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SAMOLOT SOWIECKI W LOCIE 
PROPAGANDOWYM 
PO NIEMCZECH 

MOSKWA. PAT. — W dniu wczoraj- 
szym do lotu propagandowego po Niem- 
czech wystartował 40-osobowy sowiecki 
samolot pasażenski który poza pasaże- 
rami zabrał 2 tysiące kg. futer na Targi 
Lipskie. Prowadzi: samolot znany rekor- 
dzista sowiecki Michiejew. 

NOWY DEPARTAMENT W MIN. 
KOMUNIKACJI 

WARSZAWA. PAT, — Według no- 
wego statutu onganizacyjnego Minister- 

stwa Komunikacji, dotychczasowy wy- 
dział lotnictwa cywilnego pnzekształco- 
ny będzie na departament. 

ŚMIERTELNY WYPADEK 
MOTOCYKLOWY 

BRZEŚĆ nad Bugiem. PAT. — Na 
szosie Priużana - Kobryń, na 13-tym ki- 
lometinze od Prużamy, przy moście, zda- 

rzy? się nieszczęśliwy wypadek. Przejeż- 
dżający tamtędy motocyklista wywrócił 
się z motocyklem, doznając ciężkich o- 
obrażeń ciała. W stanie beznadziejnym 
odwieziono go do szpitala, gdzie zmarł. 
Ustalono, że przyczyną wypadku było 
podłożenie w poprzek mostu belki. Oka- 
zało się, że zabity jest mieszkańcem 

Brześcia, 28-letnim Zielińskim, techni- 
kiem meljoracyjnym Okr. Urzędu Melju 
racyjnego. 

GIEŁDA LONDYŃSKA REAGUJE 
LONDYN. PAT. — W ciągu ostat- 

nich 2 dmi, wobec nieustalonych infor- 

macyj o rezultacie ikonfereneji lozań- 
skiej, na giełdzie londyńskiej podniosiy 
się ponownie pożyczki Europy Central- 
nej. Pożyczki te w zeszłym tygodniu pod 
niosły się pod wrażeniem, że w Lozannia 

dokonano wielkiego dzieła. Obecnie zaś, 
gdy widocznem jest, że rezultat konfe- 
rencji lozańskiej jest nietylko problema- 
tyczny, ale bandzo wąski i ograniczony, 

pożyczki Europy Centralnej znowu ułe- 
gły zniżce. х 

AMBASADOR FRANCUSKI 
W BERLINIE © NOWEJ POLITYCE 
BERLIN. PAT. — Na przyjęciu, wy- 

danem z racji francuskiego święta naro- 

dowego, ambasador Francji wygłosił 
przemówienie, w którem oświadczył m. 
in, že (kryzys obecny da się opanować 
tylko przez dążeniie do koordynacji i roz 
sądnej organizacji. W Buropie Francja 
i Niemcy muszą być wspólnie bojowni- 
kami swojej nowej polityki. Należy ży- 
wić nadzieję, że konferencja  lozańska 
doda nowego (bodźca tej tendencji, Fran- 
cja złożyła w Lozannie ofiarę w przeko- 
maniu, że wypełnia w: ten sposób obr. 

wiązek względem Europy, oraz w celu 

przyczynienia się do odprężenia sytuacji 
i przygotowania lepszej przyszłości. Gdy 

wybije godzina owocnej współpracy i 
śwwalego porozumieniia, Francja cieszyć 
się będzie z całego serca. 

ANGLJĘ INTERESUJE 
RYNEK POLSKI 

LONDYN. PAT. — W ciągu ostat- 
nich kilku dni bawił w Londymie dy- 
rektor Państwowego Instytutu Ekspor- 
towego, Mamjan Turski, który przepro- 

wadził szereg konferencyj w: związku z 

rożwojem i racjonalizacją naszego eks- 

portu do Wielkiej Brytanji. W rozmowie 
z korespondentem PAT dyrektor Turski 
stwiendził, że angielskie sfery gospodar- 
cze odnoszą się do akcji Instytutu Eks- 
portowego z coraz większą życzliwością, 
widzą w niej nietylko jednostronne po- 
pieranie eksportu polskiego, ale także 

drogę do wzajemnego nawiązania. stosun 

kėw miedzy Wielką Brytanją a Polską. 

Dyrektor Turski podkreślił konieczność 

racjonalizacji polskiego eksportu i o$- 
wiadczył, że utyskiiwania polskich inte- 
resantów. na niskie ceny na rynku an- 
giełskim są tylko w części słuszne, to- 
wary bowiem polskie gatunkiem nie do- 

rastają jeszcze do wymagań angielskie- 
go odbiorcy. Obecnie prowadzona jest 
przez Instytut Eksportowy wytężona ak 
cja, zarówno w kierunku propagandy wy 
robów polskich na rynku angielskim, jak 
też i poprawienia jakości polskich to- 
warów. Najgłówniejszemi artykułami do 
wywozu z Polski na rynek angielski są 
w chwili obecnej bekony, jaja, masło, 
<ukier, drzewo, dychty, forniery, gotowe 
ubramia. W zakresie drzewa dokonano 
ostatnio poważnych tramzakcyj. Bekon 
polski zyskał w. Anglji prawo obywatel- 
stwa, mimo trudnej konikurencji ze stro- 
ny Danmji. Dzisiaj bekon polski jest do 
pewnego stopnia regulatorem cen be- 
konów, importowanych do Wielkiej Bry- 
tamji. Zainteresowanie Polską jako ryn- 
kiem zbytłu wzrasta w Anglji wyraźnie. 
Przemysłowcy i kupcy angielscy zaczy- 
nają sobie zdawać sprawę z potencjalnej 
wartości, jaką dla. nich przedstawia ry- 
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Dookoła układu agh-raneniego PO LAT 
UKŁAD NIE BYŁ DLA NIEMIEC NIESPODZIANKĄ 

WIEDEŃ. PAT. — Od osobistości 
dobrze poinformowanej „Neue Freie 
Presse“ otrzymuje zapewnienie, że u- 
klad anglo-irancuski nie był dla Nie- 
niec niespodzianką, gdyż treść układu 
była omawiana w Lozannie z delega- 
cją niemiecką i inicjatywa tego układu 
wyszła właściwie od Niemiec. Układ 
nie jest bynajmniej skierowany przeciw 
ko Niemcom. Powstał on w tym celu, 
by ułatwić Niemcom akcję na rzecz żą 
dań politycznych, których nie mogły w 
Lozannie przeprowadzić. Informator 
„Neue Freie Presse'* twierdzi dalej, że 
sam Mac Donald zachęcać miał dełega 
cję niemiecką do postawienia żądań 
politycznych, zwłaszcza w sprawie rów 
nouprawnienia w zbrojeniach. Delega- 
cja angielska nie użyczyła jednak Niem 
com poparcia, którego wobec począt- 
kowego stanowiska Mac Donalda, ocze 
kiwali. Wysiłki poczynione przez Mac 
Donalda na konferencji lozańskiej tak 

PRZEWIDYWANIA „KO 

BERLIN. PAT. — Zabierając głos 
w sprawie porozumienia angielsko-iran 
cuskiego „iKoelnische Ztg.* wyraża 
przekonanie, że umowa ta stanowi rze 
komo odstąpienie Angiji od jej trady- 
cyjnej polityki równowagi sił. Jakkol- 
wiek umowy tej nie należy uważać za 
zwróconą wyłącznie przeciwko №ет- 

PREZ. HOOVER NIE PRZYJMUJE 

WASZYNGTON. PAT. — Prezydent Ho- 
over wystosował do sen. Boraha pismo. w 

którem oświadcza, iż nie przyjmuje ostatnie- 
go układu europejskiego, dotyczącego wspól 

nej akcji dłużników Ameryki. Nie zamierzam 
— pisze prezydent — wywierać presji na na 

podkopały jego zdrowie, iż w końcu 
nie był on w stanie brać udziału w ro- 
kowaniach. W każdym razie treść dru 
giego artykułu układu angielsko-francu 
skiego zapewnia sprawiedliwe rozwią- 
zanie kwestji rozbrojenia, korzystne 
dla wszystkich zainteresowanych _mo- 
carstw. Wprawdzie Niemcy nie zosta- 
ły wyraźnie wymienione, niemniej moż 
na z tego artykułu wysnuć wniosek, że 
Anglja zachowa się nadal przychylnie 
i życzliwie wobec żądań niemieckich co 
do zrównania w zbrojeniach. Niemcy 
wytoczą żądanie równouprawnienia na 
genewskiej konferencji rozbrojeniowej. 
Jeżeli nic nie uzyskują, wówczas stra- 
cą zainteresowanie dla sprawy rozbro- 
jenia innych mocarstw. Art. 1 układu 
irancusko - angielskiego wzywa Niem- 
cy do przystąpienia do układu. Niemcy 
niewątpliwie uczynią zadość temu we 
zwaniu i przystąpią do układu. 

  

ELNISCHE ZEITUNG* 

com — pisze dalej dziennik — to jed. 
nak stanowić ona może zaporę nie do 
przebycia, o którą mogą się rozbić tyl- 
ko Niemcy, jeżeli ich polityka zagra- 
niczna pod względem taktycznym nie 
będzie prowadzona z największą zręcz 
nością. 

  

UKŁADÓW  LOZANSKICH 

rodzie amerykańskim w celu przyjęcia jakiej 

kolwiek linji postępowania. Do Stanów Zjed 
noczonych nie zwracano się w sprawie u- 
kładów lozańskich, wobec czego Stany Zjed- 
noczone nie są wcale związane temi układa- 
nn. 

ITALJA I BELGJA SOLIDARNE 

LONDYN. PAT. — Według urzędowego 
komunikatu Italja przystąpiła, a Belgja po- 

stanowiła przystąpić do układu francusko-an 
gielskiego o współpracy. 

0 Niemczech wciąż niepokoje 
SALWA POLICJI DO BEZ 

BERLIN. PAT. — Na tle redukcji zapomóg 
doszło w Berlinie i w Weimarze do zaburzeń 
bezrobotnych. W Weimarze poturbowany zo 
stał nadburmistrz, w Berlinie zaś bezrobotni 
pobili kliku urzędników w urzędzie opieki 
społecznej. Tłum zaatakował poza tem czyn 
nie wezwaną na pomoc policję, która odpo- 
wiedziała salwą. Dopiero po nadejściu po- 
siłków udało się przywrócić porządek. Szereg 
osób ranionych. Do zaburzeń doszło w piątek 
w Berlinie przed willą znanej opiekunki o- 

PREMJER BAWARSKI KRY 

MONACHJUM. PAT. — Premjer Bawarji 
Heldt wygłosił charakterystyczne przemówie 
nie przedwyborcze w Pirmasens w Palaty- 
nacie. Skrytykowawszy niesłychanie ostro 
działalność polityczną rządu v. Papena, pre- 
mijer oświadczył, że z takim rezultatem, z ja- 
kim kanclerz wrócił z Lozanny, były kanclerz 
Bruening nie zostałby wogóle wpuszczony 
do Niemiec. Wskutek polityki Papena zauia 
nie wyborców do Hindenburga niesiychanie 
zmalało. 19 i pół miljona Niemców odda- 
ło swe głosy na Hindenburga, dając w ten 
sposób do poznania że osoba jego i powoła 

MANIFESTACJE NACJONALIST 

. GDAŃSK. PAT. — Wczorajszy rokaz stro 
jów ludowych niemieckich w Sopotach za- 
mienil sie w wielką manifestację nacjonali- 
styczną. Pochód otwierał oddział konny w 
historycznych strojach krzyżaków  peuskich, 
za którym wsczyły grupy w str»iaich róż- 
nych prowincji niemieckich, wśród których 
nie brakowało Alzacji i Lotaryngji. Uroczy- sta. 

ROBOTNYCH Z BERLINA 

ciemniałych na wojnie pani Ihne, Znaczna gru 
pa narodowych socjalistów nie dopuściła do 
zapowiedzianej na piątek licytacji zbiorów 
artystycznych, należących do pani Ihne i roz 
pędziła zgormadzoną publiczność, złożoną ze 
znanych antykwarjuszy. Zaalarmowana poli 
cja dokonała szeregu aresztowań. 

Oprócz powyższych incydentów, w ciągu 
ubiegłej doby miały miejsce krwawe starcia 
uliczne w różnych miejscowo; :acn niemie- 
ckich, na skutek których jest wielu rannych. 

TYKUJE RZĄD V. PAPENA 

ny przez niego rząd Brueninga, cieszą się „el 
nem zaufaniem społeczeństwa. Wszystkie ra 
chuby jednak zawiodły i zamiast wiekszo- 
ści 19 i pół miljona rząd obecny, dzięki nie- 
jasnym machinacjom, musi się liczyć z istnie 
niem 13 miljonów hitlerowców. Przy końcu 
przemówienia dr. Heldt ze special 
nym naciskiem, že na stronnictwo narodowo- 
socjalistyczne spada pelna odpowiedziainošč 
za iatalny dla Niemiec wynik  porozuinienia 
lozaūskiego i dotkliwe w skutkach ostatnie 
rozporządzenia wykonawcze, 

  

ÓW NIEMIECKICH W GDAŃSKU 

Stości sop.<ki+ zostały zakończone, jak zwy 
kle w takich vy padżach, odśpiewanien hm 
na niemiechiego „Deutscheland, Deutschei< nd 
tcber alles ‘, poc; em uczestnicy przejechali 
statkiem do Gdanska gdzie pochód powtó- 
rzono. Uczestnicy pokazu niemieckich strojów 
ludowych byli gośćmi senatu wolnego wia- 

  

Rada Ligi Naredów 0 
PRZEDSTAWICIEL POLSKI WY 

GENEWA. PAT. — Rada Ligi Narodów 
zajmowała się wczoraj rezolucją konferencji 
lozańskiej, zapraszającą Ligę do zwołania 
światowej Konierencji monetarnej i gospodar 
czej i przyjęła w tej sprawie rezolucję, za- 
proponowaną przez reprezentanta Wielkiej 

Brytani Simona. Według tej rezolucji Rada 
zastosuje się do życzenia wyrażonego przez 
konierncję lozańską, aby Liga Narodów zwo 
łała konierencję monetarną i gospodarczą. 
Rada decyduje powierzyć tę sprawę komite- 
towi Rady, który poweźmie decyzję o charak 
terze praktycznym, dotyczącą zwołania kon- 
ferencji, Komitet ten składać się będzie z re 
prezentantów rządów — członków Rady, któ 

rezolucjach lezańskich 
RAŻA ZGODĘ SWEGO RZĄDU 

czej i finansowej. Komitet będzie mógł do- 
kooptować przedstawicieli innych państw. 
Dalej Rada zatwierdziła decyzję konierencji 
lozańskiej powierzenia komisji ekspertów u- 
tworzonej zgodnie z aneksem 5 konwencji lo 
zańskiej wstępnego  przestudjowania spraw 
przedłożonych konierencji. Rada wzywa w 
szczególności te komisje do opracowania 
dla konierencji projektu porządku dziennego 
z uwagami. Przyjęcie rezolucji poprzedziła 
dłuższa dyskusja, w toku której reprezentant 
Polski p. Gwiazdowski wyraził zgodę rządu 
polskiego na plan prac przygotowawczych 
do światowej konierencji monetarnej i gospo 
darczej, zaproponowanej przez Wielką Bry- 

rzy są sprawozdawcami komisyj gospodar- tanję. 
konierencji monetarnej 

  

DE VALERA JEDZIE DO LONDYNU 
DUBLIN. PAT. — W wyniku toz przyjął zaproszenie Mac Donalda przy- ry przez Dyneburg biegnie z Berlina do 

mowy Mac Donalda z leaderem labourzy bycia do Londynu, celem omówienia róż- Moskwy. Cztery granice zbiegają się 
stów irlandzkich Nortonem, de Valera nicy w sprawie spłat gruntowych, 

W dawnej literaturze rosyjskiej du 
żo było takich książek które niezmien 
nie zaczynały się od słów: ,„N-skij ka- 
waleryjskij połk stojał w miestiecz- 
kie... '. Niezmiennie też paliło słońce po 

  

od giełdziarzy i monet niemieckici, 
liiewskich, polskich, łotewskich,  s0- 
wieckich, estońskich... a Dynebusg 
zamiera. 

