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WILNO. Poniedziałek 18 lipca 1932 r. 
Bedakcja i Administracja, Wilmo, Zamkowa 2, Otwarta od g. 9 de 4, Telefony: Redakcji — 17-82, Administracjj — 228, 

NK уе 

w%ENUMERATA mięsięczną z odniesjeniem do domu, lub z 

pozesyłką pocztową 4 zł,, zagranicę 7 zł. Konto czekowe Ł,K.O, 

r, 60258, W sprzedaży dtal, cena pojedyńczego n-ru 20 gr, 

  

Opłata pocztowa ujszczona ryczałtem, 
Redakcja rękopisów niezamówionych nje zwraca,  Adminjstra- 
cja mie uwzględuja zastrzeżeń do co rozmieszczenia ogloszeń, 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BRASŁAW — 
BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy, 
BARANOWICZE — td, Szeptyckiego — A, Łaszuk, 
DĄBROWICA (Połesje) — Ksjęgarzie K, Malinowskiego, OSZMIĄNĄ — 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa — W, "Włodzjczierow POSTAWY — Księgarnia 
GRODNO — Ksiegarnja T-wa „Ruch 

KLECK — Sklep „Jednošė“ 
UDA — ul, Suwalska 13 — S, Mateskį, 
MOGŁODECZNO — Ksjęgarnia T-wa „Ruch”, ! 

T-wa „Lot“, 

HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K, Smarzyński, 
IWIENIEC — Sklep tytonjowy — S, Zwjerzydskį, 

NIESWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia Jużwłówkiegt, - 
NOWOGRODEK -— 
N,„SWIECIANY — Ksjęgarnia T-wa „Ruch“, 

Naucz. 

Kloski Gi, Michalskiego, 

Księgarnia Spółdz, I 
PIŃSK — Księgarnia Połska — St, Bednarski, 

Polskiej Macierzy Szkolneį, 
STOLPCE — Księgamia T-wa „Ruch“, 
SLONIM — Ksjęgarnia D. Lubowskiego, ul, Mickjewicza 14, 

ST, ŚWIĘCIANY — M, Lewja —Biuro Gazetowe, ui, 3 Mais š 
WILEJKA POWIATOWA — ui, Mickiewicza 24, F, Juczewywa. 
WARSZAWA — Tow, Księgarzł Kol, „Ruch“, 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milenetrowy jednoszpałtowy ua ztronje 2-ej i 3-ej gr, 40, #а tekstem 15 gr, Komunikaty, oraz 
nadesłane, milimetr 50 gr, Kronika rekłamowa miłjmetr 60 gr, W mumerach świątecznych, oraz z prowincji o 25 proc. drożej, 

ь Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc, drożej, Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 
do miejsca, Terminy druku mogą być przez Adminjsteację zmienjaue dowolnie, Za dostarczenie numeru dowodowego 20 gr. 
Zagraniczne 50 proc, drożej, 

  

Iso jad niebeznjoczeńctwo Wiadomości z Niemiec 
Stopień uprzemysłowienia północ- 

no - zachodniej części Rzeczypospo- 

Jitej jectabardzo niski. Jest to kraj wy 

bitnie  rolmiezy posiadający bardzo 

skromne warunki dla rązwoju przemy 

słowego. Przemysł tu jest dość Ściśle 

związany z rolnictwem, ponieważ opar- 

ty jest przeważnie na surowcach rol- 

niczych, jak przemys] drzewny, olejac- 

ski i t.p. W granicach zakreślonych od 

wschodu traktatem ryskim oraz w za 

łeżności od stanu stosunków  handlo- 

wych z Rosją sowiecką i Litwą ko- 

wieńską, Wilno przestało być węzłem 

ruchu tranzytowego. Skurczył się za- 
tem i handel hurtowy, w rozmiarach 

swych i charakterze obrotów przysto 

sowując się przeważnie do lokalnege 

zapotrzebowania, stosunkowo bardzo 

ograniczonego. Z cawilą, gdy odpadł 

pojemny rynek rosyjski, szereg przed- 

siebiorstw, obliczonych na zbyt w Ro- 

я I-itnacy nie 

  

   

žyma 
tralnych. 

Nie będziemy przytaczali tu cyfr i 
innych danych obrazujących stan uprze 
mysłowienia. Zwróćmy tylko uwagę na 
to, że w naszych warunkach sprawa ro 

botnicza z uwagi na nieznaczną ilosć 

zatrudnionych w przemyśle, nie nasu- 

wa tych trudności, z jakimi poważnie 

aiczyć się miszą ośrodki przemysłowe, 
jak Łódź, Warszawa, Śląsk i inne. -— 

   

          

z sytuacji obronną ręką. Po zbiorach 

znajdzie się przedmiot do zajęcia 

przez komornika w postaci produktów 
rolnych, przeznaczonych do sprzeda- 
ży (po potrąceniu ilości potrzebnych 

na zasiew i wyżywienie). Wierzyciel 
zresztą nie może już czekać dalej i nie 
ma zaufania do dłużnika. W innem 

miejscu podajemy pogłoski, komuniko- 

wańie przez prasę rolniczą, że kupcy 

zbożowi, rzekomo zdecydowali po- 

wstrzymać się z zakupami z wolnej rę- 

ki rezerwując gotówkę dla zakupów zbo 
ża z licytacji. Otóż tu musimy stwier- 

dzić z całą stanowczością, że obecna 

jednostronna metoda przyjścia z po- 

mocą rolnictwu w drodze obrony rol 

nika — dłużnika przed pretensjarzi wie 

rzyciela okazała się wielce niebezpiecz 
ną. Rolnik zyskał tylko w czasie, ale 

nie w możliwościach wybrnięcia z sytua 

cji. Kredyt ukrył się głęboko — wie- 

rzytelności pozostały, zwiększone o od 

dalej czekać. Nie chce czekać na spie- 

ialej czekać. iNe chce czekać na spie 

niężenie przez rolnika zbiorów, ponie- 

waż nie ma doń zaufania, nie ma pew 

ności, że dochód ze sprzedaży obró- 

cony zostanie na uregulowanie należ- 

ności. Obawia się zresztą nowych nie- 

spodzianek. Jak głęboki jest kryzys za- 
uiania wierzycieta do dtużnika; moż 

na sądzić z faktu, że spółdzielczość kre 

dytowa stale podnosi konieczność ak- 

cji umoralniania dłużnika.... 

O ile zatem nie nastąpi dalsze od- 

roczenie egzekucji, należy liczyć się w 

Na 1000 ludności (według spisu z dnią najbliższej przyszłości z ewentualnością 
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ło ubezpieczonych robotników w ciągu 

roku: w wojew. wileńskiem i nowo- 
gródzkiem —6,0, w w-wie poleskiem 
—5,1, w wołyńskiem—4,7, białostoc- 
kiem — 9,0, wówczas, gdy w w-wie 

warszawskiem — 78,8, łódzkiem — 

54,4, zaś na Śląsku — 132,5. W Wilnie 

Pfżeciętna liczba bezrobotnych маКа 
się zwykle w granicach od 3 do 5 ty- 

sięcy, w dużych ośrodkach przemysłu 
jest dziesięciokrotnie i więcej wyższa. 
U nas w pochodzie, pierwszomajowym 
w najlepszym wypadku naliczyć można 
kilkuset robotników — tam tłumy wie 
dotysigczne. Nie mam bynajmniej za- 
miaru bagatelizować sprawy robotni- 
<zej u nas — chcę tylko wskazać, że 
jest ona tu łatwiejsza do opanowania. 
Weźmy, jako ilustrujący przykład dzia 
łalności wojewódzkich komitetów do 
spraw bezrobocia. Wilno, obracając 
zebranym z ofiarności społecznej i z 
innych źródeł funduszem kilkasetty- 

sięcznym, mogło w walce z bezrobo- 
<iem i jego skutkami okazać bezrobot 
OW o wiele wydajniejszą pomoc, niż 
ośrodki przemysłowe, rozporządzające 
nawet większemi funduszami, ale też 
posiadające o wiele szerszy zakres 0- 
bowiązków przyjścia z pomocą. Efekt 
akcji zwalczania bezrobocia był w Wil 
nie niewątpliwie o wiele większy, niż 
w. miastach przemysłowych, nietylko 
w sensie rozmiarów udzielonej pomo- 
<y jednostce pozbawionej pracy, lecz 
również w sensie oddziaływania na psy 
сЫКе bezrobotnego. | 

_ Należy jednak przewidywać, że po 
fimo pewnego, od kilku miesięcy, od- 

Prężenia sytuacji na rynku pracy, co 

jest w związku z uruchomieniem przed 
siębiorstw sezonowych, — pod ko- 
niec jesieni przy pewnych warunkach 
może nastąpić poważne pogorszenie. 
Bezrobotnych zacznie / dostarczać 
wieś. O ile nie zostanie wydane, jak te 
go dotnagają się organizacje rolnicze, 
rozporządzenie, wstrzymujące egzeku- 

cje do listopada, po ukończeniu żniw 
rozpoczną się masowe zajęcia i licy- 

tacje zbiorów. 

Dotychczas rolnik, zawdzięczając 0- 
szatnio wydanym ustawom ogranicza- 
Iacym możliwości egzekucji, wychodził 

„A931 roku) przeciętnie by. egrekucji o charakterze masowym. — 

12kiZ będzie wynik? Obniżenie ceny ryn 
kowej zboża do mimmum i w każdym 

razie poniżej własnych kosztów produk 

cji. 1o — przedewszystkiem. 

Dalej wierzyciel, jakkolwiek uzy- 

ska z powrotem część długu, lub cały 

dług, nie będzie skłonny do lokowania 

kapitału w rolnictwie. Kredyt nadal cę 

dzie ukrywał się głęboko, a przecież 

trzeba jednocześnie uwzględnić tę oko 

liczrość, że możliwości kredytowe ban 

ków państwowych s; bardzo ograniczo 

ne. (Gospodarstwa rJiiie, zwłaszcza w 

warunkach masowych  egzekucyj, nie 

będą mogły obejść się bez dopływu no 
wych kredytów. wyzbywać się wię. 
będą zapasów, prze-naczonych na »e- 

siew i wyzywie:.x. Drobnemu rolnizo 

wi, wobec prawie zi, einego braku *a- 

robków ubocznych, pozostanie tylko 

jedno wyjście — o ile rząd nie zainicju 

je akcji dożywiania rolników w okre- 
s'e dobrego urodzaju — jedno wyjście: 
szukać zarobku w mieście. Dlatego 
też przewidujemy ewentualność poważ- 
nego w niedalekiej przyszłości powię 

kszenia kadrów bezrobotnych w Wil 

nie i miastach powiatowych przez e- 

lement wiejski. Wówczas sprawa bez- 
robocia będzie trudniejszą do opano- 
wania. 

Wzrastający dopływ rolników do 
Wilna w poszukiwaniu pracy obserwo 

wany jest oddawna. Ścisła ewidencja 

tego zjawiska utrudniona jest przez to 

że rolnicy, w przewidywaniu tych lub 
innych konsekwencyj, nie podają jako 

zawód rolnictwo, natomiast figurują w 

spisach rejestracyjnych jako „robotni- 

cy niefachowi'. Badając wzrost bez- 

robocia w Wilnie, łatwo stwierdzić, e 
na wzrost ten tylko w bardzo małym 
stopniu wpływa bezrobocie wśród ro- 
botników fachowych. O wzroście decy 
duje kategorja robotników „niefacho- 
wych“. 

Jak tak crescendo pėjdzie, doczeka- 
my się czasów, kiedy w Wilnie -— 

centrum miejscowego przemysłu 

większość bezrobotnych stanowić bę- 

dą uchodźcy z, roli. 
A teraz, jeżeli ci, ściągający się do 

Wiina, bezrobotni, a raczej nędzarze ze 
wsi, znajdą * tu możność egzystencji 

korzystając bądź to z sum opieki spo- 

OCHOTNICZE ODDZIAŁY P 

BERLIN. PAT. — Ogłoszone wczoraj wie 

czorem zarządzenie rządu Rzeszy w sprawie 

ochotniczych oddziałów pracy w ten sposób 

określa cel utworzenia tych oddziałów: 

Ochotnicze oddziały pracy pozwolą mło- 
dym Niemcom oddać dobrowolnie na rzecz 
społeczeństwa swoją pracę i jednocześnie da 
dzą im możność rozwoju lizycznego i du- 
chowo - obyczajowego. Ochotnicze oddzia- 
ły będą używane jedynie do robót użyteczno 

ści publicznej, co nie spowoduje ogranicze- 

nia w zakresie zaofiarowania pracy na woi- 
nym rynku. Pracy dostarczą ochotniczym Gd- 

RACY W NIEMCZECH 

działom zrzeszenia i stowarzyszenia o charak 

terze użyteczności publicznej. Przyjmiowani 
będą do oddziałów młodzi Niemcy w wieku 

poniżej 25 lat, a w pierwszym rzędzie bezro- 

botni korzystający z zasiłków społecznych. 

Wszyscy członkowie ochotniczych oddziałów 

podlegać będą ubezpieczeniom społecznym 1 

ochronie pracy. Kierownictwo sprawuje komi- 
sarz naczelny, któremu podlegać będą koimi- 

sarze okręgowi. Rząd Rzeszy odda do ay- 

spozycji na cel tych oddziałów 25 miljonów 
marek. 

  

BILANS WALK ULICZNYCH W NIEMCZECH 

BERLIN PAT. — Według obliczeń pra- 
sy, bilans walk ulicznych ubiegłego tygod- 
nia w czasie agitacji wyborczej w Nien!- 

44 MILJONY GŁOSUJE 

BERLIN PAT. — Sprawdzanie list wy- 
borczych zostało ukończone. Uprawnionych 

czech wynosi 25 zabitych i 270 przeważnie 

ciężko rannych. 

DO REICHSTAGU 

do głosowania przy wyboracn do Reichsta- 
gu jcst ponad 44 miljony osób. 

KANCLERZ BRUENING WYTOCZYŁ PROCES O OSZCZERSTWO 

BERLIN — „„Germania* informuje, że by 
ły kanclerz Bruening wytoczył postępowanie 
sądowe narodowo - socjaloistycznemu przy- 
wódcy z Jeny, ponieważ zarzucił on kancle 

rzowi, iż zamierzał on oddać za 2 miljardy 
marek Prusy Wschodnie Polsce w wieczy- 
stą dzierżawę. 

  

ZJAZD STUDENTÓW NIEMIECKICH W KRÓLEWCU 
WYSTĄPIENIA 

KRÓŁEWIEC. — W ostatnich dniach od 
był się tu zjazd studentów niemieckich z 
całej Rzeszy. Otwarcie zjazdu odbyło się bar 
dzo uroczyście w obecności przedstawicieli 
władz. jeden z mówców podniósł, że tego 
roczny zjazd „ma całkiem inne oblicze, — 
niż zjazdy poprzednie, ponieważ nosi cha- 
rakter wojskowy (?), oraz dlatego, że od- 
bywa się w oderwanych Prusahc Wschod- 
nich. Młodzież akademicka nie pozwoli na 
oddanie ani jednego kawałka ziemi niemiec 
kiej Młodzież akademicką ' Niemiec į 
piastunką myśli, że sprawa wschodnia jest 
sprawą Niemiec*. Do zgroswadzonych prze- 
mawiał również płk. Reichswehry v. Rei- 
chenau, który podkreślił gotowość młodzieży 
do dobrowolnych prac przy fortyfikacji t. 

jest Wschodnie hędą. zupełne 

ANTYPOLSKIE 

zw. trójkąta Halsberskiego. Burmistrz Królew 
cą Weber, zaznaczył, że „Prusy Wschodnie 
muszą być uwolnione od ucisku polskiej pię- 
ści (?)*. 

Wieczorem odbył się pochód, do którego 
przemówił starosta krajowy dr. Blunk: — 
„Walka toczy się dalej — mówił on.-—Nie- 
dobry sąsiad stale wyciąga rękę po naszą 
niemiecką ziemię. My jednak chcemy, aby 
Prusy Wschodnie pozostały na zawsze nie- 
mieckiemi. Jednakże dopiero wtedy Prusy 

bezpieczne, gdy 
„kraj, który został od nas oderwany, wbrew 
sprawu i rozumowi, znowu do nas powróci. 
' gdy Prusy Wschodnie zostaną znowu te- 
rytorjalnie połączone z ojczyzną. To jest za 
danie niemieckiego narodu na przyszłość” 

ALBO LOZANNA — ALBO PLAN YUNGA 
TAK OŚWIADCZA HERRIOT 

PARYŻ PAT. — Na wczorajszem posie 

azeniu Izby Deputowanych dep. Louis Marin 
zwrócił się do premjera z zapytaniem, czy 

nie zechciałby przed zamknięciem sesji Iz- 

by udzielić Izbie wyjaśnień o konierencji io 
zańskiej. 

