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Polska a rezbroienie 
Przemówienie gen. Burhardt- 
Bukackiego na konferencji 

rozbrojeniowej 

W. debacie nad rezolucją, mającą zamk- 
nąć pierwszą fazę konferencji rozorojenio- 
wej, delegat Polski gen. Burhardi-Bukac- 

ki wygłosił przemówienie następujące: 

Delegacja polska głosować będzie za re- 
zolucją, mimo że niektóre jej części nie 
zupełnie ją zadawalają, nawet w obecnem 
stadjum naszych prac. Pozwalamy sobie 
podkreślić, że rezolucja obejmuje dość 
szczegółowy, obszerny program prac. Trze 

ba się spodziewać, że w drugim etapie kon- 
ferencji dojdziemy do wypracowania bar- 
dziej sprecyzowanych formuł, które w 
szczególności podkreślą ścisłą współzależ- 
ność problemu rozbrojenia i problemu bez- 
pieczeństwa. Ta sprawa dotąd leży odło- 
giem, mimo pewnych programów i propo- 
zycyj, któremi konferencja będzie musiała 
się zająć w najbliższej przyszłości. Jesteś- 
my bardzo radzi z niektórych części wstę- 
pu oraz pewnych artykułów rezolucji, któ- 
re uwypuklają iw sposób jaknajjaśniejszy 
konieczność uniknięcia wszelkich rozwią- 

zań schematycznych i zbyt obólnych, nie 
uwzględniających dostatecznie sytuacji spe 
cjalnej. Musimy sharmonizować nasze wy- 
silki z ant. 8 paktu Ligi Narodów — bazą 

naszych prac. Nie ukrywamy naszego го7- 
czarowania, że pewne strony problemu 
rozbrojenia nie zostały dostatecznie prze- 
siudjowame, mimo ich specjalnej donios- 
łości. Trudności, na które natrafił komi- 
tet stanów liczebnych, uniemożliwiliy wy- 

pracowanie dokładnych formuł, co należy 

rozumieć pod siłami zbrojnemi państwu. 
Sytuacja ta pociąga za sobą utrzymanie 
godnych ubolewania dwuznaczności w о- 

cenie wysiłku zbrojnego poszczególnych 
państw i czyni niemożliwem wszelkie po- 
równanie sił zbrojnych państw, reprezento 
wanych na konferencji, To też spodziewa- 
my się, że komiitet stanów liczebnych о- 

trzyma od prezydjum instrukcje dość zde- 

cydowane i kategoryczne, aby mógł z po- 
żytkiem pracować 'w interesie pokoju i 

sprawiedliwości międzynarodowej. 
Mój kraj z prawdziwą satysfakcją przy 

łączył się do tak doniosłej deklaracji 8-u 
— państw -w-sprawie. lotnietwa? ben! ją- 

cego. Od samego początku kraj mój zajął 
w komisji lotniczej bardzo jasne stano- 
wisko mw ttej sprawie. Pragniemy, aby przy- 
szłe zobowiązania w: tej dziedzinie nie po- 

zostawiły żajddnej możliwości przekroczenia 
zakazów  bambardowania powietrznego, 
przez przystosowanie do celów wojsko- 
wiych lotnictwa cywilnego, którego rozwój 
przybiera w niektórych krajach tak powa- 
żne rozmiiary. Niestety, dotąd: komisja lot- 
nicza nie zdołała dojść do porozumienia, 
nawet. co do. tak naturalnych zarządzeń, 

jak ogłoszenie danych o lotnietwie i regla- 
mentacja. Wielkie zagadnienie lotnictwa 
cywilnego, dla którego niebezpieczeństwo 
wciągnięcia do wojny lotniczej nie zosta- 
nie nigdy wyeliminowane, nie zostalo 
przez komisję lotniczą nawet poruszone. 
Moja delegacja nie przestanie domagać się 
calkowitego rozwiązania tego problemu. 
Jesteśmy szczęśliwi, że kroczymy po tej 
drodze razem z licznemi delegacjami, ma- 
jącemi te same cele, co my, mianowicie u-- 
trzymanie pokoju i zabezpieczenie świata 
przed okrucieństwami wojny. lotniczej. 

Rozdział, dotyczący rozbrojenia mor- 

skiego, rozpatrywany w świetle tak jas- 
nych komentarzy naszego sprawozdawcy, 
daje nam możliwość przedstawienia w cza 
sie drugiej fazy naszych prac, naszego pro 

gramu morskiego. Program iten ogranicza 

się ściśle do potrzeb obrony naszego wy- 
brzeża i naszego handlu, obierającego w 

coraz większym stopniu drogę morską. 
Rezultaty. osiągnięte przez komitet 

broni: chemicznej i bakterjologicznej, a za- 
rejestrowane przez rezolucję, są w wyso- 
kim stopniu zadawalające i idą w nie- 
których punktach dalej, aniżeli protokół 
z roku 1925, do którego Polska od początku 
przystąpiła. Mamy nadzieję, że komitet 
ten będzie od początku kontynuował swe 
prace, w: szczególności w dizedzinie, okre- 
ślonej przez rezolucię pod punktem, który 
mówi: „Wypracowana zostanie reguła pra- 
wa międzynarodowego w związku z po- 

stanowieniami, dotyczącemi zakazu użycia 
broni chemicznej, bakterjologicznej i pod- 
palającej oraz bombardowania powietrz- 
nego. Będzie ona uzupełniona specjalnemi 
sankcjami na wypadek jej pogwałcenia*, 
Postanowienia te odpowiadają całkowicie 
doktrynie, wysuwnej stale przez delegację 
polską, zarówno w komisji przygotowaw- 
czej, jak i na samej konferencji. 

Robiąc przegląd rezultatów naszych 
prac, nie mogę powstrzymać się od poru- 
dzenia Sprawy, która została 'wysunięta 

_ przez moją delegację od początku konferen 
cji — sprawy rozbrojenia moralnego. Ko- 
mitet, specjalnie utworzony dla tego zaga- 
dnienia, który w. dużej mierze inspirował 
się z incjatywy polskiej, osiągnął już po- 
kaźne rezultaty. Mamy: nadzieję, że w swej 
drugiej fazie nasza konferencja dojdzie do 

układu, (który oznaczać będzie poważny 
postęp w: tej dziedzimie. 
‚ Moja delegacja będzie głosowała— jak 
Już zazmaczyliśmy, — za całością rezolu- 
cji, która, jestem przekonany, stanowić bę- 
dzie podstawę przyszłych wysłłków, któ- 
Tych nie przestaniemy dokonywać w in- 

teresje pokoju i bezpieczeństwa. międzyna- 
rodowego. Niespokojne chwile, jakie prze- 

: ly, makładają na: mas specjalny obo- 
wiązek. Musimy przyczynić się do wypra- 
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Skargi i konferencje krajów związkowych 
BERLIN PAT. — W dniu 23 bm. o 

godzinie 11 rozpoczęła się przed Trybu 
nałem Stanu rozprawa ze zgłoszonych 
przez kraje związkowe skarg przeciwko 
rządowi Rzeszy. Dotychczas wpłynęły 
trzy skargi: rządu pruskiego, bawarskie 
go i badeńskiego. Najdalej idąca jest 
pierwsza, która domaga się wydania 
tymczasowego zarządzenia, zawieszają- 
cego w urzędowaniu komisarza w Pru- 
sach aż do wydania ostatecznego wyro 
ku. Rozprawa toczy się w sali posie- 
dzeń plenarnych. Przewodnictwo objął 
prezydent Bumke, który przerwał ostat- 
nio swój urlop. Przedstawicielami rządu 
pruskiego są dyrektorzy ministerjalni Bat 
i Brecht oraz profi. Giese. 

Rząd Rzeszy reprezentuje dyrektor 
w ministerstwie spraw wewnętrznych 
Rzeszy Gottheiner. Pozatem w imienin 
frakcji centrowej w sejmie pruskim wy- 
stępuje prof. Peters, a w imieniu frakcji 
socjal - demokratycznej prof. Heller. 

Zainteresowanie rozprawą jest bar- 
dzo wielkie. Wśród publiczności znajdu- 
je się wielu przedstawicieli prasy nie- 
inieckiej. z całej Rzeszy, szereg wybit- 
nych przedstawicieli kół politycznych о- 
raz ster prawniczych.. 

Według doniesień prasy, bezpośred- 
nio przed rozprawą wpłynęło oświadcze 
nie sekretarza stanu w pruskiem minister 
stwie spraw wewnętrznych Abegga, za- 
przeczające wersjom, iż zapowiedział on 
aresztowanie rządu Rzeszy i że pozosta 
wał w kontakcie z komunistami. _... 

BERLIN PAT. Na początku rozprawy przed 

Trybunałem Stanu w Lipsku prezydent Ггу- 

bunału odczytał zgłoszoną skargę rządu pru- 

skiego. 

Następnie przystąpiono do obrad nad wnio 

skiem rządu pruskiego o wydanie tymczasowe 

go. zarządzenia o zawieszeniu w czynnościaca 

powołanego przez rząd Rzeszy komistrza rzą- 

dowego w Prusach. W związku z tem odczy- 

tano szereg dokumentów, stanowiących mate- 

rjał, na którym sąd ma oprzeć swoje orzecze- 

nie, m. in. ostatni dekret prezydenta Hinden- 

burga. Stwierdzono przytem, że rząd Rzeszy 

nie nadesłał żadnych oświadczeń pisemnych w 

prawie swego stanowiska wobec skargi. Pre 
zydent Trybunał: ył wówczas, że ze 

względu na niemożność opracowania w krót- 

kim czasie całego materjału, wątpliwe jest, — 

czy dzisiejsza rozprawa wystarczy do wyda 

nia Orzeczenia i zapowiada ewentualny dal- 
szy ciąg obrad w poniedziałek. Temat rozpra 

wy wstępnej prezydent ograniczył do kwestji 

wydania tymczasowego zarządzenia, na co 

zgodził się również przedstawiciel rządu Rze- 

szy. 
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cowania wielkich decyzyj, obejmujących 
całokształt zagadnienia i nie nie mogłoby 
być bardziej niebezpieczne, jak stracenie 

z oczu organicznej współzależności wszyst- 
kich problemów, związanych z organizacją 
pokoju: Nie można rozważać zmiany ja- 
kiejkolwiek części maszego budynku bez 
równoczesnego wzmocnienia jego podstaw. 
Naszą pracą muszą kierować nie abstrak- 

cyjne i teoretyczne formuły, lecz względy 
rzeczowe, zmierzające jedymie do utrzy- 
mania pokoju. 

Przyjęcie rezolucji końcowej — 
dalsze obrady w roku 1933 
GENBWA. PAT. — Na sobotniem po- 

siedzeniu komisji głównej konferencji roz- 
brojeniowej, po wyczerpaniu listy mów- 
ców zabrał głos Henderson, który rzucił na 
szalę na rzecz rezolucji swój autorytet prze 
wodniczącego. Henderson bowiem oświad- 
czył, że gdyby miał głosować, głosowałby 
za projektem rezolucji, ponieważ podkre- 
&а опа konieczność powzięci aistotnych 
zarządzeń rozbrojeniowych i wolę uczynie- 
nia decydującego pierwszego kroku w tym 
(kierunku, a ponieważ inspiruje się zasa- 

dami, będącemi podstawą propozycji Hoo- 
vera, nie podobna głosować przeciw: rezo- 
lucji, która proklamuje te zasady. 

W głosowaniu 41 delegacyj opowiedzia - 
ło się za rezolucją, przeciwko — tylko 2, a 
mianowicie sowiecka i niemiecka, 8 dele- 
gacyj, w tej liczbie Afganistan, ATbanja, 
Austrja, Bułgarja, Turcja, Węgry i Wło- 
chy wstrzymały się od głosowania. — 
Przedstawiciel Chin zaznaczył, że wpraw- 
dzie aprobuje rezolucję, ale dopóki kon- 
flikt japońsko - chiński nie jest załatwio- 
ny, Chiny nie mogą wziąć na siebie żad- 
mych zobowiązań. 

W kołach konferencji wyniki głosowa- 
nia nad rezolucją końcową oceniane są pow 

szechnie jako zupełna porażka przeciwni- 

ików rezolucji, Niemey i Sowiety, które za- 
jęły 'wobec miej najostrzejsze stanowisko. 
zmalązły się w całkowitem odosobnieniu i 
nie udało się im pociągnąć za sobą ani je- 
dnej delegacji. 

GENEWA. PAT. — Obrady konferencji 
rozbrojeniowej zostały odroczone do po- 
czątku roku 1933, 

W międzyczasie do Trybunału wpłynęło i0- 
we sformułowanie wniosku rządu pruskiego, 

w którym domaga się on: 1) aby komistrz 
Rzeszy nie występowai w charakterze premje- 

ra lub jakiegokolwiek innego członka gabine- 
tu pruskiego, 2) aby wzbroniono mu pozba-- 

wiania urzędu pruskich ministrów, 3) aby kq- 

misarz lub jego zastępcy nie mogli występo- 

wać w Radzie Państwa Rzeszy bez upoważnie 

nia premjera pruskiego względnie nie. mogli 

odebrać rządowi pruskiemu prawa reprezento- 
wania Prus w Radzie Państwa, 4) aby konii- 

sarz nie mógł mianować, względnie zawieszać 

na dłuższy okres czasu urzędników pruskich. 

Po przerwie przystąpiono do uzasadnienia 

stanowisk przez strony. 

Przedstawiciel rządu pruskiego Brecht zbi- 
jał zarzuty, jakoby rząd pruski nie wykonywai 
nałożonych na niego przez konstytucję obo- 

wiązków, jak również szereg innych zarzutów, 
wysuniętych przez rząd Rzeszy. Mówca dalej 

występował przeciwko  zarządzeniom kancle- 

rza wobec ministrów pruskich i innych urzęd- 

ników. 

Pod koniec rozprawy- zabrai głos prezy- 

dent Bumke. Ze słówł jego odnosi się wraże- 

nie, że Trybunai Rzeszy szuka drogi polubow 

nego rozwiązania sprawy. Wskazuje na to о- 

kelicznośś, że przewodniczący wezwał przed- 

stawicieli obu stron do przedstawienia konkret 

nych wniosków. 

Na tem rozprawę odroczono do poniedział 

ku. Zainteresowanie rozprawą w całym Lipsku 

ogromne. Tłamy publiczności stoją przed giaa- 

chem, który obstawiony jest przez policję. — 

Na sali obrad prócz dziennikarzy niemieckich 
są również korespondenci zagraniczni. 

BERLIN PAT. — Przewodniczący Trybuna: 
łu w Lipsku zapowiedział wydanie orzeczenia 

w sporze między rządem pruskim a Rzeszą 

na poniediałek o godz. 13-ej. y. 

Premjerzy związkowi konferują 
BERLIN PAT. — Wczoraj wieczorem kan 

clerz wyjechał w towarzystwie radcy minister 
jalnego Pukasa i ministra pracy na konteren- 
cję SBE krajów związkowych do Sztut- 
gartu, 
BERLIN PAT. — Konierencja kancierza 

i ministra spraw wewnętrznych z 
przedstawicielami krajów związkowych 
w Sztutgarcie rozpoczęła siz w sobotę 
© godzinie 10 rano. Obrady toczą się w 
gmachu rządu wirtemberskiego. 

Prezydent Policji berlińskiej uwolniony 
BERLIN PAT. — Aresztowani wczoraj 

na ziecenie komendanta wojskowego  były- 
prezydent policji berlińskiej oraz Carisbergh 
zostali w godzinach wieczornych wypuszczeni 
na wolność. W komunikacie urzędowym wy: 
jaśniono, że aresztowanie komendanta policji 
oraz mir. Enkego i Carlsbergha nastąpiło na 
skutek doniesienia, iż wszyscy trzej biorą u- 
dział w akcji nielegalnej, mającej na celu re- 
stawrowanie komendanta policji na jego do- 
tychczasowem stanowisku, Śledztwo urzędo- 
we nie potwierdziło tych podejrzeń co do Hei- 
mannsberga i Carlsbergha, natomiast prze- 
ciw mjr. Enkemu, który zatrzymany został w 
areszcie śledczym, wdrożone będzie postępowa 
nie karno - sądowe. 

w wirze agitacji 
LIPSK PAT. — Nieprzebierająca w środ- 

kach i meiodach agitacja przedwyborcza za 
wrzała na całej linji. Wszystkie stronnictwa 
polityczne, począwszy od komunistów, po 
przez socjai - demokrację i centrum do skraj 
nej prawicy, nawzajem _ prześcigają się w 
gwałtownych napaściach na traktat wersalski 
i „niemożliwe granice'. Przywódcy zgodaym 
chórem wzywają społeczeństwo do zdecydo- 
wanej, nieustępliwej wałki o realizacjz wszyst- 
kich „życiowych* postulatów rewizjonistycz- 
nych. Rychłej czy później — głoszą oni —mu 
si paść korytarz polski, stanowiący zarzewie, 
przyszłej wojny światowej. Niepodlegające żad 

KRÓLEWIEC. PAT. — Prezydent po- 

lieji w Króleweu Titze, został zwolniony 

ze swego stanowiska. W Królewcu krążą 

pogłoski, że dymisja ta została spowodo- 

wana interwencją księcia pruskiego Augu 

sta Wilhelma, syna byłego Kaisera, który 

na wiosnę zeszłego roku: został podczas pe- 

„wmego zajścia, na dworcu w Królewcu po- 

turbowany przez policjantów Począwszy 
od tego dnia. prasa hitlerowska i prawico- 

wa ustawicznie domagały się dymisji pre- 

zydenta Titzego. 

przedwyborczych 
nej wątpliwości zwycięstwo idei narodowo - 
niepodległościowej w wyborach do parlamen- 
tu najdalej w sierpniu rb. przynieść musi roz 
wiązanie drastycznych i godzących w narodo 
we uczucia Niemiec problemów międzynarodo- 
wych. wypływających z dyktanda wersalskie- 

go, które zdaniem niemiecko - narodowych,— 
jest największą hańbą historji współczesnej, — 
Hasło naczelne przyszłego rządu narodowego 
— to bezwzględna rewizja traktatu wersalskie- 
go, wprowadzenie w Niemczech powszechne- 
go obowiązku służby wojskowej i zmycie wi 
ny za wybuch wojny światowej. 

m 

Kronika zaburzeń w Berlinie 
BERLIN PAT. — Kronika zaburzeń politycz 

nych w Berlinie notuje znowu wielką  ilošė 

zajść, jakie się wydarzyły ubiegłej nocy. W 

wyniku starć między hitlerowcami a reichs- 

bannerowcami policja przeprowadziła rewizję, 

znajdując u 7 hitlerowców rewolwery większe 

go kalibru. 8 uczestników bójki aresztowano. 