Jeszcze nim siadłem do tegoż mię- 
dzynarodowego kurjera berlińskiego, 

  

W OCZEKIWANIU NA WIZĘ LITEWSKĄ W DYNABURGU... 

łudniowe. Kwitły jaśminy i 
cieniu zaś małych ogródków partero- 
wych posesyj zawiązywał się zwolaa 
stereotypowy romans oficera z biedną 
dziewczyną. Miasteczko musiało być 
ciche, zapadłe w przestrzeniach, nud- 
ne. Miejscowa inteligencja śmieszna w 
swej drobiazgowości, naiwna w plot- 
kach. Oficerowie nudzili się śmiertei- 
nie, spali, pili, i grali w karty. —jak 
się dziś weźmie taką książkę do ręki, 
przed oczyma stają bezmiernie ciche 
„zachołustja”, takie prowincjonalne 
dziury dawnych czasów, bezbrzeżnych 
przestrzeni i śpiące w martwocie sze- 
iokie trakty. Słońce, kurz, kopuły cer- 
kiewki, kawki, dwa - trzy gmachy 
o wybitnie kazionnym stylu, i gdzieś 
mały ganeczek spowity zielenią dzikie 
go wina. 

Jak się dziś zaglądnie do Dynebur- 
ga, to właśnie opis takiego miastecz- 
ka wyrasta w pamięci, jako żywo. 
jak z grobu powstałe, wyrwane z prze 
strzeni, zakonserwowane przez lata 
przewrotu i wojen, typowe rosyjskie 
„zacholustje“. Ten nasz „polski Dyne- 
burg*, trzeba to przyznać, posiada ze- 
wnetrzną szatę typowo rosyjską. Od 
szyldów-do kawek z kopuły cerkiewiiej 
głównego placu. Rzędy gmachów co 
okazalsze, typowe podjazdy z dasz- 
kiem, ubiór robotników, wszystko 
datuje od tych dawnych, cichych cza- 
sów, chłynącej ku nam przestrzeni ro 
syjskiej. — język w przytłaczającej 
większości rosyjski. 

Pozatem Dyneburg jest dziś brud- 
ny, w lipcowe dnie posuchy do nie- 
możliwości zakurzony, o fatalnej jez- 
ani i chodnikach z czerwonej cegły. 
Pusty, zgrzytający zębami kryzysu, 
jak mało która mieścina, drogi i ję- 
czący nad własną biedą, bankrutujący, 
protestujący weksle, wyjałowiały kom 
pietnie. — Dynebrug nietylko, że się 
uie rozbudowuje, nietylko nie posiada 
nowych budowli, gmachów, nowych 
przedsiębiorstw, ale nie może odbudo- 
wać i zaleczyć stare, zadane mu przez 
wielką wojnę rany. Już nie pojedyńcze 
domy, ale całe dzielnice, świecą puste- 
mi oczodołami okien. Z opuszczonych 
murów wychylają się ku nam wdzięcz 
nie krzewy i drzewa, wysoko ponad 
nieistniejące już dachy. 

— (Co jest, panowie, co jest?! 

— Kryzys, bieda. 
Nie jestem ekonomistą i trudno mi 

o tem sądzić, ale panuje przekonanie, 
że upadkowi ulegają takie miasta, 
które ongiś tkwiły przy wielkich szla- 
kach, a dziś są wielką prowincją, lub 
siedzą w worku, odcięte od świata i 
jego dróg. Dlaczegoż więc Dyneburg? 
Z południa na północ idzie przecież 
wielki szlak Warszawa — Zemgale, 
Zemgale--Tallin. Z zachodu na wchėd: 
Berlin — Tczew — Kónigsberg — Til 
Isit — Abele — Indra.. Tak brzmi 
szyld międzynarodowego kurjera, któ 

wokół Dyneburga. Na dworcu roi się 

bzy. Wmówiono mi na  terytorjum łotew- 
skiem: 

— O, zobaczy pan, że na Litwie o 
wiele jest lepiej niż u nas. Porównać 
nie można. 

Ale iżby, aż tak rażąca istniała prze 
paść ekonomiczna, pomiędzy łotew- 
skim Dyneburgiem, a litewskim Ponic- 
wieżem — tego się nie spodziewałem, 
ładując właśnie w ścisku i tłoku, swą 
walizkę do drugiej klasy niemieckiego 
kurjera. 

Tak się więc teraz jeździ do Litwy! 
Myślałem, patrząc na tę swojską, ty- 
powo naszą, wieżę Babel, gdzie padały 
słowa łotewskie, rosyjskie, niemieckie, 
polskie, litewskie, żydowskie. — Dłu- 
go wekslował pociąg po rozległym wę 
źle kolejowym staroreżimnawo Dwin- 
ska. Od dawnych Kałkun, a obecnej 
Griwy wracał z powrotem, by, zro- 
biwszy daleki łuk, zakręcić na zachód. 
Wszystko jest jeszcze rozbudowane 
na starą modłę. 

Panował straszliwy upał, rozpyłał 
się wewnątrz wagonów gryzący, tłusty 
kurz kolejowy, oblepiał twarze i ręce. 
Moje dwie sąsiadki ze stosu elegan- 
ckich walizek wydobywały coraz no- 
we przyrządy, chusteczki, wodę koloń 
ską, pantofle, z trudem w tym szalo- 
nym upale wykonywując ruchy prze- 
sadne eleganckie. 

Były ubrane, — jak sądzę — 
według ostatnich — тодеН — рагу - 
skich, skoro jednak z nich sama przy- 
znała, że kapelusz jest właśnie takim. 
Mówiły po litewsku. Miały bardzo ele- 
ganckie walizki i nessesery  Jechały 
z Moskwy. A więc dwie młode panie z 
poselstwa litewskiego w Moskwie. 

Naprzeciw usadowił się Niemiec. 

Szary podróżny kostjum, słaba ru- 

szczyzna. brak zainteresowania podró- 

żą, kompletną flegmą, czy paląc w ok- 
no papierosa, czy okazując Waluten- 
schein. 

Po prawej stronie siedział młody 
człowiek nie tyle skromnie, co biednie 
ubrany. Rażąco odbijał w klasie dru- 
giej: typowy pasażer klasy trzeciej. 
Był ogolony, młody, spodnie z farbo- 
wanego samodziału nie przyprasowane 
w kantach, „butyłkami*, wielki zega- 
rek w kieszonce marynarki. Twarz mło 
da, otwarta i sympatyczna, żywa i 
pełna zainteresowania. 

— A nie trzeba nosić pantofli, któ 
re uciskają nogę! — rzekł z uśmiechera 
po rosyjsku do damy z poselstwa, któ 
ra z bolesną miną zmieniała różnoko - 
lorowe pantofelki. 

W ten sposób zawiązała się roznio 

wa. 
— A, u was kresty jeszczo... — u- 

śmiechnął się, patrząc na przydrożne 
krzyże wiejskie. 

— O, tak, — odrzekła dama z po 
selstwa litewskiego, wachlując się z 
gorąca propagandowym — „Paszpor- 
tem Wileńskim*, wyjętym z paryskiej 
torebki. — U nas jeszcze wszyscy w 
Boga wierzą. 

ACH CZTERNASTU 
To był młody robotnik bolszewi- 

cki, jadący do Essen, do zakładów 
metalowych na trzymiesięczną prakty- 
kę. Każdy wyraz przeczytany po nie 
miecku w wagonie sprawdzał w stow 
niku dziwił się, że nie widzi traktorów 
i nie wiedział, że na Litwie większa 
własność została rozparcelowana. 

— Skažitie, a ksiendzy razwie ku- 
riat? — I patrzył z wielkiem zacieka- 
wieniem na otyłego proboszcza, któ- 
ry wsiadł w Rakiszkach. 

— Da, kuriat. 

Rozmawialiśmy dałej o kinie, o tite 
raturze sowieckiej, o ogonkach przed 
sklepami o niewozwraszczeńcach. Jak 
się panu w Europie spodoba, może i 
pan takim. zostanie... Bolszewik śmiał 
się szczerze. 

Pociąg biegł poprzez rozległe rów- 
niny Litwy, urodzajne pola, łąki, brzo- 
žniaki. Tu powstał „Soból i Panna”: 
Abele, Kupiszki, słynne błota Szepeta. 
Pani z poselstwa litewskiego w Mo- 
skwie znała. przedwojenny Petersburg, 
tamtejszą kolonję polską, litewską. Mó 
wiliśmy o wspólnych znajomych; na 
temat wiecznie jesczze na Litwie ak- 
tualny, jak to brat z bratem... albo: 

— ..Ach ona teraz bardzo wypięk- 
niała. Ma przecudowny głos. Niestety 
początkowo posiadała fatalny akcent 
polski, ale już się go teraz pozbyła. No, 
to, że jej matka dotychczas nie mówi 
po litewsku, to pan pewnie wie... 

— Tak, tak, słyszałem. 
— Przecież my wszyscy kiedyś... 
— Tak, tak... a berliński pociąg 

tłukąc się po litewskich szynach po- 
wtarzał miarowo: tak-tak, tak-tak, tak- 
tak. 

Patrzyłem na zbliżające się budyn- 
ki stacyjne i poczęło ogarniać mię pod 
niecenie Już na jakichś wielkich maga 
zynach przeczytałem nazwę: Panave- 
żys. Poniewau—mój Boże! 14 lat, czter 
naście lat temu widziałem poraz óstat- 
ni te domy i stację i wszystko wokoło. 

  

ŻOŁNIERZ LITEWSKI 

Wychyliłem twarz, by zaczerpnąć po- 
wietrza. Wtedy miałem lat... „Paneve- 
žys“! — przeciągłym głosem wywołał 
konduktor. Już byłem na peronie. 

Dorożki na dętniakach, jak w Wil- 
nie, bruki te same, domy? dużo no- 
wych. budowli, sklepów rozpoznać nie 
było podobna. Tak, tu był skwer, słu- 
sznie, ale tyle, tyle zmian... „Prędzej, 
prędzej jedźcie*! Dorożkarz zaciął ko- 
nia-—,„Pana do Hoteli Centralnego"? 
— „Niech będzie centralny". — Tam 

porzuciłem walizkę i paszport. Wybie- 
głem. To tędy. Ten Plac nazywał się 
kiedyś: Hindenburgplatz — śmiesznie. 
A Immelmanna pomnik? no, oczywi- 
ście go już niema. Skręcłem na pra- 
wo, jakby mię jakaś siła podświado- 
ma pchała naprzód i biegłem chodni- 
kiem nie oglądając się na boki. Domki 
stały się już mniejsze, drewniany chod 
niczek, zakurzone ogródki. Pchało mnie 

dalej na kraniec miasta, byle prędzej 
ujrzeć, byle stwierdzić, że prawda, nie 
halucynacja, nie fata-morgana, żeby 
ręką własną dotknąć do kurzu na go- 
Ścińcu i własnemi oczyma spojrzeć!... 
już minęłem ostatni po prawej stronie 
domek. Stanąłem: Taki sam jak daw- 
niej, rowami okopany, przybrany słu- 
pami telegraficznemi, wijący. chmury 
pyłu wokół jednokonnych wózków, 
biegł przedemną, na zachód, w dal, w 
„tamtą stronę'* gościniec Smilgowski... 

m.
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SILVA_ RERUM 
Szczep Szukalszczyków herbu „Ro 

gate Serce* odniósł niezwykłe zwycię 
stwo. Gazeta Bydgoska (158) umie- 
szcza obszerny artykuł dr. J. Glińskie 
go, który pod wrażeniem wystawy 
Szukalszczyków kreśli uwagi, pełne za 
chwytu i entuzjazmu. 
Wystawa Szczepu Szukalszczyków  hex- 

bu „Rogate Serce* dobiega końca. Wkrótce 
ze Ścian Muzeum Miejskiego znikną prze- 
cudne kartony tych, którzy chcą, by „Sztu- 
ka polska zastąpiła sztukę w Polsce". 

Chcą wypowiedzieć to, czego lud sam 
powiedzieć nie może. 

Wypowiadają! i jak wypowiadają! Ich 
utwory mówią. krzyczą, łkają, każą czuć ból 
1 rozpacz, moc i potęgę tworzenia. Wszyst- 
kie warunki, jakie się winny składać na dzie- 
ło sztuki, utwory te posiadają. Technika, kom 
pozycja symbolika, głęboka nastrojowość, u- 
czucie, a przedewszystkiem myśl. głęboka, 
filozoficzna, uduchowiona natchnieniem twór 
cy uderza nas z każdego niemal obrazu. 

Przeprowadzając następnie anali- 
zę wystawionych dzieł, autor wieie 
uwagi poświęca wileńskiemu heroldo- 
wi Szukalszczyków.. M. in. pisze tak: 

Weźmy „Łokietka Wygnańca” Kiełbińskie 
go; spójrzmy w te oczy, w ową twarz o nie 
porównanym wyrazie: mądrość, żelazna wola, 
jasnowidztwo przyszłości przemawia do nas 
z oczu i zaciśniętych warg tego człowieka; 
ta gra mięśni twarzy — to symbol kmiecia 
polskiego nie ugiętego, chcącego mimo wszy 
stko, — to symbol ludu polskiego; ta twarz 
— 10 byt, to wieczność! 

" Albo tegoż Kiełbińskiego „Mój ojciec”. 
To nie twarz — to dusza! 
Trudno wyliczać tu i poddawać psycho- 

analizie wszystkie pokolei godne uwagi ar- 
cydzieła. 

„Arcydzieła* ważkie to jest słowo; 
szatować niem nie wypada, szczegól-- 
nie w krytyce. Czy określenie to zosia 
ło użyte stosownie dowiemy się w je- 
sieni, gdyż wówczas, jak nas iniormi- 
ją, wystawa Szukalszczyków zawędru 
je do Wilna. 

Bydgoska recenzja budzi zacieka- 
wienie tem bardziej, że zakończenie 
jej, co się nazywa: stawia kropkę nad 
Ę: ”э 

Na zakończenie uwaga: Ktoś powiedział, 
„ależ to jest literatura!" tak — nietylko lite- 
artura: to jest malarstwo, rzeźba, architektu- 
ra, poezja, muzyka, teatr — a przedewszyst 
kiem żywa prawda, — słowem — to jest 
Sztuka. Ecce Ars! 