W odpowiedzi premjer Herriot oznajmił, 
że uregulowanie sprawy w Lozannie ma 
charakter prowizorjum, stanie si ono dopie- 
ro wówczas definitywne, gdy również i wie 
rzydele Rzeszy otrzymają zadowalające wy 

niki. Dep. Marin — rzekł premjer — obstaje 
przy komieczno».. poszanowania traktatów. 
Zabieram głos specjalnie poto, ażeby stwier 
dzi, że podstawą każdego uregulowania 

W IZBIE DEPUTOWANYCH 

pokoju midęzynarodowego musi być posza- 

nowanie traktatów. Teza ta nie wyklucza by 
najmniej tego, by zawarte umowy nie mifa- 
ły być poddane rewizji za wspólną zgodą, 
Sprzeciwiam się jedynie temu, by można zry 
wać je jednostronnie. Premjer przypomina, 
że od samego początku konierencji zajął to 

stanowisko, które stało się wkońcu zasadą 

obrad całej konferencji. 
Uregulowanie spraw w Lozannie — po- 

wtarza Herriot — jest prowizoryczne: albo 
układ ten będzie dla wszystkich zadowala- 

jacy, a zatem umowa lozańska stanie się 
definitywną, albo nim nie będzie, i wów- 

czas płan Younga pozostanie w mocy. 
  

Straszliwa katastrofa lotnicza 
SZCZĄTKI LOTNIKÓW ROZRZU CONE 'W PROMIENIU 100 METRÓW 

PARYŻ PAT. — W czasie lotu dwu es- 
kadr samolotów w Marokku w okolicy Rich i 
=" line wydarzyła się następująca ka- 

strofa: ‚ : 
ai z samolotów R Be ŻE 

objęty nagle płomieniami. pit wybuci 
280 kg. bomb, stanowiących ładunek samo-. 
lotu. Dopiero w 4 godziny później zdołano 

odnaleźć .części zwłok lotników, rozrzucone 
w promieniu 100 metrow. ||| - 3 

Również na drugim samolocie tej samej 
„eskadry wybuchł z niewiadomej przyczyny 

' pożar. Pilot, dostrzegłszy niebezpieczeństwo 
niezwłocznie wylądował i uratował się na- 
tomiast obserwator sponął wraz z samoło- 
tem. 

  

Plan gigantycznego kanału 
WIEDEŃ PAT. — Do „Neues - Wiener 

Tageblattu“ z Nowego Yorku:. 
Między Stanami Zjednoczonemi a Kanadą 

zawarta została umowa co do wybudowa- 

nia olbrzymiego kanału, mającego połączyć 
Chicago i "Montreal z Oceanem Atlantyc- 
kim, Kosztorys obliczono na sześćset miljo- 
nów dolarów, budowa potrwać ma 8 lat. 

  

Francja składa gratulacje Turcji 
PARYŻ PAT. — Na wniosek niektórych mu wyrazić gratuła:je z powudu przejęcia 

deputowanych, poparty gorąco przez premje Turcji do Ligi Naroaow. Herriot oświadczył, 
ra Herriota, Izba Deputowanych uchwaliła że fakt ten pozwolił na nawiązanie tradycyj 
jednomyślnie rezolucję, aby rządowi tureckie nych stosunków irancusko - tureckich. 

łecznej, funduszu bezrobocia, bądź z o- 

fiarności społecznej — czy nie wpły- 
nie to demoralizująco na tych, co przy 

byli i na tych, co jeszcze kurczowo 
trzymają się pracy na własnych war- 

sztatach z nawyku, przywiązania lub 
ukochania ziemi?. 

Przygotowania do 
GDYNIA. — Prace przygotowawcze do 

„Święta Morza”, które stanie się wielką ma 
nitestacją społeczną na _polskiem wybrzużu, 
są w pełnym toku. W Gdyni wre wytężona 
praca nad przygotowaniem uroczystości — 
które transmitowane będą przez rozgłośnie 
Polskiego Radja. 
W związku ze „Świętem Morza* pomor- 

ska brygada kawalerji wyruszy z Torunia 
do Gdyni, aby wziąć udział w powitaniu 
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej i we 
wszystkich uroczystościach, związanych ze 
świętem. Pan Prezydent Rzeczypospolitej od ‹ 
bierze w czasie uroczystości defiladę bryga 
dy. 

W dniach 31 lipca i 1 sierpnia odbędą 

Tak więc „głód ziemi” zatraca się 
gdzieś powoli — a na jego miejsce 
wyrasta z kryzysu absurdalna rzeczywi 
stość „głodu na ziemi”, nawet w la - 
tach nadmiaru zbiorów. 

Lewicki. 

  

TELEGRAMY 
  

MINISTROWIE FRANCUSCY . 
DO GENEWY 

PARYŻ PAT. --— M. istrowie francuscy 

Herriot, Paul Boncour i Leygues odjeżdżają 

dzisiaj o godz. 21 min. 55 koleją do (ienewy 

Minister Painleve udaje się do Genewy sa- 

mochodem. 

ODSŁONIĘCIE POMNIKA 
‚ RICHELIEU 
PARYŻ PAT. — W mieście Richelieu w 

departamencie Indre-et-Loire dokonano od- 
słonięcia wielkiej statui kardynała Richelieu, 
która przez dłuższy czas stała na wielkim 
podwórcu pałacu wersalskiego i niedawno 
na prośbę miasta Richelieu została mu odda- 
na. 

Z okazji odsłonięcia tego pomnika mini- 
ster oświaty narodowej de Monzie wygiosił 
przemówienie, w którem sławił wielkość ge- 
njuszu politycznego kardynała. 

MURARZE PODŁOŻYLI BOMBY 
CASABLANCA. PAT. — Dzisiaj wybuchły 

w Tangerze 2 bomby, podłożone przez straj 
kujących murarzy pod budowle, wznoszone 
przez nowo zaangażowanych pracowników. 
Straty materajlne są bardzo poważne. Ofiar 
w ludziach nie było. Z rozporządzenia władz 
główny związek robotników w Tangerze zo 
stał rozwiązany. Sprawców zamachu nie 
wykryto. 

OPINJA AMERYKI O POLSKIEM 
SZKOLNICTWIE 

W amerykańskim miesięczniku 
„American Childhood“, poświęconym 
zagadnieniom wychowawczym p. J. 
Earle Thomson, który niedawno zwie- 
dzał Polskę w towarzystwie kapitana 
Corsi, zamieścił artykuł p.t. „Powie- 
trzną drogą do polskich śzkół*. 2 

Artykuł, rozpoczynający się opisem 
międzynarodowego położenia Polski, 
pełen jest entuzjazmu i zachwytu nad 
olbrzymim postępem Polski w dziedzi- 
nie szkolnictwa. Wady, które dziś je- 
szcze w szkolnictwie polskiem istnie- 
ja, można spotkać również i w Sta- 
nach Zjednoczonych. 

OBCHÓD GRUNDWALDZKI 
W LUBLINIE 

LUBLIN. PAT. W Lublinie odbyt się 
dzisiaj uroczysty obchód 522-giej ro- 
cznicy zwycięstwa pod Grunwaldem. 
Miasto udekorowano. Po cąpstrzyku za- 
ciągnięto warię honorową pod pomni- 
kiem Unji Lubelskiej. Wartę pelaili 
strzelcy i sokoli. Po solennem nabożeń- 
stwie w kościele powizyłttkówiikim wznie 
sionym przez króla Władysława Jagieł'e 
na pamiątkę zwycięstwa nad krzyżaka- 
mi udano się pochodem pod pomnik U- 
п) Lubelskiej. Odbył się tam wielki wiec 
protestacyjny prezciwko zakusom nacjo- 
nalastów na granice polskie, Wysłano de- 
pesze do p. Prezydemta i p. Marszałka 
z zapewnieniem, że społeczeństwo iu- 
belskie zawsze gotowe jest do obrony 
granic Rzeczypospolitej. 

BYK RANI CZTERY OSOBY 
PARYŻ, PAT. 'W miejscowości Beau- 

caiire w dniu wczorajszym 3 byki, prze- 
zmaczone dla wałki byków, wyrwały się 
i rozbiegły się po mieście. Jednego u- 

jęto, drugi wybiegłszy poza miasto spadł 
z nasyjpu wysokości 30 metrów i zabił 

się na miejscu, trzeci został ujęty po 
dłuższej gonitwie, w czasie której zra- 
nił 4 osoby. 

USTAWA O OCHRONIE ROBOTNI- 
KÓW WE FRANCJI 

PARYŻ. PAT. Izba deputowanych u- 
chwaliła ustawę o ochronie robotników 
francuskich. Zatrudnieni we Francji: cu- 
dzoziemey, kłtórzy ulegli w: czasie pracy 

nieszczęśliwym wypadkom, mie zostaną 
wydaleni, 

AUSTRJA PRZYSTĘPUJE DO RO- 
KOWAŃ HANDLOWYCH 

WIEDEŃ. PAT. Neue Freie Presse 
donosi, że w najbliższym czasie wdrożo- 
ne będą rokowania handlowe Austrji z 
Polską i Jugostawją i Rumuniją na za- 

sadzie preferencji. 

SESJA KONGRESU ODROCZONA 
WASZYNGTON. PAT. Sesija Kon- 

gresu odroczona została do grudnia t. 
j. do chwili gdy ogłoszone będą wyni- 
ki wyborów. prezydenta Stanów Zjedno- 
czonych. 
A a OKT ITIC RISC 

„Šwieta Morza“ 
się staraniem pomorskie brygady kawalerji 
konkursy hippiczne na polanie redłowskiej. 
Konkurs miienia Pana Prezydenta Rzeczypo 
spolitej odbędzie się dnia 1 sierpnia, a zwy 
cięzca jegoę otrzyma nagrodę, wyznaczo- 
ną przez dowódce brygady, płk. dypl. dr. 
Romana Abrahama. Poza konkursami odtwo 
rzone będą różne epizody bojowe, jak np. 
walka kawalerji z lotnictwem. 

  

ZAMKNIĘCIE SESJI PARLAMENTU 
FRANCUSKIEGO 

PARYŻ, PAT. [Herriot odczytał w 
Izbie deputowanych dekret o zamknięciu 
sesji parlamentu. 

KOMISJA LIGI NARODÓW 
W PEKINIE 

PARYŻ, PA'T. Po 12-dniowym poby- 

cie w; Tokio komisja amkietowa Ligi Na- 
rodów: wyjechała wiezoraj do Pekinu. 

ROZPOCZĘCIE URZĄDZANIA PINA- 
KOTEKI PAPIESKIE) 

CITTA DEL VATICANO. — Roz- 
poczęto przenoszenie ©" _...ow ze starej 
pinakoteki papieskiej do nowego wspa 
niałego gmachu, przeznaczonego na ten 
cel. |ednak wielka sala zostaje spe- 
cialnie przeznaczona na portrety papie- 
ży. W gmachu starej pinakoteki po- 
mieszczone będą archiwa. 
AKTOR I POETA ZAKONNIKIEM 

Pisma paryskie donoszą, że znany 
francuski aktor i poeta Henri Vermeuil 
wstąpił do surowego zakonu Kartuzów. 
Fakt powyższy wywołał zrozumiałą sen- 
sącję zwłoszcza w kołach literacko - anty 
stycznych, w. których Vermeil był cenio- 
nym dla swojej wielostronnej i ruch- 
liwej działalności. 

KONGRES MISYJNY WE FRYBURGU 
VIII Międzynarodowy Kongres aka- 

aemicki misyjny odbędzie się we Fry- 
burgu pod protektoratem J. E, Biskupa 
Piotra di Maria, nuncjusza apostolskie- 
go w Berlinie. Kongres trwać będzie od 

31 lipca do 3 sierpnia i zapowiada się 
wspaniale. Wielu sławnych profesorów 
i znanych duchownych obiecało swój u- 
dział . я Aj 

Z okozj iKongresu we Fryburgu ot- 
warta będzie wystawa misyjna, która 
trwać będzie do 4 sierpnia. 

MINISTER ZARZYCKI W GDAŃSKU 
GDAŃSK. PAT. Statkiem Żeglugi 

Polskiej  „Gdańsk* przybył wczoraj z 
Gdyni do portu w. m. Gdańska p. mini- 
ster przemysłu Zarzycki, witany na 

przystani przez członków: polskiej (de- 
legacji rady portu z komisarzem gen. 
d-rem Pajppee na czele. Podczas dalsze- 
go pobytu. minister złożył wizytę nre- 

zydentowi rady portu Benzigerowi, któ- 
ry niebawem newizytował p. ministra ra 
statku „Gdańsk* stojącym 'w wolnej stre 
fie portu. 

ZE SZKOŁY MORSKIEJ 
GDYNIA. PAT. Dzisiaj w auli pań- 

stwowej szkoły: morskiej odbyła się u- 
roczysta inauguracja międzynarodowych 

wykładów nauk" administracyjnych i go- 
spodatrczych, jako pierwszego działu ko- 
izgjum międzynarodowych wykładów a- 
kademiekich w Gdyni. Inaugurację roz- 
poczęło przemówienie biskupa Okoniew- 

skiego. 
POŻAR LASU PAŃSTWOWEGO 
ŚWIĘCIANY. PAT. — W dniu 13 b. 

m. powstał pożar leśny w okolicy wsi 
Strunojcie, gminy święciańskiej. Pastwą 
płomieni padło przeszło 20 hektarów la- 
su państwowego. Jak należy przypusz- 
czać, pożar powstał ma skutek zaprósze- 
nia ognia od papierosa. › 

Moja służba 
w Brygadzie 

Nakładem Instytutu Badania Naj- 
nowszej Historji Polski ukazała się w 
tych dniach nowa, niezmiernie cenna 
publikacja pióra gen. Sławoj - Skład- 
kowskiego p.t. „Moja służba w Bryga- 
dzie'. Autor zaciągnąwszy siz w pier- 
wszych dniach wojny Światowej do 
legionów, pełni z górą dwa lata służ- 
bę w Pierwszej Brygadzie, jako lekarz 
— pisząc jednocześnie skrupulatnie 
swój dziennik. 

Dziennik ten, malujący w niezwyk- 
le barwnych słowach całą bohaterską 
epopeję Pierwszej Brygady — zaznaja 
mia czytelnika z pierwszym  okresera 
kieleckmi, z obroną Wisły pod Korczy 
nem i Winiarami, z bojem pod Laska, 
mii słynnym marszem Józefa Piłsud- 
skiego przez Ulinę Małą, skroś korpu- 
sy rosyjskie. W dalszym ciągu gen. 
Składkowski pisze o pamiętnych wal- 
kach na Podkarpaciu, krwawej bitwie 
pod Łowczówkiem i odpoczynku w 
Lipnicy i Kętach. 

Rok 1915 Pierwsza Brygada spę- 
dza początkowo w walkach pozycyj- 
nych, poczem w pościgu za wrogiem 
walczy pod Konarami. 

Na opisie przeżyć żołnierza legjo- 
nowego, po przejściu Wisły, kończy 
się pierwszy tom pamigtnika gen. 
Składkowskiego. 

Jako dokument historyczny, malu- 
Na „konkurs morza” ustalone zostały na jący z niezwykłą szczerością przeżycia 

grody pieniężne i honorowe wojewody po 

R z Kirtiklisa i starosty krajowe- 

go, p. Łąckiego. Kierownikiem konkursu bę 
dzie dowódca 2 p. szwoleżerów ppłk. dypi. 
Mitkiewicz. 

  

żołnierza Pierwszej Brygady, jego psy 
chikę, nastroje, dzieje walk i znojów, 
— książka gen. Składkowskiego po- 
siada dużą wartość i wzbogaca do- 
tychczasową literaturę legjonową.
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Utyalygolao-Hrajowego and Fachowo- Rolniczego 
Zorganizowanego przez Zw. Rolników z wyższem wykształceniem 

Potrzeba liczenia się z żelaznemi kon- 
sekwencjami praw przyrody urabie wła- 

ściwą dobremu rolnikowi psychikę ładu 
i zdnowego rozsądkiu, któna w życiu kra- 
ju wybiega wpływami daleko poza obej- 
ście gospodarskie i stwiarza podstawę 
harmonji w: życiu społecznem i państwo- 
wem: czynnikiem pogłębiającym dzisiej- 
sze masze położenie jest z pewnością tej 
zdrowej myśli ronilczej upadek: lecz bu- 
dząca się świadomość potrzeby zmian 
budzi otuchę w zwycięstwo. 

Zwycięstwo 'w walee o byt, którą rol- 
nik dziś psowadzi, zale” w głównej mie 

nze od (tego, by liczyć tylko na własne 
siły i tam, gdzie wpływ jednostki jest 
niewystarczający, mie zaniedbywać akcji 

zbiorowej, 
W prowadzeniu warsztatów rolnych 

w dobie obecnej najważniejszem jest wy- 
robiemie przez rolników Świadomości, 

jak gospodarować, bacząc na wynik koń- 
Gowy. 