Komuniści pobili dotkliwie oficera policji. — 
Dwóch napastników aresztowano. Zatrzymano 
również agitatora komunistycznego, który na- 

woływał zgromadzonych na ulicznym wiecu do 

strajku powszechnego. Rozwiązano zgromadze 
nie komunistyczne, w czasie którego komuni- 
ści wzywali do rozpoczęcia rewolucji. Policja 
użyła do rozpraszania tłumu pałek gumowychł 
Zanotowano nadto kilka bójek ulicznych pomię 
dzy narodowymi socjalistami z jednej strony 

a socjal - demokratami i reichsbannerowcami 
z drugiej, przyczem kilka osób odniosło rany. 

Paru sprawców aresztowano. Do prezydjum 
policji odstawiono narodowego socjalistę, któ 
ry groził na ulicy przeciwnikom rewolwerem. 
W ciągu nocy podpalono znowu szereg słupów 
z plakatami wyborczemi. Sprawców w kilka 
wypadkach nie ujęto. 

Donoszą o niezwykie ostrem starciu w Bun- 
zwau. Utarczka wynikła pomiędzy wracającymi 

z Łignicy, gdzie przemawiał Hitler, narodowy 

nu socjalistami a socjal - demokratatmi i reichs 
bannerowcami. Do bójki zamieszali się rów 
nież komuniści. W wyniku walki jeden reichs- 

bannerowiec został zabity, a szereg hitlerow- 

wypadku nie dokonano żadnego aresztowania. 
ców i komunistów poranionych. Na miejscu 

Ostrzymanie ulopów policji 
BERLIN PAT. — Z polecenia komen 

dania wojskowego na Berlin i Bran- 
denburgję gen. por. Rundstedta prezy- 
dent policji wydał zarządzenie, zawie- 
szające z natychmiastową ważnością ur 

lopy wszystkich urzędników policji na 
obszarze Prus. Znajdujący się na urlopie 
urzędnicy policji wezwani zostali do po 
wrotu na swe stanowiska. 

  

Oświadczenie Hitlera 
GLIWICE PAT. — W dn. 22 bm. przema- 

wiał tu Hitler, który przybył samochodem z 
Nyssy, witany przez liczne rzesze hitlerowców. 
Nie wysuwając żadnego programu — Hitler 
stwierdził, że jakkolwiek nie poczuwa się do 
odpowiedzialności za czyny obecnego rządu 
Rzeszy, 
a mianowicie ustanowienie komisarza rządo- 
wego dla Prus usunięcie dotychczasowych 
ministrów, były naturalną konsekwencją biegu 

wypadków i gdyby on był u władzy, zmian 
w tym kierunku dokonałby szybciej i grun- 
towniej, Ruch narodowo - socjalistczny silniej 
Szy jest nad partje, Narodowi socjaliści grupu 
ja w obronie niemczyzny wszystkich, bez róż 
nicy kłas społecznych, zawodu i wyznania. 

uważa, że ostatnie wypadki w Berlinie Walka wyborcza nie jest walką o rząd, czy 
© koalicję rządową, lecz walką dwóch syste- 
mów. 

  

Pan Prezydent wyjechał do Augustowa 
WARSZAWA PAT. — Pan Prezydent Rze 

czypospolitej przyjął w sobotę o g. 12 mini- 
stra Zawadzkiego. © godz. 1 p. p. Pan Prezy 
dent w towarzystwie szeta gabinetu wojsko- 

wego płk. Głogowskiego, szeia kancełarji cy- 
wilnej dr. Hełczyńskiego, radcy Mościckiego 
oraz adjutantów odjechał przez Ostrów - Ko 
morowo do Augustowa i Suwałk, : 

Smarzyśi 
Sklep tytoniowy — S, Zwierzyūskį, 

Ogłoszenia 
PR być przez 

NIEŚWIEŻ — ui. Ratuszowa — Księgaruja Jaźwińskieru. 

PIKSK — 

ki, 

POSTAWY — 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch*, 
SŁONIM — Ksiegarnia D. Lubowskjego, mi, Miciqewicze Ва 
ST; SWIECIANY — M, Lewja —Biuro Gazetowe, ni, 3 Maja + 
WILEJKA P2WIATEWA — ul, Mickiewicza 24, F, Jaczewska. 
WARSZAWA -- Tow, Księgeraj Kol, „Ruch“, 

NOWOGRÓDEK — iłosż Ki, Michalskiego, 
N.„ŚWIĘCIANY „— Ksiegamia T-wa „Ruch“, 
OSZMIANA — Kalegamia Bpółdz, Naucz. 

Polska — St, Bednarski, 
Polskiej Macierzy Szkolnej, 

i WSYTKKEKOEKEYCOKCOSZE 

| jednoszpaltowy na stronie 2-0j i 3.ej ge, 40, Za tekstem 15 gr, Komunikaty, oraz 
sumerach świątecznyc. ; W 
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TELEGRAMY 
CZECHOSŁOWACJA | UKŁAD 
FRANCUSKO - ANGIELSKI 

PRAGA. PAT. — Posłowie czechosło- 
waccy w Paryżu i Londynie zawiadomiłi 

dzisiaj rządy Francji i Amglji o przyłącze- 
niu się Czechosłowacji do francusko-an- 
gielskiego układu zaufania. 

WĘGIEL POLSKI DO IRLANDJI 
LONDYN. PAT. — W związku z wojną 

celną pomiędzy Irlandją a Angiją, „Mor- 
ning Post'' ogłasza depeszę ze Sztokholmu, 

że jeden z londyńskich maklerów okręto- 
wych zwrócił się do firmy żeglugowej w 
Maimó, aby przygotowała szereg staltków: 
opojemności de 2 tysięcy tonn każdy, ce- 

lem przewiezienia węgla polskiego z Gdań- 
ska do Irlandji. 

JAK ULŻYĆ FINANSOM 
NOWEGO YORKU 

NOWY YORK .PAT. — Burmistrz No- 
wego Yorikiu zwrócił się do 147 tysięcy u- 
rzędników miejskich z apelem o zrzecze- 
mie się jednomiesięcznej pensji, celem ul- 
żenia finansom miejskim. Burmistrz prosi 

pracowników: o jaknajszybszą odpowiedź 
na jego apel, oświadczając, iż w przeciw- 
nym razie zmuszony będzie przystąpić do 
obniżki płac. 

PIĘĆ LAT ZA ZBRODNIĘ PRZECIW 
MORALNOŚCI 

ESSEN. PAT. — W Remscheid odbyła 

się rozprawa przeciwko nauczycielowi szko 
ły powszechnej w Radeformwald von He- 

demu, za ciężkie wiylkroczenia przeciwko o- 

byczajowości, których oskarżony dopuścił 
się wobec 16 uczenie. Sąd skazał obwinio- 
nego na 5 lat więzienia oraz utratę praw 

obywatelskich na przeciąg 5 lat. 

SAMOLOT HAUSNERA WYŁOWIONY 
GENUA PAT. — Samolot Hausnera ,„Rose- 

Marie* wyłowiony został w pobliżu wysp A- 
zorskich. 

PRZEMYCILI 85 TYSIĘCY KILO 
HAMBURG. PAT. — Przemyt w wiel- 

kim stylu wykryto w tutejszym wolnym 
porcie, Przemytnikom udało się w. przecią- 

gu krótkiego czasu w: aucie ciężarowem, 
w_ wozie meblowym i łodzi! motorowej, któ- 
re miały schowki o podwójnych ścianach, 

przewieźć przez linję celną około 85 ty- 
sięcy kg. kawy. 

BURZE GRADOWE W JUGOSŁAW jł 
BIAŁOGRÓD. PAT. — Donoszą o gwał 

townych burzach gradowych. W miektó- 

rych miejscowościach grad padał przez 
kilka godzin, tworząc na ziemi warstwę, 
grubości 50 cm. 

ZATARG Z GRENLANDJĄ 
HAGA PAT. — Przedstawiciele rządów nor 

weskiego i duńskiego wnieśli do Stałęgo 
Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej 
dwie sprawy, dotyczące zajęcia przez Norwe- 
gię części południowo - wschodniej -Grenlan- 
@й. Sprawy te nie są zatem równoznaczne z 
wniesioną w roku ubiegłym sprawą, dotyczącą 
wschodniej Grenlandji. 

Rząd czechosłowacki odwołał się do Stale- 
go Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodo- 
wej w sprawie dwóch decyzyj trybunału mie- 
szanego węgiersko - czeskosłowackiego, do- 
tyczących kompetencyj.. 

SYTUACJA STRAJKOWA W BELGII 

BRUKSELA. PAT. Strajk tylko 
częściowo został zakończony. Dzienniki po- 
dają, iż nie można się liczyć z przystąpie- 
niem do pracy przed 26 lipca. W związku 
z ustępstwami rządu i dyrekcyj kopalń, żą- 
dania robotników w niektórych miejsco- 
wiościach stają się coraz większe. 

BRUKSELA. PAT. — Pisma donoszą, 

iż ręka Moskwy 'w strajku i zaburzeniach, 
jalkie tu miały miejsce, jest wyraźna. W 
organie oficjalnym Kominternu „Między- 
narodówka Komunistyczna” z dnia 15-g0 

kwietnia br. jest rozkaz, wydany belgij- 
skiej parłtji komunistycznej, ażeby vrgani- 
zowała swe siły i rozpoczęła akcję straj- 
kową w fabrykach belgijskich. 

BRUKSELA. PAT. — Policja belgijska 
dokonując aresztowań wśród agitatorów i 
działaczy komunistycznych, natknęła się 
na dokumenty, dowodzące, iż w Belgji na 
dzień 1 sierpnia były przygotowane wiel- 
(kie manifestacje komunistyczne. Manifes- 
tacje miały być bardziej (burzliwe, niż te, 
które ostatnio miały miejsce w zagłębiach 
górniczych. 

  

BRATOBÓJSTWO O DOLARY 
BRZEŚĆ nad Bugiem. PAT. — Wczo- 

raj donosiliśmy o znalezieniu w Brześciu 
nad Bugiem przy alei Fontecznej trupa 
mężczyzny, którego tożsamości nie można 
było ustalić. Jak ustalił brzeski wydział 
śledczy w przeciągu 12 zaledwie godzin, za 
Ibitym jest 22-letni Mikołaj Wolczyk, mie- 
szkaniec wsi Soliszcze I, sierota. Ostatnio 
Mikołaj Wolczyk otrzymał z Ameryki za- 
'wiadomienie o większym spadku. Prawdo- 
podoknie w związku z tą wiadomością zo- 
stał on ubiegłej nocy zamordowany przez 

swiego ciotecznego brata Wolezyka Alek- 
sandra, lat 24, który po dokonaniu mor- 
derstwa położył trupa na wóz z sianem i 
przewiózł ze wsi (do Brześcia, gdzie porzu- 
cit we wispomnianem miejscu. Sprawcę za- 
trzymano i osadzono w! więzieniu brzes- 
kiem. Stanie on niebawem przed sądem do 
raźnym. Morderca prawdopodobnie miał 
wspólników i policja. jest już na ich tropie 
GWAŁTOWNA BURZĄ GRADOWA 

BRZEŚĆ nad Bugiem, PAT. — Nad 
przestrzeni 2 km. przeszła burza gradowa. 
Grad dochodził do wielkości gołębiego ja- 
ja. Zasiewy zostały zniszczone w całej wsi 
Borysówce. Straty bardzo duże. 

ha, oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 
Cyfrowa f tsbelarycz: 50 proc, drożej, Admiujstracja uje przyjmuje zastrzeżeń ©6 

Administrację zmieajace śowalaje. Za dostarczenie z = nittieru dowodowego RI gr. 

przededniu procesu 
Profesora Kłosa 

Sprawa obdarowania przez proieso- 
ra Kłosa osoby przygodnie poznanej 
strzępkiem złotogłowia z trumny Królo- 
wej Barbary stała się już głośną w Pol- 
sce. W prasie warszawskiej, krakow- 
skiej i td. ukazały się na ten temat uwagi 
i słowa oburzenia. Dla Wilna sprawa 
ta jest bardziej drażliwa, jako dotykaja- 
ca sentymentów osobistych miasta, sen- 
tymentów rozbudzanych raz po raz pa- 
mięcią dawnej, świetnej przeszłości kra 
ju. Jednym z takich czynników podnieca 
jacych tradycję Wielkoksiążęcego Wilna 
było odkrycie grobów królewskich w Ba 
zylice. Szczątki tam znalezione działają 
na nasze uczucia, stanowią dla nas Naj- 
świętsze Relikwje o znaczeniu wręcz na 
rodowem, państwowem, tradycyjnem, a 
nawet politycznem. I oto nagle dowiadu- 
je się Wilno, że ktoś, kto zbiegiem oko- 
liczności zajął stanowisko odpowiedzial- 
ne w zarządzie konserwacji naszych pa 
miątek, w przystępie dobrego humoru 

  

w 

„pozwala sobie na świętokradztwo wy- 
rywania strzępów ze złotogłowia, które 
kilkaset lat temu okryło trumnę Królowej 
Barbary Radziwiłłówny, żony Króla Zyg 
munta Augusta Jagiellończyka — i ob- 
darowywanie temi drogiemi dla nas strzę 
pkami, przybyłego z Warszawy gościa 
podczas jakiejś pijatyki. 

Słyszymy z pewnej strony narzekania, 
i słowa potępienia na rzekomo przesad 
ny Wilna separatyzm, na żywiołową je 
go niechęć do „galileuszów* i objętych 
tem mianem różnorakich przybyszów, 
piastujących u nas godności autorytatyw 
ne. Nie wnikajmy w podłoże kulturalno- 
polityczne tego zjawiska, Weźmy jego 
stronę uczuciową. Ciągle notujemy mo- 
menty, w których zbiorowej opinii wileń 
skiej przeciwstawiane są jednostki, nie- 
znane nam i obce, samorzutnie konden- 
sujące w swoich rękach: najróżnorodniej 
sze przejawy tutejszego życia, nadające 
mu własny, lub sztuczno - „regjonaliy'* 
ton, zgrzytliwy , wykoszlawiony, poko- 
stujący Wilno obcym duchem i kulturtra- 
gerskiemi inowacjami i manjerami. I 
ciągle mamy do czynienia z jakiemiś za 
maskowanemi koterjami, protekcyjkami, 
popieraniem, wysuwaniem, akceptowa- 
niem. Ciągle jest coś otoczone tajerani- 
cą, sztuczną ważnością obcych nas: ań: 
bicyj, ukrywaniem, przetrzymywanie... 

Krótko mówiąc: nas to w Wilnie de- 
nerwuje! My chcemy wiedzieć, co się u 
nas dzieje! 

Czyż podobna się dziwić, tym pa- 
nom, wypisującym w Kownie o odnałe- 
zieniu korony Witolda, im, dającyn: po- 
słuch każdej najbardziej fantastycznej 
plotce, siedzącym za chińskim murem, 
bez kontaktu i możliwości sprawdzenia, 
kiedy my sami, siedząc tu w Wilnie, w 
pocie zaledwie czoła wyłuskać możemy 
stan faktyczny. 

Wśród takich oto nastrojów spada na 
Wilno wieść, że profesor Kłos, obdarza- 
ny dotychczas zaufaniem  najodpowie- 
dzialniejszych prac w Katedrze Wileń- 
skiej, przyszły rzekomo twcrca mauzole- 
um krółewskiego, rwał na strzępy złoto 
głów Królowej Barbary. Oto pokrótce 
jest i podłoże, i geneza, i meritum te- 
go hałasu, jaki słusznie, czy nie słusznie 
powstał w Wilnie. 

Meritum zaś dalsze sprawy samej, 
wywołane publikacją dr. Boyego, przed- 
stawia się w tej chwili, jak następuje: 

Profesor Kłos przysłał do naszej redak 
cji dwa listy. Jeden z tych listów jużeś- 
my zamieścili. W obydwóch listach za- 
przecza kategorycznie, iżby miał dawać 
komukolwiek, a w tej liczbie i dr. Bo- 
yemu, strzęp  złotogłowia. Ponadto, w 
drugim liście zaznacza, iż jego oświad- 
czenie, wobec powagi tonu i stanowczo 
ści, niewspółmierne są z feljetonowemi 
zwrotami pana Boye. -— „„Nie można te- 
dy — pisze mniej więcej prof. Kłos — 
mówić: dr. Boye twierdzi, bo dr. Boye 
tylko sobie żartuje i niewątpliwie żar- 
ty swe odwoła, a jeżeli nie odwoła, ic- 
dy pociągam go do odpowiedzialności 
sądowej”. 

Otóż jesteśmy w przededniu procesu. 
Ale czy jednego tylko...? Otrzymaliśmy 
właśnie w sobotę, z zupełnie wiarygod- 
nego źródła wiadomość, że dr. Boye nie 
tylko nie odwoła ale tym razem już w for 
mie poważnej, podtrzymuje swe twierdze 
nie, iż otrzymał od prof. Kłosa strzęp 
złótogłowia. Jeżeli zkolei profesor Kłos 
dotrzyma swej obietnicy i wytoczy pro 
ces panu Boyemu —— naszem zdaniem, 
decyzja Sądu zależeć będzie od... cor- 
pus delicti, które rzekomo znajduje się 
w rękach p. Boye. — Cóż będzie dalej? 
— To corpus delicti spowodować musi 
siłą konsekwencji drugi proces, tym ra- 
zem wytoczony przez prokuraturę proie- 
sorowi Kłosowi. , 

Bardzo nas w Wilnie te sprawy i nie 
pokoją i smucą. m. 

 



2 

SILVA RERUM 
W gazetach ukazała się krótka wiado- 

mość: 

Obchód 400-lecia urodzin Stefana Ba- 
torego na Węgrzech. — W przyszłym roku 
obchodzone będzie na Węgrzech w sposób 
niezwykle uroczysty 400-lecie, urodzin kró 
la Stefana Batorego. W związku z tem w 
Budapeszcie utworzył się komitet, na kto- 
rego czele stoi tajny radca Jerzy Lukacs. 