„Arcydzieła... „Ecce Ars!* Sztuka 
przez duże „S”... To nie żarty!.. 

Czas (157) umieszcza artykuł ża- 
łobny p. t. „Zniesione placówki kultu- 
ralne'. 

W tym roku cicho zmarły aż trzy 
czasopisma literackie: „Kultura', „Ży- 
wy dziennik” i „Dwutygodnik Litera- 
ceki“. 

Ze względu na małą wogóle ilość 
czasopism literackich w Polsce jest to 
prawdziwa klęska. Czas mówi: 

Doprawdy, trudno sobie wyobrazić, aby 
przy takim doborze pisarzy i przy tak wiel- 
kiej różnorodności treści, za cenę 5 złotyci 
kwartalnie nie można było znaleźć potrzeb- 
nej ilości prenumeratorów! Zawiniła chyba 
wadliwa organizacja reklamy i kolportażu. 
W każdym bądź razie nie redakcji to wina. 
W „Kulturze“ mieliśmy pismo na dobrym. 
poziomie europejskim i o żywej aktualności. 

Niemal równocześnie z zamknięciem „Kul- 
tury” zbiegło się zawieszenie dwóch wydaw 
nictw pokrewnego typu, działających w Po- 
znaniu. 

„Żywy Dziennik*, prowadzony w _ latach 
1929—1932 przez poznańską grupę ,.Zrębu”, 
pod kierownictwem Stefana Różyckiego i Ste 
fana Papee, ze względu na swoją formę „mó 
wioną*, miał znaczenie tylko lokalne. 

Chęć odświeżenia i odmłodzenia ruchu li- 
teracko-artystycznego w Poznaniu kierowa- 
ła młodym krakowianinem, Stanisławem Wi- 
toldem Balickim, wydawcą i redaktorem po- 
znańskiego  .„Dwutygodnika Literackiego". 
Zbyt jednak rewolucyjnie w stosunku do wa- 
runków miejscowych nastawione wydaw- 
nictwo ostać się nie mogło. 

W wyniku rozważań—jedno stwie 
dzenie: 

Na całym froncie naszego czasopiśmien- 
nictwa literackiego mocno się trzymają jedy 
nie „Wiadomości Literackie", na silnych o- 
parte podstawach, redagowane sprężyście i 
z dużem wyczuciem potrzeb chwili. 

Święta prawda: „Wiad. Lit.' od- 
znaczają się równie doskonałem „wy- 
czuciem potrzeb chwili“, jak słynny 
„Tajny Detektyw"... Ale czy to jest 
naprawdę wielką zaletą czasopism? 

» Lector. 

  

  

W dn. 9 bm. podpisany został w zamku 
pod Lozanną traktat  lozański, zmniejszaja- 
cy świadczenia reparacyjne Niemiec do sumy 
3 miljardów miarek. 

PODPISANIE TRAKTATU LOZAŃSKIEGO 

3    
„ Ždiecie nasze przedstawia moment pod- 

pisania traktatu przez delegacje poszczegól- 
nych państw. 

"SIIET IAL DS EO ORNE TROW ZOO CRO INIT 

PODWŁADNY AL CAPONE 
SKAZANY NA ŚMIERĆ PRZEZ SĄD DORAŹNY W KALISZU 
W Kaliszu odbył się sąd doraźny nad 

trzema bandytami. Są to: józet Pachołek, 
drugie jego nazwisko Įohn Góra, członek 
szajki Al Capone'a w* Ameryce, poszukiwa 
ny był tam przez policję europejską za sze 
reg kradzieży i mordów. następnie jego 
brat Kazimierz Pachoiek oraz Franciszek 
Maćkowski. 

Akt oskarżenia zarzuca bandytom doko 
nanie zbrojnych napadów na sklepy kolo- 
njalne w Kaliszu, następnie zabójstwo ś. p. 
strażnika straży granicznej- Grabowskiego 
oraz zamordowanie Erlicha. 

Kazimierz Pacholek podczas odczytywa- 
nia aktu oskarżenia płacze. Po odczytaniu 
aktu oskarżenia sąd przystępuje do zapy” 
tania oskarżonych, czy przyznają się do- 
winy. Kazimierz Pachołek odpowiada: 
„Tak przyznaję się" i przedstawia dokładnie 
sądowi szczegóły przebiegu swoich zbrodni 
oraz ich motywy. Wyjaśnia, że do popei- 
nienia zbrodni był wciągnięty przez swego 
brata Józefa. który dał mu rewolwer. 
Kiedy Kazimierz Pachołek z bandy chciał 
się wycofać, wówczas jJózei Pachołek za- 
groził 'nu- šmiercią. Następ nie Kazimierz 
chołek niezwykle dramatycznie przedstawia 
scenę zabójstwa strażnika Grabowskiego— 
podczas napadu na 'wóz pod Kaliszem, kie- 
dy Grabowski dostał jedną kułe a en strze 
li do niego jeszcze raz. 

Nastepnie prok. Gzowski. zapytuje Pachol 
ka Józefa, ile przywiózł pieniędzy z Amery 
ki. Pachołek twierdzi, że 25 dolarów. W 
kilka miesięcy później przyjechała do niego 
żona, która przywiozła 70 dolarów. zaś w 
kilka miesięcy później otrzymał przesyłkę 
od brata, wynoszącą 200 dolarów. Wów- 
czas kupił rewolwer i założył sobie sklepik. 
W dalszym ciągu adw. Neuman zapytuje Ka 
zimierza Pachołka. kte go namówił do zbro 
dni. Pacfioiek odpowiada: „Mój brat”. W 
chwilę potem wyjaśnia, że od 10 roku do 
20 roku życia а! się po całym świecie. 
szukając pracy. W domu była bieda inę- 
dza, a wkońcu wyrzucili go rodzice z do- 
IM. 

Na tem skończyły się badania oskarżo- 
nych. W dalszym ciągu sąd przystępuje do 
badania świadków. w liczbie 30. Świadkowie 
zgodnie zeznają, że w oskarżonych bandy- ' 
tach poznają tych, którzy dokonywali napa 
du na sklepy z bronią w ręku. 

Po przemówieniach prokuratora i obroń 
ców udzielono głosu oskarżonym dla wy- 
głoszenia ostatniego słowa: Józef Pachołek 
oświadcza: 

— Znajdowałem się w okropnej nędzy, 
nie miałem pieniędzy, wszystko mi się ro 
zeszło. Za resztę pieniędzy założyłem sklepik. 
Wkrótce zbankrutowałem, ponieważ sprze- 
dawałem dużo towarów na kredyt. Panie sę 
dzio! Proszę dla mnie o litość! Mam lat 40, 
mam żonę i dwoje dzieci. Żona przed tygo 
dniem urodziła dziecko, ja syna swego je- 
szcze nie widziałem. Panie sędzio! błagam 
o litość!* 

Potem wstaje Kazimierz Pachołek. który 
nie może mówić, ponieważ jest okropnie zde 
nerwowany i łzy cisną mu się do oczu. Mówi: 

— Panie sędzio! Chcę żyć, jestem sułody, 
proszę o litość! 

Trzeci Maćkowski mówi: 
— Panie sędzio! Proszę 0 uniewinnienie. 

Nikogo nie zabiłem, brałem udział tylko w 
dwuch napadach. 

‘МугоК ogłoszono popołudniu. Józef Pacho 
łek został skazany na karę Śmierci przez po 
wieszenie. Kazimierz Pachołek na beztecni- 
nowe więzienie z pozbawieniem praw. Fran- 
ciszek Maćkowski na bezterminowe więzienie 
z pozbawieniem praw. 

ARTYLERJA LEKKA W WILNIE 
Mury po-bernardyńskie. Stare, pięk 

ne sklepienia, długie korytarze klasz- 
torne. W murach tych zgodnie i u- 
przejmie sąsiadują z sobą Wydział 
Sztuk Pięknych U.S.B. i Dowództwo 
1 pułku artylerji lekkiej. 

Tym razem nie nęci nas wystawa 
malarska. Zgodnie z naszą serją repor- 
taży pułkowych, meldujemy się w ga- 
Einecie pułkownika Filipkowskiego, któ 
ry od lat kilku piastuje godność do- 
wódcy 1 p. a. 1.-u. c 

— Co, wywiad? Nie nie chcę wy- 
wiadu. 

— Ależ, panie pułkowniku, kilka 
słów, trochę tego i owego z życia puł 
ku!... 

— Acha, wiem, był taki artykuł o 
1p.p.Leg. Widocznie teraz przyszła 
kolej i na artylerję. No, ale to zupeł- 
nie słusznie, bo artylerja zawsze idzie 
za szarą piechotą i wspiera ją w jej 
pracy bojowej. W czasie pokoju też 
walczymy wspólnie, ale już na manew- 
rach. 

— jak to było z powstaniem puł- 
ku? 

— Pułk powstał w roku 1914. 
Moment organizowania artylerji wyglą 
dał następująco. - Pewnego pięknego 
dnia sierpniowego, wyszedł przed front 
piechoty legjonowej, kto? — już sobie 
nie przypominam — i odczytał roz- 
kaz, w którym było mniej więcej tak 

powiedziane: Wszyscy inżynierowie, 
technicy, kowale, ślusarze. rymarze— 
wystąp! — Niektórzy pobrali swe ple- 
caki i wystąpili. Kazano im maszero- 
wać do Borku Fałęckiego pod Krako- 
wem, stamtąd do Przegorzał, i tam to 
sformowano z nich artylerję. Otrzyma- 
liśmy cudne armaty, które później 
wśród piechurów zyskały nazwę „Wer 
ndli na kółkach'. O tej to artylerji 
śpiewała brać piechociarska piosea- 
kę: : 

„Jak cielę uwiązane starym powro- 
zem, 

Skacze jak opętana z tyłu za wo- 
zem. 

Cóż to za kawał grata? 
To jest nasza armata!*. 2 
Armaty te bily na 2 tysiące mtr. i 

po každym strzale bądž się przewra- 
cały, bądź podskakiwały do góry, 
tak, że biedne kanoniery musiały bie- 
gać za każdą armatą, by ją wciągnąć z 
powrotem na jej stanowisko. 

I dywizjon walczy w składzie il 
Brygady w 1914 r. pod Delatynem, 
Pasieczną, Rafajłową,  Molodkowem. 
Zaś Il dywizjon w składzie I Brygady 
bierze udział w bojach pod Krzywopło 
tami, Marcinkowicami, Pisarzowem. W 
dalszym ciągu w r. 1915 I dyw. (w II 
Brygadzie) wiedzie boje pod Kirliba- 
bą, Rarańczą, Kostiuchnówką. II dyw. 
po bitwie pod Nowym Sączem (Pisa- 

  

Oskarżeni przyjęli wyrok spokojnie. Sąd 
postanowił Kazimierza Pachołka i Franciszka 
Maćkowskiego od zarzutu dokonania morder 
stwa na ś. p. strażnika Grabowskim i Ehrli- 
chy uniewinnić. 

W motywach wyroku sąd zaznaczył, że 
nie znalazł żadnej okoliczności łagodzącej dla 
Józefa Pachołka. Pozostałych dwuch bandy- 
tów że względu na młody wiek, oraz na to, 
że nie dokonali żadnego morderstwa sąd ska- 
zał na bezterminowe więzienie. O godzinie 
5,16 przewodniczący sądu doręczył wyrok 
śmierci prokuratorowi z poleceniem wyko- 
nania w przeciągu 24 godzin. 

W mocy o godz. 0,56 wykonano wyrok 
śmierci przez powieszenie na Jazófie Pachoł 
ku. Pan Prezydent Rzeczypospolitej z prawa 
łaski nie skorzystał. 
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Towarzystwo im. Józefa Piłsudskiego _W WIRZE STOLICY 
W GRENQGBLE 

EMIGRACJA POLSKA TWORZY WSPÓŁNY FRONT 
GRENOBLE. PAT. — Dnia 11 lipca po- 

wstałe w miejscowości Echirolles (departa- 

nient Isgre) nowe towarzystwo iim. Józeia 

Piłsudskiego. Towarzystwo liczy około 30 

członków - założycieli. Zebranie inauguracyj 

ne prowadził delegat zarządu głównego 

Związku Towarzystw im józeta Piłsudskiego 

NOWY KOD 

we Francji p. janusz Laskowski. W czasie 

długiej, ożywionej dyskusji zebrani jedno- 

głośnie wypowiedzieli się za skupieniem się 

pod sztandarem Marszałka Piłsudskiego. ro- 
zumiejąc konieczność wspólnego frontu poi- 

skiej emigracji robotniczej we Francji, szcze- 

gólnie w dobie obecnego kryzysu 

EKS KARNY 
WCHODZI W ŻYCIE 1 WRZEŚNIA 

WARSZAWA, PAT. — Dziennik Ustaw 

R. P. z dnia 15 lipca zamieszcza rozporzą- 

zenie p. Prezydenta Rzeczypospolitej z mo 

cą ustawy o wprowadzeniu w życie z 

dniem 1 września nowego kodeksu karnego, 

prawa 0 wykroczeniach i przepisów, wpro- 

wadzających kodeks karny i prawo o wy- 

kroczeniach. 

interwencja posła Rybarskiego 
ECHA ZAJŚĆ W KALISZU 

WARSZAWA (tel. własny). — Prezes kłu 
bu Narodowego poseł Rybarski zawiadomił 
pismem Marszałka Sejmu dr. Świtalskiego, 
że podczas likwidowania przez policję demon 
stracji Obozu Wielkiej Polski w Kaliszu, po- 
seł klubu Narodowego Piestrzyński został do 

tkliwie poturbowany i pobity przez policję 
pałkami gumowemi. Poseł Rybarski domaga 
się od Marszałka sejmu, ażeby zgodnie z ar- 
tykułem II, regulaminu Sejmu, mówiącym o 
obronie godności Izby. Marszałek Świtalski 
interwenjował w tej sprawie, 

Konferencja lozańska w oświetleniu Moskwy 
TAOSKWA. PAT. — W kolejnym numerze 

„Izwiestja* pod tyt.: „Koniec reparacyj" za- 
mieszczają artykuł Radka, omawiający skut 
ki konferencji lozańskiej. Autor w długisr 
wstępie porusza kilkuletnią ewolucję poglą- 
dów wierzycieli Niemiec na sprawę repara- 
cyj twierdząc, że dopiero obecnie pod wply 
wem kryzysu zrozumieli oni niemożliwość 
kontynuowania „wersalskiej grabieży”, gdyż 
grozi to zachwianiem systemu kapitalistycz- 
rego. Autor skreśla historję zagadnienia re- 
paracyjnego, poczynając od ustalenia w roku 
1920 269 miljardów do 3 miljardów mk., u- 
stalonych w Lozannie, kilkakrotnie używając 
w stosunku do aljantów określenia „grabież 
cy“. Następnie autor polemizuje z twierdze- 
niem, jakoby Lozanna oznaczała koniec re- 
paracyj. Rząd von Papena, rząd  junkrów, 

wielkiego kapitału i półwojskowy który do- 
szedł do władzy na grzbiecie fali hitleryzmu 
uznał w Lozannie raz jeszcze nienaruszalność 
planu Younga. Co do politycznych skutków 
Lozanny, autor twierdzi, że otwiera ona dro 
gę do porozumienia irancusko-niemieckiego, 
gdyż Francja przestaje być głównym wierzy 
cieleim Niemiec. Mimo to polityczne skutki 
Wersalu pozostają nadal w mocy, bowiem w 
razie zbankrutowania systemu reparacyjnego 
nie zbankrutuje armja francuska, której sztab 
generalny kategorycznie sprzeciwia się wszel 
kim pomysłom sojuszu z Niemcami, gdyż 
musiałby on doprowadzić do uzbrojenia Nie- 
miec. Koła wojskowe nie dopuszczają na ten 
temat żadnej dyskusji, woląc wypróbowane- 
go sprzymierzeńca polskiego od iluzoryczne- 
go niemieckiego. 

