izbę Przemysłowo-Handlową inne izby 
nazywają „izbą rolniczą* — tak dalece idzie 
ona na spotkanie postulatom miejscowego 
rolnictwa. 

Jakie podatki płatne są w lipcu? Przecie- 
wszystkiem płatne są w lipcu  zalegiości, 
oraz raty podatkowe, oparte na odroczeniu, 
lub rozłożeniu, dalej podatki, na które płatni- 
cy dostali nakazy, z terminem płatności w 
lipcu. 

Co do państwowego podatku od obrotu, 
to do 15 lipca winny być wpłacone odnoś- 
ne raty od obrotu osiągniętego w czerwcu 
1932 r., przez przedsiębiorstwa handlowe I i 
II kat i przemysłowe od I do V kat., prowa- 

” dzące prawidłowo księgi handłowe, oraz oprze 
-_ dsiębiorstwa sprawozdawcze. 

Do 15 lipca płatna też jest pierwsza kwar 
talna zaliczka podatku obrotowego za rok 
1932. 

Do 15 lipca płatna też jest druga rata 
zryczałtowanego podatku od obrotu. 

P. Leg. do Wilna podczas kontrofenzy- 
wy warszawskiej i osiada tu na stały 
garnizon w roku 1922. 

„Musicie cierpieć Wilno, a Wilno 
Musi was cierpieć'* — wyrzekł beza- 

- Belacyjnie Marszałek Piłsudski — i tak 
Się też dzieje, tylko słowo „cierpieć 
należałoby zamienić czemš... cieplej- 
Szem. 

Tyle drobnych wspomnień na każ- 
dy temat. Nie sposób ich utrwalić na- 
wet wiecznem piórem, nawet stenogra- 
ficznie... 
. Koniec września. Rok 1920. Po za- 
ięciu Lidy śmiertelnie pomęczeni żoł- 
nierze leżą pokotem na ziemi. Przy- 
chodzi rozkaz wymarszu na Nowogró- 
dek i Mir. A wtedy z ziemi wznosi się 
jednogłośny skandowany okrzyk —   

   
My chcemy do Wilna! 

" Oficerowie znów na swój sposób 
manifestowali wileńskie sympatje. Wil 
no pada w roku 1920. Ogólne posta- 
nowienie: na znak żałoby nie golić so- 

„ bie brody až do czasu jego odzyska- 
nia! I wytrzymali! Z tej to epoki po- 
Chodzi zdjęcie trzech z ligi brodaczy. 
Tylko że niektórzy z tej ligi mieli wiel 

TH kłopot. Oto pomimo największych 
/ wysiłków z ich strony, brody za nic 

e Chciały im rosnąć. Z powod... 

„ Z tym wiekiem różnie bywało. Prze 
CIEż major Lis-Kula, miał lat dwadzie- 
“Cia kilka gdy został mianowany do- 
wódcą 1 p.p. Leg. Nie sądzonem mu 
: ło objąć tego dowództwa. Postara- 
* Się o to śmierć żołnierska. Co wo- 
bec tego mówić o młodszych szarżach, 

ka. zeregowych? Dziecinnemi nieraz rę 
ami chwytali karabiny. A jednakże 

j a maszerować do 80 klm. na 
obę, potrafili odbyć 327 klm. w 9 

Katastrofa 
na dworcu 

WILNO. — Przedwczoraj wieczo- 
rem na dworcu kolejowym w Wilnie 
zdarzyła się katastrofa kolejowa spowo 
dowana przez kowala kolejowego Kazi 
mierza Daniszewskiego. 

W czasie przytaczania wagonów ze 
stacji towarowej do pociągu odchodzą- 
cego do Dukszt, Daniszewskiemu ze- 
chciało się sprawdzić działalność zwro- 
tnicy. W tym też celu wszedł on do bud 
ki sygnalizacyjnej i przełożył zwrotni- 
cę bez wiedzy zwrotniczego Wład. А$- 
cika, który wprawdzie był w budce, 
lecz nie zwrócił uwagi na Daniszewskie 
go. W momencie, gdy zwrotniczy krzy 
knął na kowala, ten momentalnie 

kolejowa 

przesunął zwrotnicę z powrotem. Było 
to jednak zapóźno, bowiem wagony już 
nadbiegły. 
Trzy wagony wykoleiły się i zatara- 

sowały 3 i 4 tor, ulegając uszkodze- 
niu. 

Wypadków z ludźmi na szczęście 
nie było. 

W roku ubiegłym głośną katastroię 
pod Łapami spowodował jak wiado- 
mo telegrafista ż Baciut, Aścik. Nie 
rależy jednak identyfikować z jego i- 
miennikiem z Wilna, któremu również 
przytrafił się podobny wypadek. 
‚ Do Aścików koleje nie mają jakoś 
szczęścia. 

USTALANIE GRANICY Z ŁOTYSZAMI 
Na odcinku Turmonty ostatnio prze 

prowadzone były narady granicznych 
komisyj polsko - łotewskich w sprawie 

unormowania linji granicznej. Dalsze 
rozmowy odbędą się w drugiej połowie 
b. m. 
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Spostrzeżenia Zakładu Meteorelogicz- 

nego w Wilnie. 
z dnia 13 lipca 1932 r. 

Ciśnienie średnie: 762. 
Temperatura średnia: +27. 
Temperatura najwyższa: +30. 
Temperatura najniższa: + 14. 
Opad: 0. ! 
Wiatr: północny. 
Tendencja: wzrost potem spadek. 

MIEJSKA 

—+Ławnik Łokuciewski. Do ze- 
brania się Rady Miejskiej, tj. do dn. 21 
b. m. ławnik Łokuciewski otrzymał ur- 
lop. Niech sobie odpocznie przed cięż- 
ką przprawą, jaka go czeka za bezma- 
ła dwa tygodnie. 

— Kurz na ulicach. Odcinek je- 
zdni od Mostu Zielonego wzdłuż domu 
Zingera nie cieszy się widać względami 
policji (a szczególnie rozleniwionych 
stróżów) bowiem tumany kurzu uno- 
szą się nadal w tym miejscu ku rozpa 
czy przechodniów. 

— SIEĆ PRADU ZMIENNEGO. E- 
lektrownia miejska opracowała plan ro- 
bót Iwprow: ia prądu zmienmego na 
odcinku ul. Mickiewicza, poczynając od 
ul. 3 Maja do mostu Zwierzynieckiego. 

— BRAK AUTOBUSÓW DO WO- 
ŁOKUMPJI. Właściciele letnisk w Wo- 
łokumpji skarżą się na „Arbon*, z po- 

IIA i] 

Do 15 lipca płatnym jest państwowy po- 

  

datek od energji elektrycznej za czas od 10- 
do 30 czerwca 1932 r. 

" Do 20 lipca płatny jest państwowy pe- 
datek od energji elektrycznej za czas od i -- 
15 lipca 1932 r. 

Do 15 lipca płatny jest państwowy poda- 
tek od uposażeń służbowych i rent, wypłaco 
nych w ciągu miesiąca czerwca. 

Do 15 lipca płatną jest zaliczka na nad- 
zwyczajny podatek od niektórych zajęć za- 
wodowych. h. 

to 40 proc. żołnierzy szło bez butów. 
— (o tam mówić o tych butach! 

przerywa pan pułkownik Wenda, to by 
ły początki kontroienzywy w r. 1920. 
Polska była biedna. Nie my jedni szliś- 
my bez butów. 

A wtedy nagle przypomina mi się 
wiersz Kiplinga „Buty, buty, buty, bu- 
ty“... I wyobrażam sobie to solidne o- 
buwie angielskich żołnierzy miarowo 
uderzające w marszu o ziemię. Г рггу- 
pomina mi się opowiadanie, że nawet 
w czasie 'huraganowego ognia na fran- 
cuskim froncie oficer angielski musiał 
mieć codziennie świeży kołnierzyk, a 
żołnierz ani dnia by nie wytrzymał bez 
swego pudełka konserw z „corned 
beef. A tutaj... na bosąka, a prowiant 
— pożal się Boże! Wogóle: „szkoda 
gadać* — jak brzmi tutejsze popular- 

ne powiedzonko... 
W roku 1915 pułk toczy boje na 

Wołyniu. Czeremoszno, Kościuchnów- 
ka, Sobieszyce, Jabłonka, i 3-dniowy 
bój pod Kuklami, który wsławił całe 
Legjony, potem Kamieniucha, Wielki“ 
Miedwież, Optowa, ciężkie boje odwro 
towe w czasie ofenzywy Brusiłowa — 
Trojanówka, wreszcie Silowicze nad 
Stochodem, gdzie oficerowie i szere- 

gowi pułku po raz pierwszy dnia 6-VIII 
1916 zostali udekorowani krzyżem „za 
wierną służbę”. W końcu 1916 1 p.p. 
Leg. jest w Łomży, w 1917 w Zam- 
browie, później Pomiechówku i Modli- 
nie. Wtedy to na rozkaz Komendy Le- 
gjonów miał pułk złożyć 17 lipca 1917 
roku sojuszniczą przysięgę. Po ogól- 
nej odmowie królewiacy zostali wzięci 
do obozu jeńców do Szczypiorna i Be- 
njaminowa. Resztę pułku przeniesiono 
w okolice Triestu. Tam kończy chwi- 
lowo swe istnienie 1 pułk piechoty I 

` 

wodu braku komunikacji z miastem, 
Tow. Arbon nadesłało w związku z tem 
pismo do magistratu, z powiadomieniem 
że nie jest w stanie uruchomić tej linji, 
Nie wykluczone jest, że wpnowadzenie 
komunikacji z Wołokumpją będzie od- 
ne prywatnemu | biorcy. 