Rocznica ta powinna zbudzić echa w 
Polsce, a szczególnie w 'Wilnie, szczyczą- 
cem się wszechnicą, której założycielem 
był wielki wódz i król. 

Należałoby 'więc poważnie się zastano- 

wić nad sposobem uczczenia tej rocznicy. 
Przy sposobności należy przypomnieć, 

iż w roku przyszłym wypadaloby godnie 
uczcić dwie inne rocznice: 

300 lat od dnia śmierci Lwa Sapiehy 
i 350-lecie zwycięstwa pod Wiedniem. 

W zeszłym roku umieściliśmy artykuł 
p. t.: „Pamiętajmy o Wielkim Lwie!*, w 
którym wskazywano na konieczność nale- 
żytego uczczenia pamięci wielkiego kanc- 
lerza. Echa tego artykułu były jednak 
słabe... 

'Trzy rocznice, przypadające na przy= 

szły rok, obejmują ciekawy i znamienny о- 

kres dziejów i zasługują na szczególne u- 
waględnienie. 

Robotnik 
mość: 

Inspektorat artystyczny przy urzędzie 
inspekcyjno -budowlanym magistratu, dba 
jąc o wygląd estetyczny miasta, nie apru- 
buje projektów szyldów blaszanych, prze- 
znaczonych do zawieszeńtia w śródmieściu. 
Zwłaszcza na Marszałkowskiej, Kr. Przed- 
mieściu, Nowym Świecie, Al. Ujazdowskiej 
# А1 „Jerozolimskiej, wymagane jest wyko= 
nywanie szyldów ze szkła, mosiężnej bla- 
chy lub innych szlachetnych materjałów. 

Zawieszamie szyldów blaszanych w tej 
części miasta nie jest tolerowane i są one 

usuwane w drodze administracyjnej z na- 
hładaniem kar, które w myśl rozporządze= 
nia p. komisarza rządu z dnia 31 grudmia 
1927 roku mogą sięgać 500 zł. grzywny 
lub 5 tygodni aresztu. 

Szczęśliwa Warszawa! Posiada ona spe 
cjalny inspektorat artystyczny, który: dba 
o estetyczny wygląd stolicy! 

Jakby się przydała Wilmu podobna 0r- 
gamizacja !... Ohydne szyldy: są jedną z naj- 
większych plag Wilna!.., Lector. 

TRERTSSY DTS TORS ЕВ. 

(247) podaje taką wiado- 

192 kilometry na godzinę 

          

na motorówce 
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Zmany automobilista angielski Kaye 
Don dokonał na jeziorze Loch Lomond w 
Szkocji próby pobicia światowego rekordu 
szybkości motorówek. Próba ta powiodła 
się całkowicie, Kaye Don osiągnął bowiem 
przeciętną szybkość 192-ch kilometrów na 
godzinę, bijąc rekord amerykanina Gar 
Wood'a o 13 km.-godz. 

Na ilustracji naszej widzimy rekordo- 
wą łódź „Miss England III", która kosz- 
towała 40 tys. funtów szterlingów (prze- 
szło 1,200.000 zł.). 

SŁ Gw © 

Polsko -sowiecki pakt a nieagresji uc" 
podpisany będzie w Moskwie w dniach najbliższych 

Warszawa, dnia 23 lipca (tel własny). 

Dowiadujemy się, że prowadzone w 

Genewie przez ministra Zaleskiego i komi- 

sarza Litwinowa rokowania na temat pod- 

pisania polsko - sowieckiego paktu o nie- 

agresji dobiegły końca i w poniedziałek 

lub we wtorek przyszłego (tygodnia w Mo- 

skwie minister Patek ze strony polskiej i 

komisarz Krestinskij że strony ZSSR ma- 

ją pakt tem, parafowany już 25 stycznia 

br. podpisać. Ratyfikacja paktu nastąpić 

ma dopiero po zakończeniu rumuńsko - s0- 

wieckich rokowań, zmierzających do za- 

warcia anałogicznej umowy. Tekst paktu 
będzie opublikowany oficjalnie dopiero po 

podpisaniu, ale słttreszczenie jego możemy 

podać już obecnie. 

Po krótkim wstępie, w którym obie stro 

my stwierdzają swoją wolę-utrzymania po- 

jemnych stosunków i zobowiązań pozosta- 

je nadal traktat pokojowy, zawarty w Ry- 

dze r. 1921, następuje art. pierwszy paktu, 

wi którym Polska i ZSSR konstatują, że we 

wzajemnych stosunkach wyrzekają się woj 

ny, jako narzędzia polityki międzynarodo- 

wej, i zobowiązują się powstrzymać od 

wszelkich działań agresywnych, przyczem 

za agresję poczytaną będzie wszelka dzia- 

łalność, naruszająca całość terytorjum i 
niezależność polityczną drugiej strony. 

W artykułach dnugim i trzecim obie 

strony zobowiązują się nie okazywać po- 

mocy bezpośredniej ani pośredniej żad- 

nemu państwu trzeciemu, któreby napadło 

na jedną ze stron podpisanych pod„paktem, 

zobowiązując się jednocześnie nie brać u- 

działu w żadnych porozumieniach między- 

namodowych, któreby miały na celu agre- 

koju i oświadczają, że podstawą ich wza- sję wobec jednej z umawiających się stron 

OŚWIADCZEN IE RUMUNII 

BUKARESZT. PAT. — Podsekretarz 
staau w ministersiwie spraw zagranicz. 
nych Gafenco udzielił dziś prasie rumuń- 
skiej następującego oświadczenia: 

kowania między Rumunją a Sowie- 
tami w sprawie paktu o nieagresji prowa 

ie są stale w Genewie, między pp. T 
u i Litwinowem, przy pośrednictwie 

mimistra Zaleskiego. Obecnie pośredniczy 

  

  

  

    

     

  

   

   w tych rokowaniach poseł polski w 

wie Patek. Na wypadek, gdyby Pol- 
ska podpisała sama pakt o nieagresji z 

Rosją, będzie to oznaczalo osłabienia 
sojuszu polsko - rumuńskiego. Między Pol- 

ą a Rumunją nie przestało istnieć jak 

  

   
„najzupelniejsze ponozumienie. To tež pod- 

pisu Polski nie należy interpretować jako 
opuszczenia Rumunji przez Polskę — >= 

  

Tenis przed czterystu laty 
W czasie gdy nasi tennisiści Jędrzejow 

ska i Tłoczyński zdobywają laury w Walji 
i mężnie bronili naszej sławy w Wimble- 
don, warto wspomnieć o tym korcie an- 
gielskim, na którym zgórą 400 lat grają 
w tennisa z małemi tylko przerwami, spo- 
wodowanemi zimą lub też..., rewolucją. 

Wspaniały zamek w Hampton Court z 
jeszcze wspanialszym pankiem, w którym 
kwietniki są nieustannym pokazem wyso- 
kiej sztuki ogrodniczej angielskiej, kryje 
w swych czerwonemi mleczami ukoronowa 
nych murach, bezcenne gobeliny, liczne por 
trety Holbeina. Portrety budowniczego te- 
go zamku kardynała Wolsley'a, króola. Hen 
ryka VIII, męża sześciu żon, i zapalonego 
tennisisty. 

Król „Hial* przy Hampton Court, tak 
samo jalk w. pałacach Greenwich i Rich- 
mound posiadał wielkie korty tennisowe, 
bo 'wszędzie i zawsze chciał mieć możność 

UTE TIT NS Te SRT Я АаЕЫСй 
DWIE CZY CZTERY NOGI? 
Komiczny spór na temat ilości nóg u 

maip wyniknął między dyrekcją kolejową 
wi. porcie angielskim Folkestone, a urzędem 

celnym. Do Folkestone przybyło okrętem z 
Afwyki sześć małp, które zamówiła pewna 

firma londyńska. Z okrętu miały być fnał- 
py załadowane do pociągu i wysłane do 
Londynu, Urząd celny w Folkestone sprze- 
ciwił się jednak dalszej podróży małp, 

twierdząc, iż małpy są zwierzętami dwu- 

nožnemi i jako takie nie mogą być zwol- 
nione od opłaty ela, które wynosi 10 proc. 
ich wartości. Dyrekcja kolejowa, wycho- 
dząc znów z założenia, iż małpy są czwono- 
mogami, podtrzymywała zdanie, iż jako ta- 
kie, małpy nie ulegają ocleniu według 
istniejącej taryfy celnej. Spór się zaost- 
rzył: „zoologowie' celni i kolejowi nie mo- 
gli się pogodzić. Odwołano się wreszcie do 
'wyższej instancji — do centrali celnej w 
Londynie, która wydała. wyrok iście salo- 
monowy: małpy nie są ani czworonogami, 
ami dwtunożnemi zwierzętami, gdyż wo- 
góle — nóg nie mają, a skoro tak, muszą 
opłacać eło. Londyńscy „zoologowie“ celni 
są bowiem zdania, iż małpy posiadają rę- 
ce, a nie nogi! 

Wyrok londyński nie uśmierzył wątpli- 
wości władz ww. Folkestone, które obstają 
nadai przy swem twierdzeniu. Historja o 
„małpim'* sporze przeniosła się obecnie na 
łamy prasy angielskiej i wzbudziła ogólną 

wesołość, Blat Fe 

  

ROCZNICA KRECHOWIEC 
Są czyny wojenne, które niezatartemi, 

płomiennemi zgłoskami wbijają się w pa- 
mięć ludzką. Czyny takie stają się nieja- 
ko symbolem epoki w dziejach narodu, wy- 
razem jego dążeń, ucieleśnieniem jego ide- 

ologji. Niekoniecznie musi to być wielka 
bitwa, któraby mogła zaważyć na losacn 
wojny, przeciwnie, często mamy do czy- 

nienia tylko z wysiłkiem garstki ludzi, 
bohatenskim oczywiście, ale mającym. wię- 
ksze znaczenie moralne niż materjalne. 
Tak, naprzykład dla większości Polaków, 

" najbardziej jaskrawym wyrazem polskich 
dążeń w: epoce napoleońskiej jest szarża 
pod Somo - Sierra, a przecież w niej brało 
udział tylko 125 tudzi i cała akcja trwała 
8 minut. Podobnie najpopularniejszym, 
najbardziej znanym epizodem epopei legjo- 
mowej jest bój pod Rokitną — szarża 1 
szwadronu o znaczeniti ogromnem ale czy- 
sto moralnem. 

Do tej samej kategorji należy bitwa pod 
Krechowcami, której 15 roczniczę obchodzi 
uroczyście 1 pułk ułanów Krechowieckich 
dnia 24 lipca ib. r. Pułk tem jako dywizjon 
polskich ułanów zaczął się formować w 
Puławach w grudniu 1914 r, Walczył cią- 
gle w składzie tylko 2-ch szwadronów, 
przez lata 1915 ; 16 przeciw: Niemcom, od 
nosząc nawet znacze sukcesy jak naprzy- 
kład w bojach pod Borkami i Sominem. 
Idea przyświęcająca formowaniu pułku 
była nader prosta ii jasna: tworzyć polską 
siłę zbrojną gdzie się da i jak się da, ażeby 
gdy koniec wojny nadejdzie, mieć również 
coś do powiedzenia, narazie zwrócić swój 
oręż przeciw Niemcom, jako najgroźniej- 
szemu wrogowi polskości. Rząd rosyjski 
jednak, zmuszony przez wzgłąd na opinję 
swych sprzymierzeńców, do zezwolenia na 
tworzenie oddziałów. polskich, pracę tę u- 
trudniał ciąglemi szykanami, tak że do- 
piero po wybuchu rewolucji udało się dy- 

wizjon rozwinąć 'wi pułk, jednakże nie po- 
siadający ikarabinów maszynowych, gdyż 
tych nawet rewolucyjny rząd rosyjski nie- 
chciał dać Polakom. 

Na wiosnę 1917 r. pułk został wysłany 
па fromt małopolski dla wzięcia udziału 
w. talk zwanej ofenzywie Kiereńskiego. 0- 
fenzywa ta, jalk wiadomo;zakończyła się 
klęską Rosjan, Calkowicie zdemoralizowa- 
na rewolucyjna armja rosyjska bić się nie 
chciała i w bardzo krótkim czasie prze- 
stała właściwie być wojskiem, przeistacza- 
jąc się w bezładne kupy maruderów. Do- 
wódcy mie byli wi stamie opanować swych 
ludzi. Wśród niezmiernego chaosu mosyj- 
skiego, polskkt pułk ułanów stanowił drob- | 
ną wysepkę, która zachowała dyscyplinę 
i ład wiojskowy, zespolona ideą walki o 

niepodległość Ojczyzny. 

W lipcu fale rosyjskie, odpływały ku. 
wschodowi, mordując, paląc i rabując po 
drodze. Spłonął doszczętnie  rozgrabiony 
Kalusz, plonęły miasteczka i wsie polskie. 

21 lipca wieczorem pułk otrzymał w 
Porohach rozkaz wymarszu przez Stani- 
sławów ma północny wschód i połączenia 
się z 2-gim korpusem kawalerji rosyjskiej 
Po calonoenym ciężkim marszu pod desz- 
czem, podczas którego trzeba było się 
przeciskać drogami: zapchanemi przez ucie- 
kające oddziały wojskowe i tabory mosyj- 
skie, pułk przybył do wsi Krechowce pod 
Stanisławowem, gdzie stanął na Ikilkugo- 
dzinny odpoczynek. Dowódca pułku, puł- 
kownik Bolesław! Mościcki, udał się do do- 
wództwa rosyjskiego w Stanisławowie po 
rozkazy. Wkrótce potem wpadł do Krecho- 
wiec ułan na śpienionym koniu z rozkazem 
pułkownika: „pułk natychmiast przejdzie 
kłusem do Stanisławowa”. 

Przy wjeździe do miasta uderzy? ułanów 

  

straszny widok. Miasto płonęło. Tłumy 

  

oddawania się wiubionemu sportowi. 
Tennis starszym jest niż tradycja Hamp 

ton Court: pono i starzy Meksykanie znali 
doś w rodzaju tej gry. Ale kort w zamku 
staroangielskim jest żywym przykładem 
ciągłości tradycyj anglosaskich. 3 

Był czas, gdy tennis był grą królów, pa- 
nów: i książąt. Sebastiano Giustiani, poseł 
rzeczypospolitej weneckiej, nie posiada się 
zzachwytu patrząc na grającego w tennis 
Henryka VIII. „Jest io najpiękniejszy mo- 
narcha współczesnego chrześcijaństwa, a 
broda jego połyskkuje złotem. Jest zakocha- 
ny w tenisie i uważam, że niema piękniej- 
szego widoku, jak przebłyskiwanie jego ja- 
snej skóry przez gęstą tkaninę koszuli". 

Korytamz, którym król, 'w' czarnej lub 
niebieskiej aksamitnej kuntece udawał się 
ze swych. apamtamentów. na podwórzec ten- 
nisowy istnieje po dziś dzień, Jest to ciem- 
ny, zimny, ponury króżganek. Za to z po- 
dmórza wznoszą się ciężkie i słodkie womie 

helitnopu z grządki, wedłług świadectwa 
starych sztychów, kiwitnącej już w 17 stu= 
leciu. Także królowia Elżbieta i syn Marji 
Stuart Jakob I siadywiał często w Hamp- 
ton: Court, przyglądając się grającym, dhoć 
sami w grze nie. brali udziału. Jakób I, 

choć sam nie grał, zalecał grę tennisową je 
dnemu ze swych synów, bo „tennis* grany 
z uiarkowaniem jest polecenia godny i 
zdrowy”. Tu przyglądał się także grze, czę- 
sto przez siebie opisywanej, Szekspir, choć 
z powodu swego stanowiska społecznego, 
czynnego w grze nie mógł brać udziału, 

Nieszczęśliwy i wytworny Karol I gry- 

wiał tu w tenmisa już o szóstej rano, rozko- 
szując się nietylko grą, ale i wonią już 
wówczas przepysznych kwiatów Hampton 
Court. Grywiał wi tennisa Karol II, lecz są- 
dząc z zapisków: sławnego Samuela Pepysa 

nie był „królem ralkiety*, Rewolucja ne 
jakiś czas przerwała królewskie na kor- 
tach Hampton Court rozrywki, Milczący 
Wilhelm Orański mianował Henryka Vil- 
liers mistrzem „naszych placów i gier ten- 
nisowych w Whitehall, Hampton Court 1 

wszędzie, gdzie istnieją lub ku naszej przy 
jemności i rozrywce powstaną jeszcze po- 
dwórce tennisowe', Jerzy II opuścił Hamp- 
ton Count, ale po nim grali na tych kor- 
tach mąż Wilktorji, książe małżonek i syn 
jego książę Edward VH. Między widza- 
mi siadywał często Disraeli. Dziś na pierw 
szem miejscu spisu członków: klubu, który 
grywa w tennisa tam, gdzie, grał wesoły 
krėl „Hal“, stoi Jerzy V król angielski. 

żołnierzy rosyjskich rabowały sklepy i 
prywatne mieszkania, mordowali: tych, któ 
nA próbowali stawić opór, gwałciły ko- 

iety. 
Dowódca pułku postanowił uratować 

  

Pulkownik Bolesław Mościcki, pierw- 
szy dowódca 1 puiku ułanów, bohater z pod 
Krechowiec, obrońca Stanisławowa. Kawa 
ler orderu Virtuti Militari i Krzyża Nie- 
podległości z wieńcami. 

miasto. Rozkazy zostały, wydane. Szwadro- 
ny rozeszły się od ryniku do wyznaczonych 
im. dla: „oczyszczenia rejonów. Wywiąza- 
ła się krwawa walka uliczna. Walczono, 
wśród płonących domów, na ulicach, w po- 
dwórzach, w: mieszkaniach. Była. to walka 
na śmierć bez litości. Ułani, doprowadze- 

W myśl artykułu czwartego zobowiąza- 

nia powyższe nie ograniczają praw i zo- 

bowiązań, wynikających dlą Polski i ZSSR 

z traktatów, zawartych przed wejściem 

w życie miniejszego paktu. | 

Na mocy artykułu piątego obie strony 

godzą się na postępowanie ugodowe (kor:- 

cyljacyjne) w: razie ewentualnych sporów. 