Zatarg norwesko-duński 
Norwegja anektowała Grenlandję 

Rząd duński otrzymał wczoraj od 
rządu morweskiego notę, zaw iladamiającą 

'© wczorajszej uchwale aneksji terenów 
północno - wschodniej Grenlandji, poło- 
żonych między 60 i 63 południkiem. 

Premjer duński Stauning zwołał nie- 

mwaacznie posiedzenie rady gabinetowej, 

w celu omówienia akcji protestacyjnej, 
Na zapytanie dziennikarzy, jakie stano- 
'wisko zajmie rząd duński wobec faktu 

umocnienia się Norwegów w Grenlandji, 

premjer oświadczył, iż Duńczycy wyrzu- 
cą poprostu Norwegów z ziemi Gren- 
landzkiej, którą uważają za: swą włas- 
ność. 

W Kopenhadze krążą wersje, jakoby 
rząd duński zamierzał wysłać na wody 
Grenlandji okręt wojenny. Jeden z poli- 
tyków! konserwatywnych ioświadczył, iż 
Danja nie zadowoli się zwykłym pro- 
testem, ale zastosuje obronę czynną, 

  

Nadmienić mależy, iż  pólnocno- 

wschodnią część Grenlandji! anektowana 

przez Niomwegję, jest bezludna, a dostęp 
do portów, jest przez większą część roku 
zamknięty przez lody, Istnieje więc ma- 
łe prawidopodobieńswo, aby zatarg mię- 
dzy Norwegją a Danją o Grenlandję 
mógł doprowadzić do czymmych wystą- 
pień zbrojnych z jedmej lub drugiej 
tnony. 

* * * 

Rząd norweski! zajął 'terytorja poło- 
żone we wischodniej części Grenlandji. 
Na tem (le zaostrzyły się stosunki pomię 
dzy Danją i Norwegją. Ukazało się о- 
becnie oświadczenie urzędowe Norwegj:, 
według którego zajęcie wschodniej czę- 
ści Grenladji przez Norwegję było ak- 

tem obrony, do którego Norwegja zosta- 
la zmuszona przez D'anję, nadającą swo- 

im ekspedycjom na Grenlandję władzę 

  

rzowa) pozbywa się swych starych ar 
mat z r. 1875 1 zostaje przezbrojony. 
Bierze udział w walkach pozycyjnyca 
I Brygady nad Nidą i wtedy to bate- 

    

policyjną. Od r. 1814 Damja miała me- 
nopol handlu w! zachodniej części Gren- 

landji, Władze duńskie starały się roz. 
szerzyć zasięg swej wiladzy, mie dopusz 

czając na swoje terytorjam żadnych cu- 

dzoziemców, a więc przedewszystkiem 

mybalków i myśliwych norweskich. W r. 
1921 Danija ogłosiła, że zamyka przed 
cudzoziemcami całą Grenlandję łącznie 
z terenamii miezamieszkałemi na wybnze- 
żu achodniem. Latem r, b. mają na Gren 

iandję wyruszyć mawe ekspedycje duń- 
skie, których przywódcy będą mieli wła- 
dzę policyjną, rozciągającą się także i 
na myśliwych norweskich, zamieszka- 

łych w tej części Grenladji. |W Grenlan- 
dji wschodniej mieszkają eskimosi jedy 
mie w miejscowości Amgmamgsaalik. W 

latiach 1925—1927 rząd duński, w myśl 
komwienicji duńsko - morweskiej z r. 1924 

pnzesiedlił tam pewną ilość Eskimosów 

i zamierzał obecnie tę akcję konityano- 

wać, Kolonizacja morweska w Gr 
dji jest stosumkowio bardzo szeroko roz- 
avinieta. Pomimo to, Danja Чайу! do 
faktycznego zajęcia wischodniej «części 

Grenlandji, zanim zapadnie decyzja Try 
bunału Haskiego w tej sprawie. Przesie- 
dlanie Eskimosów przez Duńczyków u- 
ważane jest w Oslo za pretekst, w. związ 
ku z którym rząd duński mógłby oskar- 
żyć Norwegję o odbieranie sposobów do 
žycia tubylcom, którymi Danjam usi się 

opiekować. Niorwegja broni swego sta- 
nowiska, zajmując 'terytorjum  dotych- 
czas nieokupowiane. Norwegja nie za- 
mierza zamknąć dla cudzoziemców tery- 
torjów. w siłosunku ido których uzyska su 
'werenmość. W południowo - wschodniej 

części kraju istnieją wygodne portty, z 
których mogliby ikorzystać marynarze, 
mający zamkmięte przez Duńczyków 
porty zachodniej Grenlandji. Wogóle u- 

    

   

  

już jako Artylerji Legjonów stępują х - 
Pułk 1-y. Dołączono też do nich 2 ba- 
terje por. Schally'ego i por. Bolesławi 
cza. W czasie pamiętnej ofenzywy 

- 

Obsługa działa w Ciechanowie rok 1917 

rja 5 pod dowództwem por. Barthel de 
Weydenthal Boruckiego odznacza się 
w bitwie pod Konarami o las Kozin- 
ka. Potem idą krwawe przeprawy: 
Przepiórów, Tarłów. Urzędów. Jast- 
ków. 

W roku 1916. kiedy nastąpiło połą- 
czenie Ii II Brygady, dywizjony arty- 
lerji połączyły się również i odtąd wy 

Brusiłowa (1916) w ciężkich bojach 
towarzyszył zawsze szeregom piechoty 
ogień bateryj artylerji Legjonów. (Las 
Polski, Reduta Piłsudskiego). Niektóre 
baterje walczą w rejonie Litwinowicz. 
Rudki Mieryńskiej, Dubniak — inne w 
okolicach Nowogródka, Tuhanowicz, 
Zaosia. 

W listopadzie 1916 r., wycofana z 

  

siłowania Norwegji w Grenlandji idą po 

linji rowioju wolnej komunikacji, przy 
czem Norwegja gotowa jest przedstawić 
zatarg, powstały na tle ostatnich posu- 

mięć duńskich i zamiarów Danji, stałe- 
mu Trybunałowi Sprawiedliwości Mię- 

dzymarodowej w Hadze, 

  

W PRZEDEDNIU WIELKICH WYBDA- 
RZEŃ SPORTOWYCH 

Anglicy tak dumni ze swej regeneracji te 
nisowej, Anglicy, co w zeszłym roku pobili 
Amerykę i kusili się wydrzeć Francuzom pu 
har Davisa, — zarozumiali Anglicy odpadli 
ze słabymi. niebranymi zupełnie pod uwagę 
Niemcami. Austin klasyfikowany w zeszłym. 
roku jako 2-gi gracz na świecie przegrał 
sromotnie oba swe mecze. 

Perry uległ o klasę zdawałoby się gor 
szemu od siebie — Prennowi,  polskie:nu 
żydkowi z Łodzi. 

Włochy wyeliminowały groźną Japonję. w' 
finale europejskim spotkają się zatem dwa 
państwa. na które nikt nie liczył. De Steiani 
i Prenn zadecydują kto będzie dostawał 
baty od Ameryki, bo jest niewątpliwem, iż 
Amerykanie rozgromią równie łatwo Włochy, 
jak ewentualnie Niemców. Finał zatem znów 
rozegra się między Francją, a Ameryką — 
Czy Cochet rąbnie Vineza? Od tego głów- 
nie zależeć będzie wynik. Doubla napewno 
wygrają Francuzi — Brugnon jest w tąkiej 
formie, jak nigdy, Cochet napewno pobije: 
drugiego Amerykanina, — czy to Wooda.-— 
czy Shieldsa, rozchodzi się więc, o ten trze- 
ci punkt. Wątpliwe, czy Borotra zdoła pobić 
któregokolwiek Yankesa, bardzo mało praw 
dopdobne. Lacoste nie wrócił do swej dav 
uej formy — losy puharu zależą od Coche— 
ta. 

—Puhar .Davisa to ostatnia atrakcja Eu- 
ropy. Sportowe oczy świata zwrócone są. 
na Los Angelos — za 2 tygodnie rozpocz- 
nie się bój. Oprócz Nurmiego, co wyjeżdża- 
lac, oświadczył: .,— jadę, by wygrać ma 
raton, ustanowię rekord šwiata, 42 klm. 
przebiegnę w 2 godziny i 18: iub 20 minuti“ 
— oprócz tedy Nurmiego, co jest pewien swe 
go i to z uzasadnieniem wszystko stoi pod 
znakiem zapytania. W żadnej konkurencji 
niema pewnych faworytów. Najmniejsze e- * 
wentualności zachodzą w biegach na 5 i 10 
klm., gdzie prócz Lehtinena, Isohollo. i Ku 
socińskiego nikt nie będzie miał nic do ga- 
dania. Ale wśród tych trzech wytipować zwy: 
cięzcę nie sposób. Różnice będą w centymet 
rach. W innych dziedzinach jeszcze trudniej 
Tylu mistrzów, rekordzistów świata stanie 
na starcie, wszyscy tak wyśrubowali swe: 
możliwości, że o zwycięstwie zadecyduje 
przypadek,  [epsze usposobienie w danym 
dniu. Któż zgadnie. kto lepszy: Heljasz, Du- 
da czy Hirszfeld — wszyscy przekraczali 16 
mtr., wszyscy mogą ustanowić nowy rekord.. 

Amerykanie też są w kuli wspaniali. 

Żadna jeszcze Olimpjada nie była taką za 
gadką jak obecna, nigdy nie było naraz ty: 

lu świetnych, godnych siebie zawodników. 

к— 

  

Dekoracja oficerów francuskiej misji 
wojskowej 

  

Wczoraj w przeddzień narodowego świę 
ta francuskiego w sali reprezentacyjnej Mi 
nisterstwa praw Wojskowych” w Warsza- 
wie odbyła się dekoracja oficerów i podo'i 
cerów, Członków Francuskiej Misji Wojsko- 
wej lądowej i morskiej w Polsce odznakami 
orderu Polski Odrodzonej i Krzyża -Zasługi. 

frontu wraz z piechotą, przychodzi 
artylerja do Góry Kalwarji, , Pułtuska, 
Ciechanowa, Garwolina i tam przystę 
puje do pracy wyszkoleniowej. 

Rok 1917 zastaje pułk przy tej pra 
cy, a kiedy Komendant zabronił przy- 
sięgać, kanonierzy zostają uwięzieni w 
Benjaminowie, Szczypiornie,  oficero- 
wie w Wórl, zaś resztki artylerji, które 
były przy P.K.P. (Polski Korpus Posił- 
kowy) internowano w Huszt i Marma- 
ros - Sziget na Węgrzech. Tak więc 
jedni oficerowie siedzą zamknięci po 
więzieniach, drudzy pracują w P.O.W. 
(między innymi np. pułk. Barthel de 
Weydenthal, który potem ginie na uli- 
cach Odessy).. 

— Ach, konie najczęściej same 
legjonowa dochodzi do koni? Przecież 
Austrjacy ich nie dawali... 

— Ach. konie najczęściej same 
przychodziły do nas z sąsiednich od- 
działów kawalerji lub artylerji austrja- 
ckiej. 

— Doprawdy, takie były uprzejme? 
A czy nikt z tych oddziałów nie miał 
do nich o to pretensji? 

— O, pretensje miano i to bardzo 
wielkie, bo to właśnie były najlepsze 
konie. To też ich ex-właściciele trosk- 
liwie przeszukiwali stajnie naszych ba 
teryj. Żaden jednak swojego konia nie 
poznał, bo jezdni legjonowi byli wprost 
mistrzami w przerabianiu końskiej ma- 
ści. Tak więc wszelkie stwierdzenie 
tożsamości stawało się niemożliwem. 

— A jak się też sprawowały owe 

  

ministra w imieniu p. 
Spraw Wojskowych, pierwszy wiceminister. 
generał dywizji Fabrycy. 

Na zdjęciu naszem widzimy fragment de 
koracji oficerów francuskich przez gen. Fab- 

Dekoracji dokonał 

rycego. 

a 

„„Werndle na kółkach ', 

  

tak niesfornie 
brykające po każdym strzale? 

— Ano, starano się jak najprędzej 
je zlikwidować przez możliwie naj- 
szybsze wystrzelanie amunicji. Tego 
rodzaju pocisków nieboszczka Austrja 
szczęśliwie więcej nie  fabrykowaia. 
To też z wyczerpaniem zapasu skoń- 
czył się żywot „Werndli na kółkach”. 
zresztą, by dopomóc szybkiej likwidacji 
część amunicji zatopiono w Dunajca. 

Jakież były dalsze dzieje najstarsze 
go pułku artylerji? : 

Po upadku państw centralnych w 
r. 1918 zewsząd zaczęli ściągać tłum- 

nie dawni artylerzyści, kierując się 
przeważnie na Kraków i Lwów. W 
Krakowie w listopadzie 1918 r. mjr. 
Knoll - Kownacki sformował 2 bate- 
rje i z niemi ruszył na odsiecz Lwo- 
wa. Wśród napływających masowo 
byli oficerowie i podoficerowie legjo- 
nowi, oficerowie z byłej armji austr., 
a przyszło nawet i Seminarjum du- 
chowne w Przemyślu. Ten to element 
wykazał niezwykłą znajomość obcho- 
dzenia się z końmi — mianowicie oh- 
rok konikom podawali... na widłach. 

11 listopada pada pierwszy strzat 
naszych dział w wojnie o wywalczenie 
granic Niepodległego Państwa.. Dalej 
w miarę walk baterje nie maleją, lecz 
przeciwnie, powiększają się. Pułk bie- 
rze udział w odsieczy Lwowa, w wal- 
kach o Zagłębie naftowe , w Galicji 
Wschodniej aż po Zbrucz. W tym cz» 
sie pułk nosi nazwę 1-szy Krakowskż
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Spostrzeżenia Zakładu Meteorologicz- 

nego w Wilnie. 
Z dnia 15 lipca 1932 roku. 

Ciśnienie średnie: 750. 

Temperatura średnia: --23. 

Temperatura najwyższa: -+27. 

Temperatura najniższa: +16. 

Opad: ślad. 

Wiatr: południowy. 

Tendencja: spadek. 

Uwagi: przelotny, drobny deszcz. 

Wscnód słońca g. 3.50 

Zschód słońca g. 20.20 

WOJSKOWA 
— DRUGI TURNUS REZERWIS- 

'TÓW. Rozesłane już zostały karty po- 
wołania ma ćwiczenia rezerwistów z 2go 
turnusu, Wcielenie do szeregów powo- 

łanych nastąpi już w pierwszych dniach 
sierpnia. 

