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Konferencja wileńska 
Marszałek Piłsudski spędził dzień 

wczorajszy na konferencjach z p.p. min. 

Patkiem, min. Beckiem, pułk. Kowalew- 

skim. Oczywista, że była mowa o pakcie 

z Sowietami o nieagresji, który był pa- 

rafowany w dniu 25 stycznia r. b., a 

podpisany kilka dni temu, 25 lipca, przez 

Krestinskiego i ministra Patka. Ten o- 

statni, jak o tem pisaliśmy, posiada du- 

ży prestiż osobisty w kołach dyploma- 

tycznych euroazjatyckiej stolicy. Pakt o 

nieagresji jest niewątpliwie głównie je- 

sując pakt z Sowietami, mamy pewną 

realną korzyść: Działamy przeciw mozli- 

wości wznowienia polityki Rapallo. Na- 

tomiast złe strony tego paktu osłonięte 

są przed naszemi oczami mgłą, to jest 

oddaleniem w czasie i nawet oddale- 
niem w przestrzeni. Chodzi o dalsze re- 
wolucjonizowanie Azji. Teraz  Ty- 

bet chce się usamodzielniė. Nie 

wiadomo, czy skutek tego nie będzie ta- 

К, že  Sowiety wlazą do  pro- 
wincji Sin - Kiang. Niedawno Japonczy- 

  

Stoją od lewej: 
Biernacki, min. Beck, adj. kpt. 
Górecki, pułk. Kowalewski, attache wojsk. w 

min. Patek, gen. Dąb - 
Galiński,, dr. 

go zasługą. 

Co do oceny tego paktu, to jużeśmy 

się wypowiedzieli. Nie przypisujemy mu 

znaczenia przesadnego, lecz twierdzimy, 

że podpisać go było warto dlatego, że 

utrudnia Niemcom powrót do polityki 

Rapallo. Na tem polega jego plus, nie- 
zaprzeczalnie duży, lecz chyba jedyny. 
Są w Polsce ludzie, nazywają się ende- 

cy, którzy sądzą, że odrastającej potędze 

Niemiec można przeciwstawić dwuprzy- 

mierze polsko - sowieckie. Jest to strasz- 

ny absurd. Bolszewja nie jest partnerem 

gry dyplomatycznej, lecz fanatycznym 

kościołem wojującym. W razie wojny 

polsko-niemieckiej, nietylko, że jedynie 

idjota mógłby liczyć na pomoc armii 

czerwonej przeciw Niemcom. — lecz w 
razie takiej wojny niema takiej siły, któ- 
raby mogła powstrzymać Sowiety cd 

propagandy pacyfistycznej wśród wojsk, 

wywoływania strajków, wichrzenia 

wśród mniejszości itd. itd. Oczywiście, 

podobnie będą działać Sowiety także w 

Niemczech, znajdując tam grunt niemniej, 

lecz i nie więcej podatny niż u nas. 

Osiągnąć realne doraźne korzyści 

kosztem rzeczy, które są dalsze i zamglo 

ne przed naszemi oczami — to metoda 

często stosowana w dyplomacji. Podpi- 

Moskwie, p. Gorecka, p. Falewicz, kierownik 
AI red. Szydłowski i v-wojewoda jankow- 
ski. 

cy, którzy w sposób jedwabny umieją 

prowadzić swoją propagandę, rozesłałi 

mapy, których, jak się zdaje, przezna- 

czeniem jest wskazanie na tę okolicz- 

ność. Prowincja Sin-Kiang od południa 

graniczy z Tybetem, od północy i za- 

chodu z SSSR., a dopiero na wschodzie 

styka się z innemi 

skiemi, ale takiemi, nad któremi nie roz- 

ciąga się władztwo żadnego ze znanych 

nam rządów chińskich. Zasadą SSSR. 

będzie zawsze zasada carskich genera- 

łów, robiących politykę w Azji: „sta- 

szczit', czto płocho liežit“. 

Nasi przemysłowcy są zwolennikami 

wojny celnej z Niemcami. Chcą handlo- 

wać z Bolszewją, a sznu nie są zbyt 

przygotowani do tego, aby rozumieć, 

co to jest fanatyzm, fanatyczna zawzię- 

tość, entuzjastyczna idewi>gja. Gdy się 

im przedstawia, jak to w ś3e:szewji wy- 

gląda, to uważają to za „impresjc lite- 

rackie*. Niestety, te „literackie impresje * 

są bardziej realne, niż ich rezum poli- 

tyczny, który czerpią w swoich książ- 

kach buchalteryjnych. Obyśmy nie po- 

kutowali za to, że sobie lekceważymy 

te „impresje literackie", że nie chcemv 

wierzyć, aby religia bolszewicka mogła 

całe pokolenie sianatyzować. Cat.. 

„IZWIESTJA” 0 PAKCIE POLSKO-SOWIECKIM 
MOSKWA PAT. — „Izwiestja* piszą we 

wstępnym artykule, że podpisanie paktu pol- 
sko - rosyjskiego stanowi krok naprzód we 
wzajemnych stosunkach obu krajów. Skreśla- 
jac historję rokowań, „Izwiestja** piszą, że u- 
siłowania Polski, aby wszyscy zachodni sąsie 

- dzi ZSRR wystąpili solidarnie, zakończyły się 
niepowodzeniem, ponieważ interesy państw 
bałtyckich nie są identyczne z interesami Pol- 
ski i Rumunii. 

Pisząc, że Polska po parafowaniu paktu 
czekała na Rumunię, by Rumunja pakt podpi- 
sala, „Izwiestja* zaznaczają: „Rząd rumuński 
zachęcany przez wpływowe koła wojskowe, 
których przedstawicielem jest p. Tardieu nie 
«chciał podpisać paktu w razie nieprzyjęcia bez 
sensownego — zdaniem pisma — żądania uzna 
nia aneksji Besarabji wzamian za zobowiąza- 
nie nieagresji wobec ZSRR. 

W Polsce zrozumiano, — piszą dalej „iz- 
wiestja* — że nie podpisującą paktu Polska 
występowałaby w roli jakiegoś dodatku do 
Rumunji, nie mogącego samodzielnie regulo- 
wać swej polityki zagranicznej. 