— REGUI RZEŹNI 
SKIEJ. Na skiutek starań zainteresowa- 
nych, miejska komisja gospodarcza zaj- 
mie się modyfikacją obecnie obowiązują 
cego w rzeźni miejskiej regulaminu po- 

rządkowego i przystosowania go do obe- 
enych warunków pracy, 

— WYDAJNOŚĆ PRACY BEZRO- 

BOTNYCH. Kierownicy robót miejskich 
ugodnie stwierdzajją, że wydajność pracy 
bezrobotnych zatrudnionych przy robo- 

tach ziemnych spadła ostatnio do mini- 
mum. Tłumaczyć 'to należy nieodpowied-- 
niem odżywianiem się bezrobotnych i 
upałami, które ostatnio bardzo dają się 

we znaki 

AKADEMICKA 
, — Z KOŁA PRAWNIKÓW STUD. 
U.S. B. Sekretarjat Koła Prawników 
Stud. USB. (Zamkowia 11) podaje do 
wiadomošci, że od dnia 13 bm. Bibljote- 
ka, Sklepik i sekretarjat są czynne we 
środy od godz, 13-tej do 14-tej. W tych 
godzinach udziela się wszelkich inform:. 
cyj nowowstępującym na wydział Pra- 
wą i Nauk Społecznych USB, 

ROŻNE - 
— Sprostowanie. Wobec dotkliwego znie- 

ksziałcenia ustępu, dotyczącego stacji auto- 
busów dalekobieżnych we wczorajszem „Cho 
dzę po mieście”, podajemy go w brzmieniu 
właściwem: 

„A więc przedewszystkiem chodziło 6 
hałas i zaduch. Kiedyż dają się one najwię- 
cej we znaki jak nie latem, kiedy ludzie chęt 
nie przebywają na świeżem powietrzu, a 0- 
kna przez cały dzień otwarte?! — Tymcza- 
sem, po kilkuletniem dłubaniu, znów obiecu- 
je się translokatę stacji z placu Orzeszko- 
wej dopiero na zimę, kiedy i ruch autobusa- 
wy mniejszy i wspomniane wyżej  doleg!i- 
wości mniej się dają we znaki.” 

Nowy zarząd Wil. T-wa Przeciwgru- 
źliczego. Na walnem zebraniu członków Wi- 
leńskiego Towarzystwa Przeciwgruźliczego w' 
dniu 17-V 1932 roku dokonano wyborów 
Zarządu na rok 1932 — 33 w składzie na- 
stępującym: 

Dr. Wacław Bądzyński — prezes i 
skarbnik, prof. dr. Stanisław Hiller — wice- 
prezes, dr. Zofja Kuncewicz — sekretarz, doc. 
dr. Stefan Bagiński — zastępca skarbnika, 
dr. Stefan Brokowski, inżynier August Przy- 
godzki, p. Jadwiga Szelągowska — członko- 
wie Zarządu. 

Po za 6 członkami Zarządu, wybranėni 
na Walnem Zebraniu w dniu 17-V 1932 r. do 
Zarządu z głosem decydującym wchodzą: 

Brygady Legjonów, aby -po upadku 
państw centralnych odrodzić się zno- 
wu i wejść później w skład 1-ej Dy- 
wizji Legjonów. Tu idzie. szereg sław- 
nych bojów o Wilno, Dyneburg, Ki- 
jów, Białystok, Grodno, Lidę. 

Statystyka wykazuje niezbicie, 7е 
ilość oficerów poległych w bojach w 
stosunku do szeregowych, była zawsze 
podwójna. Ogółem do 1920 roku pa- 
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NIEPOTRZEBNI... 
W województwie melduje się grupa 

ludzi. Wąskie plecy, wątłe palce, inte- 

ligentne twarze, tu i tam bimokle, oku- 
lary. 

—- Panowie? 
—. Delegacja BPU. — Bezrobotnych 

Pracowników Umysłowych, 
— W sprawie? 

— W imieniu wszystkich zarejestro- 
wamych bezrobotnych mpracowmików u- 

mysłowych prosimy odnośne władze o 
zaliezeniie bezrobotnych pracowników u- 
mysłowych . .do kategorji bezrobotnych 
pracowników fieycznych. 

Zdumienie. Dlaczego? Czy ze wzglę- 
dów. sportowi - higjenilcznych ? Chce się 
popracować na świeżem powietrzu, aby 
poszerzyć wąskie plecy i opalić wąiłe 
palce? | 

— Nie. Ze względów ekonomiczno- 
finansowych. Bezrobotny fizyczny ma 
pmawo. do czternasu dni pracy odpowie- 

dnio wymagradzanej, bezrobotny żaś u- 
mysłowy zaledwie do. pięciu dni — któ- 
rych zazwiyczaj w praktyce nie bywa. 

O, ihteligenci! Umysłowej pracy dla 
was niema, do fizycznej nie nadajecie 
się. Lisznije ludi. 

PAE NKISTINSIS CID O RE TENETEAANIITOS 

„Dr. Antoni Borowski — naczelny lekarz 
"T-wa' i kierownik Poradni W.T.P., doc. dr. 
Stefan Bagiński — kierownik Stacji Opieki 
nad dzieckiem gruźliczem do lat 7-miu i 
przewodniczący Komitetu Propagandy  fii- 
gieny, prof. dr. Wacław Jasiński — prezes 
Komitetu Szczepień B.C.G. i członek zastęp 
ca Zarządu W.T.P. 

— KOSZTY UTRZYMANIA. W w 
biegłym miesiącu (koszty utrzymania w 
Wilnie, ježeli chodzi o opał li żywność, 
spadły o 3 procent. Inne artykuły utrzy- 
mały się ma poziomie poprzednim. : 

= BIAŁOSTOCKIE TRUPY DLA 
WILNA. Prowadzone od dłuższego cza- 
su pertraktacje Wydziału Anatomji USB 
z magistnatem białostockim w sprawie 
dostarczania trupów dla celów nauko- 
wyich dały pomyślne wyniki. Prezydjum 
magistratu białostockiego zgodziiło się 
ma dostarczanie zwłok, W związku z tem 
Zakład Anatemji przystąpi: już w dru- 
giej połowie bm. do budowy specjalnego 
basenu dla przechowywania trupów. 

— KARY REJESTRACYJNE. Refe- 
rat wojskowy magistratu skierował do 
władz administracyjnych wnioski 0 u- 
karanie kilkudziesięciu poborowych rocz 
1904 — 1913 za nieprzestrzeganie termi- 
mów rejestracji. meldunków itd, 

JE W MIEJSCACH NIFE- 
BEZPIECZNYCH, Niesposób nie zwró- 
cić uwagi na anormalny stan, jaki się 
wytworzył na Wilji w bież, sezonie let- 
nim. 

Miejsca przeznaczone do kąpieli, a 
wiięc pozostające pod stałym dozorem po 
lieji, nie są nawiedzane, natomiast całe 
tłumy kąpiących się oblegają brzegi 
Wilji ma: całej przestrzeni od więzienia 
wojskowego do Zakretu. 

Dowodzi to po pierwsze, że miejsca 
żareęzerwowane dla kąpiących nie są od- 
powiednie, następnie zaś, że nad kąpiący 
mi się niema nadzoru. Gdyby było ina- 
czej, niewidzielibyśmy pływających pod 
mostem zielonym. 

T-wo Św. Wincentego a Paulo zaświadcza 
że Kazimierza lmbrasowa jest uczciwa i ora 
cowita osoba, której mąż jest bez pracy i 
która z 3-m dzieci znalazła się w nędzy. Za 50 
złotych Imbrasowa z dziećmi może wyje- 
chać do Krosien, gdzie mieszka jej siostra, 
gotowa udzielić nieszczęśliwej rodzinie przy- 
tułku, aby przetrwać najcięższy czas. Ale na 
podróż potrzeba 50 złotych. 