й : MIEJSKA 

— BUDZET MIEJSKI. Prace komi- 
sji finansowej nad ułożeniem prelimina- 

rza budżetowego zostały już definitywnie 
zakończone, Z zestawień cyfrowych wy- 
mika, że preliminanz zamknięto sumą 
11,200.000 zi. Budżet, zwyczajny określo 
no ma 8,200.000, madzwyczajny zaś na 3 

. miljony złotych. Po stronie wydatków 
budżetu zwyczajnego skreślono przeszło 
1,300.000 zł., przewidziane ma różne cele 
przy pierwotnem opracowaniiu tego bud- 
żetu przez magistrat. W porównaniu z 

mokiem ubiegłym, budżet zmniejszono o 
10 procent. 

— SIERPNIOWY SPIS STATYS- 
TYCZNY. W miesiącu sierpniu central- 

ne biuro stałystyczne projektuje prze- 

prowadzić spis mieszkań i przedsię- 
biorstw, istniejących na terenie Wilna. 
Spis ma na celu zdobycie odpowiednich 
danych dla orjenitacji w: lokalnych sto- 
sumkach gospodarczych i mieszkanio- 
wych. Projektowamy spis potrwałby о- 
(koło 2 tygodni, 

— PRZED LIKW:. ASY WN 
CJI MIEJSKIEJ. Z dniem 1 września 
egzekwowanie podatków: miejskich ma- 
ją przejąć wladze skarbowe. Magistrat. 
czyni wprawdzie starania w Warszawie, 

by z uwagi na stan finansowy Wilna, 

ściągamie należności pozostawić miastu, 
niemniej jednak wątpić należy, by sta- 
ramia te odnilosły skutek. Z tiego też po- 
wodu nastąpiło wymówienie pracy kil- 

kudziesięciu pracownikom wydziału e- 
gzekucyjnego. 

— ILE OSÓB OPŁACA PODATEK 
WOJSKOWY. Referat wojskowy magi- 
tratu rozesłał już nakazy ma podatek 
wojskowy do tych wszystkich, którzy z 
takich lub innych powodów służby w sze 

regach nie odbywają. Okazuje się, że na 
terenie miasta podatek ten oplaca w r. 
bieżącym 4.725 osób, 

— KOLONJE DLA DZIECI. Wczo- 
raj odjechała do Leoniszek partja, skła- 
dająca się z 300 dzieci, na 6 tygodniowy 
wypoczynek wakacyjny. Kolonje dziecię- 
ce organizował, jak wiadomo, magistrat 
własnym sumpiiem. 

T-wo Św. Wincentego a Paulo zaświadcza 
że Kazimierza Imbrasowa jest uczciwa inra 
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. 

KOLEJOWA 

— Opłaty za przejazd koleją wąsko 
torową od st. Nowo-Święciany do st. 
Swięciany zostały obniżone do 60 gr. 
za bilet kl. III i 90 gr. za bilet kl. II. 

SPORTOWA 
—Sekcja wioślarska Akademickiego Zwią 

zku Sportowego w Wilnie zawiadamia. że 
przyjmuje zapisy na przeciąg drugiego półse- 
zonu. Sekretarjat czynny od godz. 17 do 19 
codziennie oprócz świąt. 

RÓŻNE 

— REMONT WIEŻY S-TO JAŃ- 
SKIEJ rozpoczął się 30-go czerwca. -- 
Dzięki ofiarności społeczeństwa, loterja 
fantowa dała czystego dochodu 850 zł. 

20 gr., co ośmieliło proboszcza do wzna- 
szenia rusztowania. W niedzielę na ten 
cel odbędzie się kwesta uliczna. Panowie 
i Panie, proszone są przez Komitet o o- 
fiarowanie kilku godzin na pomoc w 
kwestowaniu, Po legitymacje i skarbon- 

ki zwracać się na probostwo (ul. Ś-to 
Jańska: 12 m. 1) dziś, w sobotę, od godz. 
14-tej, 
— Dyr. Tarło opuścił swe stanowisko w 

„Arbonie*. Na zarządzenie centrali warszaw 
skiej „Arbonu* opuścił stanowisko dyrekto- 
ra oddziału wileńskiego p. Tarło. Zastępczo 
funkcje dyrektora pełni szwajcar p. Dreisler. 
Jak słychać miejsce p. Tarły zajmie wilnia- 
nin p. Kuncewicz, jeden z kierowników dzia- 
łu w tut. oddziale. 5 

— O žydowska pielgrzymkę do Lyng- 

mian. — Kowieńska „Di Idysze Sztyme* z 

dnia 8 lipca dowiaduje się, iż dorocznym zwy 

czajem wielu żydów litewskich wybiera się 
na pielgrzymkę do cmentarza w Łyngmia-- 

nach. położonego na samej granicy poiskiej 

w dniu postu 9 Ab, który przypada w rb. w 
dniu 11 sierpnia. Litewskie M.S. Wewn. «o- 

munikuje, że władze litewskie nie będą w 

zasadzie stawiały żadnych przeszkód, lecz 

osoby zainteresowane będą musiały składać 

do ministerstwa indywidualne podania, o ze 

zwolenie na udanie się do Łyngmian. Poda 

uia kolektywne nie będą uwględniane. 

— Uczczenie b. prezesa literatów i dzien 

nikarzy żydowskich. — Staraniem zw. lite- 
ratów i dziennikarzy żydowskich ustawiony 
został onegdaj pomnik na grobie zmarłego 
niedawno pisarza żydowskiego. b. prezesa 

zw. literatów i dziennikarzy żyd. w Wilnie, 

Cytrona. 

TEATR I MUZYKA 
„AWANTURA W RAJU" SPECJAL 

NIE PRZENIESIONA DO LUTNI, Dziś 
w sobotę 1 6lipca o godz. 8,15 specjalnie 
przeniesiona do Lutni porywająca farsa 
pt: „Awantuma w raju'', przedstawiająca 
weekend sfer ministerjalnych w uwiodzi- 
cielskim Konstancinie. Piękne dekora- 
cje, stroje i kostjumy kąpielowe dam— 
stanowią prawdziwą atrakcję widowiska 
mie mówiąc już o pelnej humaru treści. 
Ceny miejsc zniżone. 

Jutro, w niedzielę 17 bm. o godz. 8,15 
„Awantura w raju* po cenach zniżonych 

— „ŚLISKA DROGA" JÓZEFA DY- 
MOWA — W TEATRZE LETNIM. Dziś 
м sobotę 16 lipca o godz. 8,30 — drugi 
występ Zespołu Teatru Rosyjskiego z 
Rygi, w wesołej komedji pt: „Śliska dro 
ga' Józefa Dymowa, Wczorajse predsta- 
wienie Teatru Rosyjskiego spotkało się 
z gorącem przyjęciem publiczności wileń 
skiej, która żywo oklaskiwała świetnych 
wykonawiców. dramatu Ostrowskiego — 
„Winni bez winy*, Dzisiejsze przedsta- 
wiieni „Śliskiej drogi* zaznajomi Wilno 
z rasową, wyborną komedją rosyjską. 

Jutro, w miedzielę 17 bm. o godz. 8,30 

— „Człowiek, który zabił”, dramat w 3 
aktach M. Rostanda. 

— OPERA. „Cyruiki Sewilski*, kla- 
syczna opera komiczna w 3 aktach z pro 
logiem wystawiona będzie dziś w parku 
im. Żeligowskiego. Barwne i wesole wi- 
dowisko, świietnie zagrane pnzez doskona 
le zgrany zespół pod reżys. prof. Adama 
Ludwiga, daje znakomite pole dla popisu 
gości z oper lwowskiej i katowickiej pp: 
Martiniego (bas), Kopciuszewskiego 
(baryton) i Narocz - Nowickiego (te- 
mor), oraz doskonałej śpiewaczki miej- 

Kagan przeholował 
Właściciel jatki mięsnej przy ul. Ra- 

duńskiej 24 Kagan zameldował policji, 

że jakaś nieznajoma kobieta wykradła 
z jego kasy jatkowej 1900 zł. 

Tysiąc dziewięćset złotych! To się 
nazywa: suma w jałtce na te ciężkie czasy 

Kagan nie wie, kto jest ta kobieta, 

nie widział jej nigdy przedtem, poprostu 

przyszła, on się odwrócił, czy może wy- 
szedł na chwilkę, ona wzięła — 1900 
złotych! — i poszła. „ 

Policja zanotowała. Będziemy szuka: 

li. Tysiąc dziewięćset złotych w jatce — 

to gruba suma. 

Po kilku dniach ucieszony Kagan 
przyleciał do posterunkowego. 

— Jest złodziejka! 
Istotnie szła sobie spokojnie ulicą. 

Więc ją zaraz do komisarjatu. Okazuje 
się — Tekla Sierkuć, ul. Raduńska 53. 

Opowiada: przyszła do sklepu, a Kagau 

do niej: Ładna przecie z niej kobieta, a 
Kagan z temperamentem. Jednak nie u- 

legła. Więc teraz Kagan przez zemstę 
chce ją zamknąć, 

Policja wypuściła piękną Teklę. Te- 
raz zastanawia się, czy jednak Kagan z 

iemi tysiąc dziewięciuset złotymi nie 

przeholowal. 

scowej p. Elzy Igdal. Początek o godz. 
8.30 wiecz. 

Wejście tylko 60 groszy. 
POPOŁUDNIÓWKA NIEDZIELNA. 

— „POLACY W AMERYCE k TE- 

ATRZE LETNIM. W. niedzielę 17 lipca 

o godz. 4-tej po południu — wesoły wo- 
dewil muzyczno - śpiewny pt: „Polacy 
w Ameryce, Ceny miejsc popołudniowe 

— PREMJERA W TEATRZE LET- 
NIM. We wtorek '19 lijpca o godz. 8,15 
Teatr Letni w ogrodzie po-Bemardyń- 
skim wystąpi z premjerą nowej sztuki. 

Farsa „Florette et Patapon“ — to jedna 

bomba śmiechu, więc widz szaleje z we- 
„sołości, bawiąc się wyśmienicie przez ca- 

ły czas widowiska. Bilety w kasie zama- 
wiań Teatru Lutnia. 

— SOBÓTKA NA PRZYSTANI W. 
K. S. POGOŃ. W dniu 16 bm. odbędzie 
się sobótka taneczna na naszej pnzysita- 
ni. Zapraszając wszystkich sportowców 
i sympatyków, przyrzekamy im wesole 
spędzenie czasu i humor. Wstęp tylko 

1 zł. Początek o godz. 20,30. Hallo! hal- 

lo! Pogoń czeka! 

CO GRAJĄ W KINACH? 
HELIOS — „Spór o sierżanta Giszę”. 
HOLLYWOOD — „Na fali życia”. 
CASINO — „W pogoni za miljonami*. 
PAN — „Na zachodzie nie było tak źle”. 
STYLOWY — „Serce na ulicy". 
ŚWIATOWID — „Upiór w Operze“. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— OSKARŻENIE O KAZIRODZ- 
TWO. — Władze sądowe śledcze pro 
wadzą obecnie dochodzenie w niezwy- 
kiej sprawie. Mianowicie przed paru 
dniami do policji zgłosiła się niejaka 
J. Kolesińska (ul. Końska nr 1) z po- 
wiadomieniem, że mąż jej utrzymuje 
iiskie stosunki ze swoją matką, za- 

mieszkałą przy ulicy Trakt Batorego 
nr 2. 

Kolesińska miała rzekomo przyłapać 
wymienionych na gorącym uczynku ka 

zirodztwa. 
Wytoczone dochodzenie ustali, czy 

stawiane zarzuty odpowiadają praw- 
dzie. 
— POŻAR NA ULICY BELINY. — Wczo- 

  

„SŁOW O" 

Chodzę po mieście 
—^ 

BRAK ZAINTERESOWANIA 
Dotychczas każdy piszczeł, każda 

czaszka ludzka, znajdowana w ścianie, 
pod podłogą, lub w trakcie jakichś ro- 

bót ziemnych, budziły w Wilnie żywe 
zainieresowamie: Roboty w miejscu od- 
krycia przerywano, samo miejsce iszcząt 
ki zabezpieczano; na miejsce przybywa- 
ła komisja dla zbadania szczątków i u- 
stalenia pewnych hypotez co do ich wie- 

ku, przyczyn dla których znalazły się w 
tem miejscu itp. 

Calkiem odmienny charakter 
braly wypacki podczas robót na górze 
Bouffałowej, gdzie napotkano na ludz- 

kie szczątki w większej ilości. O żadnych 
komisjach tu nie słychać. Żadnych wy- 
nurzeń znawców na ten temat w któ- 
remś z pisra wileńskich mie przypomina- 
my sobie. Kości i czaszki są brutalnie 
miażdżone rydlami robotników i rozrzu- 
cane po całym terenie robót:! 

   

przy + 

Wprawdzie po alarmach prasy za- 

obserwowaliśmy w paru miejscach gro- 
madzenie szczątków w kupki, jest to je- 
dnak akcja dorywcza, «obejmująca tylko 
część odnajdywanych resztek, nie mó- 
wiąc już o tem, że kupki te nie są za- 

bezpieczone przed rozciągnięciem przez 
dzieci i ciekawskich! 

Swoją drogą znajdywane tu szczątiki 

ludzkie są bardzo ciekawe i nasuwały 
szereg przyłpuszczeń co do ich pochodze- 
mia. Oto przedewszystkiem sprawiają 0- 

ne wrażenie niezbyt starych: kośćce i 
czaszki są doskonale zachowane a па- 

wet deskż trumien zczerniałe po wierz- 
chu, są jeszcze wcale mocne. 

Jeden z robotników wspominał mi o 
tem, że znalazł w jednej z trumien mo- 
netę, na której odczytał słowo „dzień- 
ga' i daltę „r. 1867“, Przypuszczač na- 
leży, że odkrycie to nie jest odosobnione 
i że w trumnach możnaby znaleźć poza- 
tem jakieś szczątki ubrania, obuwia, ja- 
kiś oręż nawet!... 

Interesującem jest także, skąd się 
wzięło ma gónze Bouffałowej takie cmen 
tanzysko i to niezbyt: dawne, jak można 
wnioskować z pewnych szczegółów?! 

Gdy się zważy, że miejsce straceń 
powstańców! w r. 1863—64 mie jest ści- 

śle ustalone i jak dowodzą niektórzy, 
znajdowało się w końcu dzisiejszej ui. 
Ofiarnej ma stokach góry, nasuwają się 
same przez się daleko idące wnioski i 
przypuszczenia... 

Należy oczekiwać, że nasi rzeczo- 
znawcy zechcą wreszcie zainteresować 
się bliżej sprawą tych odkryć i poinfo"- 
mować wyczerpująco ogół wileński o ich 
istocie. Przechodzień, 

PEEESTYEZZOO WE PARORO W ODZEW OOOO 

jaśnii, że pieniędzy tych nie roztrwonił, bo- 

wiem w rzeczywistości zostały mu one skra 
dzione. 
Według zeznań Godiewskiego miał on 

przyjechać do Wilna, gdzie posiadając oprócz 
wspomnianych 1300 zł. jeszce własne pienią- 

dze bawił się w towarzystwie nieznanych 0- 
sobników w różnych restauracjach. Gdy zaś 

powrócił do Nowej Wilejki i wytrzeźwiał za- 

uważył, iż pieniądze zostały mu wykradzio- 

ne. W jakich okólicznościach nastąpiła kra- 
dzież nie przypomina sobe. Godlewskiego о- 

sadzonc narazie w areszcie centralnym. 