Związek Sowiecki nie o przyczyny, po 
budzające do umocaienia” * polikyki okofa. 3 
wita każdy krok na tej drodze”, W tem miej- 
Scu następuje wzmianka o traktacie rapaiskim, 
będącym — według  „Izwiestij* — wzorem 
stosunków ZSRR z innemi państwami i goto 

wości współpracy Związku Sowieckiego z kra 
— : 0 ch ns "gej i 

leży zwrócić uwa; na następuj. - 
stęp artykułu. Brzmi Gi dogowajeć Zaz 

„Związek Sowiecki szczególnie dażył 
pokojowych stosunków z Bolską ias 
rozumiai, že wspomnienia o carskim ucisku i 
innych zbrodniach caratu, popełnionych wobec 
narodu polskiego, wymagają ze strony ZSRR, 
specjalnego poszanowania niepodległości Pol- 
ski, polityki, będącej w stanie zabezpieczyć 
pokój na wschodzie Europy. Nie jest winą 
ZSRR, jeśli dotychczas nie zapanowały przy- 
jazne stosunki między obydwoma państwami. 
Niechaj pakt o nieagresji stanie się ich pod- 
stawą. W tym celu trzeba, aby układ był w 
najbliższej przyszłości ratyfikowany. Otwarcie 
demonstrując swą wolę utrzymania stałych sto 
sunków pokojowych z ZSRR, rząd polski naj- 
lepiej dowiedzie Rumunii, że nie należy czynić 
kwestji pokoju przedmiótem targów. Nie ulega 
wątpliwości, że pomagając Rumunji taką zde- 
cydowaną polityką do zwalczenia tendencyj 

przeciwko paktowi, Polska odda przysługę 
swej sojuszniczce, która mniej niż ktokolwiek 

kase sobie pozwolić na igranie z kwestją po 
oju*. 

„Izwiestja“ kończą zapewnieniem, że pakt 
polsko - sowiecki ma na celu jedynie utrwa- 
lenie pokoju. 

Gdańsk szykanuje socjalistów niemieckich 
GDAŃSK PAT. — „Danziger Volkstimme“ Lotnicy jednak nie mogli ani zaopatrzyć się 

podaje, iż dwa samoloty niemieckie, pilotowa w benzynę, ani nawet umyć rąk. Z relacji tej 
ne przez socjalistycznych agitatorów wybor- wynika, że socjaliści niemiecy są szykanowani 
czych, wyłądowały na lotnisku gdańskiem. — w Gdańsku. 

  

prowincjami chiń- @ 

Opłata pocztowa udszczona ryczałtem, , 
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca, Administra- 
cja mje uwzględnia zastrzeżeń do co rezmieszczenia ogłoszeń, 

Marszałek Piłsudski 
wrócił do Pikiliszek 
Pan Marszałek Piłsudski odjechał w 

sobotę o godzinie 18 min. 30 po dwu- 
dniowym pobycie w Wiłnie z powrotem 
do Pikiliszek. Pan Marszałek odjechał 

wraz z małżonką i córkami, które rów- 
niež przyjeżdżały na krótko do Wilna. 

Odjeżdżających państwa Marszałko- 
stwa żegnali bawiący w Wilnie mini- 
strowie Beck i Patek, oraz wicewojewo 
da wileński Jankowski. 

  

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
NIEŚWIEŻ — mi. Ratuszowa — Księgarnia jaźwińskiega. | 
NOWOGRÓDRK — Młosli Bi, Michalskiego, 

BRASŁAW — T-wa „Lot“, 
BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy, 
BARANOWICZE — td, 

DUKSZTY — Balet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — uł, Zamkowa — W, Włodzjmierow 
GRODNO — Ksiegarnja T-wa „Ruch“, 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński, 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S, Zwierzyūskį, 
KLECK — Skiep „Jednošč“ 
LIDA — ul, Suwalska 13 — S$, Mateski, 

T-wa „Ruch“, MOLODECZNO — Ksiegarnia 

  

Szeptyckiego — A, Łaszuk, 
DĄBROWICA (Polesje) — Ksjęgaraja K, Malinowskiego, 

N.-ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch”, 
OSZMIANA — Ksjęparnia Spółdz, 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St, Bednerski, 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkołnej, 
STOLPCE — Księgarnia T-wa „Ruch*, 
SŁONIM — Ksjęgarnia D. Lubowskiego, ul, Mickiewicza I2 

ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewiu —Biuro Gazetowe, uł, 3 Maja i 

Naticz. 

WILEJKA PZWIĄTOWA — ud, Mickiewicza 24, F, исаетуе к, 
WARSZAWA — Tow, Kzięgaraj Koi, „Ruch“, 
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jeduoszpaitowy Ga stronje B-ej i 3-ej gr, 40, Za tekstem 15 gr, Komunikaty, ora 

numerach świątecznych, 

  

oraz z prowincji o 25 proc. drożej, 

Imponujące uroczystości O Gdyni TE-ESRAMY 
GDYNIA PAT. — Całe miasto przybrało 

uroczysty wygląd: Od rana panuje niezwykłe 

ożywienie. Ulicami przeciągają tłamy publicz- 

ności. Na jezdniach wielkie iłości samochodów. 
Domy udekorowane  iluminowane. Na Kamien 

nej Górze gdzie ma stanąć bazylika wzniesiono 

olbrzymi krzyż projektu inż. Bochniaka, oświe 

cony reflektorami. Krzyż robi wrażenie, jakby 

się unosił w powietrzu. Do godz 21-ej przyby 

ło 25 tys, uczestników, Komisarz rządu Zabie 

rzowski, chcąc sprawdzić osobiście, czy rozło- 

kowanie przyjezdnych odbywa się należycie. 

sam incognito wchodził do namiotów, 

O godz, 17 przybył do Gdyni 18 pułk u- 

łanów pod dowództwem ppł. Kosiorskiego, — 

Wjeżdżających do miasta ulanów powitała pu- 

bliczność owacyjnie. O godzinie 19-ej odbył się 

capstrzyk z udziałem orkiestr 3 kawaleryj- 
skich pułków, Capstrzyk zatrzymał się przed 

gmachem komisarjatu rządu, Sprezentowano 

oroń i odegrano kilka utworów, 

  

Wiadomości z Niemiec 
„NIEMCY PRAGNĄ ŻYĆ W SPOKOJU* 

BERLIN PAT. — Kanclerz von Papen 
wygłosił © północy przemówienie w ję- 
zyku angielskim, transmitowane przez 
radjostacje amerykańskie. Zarządzenia 
rządu Rzeszy w Prusach v. Papen nazy 
wa koniecznością, podyktowaną intere- 
sem państwowym i mającą tylko charak 
ter przejściowy. Suwerenność republik 
związkowych nie została uszczuplona. 
Ostatnie nieporozumienia między stron-* 
nictwami skrajnej prawicy i lewicy gro 
ziły wybuchem wojny domowej. 