50 ZŁOTYCH. 
to jest suma, którą administracja naszego pi- 
sma mogłaby zdobyć, gdyby 50 osób na- 
desłało po jednym złotym. 

TEATR I MUZYKA 
— „OD KANAPY... DO FOTELA". 

/Teatr Lutnia dziś w środę 13 lipca nie- 
czynny z powodu wyjazdu zespolu na 
występy do Druskienik z sztuką „Od ku- 
napy... do fotela", 

Jutro w czwartek 14 bm. o godz. 8,15 
w teatrze Lutnia przedostatni maz weso- 
ła, szampańska klomedja „Od kanapy... 
do fotela, 

cił ducha, nawet wtedy, gdy wokół 
cofały się całe rozbite korpusy. 

— Chcielibyśmy też usłyszeć coś 
niecoś o życiu pokojowem pułku. Wi- 
Gzimy na ścianach tyle dyplomów, ty- 
le nagród rozsiadło się dumnie za 
szkłem w gablocie. To pewnie za męż- 
ne czyny na polu sportowem? 

Okazuje się, że przy wydatnem »0- 
parciu dowódcy pułku wszelkie gałęzie 

  

Czołg zdobyty w Żytomierzu; maj 1920 r. 

dło 53 oficerów, szeregowych ponad 
1000. Rannych było 123 oficerów, sze- 
regowych 3142. 2018 otrzymało krzyż 
walecznych, 300 — krzyż Virtuti Mili- 
tari. 

Do niewoli trafiło 256, z tych 143 
nigdy już nie wróciło. Nieraz rozwście- 
czeni Moskale wieszali wziętych do 
niewoli „szarych czortów*', co im do- 
brze za skórę zaleźli. Nigdy, w naj- 
gorszych przeprawach, pułk nie stra- 

sportu rozkwitają w dzielnym regimen 
cie. ` 

Króluje piłka nożna, zdobywając 
mistrzostwo okręgu w latach 1928 -— 
1931. Sekunduje jej sport Strzelecki 
(kilkakrotne mistrzostwa O.K. III i, 
mistrzostwo Wilna w roku bieżącym) 
W ubiegłym roku wybudowano wła- 
sną strzelnicę małokalibrową. ( 

A narty! Są błogosławione dla nar- 
ciarzy tereny wileńskie, jest własna 

— „POLACY W AMERYCE w Be. 
nardymce, Dziś w środę 18 lipca o godz. 
8,15 przedstawienie „Polacy w Amery- 
ce' zakupione dla wojska. > 

Jutro w czwartek 14 bm. o godz. 8,15 
po raz ostatni wesoła operetkia. „Polacy 
w Ameryce", ciesząca się wciąż dużem 
powodzeniem. Sztuka przedstawia prze- 
życia i przygody polskich emigrantów 
na nowym lądzie, Humor, muzyka, śpiew 
dopełniają całości, ść a 

— OPERA „CYRULIK SEWILSK** 
na wiolnem powiietrzu w muszli parku 
sportowiego im. Żeliigowskiego. Dziś, we 
środę 13 bm., wobec ogromnego powo- 
dzenia, powtórzenie pełnej szampańskie- 
ga humoru, świetnej opery komicznej, z 
gościnnemi występami M. Martiniego— 
biasa opery Iwowskiej, A. Kopciuszew- 
skiego -— barytona opery katowiekiej, i 
S. Narocz - Nowickiego — tenora opery 
katowickiej, oraz wybitnych sił miejsco- 
wych z E, Igdal i prof. .A, Ludwigiem w 
partji tytułowiej na czele. Początek o g. 
8,30 wiecz, Kasa czynna od godz, 5-tej 
po południu. 

ANONS! Jutro koncert symfoniczny 
pod dyr. pierwszego dyryg. opery war- 
szawskiej, prof, Walerego Berdiajewa. 

— WYSTĘPY TEATRU RYSKIEGO 
W WILNIE. Pod konilec b. tygiodnia 
zjeżdża. do Wilna rosyjski teatr z Rygi, 
który w 'powroinej drodze z Rumunji, 
gdzie bawił przez dłuższy czas na goś- 
cinnych występach, zatrzyma się w na- 
szem mieście i w. piątek 15, sobotę 16, 
niedzielę 17 i w poniedziałek 18 lipca da 
cztery przedstawienia w teatmze letmim 
w Belrnardynce. W piątek ukaże się sztu- 
ka Ostrowskiego pod tytułem „Wimni 
bez winy”, sobota „Śliska domga”* Dymo- 
wa, niedziela „Zabiłem* Rostanda r w 
poniedziałek ostatnie przedstawienie pt. 
„Jesienne skrzypce” т „ Ceny 
miejsc specjalne. Zniżki mileważne. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
HELIOS — „Spór o sierżanta: Griszę''. 
KASYNO — „W pogoni za miljonami*. 
PAN — „Djabel“. . 

WYPADKI I KRADZIEŽE 
— FAŁSZYWY STEMPEL DO MIĘ 

SA. — Kochanowski Witołd, rewident 
dozoru Magistratu m. Wilna, w czasie 
kontroli straganu mięsnego na rynku 
drzewnym, należącego do Lewina Cha- 
ckiela (Nowogrodzka 28) ujawnił fał- 
szywą pieczęć z napisem  „Rzieźnia 
miejska Wilno*, oraz tusz służący do 
odstemplowania mięsa. Fałszywą pie- 
częć zakwestjonowano. 

— OKRADLI KĄPIĄCEGO SIĘ. Łoku- 
ciejewskiemu  Włodz. (Połocka 5), w 
czasie kąpania się, z nad rzeki Wilenki kola 
Leoniszek, zostało skradzione ubranie, oraz 
aparat fotograficzny, łącznej wartości 500 zi. 

— SŁUŻĄCA ZŁODZIEJKĄ, W dn. 
11 bm. z miezamkniętego mieszkania do- 
mu Nr. 22 przy ul. Niemieckiej, na szko- 
dę Bunimowiczowej Geni została doko- 
nana kradzież gotówki, w sumie 333 zł. 
Ustalono, iż kradzieży tej dokonała słu- 
żąca Dawidowiczówna Karolina (Sofja- 
milki 7), która po kiradziežy zbiegła. 

Również. Ławrynowiczowej Judycie, 
zam. 'w folw. Grymajłówka (teren 4 ko- 
misarjatu), z niezamkniętego mieszka- 
mia skmadziono 2 obrączkii złote, 2 pary 
kolczyków oraz 50 zł. gotówki, łącznej 
straty 200 zł. Kradzieży tej dokionał słu- 
żący gro dą Klio Grzegorz, któ- 
ry po. Kira ży zbiegł. 5 

'W. RODZINIE 
Franciszkowi! (Antoktolska. 140), iskra- 
dzionio z mieszkania rower wartości 130 
zł. Dokłonał tego brat meldującego Pa- 
Asas SEN B= 140), któ- 
ry ieży zbiegł. 3 В 

ю śwIR 
— SAMOBÓJSTWO UCZNIA. — 

W majątku Bulkowo gm.  Świrskiej, 
wystrzałem z rewolweru w skroń ode- 
brał sobie życie 15-letni uczeń Witold 
Orłowicz. Powody samobójstwa — złe 
postępy w nauce. 

— NISZCZYŁ WŁASNY BUDY - 
МЕК. — Pod Dzisną aresztowano Kuia 
ka Grzegorza, który położył pod sto- 
-KM Wo]39 UIU EZJEJOIU pO YSIJOd ŻŁOP 
sądzenia budynku. Kułak zamierzał 
spowodować wypadek celem otrzyma- 
nia asekuracji. 

Z POGRANICZĄ 
— KOLONIZACJA GRANICY. — 

Podróżni przybyli pociągiem z Moskwy 
do Stołpców opowiadają, że w czasie 
ich przejazdu na szlaku Smołewicze— 
Mińsk widzieli na bocznych linjach kil- 

pułkowa fabryka nart — tylko treno- 
wać! To też pułk tak się wytrenował, 
iż zespół jego chwycił sobie w roku 
1931 tytuł Mistrza Armji — a pamię- 
tajmy, że w zawodach o mistrzostwo 
brały udział pułki górskie. Sporo żoł- 
nierzy zdobyło też sobie odznakę Pol- 
skiego Związku Narciarskiego. Poza- 
tem żołnierze chętnie uprawiają gry 
sportowe i lekką atletykę. 

— No, a tenis? — pytamy. 
— O, kort tenisowy tłumnie jest 

oblegany przez miłe panie pułkowe i 
młodzież oficerską... do lat 35 — špie- 
sznie dodaje nasz iniormator por. Ma- 
lec. — Ale naszą chlubą sportową 
jest ppor. Morzkowski lgnaś. W roku 
ubiegłym zajął w pięcioboju oficerskim 
1 miejsce nietylko w pułku, ale w Okrę 
gu, a nawet w całej armji, a żei w 
tym roku jest również w niezgorszej 
formie — są znaki na ziemi i na nie- 
bie, że będziemy mu mogli znowu win- 
szowač. 