W wyborze między kierunkiem ek- 
stenzywnym i intensywnym kierownik 
gospodaństwa, na którego kwalifikacje 
fachowe musi być położony szczególny 
nacisk. powinien pamiętać, że jakkol- 
wiek dzisie,s_' moziom cen produktów 
nolmych skłania co ekstenzywmości, to 
należy zrobić wszystkie wysiłki 1 wyzy- 
skać wszelkie okoliczności, aby utrzymać 
poziom gospodarstwa, pomieważ gospo- 

darstwo intenzywne wywiera korzystny 

wpływ nietylko na pojedyńcze warszta- 
ty, ale na całe Życie gospodarcze przez 
*o, że zatrudnia więcej ludzi oraz zwię- 
ikisza. zamożmość i siłę mabyiwczą ludno- 
ści a przez to stwanza warunki dla ' po- 
większonego zbyliu artykułów przemysło 

wych. 

Wobeć oczywistego braku widoków 
na zmaczniejsze podmiesienie cen produk- 
tów: wolnych musimy system gospodarki 
jak również całą politykę gospodamczą 
państwa dostosować do miższych cen. 
Wobec tej konieczności pumktem wyj- 
ścia z obecnego położenia może być je- 
dynie obniżenie wszelkich kosztów pro- 
dukcji: z jednej strony przez obniżenie 
obciążeń gospodarstw rolniczych z dru- 
giej — przez osiągnięcie możliwie wyż- 

szych wyników w każdym dziale wytwór 
czości rolnej przez najlepsze %yzyskanie 
posiadanych w gospodarstwie własnych 
środków: produkcji. 

W staraniach o obniżenie kosztów 
produkcji wpływ rolnika jest możliwy 
tylko ma te czymniki, które zależne są od 
jego woli, jako to lepsza organizacja 
wańsztatu, oszczędność: główne jednak 
czynniki, mianowicie ciężary publiczne, 

świadczenia socjalnie, koszty pracy i ce- 
my tak zw. regulowane są od jego woli 
niezależnie. W tej ostatniej dziedzinie, 

której poświęcony był pierwszy zjazd 
fachowo - rolniczy wi 1931 noku, rolnicy 
zebrani ma: drugim źjeździe potwiendza- 

ją zajęte wówiczas stanowisko i konsta- 
fują, że przeważna część tych postulatów 
nie znalazła urzeczywistnienia, a w nie- 
których dziedzinach położenie rolnictwa 
mawiet się pogorszyło. Państwo i samo- 
nząd zabierają w ciężarach i daninach 
większą część dochodu społecznego. Aby 
nie hamować wysiłków w rozwoju. pro- 
dukcji i w związanym z mią procesie о- 
szczędzania i kapitalizacji / narodowej, 
gruntowna rewizja systemu podatkowe- 
go mie powinna być więcej pnzewlekana, 

usfirój orgamów państwowych i samo- 
nządu powinien być dosiiosowiany do środ 
ków zubożałego społeczeństwa. 

"Pamiętając, że ze stanowiska intere- 
su ogólnego powinny być stworzone wa- 
runki do zużycia jak największej ilości 
pracy ludzkiej trzeba umożliwić dosto- 
sowanie wynagrodzenia za pracę w rol- 
nietwie do warunków; płace te muszą 
kształtować się jako wynik oplacalno- 
ści produkcji rolniczej oraz stosunku za- 
poirzebowaria i zaofiarowania. 

Obciążenie świadczeniami socjaine- 
mi, które stało się jeszcze bardziej nie- 
współmierne do obniżonych możliwości 
płatniczych rolnictwa, zwłaszcza jeżeli 
uwzględni się ich mały pożytek dla u- 

Wisłą... do 
Zazwyczaj płynęło się Wisłą do Gdań 

skła lub na Bielany, ale czyż zawsze trze- 
trzymywiać się utartłych szlaków? 

Od tego są ciężkie czasy knyzysowe, 

iby umieć iść pod prąd, więc i po Wi- 
śle drapie się tem i ów wgórę. Zawsze 
nabędzie człowiek wiprawy ii t. zw. „ur- 

"lop'* pożytecznie wykonzysta, 
Żegluga po Wiśle na statkach tow. 

„Vistula“ jest doskonałem przygotowa- 
miem do: podróży trajnsoceanicznych. U- 
pal iście podzwrotnikowy, wiilki morskie 
na pokładzie, pełno bałwanów kąpielo- 
wych ma wodzie, a nadewszystko coś w 
rodzaju morskiej choroby po przyjemano- 

ściach bufetu na staliku. — Te walory 
dobitnie świiadczą o pinzebie i przydat- 
mości żeglugi śródlądowej (piękna na- 
zwa!).-. 

Aby podróżmik nie zapomniał, że jest 
u siebie wid! omn, co jakiś czas na przy- 
staniach widnieją piękne napisy „cukier 
krzepi“ (na to hasła załoga chórem od- 

powiadalła: „wódkła lepiej" i jeszcze pięk 
sze „palić wszędzie wiolno* (załoga od- 

powiada: „pluć także"). 
Po piaskach mazowieckich zazieleni- 

ły się brzegi kolo Puław. Co 
krajozmawca wysiadał tu, aby zwiedzić 

  

w Warszawie 
bezpieczonych, powinno być dostosowa- 

me do warunków każdej gałęzi pracy. 
Wreszcie ważnym momentem, rów- 

mież decydującym o przetrwaniu obec- 
nego kryzysu przez większość warszta- 
tów rolniczych i dostosowanie się 1ch do 

mowych warunków jest umożliwienie 
spłaty krótkoterminowych zobowiązań w 
dostępny dla rolnictwa sposób. 

Przy wyborze kierunku produkcji w 
Polsce należy uwzględniać czynniki przy 

rodnicze i rozwijać produkcję tych pło- 
dów, któe w warunkach  fizjogmaficz- 
mych kraju najlepiej udać się mogą; za- 
razem zależy w.ziąć pod uwagę konie- 
czmość zaspokojenia całkowitej pojem- 
ności ryniku wewnętrznego, który w dzie 
dzinie produktów gospodarstwa  wiej- 

skiego w znacznym stopniu zaspikaja- 
ry „8£t towarami zagrani:zcemi. Nie 
może to zminić dążenia do podtnzyms- 

L'a Masrego eksportu a niski poziom cen 

na rynku wewmętrznym, powinien być 
wyzyskany obok racjonalnej polityki 
traktatowej jako jeden z podstawowych 
czynników tego eksportu. Te gałęzie pro- 
dukcji, które dotychczas były skierowa- 
ne na eksport (dzisiaj utrudniony albo 
miemożliwy; trzeba zastępować gałęzia- 
mi produkcji, których wytwory mogły 
być umieszczone na rynku wewnętnznym 
Jednakże ma pomoc przyjść powimna 
państwu polityka gospodarcza przede- 
'wszystkiem drogą ochrony celnej, 

Obecny nastrój niepewności nie uspa 
sabia psychicznie do spokojnego isyste- 
matycznego traktowania całego 'gospo- 

darstwa z obliczeniem na dalszą przy- 
szłość, lecz pcha w kierunku ryzykow- 
nych eksperymentów w madziei donaź- 
mych zysków, a zagadnienia onganizacyj- 
ne rolmik traktuje wyłącznie w płaszczyź 
nie najbliższej konjunktury ekonomicz- 
nej z zupełnem zaniedbaniem warunków 
lokalno - przyrodniiczych; tymczasem 
właśnie obecnie, w: czasie kryzysu nabie- 
ra szczególnego znaczenia ogólna zasada 
że każdy warsztat rolny powinien umie- 
jętnie wykorzystać miejscowe warunki 
agrologiczne i klimatyczne. 

Skłania do 'tego zarówno wzgląd przy- 
rodniczy, bo praca rolnika jest jednym 
z fragmentów wiekowych zmagań w 
przyrodzie i podlega jej prawom, jak 
również rzeczywistość ekonomiczna, bo 
niepewmość komjunktury jutrzejszej na- 

kazuje tembardziej opierać się ma zna- 
nych nam czynnikach przyrodniczych, 

których uwzględnienie wzmacnia prze- 
widywania ekonomicznego wyniku pra- 
cy w warsztacie rolnym. 

Uchwała pierwszego Zjazdu facho- 
wo - rolniczego, że należy unikać jed- 
nostronności w produkcji, rozkładać swe 
ryzyko ma większą ilość roślin upraw- 
nych i innych gałęzi produkcji, (z za- 

strzeżeniem stosowania zamierzeń tylko 
przez warunki naturalne wskazanych) ; 

mie straciła nie na swojej aktualności; 
należy jedymie podkreślić, ze szczegól- 
nym naciskiem, aby rolnicy nie lekce- 
ważyli warunków naturalnych co do- 

prowadziło wiele warsztatów: do fatxl- 

nego położenia, (np. te które rozszerza- 
ly produkcję zwierzęcą bez możności wy 
żywiienia inwentarza paszami z własne- 

go gospodarstwa). 
Kierownik każdego warsztatu rolne- 

go powinien rozważyć, czy rozdział po- 
wiierzchni uprawnej na poszczególne ro- 
dzaje użytków jest. przyrodniczo uzasa- 
dniony, gdyż każdy rodzaj gruntów wy- 
maga: traktowania indywidualnego i u- 

żyłikowamia we właściwy dlań sposób. 
Konieczność możliwie taniej produkcji 
ziemiopłodów wymaga  przędewszyst- 

kiem staramnej uprawy i doboru odmian 

majodpowiedniejszych dla różnych wa- 

runków przy wyzyskaniu genetycznych. 
cech plenności w nasionach selekcyjnycn 
przyczem nieodzowmość  perjodycznego 
doczyszczamia i nawożenia roli oraz rozło 
żenia nobót sezonowych dla jalknajwięk- 

szej ekonomi pracy prowadzi do konie- 
czności trzymania się choćby ogólnych 
ram racjonalnie ułożonego zmianowania 

więzienia 
Instytut Rolmy: il dawnej Alkademji śla- 
dy. Reszta płynęła dalej. 

Ohmary kajaków, łódek, łódecze mi- 

jają statek, który sapie, ale pnie się pod 
wodę uparcie, ` 

Wisła żyje pełnią swego sezont. 
Są naiwet alirakcje. W dużej balji pły- 

mie kilku wesolków. Przybijają raz po 
raz do ibrzegu, robią „rewję balijanzy“, 
zbierają parę złotówek i płyną dalej. 

"Tymczasem zbliża się koniec pierw- 

szego etapu naszej podłróży. Żyzne płasz- 
czyzny pól i łąk wiiślanych ciągną się 
długim sznurem. 

Od Kazimierza w spichirzach (drzemie 
dawne bogactwo rolniczej Polski. Stąd 
szły tratwy flisackie do morza z ziar- 
mem żytłniem i pszenicą sandomierską. . 

Sandomierz... Stare, dumne miasto 
królewskie. Na niedostępnej górze roz- 
łożone, wabi mallowniczością widoku i u- 
rokiem swej dawności, Kościoły z pierw- 

szych wieków. chrześcijaństwa polskie- 
go, dom sławnego dizejopisa Długosza, 
bramy murów starożytnych — :wszysiłiko 
top rzemawia potężnie, jak żywa księga 
przeszłości. Dlatego ma niec się zdały 
wszelkie opisy. у 

Świętokmzyski szlak krajoznawczy 

dobierając odpowiednio rośliny i gatun- 
ki. 

Technikę produkcji trzeba dopnowa- 
dzić do najwyższego poziomu, mie siać 
w złych warunkach, obsiewy nowemi ro- 
ślinami wprowadzać tylko pa przepro- 

wadzeniu prób i zapoznamniłu się dokład- 
nem z wszelkiemi wymaganiami tych 

roślin i zmianami, jakie one wnoszą w 

organizację gospodarstwa. Nawozy sztu 
czne traktować z rezerwą, by mnieanga- 
żować nadmiermego kapitału, którego 
nieposiadamy i nie narażać się na ry- 
zyko, a ziemię wzbogacać w pierwiastki 
pokarmowe przedewszystkiem przez sto- 
sowanie obornika, kompostów i nawio- 
zów zielonych. 

Wskazane jest zużytkowanie możno- 
ści ulokowiania jeszcze na rynku krajo- 

wym wcale pokaźnej produkcji owoców 
(mp. jabłek i śliwek) i warzyw, oraz 
wyzyskanie przez pszczoły właściwości 
roślin miododajnych 

W dziedzinie hodowli zwierzęcej nie 
mależy zniechęcać się kryzysem tej pro- 
dukcji, lecz zwracać uwagę na racjenal 
ną organizację tego działu i umiejętne 

dostosowamie wszystkich czynników w 
granicach istniejących możliwości, do- 

bierając odpowiednie pasze i prowadząc 
kontrolę postępów produkicji. Podstawo- 

wem zagadnieniem jest produkcja pasz 

we własnem gospodarstwie, Najtańszym 
sposobem żywienia inwentarza jest pro- 

dukcja dużych ilości zielonej masy na 
jednostce powierzchni. 

Przy wyborze zwierzęcej siły pocią- 
gowej należy kierować się wskazaniem, 

że przy obfitości pastwisk i przy glebie 

niezbyt zwięzłej pierwszeństwo będą mia 

ly woły, pozostawiać więc należy tyle 

tylko komi ile ich potrzeba do normai- 

nej zwózki z pola podczas żniw. Wiybór 
rodzaju inwentarzy dochodowych i okre 
šlenie ich rozmiarów stanowi przy urzą- 

dzaniu gospodarstwa zagadnienie miez- 
miernej wagi. 

W szczególności, utrzymanie krów 
mlecznych ma uzasadnienie w gospodar- 

stwach o dostatecznej ilości łąk, dają- 

cych siano bogate w białko, lub przy 
glebach, bez zawodu rodzących koniczy- 
mę czerwoną, w miejsc. gdzie susze 

ietnie nie wypalają da cna pastwisk i 
mieszanek na zielono, wreszcie tam, --- 
gdzie istnieje obfitość pasitewnych od- 
padków przemysłowych lub grunta ro- 

dzą obficie bumaki pastewne i brukiew. 
"Tam, gdzie obora mleczna ma uzasad- 
nienie, niskie ceny na mleko_ nietyłxe 
nie powinny skłaniać do obniżenia mle- 

   

czności lęcz przeciwnie należy dążyć do 
stopniowej poprawy mleczności gdyž 
wówczas opłaca się ona właśnie dopiero 
pnzy wydajności wyższej, niż przy ao- 
brych cenach. 

W gospodarstwach bez łąk lub o łą- 
kach kwaśnych, na ziemiach lżejszych, 

najodpowie dniejszemii są owoce: w tych 
wamunkach kosztem likwidacji części i 
talk deficytowej obory można bez wysił- 
ku finamsowego zaopatrzyć się w pod- 
wallinę przyszłej dochodowej gałęzi ho- 
dowlanej. 

Nie jest bez zmaczenia, że różne ga- 
tumki inwentarza dostanczają różnych 
rodzajów obornika, co pozwala na lep- 
sze doprawienie i użyźnianie roli. 

„W utrzymaniu zwienząt rzeźnych ko- 
nieczna jest większa ciągłość i ostroż- 
ność produkcji; zamiast rzucać się na 
wielką produkcję dużych partyj jednora- 
zówo, bezpieczniej jest stale przez cały 
rok przygotowywać i spnzedawiać różne 
opasy w umiarkowanej ilości 

Na tle opracowanego planu obsie- 

wów, nawoženia i produkcji inwentarzo 
wej, winma być opracowana i zharma- 
nizowana organizacja wszystkich dzia- 
iów gospodarstwa, które stanowią o roz 
chodach, więc: robocizny, pasz, zużycia 
materjałów magazynowych łącznie z ko- 
szitami ogólnemi. Pozwoli to na stworże- 
nie planu finansowego, ujętego w ramy 
budżetu, który zadecyduje o planie go- 
spodarczym. ; : 

d ala S La ai 

zaprasza ma. cudne wycieczki. Tu trzeba 
wszystko widzieć, niemal dotknąć, aby 
poznać bicie serca Polski. 

Nie dość jest! przejechać się do Kra- 
kowa, Poznania (lub w Tatry i powie- 

dzieć, że się kraj swój poznało. Trzeba 
jeszcze długich włóczęg po bocznych pol- 
skich drogach, na których rozsiane są 
prawdziwe perły. 

Dobrze to wiedzą wagabundy malar- 
sikie. Cały Sandomierz obsiadły 'cudacz- 
ne postacie w szerokich spodniach, roz- 
łożysłtych kapelliuszach słomianych i ma- 
lują wszystko, co się da i zachwycają się 
po swojemu. Sam mistrz ich, rektor 
Pruszkowski przylatuje tu niemal co- 
dzień na swej awionetce, (Widać warto! 