Papen stanął w obronie narodowych 

socjalistów. podkreślając, iż dążą oni 

RZĄD NIE BĘDZIE U 

BERLIN PAT. — Kampanję wyborczą, w 
której żywy udział brali członkowie gabinetu, 
zakończył w sobotę kanclerz von Papen prze 
mówieniem, transmitowanem przez wszystkie 
radjostacje niemieckie., w którem między inne 
mi powiedział, że rząd jego odrzuca wszelkie 
projekty, zmierzające do przekazania państwu 
ryzyka gospodarki prywatnej, Tylko w wyjąt 

  

do odrodzenia Niemiec i nie mają nic 
wspólnego z nawskroś rewolucyjny wy 
wrotowym ruchem komunistycznym. Po- 
wszechne niezadowolenie i rozpaczliwe 
nastroje, ogarniające naród niemiecki, 
przypisuje von Papęn traktatowi wersal 
skiemu. 

Niemcy pragnąć żyć w spokoju, aby 
móc wszystkie swe siły poświęcić spra- 
wie odbudowy świata. Naród niemiecki 
nie może się jednak zgodzić, aby w 14 
łat po wojnie dyskryminacje — traktatu 
wersalskiego stawały na drodze do uzy- 
skania przez Niemcy równouprawnienia. 

DZIELAŁ SUBWENCYJ 

kowych wypadkach państwo udzielać będzie 
przedsiębiorstwom subwencyj. | 

W związku z przemówieniem von Papena 
ogłoszony został przeż radjo maniiest wybor- 
czy rządu, podkreślający obowiązek udziału w 
wyborach. Rząd uważa za konieczną współ-- 
pracę z Reichstagiem. 

Największe troski Gorgułowa 
PARYŻ PAT. — Wczorajj obrońca Gorgu 

łowa Geraud udał się do więzienia de la San- 
te. Gorgułow pozostaje pod ścisłym nadzorem 
Ręce ma wolne, natomiast na nogach ma kaj 
Jany. 

Zapytany o stan ducha Gorgułowa, Gera- 
ud oświadczył, że oskarżony nie wydaje się 
być zbyt przejęty wyrokiem Śmierci. Być mo 
że, iż nie zdaje on sobie dokładnie sprawy z 
wyroku, gdyż prócz dowiedzionego, niezrówno 
ważenia umysłowego, jest on prawdziwym Ro 
sjaninem, żyjącym raczej swojemi marzenianii, 
aniżeli rzeczywistością. 

Gorgułow mówi stale o procesie, wspomi- 
na mowę prokuratora i obrońę swoich adwo 
katów. Najbardziej dotkniętym zdaje się być 
zarzutem, iż nie był dobrym doktorem, lecz po 
katnym lekarzem. 

Oskarżonemu nie wolno czytać dzienników, 

c» go martwi, gdyż chciałby znać opinję o 
sobie, zwłaszcza prasy rosyjskiej. Gorgułow 
powtarza nieustannie, że chce być rozstrzela- 
ny, a nie zginąć na szafocie, co jest niegodne 
żołnierza i nie może zrozumieć, że we Fraa- 
cji wyroki śmierci są dotychczas wykonywa- 
ne na gilotynie. 

Wreszcie obrońca oświadczył, iż Gorguiow 
prawdopodobnie zażąda dziś rewizji wyroku 
sądu przysięgłych. W takim razie apelacja by 
łaby prawdopodobnie rozpatrzona w szyb- 
kiem tempie przez izbę karną podczas jednego 
z posiedzeń wakacyjnych. W każdym razie о- 
statecznej decyzji oczekiwać można w ostat- 
nich dniach sierpnia. 1 

W sobotę po południa Gorgułow podpi- 
sał wniosek o rewizję wyroku sądu przysięg- 
tych. 

! 

Polska i jej siły gospodarcze 
AUSTRJA PRAGNIE OŻYWIENIA STOSUNKÓW HANDLOWYCH 
WIEDEŃ PAT. — Dziś ukazał się specjal- 

ny dodatek „Neue Freie Presse" pod tytułem 
„Rzecžpospolita Polska i jej siły gospodar- 
ze“. 

We wstępie artykułu pod tytułem „Polska 
i Austrja“ kanclerz austrjacki Doliuss ošwiad 
cza, że w wykonańiu wielkiego programu han 
dłowo - politycznego Austrja zamierza prze- 
prowadzić rokowania handlowe z szeregiem 
państw. Należy się spodziewać, zdaniem kan- 
clerza, także ożywienia stosunków handlowych 
polsko - austrjackich. Okoliczność, iż Austrja 

Zawody konne 9 

pragnie oprzeć swą politykę handlową na no 
wych podstawach, nie przyniesie szkody innym 
państwom. Przeciwnie, idee, na których opiera 
ja się dążenia Austrji, będą niewątpliwie spra 
wiedliwie ocenione przez inne państwa. Są one 
już dziś w teorji powszechnie uznane, wymaga 
ja tylko praktycznego urzeczywistnienia. 

Pozatem powyższy dodątek zawiera szereg 
artykułów z różnych dziedzin, napisanych 
przez wybitne osobistości polskie i austrjac- 

mistrzostwo armji 
RTM. KULIK PROW ADZI INDYWIDUALNIE 

KRAKÓW PAT. — W drugim dniu zawo- 
dów konnych o mistrzostwo armji odbyła się 

] najcięższa próba wytrzymałpści konia na tra- 
sie 32 km. w klasyfikacji ogólnejj zespołów 
prowadzi 3 pułk strzelców konnych (943 
karne) przed 14 pułkiem ułanów (1311 p.k.) 

1 16 pułkiem ułanów (1341 p. k.). 
Indywidualnie prowadzi rtm. Kulik z 4 puł 

WORRY ZOSTAC WST POROST SRO GRECO. BARDA 

ku ułanów — 273 punkty karne, przed por. 
Korsonem z 3 pułku strzelców konnych —283 
p. k., por. Totjewem z 3 p. strzelców konnych 
— 288 p k, i płk. dypl. Andersem — 308 p. 

p. k. W czasie próby sobotniej por. Sumowski 
(2 pułk ułanów) upadł na przeszkodzie, odno 
sząc lekkie obrażenia. 

  

  

Kamienne bilety wizytowe 
W LOKALU REDAKCJI „SŁÓW A" 

Wczoraj o godzinie 10 min. 15 wie- 
czór dźwiękia szyba okna wystawowe- 
go „Słowa”. od rzuconych dwóch ka- 
mieni. Chłopcy redakcyjni wybiegli na 
ulicę. Banda młodych wyrostków roz- 
biegła się na wszystkie strony. Jeden z 
nich zatrzymał się przed sklepem z o- 
wocami i zaczął coś kupować. Policja 
go zatrzymała i odprowadziła do ko- 
misarjatu. 