— A jak stoją sprawy ošwiatowe? 
lzy wygimnastykowany wszechstron- 
nie żołnierz, gimnastukuje sobie także 
mózgownicę? 

— Naturalnie. jest szkoła począt- 
kowa żołnierska i rocznie do 500 żał- 
nierzy otrzymuje Świadectwa. Analia- 
beci pocą się nad literami i nieraz da- 
je się słyszeć ciężkie westchnienie 
wiejskiego rekruta: — wolej, cztery 
dni drzewo rąbać, jak dwie litery na- 
pisać! — ale naogół bardzo mały pra- 
cent odpada przy egzaminach. W ze- 
szłym roku powstał z inicjatywy do- 
wódcy pułku kurs 7-mio oddziałowej 
szkoły powsz. dla podoficerów, od ;e- 
sieni zaś mamy zamiar zaangażować 
uczniów starszych klas gimnazjalnych, 
aby nauczali żołnierzy, my im damy 
za to kwaterę i utrzymanie. 

i Pawilowsikiemu | 

życzliwość na ulicy 
Każdy przechodzień może się znaleźć 

w takiiej sytuacji na ulicy, kiedy się za- 
gapi, To znaczy: albo stanie wzdumieniu 
i podziwie, albo postąpi kilka kroków z 
odwiróconą, wtył głową. W takiej chwili 
łatwo wpaść na człowieka, idącego na- 
przeciwko. Jeśli to się dzieje na jednej 
z ulie Wilna, zagapiony człowiek usłyszy 
coś w rodzaju: psiakrew czy bałwan, wy 
mamrotane dość niewyraźnie, lub tež 
wyraźne a głośne: 

— Oczu pan nie ma, czy co? 
Istotnie, w. danym momencie nie ma 

się oczu, są one bowiem zwrócone ca|- 
kiem gdzieindziej. Może za tą piękną 
kebietą, która nas właśnie minęła. Ale 
ten naprzeciwnik miał oczy. Mógłby wła 
ściwie zrobić krok w bok, i człowiek nie 
wpadłby ma niego. Wpadłby na latarnię, 

ma kiosk, na Ścianę. Miałby do siebie 
pretensję i nauczkę na przyszłość, 

Ale ten naprzeciwnik — szczerze mó- 
wiąc — widział, że człowiek wpadnie na 

niego i! czekał tej chwili, aby ulżyć sobie 
zapomocą psiakrew. Może właśnie szedł 
płacić podatek. 

Tak — w dziewięćdziesięciu wypad- 

kach na sto — rozegrałaby się sytuacja 
w Wilnie. Albowiem przechodnie nie są 
tu dla siebie życzliwie usposobieni. 

Gdzieindziej — powiedzmy: w Pary- 
żu, w Wiedniu czy w Rzymie — gdy za- 
gapiwszy się, wpadasz ma kogo... Nie, 
jeśli ten ktoś widzi, że wpadasz — chwy 
ci cię wpół ze śmiechem i zawoła na- 
przykład tak: 

— Ma pan rację, ta kobieta jest 
prześliczna! 

Powie tak, choćby szedł płacić wszyst 
kie podatki z dziesięcioletniemi pro- 

centami, 

Gdy zaś ion był zagapiony i wpa- 
dliśmy razem na siebie; nie pozostaje 
nic innego, jak roześmiać się jednocześ- 
nie z przypadku, który wszak wydarzyć 
się może każdemu człowiekowi. 

W ten sposób — w dziewiięćdziesięciu 
wypadkach na sto — rozegrałaby się sy- 
tuacja w Paryżu czy w. Wiedniu. Albo- 
wiem przechodnie są tam dla siebie prze- 

ważnie życzliwie usposobieni 
Gdy przechodzisz rzez jezdmię na 

Zamkowej i podjeżdża właśnie stępa je- 
dyna senna dorożka! — uciekaj! Doroż- 
karz umyślnie podetnie konia, byś mu- 
siał uskoczyć ma bok, Uczyni to, abyś 
znał mores przed zwoszczyłkiem. Doroż- 

karz bowiem i szofer 'wileński nie są 
naogół życzliwi przechodniom, z wyjąt- 
kiem tych, których wiozą 

Gdy wszakże przedzierasz się przez 
zawwotny pęd automobili na placach pa- 
ryskich albo i berlińskich, możesz być 
pewny, że żadem szofer nie zdezorjentuje 

cię naumyślnie rykiem nad uchem; prze- 
£iwnie, ominie cię lekko ztyłu, lub w 
krytycznym momencie przystanie, Szo- 
ferzy bowiem gdzieimdziej bywają nao- 
gół życzliwi przechodniom, nawet tym, 
których mie wiozą. w. 
ROE UNS CT YRLEKZCZKOONOW ZOOZEROOOZ PRE 

ka pociągów towarowych, przepełnio- 
nych chłopami z okręgów Mińszczyzny. 
Chłopi ci z rodzinami są wysiedleni do | 
okręgów Nadwołżańskich i Astrachań- 

skich. : 
Wiadomość ta znajduje potwierdze 

nie wiadomości notowanej u nas przed 
miesiącem, o mającem nastąpić wysie- 
dleniu 5 tys. mieszkanców pogranicza 
polskiego, by na miejsce ich osiedlić 
b. wojskowych armji czerwonej. Do 
chwili obecnej w pogranicznych okrę- 
gach Mińszczyzny osiedlono już prze 
szło 2000 krasnoarmiejców. ; 

— SPŁONĘŁA BARKA SOWIECKA. w 
ubiegłą sobotę spłonęa barka sowiecka, nała- 
-dowana zbożem i artykułami żywnościowe- 
mi, przeznaczonemi dła I rejonu straży grii- 
nicznej sowieckiej. Pożar barki nastąpił koio 
miejscowości Piotrowce, oddalonej o kilka- 
naście kilometrów od Dzisny. 

ny początkowo na Ukrainę, wraca 1 p.dniach z walkami w międzyczasie. | Doskonały system współpracy woj- 
skowo-cywilnej. Obie strony powinny 
być zadowolone. I 

Pułk zamierza też wybudować du- 
żą świetlicę, bo obecna gospoda żoł- 
nierska nie wystarcza na jego potrze- 
by. Odbywają się tam okolicznošcio- 
we pogadanki, jest radjo z głośnikiem, 
herbata, czasopisma, gry i zabawy. 
Jest też pułk szczęśliwym posiadaczem 
aparatu filmowego i latarni projekcyj 
nej. Wszystko to zdobywa się własne- 
mi siłami pułku. Biały Krzyż dziwnie 
obojętnie siedzi sobie z boku i nie 
wtrąca się w te sprawy, będące 
przecie jego zadaniem. 

Spółdzielnia pułkowa, której człon- 
kami są wszyscy oficerowie i podofi- 
cerowie zawodowi — jest oparta na 
zasadzie samowystarczalności. Zaopa- 
truje tedy w artykuły pierwszej potrze 
by wojskowych i ich rodziny i wytrwa 
le towarzyszy pułkowi w jego wszyst- 
kich wędrówkach. 

— To mniej więcej wszystko? Na- 
pewno nie, ale trudno... ramki artyku- 
łu, każdy wie... ` 

Wychodzimy z gabinetu dowódcy 
pułku. Na widok pułkownika staje na 
baczność młodociany harcerzyk. Kto 
to? й 

Ano, „dziecko puiku“ — jest tych 
dzieci spora garstka, bo aż dwie dru- 
żyny harcerskie żeńska i męska m. 
Króla Bolesława Chrobrego. Pułk ota- 
cza je opieką iście ojcowską, wysyła 
па oboży,wędrowne, daje mundury, 
sprzęt harcerski, różne pomoce. 

To też trzeba ujrzeć, jakiemi ocza- 
mi patrzy w dowódcę pułku harcerzyk, 
meldując mu się przed wyjazdem. Pod 
wrażeniemr tego wiernego, rozjašnio- 
nego spojrzenia, opuszczamy koszary 
im. Marszałka Piłsudskiego. L,



  

Wiošlarze wilenscy w šwietle ostatnich 
regat w 

Nawiązując do obszennego sprawo- 
zdania z ubiegłych regat w Trokach, ja- 
kie podaliśmy 'w ponliedziałkowym n-rze 
„Słowa', chcielibyśmy poświęcić jesz- 
cze kilka słów specjalnie klubom wileń- 
skim. 