Tuż kolo Sandomierza wykopały ar- 
cheologi warszawskie całą wieś przed- 
historyczną, leżącą pod dzisiejszą wsią 
Złotą. Teraz jeżdżą tu móżne delegaty, 
(albo, jak ich zowią dolegaty — od do- 
legać) i po chałupach prehistorji szu- 
Ikaja. Widać warto! 

Na górze sandomierskiej wznosi się 
duży, biały gmach. To dawny zamek kró- 
lewski, pamiętaljący czasy Bolesławów: i 
Leszków. Dziś mieści się tu więzienie, 
Mocne mury służą sprawiedliwości. Ma- 
lum necessarium, ale nic mikt mie po- 
radzi. Ё 

Wiezienie sandomienskie to jedno Z 

ПНО 

OLBRZYMI POŽAR W NOWYM YORKU 
800 RODZIN BEZ DACHU NAD GŁOWĄ, 

PIĘĆ MILJONÓW STRAT 
Przed paru dniami podaliśmy tele- 

graficzną wiadomość o wybuchu po- 
żaru w Nowym Yorku. Obecnie nad- 
chodzą szczegóły katastrofy. Pożar 0- 
garnął w mgnieniu oka cztery wielkie 
bloki domów, w których mieszczą się 
teatry, kina, restauracje i publiczne 
garaże. 

Na nieszczęście panowała tak wie! 
ka wichura, że zmobilizowana z cate- 
go miasta straż ogniowa, nie mogąc 
opanować pożaru, poprzestała razem z 
policją na torowaniu drogi uciekają- 
cym w popłochu tłumom. Podczas tej 
ucieczki setki osób odniosły rany lud 
uiegły oparzeniu. Trzy tysiące samo- 
chodów spłonęło w zamkniętych gara- 
żach, a powiertzem wstrząsały nieu- 
stannie wybuchy zbiorników z benzy- 
ną. Pastwą ognia padły również wiel 
kie zakłady kąpielowe nad brzegiem 
morza. 

Kilka tysięcy osób, nie zdążywszy 
się ubrać, wyskoczyło z wody i 127 
biegło się po najbliższych ulicach w 
kostjumach kąpielowych. Musiała się 
zaopiekować nimi policja, która zgro- 
madziwszy nagusów w większe par- 
tje, rozdzieliła pomiędzy nich odzież i 
bieliznę, dostarczoną z  przytułków 
miejskich. 

Jak się okazuje, pożar wznieciły ba 
wiące się dzieci, które podpaliły leżące 
koło promenady stosy gazet. , 

Ponieważ promenada w Coney - 
Island jest zbudowana z drzewa — 
ogień rozszerzył się z błyskawiczną 
szybkością. 

Najdotkliwsze szkody poniosły zabu- 
dowania sąsiedniej dzielnicy Bungalów 
gdzie mieszczą się wille letniskowe. 

Przeszło 800 rodzin pozostało bez 
dachu nad głową. Szkody wynoszą 0- 

koło pięciu miljonów dolarów. 
  

W celi więziennej Gorgułowa 
Śledztwo przeciwko zabójcy prezyden 

'ta Doumera już zostało zakończone, wo- 
bec czego tenże już wikrótce stanie przed 
sądem, Jak % tej chwiili oczekuje Gor- 
gulow mw siwojej celi więziennej? 

Dopóki (toczyło się śledztwo, niemal 
codzień sprowadzano (go samochodem z 
więzienia do sędziego śledczego. Odbywa 
ły się dlugie przesłuchaniia i emocjonu- 
jące konfrontacje; lekamze psychjaftrzy 
przeprowadzali szczegółowe  badamia 
zbrodniianza; częstokroć wzywano go de 

obrońcy - adwokalta. Dzięki temu Gorgu- 
łow: nie odczuwał monotonji życia wię- 
zienniego, mógł wyładować swą energję, 
zmajdował upust idla swego chorobliwe- 
go temperamentu. : 

Obecnie madszedii krótki okres dni 
powiszednich. W jednym z paryskich 
„dzienników znajdujemy opis życia zbrod- 
miarza wi więzieniu Sante; według re- 
lacji osoby codzień się z nimstykającej: 

Gorgutow jest osadzony w obszer- 
niej celi w oddziale kiryminalnym. Jak 
się obecnie okazuje nieprawdą jest, jako 
by przebywał on w tej samej celi, w 
której ongiś osadzono mordercę Joures'a 
— Wiilena, 

Przy dnzwiach celi Gorgułowa usta- 
wiiony jest (posterunek policyjny, Iktóry 

przez calą dobę pilinuje więźnia. W celi 
w ciągu nocy pali się lampa elektrycz- 
na. Te środki ostirożności 'przedsięwziął 
dyrekltom więzienia by niedopuścić do sa- 

mobójstwa więźniia. 
Dzień jego rozpoczyna się 0 godz. 

   

  

Budżet po stronie dochodowej winien 

być opracowany ostrożnie, plony nale- 
ży przyjmować (tylko średnie, przecięt- 
ne, osiągame w' zwykłych warunkach. W 
granicach tegoż ostrożnie przewidywane 
go dochodu winny się zmieścić rozcho- 
dy gospodarstwa. ь 

Cały plan obsiewów, nawożenia i t. 

p. robiony pod znakiem jaknajtańszej 
produkcji: da rezultaty, gdy dojdziemy 
do ujęcia jego cyfry. W tej pnacy nie- 
'zastąpioną wolę odegra rachunkowość, 
jako opracowiany materjał z lat poprzed- 
mich, umożilwiiający zorjentowanie się 

w szczegółach produkieji, badaniu pnzy- 

czyn it. p. 

W dziedzinie wyzyskania materjatów 
dostarczanych przez rachunkowość rol- 
niczą jest wiele do dokonania. Dotych- 
czasowe zamknięcia i zestawienia ra- 
chunkowe, prowadzone bądź indywidu- 
alnie w majątkach, bądź przez biura ra- 

chunkowe, zbyt mało są wykorzystywa- 

ne (służą one głównie do obromy przed 
podatkami i do kontroli: obrotu gotów- 

ki) ; rachunkowość rzadko jest zużytko- 

wywanła w kierunku racjonalizacji wair- 

sztaltu rolnego i ulepszenia jego wyni- 

ków. j 

Nasze biura. rachunkowe nie wyko- 

rzystują metody zestawień statystycz- 
nych, jak również nie umożliwiają mol- 

nikowi rozwiązania zadania racjonali- 

zacji warsztatu przez porównanie wyni- 
ków rachunkowych jego warsztatu z 

większych 'więzień.. Niedaleko .w górach 

šwietokrzyskich jest majcięższe masze 
więzienie „Święty Krzyż”, Wobec niego 

sandomienskie to niemal pensjonat. 

„ Ale skąd tyle mowy о więzieniu ? 
Czyżby tam zaprowadziły nas przygody 

krajoznawcze ? 

„Ludzka rzecz — ciekawość. Przez ty- 
le lat miał człowiek pod bokiem Łuki- 

szki wileńskie, a nie mógł się tam do- 
stać. Nie było okazji. (Jeszcze młodzi, 
mieć możecie! — powiada Fredro.) A 0 

zwiedzaniu nikt nigdy nie pomyślał. 
Tymczasem w Sandomierzy przypa- 

dek zdarzył, że zdarzyła się okazja. Wi- 
działo się ma ekranie różme „Szare do- 

my* i inne kratki, więc tem ciekawisze 

było wrażenie mzeczy,wistości. 
Naczelnik więzienia — to wcale nie 

brodaty sadysta, ale miły i uprzejmy 
młody człowiek. 7 

Możemy się poszczycić naszem wię- 

ziennietwem. Wzorowy ład i porządek, 
wspaniała organizacja pracy. Więźnio- 
wiie nie siedzą bezczynnie. Pracują i pro- 

dukują. 
Sandomiierskie więzienie ma dwie 

specjalności: wyroby koszykarskie z wi- 

kliny i hodowla jedwabników. To ostat- 

nie stało się właśnie powodem naszej 
wycieczki do więzienia, Sandomierz ma 
bowiem najlepszą i największą hodowlę 

„wy kładzie się spać. Sen m- b 

6 rano od sprzątania celi, mycia się, 
śniadania. Gorgułolwia wyprowadzają na 
przechadzkę oddzielnie, nie razem z in-. 

nymi więźniami, W ciągu trzydziestu mi 

nut dzień w dzień, krąży on wokół po- 
dwiórza w towarzystwie strażnika. Mor- 
derca prezydenta nie (lubi spaceru, cš- 
wilądcza, że odciąga go od poważnych za- 
jęć. A pracy ma niemało. Nadzorca wię- 
zienny idajł mu (do klejenia papierowe heł- 
my dla pewnej firmy: mekilamowej, Dzię- 
ki temu Gongulow :w! więzieniu zarabia 

od 5 do 8 franków dziennie. Od czasu 
do czasu porzuca 'tę pracę i zagłębia się 
w” czytaniu biblji. Ozyta półgłosem, usi- 
łuje nawiązać mozmowę z dyżurują 
przy. drzwiach stmażnikiem, lecz 
trzymuje odpowiekzi. Obiąd przyz 
do celi o godz. 11 w.poł. jesłt. we: 
zwoity: biały chleb, zujpa i (talerz owo 

ców, a dwa razy na tydzień mie 

gółowi, który po dokonaniu m 

potrafił przez dłuższą chwilę ‹ 

pór kilku mężczyznom, obiad 
nie wystarcza, sprowadza więc sobie 

z iklamtymy ser, kiełbasę, jajka 
Piryzed paru dniami zgłeśjja się do 

więzienia pani, Gorgułowa, ” iwie- 

dzieć się, czy mężowi czego nie 
Dał odpowiedź pnzeczącą, 

O zmroku zazwyczaj Gorcut 

mierza dużemi krokami swa 
8-ej wieczorem po odmówi 

eny. Obok, m celi sąsiadując 
Ikim samym mocnym snem czło 

  

z, któ 

wynikami innych warsztatów wolnych. 
Należy stworzyć proste, jaś iš 

we do użytku metody dla um: 
wylkorzystania rachunkowości r: 
przez zawodowych teoretyków rachumko 
wości, lecz także przez praktyków rolni- 
ROW, 

    

    Ly 

Stworzenie w tej dziedzinie prostych 
metod wykorzystania materjałów posia- 
danych przez biura rachunkowe da mol- 
nikom bardzo silną broń do ręki w wal- 
te z obecnym kryzysem. 

Zjazd uważa kiartelizację wielkiego 

przemysłu za szkodliwą, o ile stwarza 
ona nierównomiermność poziomu cen na 

artykuły produkcji rolnej i przemysio- 

woj. > 

Kartelizacji wielkiego przemysiu mol- 

nictwo powinno przeciwstawič planową 

organizację hamdlu i przemysłu rolnego. 

Zjazd ponawia opinję, że dla zbytu nad- 
miarów produktów, nie dających się 

sprzedać indywidualnie na majbliższym 

terenie, a wymagających hurtowego han 

dlu, rolnicy powinni się skupiać w mo- 

ene przedsiębiorstwa łokalne, zdolne do 
dalszego łączenia się w organizacje nad- 

rzędne dla wyraźnie wytkniętych celów 

więć przedewszystkiem dla wywozu! jn'o- 

duktów zagranicę lub opanowania okre- 

ślonych rynków wewnętrznych. Jednak 

zjazd podkreśla z calym naciskiem, że 

koncentracja handlu i przemysłu nolne- 

go nie może się odbywać według jedne- 

go szablonu, lecz powinna uwzględniać 

MERA OO ORDERY OTTO OOZCOZECZOCIEA TOCK CYBER 

jedwabników w więzieniu Jeżeli orga- 
nizujemy mp. wiśród kolejarzy propa-. 
gandę pszczelnictwa, to podobnie należy 

propagować hodowlię jedwabników. Po- 
mijając już wartości humanitarne pra- 

cy, podkireślić należy wielką dochodo- 
wość tej hodowli. 7 

Liście morwiowe sprowadza 5е Z 0- 
kolic, posiadających większe ilości mor- 
wy. Założenie własnej plantacji morwy 
jest kwestją odpowiedniego klimatu. 
"Więzienie sandomierskie plantację ta- 
ką już założyło. 

Jak się odbywa przebieg wychowu 
jedwabników? Z dziesięciu gramów za- 
rodku drogą nagrzewania w wylegarni 
wyprowadza się małe robaczki, którym 
daje się odrazu liście morwowe. Gąsie- 
niczki te rosną i po tygodniach 
zaczynają się oplatać t. zw. oprzędem. 
"Tem właśnie oprzęd zbiera się i sprze- 
daje przetwórcom. 

Dziesięć gramów zarodku kosztuje Š 
zł. — Otrzymuje Się z tego okolo 20 kz. 
oprzędiu po 10 zł. za kilo. (Czysty zysk 
qrzy minimalnej pracy!) 

, Cała hodowla tinwa 6 tygodni. Tego- 
roczny plon w: Sandomierzu dał około 
stu kilogramów oprzędu — czyli niemal 
tysiąc złotych za pracę latwą, ciekawą 

i zostawiającą dużo wolnego czasu. 
Gdyśmy zwiedzali więzienie, pnzyby- 

badacza literatury 
Dnia 15 bm. zmarł 

polski prof. Jan Czubek, zasłużot 
przez źródłowe biografje Kochowskie 
go, Wacława Potockiego, i J. Ch U 

Paska. Zmarły wydał wzorowo pisrg 
Fiotra Kochanowskiego, Pisma polit W MI 
czne z czasów pierwszego bezkrólewi 
Archiwum filaretów i  filomatów, sz W naj 
reg uiworów Słowackiego, pisma Ki ePtczech 
sińskiego, Konopnickiej, i in. Thuma/YP9Weo 
czył Sotoklesa („Edypa* i „Antygo/Tików 
nę') i drobne poezje klasyczne. W. 9 7 
dał w r. 1592 tłumaczenie „Iljady“,a S 
r. 1895 „Poezje Katulla“. Ś. p. pro, 17“ 
Czubek był tługi czas profesorem gij 5" 
nazjalnym w Krakowie, a ostatni "Weg 
czynnym krajcwym członkiem Wydzii с ® lu filologicznego Akademji Umiejeta“““ 2081 ści. Zmarły cho:ował dłuższy czas ОНО 

Zgon zasłużonego F 

znany uczoł 

w chwili zgonu liczył 83 lata. | z. 
o Z zylbowcar 

KSIĘŻNA EGIPSKA pacim 
STRZELA DO KUPCA PS _ 

PA RYSKI EG R kopa trza 

   
Księżna egipsya Mansour, z pocho-Fińska & 

dezmia. Francuzka, która przed laty wyyła bardz 
szła zamąż za sioitnzeńca króla Faudazez burn 
a potem rozwiodlasię z mężem, otworzy, I 1nocze 
ła niedawno iw potliżu Champs Elyseet. ;%3 % 

i fran 
luksusowy salon - herbaciarmię, leka W Los 
otwarty również winocy. famę, na 

Do lokalu zacąodził m. in. pe” iek stones“ 

       

   

   
    

      

   

    

   

  

   
   

   

  

młody sekretarz jdner z na; de udział 
szych kupców: n=oug lipca d 

zakochała sie n est "| 

= dęd 
+ LONDY 

Wandji i 

oczyńs 

Gesi $Powy Ni 

; zakończ 

ska Wic 
ali wszy: 

- ';_‘Б'пт wy 

28, 3:6, 6 

2 cor [ap] 
bERLIN 

Fochodo 

, właściwości każdej produkcji 1 warun ( 

  

     
  

   

  

  

- kę poszczególnych czręgów a nowot „i 
jddyńczych, ważniejszych = Jin: sę” Ai 

ści. х f 
Zjazd domaga się, aby kartele prze! W 

myfsłowe zastosowały specjalne ustęp: sg 
stwa przy sprzedaży rolnikom tych t0-w druż! 
warów, które są bądź śngldkiem ,produketnie z 
cji rolnej bądź artykułem codzienne; *0wicz 

kionsumeji rolnika, i przekazuję Prezy! 
djum Związku opracowanie odpow'ed_ i 

   

nich wystąpień. dr "e 

Zjazd zwraca się do Pirezy: та йу «wa 
z winioslkiem o zwołanie rolników nhqyróci 
3-ci Ogólnopolski Zjazd z progrememy„_; 
przewidującym opracowanie środków |. 
wniosków skierowanych kiu planovemipą Ka 
zorganizowaniu uprzemysłowienia i Zbyjpamsztac 

tu prodnktów rolnych. $ 

Zjazd stwierdza, że rolnictwo pot 

si dotkliwe straty, sprawione system: 
tycznem obniżeniem produkcji buraż4 nie m 

cuknowego, wobec czego należy dokona/Nielicz 
rewizji ustawy cukrowej w kierunku wfstwowj 
datnego podniesienia spożycia cukru ni przys 
rynku wewnętrznym, w celu przywróce: zdro 
nia dawnego areału pod uprawę buracy nad 
ika 'cukrowiego. pą z ca! 