Kamienie były wielkości dwóch mę- 
skich pięści. Owinięte były w papier, na 
którym niewyrażnem pismem ołówkiem 
była napisana następująca odezwa: 

W imieniu Komunistycznej Partji i 
Komunistycznego Związku Młodzieży 
zawiadamiamy redakcję „Słowa”, że o 

ile będziecie prowadzili systematyczną 
hecę przeciwko Związkowi Radzieckie- 
mu i prowokowali Czerwoną Pomoc 
przez jakieś sprawozdania, wyssane z 

palców, będziecie za to odpowiedzialni. 

Zareagujem wtedy ostrzej... 
Musicie się strzegać. 

Wilno 29 lipca 1932. 

KP. i KZM. 
Nie wiemy, о аке sprawozdanie 

chodzi. Nie wiemy także, co © tem wszy- 
stkiem myśleć, 0 tych kamiennych  bi- 
letach wizytowych Kominternu, tak u- 
przejmie przez szybę nam złożonych. To 
pewne, że „Słowo komunizm zwalczać 
będzie nietylko konsekwentnie, lecz i za 
wzięcie, 

Uważamy, że jak na „komsomolców* 
to pierwsze wystąpienie było bardzo 
tchórzliwe i mało efektowne. Nie sztu- 
ka rzucić kamień z ulicy. To każdy dra- 
pichrust potrafi. Jeśli nie chcecie zasłu- 
zyć na pogardę, to zróbcie coś poważ- 
niejszego. 

BERLIN W WIGILJĘ WYBORÓW 

BERLIN PAT. W przeddzień wybo- 
rów Berlin jest widownią niezwykle in- 
tensywnej propagandy ulicznej, którą 
prowadzą całe rzesze kolporterów wszel 
kich ugrupowań politycznych, stających 
do wyborów. Chodniki i jezdnie zarzu- 
cone są ulotkami. Czynne są również sa 
moloty propagandowe, z których, pomi 
mo zakazu, zrzucane są ulotki. Z okien 
domów również w śródmieściu zwisają 
niezliczone flagi. Wszystkie słupy rekla- 
mowe obiepione są plakatami wyborcze 
mi. 

W godzinach popołudniowych na 
główne arterje miasta wyległy tłumy, — 
wśród których uwagę zwracało wielu u- 
mundurowanych członków  najrozmait- 
szych organizacyj politycznych. W róż- 
nych miejscach gromadziły się większe 
grupy dyskutujących. Porządku na  uli- 
cach pilnowała licznie skonsygnowana 
policja, która od soboty g. 10 rano do 
poniedziałku w południe znajduje się w 
pogotowiu alarmowem. Nieustannie krą- 
żą po ulicach oddziały policji konnej, 
pieszej i samochodowejj. Przygotowane 
są również pancerki policyjne, zaopatrzo 
ne w karabiny maszynowe oraz oddzia- 
ły alarmowe na motocyklach. 

W czasie sobotniej agitacji przedwy- 
borczej w Berlinie wydarzyła się kata- 
strofa lotnicza. Mianowicie samolot pro- 
pagandowy partji centrowej wkrótce po 
starcie spadł z wysokości 50 metrów na 
lotnisko w Tempelhof, druzgocząc się 
doszczętnie. Pilot doznał ciężkich obra- 
żeń, pasażer zaś zmarł wkrótce po cd- 
wiezieniu go do szpitala. 

BAWARJA NA STRAŻY USTROJU 
FEDERALISTYCZNEGO 

ESSEN PAT. — Partja centrowa w Nadre 
nji urządziła apel generalny w Kolonii, kończąc 

tem samem wiecową kamipanję  przedwybor- 

czą. Przemawiał prezes ministrów bawarskich, 

dr. Heldt. Clou jego przemówienia stanowiła 
wyraźna przestroga pod adresem Berlina, by 
zaniechano polityki centralistycznej i- uszano- 

wano ustrój federalistyczny Rzeszy. 
Mowa prezesa rady ministrów bawarskich 

była słabem tylko echem przemówienia byłego 
kanclerza Rzeszy Wirtha, które ten wygłosił 
również w Kolonji w sobotę ubiegłego tygod- 
nia, a którego szczegóły dopiero teraz prze- 

niknęły do wiadomości szerszego ogółu. Były 

kanclerz Wirth niedwuznacznie groził rozła - 
mem, jeśli obecny rząd Rzeszy nadal słuchać 
będzie podszeptów nacjonal-socjalistów. 

WZROST ZABURZEŃ ULICZNYCH 
BERLIN PAT. — O niezwykle wzmożonem 

napięciu walki wyborczej świadczy liczba za- 

burzeń ulicznych, która w przeddzień głoso- 
wania raptownie wzrosła na całym terenie Nie 

mniec. Ubiegłej doby padło ogółem 5 zabitych 

i kilkunastu ciężko rannych. W samym Berli- 
nie aseSztowano w nocy ponad 250 osób. 

W 23 miejscach stolicy Niemiec doszło do 

starć, w których 14 uczestników zostało ran- 

nych, 

WYPOWIEDŻENIE UMOWY 
TARYFOWEJ 

BERLIN PAT. — Związek pracodawców sa 

skiego przemysłu włókienniczego w Kamieni- 
cy wypowiedział umowę taryfową z dniem 30 
sierpnia rb. Zarządzeniem tem dotkniętych zo 

stało 200 tysięcy robotników. Również zwią- 
zek pracodawców wschodnio - saskiego prze 

mysłu włókienniczego wypowiedział z dniem 
13 sierpnia umowy taryfowe, któremi obję- 

tych było 25 tys. robotników. 

„NOC DŁUGICH NOŻY* 

ESSEN PAT. — Organ komunistów west- 
falsko - nadreńskich „Ruhr Echo* w ałarmuja- 
cym artykule wskazuje na zamysły naczelnej 
komendy hitlerowców urządzenia w dniu 31 b. 
m. „nocy długich noży”. W' tych warunkach -- 
apeluje dziennik --- wszyscy antyfaszyści po- 
winni być w jak najostrzejszem pogotowiu. 

STARCIA W BERLINIE 

BERLIN PAT. — W dzielnicy północnej 
doszło wieczorem do krwawych starć na tle 
agitacji wyborczej stronnictw radykalnych. — 
Między grupą hitlerowców, kolportujących u- 
lotki wyborcze, a członkami Żelaznego Frontu 
wywiązała się strzełanina, na skutek której 9 
osób zostało ciężko rgnnych. Trzy osoby w 

URLOP AMBASADORA 
SKIRMUNTA 

LONDYN. PAT. — Ambasador polski 
w. Londynie p.Skirmunt wyjeżdża dziś na 
6-tygodniowy urlop wypoczynkowy, który 
spędzi w Polsce. Kierownietwo ambasady 
na czas urlopu ambasadora obejmuje jako 
charge d'affaires sekretarz ambasady p. 
radca. Wszelaki. 