Artykuł szósty omawia sprawy ratyfi- 

kacji, siódmy zaś głosi, że pakt zostaje ża- 

warty na przeciąg lat trzech z automatycz 

nem przedłużeniem ma dalsze dwa lata, o 

ile nie nastąpi wypowiedzenie go w termi- 
nie sześciomiesięcznym. : 

Artykuł ósmy powiada, że pakt spisany 

został w! języku polskim i rosyjskim i oba 

teksty uważane są za autentyczne. 

SE EMTT VATA T TINKA PTA 

ĆWICZENIA ORG5 NIZECYJ 
B. WOJSKOWYCH w O5TRYNIE 

W bieżącym. miesiącu Ostrynia powiatu 
szczuczyńskiego miała prawdziwą i podniosłą 
sensację. (0to zwarty oddział piechoty Stowa- 
rzyszenia Rezerwistów w Ostrynie z plutonem į 
kawalerji, bronił Ostryny przed dywizjonem 6 
puiku Rezerwowego „FIDAKU*, który w bra- 
wurowym ataku starał się zdobyć Ostrynę. Gra 
wojenna udała się nadzwyczajnie, w prawdzi- 
wy zachwyt i podziw wprawiając mieszkań- 
ców okolicznych wsi i Ostryny. Nadzwyczaj- 
na brawura, świetny wygląd żołnierzy i koni, 
jegnolitość umundurowania, oraz nadzwyczajna 

  

Orkiestra i oddział b wojskowych 

w Ostrynie. 

      

meldunku wprawialy w po- 
ie naruszając ani źdźbła za- 

siewów, posuwają się tylko po drogach, wal- 
czące oddziały dokonały manewry na przestrz 
ni kilkunastu kilometrów i skoncentrowały się 
na rynku w miasteczku Ostrynie. 

Po defiladzie przed pomnikiem Dziesięcio- 
lecia odparcia najazdu bolszewickiego w Ostry 
nie i po ogłoszeniu wyników walki, oddziały 
piechoty z kawałerją, zebrane w Świetlicy Spół 
dzielni Spożywców „Jedność* w Ostrynie, przy 
wspólnym biesiadnym stołe wysłuchały szere- 
gu podniosłych przemówień. Wzniesiono entu- 

    

  

   

  

  

Na skutek ogłoszenia przez prezydenta 
Hindenburga stanu wojennego na terytor- 
jum Berlina i Brandenburgji, oddziały 
Reichswehry obsadziły (główne gmachy 
rządu pruskiego 'w Berlinie. 

Na ilustracji naszej widzimy żołnierzy 
Reichswehry w hełmach stalowych, z ka- 

ni do wściekłości tem co widzieli w mieście 
nie oszczędzali nikogo z pośród rosyjskich 
maruderów. Każdy przyłapany na gorącym 
uczynku zbrodni ginął pod bagnetami. O- 
czywiście Rosjanie, przeważnie żolnierze 
I dywizji piechoty, stawili zacięty, cho- 
ciaż niezorganizowany opór. Wilka iftnwa- 
ła przez cały dzień 22 lipca i dopiero. wie- 
czorem udało się miasto całkowicie „oczy- 
šeič“. Jednakże z pobliskiego frontu na- 
pływały coraz to mowe bandy rosyjskie, 
przed fktóremi trzeba było miasto bronić. 
Odpieranie ich zajęło całą moc z 22 — 23 
dzień 28, oraz noc z 23 — 24. Ostatecznie 
miasto zostało uratowiane. 

24 lipca położenie się raptownie zmie- 
nilo. Front.na zachód od Stanisławowa był 
obsadzony przez II dywizję piechoty, któ- 
ra się jeszcze jalko tako trzymała. Jej do- 
wódcy został podporządkowany pułk pol- 
skich ułanów. Na południe od 11, znajdo- 
wała się 19 dywizja, która. 24 lipca popro- 
stu uciekła, odsłaniając bok i tyły 11. Za- 
chodziła obawa, że Niemcy, przechodząc 
przez jej opuszczony odcinek, koło wsi Kre 
chowee, opanują przeprawy na obu By- 
strzycach, położone na tyłach 11: dywizji. 
Oznaczałoby to pewną zgubę tej ostatniej 
Wobec tego dowódca dywizji zarządał żeby 
polski pułk osłonił Stanisławów 0d. połu- 
dnia przez czas potrzebny dla wycofania 
jego dywizji, t. j. przez 5 godzin. 

Teoretycznie zadanie to było niewyko- 
nalne. Pułk, bardzo nieliczny, bez karabi- 
nów maszynowych, miał przez 5 godzin za- 

trzymać silnego przeciwnika posiadające- 
go liczną artylerję i samochody pancerne. 
Zadanie utnudniało jeszeze to, że teren na 
południe od Stanisławowa przedstawia zu- 
pelnie odkrytą płaszczyznę, ma której 
wszelkie poruszenia muszą się odbywać w 
ogniu przeciwnika, przed którym się ni- 
gdzie ukryć nie można. 

Dowódca pułku postanowił działać w 
szyku konnym szarżując kolejno na każde-   

Reprodukcja niniejsza przedstawia gło 
wę Hermesa z elewacji zewnętrznej Ostrej 
Bramy (od ul. Bazyljańskiej)., W czasie 
dokonywanych obecnie robót konserwa- 
cyjnych odczyszezono tę rzeźbę 2 wielu 
warstw pokrywającej ją farby, i po od- 
czyszczeniu stwierdzono, że mie może to 
być głowa Zygmunta Starego czy Zygmun- 
ta Augusta, jak to przypuszczano począt- 

, albowiem domniemany kołpak wiel- 
iążęcy okazał się uskrzydloną czapką 

żka greckiego. 

Jalką wartość artystyczną głowa ta sta- 
mowi i dlaczego wmieszczono ją na Ostrej 
Bramie? Dr. St. Lorentz, konserwator wo- 

jewódzki, stwierdza, że jest to glowa nie- 
wątpliwie barokowa, portretowa, przypo- 
minająca mw swej portretowości sztukate- 
rje w kościele św. Piotra i Pawła. Pocho- 
dzi więc z wieku 17-tego i jak wskazuje 
sposób jej wykonania, przeznaczona była 
dla Ostrej Bramy do oglądania z dołu, w 
perspektywicznym skrócie. Natomiast czap 
ka została dodana znacznie później — w 
końcu w. 18-tego — nosi bowiem wszel- 
kie cechy stylu Ludwika XVI. 

Dlaczego umieszczono ją na Ostrej 
Bramie? Prawdopodobnie dlatego, że z ze- 
wnątrz Ostra Brama była wjazdem do mia 
sta, leżącego ma szlaku handlowym. Stąd 
zjawił się Hermes, jako bóstwo opiekuń- 
cze kupców. 

zjastyczne toasty na cześć Głowy Państwa, 
Naczelnego Wodza — Marszałka józefa Piłsud 
skiego i Armii. Następnie oddziały przemasze- 
rowaly po miasteczku ze Śpiewami, wreszcie, 
salutując się wzajemnie, odmaszerowały do 
miejsc swego postoju, a tam rozwiązały się i 
ułani pojechali do swych osiedli. Dzięki roż- 
mistrzowi Lisowskiemu, porucznikowi  Morz- 
czewskiemu i rucznikowi Rzewuskiemu i 
innym praca państwowo - twórcza wre i nie 
ulega wątpliwości, że nadał znajdzie szczere 
poparcie u miarodajnych czynników. 

  

   

    

   

    

WOOD ETER RECZ OREW WK ZESRCOEZSTEOSTY KE 

STAN WOJENNY W BERLINIE 

rabinami i granatami ręcznemi przed gma 

-chem prezydjum policji. Prezydent policji 
berlińskiej Grzesiński, jego zastępca dr. 
Weiss oraz komendant Schutzpolizei Hei- 
mansberg, zostali na rozkam komisarza 
Rzeszy dla Prus — kanclerza von Papena 

ziożeni z urzędów i aresztowani. 

go przeciwnika, który się ukaże. Ruszyły 
prawie jednocześnie 3 szwadrony: 2-gi na 
wieś Krechowce, 3-ci schodem wltyle za 
nim, miały one naprzeciw: siebie wolno po- 

suwającą się piechotę bamwanską. Jednocze- 
śnie na lewem skrzydle 4-ty szwadron rzu- 
cil się ma (kawalerję nieprzyjacielską (2 
szwadrony) zbliżającą się do Uroczyska 
Dąbrowa. 

Szwadrony 2-gi i 3-ci w szalonym ogniu 
i ponosząc znaczne straty wpadły. do wsi i 
wi połowie jej odległości zatrzymały prze- 
ciwnika, nie mogły jednak posunąć się da- 
lej, przeciwnie pod silnym naciskiem pie- 
choty, zaczęły) się powoli wycofywać. 
Szarży 4 szwadronu kawalerji nieprzyja- 
cielska mie przyjęla i wycofała się za naa- 
chodzącą piechotą austrjacką. Wobec po- 
jawienia się piechoty i na tem skrzydie 
dowódca pulku rzucił na pomoc 4 szwad- 
ronowi ostatni swój odwód — 1-szy szwa- 
dron. Obydwa wpadły na Austrjaków, rą- 
biąe i klując i odrzuciły ich na południe,, 

Tem pierwszy: sukces nie zakończył wat- 
ki. Coraz to liczniejszy nieprzyjaciel, na- 
cierał ponownie. Szwadrony 2-gi i 3-ci 
znów musiały szarżować, przyczem poległ 
bohaterski porucznik Władysław Zboro- 
mirski. Wieczorem. już obsadziły *pieszo cc” 
gielnię i skraj parku pod Stanisławowem 
i ogniem. wstrzymały przeciwnika. Szwad- 
rony 4-ty i l-szy również szarżowały po- 
nowinie na piechotę oraz na kawalerję, Ikto- 
ra zresztą i tym razem szarży mie przyję- 
la. Wieczorem obsadziły pieszo Uroczy- 
sko Dadrowa. 

Alkcja trwała od godzimy 4-ej po po- 
łudniu do godziny 10-ej wieczór. Pod jej 
osłoną rosyjska 11 dywizja wycofała się 
zupelnie spokojnie. Zadanie bylo mwykona- 
me, Pułk liczący 400 szabel zatrzymał ba- 
taljon bawarskiej piechoty, uważany za 
kwiat armji niemieckiej, bataljon austrja- 
cki i 2 sawadrony kawalerji. 

Działanie preciwnika było wsparte о5- 

   

U opłotków Pomorza 
Przez Modlin, Sierpc, Rypin dojeżdżamy po 

200 klm. do Dobrzynia — nie do tego: sławne- 
go Dobrzynia, kolebki krzyżackiej, który nad 
Wisłą za Płockiem leży — ale do miasteczka, 
co pz wojną nad samą granicą się znajdo- 
wał. 

Na jednym brzegu Drwęcy, rzeczki .szero- 
kiej, jak pokój starego skąpca, Dobrzyń — na 
drugim Golub. Dziś jeno się śmiga przez drew 
niany mostek — dawniej stała w Dobrzyniu 
rosyjska stupajka, w Golubiu niemiecka pikzl- 
hauba. Tyle lat tu była granica — mieszkańcy 
dwóch miast rozdzieleni mostkiem nie mieli nic 
wspólnego, nie znali się wcałe. Tylko przemyt- 
nicy bywali po tamtej stronie, inni starzy lu- 
dzie po 100 lat przeżyli w Dobrzyniu, patrząc 
na baszty starego Krzyżackiego zamczyska w 
Golubiu i nigdy w nim nie byli. 

Odrażu znać różnicę. Dobrzyń brudny, domy 
stoją bez sensu, gdłie popadło, sklepiki małe, 
Żydzi w jarmułkach; w Golubiu jest czysto, 
ładny rynek, przyzwoite kamienice, duże skle- 
py o witrynach tak wielkich, że nie powsty- 
dziłoby się ich Wilno. 

Umiieli budować ci Krzyżacy, grube mury ich 
zamiczyska z przed 600 lat jeszcze dobrze się 
trzymają, coprawda w 17-tym wieku mieszka- 
ła tu Anna Wazówna, królewna była właści- 
cielką starostwa golubskiego i wiele zrobiła dla | 
całej tej ziemi. 

Na pagórku niezbyt stromym, nad Drwęca 
wznoszą się stare baszty zamku. Urządzono w 
nim teraz muzeum. Oprowadzacz jest skończo 
nym tumanem: 

— „Anna Jagiellonka z domu Waza..." 
opowiada. W jego mniemaniu krzyżaków spro- 
wadził do Polski Łokietek, a Jagiellonowie pa- 
nowali, gdy wygaśli Wazowie. Stare miecze, 
zbroje zdobią Ściany — ciekawe! mięcze о- 
gromne, ciężkie, mało kto mógłby dziś takim 
klocem wywijać, trzeba na to  niedźwiedziej 
siły, a tymczasem zbroje są zupełnie małe, pan 
cerze tak siasne, że dziś chyba jaki degene- 
rat by się w nich zmieścił; hełmy, kolczugi, jak 
dla dzieci. Zawsze uderza w muzeach ta dys- 
proporcja — dawni ludzie byli zapewne duże 
mniejsi od nas, ale jednak dużo silniejsi. 

Już od Golubia rozchodzą się dziesiątki wą 
skich, doskonałych szos, których wcałe niema 
na mapie. Do wioski, do kościoła i plebanii, 
do młyna — prowadzą krótkie 5-cio, 6-cio ki- 
lometrowe odcinki. Wąziutką obsadzoną drze- 
wami owocowemi szosą mkniemy lepiej, niż po 
asfalcie. Lecz oto przy jakichś porządnych р1е 
trowych domach w szczerem połu — koniec 
szosy: я 

— Panie, a krórędy do Franksztyna? 
Tęgi chłop wyjmuje fajeczkę z ust, mówi 

z pomorska: powoli, twardo, z namysłem: 
— Do Franksztyna! Prosto, wciąż prosto, 

durch las, potem ścieżką durch seradelę i zno- 
wu prosto durch las, to jak wjedziecie na gó- 
rę i przez flussik przejedziecie, to i Franksztyn 
będzie. 

Dobrze wytłumaczył — tylko, że sto kro- 
ków dalej już rozwidlają się drogi: w prawo 
i w lewo: 

— „Ej panie, którędy? 
—Toć wam mówiłem prosto! prosto!! 1 ma 

cha z oddali ręką, by skręcić na prawo. 

Co za męki nastąpiły. Motocykl warczy, 
wrzyna się w piasek po osie silne te B. S. A. — 
rozgrzał się motor, sapie, ale ciągnie poprzez 
istną Saharę. Brawo B.S.A. 

— Ford wśród motocykli na nasze polne 
drogi to jedyna maszyna. 2 

Prosto — powiedział! A tu co chwila roz- 
gałęzienia, zakrętasy. Jest las — jest i 15 dró- 
żek, już jedziemy na chybił trafił, dobrze, że 
chociaż w lesie ścieżka twarda. Baba co zbiesa- 
jagody zdziwiła się mocno: — „nigdy tu takie 

„nie įeždžą“ — i objaśniła dalszą marszrutę — 
jakoś zupełnie inaczej, niż chłopek. 

Potem co kogo spotkaliśmy — nowe, od- 
mienne wskazówki, 8 klm. przez bezdroża za- 
jęły więcej czasu, niż 80 na szosie. Ach ta na- 
sza „rodzinna, żyzna gleba”, czy pod  War- 
szawą, czy na Wileńszczyźnie, czy koło Wigier, 
czy tu pod Toruniem — wszędzie piachy i pia 
cky. Pamiętam pod Humaniem —.poco tam 
szosy? jak sucho, to każda droga jak stół, 
twarda, równa, kopyta końskie dudniły  ni- 
czem po drewnianym bruku. 

"lo nareszcie; prosto, prosto, durch i durch 

-- po ysiącu zakrętach wyskakujemy z rowu 
wprost na wodny młyn; obok brama — 10 
Franksztyn. Karol. 

ŻNIWIARKI 
Szwedzkie VIKING 
oraz części do „ich 

Worki lniane 
ё Poleca 

Centrala Spółdzielni 
Rolniczo-Handlowych 

Wilno, ul. Mickiewicza 19. 
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niem 2-ch — 3-ch bateryj oraz samocho- 
dami pancernemi, a pułk (nietylko artyłe- 
rji, ale nawet karabinów; maszynowych nie 
posiadał. Ogólem siły austrjacko - miemie- 
ckie które walczyły w: tym dniu wynosiły 
około 2000 ludzi. 

Na tle ogólnego rozkładu armji rosyj- 
skiej bitwa krechowiedka wywołała ogrom 
me wrażenie, Wszystkie pisma, polskie, ro- 
syjskie a nawet niektóre niemieckie były 
przepełnione jej opisami zresztą przeważnie * 
bardzo przesadnemi. Rosyjski wódz naczel- 
ny, genera] Korniłow nadesłał dziękczynną 
depeszę. Francuska misja wojskowa wy- 
slała do pułku delegację z orderami. Po- wimszowania j odznaczenia, nadesłały rów- 
nież misje włoska „belgijska i rumuńska. 
Ludność polska po miastach polskich i ro- 
syjskich urządziła liczne uroczyste obcho- 
dy. Istna powódź orderów. spadła na pułk: 
na ogólny stan 400 ludzi ponad 200 odzna- 
czeń. 

Powodzenie to jednak: zostało 
okupione: pułk setracił w' zabitych i rań- 
nych 5 oficerów, 77 ułanów i 108 koni — 
4-tą część swego stanu. 

Na pamiątkę kirechowieckiej bitwy pułk 
RE „Krechowiedkim”, a pó- 
zniej dla uczczenia pamięci poległego w 1. 
1918 dowódcy pułku Aaaa — 
„Imienia Pułkownika Bolesława Mošcic- 
kiego", łącząc w swem imieniu pamięć 
slawnej bitwy z nazwiskiem ukochanego 
dowódcy. 
Wdniu 22 — 24 lipca 1917 m. pułk miał 

rzadkie szczęście walczyć jednocześnie prze 
ciw wszystkim 3-em wrogom Polski: Ros- 
Janom, Niemcom i Austrjakkom. Dlatego 
też datę tej bitwy obchodzi pułk jako 
swoje święto, 'w rolku bieżącym specjaln:+ 
umoczyście ze względu ma. 15-tą. rocznicę, 
dla uczczenia której została również wyda- 
na staraniem Wojskowego Biura History- 
cznego szczegółowa. historja losów tego 
starego i zasłużonego pulku. 