— ZATRUCIE. — Dąbrowski jan (Trakt 
Batorego 58), będąc w stanie nietrzeźwym, 
na ul. Zarzecznej w celu pozbawienia się ży 

raj rano w jednem z mieszkań przy ulicy Be za wynył esencji octowej. Lekarz pogotowia, 
liny 7 zapaliła się podłoga. Zawezwana straż 
pożarna ogień zlikwidowała. Przyczyna po- 
żaru nieostrożne obchodzenie się z ogniem. 

BRASŁAW 
— UTONĄŁ. — W dniu 13 bm. w czasie 

kąpieli w jeziorze w Brasławiu utonął Abram 
Rajchel, lat 18, zam. w Brasławiu. Zwłok do 
tychczas nie wydobyto. 

UJA 2 DR 
— DEFRAUDANT CZY OKRADZIONY. 
Wczoraj aresztowano w Wilnie kierowni- 

ka garnizonowej stacji benzynowej w Nowej 

Wilejce E. Godlewskiego, oskarżonego o zde 
fraudowanie pieniędzy skarbowych w sumie 

1500 zł. 
Aresztowany Godlewski przyznał się do 

braku w kasie wspomnianej sumy, łecz wy- 

po udzieleniu pierwszej pomocy, odwiózł Dą 
browskiego do szpitala Żydowskiego w sta 
nie. niezagrażającym życiu. 

— PRZEZ OKNO. Nazarko Stamisła- 
wowi (Wiłkomierska 28) nieznani spraw 
cy skradli garderobę męską, oraz bieli- 
znę i inne drobne rzeczy, łącznej war- 
tości 800 zł. — Złodzieje dostali się do 
mieszkania po uprzedniem otwarciu okna 

Również Amtonowiczowej Halinie 
(Podwerkowska, dom: Sadowskiej) przez 
otwarte okno skradziono garderobę dam 

ską, wartości 400 zl. 

— OKRADALI PRACODAWCĘ. — 
Biumental Fajwel, właściciel pracowni 

  

ANTONI DĄBROWSKI 
Pułkownik Emeryt W. P. Członak Stowarzyszenia Cficerów przeniesie- 

    

      

   

  

tarz po-Bernardyński, 
O czem zawiadamia 

nych w stan spoczynku b. wice-prezes Zarządu 
po krótkich,i ciężkich cierpieniach zmarł dnia 13 lipca 1932 r. w wieku lat 70 

Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby do kościoła Św. św. Piotra i Pswła 
odbyło się w dniu 15 lipca. Nabożeństwo żałobne odbędzie sę w tymże kościele 
dnia 16 b. m. o godzinie 7wano poczem nastąpi odprowadzenie zwłok na cmen- 

ZARZĄD    

Pożar wsi 
WILNO. — We wsi Targuny gm. 

dokszyckiej (Dzisna) z powodu zapa- 
lenia się sadzy w kominie w dont 
Ksieni Trus wybuchł pożar. Ogień prze 
rzucił się na sąsiednie zabudowania i 
strawił 15 domów mieszkalnych, 10 

Burza i pioruny nad 
W dniu 15 bm. nad powiatem baranowi- 

ckim przeszła gwałtowna burza z pioruna- 
mi i oberwaniem się chmury, która zniszczy- 
ła zasiewy, wyrządzając szkód na około mi- 
ijon złotych. 

stodół, 19 chlewów, 3 spichrze, 9 wa- 
rzywni, 4 szopy oraz inwentarz żywy: 
1 cielę, 3 świnie, 10 prosiąt, 40 sztuk 
ptactwa, pozatem słomę, koniczynę i 
sprzęt domowy z ubraniem. Straty -— 
36,760 zł. 

pow. baranowickim 
skiej, woliniańskiej, horodyskiej. We wsi Ko 
niuszczyzna gm. horodyskiej zabita została 
krowa. W Baranowiczach piorun uderzył w 
szpital sejmikowy, zrywając połączenia tele- 
ioniczne i przewody elektryczne. 

Od piorunów spłonęło kilkanaście zabu- 548. 
dowań gospodarczych w gminach nowomy-   

rękawiczek, mieszcącej się w domu Nr. 
27 przy ul. Wielkiej zameldował policji 

o systematyczmej knadzieży rękaiwiczek, 
wartości 700 zł. — Kradzieży tej dokony 
wała służąca meldującego, Dubanowiczó 
wma Anma, zamiszkała (tamże, przy u- 
dziale Janukiewicza Macieja (Targowa 
11), których zalirzymano, W czasie re- 
wizji w mieszkaniu Janukiewicza część 
skradzionych rękawiczek odnaleziono i 
zwrócono 'poszkiodowanemu. 

. 

Podobnie z niezamkniętego mieszka- 

mia domu Nr. 10 pnzy uł. Bobrujskiej, na 
szkodę Orezpowskiej Wandy dokonano 
kradzieży gotówki w sumie 80 zł, Kra- 
dzieży tej dokonała służąca poszkodowa- 
mej Fiodorowiczówina: (Subocz 80), któ- 
rej narazie mie zatrzymano. 

— NOWI ROBOTNICY. — Firma budują- 
ca kolej Woropajewo - Druja „Inż. Artur Bon 
dy i S-ka“ zwolniła z pracy strajkujących 
robotników i przyjęła innych na nowych wa 
1unkach — płaci 35 gr. za 1 sześcienny metr 
naładowanego wagonu żwiru. Zarówno w 
czasie strajku jak i podczas przyjęcia nowych 
robotników żadnych ekscesów nie było. 
— Wyłudził 300 złotych. — Kozłowska 

Aniela (Bystrzycka 8) zamel. policji, że Wła 
dysiaw Wołodkowicz ,zam. tamże) pod pre- 
tekstem ożenku wyłudził od niej 300 zł. 

-—OSTATNI MOHIKANIN. Wczoraj 
w godzinach porannych policja przepno- 

wadziła obławę na rynkach. Zatrzymano 

kilkunastu złodziei i oszustów rynko- 
wych, wiśród kitórych rozpoznano znane- 
go złodizeja mieszkaniowego i włamywa 

cza Krotopejsacha, byłego członka groź- 
nej w swoim czasie w Wilnie szajki zło- 

dziejskiej Gromobojewoj, 

— OBRZUCONY KAMIENIAMI. Na 
Belmoncie obrzucony został kamieniami 
podczas kąpieli przez nieujawnionych 
spralweów! 16-letni Tewel Edelman (Szkla 

na 3). Jeden z kamieni trafił Edelmana 
w szczyłt glowy, powodując głęboką ra- 
nę i wstrząs mózgu. Zawezwane pogoto- 
wie ratunkowe przewiozło go w stanie 
ciężkim do szpitala żydowskiego. 

„J A A I 

  

. wynajmujących 
Uwa dze letnizka, pensjo- 

naty, pokoje I t. p. 

ono © SŁOWA” 
i do innych pism bardzo tanio 

załatwia 

St. Grabowskiego 
ul. Garbarska 1. tel. 82. 

Naczelnik Jocz w Święcianach 
ŚWIĘCIANY. PAT. — W dniu 14 

bm. przybył do Święcian naczelnik wy- 
działu opieki spolecznej p. Jocz w to- 
warzystwie kierownika PUPP, p. Bara- 
nowskiego. Po zwiedezniu instytucyj о- 

piekuńczych i dobroczymnych p. Jocz od 
był konferencję z przedstwikcielami władz 
administracyjnych, samorządowych i ur 
ganizacyj społecznych. 

  

CZASOPISMA 
Światowid — Nr 29 „Szlakiem „boga 

wojny* prowadzi nas okładka ostatniego ze- 
szytu. W tekście: zgon śp. Józefa Weyssen- 
hoffa, wywczasy w Ciechocinku Pana Prezy 
Genta R. P., zawody w- Wimbledonie, otwar 
cie pomnika pułk. Housea w Warszawie, 
sokoli amerykańscy w Gdyni, ciekawy kon- 
kurs plastyki religijnej, zlot sokołów w Pra 
dze — i wiele innych ciekawych drobiaz- 
gów świata. 

  

ŚCIERWO DOŚĆ DUŻYCH | 
ROZMIARÓW 

Pan B. K. z ul. Towarowej 13 pisze 
do nas tak: 

— Między ul. Subocz, Popławską, 
Karlsbadzką a Wilenką istnieje obszerna 
łąka. Do kogo należy, nie wiem. W środ- 
ku łąki mieści się sadzawika. Ktoś do 
tej sadzawiki” w nocy z dniia 14 na 15 lip- 
ca lub we dnie 15 lipca wrzucił ścierwo 
dość dużych rozmiarów, należące do źre- 
bięcia albo rogacizny, odarte ze skóry. 
Widok bamdzo wstrętny. Ścierwo to przy 
pomocy much i innych owadów lub 
zwierząt wraz z wyciekającą ruczajem z 
sadzawki 'wodą może być rozsadnikiem 
chorób. Może władze sanitarne zwrócą 
uwagę, a bodelerowiskim (tematem zain- 
teresują się poeci wileńscy. Łąka, ruszaj, 
siano i — ścierwo! 

Lęk p. B. K. jest zrozumiały. W sa 
mej rzeczy: łąka, ruczaj, siano i ścierwo 
dość dużych rozmiarów, podnzucone w 
parną lipcową moc, Makabra. 

ŚWIATOWEJ SŁAWY 

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

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

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

nych gatunków herbaty. 
Przedstawiciel na Polskę: Teofil Marzec, 

Warszawa, Mazowiecka 5. 
    

1057 IIS OST SIS ZOZ ZRZEC ZEE PRZECZY 

Pułk Artylerji, dopiero na początku 
1919 r. otrzymuje upragnioną przez 
siebie nazwę 1 p. art. polowej Legjo- 
nów. W dwa czy trzy miesiące potem 
zostaje doń wcielony 12 p.a.p., który 
walczył w grupie gen. Zielińskiego i 
gen. Żeligowskiego w  Małopolsce' 
Wschodniej. 

— A kiedy Wilno miało szczęście 
ujrzeć po raz pierwszy baterje pułku? 

— Zostajemy przerzuceni do Wilna 
w połowie 1919 r. i wchodzimy w 
skład walczących oddziałów frontu H- 
tewsko - białoruskiego. Następnie zo- 
stajemy włączeni w skład I Dywizji Pie 
choty Leg. i odtąd już o tem, jak pra 
cowały nasze baterje mogą powiedzieć 
1,5i 6 pułki piechoty. 
— O nie, nie możemy po owe świa 

dectwa wędrować gdzieindziej. Wie- 
my, że artylerja głośno strzela, ale 
nie lubi głośno mówić o swych wyczy- 
nach, mimo to prosimy jeszcze o ja- 
kieś konkretniejsze dane. 

— No, więc, pułk bierze udział 
Przy zdobyciu Dyneburga. Tu obej- 
muje dowództwo pułku mjr. Schally. 
Potem idzie walczyć na Dagdę, pod 
Połock. Ciężkie to były boje przy sil- 
nych mrozach, bez dostatecznego ekwi- 
punku, przy masowem  chorowaniu 
koni. W niektórych momentach bate- 
Tje posuwały się przez 6 godzin na 1 
lm. z racji zasp śnieżnych, a jedna z 

bateryj chcąc nadążyć za piechotą, lu- 
ty armatnie woziła na saniach, by — ш- 
żyć koniom w zaprzęgu. 

Na Wielkanoc 1920 
stoi w Dyneburgu, potem bierze udział 
w ofenzywie na Kijów. Następuje obro 
na Kijowa i odwrót (ciężki bój pod 
Borodianką). Dalej bitwa warszawska. 
Walczymy przy boku 1 p.p. Leg. wy 
Białymstoku, w Lidzie przy boku 6 p. 
p. Leg. — i w pościgu za nieprzyją- 
cielem aż do obecnych granic państwa, 
gdzie padają ostatnie strzały z na- 
szych dział. 

I dostąpił pułk tego zaszczytu, że 
wszystkie jego baterje od 1 do 9 ud2- 
korował osobiście Krzyżem Virtuti Mi- 
litari Naczelny Wódz Marszałek Piłsud 
ski. Było to w Mołodecznie 3 grudnia 
1920 r. Jak wiadomo, artylerja nie po- 
siada sztandaru. więc dekorację przyj 
muje na trąbkę. 

— Więc trąbka pułkowa szczyci 
się błękitno - czarną wstęgą Virtuti Mi 
litari? 

— Nie, nie trąbka pułkowa, lecz 
wszystkie dziewięć trąbek dziewięciu 
bateryj mają tę dekorację. E 

— Którąż to zatem srebrną trąbkę 
AE za szkłem? 
— To jest jedyna trąbka w posia- 

daniu pułku, ufundowana własnym je- 
go sumptem. 

— A powinno ich być dziewięć? 
Pułkownik się uśmiecha. — Powin 

no być dziewięć... 
Miga mi pewna refleksja, z którą 

się wszakże nie zdradzam przed pułkow 
nikiem. Bo co się okazuje? Pułk po 

Grodnie, zaś od r. 1922 osiadł na sta 
łe w naszem mieście. Jesienią tego ro- 
ku będziemy obchodzić 10-lecie jego u 

— Dzień 18 sierpnia — to data 
wymarszu na boje bateryj legjono- 
wych z Przegorzał pod Krakowem. 

  

Zjazd bateryj z Góry Trzykrzys kiej do Ogrodu Bernardyńskiego 

nas pobytu. To całkiem poważny ju- 
bileusz — i te 9 trąbeczek byłyby 
zupjełnie a propos w tym czasie, jako 
że istnieje usus, że miasto zwykło się 
opiekować swym garnizonem 
wzajemnie.... 

— Interesuje nas też bardzo, co 
się obecnie robi w pułku na polu np. 
sportowem? 

— Cóż, artylerja nie ma wieie 

Zwłaszcza, lato —to sezon najbardziej 

r. cały pułk roku 1920 był w Lidzie, w T921 w Z czem jest związane święto pułkowe? jak wszelkich rodzajów broni. Poligon 
pochłania nam lwią część lata. : 

— O życiu na poligonie słyszeli- 
śmy, że jest bardzo zajęte, ale- podob 
no i bardzo wesołe? 

Odpowiada nam jedynie wiele mó- 

wiący tajemniczy uśmiech. Muszą się 

kryć za nim przeróżne wspomnienia, 
Cóż, kiedy naszej niedyskrecji nie u- 
daje się ich wysondować. 

Zjeżdżamy więc znowu na sport. 
Okazuje się, że w pułku uprawiane są 
z powodzeniem: gimnastyka, lekka at- 
letyka, gry i zabawy sportowe, jak 
również pięściarstwo i szermierka. 
W lecie — pływanie, w zimie — nar- 
ty. Obecnie organizuje się sekcja kaja- 
kowa na kajakach własnego wyrobu, 
narty też pochodzą z wytwórni pułko- 
wej. Rok rocznie odbywają się zawo- 
dy hippiczne oraz gry i zabawy kon- 
ne, albowiem sport konny cieszy się 
w pułku Specjalnem powodzeniem. 

Pozatem oficerowie i podoficerowie 

pułku biorą zawsze udział w zawo- 

dach hippicznych na Pośpieszce. Pułk 

ma cały szereg nagród, zdobytych zwła 
szcza w okresie 1925 — 31. 