Przedewszystkiem mie podobna po- 

minąć milczeniem gwalitownego spadku 
formy, jaki od ubiegłego roku nastąpił 

wśród wioślanzy czołowego klubu wioś- 
larskiego w Wilnie, a mianowicie Wiil. 
Tow. Wiioślarskiego, Poza biegiem dwó- 
jekwyścigow ych, w którym wygrała pa- 
ra J. Nieciedkii i T. Bobrowski, osady 
tego klubu nie zajęły w innych biegach 
żadnego pierwszego miejsca i pnzytcho- 

dziliy do mety przeważnie ostatnie. 
Być może, że są to skutki braku od- 

powiedniiego treningu, jakim odznaczali 
się chociażby wiošlanze z Wamszawy i 
Grodna. 

"Tak samo słabą formę i wyraźną nie 
dyspozycję wykazali zawiodnicy „Pogo- 

ni“, którzy nie potrafili mawet zdobyć 

dla siwiych bamw: żadnego punktu. 
Na czoło miatomiast wioślarzy wileń- 

skich wybili się [podczas regat w Tro- 
kach zawodnicy klubów rwojskiowych, » 
przedewszystkiiem 3 Badnu saperów, któ 
my w ogólnej punktacji zajął drugie miej 
see po wanszawskiej „Syrenie“. 

Trokach 
(U wioślanzy tego klubu dało się za- 

uważyć: zmacznie postępy :techniczne, do- 
skoniałe pnzygotowanie się do zawodów, 
a co maljważniejsze, ogromną chęć zwy- 

cięstwa, 

Szczególnie Świetnie prezentował się 

czołowy zawodnik tego klubu p. Wit- 
kowiski, któremu mie sądzonem jednak 

było wykazać swych zdolności przy kon- 
'kurencji, gdyż jedyny jego przeciwnik, 
J. Bandrowski z K, W. „Wiisła” nie pnzy 

jechalł i Witkowski zmuszony został zje- 

chać tor walłkoverem. 
Również świetniie zaprezentował się 

benjaminek klubów wileńskich 3 pac., 
którego czwórka A. Karasiewiicz, M, Ni- 
Ikołajewicz, S$. Komanzewiski i C. Mnoz, 

przy współudziale sternika L. Witikow. 
sikiego, zdobywa pienwisze miejsce w sil- 
nej komkurencji osad wojskowych. 

AZS. wysłał ma regaty największą i- 
Tošė zawodników, jednak wbrew pnzewi- 
dywainiom, mie odniósł poważniejszego 
sukcesu, zadowallniając się w ogólnej 
punktacji czwiartem miejscem. 

Wreszcie o Policyjnym Klubie Spor- 
towym. dałoby się powiedzieć jedno, że 
mając tak dobry materjał, zdoła on przy 
majleżytym treningu zdobyć w przyszłych 
zawodach więcej niż 3 i pół punktów, 

zas. 

Pogoń za lisem w stowarzyszeniu Cyklistów 
i Motorzystów 

W najbliższych dniach Stowarzysze- 
mie Cyklistów i Motorzystów w Wilnie, 

organizuje tak zwaną pogoń za lisem. 

Impreza ta przedstawia się z punktu 
widzenia sportowego nadzwyczaj cieka- 
wie i dostancza biorącym w miej udział 
kierowcom moc wrażeń. 

Wymaga jednak od nich nielada wy- 
trzymałości i opamowańia maszyny. 

Pozatem świadczy oną jeszcze > ruch 
liwości wspomnianego stowarzyszenia, 

które w r. b, urządziło już dla swych 
członków kilka raiiddów na dłuższej tra- 
sie, obecnie zaś przygotowuje się do 

"wielkiego maidu okrężnego Wilno -—Lida 
Grodno — Wilno, jaki ma się odbyć w. 

dniu 24 bm. 

Trasa pogomi za lisem nie została 

jeszcze ustalona, będzie jednak nią praw 

ILE ZARABIAJĄ 
BOKSERZY SPORTU 
Fantastyczne dochody mi- 

strzów Boksu i Tenisu 
Nieskończenie wielka jest armja 

sportowiców na świecie. Zawodnicy two- 
rzą w tej armji tylko drobną część lu- 
dzi. Sława światowa i majątek przypa- 
dają w udziale tylko niewielu z nich. 
Świat uznaje tylko najwyższe wyczyny 
i płaci tylko za nie złotem, 

Największem i najintratniejszem 
finansowo przedsięwzięciem Sportowem 

są matche bokserskie. Światowy mistrz 
boksu, Niemiec. Szmeling, otrzymał za 
match w ubiegłym roku 230.000 dola- 
rów. Ale to jest nic wobec sumy: 900.000 
dolarów, jaką otrzymał mistrz boksu 
Tunney w matchu przeciw Jackowi 

Dempseyowi w. r, 1927 w Chicago. Ol- 
brzymi majątek: zdobył również na ma- 
tchach bokserskich Jack _ Dempsey. 
Stracił go potem częściowo na nieszczę- 
śliwych spekulacjach. Nie trzeba przy- 
tem zapominać, że uprawianie sportu 
bokserskiego zawodowo jest bardzo ko- 
sztowne. 

Duże sumy zarabiał również w Ame- 
ryce ulubieniec publiczności w: grze w 
baseball Babe Ruth. Dochody jego ro- 
czne wynosiły 100,000 dolarów. Wiele 
zarabiał mistrz tenisu Tilden, a znana 
światowej sławy tenisistka francuska 
Zuzanna Leglen pobierała 75.000 dola- 
rów za półroczne tournee. Znany pływak 
miemiecki Vierkrótter otrzymał 25.000 
dolarów: za zwycięstwo w maratońskich 
zawodach pływackich na jeziorze Onta- 
rio. Ładne pieniądze zbierał znany teni- 
sista Karol Kożeluch, który zarabiał ro- 
cznie 80 —- 90.000 szylimgów (okolo 
100.000 złotych). Przed kilku laty. je- 
den match w Berlinie przyniósł mu-- 
20.000 złotych dochodu. 

W hockeyu na lodzie zarabiają w A- 
meryce niektórzy mistrzowie po 1.500 
dolarów. miesięcznie, Footbaliści zara- 
biają znacznie mniej. 

W Anglji wynosi najwyższe honorar- 
jum 5 do 8 funtów szterlingów tygod- 
niowo. Ponadto można zarobić premję 

w wysokości 6 funtów miesięcznie, Naj- 
więcej z footbalistów zarabiał hiszpań- 
ski bramkarz Zamora, który kazał sobie 
płacić 25.000 szylingów (około 30.000 
złotych) za match, a zarabiał miesięcz- 
nie około 8,006.000 złotych. Gdyby w 
Hiszpamji zaprowadzono graczy zawodo- 
wych, Zamora otrzymałby tylko 3.000 
złotych miesięcznie. Daleko w tyle po- 
zostają gracze w piłkę nożną innych kra 
jów z swojemi skromnemi zarobkami po 
400 złotych miesięcznie lub po 30 lub 
20 złotych od matchu. Jest to już naj- 
wyższa klasa zarobkowa w sporcie. 

  

    

dopodobnie któraś z szos, prowadzący zh 

z Willna i mająca obfite rozgałęzienia w 
postaci dróg bocznych, jakie są mileodzo- 
wnym warurkiem podobnej imprezy mo- 
tocyklowej. zas. 

RADJO W AMERYCE 
Radjo w Ameryce powstało i rozwinęło 

się dzięki inicjatywie prywatnej. W począt- 
kach swoich wywołało: to choas, spowodo- 
wany nadmierną ilością stacyj nadawczych, 
wzajemnie sobie przeszkadzającyych. Na po- 
moc przyszedł jednak rząd, powołując do ży 
cia urzędową komisję radjową, która upo- 
rządkowała zasady korzystania z eteru dla 
celów radjowych. Wywołało to z drugieij 
strony pewien odruch łączności pomiędzy od- 
dzielnemi stacjami nadawczemi i w rezulta- 

ie powstały dwa wielkie koncerny, jedno- 
czące w sobie prawie wszystkie stacje Ame- 
ryki: „National Broadcasting Company“ i 
„Columbia“ Broadcasting“. Stacje gtowne ią- 
czą się całą siecią przewodów z poszczegól- 
nemi stacjami, należącemi do jednej z tych 
dwóch grup i otrzymują tą drogą swoje pro- 
gramy. O wielkości i potędze takiego przed- 
siębiorstwa mówi sam fakt należenia do nich 
93 stacyj, kierowanych i zasilanych progra- 
mami z jednego ośrodka, ogarniających ol- 
brzymią przestrzeń od Montrealu (w Kana- 
dzie) do Meksyku i od New-Yorku do San 
Francisko. 