Władysław Dziewanowski



° № odcinku gospodarczym 
| Z WYDAWNICTW GOSPODARCZYCH 

„Tygodnik Handlowy" z dn. (5 lipca daje 
we wstępnym artykule trainą ocenę i charakte 
rystykę konferencji rolniczej w Ministerstwie 
Przemysłu i Handlu. Powoływaliśmy się na ten 
artykuł pisząc w „Słowie* o kryzysie zbytu a 
formach handlu. 

„Polska Gospodarcza" w ostatnim zeszycie 
(Nr 29) zastanawia się nad wynikami lozań- 
skiemi. Plan, jaki narodził się w trzecim roku 
kryzysu światowego na terenie Lozańny, za- 
wiera zbyt wiele niewiadomych, aby  mo- 

A ma było pokusić się na jego rozwiązanie. Dyr. 
S. Królikowski w artykule „Jeszcze w spra- 
wie aktywizacji bilansu handlowego'* wypowia 
da kilka ciekawych uwag, na temat środków, 
mogących powiększyć nasz wywóz i dopaso- 
wać import do: exportu. 

„Ralnictwo* (zeszyt 3) rozpoczęło druk pra 
cy prof. Kurta Rittera pt. „Teoretyczne rozwa- 
żamia na temat polskiego kryzysu rolniczego *. 
W pierwszej części autor porusza takie zaga- 
dmieria jak: kryzys rolniczy a samowystarczal 
ność, Środki obronne przeciw kryzysom  rol- 
sym, typy kryzysów rolnych, prawo zmniejsza 

1 jacej się wydajności w światowym kryzysie rol 
||| mnym i endogeniczne przyczyny kryzysu, gdy 0- 
1 mawiana praca zakończona zostanie drukiem, 

| rezpatrzymy się w osobnym artykule. 
] „Poradnik Spółdzielni", oprócz sprawozda- 

1 mia ze zjazdu delegatów Związku Stowarzyszeń 
Zarobkowych i Gospodarczych we Lwowie, za 
mieszcza znamienny artykuł pt. „Obrona wierzy 
<ieła przed niesumiennym dłużnikiem". Jako 
motto do niego mogłyby posłużyć słowa, od 
których artykuł rozpoczyna się: — „dzisiej- 
sze czasy stawiają wierzyciela w bardzo nie- 
korzystnych warunkach'. Dalej idzie artykuł: 
„Egzekucje z nieruchomości”. 

Przytoczyliśmy tu sprawozdawczo  tema- 
ty poruszane przez niektóre wydawnictwa go- 
spodarcze. Jeżeli rozszerzymy krąg naszych 
dociekań, a więc przejrzymy i inne wydawnic- 
twa gospodarcze, jak „Przegląd Gospodarczy”, 
„Gazeta Rolnicza“, ,„Gospdoarka Narodowa“, 
„Rołnik Ekonomista“ itd. nie wylaczając  wy- 
dawnictw drobniejszych, wzgłędnie poświęco- 
nych spejcalnym zagdnieniom lub obronie pew 
mych branż jak „Kupiec“, „,Głos Przemysłu 
Mięsnego", ,,Gazeta Ocu, Rzežniczego“, 
„„Przewodnik Gospodarski, tynarz Polski“ 
itd itd. — wszędzie stwierdzić można, że już 
same tematy stanowią dostateczną charaktery 
stykę, wjakich czasach żyjemy. Każde niemal 
zagadnienie związane jest z kryzysem, względ- 
nie z 'warunkami powstałemi na tle kryzysu. 
Wszędzie zauważyć się dają często kurczowe 
wisiłki wybrnięcia z sytuacji, szukania wyjścia. 
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| Wilno również wykazuje żywe zaintereso- 

wanie sprawami gospodarczemi. Świadczy 0 
| „tem nie tylko udzielanie im coraz „większej u- 
| wagi w prasie codziennej, ale również i powsta 

nie nowego pisma. Mamy tu na myśli „Prze- 
% giąd Gospodarczy Ziem Północno - Wschod- 

mich*, wychodzący 3 razy w miesiącu, a po- 
święcony, jak już sama nazwa wskazuje, prze- 
głądowi życia gospodarczego na ziemiach pól- 
mocno - wschodnich. Onegdaj ukazał się Nr 6 
tego wydawnictwa, zawierający, poza urozmai 
conym a aktualnym działem informacyjnym, 
słuszne uwagi na temat całkowitego pominięcia 
potrzeb Wileńszczyzny w projekcie robót pu- 
blicznych Ligi Narodów. Na artykuł wstępny 
złożyły się uwagi Z. Harskiego o istocie inter- 
wencjonizmu rządowego w zakresie nadawania 
kierunku gospodarce narodowej i o potrzebie 

1 zgodnego współdziałania rolnictwa i przemys.u. 
/ W innych artykułach i wzmiankach poruszone 

są sprawy usterek ustawodawstwa leśnego, ui- 
szczenia drzewostanów, Sytuacji rzemiosła itp. 
Dużo miejsca „Przegląd* udziela informacjom 
o działalności Izby Przemysłowo - Handlowej, 
organizacyj rolniczych, samorządu terytorjai- 
nego i wogóle mieįscowych instytucyj i placo- 
wek gospodarczych. Przyjmując zwłaszcza pod 
uwagę obecne warunku kryzysowe powstanie 
w Wiinie pisma o charakterze gospodarczym 
uważać należy za całkiem na czasie. 

Pozatem niamy w Wilnie od 16 lat wycho-- 
dzący „Tygodnik Rolniczy* (obecnie organ 

i. T-wa Org. i K. Roln.), pismo poświęcone 
Specjalnie sprawom rolniczym, wzorowo reda- 
gowane przez p. R. Węckowicza. Ostatni zeszyt 
(z dn. 15 lipca) zawiera referat o podatku do- 
chodowym (przedtem drukowany był w na- 
Szem piśmie) d-ra l. Kurkowskiego, prezesa 
więzku Ziemian pow. Postawskiego, wygło- 

Szony przezeń na posiedzeniu komisji podat- 
kowej Wojew. Komitetu do spraw finansowo- 
rolnych. Dalej idzie artykuł Z. Hartunga o lich- 
wie na wsi. Autor wskazuje na nieskuteczność 
wałki z tem zjawiskiem gospodarczem za po- 
k postanowień prawnych. Lichwa jest pro 

$ duktem naszej własnej bezwładności  gospo- 
darczej, spotęgowanej skutkiem braku kredy- 
tów : kryzysu zaufania wierzyciela do dłużni- 
ka. Na resztę zeszytu składa się aktualny ma- 
terjał informacyjny z zakresu spraw i Zagad- 
nień rolniczych oraz „Przegląd Iniarski“. 

Ne zakończenie wspomnieć należy o ukaza 
niu się w druku opisu wileńskich wodociagów 
i kanalizacji w opracowaniu inž. H. Jensza 
(Wilno, 1932 r., 135 str. z planami, nakładem 

Magistratu. m. Wilna). Wymienione wydaw- 
nictwo związane jest z XIV Zjazdem gazowni- 
ków i wodociągowców polskich w Wilnie i ma 
zadaniem swem zaznajomienie uczestników 
Zjazdu z zarysem historycznym budowy, TOZ- 
woju oraz eksploatacji wodociągów i kanaliza- 
cji w Wilnie. h 

 FRRKIACERYAIA RONTI NERTI UTI 

MECZ TENISOWY 
I p. p. Leg. —Wilja 

W dniu dzisiejszym na kortach 1 pp. 
Leg. odbędzie się spotkanie tenisowe po- 
mięGzy reprezentacją 1 pp. Leg. a K. S. 
„Wilja“, skladającym się przeważnie z u- 

ików Magistratu m, Wilna. 
W związku z tem, że sekcja tenisowa 

1 pp. Leg. poczyniła ostatnio znaczne po- 
stępy, przeciwnicy zaś wojskowych są rów. 
nież poważnie zaawansowani w tej dzie- 
dzinie sportu, dzisiejszy mecz zapowiada 
się dość ciekawie. Zas, 

WYJAZD UCZESTNIKÓW DZISIEJSZE 
GO RAIDU MOTOCYKLOWEGO 

. Dziś, w razie pogody, o godz. 7-mej 
rano nastąpi stąrt zawodników, biorących 
udział w raidzie motocyklowym Wilno — 
Lida — no. 
„ Pokažna ilość maszyn, jak również 

, Wietna forma motorzystów, pozwalają 
У przypuszczać, że raid dzisiejszy będzie je- 

tym. z najciekawszych, jakie wogóle Wil. 
Tow. Cykl. i Motocyklistów w. tym roku 

już urządziła. 
Start odbędzie się jak wiadomo obok 

Kaplicy św. Jacka przy końcu ulicy W. 
malca. 

z Biorący udział w raidzie przedstawicie 
mady pojadą autem wicekomandora 

Pp. Włodzimierza Kureca. zas. 
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przy objawach przeziębienia 
seumałycznych bóiach. 
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Wscnód słońca g. 3.57 

Zachód słońca g.20.25 

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEO- 
ROLOGICZNEGO W WILNIE 

Ciśnienie: 756. 

Temperatura Średnia: 

Temperatura najwyższa: 

Temperatura najniższa: 

Opad: 20 mm. 

Wiatr przeważający: północny. 

Tendencja: lekki spadek. 

Uwagi: po południu silna burza. 

+20. 
Po. 

+15. 

KOŚCIELNA 
— Pielgrzymka z Ostrej Bramy na jasną 

Górę. — Zarząd Akcji Katolickiej parafji Ostro 
bramskiej za zgodą i błogosławieństwem Jego 
Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Metropolity 
Wileńskiego Romualda Jałbrzykowskiego z 0- 
kazji 550-lecia wprowadzenia cudownego obra- 
zu Matki Boskiej do świątyni organizuje Wiel- 
ką Pielgrzymkę do Częstochowy z udziałem 
ks. Józefa Wojczunasa. Zapisy przyjmuje kan- 
celarja paraiji Ostrobramskiej, ul. Bazyljańska 
Nr 3, od godz. 9-ej do 7-ej wieczór do dnia 
2 sierpnia rb. nieodwołalnie. Przejazd koleja 
tam i z powrotem 30 zł. od osoby. Pielgrzym- 
ka w drodze do Częstochowy zatrzyma się w 
Warszawie. Odjazd z Wilna dnia 13-go sierp- 
nia r.b. (sobota). Zbiórka w  Ostrej-Bramie 
punktualnie o godz. T-ej wieczór na nabożeń- 
stwo i błogosławieństwo, poczem nastąpi od- 
jazd. Czas trwania pielgrzymki 6 dni. 

MIEJSKA 
— 0 studnię na rogu ul. żydowskiej. 

W związku z zamknięciem przez magistrat stud 
ni przy zbiegu ulic Niemieckiej i Żydowskiei, 
okoliczni mieszkańcy po bezskutecznej inter- 
wencji u czynników miejskich postanowili zwró 
cić się do władz wojewódzkich z prośbą o na- 
kazanie urządzenia przy zbiegu wymienionych 
ulic wodociągu. 

— Niskie dotacje na cele oświatowe. 
W roku bieżącym magistrat przeznaczył na ce- 

le kulturalno - oświatowe zaledwie 12 tys. zł. 

podczas gdy w roku ubiegłym dotacje na ten 

cel wynosiły prawie dwa razy tyle. 

— Nowe domy. — W bieżącym sezonie 
budowlanym wzniesiono 337 nowych miesz- 
kań, przeważnie jedno- lub dwupokojowyca. 
Budowie te powstały na przedmieściach bez po 
mocy Komitetu Rozbudowy. 

AKADEMICKA 
— Znaczne ulgi dła wyjeżdżających na stu 

dja zagranicę. — Wobec rozpoczęcia zapisów 
na Wyższych Uczelniach zagr., zaleca się jak- 
najszybsze składanie dokumentów, celem: wcze- 
śniejszego zarezerewowania miejsc. 

Warszawskie Akademickie Biuro  Inior- 
macyjno - Zapisowe Stud. Zagr. w Warszawie, 
ul. Mirowska Nr 3-17, prowadzi dział studjów 
zagranicznych i udziela bezpłatnie wyczerpują- 
cych informacyj „O wyższych uczelniach ža- 
granicą. 

Dla udostępienia wyjeżdżającym na studja, 
Biuro załatwia przyjęcia na wszystkie uczel- 
nie w Europie i poza Europą, wydaje dowody 
CIE (Confederation Internationale des Etu- 
dians), na podstawie których akademicy zysku- 
ia szereg ulg, jak: ulgowe i bezpłatne wizy, 50 
proc. zniżki na kolejach, zniżki w hotelach itd. 

Akademicy mogą korzystać z ulgowych prze 
jazdów kolejowych do miast uniwersyteckich 
i powrotnych do kraju, organizowanych przez 
Biuro. 

Informacje zamiejscowym udzielane są po 
załączeniu w zn. poczt. zł. 0,90 na pokrycie 
kosztów informacyjno - programowych, porta 
td: 

RÓŻNE 
— Wilno peowiackie nad morzem. — Wi- 

leńskie Koło P.O.W. prowadzi rejestrację peo- 
wiaków, pragnących uczestniczyć w zjeżdzie 
pomorskim, który, jak wiadomo, odbędzie się i4 
sierpnia br. w Gdyni. Zapisy zostaną przerwa- 
ne w dn. 27 bm. Bliższe dotyczące zjazdu szcze 
góły udzieli sekretarjat POW przy ul. Zaułek 
Bernardyński 10. 

— Odroczenie egzekucyj. — W wyniku sta 
rań zainteresowanych, władze skarbowe zgodzi 
ły się odroczyć do Койса bieżącego miesiąca 
kroki egzekucyjne wobec tych handlarzy, któ 
rzy nie uiścili dotychczas należności z tytułu 1 
raty podatku obrotoweąo na rok bieżący. 

— Sprawa F. Szmerkowicza. — W związ- 
ku z wczorajszą wiadomością 0 świętokradz- 
twie w Komajach i aresztowaniu Fajwela 
Szmerkowicza, jubilera z ul. Straszuna, ten 0- 
statni prosi nas o zaznaczenie, że po zbada- 
niu sprawy został zwolniony, gdyż, kupując 
skradzione w Komajach rzeczy, nie wiedział o 
ich pochodzeniu, sprzedawcy zaś wprowadzili 
go w błąd, przedstawiając odpowiednie doku- 
menty. 

U nerwowo chorych i cierpiących psychi- 
cznie łagodnie działająca naturalna woda gorz- 
ka „Franciszka - Jzzeia* przyczynia się do * 
brego trawienia, daje im spokojny, wolny od 
ciężkich myśli sen. Żądać w aptekach i dro- 
gerjach. 

TEATR I MUZYKA 
— W parku Żeligowskiego. — Dziś wiel 

ki koncert symfoniczny «dyryg. prof. Walery 
ierdiajew, udział bierze prof. Aleksander Kan 
torowicz (solo skrzypce). W programie: Kar- 
łowicz, Wagner, Czajkowski Glazunow, i mlo- 
dy a wiele obiecujący kompozytor (absolwent 
Konserwatorjum Wil.) S. Czosnowski. 

Początek o godz. 8,15 wiecz. Wejście tyl- 
ko 40 gr. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
HELIOS — Światła wielkiego miasta. 
HOLLYWOOD — Bezbronne dziewczę. 

CASINO —Musisz być 'moja... 
PAN Jaki pana, taki syn. 

Kurator masy unadłości 

SŁOWO 

NIKA 
WYPADKI I KRADZIEŻE 

— WYPADEK SAMOCHODOWY. — W dn. 
22 bm. szoier Chiliński Władysław (Trebacka 
6), prowadząc autobus firmy „Arbon* — nr. 
38480 przy zbiegu ulicy Zamkowej i Marji Ma 
gdaleny najechai na wóz Bójka Józefa (Po- 
pawska 3), wskutek czego koń Bójka okale-“ 
czył sobie prawą nogę. i 

Wypadku z ludźmi nie było. 
— W RODZINIE. W dniu 22 bm. z nie- 

zamkniętego mieszkania skradziono  Wasilew- 
skiej Monice (Soijaniki 13) lustro wartości 37 
zi. Sprawcą kradzieży okazał się brat poszko 
dowanej Wasilewski Stanisław (Wielka 41). 
Wasilewskiego narazie nie zatrzymano, jak rów 
nież lustra nie odnaleziono. 

— Zatrzymani złodzieje. — W toku docho- 
dzenia w sprawie kradzieży główki do maszy 
ny od szycia firmy „Singer“, aparatu Elektro 
lux oraz innych drobnych rzeczy łącznej war 
tości 600 zł. na szkodę Szapiro Dawida (W. 
Pohulanka 33) ustalono, że kradzieży tej do- 
konali Segal Symcha (Wiłkomierska 54), A- 
bramowicz Lejba (Pożarowa 13) i Słucki 
Szloma (Mikołaja 4). Sprawców kradzieży za 
trzymano wraz ze Skradzionemi rzeczami. 

— wWłłosiennica w wodzie. — Notowališmy 

wypadki znalezienia w wodzie t. zw. włosien- 

nicy. Odkrycia tego dokonał przod. policji Ko- 

latowicz i na skutek jego interwencji zarzą- 

dzona została rewizja filtrów wodociągowych. 

Obecnie okazuje się że przy ul. Gaona zdarzył 

się drugi wypadek znalezienia włosiennicy. 

Nowe wzbogacenie zabytkowej 
świątyni po-irynitarskiej przy 
Szpitalu: Wojskowym ©. W. 

Wilno na Antokolu 
Do stylowego i bardzo ładnego nowego 

Wielkiego Ołtarza Kościoła po-Trynitar- 
skiego, wybudowanego według projektu p. 
prof, J. Borowskiego w ubiegłym roku, ko- 
sztem ks. kanonika Jana Mickuna, pro- 
boszcza parafji w Shenandoah, Pa (Ame- 
wyka), staraniem zaś ks. Jana Zywickiego, 
starszego kapelana Szpit. Wojsk. O. W. i 

rektora tegoż kościoła, została w tych 
dniach sprowadzona i ustawiona statua P. 
Jezusa Nazareńskiego, kosztem hojnego о- 
fiarodawcy p „Antoniego Lisowskiego. 