Zjazd uważa stosowanie surówki spi 2 i 
rytusowej do (celów technicznych Jais 
poważny środek dla zużytkowania ziemi 2° 
mialków. i wyraża postulat, aby trudno łodzie 

ści, stawiane dotychczas wozpowszechnij Grodn. 
miu surówki, były całkowicie usiunięt 

     

    

    

    

    
    
     

  

   

  

ła pantja więźniów politycznych. koło 
Komuniści, i Tej. 

Rzecz charakterystyczne. Nawe: dlu! e! 

goterminowi więźniowie kryminalni |“ 

niechęcią do mich się odnoszą. Na ws от 

kie podszepty i podszczuwiamiia odpowiaV naijs 

dają zimną obojętnością. estes 

Między więźniem a kamzącą go sw 
wiedliwością rozciąga się łagodzący m 
most humanitaryzmu, Więzienie jest p 
zbawieniem wolności, ale nie kotowni 
ale mie lochem. W pracy można częścił: 
wa zmaleźć ukojenie. 

Tylko mili przyjaciele i zamknięc |! ‚ 

już komilitoni ideowi komsomolców wieałk ina 

jeńskich robią swoim zwyczajem rumoioszylo 

  

   

    

   

i wprowadzają destrukcję w codziemmyjąc pr 

tryb życia więziennego. Gdzieby ich ta wi 

kto zainteresował hodowlą  jedwabniłarą ki 
ików! Przecież trzeba robić szum dok 
siebie, udawać indywidualistów, in:elNadeho, 

lektualistów i licho wie, Kogo. 
Nasze więzienia są stanowczo za рО ® оК; 

rządne | za łagodne dla burzycieli k 

tury eurcpejskiej. " 
Przy okazji trzeba 

do „Swietego Knzyža“. Može tam Ol 
się locum odpowiedniejsze, o czem ni 

zwłocznie naszych pegazujących bucefaawiony 
łów komsomolskich powiadomimy. _ vsze k 

Nie wszędzie przecież hodują jedfe mu 

wakmilki. Tad. 0. zuje «
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ad W najbliższym sezonie w Rkón w 
= iz ios odbędą się ciekaiwie zawody 
'łHma//PSWwcowe z udziałem najlepszych za- 
tygo! ników z całej Europy. / 2 
e. W Do zawodów tych zgłosił talkže swój 

ы jdział Aeroklub Rzeczypospolitej Polski 
polska „składa     

  

Ronem się z ы ro. vare ck e 

R „ rzedstawiciel! : 

statnij owego. K- wk ы 
у агіпптя‹-‚іъ' składającej się ogółem z 14 
ejętni został prof. Lilbasiewicz, 7 5 kie- 

pwnietwo grupy sportowej objął p. 
ŽAS k urzyńs 

  

y masi dłyspowują dwoma 

zybowcami konstrukcji inż. Grzeszczy- 
oraz samalotem dy hołowania i sa- 

hochadem do wyciągania szybowców na 
part. 

Obs spmybowce zostały uiundowańe i 
kopatrzane x instrumenty pokładowe 

A 

  

pocho-Fińska drużyna olimpijska podejmowana 
ty ła bardzo uroczyście w Nowymi Yorku 
Faudązez burmistrza miasta. 

Jednocześnie z Finnami 

  

Ławiła przez 
pora wa dni w Nowym Yorku drużyna hołender 
lyseegą į francuska. 

lekaj W Los Angelos wybudowano olbrzymią 
[amę, na której znajduje się duży napis:— 

. „0s Angelos pozdrawia świat i zapewnia 
perriekaterskie przyjęcie każde, który weż* 

je udział w Cz=eijskich igrzyskach od 
$ lipca do 14 sierpnia“. Pozatem brama 

jest ozdobiona  flagarii _ wszystkich 

  

* LONDYN. PAT. — Po mistrzostwach 

landji i poludziowej Angiji Jędrzejowska 

znaw: raite wyniki    
    

  

cczyński osiągnę! 

"pali wszystkie spotkania. W : ostataim dniu 
„Jam wygrał z Włochem el Bono 8:6, 

$ 3:6, 6:1. Rezerwowy jaennecke odniósł 

  

BERUN PAT, — W czose zawodów 
sochodowych na & ZW pt. sia rym 

zkim wielką nagrodę: Niemiec zdobył Ru. 
Walt, A 

+ & „й . * atu W szeregach Adu W SZETEgAĆ 
e przej W 
"ustęp: 

  

й 

najbliższym czasie znany Środek po 
1 P.p. Leg. Pi » wyjeżdża do pod 

rążówki czynnej, ego zastąpi 
ych 0 Ay druž iegunów m jeszcze, lecz 
roduk'etnie zapowiadający przyszłość 
ziennejdowicz |; { 
Prezy: 
ow adj_ > 

Эг “ч 

   
    с 

       
się 

ków ni 
remej 
dkow į. 
LO emi po 
a izby 

[wróciła Sięrkarta w książce wycho- 
rania i urabiania młodzieży szkoi- 

całodziennej pracy przy zeszycie 
acie nastąpiły wakacje. Część 

: ła na wieś ma letniska, ażeby 
> potojyć w pełni rozkoszy letniej swobody 
stemażniistwa, druga część zostala w mieś- 
bura nie mając możności wyjechania, 
łokonaj Nieliczna stosunkowo grupa uczniów 
mku włstwowych szkól wyjechała do obo- 
ikiiu ni Przysposobienia wojskowego, gdzie 
ywrócd: zdrowej i racjonialnie prowadzonej 
> buracy nad wyszkoleniem  wojskowem, 

23 £ ealym mozmachem oddawać się 
sp Jemnošciom, jakie niosą słońce, czy 

h jaki Powielrze, wodą il nieogramiczona 
a ziemęStrzeń naturalnych boisk. 
trudno Młodzież kresowa pochodząca z Wil- zechnił Grodna, Smorgoń, Oszmiany, Woł- 
iuniętćySka, Bialegostoku, Suwałk, Borun, 

jUstowa i innych miast zgromadziła 
W! obozie D. O. K. IM, w Grandzi- 

koło Grodna. Są to uczniowie klas 
i 7-ej. Przyjechali ma trzytygodnio- 
bóz, celem uzupełnienia wiadomości 

  

   

   

   
   

      

     
   

    

eSieśmy ma otwamciu obozu, przy 
częciu pracy według ustalonego 

ty lipea. Pogoda słonecma. W 
ili przewalają się chmury, warcząc 
108 grzmotem. Grupa ofice- 

. | PRzepowiada deszcz, ponieważ usta- 
mknięc| tradycją tego wymagała. Stało się 
ów wiek inaczej, Jastorawe, ciepłe Słońce 
l rumokoszyło najmniejsze wątpliwości, za 
dziemyjąc promieniami 600 uczniów usta- 

szeregi. 

   

    

ich ta: wi %, 
iwabnipatra, komend zakończonych  sakra- 
dokołtalnem „prezenttuj broń”, i 

„ inielNadchodzi kierownik Okręgowego U- 
D. O. K. III pplk. Marjan Frid- 

| Za poj W otoczeniu oficerów z dowódcą 
y Mir. Antonim Starakiem ma czele, 

CET inspekcyjny odczytuje rozkaz, 
tora Państwowego Urzędu W. F. 

ieV słowach mocnych, obrazowych, nie 
bucefaawionych romszmtyzmu przypomina 
ly... wsze kwoki młodego ruchu w dzie- 
ją jedje przysposobienia 
d. 0. gzuje obowiązki dorastających oby- 

em ni 

„ Wilnie ta gałęź sportu znajduje licznych 

"J00K6ŁA OLIMPJADY 

Jedrzejowska I Yłoczyński górą 
w 

i setach 6:3, 6:0, 1:6, 2:6, 6:1. Niemcy zdoby 

+= tariaccjoła zdobywa nagrodę Niemiec 

„c2tdle oboz p. w Grandiczachk-Grodna 

wiojskowego.. 

SL OWO 

  

  

PIŁKA 
KRAKÓW POK 

nRAKOW PAT. — Reprezentacja Krako- 
wa pokonała reprezentację Wiednia „Wa- 
cker* 2:0 (2:0). 4 

Reprezentacja Krakowa składała się z 
graczy krakowskich drużyn ligowych. Wa- 
cker był w pełnym składzie z wyjątkiem 
bramkarza, jako bramkarz  Wiedeńczyków 

NIEDZIELNE M 
KRAKÓW PAT. — Mecz o mi- 

strzostwa ligi Wisła — Ruch miał wy 
nik remisowy 1:1 (0:0). 

* * * 

pnzez Wydział Lotnictwa Cywiilmego Mi- 
nisterstwa Komunikacji 

Aczkolwiek udział w zawodach w 
Rhón zespolu polskiego nosi tym razem 
przedewszystkiem charakter maukowy, 
to jednak zawodnicy nasi będą mieli o- 
kazję wykazać duże postępy: w litej dzie- 
Limie lotnictwa, poczynione przez Pol- 

w ostatnich latach. 
Piseąc o szybownietwie mie można 

pominąć milczeniem faktu, że u nas w 

  

kę 

zwolenników wśród członków świetnie 

г ającego się iw ostałtmich czasach 
Aeroktubu Wileńskiego. Niestety brak 
odpowiedniułt aparatów i srodków. finan- 
sowych zmusza (tych ludzi do 'wielkiego 

wysilku, celem zapewnienia szybowni- 
chwu wilieńskiemu należytego rozwoju. 

zas. 

POZNAŃ PAT. — Mecz o mistrzo- 
stwo ligi. Warta zwyciężyła Polon;ę 
2:0 (1:0) — zasłużone zwycięstwo go 
spodarzy „dla których bramki zdobyli 
Nowacki i Szerike. Gra na niskim po 
ziomie, w drugiej połowie bardzo chao 

   

Ziapowiadamy mecz piłkamski o mi- 
strzostwo klasy „A'. pomiędzy 6 m. p. 
Leg a Laudą został wczoraj odwołany. 

TRENERKA LE 
Dzięki inicjatywie ośrodka W. F. z 

dniem jutrzejszym rozpoczyna się miej- 
scowy kurs gier i zapraw: dla lekkoatle- 

tek wileńskich. 
Na kurs mogą się zgłaszać panie sto- 

warzyszone i niestowanzyszone.  Zgło- 

CRESOVIA — МА 
1:1 — (0:1 

Na boisko pokryte wodą iwychodzą 
drużyny Makkabi i Cresovia, by zmie- 
rzyć swe siły o mistrzostwo kilasy „A“. 

BPPN. — Grę rozpoczyna Makkabi —- 

oddając piękny strzał do bramki miej- 
scowych, lecz bramkarz jest na stanowi- 

sku. 
Ze strony Cresovii następuje rewanż 

jednak strzały najlepszego na boisku Po- 

borennego chybiają celu. 

Następują zmienne ataki — pilka 

wędruje od bramki ku bramce, wresz- 
cie Makkabi zdobywa goala. 

Po przerwie przewaga gry Cresovii; 
wynik remisowy zawidzięcza Makkabi 

TRENERZY PIŁKARSCY 
ię dowiadujemy, dotychczasowy tre 

ner WKS 1 p.p. Leg. p. J. Truchan zosiał 
zaangažowany przez Wil. O. Z.-P. N. do 
Baranowicz, gdzie będzie prowadził trenin- 
gi w drużynach piłkarskich: 78 p.p. i Ma- 
kabi. = 
— $улайсгу 10 о ремпет zainteresowaniu 

Wil. O. Z. P. N. prowincją, czego jak do 

MECZ PIŁKĄRSKI S$ 
W najbliższą niedzielę na stadjonie w 

Sztokhoimie odbędzie się mecz piłkarski 
Szwecja—Austrja. ; 

Szwedzi wystawiają drużynę: Vidłund, 
Samuelson, S. Anderson, Nilsonn, Gustav- 

państw, które przysłały swe reprezentacje 
na Olimpjadę. 

Każda reprezentacja, która przybywa 
do Los Angelos, maszeruje z dworca przez 
miasto do ratusza, gdzie jest oficjalnie wi- 
tana przez ourmistrza i otrzymuje symbo- 
liczny złofy klucz. 

Według pogłosek, krążących w obozie 
fińskich ie<koatletów, Nurmi wskutek kontu- 
zji nie będzie startował w biegu maratoń- 
skim. Sadzić jednak należy, że są to tylko 
pogiosk', mające wyrobić znanemu biega- 
czowi jeszcze większoą reklamę. ZAS. 

mistrzostwie Walji. Mistrzostwa te rozegra- 

'€ zosłai, w Newport w ubiec'ą sobotę i 

niedzielę. 

zwycięstwo nad Palmerim po ciężkich 5 

ly mistrzostwo grupy europejskiej i wałczyć 

będą o wejście do finału z Ameryka. Tu 

Niemcy mają małe szanse. Finał rozegraay 
będzie między Ameryką a Francją. 

—— 

doli Cariacciola na samochodzie Aliaroneo 

įvzed Muvołarim. 

W.K$. 1P.P. Leg. 
Jednocześnie komunikują nam, że drugi 

gracz tego klubu Halicki zwrócił się do kie- 
rownictwa sekcji z prośbą o zwolnienie, lecz 
otrzyimai wykreślenie. 

zas. 
DE ` Od jednego z naszych czytelników, a 

zarazem człowieka jednego wz klubów 
ppiłkarskich w, Wilnie L. otirzymujemy 
garść szcegółów, dotyczących wyjazdu 
do Warszawy grupy piłkamzay wileńskich 
na ubiegły mecz Polska —: Szwecja i 
niewłaściwego (postępowania "PZPN w 
stosunku do wycieczkowiiczów z Wilna. 

Mecz Polska — Szwecja, ukończo- 
ny tak świetnem zwjycięstwem reprezen- 
tacji polskiej skupił przedewszystkiem 
na stadjonie Legji 22 najlepszych pił- 
karzy tych obu państw od których 
sposobu gry możma było nauczyć się i 

imnym graczom. 

Zrozumiały to przedewszystkiem kie- 
rowmictiwa dwuch czołowych klubów wi- 
leńskich, mianowicie 1 p. p. Leg. i Og- 
niska, które korzystając z wolnych ter- 
minów od spotkań o mistrzostwo Wilna, 

postanowiły wysłać swych graczy na 
mecz do Warszawy. 

Prezes Dyrekcji Kolejowej w Wilnie 
— pisze (dalej masz czytelnik — p. inż. 
Falkowiski rozumiejąc znaczenie tej wy- 
cieczki, specjalnie na: tem cel użył od 
dzielnego wagonu, ażeby gracze mogli 
dobrze się wyspać i jeszcze z większym 
zapałem śledzić przebieg talk emocjonu- 
jacego meczu. | 

Widzimy więc. że iłfym razem nasze 
wiładze dołożyły wszelkich starań, aby 
dać możność piłkarzom wileńskim przy- 
glądania się tym zawodom. 

Gdy przypomni jednak ktoś, mowi 

TRAGEDJA 
WILNO. — Wczoraj przed wie- 

  

wateli i cel, do którego w miarę sił mu- 
szą dążyć, A/ pracę obózową ujmuje w. 
'zdamie: 

„Nad rzekami, w lasach, po górach, 
niemzadkio pod skrzydłami matki - nau- 
czycielki! historji majbliższego otoczenia 
wośnie due hmłodzieży, aby mogła, chcia 
ła i musiała kiedyś przewodzić wiolmoś- 
ci, bramy, potężne na rubieżach budować, 

których sily wrogie nigdy mie przemogą 
i swemi barkami wielkość i mocarstwo- 
wość własnego państwa wymioślej pod- 
pierač“. 

Hymn: narodowy. Sziamidan majesta- 

tycznie, jakby wyłezuwiając powagę chwi 
li płynnie wychodzi na wierzchołek ma- 
sziu. 

Część oficjalna skończona. Ppłk, Fri- 
drich rozpoczyna przegląd obozu od przy 
jęcia defilady. Udaje się więc w kierun- 
ku alei, przechodzącej przez środek obo- 
zu, Po drodze wita: się z delegatkami obo 
zu żeńskiego, które dłla podkreślenia so- 
Tidarności przybyły ma uroczystość ot- 
iwarcia. Wszystkie ubrane odświętnie, z 
odznakami i orderami ma kołnierzach į 
i piersiach godnie reprezentowały płeć 

piękną wśród dziarskich synów Marsa, 

Orkiestra napełnia lasek obozowy 
melodją marszową, Kompanja elastycz- 

mie wybijając tempo defiluje przed 
władzami, poczem rozchodzą się do na- 
miotów. 