Niełatwą rzeczą jest zasilanie takiego ol- 
brzyma programami, wypełniającemi czas od 
7.30 rano do 2-ej w nocy. Jeżeli wziąć pod 
uwagę różnicę czasu pomiędzy wschodem a 
zachodem Ameryki, to na drugiej półkuli ra- 
dja można słuchać nieledwie całą dobę, bo 
kiedy o godz. 2-ej w nocy kończą swą pracę 
stacje nad Oceanem Spokojnym, to jeszcze 
do godz. 6 rano można słuchać muzyki, du- 
chodzącej z Kalifornii. 

Niełatwem było rozwiązanie tak skompii- 
kowanej sprawy, jak nadawanie do tylu sta- 
cyj programów. Uumożlwiił to frakt, że ra- 
djofonja amerykańska egzystuje dzięki sze- 
roko rozwiniętej i świetnie opłaconej rekla- 
mie radjowej. 

. Firma wyrabiająca papierosy, zakupuje w 
NBC godzinę, lub dwie specjalnego progra- 
mu, starannie ułożonego z wielką agencją re- 
klamową, oraz dyrekcją NBC- itransmitowa- 
nego, albo na wszystkie stacje, albo na pe- 
wną ich grupę w pewnych częściach kraju. 
W tym ostatnim wypadku pozostałe stacje 
trzeba zasilić innemi odpowiedniemi progra- 

mami. Ażeby sprostać temu zadaniu, trzeba 

było stworzyć nietylko ogromne kadry wy- 
kwalifikowanych pracowników, ale i skon- 

struować i wybudować ogromną aparaturę, 
umożliwiającą obsługiwanie od 50 do 100 sta 
cyj sześcioma, ba, nawet siedmioma progra 
miami równocześnie nadawanemi. 

Odbywa się to w sposób następujący: 
Na pięć minut przed rozpoczęciem audycji, 
a więc, o godz. przypuśćmy 7.55, dyrektor 
programowy żąda od kierownika  technicz- 
rego próby audycji, dyżurny inżynier otwie- 

ra mikrofon i bada, czy ma dobre połącze- 

nie z odpowiedniem studjo i łączy je z dy- 

rektorem oraz włącza kontrolujące głośniki. 

Orkiestra zajmuje swe miejsca, kontroler mu- 

zyczny raz jeszcze sprawdza rozstawienie 
mikrofonów w .stosunku do odzielnych grup 

instrumentów. 
Punktualnie o godz. 7 min. 59, sek. 30, 

speaker daje zapowiedź: 
Tu National Broadcasting Company New- 

York! 
10 godz. 7 min. 59, sek. 35, drugi speaker 

naciska guzik i dodaje: 
Stacja WABC New-York! 
Równocześnie naciska drugi guzik, łączy 

się ze stacją krótkofalową i zapowiada: 
Stacja W2XE New-York! 

W tym samym czasie lokalne stacje uzu- 
pelniają zapowiedź, wymieniając nazwę wła- 
snej stacji. O godz. 7.59, 50 sek., w przecią- 
gu 10-ciu sekund, to jest do godz. 8.00, dy- 
rektor programu wyłącza studjo, które ukoń 
czyło audycję i włącza studjo, z którego ma 

audycja na wszystkie linje, łączące z po- 
szczególnemi stacjami, równocześnie świetl- 
nym sygnałem dając znak kapelmistrzowi. 
Za następnym sygnałem punktualnie o godz. 
8.00 orkiestra zaczyna grać. 

Osiągnięcie takiej punktualności wymaga 
bardzo skomplikowanego systemu sygnaliza 
cyjnego, oraz zegarowego, gdyż chodzi tu- 
taj o dokładność co do sekundy. 

Nie mniej skomplikowane i stojące na 
wysokim stopniu rozwoju są urządzenia w 
studjach nadawczych, gdzie telefony, mikro- 
fony i sygnały świetlne wzajemnie się uzu- 
pełniaja i stwarzają całość techniczną o naj- 
wższej doskonałości. K. Z. 

  

  

    

„н ОМО 

NA FILMOWEJ TAŚMIE 
HELIOS: Spór o sierżanta Griszę (w ro- 
lach głównych Chester Morris i Betty 
Compson)j, — Precz z pończoszką! 

(komedja). 
Smutna historja Sierżanta Grmiszy, 

która w powiieści Stefana Zweiga jest o- 
skarżeniem wojny i bezmyślnego okru- 
cieństwa t. zw. rozkazów, ale która je- 
dnocześnie pokazuje, jak mawet wi sercu 
wnoga budzi się humanitaryzm — smu- 
tma ta historja została w filmie amery- 
ikańskiim wypaczona w jakiś momans a- 
wantumniczy, s ten ujawnia zupeł- 
ną ignorancję stosunków i Środowiska, 
w którem się rozgrywa. 

Na szczególną uwagę pod tym wzglę- 
dem zasługuje owa kryjówika leśna de- 
zerterów rosyjskich, którymi przewodzi 
ślilczmiie uczesana kobieta, imieniem Ma- 
rja (Betty Compson). Pokochała ona tra 
gieznego Griszę (Chester Morris), i dia- 
tegio jalkio ilustttację muzyczną słyszymy 
w. tym momencie Pożalej ty mienia! —- 
Zdaje się, że do tej melodji redukuje się 
cała „znajomość Rosji. 

Technicznie film nie wmosi nic ne- 
wego. Jeden tylko efekt interesujący: 
moment wiązania oczu Griszy przed ©- 
gzelkucją, gdy iczarma chusta przesłania 
eknan. Alle to moment ciężki i przygne- 
biający. 

Drugą część programu wypełnia ko- 
medja Precz z pończoszką, którą dyrek- 
cja nazwała w podtytule pikantną kome- 
dją muzyczną. Jest to stuprocentowa 
bzdura, w której wciląż spiewają i tań- 
czą. a w wolnych od śpiewu i tańca 
chwilach wyktradaja sobie czeki i listy, 
Pikantną mie jest alni trochę — to (tylko 
dyrekcja przez pochlebstwo tak ją na- 
zwała. Może pilkamitna w tem innem zna- 
czeniu: lkiwiaskowata, mawiet całkiem 
kwiaśna i niestrawna. w. 

a 

Radjo wileńskie 
ŚRODA, DNIA 13 LIPCA 1932 R. 

11.58: Sygnał czasu. 15.10: Program dzien 
ny. 15.15: Muzyka francuska (płyty). 15.35: 
Kom. met. : Audycja dla dzieci z War- 
szawy. 16.05: Przegląd instrumentów  soic- 
wych (płyty). 16.40: „Lipiec 1917 r.,w Pol 
sce* odczyt z Warszawy. 17.00: Koncert po- 
pularny. 18.00: Połów ryb i polowanie w 
Japonii, odczyt. 18.20: Muz. lekka. 19.15: Li 
tewski poradnik gospodarczy. 19.30: Praso- 
wy dziennik radjowy. 19.45: „Ciotka Albino- 
wa mówi* monolog humor. 20.00: Muzyka 
lekka. 20.35: Kwadrans literacki. 20.50: Ре- 
cita! skrzypcowy I. Dubiskiej. 21.50: Komusi 
katy. 22.00: Muzyka taneczna. 2225: Słynne 
arje opero (płyty). 22.40: Wiadomości 
sportowe. 22.50: Wiadomości sportowe. 

Giełda warszawska 
Z dnia 12lipca 1932 
WALUTY I DEWIZY: 

Gdańsk 174,15 — 174,58—174,72. 
Holandja 360,05-—360,95—359,85. 
Londyn 31,85—31,80—31,98—31,68. 
Nowy York kabel 8,924—8,944—8,904. 
Paryż 35,04—35,13—34,05. 
Praga 26,39 45—16,33. 
Szwajcarja 113,95—174,38—173,52. Wło- 

chy 45,50—-45,72—45,28. Berlin w obrotach 
prywatnych 211,80. Tendencja niejednolita. 

PAPIERY PROCENTOWE: 
Pożyczka budowl. 36,75—36,90. inwesty- 

cyjna seryjna 97,50. 4 proc. konwersyjna 36 
— 36,50. 4 proc. dolarowa 48—47,90—48,10. 
7 proc. stabilizacyjna 48,44—48,29 i pół= 
49,25. 8 proc. L. Z. BGK i BR, obi. BGK 94. 
Te same 7 proc.—83,25. 4 i pół ziesmkie 
35,50 35. Tendencja mocna. 

CJE: 
Bank Polski 73—72,50. Cukier 18,50 — 

20,25, Lilpop 12,25. Starachowice 7,25—8,50 
8.25. Tendencja mocna. 
POŻYCZKI POLSKIE W NOWYM YORKU: 

Dolarowa 51. Dillonowska 52,50. Stabili- 
zacyjna 47,25. Śląska 35,50. о 
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| “Niebywale tanio 

a se „Uniwersal” 
Wilno, Wielka 21, tel. 12-83 

Duży wybór płyt i patefonów. 
Wszelkie reperacje wykonuje się 

we własnych warsztatach. 