Nowa statua stanowi niemałą wartość 
artystyczną — jest pełna powagi i głębo- 
kiego nastroju i została potraktowana 
przez artystę - rzeźbiarza jako wolna in- 
terpretacja słynnej figury z końca 17-tego 
wieku, P. Jezusa Antokolskiego, nadesła- 
nej z Rzymu przez Papieża Innoc. XII, 
znajdującej się obecnie w kościele $w. Pio- 
tra i Pawła ma Antokolu, a usuniętej z Koś 
cioła po-Trynitarskiego przemocą przez 
moskali w roku 1864, — Wykonana zosta- 
la przed 30 laty: 'wi drzewie lipowem przez 

dobrze znanego w: Wilnie śp. Wincentego 
Bałzukiewicza, ojea obecnie żyjących ar- 
tystów: panny Lucji Bałzukiewiczówny — 
artystki - malarki i p. pnof. Bolesława 

Bałzukiewicza artysty - rzeźbiarza. 
Poświęcenie Statui i odprawienie pierw 

szego uroczystego Nabożeństwa odbędzie 

się w Kościele po-Trynitarskim na An- 
tokolu w niedzielę 24 lipca br. o g. 9 rano. 

Podczas Mszy św. zostaną wykonane 
pienia religijne i pieśń na tę Uroczystość 
specjalnie napisana „Jezu nie opuszczaj 
nas...', odśpiewana przy odsłonięciu Sta- 

tui. przez miejscowy chór pod batutą au- 
tora p. prof. Pawła Bojakowsk-iego. 

— OD ADMINISTRACJI. — Uprzedzamy 
Sz. Sz. naszych prenumeratorów, zalegaj: ących 
w opłacie abonamentu, że z dniem 1-go sierp- 
nia wstrzymamy wszystkie egzemplarze nieo- 
płacone do tej daty. 

Chodzę po mieście... 
O TRUDNOŚCIACH ORJENTACY JNYCH 

Trudno o bardziej chaotycznie pobudowa- 

ne miasto niż Wilno! Uliczki to się rozszeiza- 

ja, to znów zwężają, wyginają się wlewo i 

prawo, zwijają się w kłębek, by o krok da- 

lej rozbiedz się w kilku naraz kierunkach... 

Przyjezdny w labiryncie śródmieścia wileńskie 
go gubi się z kretesem zwłaszcza gdy zbłądzi 

w istne wężowisko uliczek ghetta żydowskie- 
go, w których i rodowity Wilnianin błąka się 
nieraz bezradnie, nie wiedząc kędy wyjść na 
większą jakąś arterję uliczną! Е 

Na domiar złego chaos w rozplanowaniu po 

szczególnych ulic widzimy nietylko z zabyt- 
kowem śródmieściu lecz i w otaczających ie 

zewsząd nowych dzielnicach miasta, nie wyklu 

czając przedmieść! Pomiędzy wielkiemi arterja 

mi Ponarskiej, Kijowskiej, Nowogródzkiej i Po- 

hulank istnieje naprzykład cały szereg rozrzuco 

nych bezładnie uliczek i zaułków, zamieszke- 

łych przeważnie przez nędzę żydowską, któ- 

re chaotycznością swą niemal że nie ustępują 

ghettu, tyle tylko, że tu domki są drewniane, 

a brudy jeszcze większe!.. 

Rzeczą jest oczywistą, że w tych warun- 

kach starannie obmyślana i przeprowadzona 
nomenklatura ulic, logiczna numeracja poszcze- 
gólnych domostw i poszczególnych mieszkań 
nabiera specjalnej wagi, nie mówiąc już o ma 
dk miasta, które HE być przejrzyste pod 

  

  

A jakże jest z tem w Wilnie? Jaknajgorzej! 
Wówczas gdy jedne ulice przemianowuje się 
po kilka nieraz razy szerząc przez to zamęt, 
lub się nawet niszczy nazwy historyczne (An- 
tokolska od Arsenalskiej do kościoła ŚŚ. Pio- 
tra i Pawła), — szereg ulic, zwłaszcza na 
przedmieściach, wogóle nazw nie posiada! 

Jeszcze gorzej jest z tabliczkami dla ozna- 
czenia nazw poszczególnych ulic! Tabliczki te, 
które normalnie muszą się znajdywać u każde- 

owej Wileńskiego Towa- 

    

    

rzystwa Handlowe-Zastawowego (Lombard) 
Wilno, Biskupia 4. 

na zasadzie art. 431 ustawy postępowa: 
rzycieli, którzy zarejestrowali swoje pre 
nie wierzycieli w dniu 11- -go sierpnia r. 
gowego w Wilnie w celu wyboru kura 

kursowej. 

Adwokat i Kurator 

nia handlowego wzywa wszystkich wie- 
tensje, do stawienia się na ogólne zebra 
b. o godz. 17-ej do sali Nr. 4 Sądu Okrę 
torów i ustanowienia Zarządu masy kon 
(—) Jan Wiščicki. 

‚ scach, gdzie ich brak, względnie uległy 
masy upadło-ściowej Wil. T-wa Han. Zast. w Wilnie. A аЁ з 
щ 
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Teatr w Lutni 
„LICHWA MIESZKANIOWA — 

* G. B. SHAW'A 
W piątek, 22 bm. odbyła się premjera 

nowej sztuki G. B. Shawa. Szczegółowe 
sprawozdanie z tej sztuki zamieścimy we 
wtorkowym (26 bm.) numerze naszego 

pisma. 
Obecnie stwierdzamy tylko, iż tak sa 

ma sztuka wielkiego pisarza angielskiego, 
jak i doskonała gra naszych artystów za- 
sługują na uwagę publiczności. 

Sztuka zaciekawia żywą akcją i zmu- 
sza do myślenia, gdy porusza — w: sposób 
śmiały i efektowny — szereg najżywo:- 
niejszych zagadnień, dotyczących budowy 
naszego Życia, społecznego i stosunku do 

miego — życia wewnętrznego poszczegól- 
nych jednostek. 

W sztuce występują: pp. Teresa Ma- 
recka, Aldona Pawłowska, Wiktor Domań- 
ski, Ziemowit Karpiński, Stanisław Sko- 

1iimowski i Marjan Wyrzykowski. n. z. 

NA FILMOWEJ TAŚMIE 
„JAKI PAPA, TAKI SYN“ — „PAN“. 
Zaiste mocno musiał się zdziwić papa, 

gdy się dowiedział, że na drugiej półkuli 
ma synalka, dobrze już wyrośniętego. 

W takiej sytuacji znalazł się Adolf Men 
jou, który w: Rogerze Treville dostał dziel- 
nego potomka, 

Papa - lowelas, synek - bussinesman. 
Obaj chcą się wzajemnie „wyłkształcić”. 
Udaje się im to ze zmiennem szczęściem, 
Papa z trudem może obejść się bez daw- 
nych swych nawyczek. Synalek natomiast 
odrazu zasmakował w beztroskiem życiu 
na bruku paryskim. — Przychodzi mu to 
tem latwiej, że w Alice Cocea znajduje pe- 

- wabną przewodniczkę i wicale nie zgryżl: 
wą macochę. 

Fabuła filma malło jest odpowiednia 
na ekran, 

Być może, iż sztuka Marchanda, z któ- 
rej film ten przerobiono, lepiej treść uj- 
muje. W filmie otrzymaliśmy wszystko 
zbyt rozwodnione. Całą partję środkową 
można bez wielkiej szkody wyrzucić. 

Początek i koniec zawierają niektóre 
dobre momenty kinowe. Sceny na dworcu, 
ruch i gwar na peronie, oddany jest bardzo 
dabrze. 

Dobrze również wiyzyskana jest cisza, 
która przecież także jest wartością zasaa- 
miczą w filmie dźwiękowym (klasyczny 
przykład: stuk padającego na podłogę na- 
boju w głębokiej ciszy w ;Szarym domu“). 

Film jest francuski, wytwórni „„Natan* 
Szereg sytuacyj ma dużo dobrego dowcipu 

Pod względem technicznym, t. zn. zdję- 
cia i montaż, utrzymane na miernym po- 
ziomie. Według utartych schematów. robia 
mo zdjęcia, które właściwie są mie nie mó- 
wiące (up. zdjęcia butelek i stolików w: ka 
wiarni, powtarzane kilka razy, lub wstaw 
ki z dancingu). 

Aby ożywić przedmiot, trzókia reżyserji 
tene Claire'a. 

W całości film ma dane, że w pelni se- 
zonu ogórkowego zmajdzie poklask, gdyż 
jest lekki, co na letnie upały ma znacze- 
nię pierwszorzędne. Tad. С. 

PP PPYYYYYYYYVYVYYYYYYYVYVYŃ 

_Dr. M. Girszowicz 
przeprowadził się na ul. Jskóba Jasif 

skiego 6, tel. 7—21. 
"WYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYTYYYYYYYYYYYYYVYVYJ 

Dr. Krzemiański 
Choroby wewnętrzne spec. żołądka 

i Jalit przyjmnje od 12 — 3 
Kwiatowa 7, tel. 14.25, 

ŽNIWIARKI 
Gryginaine MASSEY-— HARRIS 

(maszyna na 20 lat pracy) 
oraz s-mu DEERINGA, poleca 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
Wilno, Zawalna 11-a. 

Przy dostatecznych gwarancjach kredyt 
Płacącym gotówką—znaczne ustępstwo. 

go wylotu, przy każdem skrzyżowaniu ulic, 
w Wilnie w szeregu tego rodzaju i dek 
wcale nie -isctnieją, nawet w śródmieściu! Na 
przedmieściach zaś i w nowych dzielnicach 
bodaj trzy czwarte istniejących tablic są wy- 
płowiałe, zatarte od starości, zżarte przez rdzę, 
a więc przeważnie nieczytelne! Miejscami znów 
natrafia się na przedziwne „palimpsesty“ magi- 
strackie, gdzie z pod nazwy poiskiej dyskret- 
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nie wystpuje niemiecka czy rosyjska, rzek!- 
byś symbol płynących czasów. 

Numeracja domostw również pozostawia 
dużo do życzenia, urągając nieraz wszelkim 
prawidłom logiki. Odszukanie naprzykład kil- 
ku numerów domów przy Krzywem Kole jest 
tak zawiłe, że nadałoby się do działu „TOZry- 
wek umysłowych”! Pozatem ludek na przed- 
mieściach w obawie przed złodziejami przy- 
biją tak wysoko latarki z numerem na ścianie 
czy też na drzewie (!), że „nocną porą“ nie- 
tylko že nazwy ulicy ale i samego numeru roz 
poznać nie można! Pozatem w domach naroż- 
nych opatrzonych podwójnym numerem i na- 
zwami obu ulic nieraz tenże ludek przybija la- 
tarnię z numerem na nieodpowiednim „węgle” 
chaty i w ten sposób pomnaża jeszcze dezorien 
tację przechodniów! 

Lepiej jest nieco z numeracją poszczególnych 
mieszkań, uporządkowaną, coś rok temu, w 
śródmieściu ale, i teraz odszukanie któregoś z 

niewymienianych w licie mieszkańców domu 
sublokatorów w wypadku gdy się nie wie na- 
zwiska osoby, u której ten subiokator mieszka, 
stanowi kwadraturę koła! Wreszcie daje się 
nieraz mieszkańcom we znaki brak w wielu 
dziedzińcach tabliczek z nadpisem „tu miesz- 
ka dozorca”, co zmusza do niepokojenia osób 
trzecich prośbami o informacje, gdzie się mieści 
ów dostojnik podwórzowy. 

Reasumując toł cośmy powyżej powiedzieli 

żądamy: a) zaopatrzenia ulic miasta w tabli- 

czki z nazwą ulic we wszystkich tych miej- 
one 

uszkodzeniu czy zniszczeniu, b) usprawnienia 
gumeracji poszczególnych domostw. 

„Przechodzen“.       

$. Р 

Dathiko Madczawariani 
KAPITAN KONTRAKTOWY 5 p.p. LEG. 

zmarł zdała od ojczystej Gruzji w dniu 23 išp ca b. r. przeżywszy lat 40. 

Wyprowadzenie zwłok ze Szpitala wojskowego na Antokolu do Prawo- 
sławnego Soboru Katedralnego przy ul. Św. Anny nastąpi w dniu 24 b. m 

o godz. 16-tej. 
Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione w dniu 25 b. m. o godzą 

10-tej, poczem o godz. 16-ej odbędzie się pogrzeb na cmentarz wojskowj 
ma. Antokolu. 

O tym smutnym obrządku zawiada miają przyjaciół zmarłego 
DOWÓDCA I KORPUS OFICERSKI 5 P. P. LEC. 

  

Burza nad Wilnem i okelicą 
WILNO. — Wczoraj w godzinach popołu- 

dniowych nad miastem i okolicą przeszła znacz 
nych rozmiarów burza, połączona z ulewą. Wy 
ładowania atmosferyczne nie uczyniły w mieś 
cie żadnych szkód. 

Obfite strumienie wody wdzierały się do 
mieszkań niżej położonych, nie grożąc jednak 

poważniejszemi konsekwencjami. Podczas wi- 
chury kilka drzew w mieście uległo zniszcze- 
niu.   

Na prowincji pioruny wznieciły kilka poża- 
rów, niszcząc dobytek. Dochodzą również wia 
domości o ofiarach w ludziach. 

Rażony piorunem spalił się w domu 
Podczas ostatniej burzy w powiecie 

wołożyńskim, w miasteczku Wiszniewo 
uderzył piorun w dom Wincentego Ha- 
łaburdy, który przebywał w mieszkaniu 

wraz z żoną. Dom natychmiast stanął w 
płomieniach, w których zginął rażony 
piorunek Hałaburda. Żona Hałaburdy wy 
ratowała się przez okno. 

Jedni cyganie nie znają co kryzys 
W ostatnich dniach na terenie Nowogród- 

czyzny ujawiono kilka kradzieży, dokonanych 
przez O się cyganów. W gminie dwo 
rzeckiejj w pow. nowogródzkim skradli parę 
koni — sprawców ujawniono aż w Grodnie. 
W związku z tem organa bezpieczeństwo zain- 
teresowały się cyganami. 

Przed paru dniami zatrzymano kilku cyga- 

  

— POWRÓT Z URLOPU STAROSTY 
POW. NOWOGRÓDZKIEGO. W dniu 21 
bm. powrócił z urlopu p. starosta Win- 
czewski i objął urzędowanie. 

— IMPREZA KOŁA GOSPODYŃ WIEJ 
SKICH NAD ŚWITEZIĄ, Jezioro Świteź 
letnią porą jest ulubionym ośrodkiem 
wszelkich imprez dla najbliższych okolie, 

jako centrum ruchu turystycznego i let- 
„niskowego Nowogródczyzny. 

Niedawno odbyła się nad Świtezią im- 
prezą dochodowa urządzona przez Koło Go 
spodyń Wiejskich, ma, rzecz Poda kapli- 
azki: katolickiej w. Walówce, gminy: Rajca. 

— ZNÓWI GROŹNY POŻAR W GMINIE 
DWORZECKIEJ. W mocy na 21 lipca we 
wsi Iwieź gminy D'worzeckiej pow. nowo- 
gródzkiego wybuchł pożar który zniszczył 
doszczętnie 20 gospodarstw. Straty ponie- 
sione wskutek pożaru wynoszą kwotę 

przeszło 50.000 zł. 
Jak wykazało pienwiastkowe  docho- 

dzenie pożar wybuchł w sieni gospodarza 
Józefa Radziuka, prawdopodobnie wsku- 
tek nieostrożnego obchodzenia się z ogniiesa 

WOŁOŻYŃSKA 

— JESZCZE JEDNO MORDERSTWO 
NA ZABAWIE WIESELNEJ W POW. 
WOŁOŻYŃSKIM. Przed kilku dniami na 
zabawie weselnej we wisi Tatarka gminy 
trabskiej pow. wołożyńskiego, wynikła 
między weselnikami bójka na. tle Mieporo- 
zumień o tańce. W czasie bójki, mieszka= 
niec kolonji Tatarka Safron  Muśnicki, 
wspólnie ze swą matką Agatą i siostrami 
Marją i Nadzieją pobili dwu braci Juljana 
i Jerzego Kopaczewskich. Juljan Kopu- 
częwski padł trupem na miejscu, ugodzony 
możem w okolicę serca, zaś Jerzy został 
ciężko ranny wi brzuch ciosem noża. Zabój- 
cy żostali zatrzymani. 

i 
DZiš w KINACH P. T. K. 
TEL. 214. CEWY ZNIŻGNE_ 
Rim iii 

Sean. o g. 6, 8 i 10.15. 
  

Dźwiękowiec 
Kino „POLONJA“ 

Pocztowa 4. 
Królowa dźwiękowego ekranu Jeanette 
Mac Donald w porywającym dramacie 
kobiety obrzuconej błotem niesłusz- 

mych podejrzeń p. t. 

Narzeczona 
z Loterji 

DOE SEZ CAPE ODA ZE ZTRDYTAWREAZACU 
Džwiekowiec 

Kino „APOLLO“ 
Dominik. 26. 

Hans Stiiwe, Ita Rina 
i Fred Lerch 

w melodyjnym filmie świata p. t. 

TRIUMF WALCA 
osnuty na tle bujnego życia. 

KINO „PALACE" 
Orzoszk. 18. 

IWAN MOZŻUCHIN 
w filmie p. t. 

Adjutant Cara 
wstęp od 45 gr. 
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Początek seansów o g. 6, 815. 1015 

Na sezon letni ceny zniżone, wstęp od 45 gr. 
Genjalny mistrz ekranu CONRAD VEID w potęż- 

nym dźwiękowcu wojennym p. t. 