MUSSOLINI PRZY JĄŁ 
AMB. PRZEŻDZIECKIEGO 

RZYM. PAT. — Ambasador Przeździec 

ki był przyjęty przez premjera i ministra 
spraw zagranicznych, z którym odbył dłuż 
SĄ rozmowę. 

PORAŻENIE PIORUNEM 
WILNO. PAT. — Na polach mejsza- 

golskich w czasie prac meljoracyjnych z0- 
staliporażeni przez piorun technax meijo- 

racyjny Sadowski Wacław i Kazimierz 
Glotkowski, obaj z Wilna, Głotkowski 
przybył do Mejszagoły do krewnych w 
gościnę. Dzięki pomocy lekarskiej zdołano 

utrzymać Sadowskiego przy życiu, zaś 
Głotkowski poniósł śmierć ma miejscu. 

CAŁA WIEŚ SPŁONĘŁA 
BRZEŚĆ nad Bugiem. PAT. — W o- 

statnich czasach na terenie województwa 

poleskiego zanotowano dwa większe poża- 
ry. We wsi Wólka pow. koszyrskiego z 

nieustałonej przyczyny wybuchł peżar w 

zabudowaniach Ostapa Masiuka. Pożar 
objął sąsiednie zabudowania, skutkiem 
czego prawie cała wieś o 21 gospodarsi- 
wach padła ofiarą płomieni. Podczas akcji 
ratunkowej 18 osób odniosło ciężkie popa- 
rzenia. Я 

Wew si Wyżłowicze pow. kobryńskie- 
go z nieustalonej przyczyny spłonęło 10 do 

mów: mieszkalnych, 12 stodół, 5 chlewów, 
oraz większa ilość inwentarza żywego, 
wartości około 28,000 zł. 

KONFLIKT ZBROJNY BOLIWJI 

Z PARAGWAJEM 
SANTIAGO DE CHILE. PAT, — Kon- 

flikt zbrojny pomiędzy Boliwją a Para- 

gwajem wydaje się być coraz bardziej nie- 
umikniony. Aczkolwiek Boliwja nie zgo- 
dziła się na interwencję jakiegokolwiek 

państwa w charakterze pośrednika, Argem 
tyma, Brazylja i Chili pragną jak najwy- 
datniej przyczynić się do pokojowego za- 
łatwienia konfliktu. 

HOOVER ZBYT OSTRO OBSZEDŁ SIĘ 
Z WETERANEM 

WASZYNGTON. PAT. — Uczestnicy 
tak zwamej „Bonus ammy*, usunięci siłą 
z Waszyngtonu, skierowali się do Pensyl- 
wanji, gdzie mają się na nowo zorganizo- 
wać. Do Pensylwanji przybyło już & tysią- 
ce byłych żołnierzy, zaś oczekuje ich tam 
25 tysięcy. Głównym ośrodkiem ruchu by- 
łych żołnierzy ma być miasto Johnstown. 

Komendant Waters nosi się z myślą u- 
tworzenia nowej organizacji weteranów 
pod nazwą „koszule khaki", Zdaniem Wa- 
tersa prezydent Hoover zbyt ostro obszedł 
się z weteranami, w obozie których znaj- 
dowało się wiele kobiet i dzieci. W Wa- 
szyngtonie panuje spokój. : 

OFIARY ALP 
CHAMONIX. PAT. — Dwėch alpinis- 

tów bawarskich padło wczoraj w górach 
ofigrą śmiertelnego wypadku. Znaleziono 

ich martwych na zboczu lodowca, na któ- 
ry spadli. 

ZDERZENIE SAMOLOTÓW 

WOJSKOWYCH 
BRATISLAVA. PAT. — Koło Ratis- 

borku na Słowaczyźnie zachodniej, zderzy- 
ły się na wysokości 700 metrów 2 samolo- 
ty wojskowe i runęły na ziemię. Jeden p:- 
lot poniósł śmierć, drugi zdołał uratować 
się przy pomocy spadochronu Samoloty zo 
stały zupełnie zniszczone. 

LOT PROPAGANDOWY 
NAOKOŁO NIEMIEC 

MONACHJUM. PAT. — Z Norymbergi 
wystartowała do lotu propagandowego na- 
około Niemiec eskadra samolotów naro- 
dowo - socjalistycznych organizacyj lot- 
niczych. Eskadra składa się z 9 samolotów 

TRYBUNAŁ HASKI ROZPATRUJE 
STATUT GRENLANDJI 

HAGA. PAT. — Trybunał Haski róz- 
począł rozpatrywanie wniesionej w tych 
dniach przez rząd norweski sprawy, doty- 
czącej statutu prawnego południowo - 
wschodniej Grenlandji. Chodzi narazie 
jeszcze nie o meritum sprawy, lecz o pe- 
wne zarządzenia zabezpieczające, których 
domaga się Norwegja. 

WYBUCH DYNAMITU 

COMO. PAT. — W zakładach cemen- 
towych w Olgiate w czasie południowego 
„wypoczynku robotników, nastąpił wybuch 
materyj eksplodujących, powodując okale- 
czenie 4 robotników, oraz poranienie 7 
innych. 

Przeprowadzone natychmiast śledztwo 
'wiykazało, iż wybuchło 2 i pół kg. dyna- 
mitu, oraz 2 kg. prochu prawdopodobnie 
na skutek rzucenia miedopałka papierosa 
przez jednego z robotników. 

NAPAD NA POCIĄG 
ESSEN. PAT. — (Z Walsum donoszą: 

Około 100 osób zatrzymało pociąg kolejo- 
wy, przewożący węgiel z kopalni Loch- 
berg i splondrowało go. Personel kolejowy 
nie mógł stawić skutecznego oporu, wobec 

cego zaalarmował policję, na widok której 
napastnicy rozbiegli się. Aresztowano kil- 

stanie beznadziejnym odwieziono do szpitałaś Ка osób. 
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SILVA RERUM 
Zbliżający się termin otwarcia mię- 

dzynarodowego zlotu skautów wodnych 
zwraca na siebie uwagę społeczeństwa. 

Dzień Polski (208) informuje: 

Dnia 7 sierpnia r.b. odbędzie się nad je- 
ziorem Garczyńskiem na Pomorzu uroczyste 
otwarcie międzynarodowego zlotu skautów 
wodnych w obecności P. Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej, który objął protektorat nad zlotem. 

W zlocie spodziewany jest udział okoio 
2.000 skautów wodnych, w tem przeszło 300 
gości z zagranicy. Złot międzynarodowy  po- 
przedzi zlot polskich drużyn wodnych, który 
trwać będzie od 1 do 7 sierpnia. 