    

ŚWIATOWEJ SŁAWY 

m. HERBATA LYONS'A 
jest do nabycia we wszystkich pierwszorz. 

handlach kolonjalnych. 
Żółte opakowanie łagodna 
Czerwone $ cierpka 
Państwowy Zakład badania żywności 

za Nr. 3813/28 stwierdził w mieszance 
Lyons'a obecność naturalnych, szlachet- 

nych gatunków herbaty. 
Przedstawiciel ua Polskę: Teofil Marzec, 

Warszawa, Mazowiecka 5. 

FABRYKA 
i SKŁAD M E BLI 

W. KILENKII i S-ka 
Spółka z ogr. odp. 

Wilno, ul. Tatarska 20, 
dom własny. Istnieje od 1843. 

Jadalnie, Sypialnie, salony, 
gabinety, łóżka uiklowane i 
angielskie, kredensy, stoły, 
szały, biurka, krzesła dębowe 

i tp.Ceny znacznie zniżone, 

GABIRET 
Racjonzinej kosmetyki leczniczej 

Wilno, Mickiewicza 31 m. 4. 

kobiecą kosnerwuje, doskonali, odświeża, u- 
suwa jej skazy i braki. Masaż kosmetyczny 
twarzy. Masaż ciała, elektryczny, wyszczu- 
plający (panie). Natryski „Hormona* według 
prof. Spuhla. Wypadanie włosów, łupież. In- 
dywidualne dobieranie kosmetyków do każ- 
dej cery. Ostatnie zdobycze kośmetyki га- 

cjonalnej. 
Codziennie od g. 10—8. 

W..Z.P. 
Z 

  

  

    

  

  

  

  

: randą. Moniuszki Nr 5 

' niedrogo się sprzedaje robót ręcznych w War- 

  

Ceny zn.żone od 30 gr i 40 gr. 
Najbardziej Atrakcyjny Program! Najwsp. arcydzieło doby obecnej wg. powieści Stefana Zwejga. 

$PÓR © $IERZANTA GRISZĘ ' 5. 
skiego 

Betty Compson.— Chester Morris. Ilustr. muzyczna złożona z utworów Czsjkowskiego i innych ros. kompoz 
Pikantna, tryskającz humorem kome Precz z pończoszką Humor! Sensacja. Emccja Na |-y 
dja z życia lekkomyślnych dziewcząt 

Dźwiękowe kino 
mił ści Molywaco | mó. „NA FALI ŻYCIA” (Prawo Miłości) 

Miekiewicza | W rol gi Delon €.stele CENY: Balkon 30 gr. Parter 60 gr., 

pekin W POGONI ZA MILJONAMI лж sensscyjao kryminalny! 
hertini i uroczej Elzy Temary. Niesłychane napięcie. Bndzące grozę sceny katastrofy sam lotowej. 
Film ten miał kolosalne powodzenie we wszystkich stolic. Świata. Na Rew. dodatki e: 
NA SCENIE: występ fenome- Н i programie odgadywanie myśli 
ualaego jastio-widza - telepsty Władzia Zwirlicza trałae odpowiedzi na pyt»niai t.p. 

Nie patrząc na wielkie koszta ceny zniżone: balkon cd 25 gr., parter dz. €0 gr. 
Początek o godz. 4, 6, 8 i 1015, w dni świąteczne i soboty o godz. 2. 

Bożysz-ze kobiet ulubieniec całego Świata Rod la Rocque niec" w wielkim swan- 
turniczym arcywesołym 1C0 proc. DJABEL“ kocha, tańczy, uwodzi i czaruje. Kabarety! Dancingi! 
przeboju śpiewno dźwiękowym з Napięcie! Sensacja! Nad program: Najnowszy tygodnik 

dźwiękowy oraz 3 skt. srcywesoła komedja dźwiękowa p. t. „Haroldek wśród piratek'' z dawno niewidzianym 
ulubieńcem Harold Lloyd oraz Bebe Danieis. Początek o godz, 4-ej, 6, 8 i 10.15, w dnie świąt. o godz. 2. 

Dźwiękowe 

Kino 

„HELIOS“ 
  

Potężny dramat 

na wszystkie 
Seanse. 

  

DZWIĘKOWE KINO 

CG/ING| 
Wielka 47, Tel. 15-41. 

  

Dźwiękowe kino 

„PAN“ 
Cany zniżone ad 30 gr. Dziś jako „złoty młodzie- 

  

  zofer z dobremi 
świadectwami, trze- Jfczenica S-ej klasy 

źwy, uczciwy, poszu- gimnazjum poszu- 
kuje pracy.  Wymaga- kuje kondycji na rok 
ша skromne. Wasilew: na wieś  Giruntowna 
ski Antoni — Ostro: znajomość matematyki. 
bramska 25. Adres: Gródek k-Mo- 

  

- łodeczua '. Z. 

służąca a Giužaca spokojns,— 
z dobremi  świade- „Y jubiąca dzieci po- 

ctwami poszokuje po 
sady do wszystkiego, 
Umie gotować — Рог- 
towa 6—6. 
— 

sezonie remon- 
w tów domowych 
i odświeźania miesz- 
kań tanio wszelką pra- 
cę z tem związaną wy 
kona malarz pokojowy 
Borejko Jan, Trakt Ba- 

szukuje pracy, Może 
wyjechać na wieś, — 
Awsiukiewicz Emilja 
Zaułek Betlejemski 8. 
  

SS= dobry tacho- 
więc, solidny, ze 

świadectwami, poszu- 
kuje pracy w zakresie 
swej specjalności. Sla 
skowi.z Antoni Wię 
zienna 2 m. 

4— 7. : a —- — 

  

Podaje się do wiadomości, że w majątku Landwarowie 

sprzedają się 

  

  

w a * torego 1. 

d Ż iałki ietniskow e p zylmie pracę K pr b na 

położone w miejscowości terenowo urozmaiconej pomiędzy 

stacją kolejową i jeziorem z przeznaczoną dla ogólnego użytku 

cy przyjmie posadę n 
skromnych waruukach 
— Pracowity, sol duy, 

wzrunkach w zakładzie 
piekarskim wykwalili- 

publiczności plażą z  piasz czystym dogodnym dla kąpieli Baras owiec: Pee 

3 Е brzegiem. : Liksza Jam. _ Zamlewicz Władysław 
Wiadomości udziela administracja majątku zawE pozostający a — 

$іопп meblowy— 
znający dobrze swój 
b prosi o udzielenie 

mu pracy. Przyjmie 
również zamówienia. 
Wykonanie solidne. — 

Stolarz, dobry tacho- A ih lan) „Sue 
wiec ze šwiadt- —— 

ctwami przyjmie pracę ga 
na skromnych warun 

bez pracy prosł o 
adzielenie  jakiejrol pa 
wiek posady Kozyrski 
Leon. Trakt Batorego, 
28 

Landwarów 
Pierwsza Wileńska Spółka 

Parcelacyjna ' 

  

  
zaewe dobry robot- 
nik, bardzo potrze-       

    

, kach. — Naruniec Kle , Ч 
WILNO, MICKIEWICZA 4. mens — Zaałek  Lidz jąda y Pra Ważdź wa. 

ki 13. runki wynagrodzenia. 
2 poszukuje zajęcia. Cze- 

MASAAMA AAA AA samanas ien! Ej papa Mtoda nauczy- Kucharka botarunas Wiktor Wo- 

Kupno Posady gotowuje na wydz. GE die Ak E aa dociąowa 14. : 

"TTTFTYTTYYTYYYYYVYTY" i A * 
i SPRZEDAŻ mechaniczny i elektry skr omnem wynagrodze- waniem poszokuje po- f"zeladnik szawcki, 

czny (prawa Nowo- 
świecki 1—6). 

niem do cziecka odsady, zgadza się na dobry tachowiec, 
7—10 lat. Świadectwo wyjazd, posiada Świa- ze Skromnemi wyma- 

* b. dobre, Wielka 27—3,dectwa Adres Tatrr- ganiami szuka zajęcia 

od 11—1 godz. ska 16—7. 3o0d zsraz, solidny, nie 
pije. Żórawia 6 m. 3— 
Aleksandrowicz Kazi 

  

RADIO ARKA ` 
+Y4YUWPRVTYYSYYYYYTY gm OSpodyni — kucharka 

potrzebna na wy- ZA 

krz „TINDI seta Bez poważnych Polecana 

7 sau Słanie do iadectw nie zgłaszać przez Tow. aw. Win- 

оНАО SOD ecka sie WIEK Skai SZ 0 od centego rodzina, skła- 

  

BOO kon: Właścicieli kamienic 

  
  

      

  