„OSTATNIA KOMPANJA" 

KINO 
DŹWIĘKOWE 

„ŠWIATOWID“ 

GRODNO, Brygidzka 2, 

nów pochodzących z terenu powiatu wilejskie- 
go i brasławskiego włóczących się na terenie 
powiatu wołożyńskiego. Przy cyganach znałe- 
ziono sporo kosztowności w postaci srebrnych 
przedmiotów jak łyżki, stołowizna, cenne papie- 
rośnice itp. Przedmioty wróciły do e wła- 
šcicieli, zaś scyganie — do paki 

  

  

  

— ZE SŁONIMA WYJEDZIE DO GDY- 
NI LICZNA WYCIECZKA, W. Slonimie 
wzbudziła żywe  zaimieresowanie propa- 
ganda „Święta Miomnza* przez miejscowy 
oddział Polskiego "T-wa Knajoznawczego. 
Liczne rozmowy na ten. temat prowiadzone, 
świadęzą o tem najwyraźniej, zaś pokaźma 
ilość zgłoszeń na wycieczkę, jalka: do dnia 
dzisiejszego (19 bm.) wpłynęła do T-wa, 
pozwala przypuszczać, że ilość uczestini- 
ków wycieczki ze Słonima do Gdyni będzie 
wynosiła w przybliżeniu do 50 osób. 

Ponieważ, stosownie do komunikatu 
Zarządu Glówmego Ligi Monskiej i Kolo- 
nijalnėj, wycieczkowicze winni być przygo- 
towani na niewygody w Gdyni, ie 
ze względu ma ograniczoną ilość kwatez, 
słonimski oddział PTK. zamierza członków 
organizowanej przez się wycieczki uloko- 
wać częściowo w: wagonach, częściowo w: 
namiotach, które specjalnie w tym celu bę- 
dą zabrane ze Słonima. Kosztazatem @а- 
kwaterowania ograniczone zostaną do mi- 
nimum. 

— KRADZIEŻE. Korniejenko Ignacy 
ze Słonima zameldował w miejscowym Ko- 
misarjacie P. P. że w miesiącu czerwcu 
r. b. został skradziony mu gołąb wartości 
2 zł., którego poznał u Szmita Stanisława 

zamieszkałego przy ul. Zamkowej w Sio 
nimie. 

Na szkodę Babrukiewicza Mikołaja, 
zam. w Stonimie przy ul. Kościelnej Nr. 47 
z niezamkniętego mieszkania został skra- 
dziony płaszcz letni, oraz narzędzie stolar- 
skie ogólnej wartości 50 zł. 

— POŻAR. We wsi Sierplewicze, gmi- 
my Kozłowickiej, na szkodę Bojki Aleksan- 
dra spaliła się stodoła — wartości 500 zł. 
oraz spaliło się 13 fur siana i wóz. Stodo- 
ła była: wbezpieczona wi P. Z, U. W. na su- 
mę 500 zł. Przyczyny pożaru narazie nie 

ustalono, jednak zachodzi przypuszczenie 
że pożar powstał wskutek mieostrożnego 
obchodzenia się z ogniem. . 

— ZAKOŃCZENIE OBOZU PWK. W 
ALBERTYNIE. W niedzielę odbyło się w 
Allberiynie uroczyste zamknięcie obozu 
żeńskich hufców szkolnych, które, jak już 
donosiliśmy, rozlokowały się w lesie p. 
Wł. hr. Pusłowskiego nad Kopanicą. 

Uroczystości, które zaszczycił swą obec 
mością stanosta powiatowy p. E. Koślacz 
i przedstawiciele miejscowych wiładz woj- 
skowych z p. ppłk. Banaszkiem, zast. D-cy 
79 pp. na czele, wypadły okazale, budzące 
uznanie wśród licznie zebranego społeczeń- 
stwa miejscowego. 

— ŚMIERĆ OD PIORUNA. Dnia 18 

Tipca br. o godz. 18,30 ma łące przy wsi 
Derewna mw czasiekoszenia tirawy wskutek 
uderzeniia pioruna został zabity mieszka- 
miec wisi Derewna, gminy'tejże Aleksander 
MUAAAAAAAAAAAAAAAAAAALAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA 

POPIERAJ PRZEMYSŁ DOMOWY, 
OPARTY NA KRAJOWEM WŁÓKNIE. 

| — KUPUJ SAMODZIAŁY LNIANE! 
WYTVYYYYTYYYYYYYYYYYYYYYYVYYYYVYVYYYVYVYYYYW 

AAAKAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
AA 

Nalwiększą i najbezpiecz- 
niejszą zbiornicą kapitałów 

| i oszczędności 

į 

įest KOMUNALNA KASA 
OSZCZĘDNOŚCI POWIATU 

GRODZIEŃSKIEGO 

Wysokie oprocentowanie—całko- 
wiłe bezpieczeństwo — wypłaty 

na każde a ou PE 
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Fabryka: 

  

— OD ADMINISTRACJI. — Sprawy ogło- 
szej, prenumeraty oraz korespondencji z pow. 
lidakiego i m. Lidy załatwia p. Józef Mikuła. 
Lida, ui. Narutowicza 1 m. 3. 

— UBOCZYSTE POWITANIE KOMI- 
SARZA P. P. KURACZYNSKIEGO, Przy- 
byłego na Wojewódzkie Zawody Straży 
Pożarnych do Lidy. p. komisarza PP. Kura 
<zyckiego z Woj. K-dy; PP. z Nowogródka, 

jako prezesa Straży Pożarnej w. Nowogród 
ku, uroczyście powitała Lidzka Ochotnicza 
Straż Pożarna i Nowogródzka na dworcu 
w Lidzie, Udział w powitaniu wzięła or- 
kiestra lidzka i dwa plutony straży. 
Kom. Kuraczycki przyjął raport od dowód- 
ców plutonów. 

— ZW. URZ. KOL, W LIDZIE URZĄ- 

DZA WYCIECZKĘ DO GDYNI. Związek 
Unrzędników Kolejowych w Lidzie urządza 
wycieczkę do Gdyni na. „Święto Morza',„— 
Wycieczka odbędzie się pod przewodnicet- 
wem. p. Osieckiego Stanisława. Wyjazd 
wycieczki nastąpi z Lidy dnia 2ł bm. a po- 
wróci 2 sierpnia. Przejazd w obydwie stra 
my wynosić będzie TII kl. 28 zł. 30 gr., II 

Kl. 42,70 zł. Informacyj udziela p. Rybicki, 
sekretarz związku. Przerwa w podróży nie 
będzie prolongowana. 

— STRAJK ROBOTNIKÓW TARTA- 
KU W NIEMNIE. W tartaku „Niemeńskie 
go Przemysłu Tantacznego'', należącego do 
Polaczka i Szymchowieza wybuchł strajk 
robotników na tle ektonomicznem z powodu 
niewypłacania im zarobków od trzech ty- 
godni. Strajk ma przebieg spokojny Straj- 
kuje ogółem 40 robotników. 

— POŻAR U KS. PIJARÓW. W dniu 
wczorajszym o godz. 7 rano wybuchł po- 
żar, spowdowamy uderzeniem pioruna. — 
Spłonęła doszczętnie stodoła ze zbiorami, 

na ogólną sumę 6 tys. zł. Pożar został uga- 
szony przez lidzką Och. Straż Poż. z u- 
działem przybyłych na Wojewódzkie Zawo 
dy, straży. Uderzenie pioruna bez burzy, 

'wywolało duże zdumienie u ludzi. 

— UTONIĘCIE. W dniu 22 bm. o g. 
13-tej podczas pławienia konia w rzece 
Żyźmie, przy wsi Miguny gm. lipniskiej, 
utonął mieszkaniec kol. Nakolak miejaki 
Małachowski Antoni. Zwłoki wydobyto. 

  

RAKOWA KORSZE I 
_B. FARDJOHN 

„Ošwiecim“ 

nie tylko wyprodukowanych, ale sprzedanych SAMO- 
CHODÓW PRAGA świadczy o powodzeniu tej marki. Ten 

wielki sukces zawdzięczamy pierwszorzędnej jakości 

materjału oraz solidnej konstrukcji. 

Oświecim -Praga Auto 
Zjednoczone Fabryki Maszyn i Samochodów 

Spółka Akcyjna, Oświęcim Il. 

Biuro sprzedaży: WILNO, OSTROBRAMSKA 5. 

86,33" 
wszystkich samochodowych rekordów światowych 

  

   
osiągnięto 

DUN 

Radio wileūskie 
Niedziela, 24 lipca 1932 roku. 

9.45: Transm. uroczystości z Augustowa. 
11,53: Sygnał czasu z Warszawy. 12,10: Kom. 
met. z Warszawy. 12,15: Koncert z Łodzi. 
12,55: „Praca kobiety a jej macierzyństwo, 
odcz. 13.10: Koncert z Warszawy. 14,00: „Czło 
wiek i Mucha*, odcz. 14.15: Muzyka z War- 
szawy. 14.30: „Samodzielna lustracja w zespo 
le", odcz. 14.50: Koncert z Warszawy. 15,05: 

najwcześniejsza 
15.40: 

Audycja 

„Wyka zimowa jako dobra 
pasza'. 15,25: Koncert z Warszawy. 
Aud. dla dzieci z Warszawy. 16,05: 
popularna. 17,00: Koncert z Warszawy. 18,00: 
Przyroda w twórczości Dygasińskiego, odcz. 
18,20: Muz. tan. z Warszawy. 19,15: „Skrzyn- 
ka pocztowa Nr. 211%. 19.25: Program dzienny 
na poniedziałek. 19,35: Skrzynka techn. z 
Warszawy. 19.50: Rozmaitości. 20,00: Koncert 
z Warszawy. 20.45: Kwadrans literacki z War 
szawy. 21.00: Koncert z Warszawy. 21,50: 
Kom. z Warszawy. 21.56: Wil. kom. sport. 
21.58: Kom. z Warszawy. 22.00: Muz. tan. z 
Warszawy. 22.40: Kom. z Warszawy. 22.50: 
Muz tan. z Warszawy 

OFIARY 
Piotr Leśniowski na bezrobotnych zł. 5 

  

Bo: wytajęca lokal biurowy 
położony w 2-ch kondygnacjach powierzchni 

użytecznej ca 520 m, k. w nowobudującym się 

gmachu przy ul. Mickiewicza 32. Szczegóły na 

miejscn u kierownika budowy od g. 11—12 popł. 

szlam a 3 klg, ciecho- 
Ciechociński ciński łak Świeżo 
otrzymano w składzie Kazimierza Grużew- 

skiego, Wielka 25. 

  

Tajemnica Keithpoci— —Square 
Bo trzeba wam wiedzieć, że Sylwia 

nie znosi dra Vensina, tak samo, jak ja. 
Widząc go na ulicy, bała się, że zatrzy- 
mać ją zechce, więc prześlizgnęła się za 
jego plecami i posłyszała, jak mówił 
„Niech pan postępuje ściśle podług moich 
wskazówek, a już ja dotrzymam  obiet- 
nicy”. Nie słyszała nic więcej, bo Vensin 
odwrócił się i zauważył ją. Sył/ia ucie- 
xła i ma nadzieję że oni niż domyślają 
się, że ona to słyszała. Może wydaje się 
wam ta okoliczność bez znaczenia? 
waśnie ' opowiadała mi to, kiedy miną! 
nas człowiek, na widok którego Sylwia 
szepnęła: — „To on, to on!'* Spojrzałem 
na niego — był to sędzia pravsięgtv. 
którego pytania są wyraźnie tendencyj- 
ne, nastraszając wszystkich przeciw Re- 
gmelcowi i mnie! 

ROZDZIAŁ XXXI. 

DOBRA WRÓŻKA. 
-— Dicku įsteš naszvm aniołem stró 

żem, a ta biedna dziewczynka również, 
— krzyknęła ciotka Rob. — Wiedziałam, 
że ten łotr umyślnie zadaje takie pyta- 
nia. Jak można było dopuścić takiego 
podejrzanego człowieka do ławy przysię- 
głych. 

— Któż mógł temu przeszkodzić ?—- 
zauważył zamyślony inspektor. — Syl- 
wia Death słyszała, jak dr. Vensin mó- 
wił: „Niech pan postępuje ściśle podług 
moich wskazówek, a już ja dotrzymam 
obietnicy*. Ale skąd weźmiemy dowody, 

że te słowa dotyczyły jego postępowania 
na sądzie? 

— Dowodów nie mamy, — przyznał 
Dick, — ale czy wujaszek uważa, że 
śledztwo jest prowadzone dobrze? Czy 
to jest zgodne z prawem, to wyciąganie 
waszych spraw rodzinnych, bez związku 
ze sprawą? 

— Mojem zdaniem to było niepraw- 
ne! 

— No, a kto jest temu winien? Czy 
nie ten sam sędzia przysięgły, którego 
sylwia widziała z doktorem Vensinem? 
To jest cały spisek!.. 

— Spisek? 
— Możecie to nazywać, jak się wam 

podoba, w każdym razie przysięgli nie 

mają prawa wchodzić w porozumienie z 
osobami postronnemi, co do werdyktu, 
który ma zapaść. jeżeli to, co Sylwia 
podsłuchała dotyczy naszej sprawy, to 
mamy do czynienia ze spiskiem, który 
powinien być surowo ukarany. Wogółe 
należałoby wyjaśnić rolę dra Vensina w 
całej tej sprawie! Skąd sędzia przysięgły 
był tak dobrze poinformowany w spra- 
wach, dotyczących naszej rodziny? Prze 
iceż to on wyciągnął sprawę małżeństwa 
Reginalda i Betty! On powtarzał ciągle i 
szczególny kadł nacisk na to, że śmierć 

Samuela Boyde'a mogła przynieść ko- 
rzyść tylko jego synowi. A robił to wszy 

stko z poduszczenia dra Vensina, który 
się chowa za jego plecami! 

— Ale jaki może mieć w, tem interes 

Opony „DUNLOP“ są gwarancją bezpieczeństwa. 
Generalne Przedstawiciełlstwo: Wilno, Gdańska 6. 
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ВОНЕЬ LYN 
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DOKTOR 

Zeldowicz 
chor. skórne, wene- 
ryczne, narządów imo- 
czowych, od 9—do 1 

5—8 wiecz. 

DOKTÓR 
ZELDOWICZOWA 

KOBIECE, WENE- 
RYCZNE NARZĄDÓW 

MOCZOWYCH 
od 12—2 1 ва 4—-6 
ul, kaleckiawicza 24. 

tel 277. 
  

Dr. Med. 

Em. Cholem 
Urolog 

Choroby nerek,  pę- 
cherza i dróg moczo- 
wych przyjm. 12 — 2 
i 5—7. Jagiellońska 8 
tel.10-63. 

  

run 

    

DOKTOR 
Blumowicz 

choroby weneryczne, 
skórne i moczopłciowe 
Wislka 2i, tel. 921, 

od 9—1i3—7 
w niedzielę 9—1. 

W. Z. P. 28. 
  

  

Dr.Ginsberg 
Choroby skórne, we 
nerycznei moczopłcio. 
we, Wileńska 3, — od 
8—1 i 4—8. Tel. 567 

  

   
    na oponach 

L OP          

   
  

FABRYKA 
i SKŁAD MEBLI 

H. WILENGN I 5-h 
Spółka z ogr. odp. 

S$  Wlino, ui. Tatarska 20, 
M dom własny. Istnieje od 1843. 

Jadalnie, sypialnie, salony, 
gabinety, łóżka niklowane i 
angielskie, kredensy, stoły, 
szaty, biurka, krzesła dębowe 

i t.p.Ceny znacznie zniżone, 

Skład Fortopianów, Płaniu, Eleharmonį! 

K. Dąbrowska 
(F-ma istnieje od r. 1874) 

Wiino, Niemiecka 8, m. 11 

  
  

OGŁOSZENIE 

Magistrat m. Wilna poszukuje  reflektantów 

na wydzierżawienie lokalu po kinematografie 

miejskim . zw. sali miejskiej) przy ul. Ostro . 

bramskiej nr. 5. 

Bliższe informacje o warunkach dzierżawy 

otrzymać można w Kancelarji Głównej Magi 

stratu (pokój 16) w godzinach urzędowych. 

Tamże składać oferty w zamkniętych koper- 

tach do dn. 1-VIII. 1932 r. Jednocześnie z ©- 

fertą należy wpłacić kaucję w sumie 2000 zł. 

Plac do sprzedania 
w śródmieściu nad Wilją o powierzchni 3400 m. 

na dogodnych warnnkach, w całości lub dział- 

kami, luformacje Mahometańska 3, P. Kuleszo, 

od godz. 5—6 pp. 

  

dr. Vensin? — zaniepokoił się inspektor 

Robson, mawpół przekonany przez Dicka. 

— wlaśnie mówię, że to trzeba wyja- 

śnić! 

-— Ja to wyjaśnię! Na pociechę mam 
to, że jeżeli om, zadał mi trudną zagadkę, 
to ja odpłaciłem mu tem samem,: pewnie 
porządnie łamie sobie głowę nade mną. 

Zmierzymy więc swe siły! A i doktora Pa- 

ya nie zostawię w spokoju. Słyszeliście, 

co on mówił, ale nie wiedzieliście, jak szu- 

kał oczyma Reginalda? Myślicie, że to tyl- 
(ko zbieg okoliczności? Nie, to było umy- 
ślnie przygotowane! 

Inspektor Robson zbladł, ale Dick nie 

zwracał uwagi na wuja i ciągnął daiej: 

— Tak, wszystko było odegrane, jak 
z mut! Nie wiem, w jakim celu, ale już 516 
ja się dowiem. Nie wiem też, jaki węzeł 
łączy doktora Paya z d-rem Vensinem, ale 

to się wyjaśni. Nie myślcie państwo, że 
zwarjowałem. Daję wam słowo, że mam już 
na oku pewien punkt, z którego, rozpocznę 
rozwiązanie zagadki, którą muszę zrozu- 
mieć, chociażby kosztem mego życia, Chcia 
łem zapytać ciebie, Reginaldzie, czy je- 
steś pewny, że wróciłeś wtedy przed pół- 
nocą ? 

— Najzupełmiej! Pamiętam doskonale, 
że kładąc się spać, nakręciłem zegarek: 
dwunastej nie było jeszcze. 

— Czy nikt nie widział ciebie wracają- 
cego? Pomyśl dobrze Reginaldzie. 

— Niestety mie pamiętam, żebym kogo 

spotkał. 
— Bylem u twojej gospodyni. Mówiła 

mi, że wcześnie poszła spać, i nie słyszała, 
ikiedy wróciłeś, To przyłkro, że mie możemy 
zmaleźć żadnego świadka, któryby potwier- 
dził twoje słowa! Jest to jedyny sposób 
kategorycznnie obalić insymuacje d-ra Pa: 
ya, bo on twierdzi, że widział ciebie o trze- 

ŁOWO* 

Dźwiękowe Ceny nie zmienione; 
Wszechświstowa a- 

Kino trakcja, Genjaluy 

„HELIOS“ MIASTA" 

od 40 gr 

Charlie Chaplin 
Scenarjusz. muzyka t realizacja Charlle Chaplina. 
ziemskiej. Najpotężniejsza komedja 

Tryumfalne arcydzi:ło, za którem szaleje cały świet 
w swoim ostatnim 

dźwiękowcu 

Foczątek seansów: 4, 6, 8 i 1015, Na 1-y seans ceny zniżone. 