Na program zlotu międzynarodowego skau 
tów wodnych złożą się, oprócz zawodów, po- 
pisy i pokazy, wycieczka do Poznania, popi- 
Sy na morzu w Gdyni, po zlocie zaś goście 
zagraniczni udadzą się do ważniejszych miast 
Polski, Komenda zlotu wydaia specjalne bro- 
Szury o Polsce, które rozdane zostaną uczest- 
nikom zagranicznym. Na terenie zlotu urucho- 
imiona będzie świetlica z wyrobami iudowemi 
i wykresami z zakresu rozwoju życia gospo- 
darczego w Polsce. 

W ostatnich dniach ukończono na terenie 
złotu budowę specjalnej stacji kolejowej z 
niezbędnemi bocznicami i rampami, obecnie 
przeprowadza się instalację elektryczną i te- 
lefoniczna. 

Z zaciekawieniem i sympatją przy- 
gląda się społeczeństwo pracy skautów 
wogóle, harcerzy zaś polskich w szcze- 
gólności. 

Na zlot skautów polskich wyjechała 
30 b.m. wileńska Jedynka Błękitna (12 
kajaków — 24-ch harcerzy). 

Polska Zbrojna (208) podaje bardzo 
ciekawe dane o ruchu oświatowym wśród 
młodzieży polskiej zagranicą: 

W stanach Zjednoczonych na 600.000 
dzieci polskich w wieku szkolnym około 360 
tys. uczęszcza do szkół paraijalnych, gdzie re- 
ligję, historję i literaturę polską pobierają w 
języku polskim. W trosce o pozostałe 360.000 
przed niespełna 4 laty fachowy instruktor o- 
światowy prof. St. Gałązka zaczął, w oparciu 
o wielkie organizacje polskie, tworzyć sieć 
polskich szkół dokształcających... 

We Francji liczba szkolnych placówek 
polskich wynosi 248; obsługuje je 158 nauczy- 
cieli i nauczycielek, oraz 30 ochr>niarek. Pia- 
cówki te są rozrzucone po 208 poiskich sku- 

pieniach, głównie w północnej Francji. Liczba 
dzieci w wieku szkolnym, korzystających z 
nauki polskiej, wynosi we F.uncji 21.194 dzie- 
ci. 

imponuiaco poprostu wygląda rozwój 
szkolnictwa polskiego w Brazylji 

Ilość dzieci polskich, mieszkających w oko- 
ticach, gdzie istnieją objękiywne możliwości 
uczęszczania ich do szkół polskich, wynosi oko 
ło 15.000. Tak więc przeszło 60 proc. dzieci poł 
skich w wieku szkolnym ucręyszzza do szkoł 
polskich. 

W Czechosłowacji do połskish szkół po- 
wszechnych uczęszcza 10.633 dzieci, do szkół 
wydziałowych — 2.032, do gimnazjum w Or- 
łowej — 428. 

Na Łotwie, gdzie liczba Polaków wynosi 
59.364, mamy w 40 szkołach połskich 5.177 
dzieci (2.724 dziewcząt i 2.453 chłopców), co 
stanowi 74 proc. wszystkich dzieci polskich w 
wieku szkolnym. 

W Niemczech, na 130.000 dzieci polskich 
w wieku szkolnym naukę w języku polskim 
pobierało tylko 2.167 dzieci (1.67 proc. ogól- 
nej liczby), języka zaś polskiego uczyło się 
4.379 (3.37 proc. ogólnej liczby). 'W sumie 
zaledwie 6.546 dzieci polskich. w Niemczech 
(5.04 proc. ogólnej liczby) pobierało bądź to 
naukę języka ojczystego, bądź też a naukę w 
języku ojczystym. Tylko co 20-te dziecko pol- 
skie w Niemczech uczy się po polsku. Zazna- 
czyć zaś należy, że „i te skromne rezultaty о- 
siągnęja mniejszość polska w Niemczech dopie- 
ro po latach usilnych starań i zabiegów. 

Przytoczone dane zmuszają do my- 
ślenia i rozwagi. Nasi rodacy zagranicą 
wymagają od nas poparcia moralnego 
i pomocy. Polska Zbrojna daje konkret- 
ny przykład takiej potrzeby pomocy: 

Według relacji Rady Organizacyjnej Pola- 
ków 'z Zagranicy, na wyspie South-Georgia, 
czyli na t. zw. Ziemi Ognistej, znajduje się 
gromadka Polaków, trudniących się lowieniem 
wiełorybów i fok. Ostatnio było na tej wyspie 
12 Polaków. Praca odbywa się SeZ0nowo, AB 
od listopada do maja, a potem každy wraca, 
skąd przybył, a więc jedni jadą do Europy, dru- 
dzy do Argentyny, lub jakiego innego kraju 

Ameryki Południowej. : 
* W roku bieżącym Polacy chcą założyć Poi- 

ską bibljotekę na wyspie. W związku z czem p. 

Rogalski „leader* tej grupki postarał się o to, 
by pismo polskie „Amerykańskie Echo" by- 
ło wysyłane dla Polaków na rzeczonej wyspie, 
oraz zamówił kilka książek. Poławiacze wie- 

  

Zawsze tak było, że choć raz do ro- 
ku musi się ukazać w każdej gazecie te- 
ljeton, poświęcony letniskom albo... ogór 
kom. Zazwyczaj każdy współpracownik 
gazety, który otrzymuje urlop, po uprzed 
nich nieudanych próbach sprzedania go 
za podwójną pensję, czuję się w obo- 

  

s NA LETNISKU 

wiązku opisania swych wražen letnisko- 
wych. Mówi się przytem tradycyjnym 
zwyczajem: to dobre na ogórki. 

Z temi ogórkami nie jest wyraźnie, 
ale zwyczaj pozostał zwyczajem. Na- 
przykład słyszałem takie zdanie: Boże, 
co to za ogórki! jeżeli cała prasa pisze 
tylko o pewnym policjancie w Warsza- 
wie, który dał sobie radę z upałem: pod 

a 

Prześladowania 
Kościoła w Meksyku 

Prześladowanie religijne w Meksyku w 

dalszym ciągu rośnie. „Osservatore Romano" 

pisze o tem ostatnio, notując ważniejsze formy 

tego prześladowania. Antyklerykalizm meksy- 

kański, inspirowany przez kulisy masońskie i 

bolszewickie, nie ogranicza się na pragnieniu 

poddania Kościoła kontroli państwa, lecz nsi- 

łuje zniszczyć jego hierarchję. Najważniejszą 

formą prześladowania jest jaknajszersze stosa- 

wanie prawa o ograniczeniu liczby kapłanów, 

upoważnionych do sprawowania swoich funk- 

cyj i to tak dalece, że częstokroć na całe mia- 

sto przypada jeden kapłan. W jednym ze sta- 

nów, prawo z maja 1932 r. zawiera normy, 

godzące bezpośrednio w hierachję kościelną 

i zmierzające do zniesienia jej nawet wbrew 

postanowieniom konstytucji. Na podstawie ar- 

tykułu 4-go rzeczonego prawa, hierarchja ko- 

ścielna nie jest już uznawaną, albowiem wia- 

dze wykonawcze owego stanu same mają de- 

cydować, którym kapłanom udzielać, a ktorym 

odmawiać upoważnień do sprawowania ich 

funkcyj, co i tak poddane jest wielkim ogra- 

niczeniom. Delegat apostolski i biskupi prze- 

ciw temu prawu założyli ponownie protest, po- 

dnosząc jego całkowicie  antykonstytucyjne 
tendencje. 