(Goście w otoczeniu kadry instruktor ż 

| RA uel Pa ty się dziwom i cudom życia ol k „57% z е т 
РХЁ‘\тіе pzy każdym namiocie, można wii pdikaliża 6 Wa czę 
zobaczyć co: inai czów ilnie 8 

pe i udka dać jaj; Wiłkomierskiej 38. Z pomocą tonącej ! plikowany materjal: 2 ła jej starsza si Be kamienie, szyszki, wapno, cegła. dostar- zda i : ERN 
pako ii wojalkom ogromnej ilości omdlałą już dziewczynę na mieliznę. slów i Ikoncepcyj. Z przyjemnością Be. kta Bubinó 
zadrzymuje się wzrok na orłach, niedź. WEZ ONA 
wiadkąch, herbach, momogramach, ba, WAna ratunkiem, nie zauważyła, że tuż 
portretach mawiet, wykonanych nieraz ła, zawsze aktualna — posiłek pod roz 

и Н ® 51 - bardzo artystycznie, ' X žažystymi ЧЕЛ ча Waza” 

4 Wstaw ponzeiek I cygtość dopej- Przy stole wywiązuje się rozmowa 
a ia o ы ktę_ 1% tematy różnorodniejsze, może tem 

kę domy się mad brzeg Niemna, któ- „jepa:ye, że nie pozbawione zalotności i k mkadói nia! swioich falach ujętych kokieterji niewiściej, Wszyscy się bawią 

(oo E nei , pływalni qogkonale. Sypiąsię dowcipy. opowiada 
ARON YCH Lot) most setki młodych pyą, wspomnienia. Małarz na poczeka- 

PO age W BAĆ niu robi karykatury osób  majbardziej 
Czeka nas miespodziaska, zawsze mi-charakienystycznych, najdostożniejszych. 

NOŻNA 
ONAŁ WIEDEŃ 
grał zawodnik krakowskiej Makabi Eisner. 
Gra była cały czas otwarta, stała na bar- 
dzo wysokim poziomie technicznym. Bramki 
dla drużyny krakowskiej zdobyli w 28 mi- 
nucie Czulak i w 35-tej Pazurek. Sędziował 
b. źle i chaotycznie Lieberman. Widzów — 
6000. 24 

ECZE LIGOWE 
tyczna i brutalna. Ofiarą brutalnej gry 
padli obaj bramkarze, na szczęście bez 
poważniejszych następstw. Od wiek- 

szej porażki uchronił warszawską dru- 

żynę doskonały bramkarz  Kisieliński. 

LWÓW. PAT. -— Mecz o mistrzo- 

stwo ligi. Pogoń pokonała Warsza- 

wiankę 2:0 (1:0). Lekka przewaga Po 
goni. Sędziował Gumplowicz. 

MECZ 6 P. P. LEG. A LAUDĄ NIE DOSZEDŁ DO SKUTKU 

Obie te dnużymy podzieliły się zgodnie 

dwoma punktami bez walki 25. 

A 

KKOATLETEK 
szenia przyjmuje się ma stadjonie Okr. 

Ośr. W. F. od godz. 18 do 19, Kierow- 

nietiwo ikursu spoczywa w wytrawnych 

rękach zmamej lekkoatletki polskiej p. 

Cejzikiowej. 
  

KAB! — SUWAŁKI 
swemu bramkarzowi, który do gry wło- 
żył dużo poświęcenia. 

Po 10-ciu minutowej chaotycznej 
grze następuje przebój Soborennego, któ 

ry strzałem w dolny róg wyrównuje. 

Maąkkabi wykazało przeciętny poziom 
gry drłużyn „B* klasowych, a: Cresovia 

za wyzjątikiem Soborennego, Sidorowicza, 
lewo - skrzydłowego i prawego obnoń- 
cy iechmioznie słaba. 

Bramkarz Oresovii nie miał pola do 
popisu. Najsłabszy na boisku był gracz 
Cresovii Ziońko I, który wykazał cal- 
'kowdty brak pojęcia © grze. 

dzia bardzo słaby. 

      

  

    

  

Publiczności 
s 0. malo. 

BIORĄ SIĘ DO PRACY 
tychczas— nigdy jeszcze nie bywało. 

Treningi WKS. 1 p.p. Leg. objął znany on 
giś reprezentacyjny gracz Wilna p. G. Niko 
łajew. 

Znając bogate doświadczenie na polu pił 
karskiem tego trenera, należy przypuszczać, 
że pod jego kierownictwem drużyna miasta 
Wilna_poczyni jeszcze większe postępy. 

ZWECJA— AUSTRJA 
son, Halbranson, Johanson oraz Svenson-- 
„Jak widać, większość graczy to uczest- 

nicy ostatnich zawodów Polska — Szwecja. 
Świadczy. to o tem, iż Szwecja wystawiła 
przeciwko Polsce. najlepszą jedenastkę. 

PIŁKARZE WILEŃSCY RNG: POSTĘPOWANIE 
д 

p. L. z uczestników, wycieczki o Naszym 
Polskim Zlwiązku Pilki Nożnej i o po- 
traktowaniu pnzez niego piłkarzy wileń- 
skich to wiprost miedobrze się robi. 

Oto jeszcze w dniiu 6 b. m. ukazał | 
się komunikat! WOZPN w którym wyraź- 
nie było powiedziane, że PZPN posta- 
nowił dla klubów „A klasowych . do 
dnia: 7 lipca r. b. w ldnodze zamówień 
pocztowych sprzedalwać po 15 sztuk bi- 
letów: siedzących w cenie 1 zł. 50 gr. 
na mecz pilki możnej Polska — Szwecja 
Kluby mogą Się zwracać bezpośrednio”, 

Tymczasem gdły przedstawiciele wy- 
żej wymienionych klubów wileńskich u- 
dali. się do sekretarjatu PZPN w Wiar- 
szawie celem nabycia zamówionej ilości 
biletów, seknetanz tego związku oświiad- 

czył, że nie o tem nie wie. że bilety 
zostały mwyslame, i. tid: i ted. Dopiero na 
wiielką prośbę wilniam, «w drodze wyjąt- 
Ikowej łaskii sprzedali biletły vr cenie 1 zł. 
50 gm. lecz ma miejsca stojące. 

Tyle w owym liście wysłanym do re- 
dakcji „Słowa* podaje p. Г. . 

Od siebie jednak możemy dodać, że 
aczkolwiek był to mapozór błahy wy- 
padek to jednak tem niemniej świad- 
czy om o miebytwiałłej igmorancji, jaką 
panowie z PZIPN (darzą. swych ikolegów: 
prowinejonalnych. Uważamy jednak, że 
podobne wypadki kompromitują przede- 
wszystkiem _ członków  iwymienionego 
zwiiązkiu i chociażdy dla tego mie mogą 
mlieč miejsca nia przyszłość. гат. 

DZIEWCZĄT 
przy mieliźnie czai się zdradziecka 
giębia. Nieszczęśliwa trafiła właśnie 
na to miejsce i momentalnie poszła 
na dno. ` 

Zorganizowana przez okolicznych 
mieszkańców pomoc zdołała wydobyć 
już tylko trupa dziewczyny, która, ra- 
tując siostrę, sama poniosła Śmierć. 
Sabinę Bubinównę, która uległa wstrzą 
sowi nerwowemu, odwieziono do 
szpitala Sawicz. 

Czas leci, pora myśleć о odwrocie do 
miasta. (Gospodarze serdecznie żegnają 

odjezdżających. Córki! Ewy mia pożegna- 
nie rzucają wymowine przydługawe spoj- 
rzenia —. łono matury ułatwia zbliżenie 

Dzień następny w obozie wstanie 

-af sefermejsozod "errata" yny, EL tO 
opzid sruposAy Azuq, "Amd: urotyeuz pod 
dynie widoczny ślad na duchu i ciele 
ы Józef Lewon,wolwer, podejrzany rzucił się do ucieczki, z Lipówki. R uczestników. 

sida 
Poniedzialek! 

Dziś 1 8 

Kamila 
jatre 

Wincentego 

Wscnód słońca g. 3.57 
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SKARBOWA 
— WALKA Z. PRZEMYTEM TYTO- 

NIOWYM. Władze skarbowe zaniepolko- 
jone conaz bardziej rozszerzającem han- 
dlem wyrobów tytoniowych sprowadza- 
nych nielegalnie z Litwy i Łotwy wyda- 
ly ostatnio zarządzenie przewidujące bar 

dzo wysokie kary tak na sprzedawców 
jak i nabywców tych wyrobów. Winny 
sprowadzania tytoniów «u zagranicy ule- 
gną kamze do 2700 zł. za 1 kiig. zaś na- 

bywca zapłaci tysiąc złotych grzywny. 
Nieodnzeczy będzie jednak stwierdzić 

że najskuteczniejszym sposobem walki z 
przemytem jest polepszenie jakości wła- 
snych wyrobów, ico jeśli chodzi o Wiilno 
jakoś nie słychać. Przykładem może słu- 
żyć Pomorze ze swemi „Parytasami'. 

MIEJSKA 
FUNDUSZÓW NA BUDOWNI- 

STWO NIE BĘDZIE, Komitet rozbudo- 
wy otrzymał od władz państwowych po- 
wiadomienie, że nie otrzyma więcej fun- 

duszów na budowmiciwo miejskie. W 
związku z tem nadzieje na ożywienie 
sezonu budowlanego spełzły na niczem. 

— DALSZY SPADEK WPŁYWÓW 

PODATKOWYCH. W ciągu ubiegłych 
dwóch tygodni. do kas miejskich wpły- 

neto zaledwie 20 proc. należności podat- 

kowych przewidzianych na miesiąc li- 
piec. 

— ZADRZEWIENIE MIASTA. Ze 
statystyki, ogrodnictwa miejskiego wy- 

nika, że w roku bień .w: różnych ipunk- 

tach miasta  zasajdzono 550 nowych 
dnzeiw. Ścięto jest dotychczas 50 drzew, 

jakoby starych i spnuchniałych. Pow- 
ściągliwość pnzy niszczeniu, starych 
drzew byłaby bardzo wskazamia. jeśli zwa 
żyć np, tnzebiemie zadrzewienia w dziel- 
nicy Anttokolskiej przeprowadzonej bez 

żadnej potnzeby. L 
— ZASILKI REZERWISTOM. Do 

referatu wojskowego wpłynęło już kil- 

kanaście podań o zasiłki z racji powo- 
łania na ówiczenia wojskowe. Większe- 
go jednak zainteresowania zasiłikami że 
strony rezerwistów, jak dotychczas nie- 

ma. ‚ 
— PRZED PRZEJĘCIEM EGZEKU- 

CJI PODATKÓW PRZEZ PAŃSTWO. 
W związku z przejęciem przez Izbę Skar- 
bową. egzekucji podatków miejskich, co 

ma nastąpić jeśli chodzi o Wilno zdniem 
1 września staje się aktualną sprawa 

zatrudniemia b. pracewników: miejskiej 
egzekucji. Otóż okazuje się, że władze 
skarbowłe zgadzają się mia. przyjęcie czę- 

ści tych pracowników wammkując jed- 
nak udzielenie posady. złożeniem kaucji 
i poręczeń. Dużą rolę przy: przyjmowa- 
niu będą odegryiwały kwalifikacje i 
lata służby. 

RÓŻNE 
— WYCIECZKA POLAKÓW Z AME 

RYKI. W przyszłym 'tygodniu ma zwie- 
dzić Wilno wycieczka Polonji Amerykań 
skiej, która w. liczbiie kilkuset osób przy- 
była onegdaj do Gdyni. 

— PRZED ODWARCIEM KOMUNI- 

KACJI LOTNICZEJ. W połowie sierp- 
nia projektowane jest. otwancie komuni- 

kacji lotniczej ma szlaku Warszawa — 
Wilno — Ryga — Talin. 

W: związku z tem prace przy dosto- 
sowaniu lotniska w Porubanku już się 
rołypoczęły i potriwają nie dłużej jak tnzy 
ty godnie, 

— WALKA Z CHOROBAMI ZA- 
KAŻNEMI. Władze sanitarme zwróciły 

    

uwagę na coraz częstsze wypadki zasłab 

JAK MINĘŁA NIEDZIELA SPORTOWA KRONIKA 
UDZIAŁ POLAKÓW 

polit) W MIĘDZYNARODOWYCH ZAWODACH SZYBOWCOWYCH 

nięć na tyfus wi mieście. Wraz ze zbli- 
żaniem się jesieni zachorowiania na ty- 

fus będą coraz liczniejsze, więc już o- 
becnie odnośne czynniki! myślą nad środ- 
kami zawadczemi. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
HELIOS — „Spór o sierżanta Griszę”. 

HOLLYWOOD — „Bezbronne dziewczę“ 

CASINO — „W pogoni za miljonami". 
PAN — „Na zachodzie nie było tak źle”. 
ŚWIATOWID — „Wieczny Płomień". 

STYLOWY — „Serce na ulicy”. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— ROZPRAWA NOŻOWA W TRYNO- 

POLU. — W pobliskim Trynopolu wynikła 
bójka podczas zabawy. Porznięci nożami 
zostali: Miecz. Busz, jan Kolesiński, i Jad- 
wiga Kolesińska. Busza i Kolesińską odwie 
ziono do szpitala żydowskiego. Powodem 
zajścia był zatarg o kobiety w czasie tań- 
ców. 

— ZEMSTA KOBIETY. — Na ulicy Kal 
waryjskiej niejaka J. Podlipska dokonała 
zamachu na Wi. Drozdowskiego. (Chocimska 
63). 

W czasie, gdy Drozdowski wracał wie- 
czorem do domu, Podlipska podbiegła de 
neigo znienacka z tyłu i oblała g» witrjo 
lejem. 

Lekarz Pogotowia stwierdził u poszkodo 
wanego wypłynięcie jednego oka i poważ- 
ne uszkodzenie drugiegoł „jak również grun 
towne oszpecenie całej twarzy. Ofiarę ze- 
msty kobiecej ulokowano w szpitału św. 
Jakóba. 

Podlipska zeznała w komisarjacie, że 
Drozdowski uwiódi ją i porzucił dla innej, 
więc umysliła łzemstę przez oszpecenie go 
na całe życie. Osadzono ją w areszcie. 

— Zwłoki nieznanego topielca 
wyłowiono z Wilji. — Wczoraj nad 
ranem w pobliżu mostu zwierzyniec- 
kiego policjant przy pomocy przechod 
nia Aleksandra Mestera (Tartaki 26)— 
wyłowił zwłoki starszego mężczyzny |. 
około 50,, przy którym nie znaleziono 
żadnych dowodów tożsamości. Zmarły, 
blondyn o postrzyżonych krótko wą- 
sach, średniego wzrostu, ubrany jest 
w stalowego koloru spodnie, zieloną 
bluzę i czarną czapkę szoferską. Poli- 
cja liczy się, że zaszedł tu wypadek sa 
mobójstwa. Topielec przebywał w wo 
dzie już kilka dni. 

— KOŃ WYSTRASZYŁ SIĘ SAMO- 

CHODU. Koło gmachu pocztowego, przy 

mligy Wielkiej wystraszył się samocho- 
du koń chłopski. Koło kina „Pan* pono- 

szące zwierzę wipallio na chodnik, przy- 

gniatając 62-letniego Ignacego Wołej- 
kę. Dopiero po dłuższym pościgu wy- 
straszonego konia udało się zatrzymać. 

— ZŁODZIEJE NA LETNISKACH. 
W związku z zdszłymi ostatnio wypad- 
kami kradzieży na letniskach, -policja 
przeprowadził atam obławę aresztowu- 

jąc kilku podejrzanych. 
— WYPADEK CYKLISTY. Leonard 

Stankiewicz (Stefańska 33)' jadąc rowe- 

mem z Niemeniczyna do Wilna, na 13 ki- 
lometrze od miasta, potrącony został 
przez jadący w tym samym kierunku 
samochód, w: skutek czego doznał po- 
ważniych obrażeń całego ciała. Rower z9- 

ctał całkowicie zniiszezoniy, 
Samochód mimo że widział wypadek, 

zwiększył szybkość i uciekł. ` 
— SŁUŻĄCA ZŁODZIEJKA, Z nie- 

zamkniętego / mieszkania > domu Nr. 4 
przy ul. Ciepłej, na szkodę « Chackieła 
Ludwika, skradziono palto damskie war- 

tości 60 zł. Jalk się okazało kradzieży 
tej dokonała służąca Chakiela, Pietkie- 
wiiczówna Stamisława zam. we wsi Sło- 
bódka, gm. worniańskiej, której narazie 
nie zatrzymano. | baze sf " 

— ZGON DZIEOKA.:Z dnia 14 na 
15 b. m. z przyczym nieustalonych zmarł * 
nagle Edward Pełubiński (Wiłkomier- 

ska 88) w wieku około 9 miesięcy. Zwło 
ki zabezpieczono na miejscu do decyzji 
waldz prokuratorskiłch, :. К 

- — FAŁSZYWE -5cio ZŁOTÓWKI. 
NA RYNKACH.  Kolportenzy” „talszy 
wych 5-cio złotówek obrali sobie rynki 
jako teren najbardziej nadający się do 
ubytu tego rodzaju artykułu „domowe- 
go wyrobu. : 

Fałszywe pieniądze są wtykane chło- 
pom jako zapłata za nabyte towary. 