Jeśli chodzi o oświatę — to istnie 
ją oczywiście kursy dla analfabetów i 
kursy podoficerskie. Dba się też o roz 
rywki kulturalne dla szeregowych, a 
dla absolwentów pułkowej szkoły pod 
ofic. organizuje się co roku wycieczki 

— ji czasu na poświęcenie się sportom. krajoznawcze po Polsce. Można sobie 
wyobrazić, co za korzyści oddają po- 

— Jeszcze parę ostatnich pytań. wytężonej naszej pracy, tak zresztą, dobne wycieczki ludziom, którzy nie- 

raz pierwszy raz w życiu siadają do 
pociągu. 

Kiedyś istniał nawet teatr żołnierski 
—obecnie zawieszony z powodu braku 
lokalu. Pozatem wielkie powodzenie 
mają potanculki, urządzane staraniem 
pułku dla żołnierzy. Wyobrażamy so- 
bie, jak ttumnie nawiedzają taką salę 
balowa różne miejscowe Wercie i Pie 
trusie. 

Przydałoby się też rozpytać o to, i 
owo IV Wileńską Drużynę Harcerską, 
którą się opiekuje 1 p. a. l. moralnie 
i materjalnie. Już to napewno tych 
8-iu harcerzy, którzy na koszt pułku 
jadą w tym roku na zlot (nowocześ- 
nie: spływ) kajakowy do Gdyni — 
niejednoby potrafiło powiedzieć o 
swych „ojcach'. „„Ojcowie'* nam tego 
nie powiedzą, szkoda fatygi. 

Fatygujemy więc pułkownika je- 
szcze jednem pytaniem: 

— W jaki to sposób „upragniona 
nazwa” 1 p.a.p. zamieniła się na 1 p. 
ah. 

— A, to już pan Minister Spr. 
Wojsk. swym rozkazem w roku ub. 
zmienił nazwę artylerjj polowej na 
lekką... 

W tym momencie w jednych 
drzwiach ukazała się głowa adjutanta, 
w drugich — kwatermistrza. W ten 
sposób. pan pułkownik został uratowa- 
ny od naszej dalszej ciekawości. Po 
chwili sklepione po-Dernardyńskie xo , 
rytarze wywiodły nas na ulicę św. 
Anny.
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NA FILMOWEJ TAŚMIE 
Casino: W pogoni za miljo- 

nami 

Całkiem poprawny film sensacyjno- 
awanturniczy, bez polileji, brauningów i 
zamaskowanych bandytów. 

Wątek wi kilku zdaniach jest. nastę: 
pujący: Hrabia Sandolo ma otrzymać w 
spadku miljon dolarów pod warunkiem, 
że ożeni się z Ireną Grassini, Jego przy- 
szla żonia otrzyma również dużą sumę 
po ojcu, jeśli zaślubi hrabiego, Ale San- 
dolo zostaje ograbiony z dokumentów, 

przez sprytnego oszusta, który, wystę- 

pując pod jego imieniem, staje się na- 

rzeczomym Ireny. Prawdziwy hrabia do- 

prowadza wikońcu do zdemaskowania 

przestępcy. 

Ten wątek, bynajmniej nie rewela- 
cyjny, pod względem pomysłowości, roz- 
wija się w sposób interesujący i nie- 
spodziewany, co stanowi zasługę nietyl- 
ko reżysera, ale i głównego bohatera 
(Lucjan Albertimi), Jest on wspaniale 

wysportowanym aiknobatą, skoczkiem i 
szoferem, dokonywującym istotnie nie- 
zwykłych wyczynów. Działa to na widza 
odświeżająco i wciąga w: akcję, budząc 
szczerą sympatję do tego dzielnego czło- 
wieka. 

Ogarnięty sympatją widz zapomima, 
że ogląda starszawy niemy film, do któ- 

rego jako ilustracji muzycznej używa 
się nawet płyt z repertuaru Zuli Pogo< 
rzelskiej. w. 

— 

Ukłony u ludów poza- 
europejskich 

Co kraj — to imny obyczaj, Wielka 
w tem prawda, a dotyc ina także spo- 
sobu kłaniania się drugim. Szczególnie 

ciekawe są ukłony u ludów pozaeuropej- 

skich. 

- I tak: murzyn z Nowej Gwinei na 
znak powitania ofiarowuje garść piasku. 
Grenlandczyk wybucha: śmiechem pod- 

czas witania się z przyjacielem. 

Mieszkaniec Niowej Zelandji na po- 
witanie trze nosem o nos jednoplemień- 
ca, 60 przypomina zwyczaje psów i wii- 
ków. Mieszkaniec Nowej Hebrydy pole- 
wa wodą głowę spotkamego ziomka. 

W Tanganika, na Ugandzie, murzyni 

na powitanie swego króla padają plac- 

kiem na ziemię i tanzają się w kurzu. — 
Poddani szacha perskiego, ma widok swe 
go wiładey, klękają i czołem dotykają 

ziemi, — Chińczyk i Japończyk wita 
swego zwierzchnika ma czworakach. 

W! Sjamie (dygmitarz dworski, który 
staje przed obliczem groźnego władcy, 
zbliża się doń pełzając po dywanie od 
drzwi aż do stóp tronu. 

Turek witając przyjaciela, przykłada 
rękę do czola, ust i piersi wymawiając 
formułkę: „salem  alejkum“, (pokój 

niech będzie z tobą"). 
Wschodni władcy pilnie przestrzega- 

ją powitalnej etykiety, żądając poddania 
się jej nawet od Europejczyków. W 18- 
tym wieku poseł francuski nie chciał 

'klęknąć przed tronem „Wielkiego Mo- 
goła”, który oburzony tem do żywego, 
kazał w poprzek drzwi wejściowych za- 
łożyć barjerę, by zmusić „hardego psa 
niewiernego'* do ugięcia karku. 

Poseł francuski zrozumiawszy go w 
lot, przykuenął i przelazł pod barjerą, 
lecz stanąwszy przed „Wielkim Mogo- 
łem* zamiast pochylić głowę, pokazał 
mu... odwrotną stronę medalu. 

Podobno czym ten wywarł takie na 
wschodnim władcy ważenie, że odtąd 
w stosunku do posłów państw europej- 
skich, zniósł przymus padania przed nim 
na kolana. 

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich zptekach I 

składach aptecznych znanego 
środka od odcisków 

Prow. A. PAKA. 

  

     

  

Radło wileńskie 
Sobota 16 lipca 1932 r. 

11,58: Sygnał czasu. 15.10: Progr. dzien- 
ny. 15,15—Muzyka popularna (płyty) 15.25: 
Kom. met. 15.30: Wiad. wojskowe 15,40: 
Audycja dla dzieci, 16,05: Muzyka z płyt. 
16.35: Rozmaitości. 17,00: „„Co nas boli* prze 
chadzki Mika po mieście. 17.00: Muzyka cy 
gańska. 18,00: „Fotografowanie twarzy ludz 
kieį“ odcz. 18,20: Koncert życzeń (płyty). 
18,50: Reportaż z centrali telefonicznej. 19,15 
Tygodnik litewski. 19,30: Program na nie- 
dzielę. 19,35: Prasowy dziennik radjowy. 
19,45: „Na srebrnym ekranie“. 19.55. Roz- 
maitości. 20,00: Muzyka lekka. 21,00: Na 
widnokręgu. 21,15: Konc. 21,50: Kom. 22,05: 
Koncert Chopinowski. 22.40: Kom. 22,50: 
Muz. tan. 23,00: Aud. ilteracka fragment z 
powieści Tetmajera. 25,30: Muz. tan. z płyt. 

Giełda warszawska 
Z dnia 15 lipca 1932 roku. 

WALUTY I DEWIZY: 
123,95—124.26—123,64. 

Bukareszt 5.31—5.33—5.29. 
Holandja 359.50—360.40—358.60. 
Londyn 31,75—31,90—31,60. 
Nowy York 8,921—8,941—8,901. 
Nowy York kabel 8,926—8.946—8.906. 
Paryż 35.01—35,10—34,92. 
Praga 26,39—26,45—26,33. 
Szwajcarja 173,90—174.33—173,47. 
Włochy 45,50—45,72—45,28. 
Berlin w obrotach prywatnych 211,90. -— 

Tendencja niejednolita. 
PAPIERY PROCENTOWE: 

Pożyczka budowlana 36. Inwestycyjna 
93—93,50. Konwersyjna 36. 4 proc. dolaro- 
wa 47,50. 7 proc. stabilizacyjna 47.25—46,15 
—47. 8 proc. L. Z. BGK i BG, obl. BGK 
94. 8 proc. obl. bud. BGK 93; 4 i pół proc. 
ziemskie 34,75. 4 i pół proc. warszawskie 46. 
8 proc. warszawskie 54,25 — 55 — 54,90—- 
55,75 (drobne). 8 proc. Lublina 47,25. — 10 
proc. Siedlec 51—50.50. Pożyczki słabsze, 
listy mocniejsze. 

AKCJE: 
Bank Polski 73—72,25. Tendencja moc- 

na. 

POŻYCZKI POLSKIE W NOWYM YORKU: 
Dillonowska 54,50. Stabilizacyjna 46,62. 

Warszawska 36,25. Śląska 36,50. 

SB TY. GR GD EB TWO WTZ W ED ED GO BB DR 

OFIARY 
Dla Imbrasowej na drogę S.W.B. zi. 1.— 

Bczimienie zł. 1. 

Bezimiennie dla najbiedniejszych zł. 5-— 

dla bezrobotnych zł. 5— 

    

  

  

GABIRET 
Racjonalne] kosmetyki leczniczej 

Wiino, Mickiewicza 31 m. 4. 

URODĘ 
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 kosmetyki ra- 

cjonalnej. 
Codziennie od g. 10—8. | 

W Zap; 

ROBUTWZWOKAGOCEH ROPOWETTŃWASENTYOSZERĄ 
OGŁOSZENIE 

Państwowy Bank Rolny Oddział w Wilnie 
niniejszym ogłasza przetarg nieograniczony 
na sprzedaż samochodu osobowego marki 
„Buick“ torpedo, model r. 1928, znajdujące- 
go się w garażu Oddziału (Wilno W. Pohu- 
lanka 24). 

Samochód można oglądać w dnie pow- 
szednie w godzinach urzędowych po uprzed- 
niem zgłoszeniu się u intendenta Oddziału. 

Termin składania ofert w kopertach zaia- 
kowanych upływa dnia 28 lipca 1932 r.. o 
godzinie 12 w południe. * 

Do każdej oferty winien być dołączony 
kwit na złożone do Kasy Banku wadjum w 
gotówce w wysokości 10 proc. oferowanej 
sumy. 

    

Państwowy Bank Rolny 
Oddział w Wilnie 

«PGR TA AP I CH GD TB GW W W EW GH GD GD: 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 

Zarząd Kasyna Podoficerów Zawodowych 

Garnizonu Nowa Wilejka ogłasza przetarg na 

dzierżawę wspomnianego Kasyna od dnia 

1.8 r. b. Oferty składać u chorążego 85 pp. 

Zielińskiego, który też i udziela bliższych in- 

formacyj. 
Zarząd zastrzega sobie prawo wyboru oje- 

renta. 

Zarząd. 
DEB R TE   

BIL А М $ 
wiLENSKIEGO BANKU ZiEMS$KIEGO 

  

  

  

  

  

  
  

        
  

  

  
    
  

  

  

  

STAN CZYNNY NA DZIEN 30 CZERWCA 1932 R. STAN BIERNY 

NAZWA RACHUNKOW Złote Złote | NAZWA RACHUNKÓW Złote Złote 

Gotowizna w kasie 51,0711]| Kapitały własne 
Waluty zagraniczne 320,271,55 a) zakładowy 6,300,000,—| 
Rachunki biežące w Bankach b) zapasowy 3,150,000,— 

a) złotowe 1,687,Е63,35 с) rezerwowy 5,619,226,75) 

с b) dolarowe 344.584,81 2,032,248.16 d) fundusz amortyzacyjny 234,431,68) - 15,303,658,43 

Гаряегу wartościowe własne: 2.325 564.98 Listy zastawne: 
. w dyspozycji Banku ” » a) 4%4% złotowe, przezn. do obie 8,158,710,— 

IL. na r-ek kapit. zapas. w B-ku 642,446,74] 2,968,011,72 2 2 > w Śbieżu. 47,033,550,— 
Papiery wartościowe na r-ek funduszu im. Józefa c) 5% złotowe w obiegu 1,104,210,— 

_  Montwiłła = Ч 6,233,71 d) 895 dolarowe & 4,882,400 | — 43,403,213,27 
PSE OT pożyczek długóterminow Ь e) 10% dolarowe S 10.450 92,900,50;  99,792.583,77| 

złotowych w 4% 1. z. i taw. wyl 1 800 17,112 — 

a) na nieruchom. ziemskich 46,035,013,47 L НЕОИ 2, 8% = 28,448, — 35,560,— 

(  ,b) na nieruchom. miejskich: 8,917,608,€6 Kupony od list. zast. do opłacenia: 
Terminowy i przedterminowy zwrot pożyczek a) od 4%% list. zast. zł. przezn. do obiegu 2,569,393,64 

długoterm. złotowych w 4V4 list. zastaw- 55,192,260,— b) od 414% list. zast. zł. w obiegu 4.067,481,03) 
hychteotó dk: 239,637,87 „192,260, 22 EE 

ь ych gotowką. я c) od 5% list. zast. zł. w obiegu 102,C60,87 

Nieumorzone pozostał. pożycz. długoterm. złotow. d) od 8% list. zast. & 168,112 1,495,217 29 
ka 5% list. zast. na nieruchomościach miej- e) od 10% list. zast. : = ec 

skich. i T 428,998,— : > p 3, Dywidenda d ł * 19 207° 
Terminowy i przedterminowy zwrot pożyczek | — БОФЫТЫАЮ Fundusz gwarane. od poż. dolarėw. 6 227,16926. 2,019,697;54 

długoterm. złot. w 5% list, zastaw. ga- Fundusz do opłacenia kuponów: 
‚ — tówką. - 9,416,58} — 1,104,210,— a) od 41596 list. zast. zlotowych 1,241,924,33 

Nieumorz. pozostał. poż. długoterm. dolar. w 8% b) od 5% list. zast. złotowych 27,641,64 
list. zastawn. | z c) od 8% list. zast. dol. & 195.280.40 1,738,000,28 
a) na nieruch. ziemsk. dolar. .£4.238.163,55 37.676,5C5,69, d) od 10% list. zast. dol. £. 522.50 4,650,25 3,012,216.50 

_b) na nieruch. miejsk. „ & 591,088,50 5,258.242,17! Fundusz amortyzacyjny od poż. długoterm. złotow. 
Terminowy i przedterm. zwrot pożycz. długo: w 4%% list. zast.: 
term. dol. w 8% list. z. gotówką & 53,197,92 472,465,41| — 43,403,213,27| a) terminowej amortyzacji“ 227.926,47 
Pożyczki krótkoterminowe złotowe | b) przedterm. amort. (gotówką) 11,709,40 239,637 87 

a) na nieruchomościach ziemskich 160,200,— 425,287,32] Fundusz amortyz. od pożycz. długoterm. złotow 
b) na nieruchomościach miejskich 265,087,32 E? w 5% list. zast.: 