  

  

Przed Zjazdem 
Legjonowym w Gdyni 
WILNO. --- W Związku Legjonistów 

Poiskich w Wilnie wre intensywna pra- 
ca. nad przygotowaniem wyjazdu do 
Gdyni na tradycyjny sierpniowy Zjazd 
uczestników walk legjonowych. 

Ponieważ zbliża się termin nadsyła- 
nia zgłoszeń, przypomina się, że lista 
uczestników Zjazdu zamknięta zostanie 
nieodwołalnie z dniem 2-go sierpnia br. 
przytem się zaznacza, że karty zjazdowe 
upoważniające do uczestnictwa w uro- 
czystościach i całodziennego zapro- 
wiantowania, będą wydawane za opłatą 
7 zł. od osoby na miejscu w siedzibie 
Okręgu i podległych mu oddziałów, a 
nie jak to miało miejsce w latach po- 
przednich, na miejscu Zjazdu. Nadto 
Min. Komunikacji udzieliło dogodnych 
ulg i ułatwień przejazdowych. 

Oddziały Związku Postawy, Głębo- 
kie, Wilejka i Mołodeczno przybędą 
do Wilna dnia 13 sierpnia zwyczajneimi 
pociągami rannemi, skąd wraz z miejsco- 
wym oddziałem wyjadą specjalnym po- 
ciągiem tegoż dnia o godz. 12 w poiu- 
dnie przez Grodno — Białystok — War 
szawę do Gdyni. Oddziały Nowogródek 
i Lida dołączą się do tego pociągu na 
stacji kol. w Białymstoku. 

__ Prócz legjenistów i peowiaków zgto 
siły swoje uczestnictwo delegacje wraz 
ze sztandarami,  organizacyj b. woj- 
skowych i społecznych, pokrewnych 
ideowo, młodzież akademicka i rzemieśl 
nicza. 

Przygotowaniami do Zjazdu, całoś- 
cią transportu w czasie jazdy koleją i 
na miejscu w czasie Zjazdu w Gdyni 
kieruje ob. Eugenjusz Kozłowski, miano 
wany przez zarząd główny komendan- 
tem Okręgu. 

Powrót ze Zjazdu do Wilna nastą- 
pi dnia 15 sierpnia wieczorem. Szczegó- 
towych informacyj udziela sekrerarjat 
Związku Legjonistów (zaułek Bernardyń 
ski 10) codziennie w godzinach od 10 
—12i od 18—20. 

UDAROWE PRE PROZY NOREOCWIKCE A WOSTOCKECTE 

lorybėw nie są jednak ludźmi bogatymi, więc 
p. Rogalski apeluje niniejszem do wszystkica 
rodaków, którzy mają jakieś zbędne książki, by 
przesłali je do polskiej bibljoteki pod biegu- 
nem południowym, adresując, jak następuje: 
„Bibljoteca Polaca, Isla South Georgia, Gritvi- 
kien, C.A.P. Calle Bartolome Mitro 559. Bue- 
nos Aires, Argentina. b * 

Možeby kto z wilnian zechciał do- 
pomóc wysiłkom rodaków, tworzących 
podbiegunową polską bibljotekę? 

Lector. 

nogi położył bryłę lodu. — Rzeczywi- 

ście, totogratja policjanta ukazała się w 

wielu gazetach. Nikt mu za to protokó- 

łu nie spisał, że woda z topiącego się 

lodu zalewała ulicę i robiła wrażenie nie 

porządku. Policjant stał się sławny. Dla- 

tego, że to... ogórki. Czy — pytamy — 

policjant, który w zimie stać będzie ла 
garnku z węglami, lub piecyku mosięż- 
nym, będzie sławny, czy będą go foto- 
gratować, opisywać i robić z nim wy- 
wiady? — Nie, a dlaczego, bo to zima, 

a nie czas ogórkowy. 

Czas ogórkowy odznacza się jeszcze 
tem, że zazwyczaj dzieją się jakieś waż- 

ne wypadki dziejowe, zdarzenia i inne- 
go rodaju sensację. Wtedy się zwyczaj- 
nie mówi: olo, co za sensacja w takim 

ogórkowym czasie! Ktoś naprzykład ie- 
ci za ocean, wypada właśnie trzęsienie 

ziemi i setki tysięcy ofiar, wybuch wul- 

, kanów, nie mówiąc już o sporcie, o wszy 

stkich mrożących krew w żyłach rekor- 

dach i zawodach, które trzecia część 

ludzkości powojennej śledzi z zapartym 
tchem. W tym sezonie ogórkowym za- 

szły doniosłe wypadki w Niemczech: pod 

pisanie ważnych układów, światowa sen 
sacja w postaci procesu Gorgułowa. 

Ale ludzie mają ogórki, bo zawsze 
się im wydaje, to, czego bardzo pragną. 
Pragną właśnie wypocząć, wyjechać, od 
dychać świeżem powietrzem, nie czytać 
przedewszystkiem denerwujących gazet i 
zajadać ogórki z miodem, z pieprzem, ze 
śmietaną, mało i dużo solone, świeże, 
mizerję, lub z wódką i... mają te ogórki, 

bo one nie są w roku bieżącym drogie. 
Kilo kosztuje... Przepraszam, zależy, 
gdzie kto mieszka. Zazwyczaj, czem bli- 
żej miasta, tem wszystko jest taniej, 

Nowy okres rozwóju 

ЭОЛМ OC: T 

polskiego przemysłu 
naftowego 

WARSZA. WIA. PAT. — W sobotę dnia 
30 bm. p. premjer Prystor przyjął połą- 

czone delegacje Syndykatu Przemysłu Na- 
ftowego, Syndykatu Producentów. Ropy i 

Związku Polskich Producentów Ropy, któ- 
rzy złożyli p. premjerowi podizękowanie za 

opiekę, okazaną przez rząd przemysłowi 

naftowemu i za współdziałanie, które do- 
prowadziło do konsolidacji całego przemy- 
słu naftowego, 0d czasu odrodzenia się 

państwa, nie udało się dotychczas osiągnąć 
Członkowie delgacji podkreślili w swych 

przemówieniach, że porozumienie w prze- 

myśle naftowym, które osiągnięte zostało 
wi decydującej mierze dopiero dzięki współ 
działaniu rządu, otwiera mowy okres w 
rozwoju tej dziedziny przemysłu i stwarza 
recjonalne i omyślne warunki dla, rozwoju 
przemysłu naftowego w Polsce. Poza temi 

dodatniemi skutkami dla samego przemy- 
słu naftowego, osiągnięte obecnie porozu- 

mienie będzie miało dodatni wpływ rów- 
nież na całe życie gospodarcze Polski. 