    

Qiec posła Wędziagolskiego 
W niedzielę 10 bm. przybył do Ol- 

kienik vice-prezes Rady Wojewódz- 
kiej BBWR p. poseł Bronisław Wędzia 
golski oraz sekretarz Rady Powiato- 
wej, pow. wileńsko - trockiego p. 
Bolesław Polkowski, którzy wzięli u- 
dział w zebraniu komitetu gminnego 
BBWR. » 

Po dłuższym referacie polityczno - 
gospodarczym p. posła Wędziagolskie 
go wywiązała się dyskusja — w wy 

Banda rabusió 
WILNO. — Wczoraj nad ranem na Li- 

pówce banda opryszków uzbrojona w re- 
wolwery, dokonała napadu na zdążające do 
miasta 4 turmanki chłopskie. 

W czasie, gdy rabusie, grożąc użyciem 
broni, zażądali wydania pieniędzy, jadący 
ostątnim Jan Tyrczyński (w. Murowanka 
pow. wil.-trockiego) począł wzywać pomo- 

cy. ` 
Jeden z napastników podbiegł w tym mo 

niku której uchwalono rezolucję, wy 
rażającą zauianie do władz BBWR:i 
rządu. zac 

Jako zasadniczy postulat ludności 
gminy wysunęła się sprawa wzmoże- 
nia akcji czynników rządowych w К- 
runku zrównania poziomu cen artykit- 
łów przemysłowych z produkcją roł- 
niczą oraz sprawa koniecznego przy- 
śpieszenia komasacji wsi. - 

w na Lipówce 
mencie do krzyczącego i widząc, że rewol- 
wer nie wystrzelił, zadał Turczyńskiemu sil 
ny cios w plecy. Napastnicy nic nie. wskó 
rawszy, zbiegli. Policja, ktora: przybyła na 
miejsce napadu autem pościgowem, zarzą- 
dziła natychmiast obławę w okolicy, pod- 
czas której trzech uciekających bandytów 
tjęto. Dochodzenie toczy się w trybie do- 
raźnyńm. 

  

Pościg i strzały de dezertera 
W._NO. — Podczas obławy na rabusiów 

z Lipówki, o czem podajemy na innem. 
miejscu — jeden z policjantów, biorący: u- 
dział w akcji ,zauważył _przedzierającego 
się zaroślami w pobliżu Traktu Lidzkiego, 
jakiegoś osobnika. o REG : 
Wezwania do zatrzymania się nieznajomy 

nietylko nie usłuchał, lecz _ wydobywszy 
nóż, rzucił się ku policjantowi. 

Widząć jednak wycelowany do siebie re- 

lecz nie uszedł kilku kroków, kiedy padł, 
trafiony kułą w nogę. Zbieg nie stawiał już 
więcej oporu i dał się aresztować nadbieg- 
łym kilku policjantom. : 

Rannym okazał się dezerter Wład. Uszkie 
wicz (Żelazna Chatka 19), poszukiwany od 
dłuższego czasu przez żandarmerję. Z u- 
wagi na ranę, przewieziono go do szpitala 

Policja ma wszelkie dane, by sądzić, że 
Uszkiewicz jest jednym z członków szajki 

ФК i
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„PRAWDZIWA MIŁOŚĆ” 

Ту! już razy zagadnienie miłości 
było poruszane we wszelkiego rodzaju 
utworach literackich i'w tylu sytuacjach 

iż trudno dać coś naprawdę oryginalne- 
go. Robert Braeco w komedji pod tytu- 
iem „Prawdziwa miłość* daje typowe 

narodziny miłości. Zaczyna się dość zwy- 
ezajnie: ona — podróżująca wdówka, on 
podróżujący za nią w nadziei — wiado- 
mo w jakiej, Potem przygotowana przez 
niego scena w. oberży, przyczem okazu- 

je się, że... to ona ukartowała całe zaj- 

ście. Niema rady — musi się ożenić, je- 
šli chce postawić ma swojem. Ślub. Po 
ślubie ona wyznaje mężowi, że... miała 
dwuch kochanków. Tragedja, Wreszcie 

okazuje się, że ona — mimo iż była 

wdową — jest... panną; kochankowie i 

stamęli jedynie w wyobraźni: Tak więc 
zamiast wdowy z hipoteką, obciążoną 

kochankami — 100 proc. dziewica czu- 
le kochająca, kochającego męża, który 
również okazuje się idealnym. Jednem 
sicwem — wszystko zmienia się na 

iepsze. 

Przeprowadza ten flirt, kończący się 

„prawidziwą miłością”, z właściwym so- 
bie wdziękiem i swobodą p. Ustarbow- 
ska, w czem jej sekunduje Smoczyńsk:, 

iktóry tę sztukę reżyserował. Nie spo- 
s6v pominąć epizodycznej roli. oberży- 
stki, znakomicie odtworzonej przez p. 

rową. 
Sztuka, dźłęki swobednej i żywej grze 

Heleny i Hugona zyskała poklask publ:- 
czności — dość licznie zebranej —- bu- 
dząc w drugim akcie. 1 13 SCP A 
oberży, zainteresowanie i napięcie. 

      

            

KIM. W dniu 14 lipca w powiecie 
peckim szalała burza, połączona z grzmt 

tami i dużemi opadmi. W kilku miej- 

scach spłomęły od piorunów pojedyń- 

cze budynkiigospodamskie. 
W Stoljpcach grzmoty i ulewny deszcz 

trwały przez kilka godzin. Najwięcej bu- 
rza dokuczyła w mocy, kiedy killka pio- 

runów! uderzyło wi sieć elektryczną. Wy 
padków z ludźmi mie było. Na stacji Ko- 1 
lejowej bylo kilka uszkodzeń w sieci te 
legraficznej i telefonicznej. 

— ZNÓW. OPÓŹNIENIE KURJERA 
SOWIECKIEGO. Dnia 13 lipca, kurjer 
sowiecki przyszedł do Stolpców z czte- 

rogodzinnem opóźnieniem. Pasażerowie 
odjechali w dalszą drogę dodatkowym 
kurjerem, który wi tym celu został u- 
jwiuchomiony. 

W bieżącym tygodniu jest to drugie 
opóźcienie, spowodowane źle zaopatrzo- 
nym. taborem sowieckim i zdeonganizo- 
«właną pracą przy wymianie podkładów. 
Ostatnie opóźnienie wywołane było 
przez zajpallenie się osi, pomiędzy Mo-: 
skiwą a Stołpcamii. 

Oprócz tego krążą pogłoski, jakoby 
na terenie Sowietów napadały na pocią- 
gi zorganizowane bandły. Do Stołpców 
przychodzą wagony z powybijanemi szy- 
bami i ze śladami kul karabinowych. 
Ile jest w tem prawdy — trudno usta- 

lić, 
  

Aa 

B. FARDJOHN 

r Le 

  

DO NABYCIA W KSIĘGARNI JOZEFA ZAWADZKIEGO 
Aktualne książki Władysława Studnickiego 

ойо [а sowiecka w polityce Światowej ax. 
zdaleki Wschód w polityce Światowej s ze. 

  

$prawa porwania Lej- 
bowicza przed Sądem 
Dzisiejszy proces członków 
„Złotego Sztandaru i „Bruder 

ferajnu" 
Dziś w Sądzie Okręgowym w Wilnie 

rozpocznie się sensacyjny ;proces prze- 
ciwiko bandzie głośnego włamywiacza i 
złodzieja Lewinsona, znanego w śwliecie 
przestępczym pod pseudonimem .,Chane 

Bobke“, 
Bainda ita w' lutym br. dokonała zu- 

chwałego porwania małoletniego syna 
Lejbowicza, właściciela: lombardu „Cre- 
Isovia“. 

Sprawa odbiła isię w swioim czasie 

głośnem echem w: całej Polsce, czytelni- 
cy zaś masi znają ją z obszernego opisu 

'reportenskiego. 
Na ławie oskanżonych zasiądzie 

6 osób. 
Są to: Lewinson, Abel Witkin, Ru- 

bin Kantor, żona Kantora — 'Genia Kan 
tor, jej matlka: a siostra Lewinsona 10 

letnia Basia Klugerowia oraz  Berko 
Kraiwiec. 

Wszyscy oni osłkanżeni są o udział w 
porwaniu pnzyczem bezpośrednimi spraw. 

cami byli Witkin i Kantor. 

Podczas śledztwa: zezmali oni, że na- 
mówił ich do porwania syna Lejbowicza 

m, wobec (tego jednak, że bez- 
pośrednio po wypadkiu Lewinson ukiry- 

wał się na prowincji, władze policyjne 
przez idluższy czas nie mogły go ująć i 

dopiero ma skutek rozpi. listów goń- 
czych, poznał go i zires rał w Smorgo- 
niach jeden z pilicjantów . tamtejszego 

posterunu P. P. 

Zona zaš Kainkior 
żonie są 0. to, że brały: 

   

aż 

      

     

   i jej matka oskar- 
udział w pirzepro-   

" wadzaniu najpadu, opiekując się małym 

"_ chłopcem w chwili gdy ten po powaniu 
przebywał 'w domu (Kantora. 

Co się 'tyczy Berki 
on autorem listu, ikltóry zc 
ido ejbowicza z żądaniem złożenia ża 
syna okupu w wysokości 15 tys. zł. 

Początkowa Krawiec nie przyznawał 
się do udziału w porwaniu, z chwilą je- 

    

   ła, że wispomniany list był pisany 

przez niego, potwierdził inkryminowane 
mu przestępstwo, składając jednak więk 

szość włimy na pozostałych dzłonków ban 
dy: 

W o 

adwokaci: 
chow, Rmdnidki oraz aplikant ad'wo- 

kacki Barańczyk, 

Nadmienić również należy, że wszy- 
scy oskarżeni, z wyjątkiem Geni Kan- 
torowiej, odpowiadają z więzienia ma 
Łukiszkach. s p. w. 

— - 

GM E OO 

LECZNICA LITEWSKIEGO 
STOW. POMOCY SANIT. 
Wilno, ul. Wileńska 28, tel. 845 

Przyjęcia 10—3 pp. 

GABINET RENTGENOWSKI 
czynny 11—6 pp. 

Opłata za leczenie i utrzymanie w 
lecznicy oraz za wszelkie zabiegi lekar- 
skie i rentgenowskie została obniżona 

    

  

Tajemnica Keithpoci- Square 
— Zmałam go trochę, Widziałam go 

dwa razy w: życiu: Pierwszy raż: wieczo 
rem 1-go marca, 

— O której? 
— 0 óśmej wieczór. Byłam u niego 

'w sprawie osobistej i weszłam sama do 
domu, podczas gdy lokaj czekał na mnie 
w skweriku. Po tem spotkaniłu napisałam 
do Boyde'a, prosząc o pewne zmiany w 
umowie, którą zawanliśmy. 

Odpowiedział listownie, że przyjmie 
moją propozycję i wykona ją ściśle, 
przyjezdżając na umowione miejsce wi 
czorem we czwartek 7-go marca do na- 
szego majątku... 

— Niech pami przerwie na chwilę. 
Na salii panowało tak silne wzburze- 

nie i podniecenie, że sędzia po trzech 
mimutach dopiero zdołał uspokoić salę. 

ROZDZIAŁ XXV 

śLEDZTWO w TOKU 

Sędzia — To co pani mówi, lady Wor 
ton, jest majzupełniej niezgodne z zezna- 
mami innych świadków. 

— Bo zezmania wszystkich innych 
świadków: „były w jawmej niezgodzie z 
faktami", Nigdy wi życiu nie widziałam 
takiej pajęczymy z fałszu i omyłek! 

— Qzy nie sądzi pani, że tio pani się 
omyłliła ? 

— Raczej niech mi pan zarzuci od- 
razu warjację! 

  

— Proszę się nie denerwować, Prze- 
cież mogło wprowadzić pamią w błąd 
czyjeś przypadkowe podobieństwo do Sa 
muela Boyde'a, 

— Nie mogłam się omylić! Mówię 
wam, że to był Samiuel Boyde! 

— Czy ma pani jego list ? 
— Oto jest. 

Lady Wortoń podała list, któny sędzia 
przeczytał głośno: 

„Samuel Boyde przesyła  uszanowa- 
nie Lady Worton i zawiadamia, że bę- 
dzie uważał za zaszczyt! dla siebie moż- 
ność przybycia w czwartek wieczorem z 
pokwitowaniami, których doręczyć za- 
pomniał w. zeszły piątek iz sumą, o któ- 
rą chodzi Lady Warton. Samuel Boyde 
ma nadzieję, že Lady Worton przygotu- 
je do tego czasu klejnoty, o których pi- 
sała, a które mają pokryć dodaltikową su- 
mę. K 

Keitlhpool - square, 5-g0 marca“, 
Lady Worton — A ludzie mają czel- 

ność zapewniać pod przysięgą, że Samu- 
el Boyde został zabity pięć dni, przed 
napisamiem tego listu! No, czyż można 
wymyślić coś podobnego? 

— Sąd odda ten list ekspertom dla 
stwierdzenia idemtyczności pisma Boy- 
de'a. Czy ma pami bilet wiizytowy, który 
'Boyde wręczył pani służącemu pnzywo 
żąc pieniądze ? 

— Proszę. 

х ккка RZ ! 
Engiel, Amdrejew, -Czerni- jiski 17,00 Koncert, 18,00 „Kaszubi 1 ich 

w roi: Eric von Stroheim orsz Betty Compson 
(GRODNO, Brygidzka 2.| Wspaniały palet! 

wersja czeska. — Wstęp od 65 gr. 
WYYYYYYYYYYYYYVYYYYYYYVYTYYYVY' 

Bogata wystawa. Zajmująca treść. 

ТР | 
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Największą i najbezpiecz- 
niejszą zbłornicą kapitałów 

i oszczędności 

jest KOMUNALNA KASA 
OSZCZĘDNOŚCI POWIATU 

GRODZIEŃSKIEGO 

Wysokie oprocentowanie—całko- 
wiłe bezpieczeństwo — wypłaty 

na każde żądanie. 
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DZIš w KINACH P. T. K. 
TEL. 214. CERY ZNIŻONE. 

 TRAZPORŁZCOZUA NERKYSAO NOW OSKAR EN ASS 

scan. o g. 6, 8 i 10.15, 

DBźwiękowiec 

Kino „POLONIA 
Pocztowa 4 

Dziś! 
Pierwszy wielki czarujący wę- 
gierski film dźwiękowo muzycz- 

no-špiewny p. t. 

GRAJ CYGANIE 
w rolach glėwnych 

Martą Eggerd 
i Paweł Javor 

| KZESCZTOWYTCENCCEJ 

Dźwiekawiac 

Kino „APOLLO* 
Bominik. 26 

Najbardziej sensacyjny film 
egzotyczny p. t. 

„MAWA SYN DŻUNGLI" 
fascynujące przygody w dziewiczych 

lasach ludyj wschodnich 

SAP ZUBTEYCEE REYCZZOYCE ZE DOWCPBECZY YW EZYTOIĘ TRZE WTEZA 

KINO „PA LACE" 
Orzeszk.31. 

IWAN MOZŻUCHIN 
w filmie p. t. 

Adjutant Cara 
wstęp od 45 gr. 

DATEL J 

Radje wileńskie 
WTOREK, 19 LIPCA 

11,58 Sygnał czasu; 15,10 Progr. dzien- 
ny, 15,15 Muzyka lekka — utwory Ketelbe- 
y'a (płyty), 15,35 Kom. meteor. 15,40 Kon- 
cert popołudniowy, (płyty), 16,30 Radjowa 

i „ 16,40 „Zwróćmy: uwa 
— odcz. wygł. E. Li- 

  

    
   
     

   

   
    

  

    

gwara“ — odcz. wygł. Małecki, 18,20 Ogło- 
szenie wyników drugiego konkursu muzycz 
nego Rozgłośni Wileńskiej i koncert z piyt 
konkursowych, 19,15 Przegląd litewski, 19,50 
Progr. na Środę, 19,35 Prasowy dziennik ra 
djowy, 19,45 „Ciekawostki instrumentalne" 
ielj. wygł. E. Szeligowski, 20,00 Koncert, — 
20,40 „Szlakiem powieści polskiej" felj. wy 
głosi Adamczewski, 20,55 D. c. koncertu, 
21,50 Kom. 22,00 Muz. tan. 22,40 Wiadom. 
sport. 22,50 Muz. tan. 

  

  

  

GABINET 
Racjonalnej kosmetyki leczniczej 

Wilno, 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. 

WSZ „Pi 
  

  

  

— Czy pozna pani swoje klejnoty ? 
— Naturalnie, jeśli znaleźliście je! 
-- Sąd nie ma więcej pytań dla pa- 

mi, Lady 'Wonton, Ale zanim wezmiemy 
Reginalda Boyde'a, chciałbym zadać 
dwa pytania Ryszardowi Remington, w 
związku z zeznaniami Lady 'Wiorton. 