13—7 ae dająca się z matki sn- @" wersacji (specjal-prosi o posadę dczor- mierz. 
# chotnicy, ojca Dezro-nošė wymowa, litera- cy były nauczyciel (z 
Okazyjnietli <asakaAkAAAŁAŁAŁAŁAŁ Dotnego i trojga wąt tura) po powrocie z rodziną, żcnaty)—Skraj jfowal znający swój 

y ; тлнвиланнннининни !УС! | głodnych dzieci psryża udziela dyplo- nia nędza Chętnie, sn- tach — poszukuje 
różne pozostałe z | Z b prosi o pomoc w odzie mowana nauczycielka miennie i gorliwie speł pracy najchętniej do 
licytacii rzeczy oraz gu V ży lub groszach Ofla- w, Stefańska 23 m. 9, ni swe czynnošci Adres majątku, spokojny, pra- 

samothody KEANE ty dla rodziny B., — . w redakcji lub Zarze-cowity, Nowogródzka 
Sp'ze daje tanio PA przyjmuje Administra DEE ochmistrzyni, cze 15 12. —o 10. Marciniak Konstan- 

w. SoMBARD | |muia 11 lipca b. r.cja „Sł:wa”, zdrowa, pracowita, e 
14-10 odd ” °2'| przybląks! się pies ==——>—=755k romane wynagrodze- Sto rz.  Sumieny, м 

РО wilk mašci jasno sza- Tokas, gruntownie nie. Dobrze zna się na =) pracowity prosi o Qjzawc poszukuje pra- 
KP rej z kagańcem tobro- | obeznany ze swymkuchni, Nowoświecka udzielenie  iakiejkol =» cy przy warsztacie 

czy też samodzielnie,     wiek pracy. Może wy- 
jechać na prowincję — Może wyjechać na 
Czywilis Michał, Po- prowincję. Sokola 16. 

Hurczyn Stanisław. 

Em zdolny, — 
pracowity poleca 

się, Bakszte 14. Jann- 

"żą va szyi, jest do o- zawodem, zdolny fa-7 a—7, 
debrania do du. 16 b.chowiec. — peszukuje 
m. za zwro.em kosz=pracy. Konowski Jan. 
tów ogłoszenia i u. Bystrzycka 11. 
trzymania. Po tym ter- 

  

Nosze gimnaz- 
jum języków nie- narska 45. 

mieckiego i francuskie- ——— 
minie psa będę uwa- Kovai, dobry robot- go przyjmie lekcje w Studentka 
żał za swoją własność, nik, pracowity, sa- szkole średniej pry-  romanistyki 
w. Smolik, Mostowa mienny, — w ciężkich watnej, Wiadomości posiadająca dobrze 

  

  * 

      

  

    

° 4 7 m. 1. warunkach znajdujący Dąbrowskiego 12 m. 3, | szkiewicz Witold. 

Pianina się, szuka pracy odod 17 do 20-tej. |" na kia 24 — = 
an a WAAAAAŁAŁAŁAŁAŁA DAŁ 7AT8Z. Zgadza z) na . magania skomne. Zgło” k Sta 

Ą każde warunki. Żóra- £tudent matematyki > Ы się w nie, cz 
1.200. Kijowska 4, H PoSZUKUJĄ wia 9 m. 1. Żyźniew- wyjedzie do ma. M do ks 2" przy żadnym z nich 
Abelow. PRACY ski Jan. jątka na kondycję na ° .. „nie znajdzie się praca 

„A AAA AAAAAAAAMAAAAS sierpień Za UtZYGA atadenika poszuknję 11“ YYKYAlilikowanego 
NAAAAAAAAMAAAAMAAAAMA — —- — nie, ŁASKAWE olerly S i oispistacj R cieśli, solidnego czło- 

Lokale oboty stolarskie ! Įntroligator poszaka. w Adm. „Słowa* podzy izba 1 ora ty- wieka pozostającego 
meblarskie wyko* 8 je pracy. Wielka 28 „A. B ido kónd aceutycznej, bez pracy? — Łaskawe 

Vvvvvv* nuje solidnie, tanio lm, 6, Zubaczyk Wło- w o kondycji do dzie- zgofjiarowania proszę 
POKÓJ szybko Piotrowski Sta- dzimierz. Zsa na wsi lab reni US galo“ kiero. ać nl, Św. Igna- 

umeblowany nisław Chełmska 47, mieście szuka kwa 52601а — !, owa IE — 27, Baliński 
m. 2 łeśls, wykwalitiko: lifikowana nauczyciel. . do wynajęcia. Na pię- 

trze, O obne wejście, 
Artyleryjska 1 m. 3. 

    

: wany, z polecenia: ka. Posiada język nie 
ucharka z dobremi mj podejmie się pracy miecki. Ole.ty w Ad- qqgłody 

  

inteligentny grukiernik. Znający 
rekomendacjami, w swojej specjałności, ministracji Slowa“ człowiek - Tue lą у а * +  poszu dobrze swój tach- 

czysta. Nowogi ódzka 8. tanio. Robotę wykons pod „Rutynowana“ kuje posady rolnej w przcowity.  Przyjmie 
Do wynajęcia Kopciuch Darja, solidnie, Tartaki 27 — — maj. pisarza, „a PodĘ > za ane 

Rs umeblowany pokój, Dą* 
browskiego 12 m. 3. oOaodnie kwelitiko- 

wany, Z praktyką 
Legionowa 43, Chle- 
bowski Antoni. | 

Raichinbach Józel. Stolarz podejmujący wiantowago lub prak wynagrodzenie. Tum 
się każdej roboty tykanta roinego,rów: mel Ernest. Pańska 7 

B'>rz prosi o u.-— znający gruntownie nież może prowadzić 
dzielenie jakiejkol- swój tach, trzeźwy, — książki, posiada Świa- IG, uczciwa 

wiek pracy, najchętniej uczciwy, prosi o jakie- dectwa ze szkół i prak pracowita przyjmie 
"= we własnym fachu. — kolwiek zajęcie, Lwow tyk odbytych, Ul, Nie- posadę, — wymagania 

Pieślak Jan, Malinowa 7 ska 30 m. 3. Zarakow: świ 22-16 m. skromne. Pietkiewicz 
——,Ą ski Rajmand. ——— Michalina, Soljaniki 7, 

Do wynajęcia 
6 pokoi z kuchnią, 
elektrycznością, we 

    

Poszukuję 
posady służącej z doi 
brem gotowaniem mam 
dobre świadectwa. Mi- 
ckiewicza 29—9. 

     

m. 2, od 3 — 5 gudz. 
Dowiedzieć się Mon- 
twiłłowska 14 m. 1. 
sana, 
ETPA DTM a 

auczycielka szkoł 
Różne N średniej z wall, 

TDIA REGIONO, (ikacjami i praktyką, 

  

poszukułe posady, mo- 
0 ie pełnejkrwi, że również przyjąć 

g r hod. ks Ln- wychowawstwo lub se- 
bomirskiego, po Mon: kretarjat, Dyplom Pań- 
tou i Desmirze, 6 latstwowego Instytutu 

  

Jntormacje:  Szeptyc-szawie. Olerty do Ad- BW ! 
kiego 5. Stajnia — ministrscji niniejszego a 
tel. 13 01. 

OAZY” Najsłynniejsze światowe powagi lekarskie stwierdziły, że 1 
15% CHORÓB POWSTAJE Z POWODU OBSTRUKCJI. 

Chory żołądek jest główną przyczyną powstania najrozmaitszych 
chorób — zanieczyszcza krew i tworzy złą przemianę materii. 

SŁYNNE OD 45 LĄT W CAŁYM ŚWIECIE 

ZIOŁA Z GÓR HARCU DRA LAUERA 

jak to stwierdzili prof. Berlin. Uniwersytetu, są idealnym środkiem dla uzdrowie- 

nia żołądka, usuwają obstrukcję (zatwardzenie) są dobryrh środkiem przeczyszcza- 
jącym, ułatwiają funkcję organów trawienia, wzmacniają organizm i pobudzają 
apetyt. ZIOŁA Z GÓR HARCU Dra LAUERA usuwają cierpienia wątroby, ne- 
rek, kamieni żółciowych, cierpienia hemoroidalne, reumatyzm i artretyzm. bóle 

- głowy, wyrzuty i liszaje . 

Cena 1, pudełka 1,60 zł. podwójne pudełko 2,50 zł. 

Sprzedaż w aptekach i składach aptecznych. 

  

Maison de famille 
avec lecons de francais 

14, place Carnot-Aix Les-bains 
au centre de la vilie 

4 proximitć de Ietablissement thermal 
et des casinos en face les Sources 

aa 

cuisine bourgevise. 
— confort moderne 

ouvert de mai a octobre telephone: 7-74 

  

Maikas 
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