„ŚWIATŁA WIELKIEGO 
Film który wzbud'ił zachwy: 

wszystkich czasów. Nad program: Rapsodja Liszta. 
całej kuti 

  

Wielka gwiazda ekranu 

Ewelina Holt 

Ceny miejsc na wszystkie seanse: Balkon30gr. Parter 60gr., 

Dźwiękowe kino 

HOLLYWOOD 

Mickiewicza 

w arcy- 
filmie 

RA program: dodztki dźwiękowe. 
„BEZBRONNE DZIĘWCZĘ 

  

DZWIĘKOWE KINO 

CG/INC 
Wielka 47. Tel. 15-41, 

Dziś! przepiękna 
oe pei MUSISZ BYĆ MOJĄ 
ah osie filmowych, uwodzicielsko uroczej Alice Field, niewysłowienie sympatycznego Ra 
Trevilie i gwiszdora humoru francuskiego Lucien Baroux'a. Nad program: doskonałe dodatki dźwiękowe 

stko na 

Cudowny śpiew—Czarujaca mie 
zyka—Efektowne tańce. Wszy- 

tle artystycznej gry 

Ceny od 25 gr. Początek o godz. 4, 6, 8, 10.15, w dnie świąt. o godz, 2 ej. х 

  

Dźwiękowe kino 

„PAN“ 
serc niewieś. 

cich 

DZIS! Po raz pierwszy w Wilnie 100 proc. 
wspaniały dźwięk. — arcykomedja szlonowa 

Adolfem Menjeu 
Śpiew! Muzyka! Tańce! Humor! Nad program: Nadzwycz 

Począ ek o godz. 4, 6, 8, i 

JAKI PAPA TAKI SYN 
w roli tytułowej. Akcja toczy się: Z początku u 
piek. żarem Samumu, następnie wśród 

zajny dodstek rysankowy Mini w załotach 
10,15 W dnie świąt. o godz. 2-ej. 

z niezrównanym, dystygue" 
wanym,niepopiawnym zdobwy 

stóp piramid pod 
„złotej młodzieży” Paryża. 

  

Dziś! Rewelacyjna 

Kino-Teatr gwiazda ekranu 
„ŚWIATOWID" 

Mickiewicza 9. 

MARLENA DIETRICH 
„GIEŁDA MIŁOŚCI" **"" 

Nad program; wesoła komedja, 

we  wspania- 
łym dramacie 

erotycznym p.t. 
ne kobiety. Wielka miłość dziewczęcia z bruku. Bajeczna gra artystów. 
W pozostałych rolach łgo Sym, Nina Wanna i Willi Frost. 

  

     

  

     

  

PROSZEK OD BÓLU GŁOWY DLA DOROSŁYCH 

(OWALSKINA“ 
USUWA NAJSILNIEJSZE 

| BÓLE GŁOWY 
FABRYKA CHEM.-FARMACEUTYCZNA 

<AD.KOWALSKI? WARSZAWA 
ŻĄDAJCIE „KOWALSKINY” ZE ZNAKIEM / 
FABRYCZNYM — SERCE W PIERŚCIENIU 

  

  

       ZNAK FABRJ 

  

T. A A A M JA ME K АВМ УННОНОНИННННИННИИ? E 

   Arcyksiąžecy Browar 
Reprezentacja: Wllno, Zarzeczna 

OSTRZEŻENIE! 
Pewne Firmy w Wilnie roziewają sweje 

ARCYKSIĄŻĘCEGO BROWARU 

Sw ŻYWCU i wprowadzają tem w błąd Sz. 

prosimy uważać przy a prawdziwego wszechświatowej sławy 

"PIWA ŻYWIECKIEGO 
na oryglnalną etykietę I korek z firmą 

= 
E 
Е `& * 
= 
Е matowariošciowe piwo W 
5 „Patent“ 
Е 

Е a: Kousumentów 

= Przeto ostrzegamy Sz. Konsumentów przed falsylikatami i 

    używane butelki 

w Żywcu 
19. Tel. 18-62 

MMA 

OQkazyjna sprzedaż 
nowych 

m m 

żniwiarek 
systemu Deeringa 

Wiadomość; Sp. Akc, 
Dominikańska 17, tel. 756. 

„Pacific*, Wilno, 

  

m 

(HN = 

  

RGU REGWA) 3 
SPRZEDA Ż 

o 

  

GABIKET 
Racjonalnej kosmetyki leczniczej 

Wilno, Mickiewicza 31 m. 4 

. URODĘ 
kobiecą „kosnerwuje, doskonali, odšwieža, u- 
suwa jej skazy i braki. Masaž kosmetyczny 
twarzy. Masaž ciala, 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. 

  

Bezrobotni 
umysłowi fizyczni po- 
dadzą adres Intormae 

tor Warszawa Fo- 
cha 10—6. 

  

Potrzebna 
ochmistrzyni do du- 
żego gospodarstwa z 
dobremi świadectwami. 
Zgłaszać się nl. Domi- 
nikańska 1, biuro Ho- 

  

  

  

  

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach i 

składach aptecznych znanego 
środka od odcisków 

Prow. A. PAKA, 
WYYYYYYYYYYVYYYVY 

  

  

  

ciej rano. Ach, do djabła! — krzykmął, 

spoglądając ma wiszący zegar. — Już dzie- 
siąta, a śledztwo rozpoczyna się o jedena- 

stej. Obawiam się, że będę musiał się spóż- 
nić, Muszę jeszcze obstalować afisze, ogła- 
szające nagrody. Ale 'wipierw muszę jesz- 
cze ułożyć tekst, Ciociu, czy ciocia, ma 
ochotę zrobić raz w życiu dobry uczynek ? 

— Co Dicku? 

— Maleńka Sylwja czeka na mnie na 
ulicy, Zdaje mi się, że wyszła z domu bez 
śniadania. : 

Ciotka Rob oburzyła się szczerze na sio- 
strzeńca : : 

— I ty nie wstydzisz się zostawiać glo- 
dną dziewczynkę na ulicy ? 

Za chwileczkę powróciła trzymając za 
rękę zmieszaną dziewczynkę. 

— Możecie, moi państwa rozmawiać o 
swoich sprawach w: sąsiednim pokoju, - 
rozkazała istanowiczo, — my zostaniemy tu 
taj. Siadaj Sylwio. Betty, zagotuj herbatę. 
Zaraz przyrządzimy: smaczne śniadanko! 

Po śniadaniu Sylwię zaprowadzono nau 
górę, gdzie ciotka Rob i Betty wybrały 
tyle ciepłego odzienia dla niej, że ze zdu- 
mieniem spoglądał na. mie. 

Tymczasem na naradzie rodzinnej po- 
stanowiono zaproponować nagrodę w wy- 
sokości 500 funtów szterlingów temu, kto 
'wslkaże momdercę, a 200 funtów: temu, kto 
odnajdzie Abla Deatha. 

W jadalni Dick spotkał zarumienioną i 
przebraną Sylwię. 

— Mój Boże, jesteś podobna do Księz- 
miczki! 

— To ta pani zrobiła, — Sylwia poka- 
zała na ciotkę Rob. — Ach, Dicku, żeby 
pan wiedział, jak mi jest ciepło i dobrze! 

— Dobrą mam ciotkę, prawda? Ale, 
Betty, już po dziesiątej! Trzeba się Śpie- 
szyć. 

  

- telu. 

  

=Z9UbY__ 
Sonina 
ZĘBY dowód 0so- 

bisty Nr 166-4340-23 
wydany przez Staro- 
stwo Biłgoraj Broni- 
sławowi Myszakowi — 
uniewažniam, 

.DEULL, 
Asamo. | 

KAT S 

  

Kupuo 
1 SPRZEDAŻ 

Poszukuję 
do nabycia w dzielnicy 
Zwierzyniec lub Pohu- 
lanka domku z ogród- 
kiem jedno lub dwu 
mieszkaniowego. Zgła- 
szać się listownie z po- 
daniem wszelkich szcze 
gółów oraz ceny. Igna- 
lino pow. Swięciański, 
BE: PACS 
ski, 

is 

Blacha 
ocynkowana 

Hurtowa sprzedaż 

I. CHELEM 
Spadkobiercy 

Wilno, ul. Końske 16. 

Lokale 
INS IE P EPTBECE BUSINESS 
VVYVYVVYVYVVYTYVYVYYI 

3 pokojowe 
mieszkanie do wyna- 
jęcia, Krakowska 51, 
Dozorca, | 

  

Mieszkanie © 
z 6'cin pokoi z kuch- 
nią, z wygodami do 
poncz Ry! Św. 2 ny 11 

Bo wynaj wynajęcia 
mieszkanie 5 pokoi z 
kuchnią na piętrze, ul. 

  

` Stara 12. (Zwierzyniec) 

1 pokój 
lub dwa do wynajęcia. 
da 17 m. 3. 

Lokale 
7,514 pokejowe na 
biura, szkoły, urzędy i 
prywatue mieszkania 
do wynajęcia, Ofiar 
na pi Dozorca. 

  

" Mieszkanie 
do wynajęcia 3 poko» 
jowe ze wszelkiemi 
wygodami, wolne od 
podatku. Tartaki 34-a. 

Do wynajęcia 
mieszkania 3 i 4 poko- 
jowe z wygodsmi przy 
ul. Jakóba Jasińskiego 
Nr 18. Dowiedzieć się 
na miejscu oraz ul, 
Trocka 4, m, 1. 

Do "wynajęcia 
lokal biurowy (sala i 2 
pokoje) ew, Z rzą: 

dzeniem. Wiad. Domi- 

Letniska 

$ą wolne 
pokoje w majątku od 
1 sierpnia z pełnem 
utr.ymaniem po 90 zł. 
miesięcznie.  Dowie- 
dzieć się Gidyminow- 
ska 18—1, od 9—14, 

  

Dwór wiejski 
przyjmie letników na 
sierpień, po 4 21 
dziennie: wiadomość 
Tatarska 17 m. 3 od 
1—5 p.p . D 

Poszukuję 
letniska z utrzymaniem 
w większym dworze, 
Wymagam kąpieli na 
miejscu oraz koni 
wierzchowych. Szcze- 
gółowe oferty proszę 
nadsyłać do 29 lipca, 
poczta i maj, Tabo» 
ryszki, Ruegerowa, 

si онн 

  

  sosem 

POSZUKUJĄ 
PRACY 

TYPYFYYVYYTYJYTYTYY" 

Młoda 
inteligentna panna po- 
szukuje pracy biurowej 
(b. pracowniczka ko- 
mornika) lub też w 
braku tejże zsjmie się 
dziećmi oraz domem. 
Posiada b, dobre refe- 
rencje, usposobienie 
miłe. Warunki skrom- 
ne. Może wyjechać do 
uzdrowiska ewent. ma- 
jątku w - niedalekim 
promieniu od Wilna, 
Ołerty sub „Walka o 
życie" do Redakcji 
„Słowa*. 

tolarz meblawy-— 
znający dobrze swój 

łach prosi o udzielenie 
mu pracy. Przyjmie 
również zamówienia, 
Wykonanie solidne. — 
Babkin Antoni, Smo- 
ieńska, 13 
  

wzi w oi rio 

Paryżanka 
u niwersyteckiem wy* 
kształceniem posznkuje 
lekcyj francuskiego od 
12 do 2 pp., Skopów- 
= 6 m. 24. 

pozostający 
bez pracy prosi o 

ndzielenie  jakiejkol- 
wiek posady. Kozyrski 
Leou. Trakt Batorego, 

  

głusarz, dobry tacho- 
wiec, solidny, ze 

świadectwami, poszu- 
kuje pracy w zakresie 
swej specjalności. Sla- 
skowicz 'Antoni Wię- 

-" wynagrodzenie. 

>= gruatownie 
obeznany ze swym 

zawodem, zdolny а- 
chowiec, — peszakaje 
pracy. Konowski Jan. 
Byiycka M. 

(ukiernik. Zasjący 
dobrze swój Расй- 

precowity.  Przyjsie 
posadę — za skromne 

Tum 
mel Ernest. Pańska 7 

nA 
Siostra pielęgniarka 
poszukuje posady p:zy 
chorych, może ua wy» 
jazd posiada dobre re- 

  

« łerencje. Zgłoszenia da 
Administracji pod W.H, 

Polecana 
przez Tow. ow. Win 
centego rodzina, skła= 
dająca się z matki sii= 
chotnicy, ojca bezro= 
botnego i trojga wąt- 
łych i głodnych dzieci 
prosi o pomoc w adzie- 
ży lub groszach. Ofia- 
ry dla rodziny B., — 
przyjmuje Administra. 
cja „Słuwa”. 

  

p. prosi o udzie- 
lenie jakiejkofwiek 

pracy. Zarakowski Sta- 
nisław Trakt Batore- 
go 2. 

  

tolarz.  Sumieny, 
pracowity prosi a 

udzielenie — iakiejkoł- 
wiek pracy, Może wy- 
jechać na prowineję— 
Czywilis Michał, Po- 
narska 45, 

Goiarz podejawjący 
się każdej roboty 

— znający gruntownie 
swój fach, trzeźwy, — 
uczciwy, prosi a jakies 
kolwiek zajęcie. Lwow= 
ska 30 m. 3. Zarzkow- 
ski Rajmund. 

  

  

zeladnik szawcłii, 
dobry fachowiec, 

ze skromnemi wynmaa- 
ganiami szuka zajęcie 
od zaraz, solidny, nie 
pije. Żórawia 6 m. 3— 
Alezsandrowicz Kazi 
mierz 

Mz ulicą Słomecz- 
ną na - Autokola 

a gmachem poczty 
głównej zgubiono ©- 
brączkę ślubną ze zna- 
kami „1.11.1982*, Ucz 
ciwego znałszcę upra 
sza się o Cdniesieni- 
zguby ped adresee 
Słoneczna 11-a BRE 1. 

właścicieli kamienie 
prosi o posadę dozor- 
cy były nauczycieł (z 
rodziną, żonaty) —Skraj 
nia, nędza, Chętnie, su- 
miennie i gorliwie speł 
ni swe czynności.Aóres 
w redakcji lub аи» 

nikańska 17 m. 20.   

Podszedł do kuzynki, która kręciła się 
po przedpokoju i szepnął: 

—Bądź mężna, Betty! 
— Postaram się. 
— Nie wpadaj wi rozpacz; nie trać na- 

dziei, mimo wszystko. 

ROZDZIAŁ XXXIII 

OGŁOSZENIE O NAGRODZIE 

— "Teraz, Sylwio, — mówił Dick, idąc 
do drukarni, — słuchaj uważnie co ci po- 
wiem. 

— Ale ja chciałabym pierwiej coś pa- 

— Kto jest ten. blady pan, którego tak 

kocha młoda pani? 
— To jej mąż, syn Samuela Boyde'a. 

— Pan Reginald? Tak i myślałam! Na 

turalmie on nie mógł tego zrobić! 
— Czego zrobić ? 
— Pam sam wie: morderstwa ! 

— Tło jasne, że nie mógł! To pewnie 

doktór Vensin mówił wam, że to on zabił 
Samuela Boyde'a ?. 

Wiesz, Sylwio, że nie tylko twoja ma- 

ma męczy się i cierpi z powodu tej Spra- 
wy! 

Kiwnął głową w kierunku idącej za ni- 
mi Ciotki Rob. 

— Ona też. 
— A pan ją bardzo kocha ? 
Dick odwrócił się i zmiżając głos, odpo- 

wiedział: 
— Oma była dla mnie drugą matką. 

Muszę za wszelką cenę odsunąć od niej nie- 
Szczęście. Czy chcesz być moim sprzymie- 
rzeńcem ? ё 

— Oheę Dicku, 
— Reka? 
Duży mężczyzna i mała dziewczynika 

uścisnęli sobie ręce i szli dalej, jak para 
przyjaciół. 

zienna 2 m, 3 cze 15-12, —0 

  

— Widzisz Sylwio, nie może być przy- 
mierza, bez zupełnego zaufania, Rozumiesz 
to maleńka ? 

— Tak, nie można podejrzewać o nia 

— Otóż właśnie, Musimy wierzyć sa- 
bie wzajemmie. Ja tobie wierzę, Sylwię « 
ty mnie? 

— Ja też. 

— Płyniemy z tobą okręcikiem, po bar- 
dzo niebezpiecznem morzu. W takich wy- 
padkach wszyscy muszą słuchać kapitaza. 
Kto z nas będzie kapitanem? 

— Pan, 

— Dobirze, jestem ikapitanem, a ty je- 
steś moim zastępcą. A więc słuchaj, zój 
zastępco: idziemy ogłosić, że będzie wytia— 
na nagroda temu, kto znajdzie mordercę 
i temu, kto wskaże, gdzie szukać twzge 
ojca. 

= Talk, ale nie aresztować, kapitanie! 
— glos jej brzmiał twardo, stanowcza. 

— Slusanie. Trzeba go znaleźć i oddać 
rodzinie, 

Silwia kiwnęła głową i dodała po ma- 
myśle: 

— Jeżeli ja go znajdę, to ja dostanę 
nagrodę ? 

— Naturalnie! 2 
— Ile? 
— Dwiešcia funtów. 

‚— Oho! — ucieszyła się dziewczymika. 
— Nie myślalam, że tatuś tak drogo ka- 
sztuje. Przecież to (dużo, bardzo dużo? 

— Porządnie. Idziemy do drukarni, a 
tam przy nas wydrukują afisze. Jedne da- 
że o mordercy, a inne mniejsze, o twoim 
ojeu. Wyobrażam sobie, jak to stę kę- 
dzie niepodobalo doktorowi  Vensinowi: 
Łotr! Z przyjemnością  skręciłbym mu 
szyję. 

(D.C.N.) 

  

Wydawca: Stanisław Mackiewicz. 

    
Redaktor w z.: Witold Tatarzyfski.