Pożyczki krótkoterm. dolar. w 10% list. zast. na a) terminowej amortyzacji 9,409,87 
: nieruch. ziemskich $ 10,450 92,900,50 b) przedterm. amort. (gotówką) » 9,416.58 
Raty 1 BOZE złotowych: 1,967,912,23 Fundusz amortyz. od pożyczek  długotermin. do- 

b) zee 6,7 69,971.21 8.737,883,44 lar. w 8% list. zast.: 
RRC) e Bal ke a) termin. amortyz. & 52,180.58 469,747,57 

y 5) RA arowych: 4 29670658 b) przedterm. amort. (gotówką)  $ 417,34 3,717,84 473,465,41 

ЕЕ kas 2,641,444,07 Fundusz im. Józefa Montwiłła 6,233,71 
) zaległe ‚ .& 1,021.301,03 9,083,653,29]  11,725,097,36|| Fundusz na wystawienie domów dla zniedołężnia- 

Zaległości, zaliczone na r-ek dłużn. przy przeraca. łych urzędników i rodzin pozostałych po 

pożyczek ZY sp 2,009,840,09 urzędnikach Banku. 11,310,81 
Rozterminowane raty i in. należności 1,152,449,10l| Rezerwa na opłacenie należności przedwojennych 
Wydatki zaliczone na r-ek dłużnik. i zaciągniętych w czasie wojny. 124,079,70) 

a) złotowe 176.111,76 Wpływy na raty przed terminem ich płatności: 
_ b) dolarowe — 176,111,76 a) od pożyczek złotowych 3,128,66 

Nieruchomości Banku 3,502.651,58|| b) od pożyczek dolarowych 6 15,54 676,53, 3,805,19 
Ruchomości Banku 165,078,28]| pochody Banku S 2,144,602,97 
Wydatki Banku 1,085,299,50|| Sumy przechodnie 1,184,735,02 
Dłużnicy różni i awansy 174.832,85 Korespondenci różni 296,017,50 

Pozostałości czystego zysku za 1931 r. 1,551.59 
Kasa Oszczędności Pracowników 2,627,88) 

ŻE 134,324,951,30 134,324,951,30 
TE == zgi = 2 | 

Dnia 15 lipca o godz. 8 — 8.30 rano na 
odcinku ul, Adama Mickiewicza — mię- 
dzy placem Katedralnym a Jagiellońską 
ewentualnie na ul. Jagiellońskiej został 

zgubiony szai jedwabny 
damski. Znalazca proszony jest o odnie- 

sienie za wynagrodzeniem do kasy przy- 
stani statków na Wilji. ‹ 3 

888586689866866£ 
OBWIESZCZENIE Nr. spr. Z—1295/32 

Sąd Okręgowy w Wilnie, wydział VI, 
obwieszcza, że decyzją swą z dnia 10 czerw 
ca 1932 roku postanowił ogłosić Utję Stu- 
ckiego za upadłego i kuratorem masy upa- 
dłościowej wyznaczyć adwokata Zbigniewa 
Turskiego, zamieszkałego w Wilnie, przy uli 
cy Kasztanowej Nr. 3. 
Wskutek powyższego wszyscy wierzyciele 

i dłużnicy upadłego w handlu Urji Słuckie- 
go obowiązani są w terminie 4-0 miesięcz- 
nym od daty wydrukowana niniejszego ob- 
wieszczenia w Dodatku do Dziennika Urzę- 
dowego Ministerstwa Sprawiedliwości  do- 
nieść Sądowi Okręgowemu w Wilnie o swo- 
ich pretensjach do upadłego i należnościach, 
które im przypadają, chociażby terminy płat- 
ności nie nastąpiły. Nr. spr. Z—1295/32 r. 

121111111111]] 

ki k rancuskiego. * 
Lokale F siał paciai 
е io wymowa, litera- 

urs) po powrocie z 
DO WYNAJĘCIA Paryża udziela dyplo- 
MIESZKANIE mowana nauczycielka 

4 pokoje z kachnią na W. Stełańska 23 m. 9. 
parterze z elektrycznc= 
ścią i wygodami Piaski 
Ne 9 (Antokol) 

  

  

  

Poszukuję 
posady gospodyni znam 
się na hodowli drobiu, 

Do wynajęcia wyrobie wina, krawie- 
  

  

= 

Podaje się do wiadomości, 

działki ie 
położone w miejscowości 

publiczności plażą z 

  
  

sprzedają się 

terenowo urozmaiconej 
stacją kolejową i jeziorem z przeznaczoną dla ogólnego użytku 

piaszczystym 

brzegiem. 
Wiadomości udziela administracja majątku 

Lamndwarów 
i 

"Pierwsza Wileūska Spėlka 
Parcelacyjna 

WILNO, MICKIEWICZA 4. 

3 
— © < ы Tris abs 

že w majątku Landwarowie 

tniskowe 
pomiędzy 

dogodnym dla kąpieli 

  
  

Wydawca: Stanisław Mackiewicz. 

  

  

umeblowany pokój, Dą” czyźn'e i tryzjerstwie 
Warszawa Rybaki 10 35 

browskiego 12 m, 3. Dominika Grabiur 

POKÓJ 
na bibwany Młoda nauczy- 

do wynajęcia. Na pię- cielka 
trze. Osobne wejście, wyjedzie na lato zab. 
Artyleryjska 1 m. 3. sktomnem wynagrodze- 

niem do fziecka od 

  

7—10 lat. Świadectwo 
KUPNO 5. dobre, Wielka 27—3, 

l SPRZEDAŻ od 11—1 godz. 
łody inteligentny 

Sprzedaje się M człowiek, OZI 
dom i wydzierżawiakuje posady rolnej w 
się sklep spożywcy.maj. pisarza, pro- 
Nadleśna £5—30. wiantowego lub prak 

Om = $YKANtA FOINEJG,rÓW- 
Sprzedaje się nież może prowadzić 

płac spAĘRA Paa świa- 
180 kw. sążni wraz ectwa ze sz i prak 

z postawionym na nim 5 Ryde Ul ej 
zrębem na dom (10x PORZE ге 
17 mtr)i innemi gos- 
podarczemi zabudowa- 
niami Dowiedzieć się 
ul. Sołtaniska 12 

IAAAAAAMALAAAAAASA BAA, 

P OSZUKUJĄ 
PRACY 

  

ma 

tudent Politechniki 
Warszawskiej przy- 

gotowuje wydz. 
mechaniczny i elektry- 
czny (prawa Nowo- 
świecki 1—6). 
с ее 

  

tudentka poszukuje 
NZ gimnaz- bezpłatnej prakiy- 

jum języków nie-ki farmaceutycznej, 
mieckiego i Irancuskie- slbo kondycji do dzie- 
go przyjmie lekcje wci za utrzymanie. Zgło- 
szkole „Średniej pry- szenia ul, Zamkowa 
watniej, _ Wiadomości 24—3. 
Dąbrowskiego 12 m. 3, — 
od 17 do 20-tej. tudent matematyki 

  - wyjedzie do ma» 
zielna ochmistrzyni,jątka na kondycję na 
zdrowa, pracowita, sierpień Za utrzyma: 

skromue wynagrodze: nie, Łaskawe oterty 
nie. Dobrze zna się naw Adm. „Słowa* pod 
BGA: Nowoświecka „A. B 
a—i.    

Drukarnia 

            
Bilans Surowy Komunalnej Kasy Oszczędności miasta Wilna 

  

na dzień 1-go lipca 1932 r. 

        

  

  

  

  

AKTYWA PASYWA 
EET STOTIS 

Kasa i sumy do dyspozycji 431,626,63 Kapitał Zakładowy 100,000,— 

Papiery waitościowe własne 210,989,72 Fundusz Zosobowy 53,005,61 

Papiery wartościowe Funduszu Zaso- Wkłady 4,817,528,46 

bowego 6,660, — Rachnuki bieżące (saldo kredyt. otwart. kredytu) 1,686,62 

Waluty obce własne 42,667,31 Kredyt udzielony Kasie na remont domów 208,270,— 

Weksie zdyskontowane EE SOMA inkasowe ŻE 

„  protestowane 8,431 żne ы 

Požyczki w rachunk. biež. „On Call“ E Procenty i prowizje 262.985,64 

3) zabezpiecz. hipotekami 1,567,090,18 Należności Skarbu 4,480,41 

b) weksłami i innemi wartościami 1,528,185,10 3,095,275,28 

Pożyczki termin, na zastaw papierów 
wartościowych 119,214,48 

Pożyczki termin. na remont domów 194,552,76 
Pożyczki termin na zobow. dłużne 82,944;70 

Korespondenci 126,032,83 

Ruchomości 32,492.59 
Zakład Zaatawniczy 75.296,59 

Różne 136,510,62 
Koszty handlowe 106,060,51 

Należnoś.l wątpliwe 22,— 

Razem 5,451,198,19 Razem 5,451,198,19 

” Rėžni za inkaso 184,883,63 
p" = dokumenty do inkasa 241715358 Dzpówenć! 2417 15358 

Razem 8,053 235.40 Razem 8,053,235,40 

PREZES ZARZĄCU DYREKCJA GŁ. BUCHALTER 

(-) Józef Korclec (—) Antoni Illlnicz (—) Anatoi Fried 

Ceny znižone od 30 gr. i 40 gr. 
Dźwiękowe 

Kino 

„HELIOS“ 

Najbardziej Atrakcyjny 

Potężny dramat 
miłości 

i poświęcenia 39 

Dźwiękowe kino 

HOLLYWOOD 
Mickiewicza i Betty Blythe. 

Dziś 

DZWIĘKOWE KINO 

CGJINO 
Wielka 47, Tel. 15-41, 

Dźwiękowe kino 

„PAN“ 

Gsarz: dobry tacho: Ss: 
wiec, solidny, ze =® bez pracy prosi o 

świadectwami, poszu- udzielenie  jakiejkol- 
kuje przcy w zakresie wiek posady. Kozyrski 

swej specjalności. Sla Leou, Trakt Batorego, 
skowicz Antoni Wię 28 
zienna 2 m 

` ntroligator poszuku- 
Km, uczciwa Ś je pracy. Wielka 28 

pracowita przyjmie m. 6. Zubaczyk Wło- 

posadę, — wymaganie dzimierz, 
skromne. Pietkiewicz, 
Michalina. Sotjaniki 7, po wykwaliliko- 

+ mama RC wany, z polecenia- 

pslcerz prosi о u mi podejmie się prscy 
dzielenie jakiejkol- w swojej specjalności, 

wiek pracy, najchętniej tanio, Robotę wykona 

we własnym fachu. — solidnie, Tartaki 27 — 

Pieślak Jan, Malinowa 7 Rajchinbach Józef. 

= „Na zach 
piosenka z tego filmu 

t 

  

  

pozostający 

  

  

    

  

$PÓR © $IERZARTA 
Betty Compson.— Chester Morris. 
Pixantna, tryskająca humorem kome- 

dja z życia lekkomy šinych dziewcząt 

NA FALI ŻYCIA” (Prawo Miłości) 
CENY: Balken 30 gr. Parter 60 gr., 

w POGONI ZA MILIONAMI 
Bndzące grozę sceny katastrofy samolotowej. 

doskonały dodatek 

„Romans santymentalny'. 
W programie odgadywanie myśli, 
trałne odpowiedzi na pytsnia it.p. 

W rol. gł. Dołons Costello 

sensacyjno kryminalny! 
bertini i uroczej Elzy Temary. Niesłychane nepiecie. 

Film ten miał kolosalne powodzenie we wszystkich stolic, świata. 

śplewno-muz, ilustrow. z prześlicznemi znastrolozami—widokami p. t. 

Władzia Zwirlicza 
ceny zniżone: bałkon cd 25 gr., parter dz. €0 gr. 

w dni świąteczne i soboty o godz. 2. 

NA SCENIE: występ feqome- 
nalnego jasno-widza - telepaty 

Ceny ed 20 gr. Nadzwyczajny podwójny 

@ OSSY. w olśniewająco-przepysznej rewji angielskie 

= świ Śpiew- solo i chói! Muzykal Śmiech, Humor! Sentyment. 
Początek o godz. 4-ej, 6, 8 i 10.15, w dnie świąt, o godz. 2. 

Program! Najwsp. arcydzieło doby obecnej wg. powieści Stefana Zwejga. 

muzyczna złożona z utworów Czajkowskiego i innych ros, kompoz 
Hamor! Sensacja. Emocja. Na 1-у 
seans ceny zniż, Sean. 4, 6,8 i 10.15 

Ilustr, 

Wielki film 

Nie pztrząc na wielkie koszta 

Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15, 

program — Sansacja! 

„Jvonne“ 

Precz z pończoszką 

(7) Michał Grużdź 

Nad progr: 

js Wielkiej Wojuy  Rozkoszna 
KONFERANSJERÓW, 
e poiskim Moc bale- 

czucie, 

z życia 
skiego 

Seause. 

Z ndziaiem genjal. 
nego Lucjano Al- 

1) Najpogodniejszy i najweselszy tilm wszystkich 

odzie nie było tak źle” aig dwóch dzielnych wo- 

będzie na ustach całego Wilna, 2) KRUL 
przemawia z ekranu w 

rosyji 

na wszystkie 

słynny 

  

yle domów buduje ajęcia na wsi lub w 
się w Wilnie, czyż mieście szuka kwa- 

miecki. 
ministracji 
pod „Rutynowana“, 

Ołeity w Ad-dla 

wieka 
    

Ks: dobry robot- zacfiarowania , proszę 

nik, pracowity, sn- kiero» ać nl. Św. Igna- 
mienny, — w ciężkich cego 12 — 27, Baliński 

warunkach znajdnjący Michał. 

zarsz, Zgadza Eda 
ra- pracowity poleca pije. każde warunki. 

Žyžniew- się. Bakszta 
szkiewicz Witold. 

wia 9 m. 1. 
ski Jan. 
-————— KK 

mierz 
= 

       

  

Szawe dobry robot- 
nik, bardzo potrze- 

dobry fachowiec, 

nik. 

nie również 

lusarz - mechanik 
pozostający bez pra» | 

litikowana nauczyciel- przy żadnym z nich bujący pracy, fzgadza* cy przyjmie posadę n 

ka. Posiada język nie nie znajdzie się pracający się na 

wykwalifikowanego runki wynagro: 

„Słowa* cieśli, solidnego czło- poszukuje zajęcia. Cze: 
pozostającego botarunas Wiktor Wo- 

bez pracy? — Łaskawe dociąowa 14 

każde wa- skromnych warunkach 
dzenia- — Pracowity, solidny, 

uczciwy. Dobry robot- 
okarska 6 m. 6. 

Zaulewicz Władysław 
  ————-- 

zeladnik szewcki, £tolarz meblowy— 
znający: dobrze swój 

* ze skromnemi wyma- fach prosi 0 udzielenie 

się, szuka pracy od m gaismi szuka zajęcia mu pracy. Przyjmie 

Em zdolny, — od zaraz, solidny, 
Żórawia 6 m. 3— 

leńska, 13 

  

Redaktor w z.: Witold Tatarzyński. , 

zamówienia. 
Wykonanie solidne. — 

14. Jann- Aleksandrowicz Kazi Babkin Antoni, Smo-     
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