Zdumienie, jakie wywołało opowia- 
danie Lady Wonton, nie odmalowało się 

na spokojnej twarzy Dicka. Potrafił za- 
chować zupelny spokój, ale w duszy je- 
go niepokój wizrósł. 

Już dawno podejrzewał istnienie ja- 

kiejś tajemniczej postaci, która była 
sprężyną całej tej tajemniczej sprawy, 

a teraz miał jasny dowód, że nie mylił. 
Człowiek, który zjawił się do lady 

Worton, jako Samuel Boyde musiał znać 
doskonale nietylko zamordowanego, ale 
i wszystkie jego sprawy. Jedynym czło- 

wiekiem który znał te tajemnice '/ był 
Albel Death, ale do tego rodzaju przed- 
sięwzięcia potrzebne było niemałe mę- 
stwo i odwaga i zimna krew. Były to 
jednak cechy, które nie wiązały się zu- 
pełnie z postacią nieśmiałego i wiecznie 
zastraszonego Abla. Deatha. 

Przecie najmniejsza nieostrożność czy 
omyłkamogly. spowodować katastrofę i 
załamamie się całego planu! Nie, tym 
człowiekiem, nie mógł być Abel Death! 
A więe do poprzedniich zagadek dołącza 

się nowa. Dick odczuł nawet pewną ra- 

dość z tego powodu, być może, że by * 
ła to mić, prowadząca do rozjašnienia 
mroków, zgęszczających się dookoła. Re- 
ginalda. Gdyby nawet śmierć ojca na- 

7 AS A D ORE UL I EET WNE IIS ST INTO SS IO SIA IST 

Wydawca: Stanisław Mackiewicz. 

  

Drukarnia „Słowa 

M Artyleryjska 1 w. 3. 

Zamkowa 2. 

dja z życia lekkomyślnych d 

Wieik iazd 
Dźwiękowe kino A EA 

HOLLYWOOD 
Mickiewicza 

Dziś 

DZWIĘKOWE KINO 

C6/INS 
„Wielka 47. Tel. 15-41. 

Dźwiękowe kino 

„PAN“ 
cza 
sów gy 

F. Jarossy, 

ia Właścicieli xamienic 

  

Kupno 
i SPRZEDAŻ 

Sprzedzje się 
piac w redakcji lub Zarze- 

180 kw. sążni wraZcze 1512, 
z postawionym na nim 
zrębem na dom (10x 
17 mtr.) i innemi gos- 
podarczemi zabudoWwa- udzielenie 

  

6). 

tolarz. 

ul. Sołtaniska 12 

Lokaie 
Czywilis Michał. 
narska 45. 

Po- 

RWE: (oiolnrz podejmujący ctw 

się każdej roboty na skromnych warun Do wynajęcia — znający gruntownie 
umeblowany pokój, Dą* swój fach, trzeźwy, — mens — Zaułek Lidz Udzielenie 

uczciwy, prosi o jakie” ki 13, 
mra „a KGlWIEK ZAJĘCIE. LWOW: mw 

browskiego 12 m. 3. 

POKÓJ 
umeblowany 

do wynajęcia. Na pię- 
trze, Osobne wejście, 

ska 30 m. 3. Zarakow- 
ski Raįmand, 

Służąca 
z dobremi 

POSZUKUJĄ 
PRACY 

YPVTYYTYSPTYSYTYTPYTYTY 

Panienka 
która ukończyła w r.b. 

Umie gotować 
towa 6—6. 

  

sezonia remon- 
tów 

ekranu 

Ewelina Holt 

sensacyjno kryminalny! 

NA SCENIE: występ fenome- 
nalaego jasno-widza - telepaty 

Ceny od 30 gr. Nadzwyczajny podwójny program — Sansacja! 

Ma zachodzie nie było tzk 21е 
piosenka z tego filmu „Jvonne* będzie na ustach całego Wilna. 2) KRuL KONFERANS/ERÓW, słynny 

w olśniewająco-przecysznej rewji angielskiej, 
Moc bałetów! Śpiew—solo i chór! Muzyka! Śmiech. Hu 

prosi o posadę doZOT* poszdy gospodyni znatu 
cy były nauczyciel (Z sję na hodowii drobin, POSadę, — wymaganie lm 
rodziną, żonaty) —Skraj wyrobie wina, krawię- Skromne, Pietkiewicz litikowans nauczyciel- cy przyjmie posadę n 
nia nędza, Chętnie, su- czyżn e i tryzjerstwie Michalina, Sołjaniki 7. ka. Posiada język nie: skromnych warunkach 
miennie i gorliwie spel Warszawa Rybaki 10-35 
ui swe czyuności Adres Dominika Grabiur 

jechać na prowincję— Liksza Jen. 

zo mareeeraewewnm CZYH służąca do wszyst- 
kiego z dobrem goto- 
waniem poszukuje po- m. 6. Znbaczyk Wło- 

świade- sady, zgadza się na dzimierz, 
ctwami poszukuje po: wyjazd, posiadz Świs- 
sady do wszystkiego, dectwa 

Por- ska 16—7. 

domowych źwy, uczciwy, 
gimnazjum, poszukujei odświeźania miesz-kuje pracy. 
posady kasjerki, inka-kań tanio wszelką pra-nia skromne. Wasiiew- Legionowa 43. Chle- solidnie, Tartaki 27 — 

ych dziewcząt PTECZ Z PoŃńczoszką 

Wielki film: 

wm „BEZBRONNE DZIEWCZ 
Nad program: dodatki dźwiękawe. 

Ceny miejsc na wszystkie seanse: Balkon 30gr. Parter 60gr., 

W POGONI ZA MILIONAMI 
bertini i uroczej Elzy Temacy. Niesłychane napięcie. Bndzące grozę sceny katastrofy samclotowej. 
Film ten miał kolosalne powodzenie we wszystkich stolic. Świata, Nad prcgr.: doskonały dodatek 
śpiewno-muz, iłustrow. z prześlicznemi znastrolozami—widckami p. t. „Romans szntymentalny*. 

wWładzia Zwirlicza 

Hamor! Sensacja. Emecja. Na 1-y 
seans ceny zniż. Sean. 4, 6, 81 10.15 

Ё 

Z udziałem genjal- 
uego Lucjano Al- 

W programie odgadywanie myśli, 
trafue odpowiedzi na pytania i t.p. 

Nie patrząc na wielkie koszta ceny zniżone: balkon od 25 gr., parter d:. €0 gr. 
Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15, w dni świąteczne i soboty o godz. 2. 

1) Najpogodniejszy i najweselszy tilm wszystkich 
66 Arcykomiczne perypetje dwóch dzielnych wo- 

jaków podczas Wielkiej Wojny. Rozkoszna 

przemawia z ekranu w języku polskim 
mor! Sentyment. Uczucie. 

Początek o godz. 4-ej, 6, 8 i 10.15, w dnie świąt. o godz. 2. 
Następny program arcykomedja salcnowa p. t. „Jaki papa taki syn“. 

Poszukuję Kucharka, 
pracowita przyjmie 

le domów buduje 
  

rzylm e pracę naPrzy Żadnym z nich 
w akwalej szych nie znajdzie się praca 

Sumieny, warunkach w zakładzie dla wykwalifikowanego 
pracowity prosi © pjekarskim wykwzlifi- cieśli, solidnego czło- mienny, — w ciężkich 

8402 lakiejkol: kowany tachowiecepie- Fieka 
niami Dowiedzieć Się wiek pracy. Može WY- karz, y Р Li; 

Ropa 8 zaofiarowania 
kiero» ać nl. 

  

UCZCIWĄ EE R -— 
ajęcia na wsi lub w <Kiusarz - mechanik 
mieście szuka kras «b pozostający bez pras 

miecki. Oteity w Ąd- — Pracowity, solidny, 
ministracji 

się w Wilnie, czy2 pod „Rutynowana“. 
„Słowa* uczciwy. Dobry robot- 

nik. Tokarska 6 m. 6. 
aaa ann am — Zaulewicz Władysław 

Kowai, dobry roboi- == mm 
nik, pracowity, su- Sa: meblowy— 

znający dobrze swój 
pozostającego wsrunkach znajdujący fach prosi o udzielenie 

— bez pracy? — Łaskawe się, 
proszą тагах, 

w, Igna- każde warunki 

Szuka pracy odmu pracy. Przyjmie 
Zgadze się, ua również zamówienia. 

6: ra- Wykonanie solidne, — 
tolarz, dobry tacho. cego 12 — 27, Baliński wia 9 m. 1. Żyźniew. Babkin Antoni, Smo- 
wiec ze Świade- Michał, 
ami przyjmie pracę 

  

  

pozostający Gzewc 
kach. — Naruniec iKle = bez pracy prosi 0 

  

28 
Hamm Kucharka    

  

   

    

Adres Tzter- szelkie 
3 

zofar z dobremi Wygznowski 
świadectwami, trze- Bukowa 12. 

poszu- 
Wymaga- 

sentki i t.p. Może zło- cę z tem związaną wy: ski Antoni — Ostro- bowski Antoni, 

żyć kaucję. Oferty dokona malarz pokojowy bramska 25. 
Borejko Jan, Trakt Ba- 
torego 1. 

redakcji dla „13“ 

  Se: poszuku'e й 
bezpłatnej prakty- KU z dobremi 

ki farmaceutycznej, rekomendacjami, 
slbo kondycji do dzie- czyste, Nowogródzka 8. 
ci za utrzymanie. Zgło- Kopciuch Darja, 

    

  

szenia ul, Zamkowa — 
24--3. ieśla prosi o nudzie. 

lenie jakiejkolwiek 
tudent matematyki pracy. Zarzkowski Sta- 

wyjedzie do ma- nisław Trakt Batore- 
jątku ma kondycję na go 2. 
sierpień za utrzyma 
nie. Łaskawe oferty 
w Adm. „Słowa* pod 
„A. B 

 ——— 
pa ochmistrzyni, 

zdrowa, pracowita, 
skromae wynagrodze- 
nie. Dobrze zma się na 

pozskczo, kou- kuchni, Nowoświecka 
wersacji (specjal- 7 a—7. 

ność wymowa, litera- 
tura) po powrocie ZN Ca gimnaz- 
Paryża udziela dyplo- jum języków nie- 
mowana nauczycielka mieckiego i francuskie- 
W. Stefańska 23 m. 9. go przyjmie lekcje w 

szkole średniej pry* 
łody inteligentny wstnej, _ Wiadomości 
człowiek,  poszu- Dąbrowskiego 12 m. 3, 

kuje posady rolnej wod 17 do 20-tej. 
maj. pisarza, pro- 
wiantowego lub prak Młoda nauczy- 
tykanta roinego,rów- cielka 
nież może prowadzić wy jedzie malała а-б 

książki, posiada Świa skromnem wynagrodze- 
dectwa ze szkół i prak wiem do Aziecka od 
tyk odbytych, Ul Nie- 76 fat. Świadectwo 
šwieska 22-16 m. 7. p. qobre, Wielka 27—3, 

T“ od 11—1 godz. 
Przygot. sagas 

do konkursowych e- tudent Politechniki 
gz'minów Politechniki Warszawskiej przy- 
i Uniwersytetu (Medy- gotowuje na wydz. 
cyna, Farmacja oraz do mechaniczny i elektry- 
Iustytutu Dentyst, li-czny (prawa Nowo- 
piec — sierpień, Sw.świecki 1—6). 
Jacka 5. 

  

  nom 

      

  

  

  

stąpiła częściowo z jego udziałem, to 
przecież nie brałby udziału w kradzieży 
klejnotów. 

Uspokojony temi wywodami, Dick, 

stamął przed sędzią. 
Sędzia — Po złożeniu zeznania, pan 

prowadził nadal poszukiwania w domu 
zmarłego ? 

Dick: — Tak, przeszukałem staran- 
nie wszystkie szafy, szuflady, i zakątki. 

—I nie znalazł pan klejnotów? 
— Nie. 
— Nie. cennego? 
— Nie, absolutnie. 
— Proszę spojrzeć na ten bilet, pnze- 

słany Lady Worton w zeszły czwartek, 
przez lokaja. Czy przypomima on bilety 

wizyłtowie Samuela Boyde'a ? 

— W biurku jego znalazłem kilka tu- 

zinów takich biletów. 
— Pam zna dobrze charakter pi- 

sma Samuela Boyde'a ? 
— Swego czasu znałem doskonale! 

Ale nie mogę ręczyć za moją pamięć. 
— Czy sądzi pam, na zasadzie tego, 

co. pam pamięta, że ten list, adresowany 
do lady Worton, datowany 5-go marcu, 

a odebrany przez nią-6-go marca, Бу! 

pisamy: wiłasnoręcznie przez p. Boyde'a! 
A jedmak nie jest to możliwe, skoro już 
wtedy mie żył! Proszę obmyśleć odpo- 
wiiedź. Czy poznaje pan charakter pisma 
Boyde'a ? 

Dick przyglądał się długo kartce pa- 
pieru listowego, wręczonej mu przez sę- 
dziego. Miał w kieszeni własnoręczny rę 

kopis zmawłego dotyczący jego syma. — 
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Miał wielką ochotę porównać charakter 
pisma, ale musiał zapanować nad sobą. 
Wreszcie nzekł, po namyśle: 

— Charakter pisma jest bardzo po- 
dobny, ale nie mogę uważać siebie za 
eksperta w kaligrafji, 

Sędzia chciał już zwolnić świadka, 
ale wmieszał się przysięgły, który nie- 
raz już zadawał podchwyłtliwe pytania: 

— Qzy pan nie znalazł w domu re- 
wolwera ? 

— Nie, nie znalazłem. 
— Jednak detektyw, który tu dziś 

zeznawał, oświadczył, że znalazł w ścia- 
mie kulę. Czemu nie wspomniał pan o 
tem, składając zeznanie w poniedziałek ? 

Ostry, zaczepny ton, zastanowił Dic- 
ka, który wpatrzył się podejrzliwie w 
bladą, pokrytą śladami ospy twarz. Ni- 

gdy dotąd! nie spotykał tego człowieka, 
Skąd on się wziął. Czemu się tak przej- 
muje tą sprawą? — zapytywał siebie 
Dick, ale odpowiedział z idealnie zimmą 

krwią: 
— Nie mówiłem, bo mnie nie pyta- 

mo, ale przedewszystkiem w poniedzia- 
łek nie wiedziałem jeszcze nic o tej 

kuli. 
Na sali nozległ się śmiech. Przysięgły 

poczerwieniał m gniewu i usiadł. 
Sędzia — Kiedy zauważył pam tę ku- 

lę w ścianie? 
— Wiezoraj 7 
— Ozy pan nie zauważył jej, zanim 

detektyw nie znalazł jej? 

— Nie, to wiłaśnie ją zwróciłem jego 
uwagę nia dziurę w ścianie.   

Podaje się do wiadomości, że w majątku Landwarowie 

sprzedają się 

działki ietniskowe 
położone w miejscowości terenowo urozmaiconej pomiędzy 

stacją kolejową i jeziorem z przeznaczoną dla ogólnego użytku 
plażą z piaszczystym 

brzegiem. 

Wiadomości udziela administracja majątku 

Landwarów 
Pierwsza Wileńska Spółka 

Parcelacyjna 
WILNO, MICKIEWICZA 4. 

—-- «— - 

dogodnym dla kąpieli 

  

  

2 Sędzia: — Poprósić Reginalda Boy- 

Reginald ścisnął mocno rękę Betty i 
wistał, wychlodząc ma środek sali. Był 
bardzo blady ii ma twarzy jego można 
było odrazu wyczytać ślady ciężkiej cho 
roby. 

Sędzia: — Pan jest chory? Może 
woli pan odpowiadać, siedząc? 

— Dziękuję, wolę stać. 
— Jak pan woli. Słyszeliśmy, że 

pan był w domu ojca, przy Keithpool- 
84 .w celu ustalenia tożsamości ciała? 

— Tak. stwierdziłem, że zmarły był 
moim ojcem, ы 

— Ozy jest pan zupelnie pewiny, M'- 

mo sprzecznego Zdania Lady Worton? 
— Najaupełniej pewny. 

— Ja rozumiem, jak trudno jest pa 
nu odpowiadać na nasze pytania, als 
chciałbym usłyszeć szczegółową relację. 
Proszę więc nie brać nam za źłe, że cha 
rakter pytań nie będzie zbyt delikatny: 
Ma pan prawo nie odpowiadać na nie. 

— Jestem gotów odpowiedzieć na 

każde pytanie. 

— Kiedy widział się pan z ojcem po 
raz ostatni ? 

— W piątek, 1-go marca: 

— Czy często odwiedzał go pan? 

— Nie widziałem go dwa lała — 
byliśmy pokłóceni. 

* Przysięgły: — Czy można wiedzieć, 
jakie były powody kłótni? 

(D C. N.) 
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