Wobec warunków: niepewności, panu- 

jącej dziś na całym Świecie o do układu 
sytuacji gospodarczej na czas nawet naj- 

bliższy, porozumienie to, zapewniające 
producentom surowca, odbiór tego surow- 

ca przez przetwórców i przewidujące d- 
kładnie kalkulacjęc en, jest przejawem za- 

ufania do stabilizacji stosunków gospodar 
czych w Polsce. Delegacja podkreśliła, że 
tego rodzaju porozumienia nie posiada 
dziś przemysł naftowy nigdzie na świecie 
i že polski prezmysł naftowy uzyskał wre- 
szcie to, do czego dążył dotychczas bez 
wyniku od wielu lat. 

Otwarcie parlamenturumuńskiego 
BUKARESZT. PAT. — Nowy parla- 

ment zebrał się wi południe, przy zachowa- 

niu zwykłego ceremonjału. Gdy król Ka- 
rol z wojewodą Michałem, w otoczeniu 
członków. gabinetu, ukazał się na estradzie 
prezydjum, członkowie parlamentu zgoto- 
wali mu długotrwałą owację. Król odczy- 
tał orędzie tronowe, w którem oświadcza: 

Po gorącem wiezwaniu, jakie wystoso- 

wałem do wszystkich ugrupowań politycz- 
nych, celem zapewnienia ich współpracy 
w obecnych niezwykle trudnych okolicznoś 
ciach, powołany na czas wyborów. gabinet 
wypełnił Ściśle swe zadanie konstytucyjne 

zapewnienia swiobody głosowania. Zada- 
niem gabinetu (było również wydanie pil- 
nych zarządzeń, jakich wymagała sytuacja 
finansowa, celem skierowania kraju na 
drogę uzdrowienia gospodarczego i finan- 
sowego. IW dalszym ciągu orędzie pod- 
kreśla, że kryzys gospodarczy nie dotknął 
bynajmniej żywych sił narodu. Kraj zdo- 
łał zwiększyć swój wywóz, utrzymać sta- 
bilizację waluty i wypełnić punktualnie 
swe międzynarodowe zobowiązania. 

'W końcu orędzia podkreśla dobre Sto-- 
sunki, łączące Rumumję ze wszystkiemi 

krajami. Ё 

Burze i pioruny w województwie poleskiem 
BRZEŚĆ nad Bugiem. PAT. — Ostai- 

nie burze, jakie miały miejsce na terenie 

woj. poleskiego, były przyczyną szeregu wy 

padków porażeń piorunem, jak również 

pożarów. (We wsi Święcica pow. łuniniec- 

kiego od uderzenia pioruna spalił się dom 

Romana Kuryłowicza. Kuryłowicz z żoną, 
26-letnią Uljaną, znajdujący się w tym 

czasie w swoim domu, zostali zabici przez 

piorum. 

We wsi Plachowszczyzna, pow. pru-- 
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żańsikiego, od uderzenia: pioruna spalił się 

dom Moroza Romana, oraz porażona zosta- 

ła Barbara Karpowiczowa, znajdująca się 

wówiezs iw domu.  Karpowiczową w stanie 

beznadziejnym przewieziono do szpitala. 

Na polu w pobliżu wsi Hryniewicze, 

pow.. kobryńskiego, zostali zabici przez pio 

run 32-letnia Teodora Lukjanowicz, mie- 
szkanka wsi Hryniewicze, oraz 28-letni Jó 

zef Ohilkiewicz, mieszkaniec wsi Zahorze. 

ъ   

Od Administracji | 
Uprzedzamy Sz. Sz. naszych prenumeratorów zalegających w opłacie 

abonamentu, że z dniem l-go sierpnia wstrzymamy wszystkie egzem- 4 
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Katakumby w dzisiejszej Rosji 
W lipcowym zeszycie monachijskie- 

go pisma „Gral*, pisze książę Oboleń- 
ski o ruchach religijnych w Sowietaci. 
Tajjne stowarzyszenia religijne koncen- 
trują się przedewszystkiem na kauka- 
skim brzegu morza Czarnego. Sfery rzą- 
dowe domyślają się tego, są jednak cat- 
kowicie bezsilne. Któż bowiem zdoła 
wyśledzić dobrze zakonspirowane orga- 
nizacje pośród dzikich gór i ścieżek Kau- 
kazu? 

Już od dłuższego czasu młodzi inży- 
nierowie, robotnicy, a nawet „komso- 
molcy* na czas urlopów letnich jadą na 
Kaukaz. Nikt nie może im zabronić spę- 
dzić czas wypoczynkowy nad morzem, 
lub w górach. Bolszewicy wiedzą, że о- 
koliczne „kolektywy*, których jest peł- 
no na Kaukazie, bardzo ustrojem swym 
i sposobem życia mieszkańców zbliżone 
są do stowarzyszeń religijnych, sekt, a 
nawet poprostu klasztorów. Wszystko je- 
dnak jest tak pozornie zwykłe i nie. 

zna- wzbudzające podejrzeń, że trudno 
leźć powód do prześladowań. 

Zwrot ku religji, który zaczyna prze- 

zwłaszcza produkty wiejskie. To wcale: 
nie dowcip: miasto reguluje ceny, a na 
wsi sprzedaje każdy jak chce, a chce za 
wsze najdrożej. A 

Letniska dzielą się na trzy kategorje: 
podmiejskie, wiejskie i kurorty.  Wilie 
i pensjonaty w kurortach wychwalają 
swoją zaciszność, skromność i wiej- 
skość. Wiejskie dwory, co to są jak one 
pensjonaty, w pismach warszawskich 
się reklamując „kresowemi'', upodobnia 

ją się kurortom, w ogłoszeniach, pisząc 
o dancingach, kortach tenisowych, siat- 
kówkach, automobilach i iortepianach. 

Nasze wileńskie podmiejskie letni- 
ska mają swój specjalny styl. Czuje się 
na nich człowiek. jakby na permanent- 
nem widowisku „Bitwa pod Racławicami 
na wolnem powietrzu*! Trzy miesiące 
miłej rozrywki. Na Szyszkiniej, po szo- 
sie mejszagolskiej,j w Bołtupiu, Jerozo- 
limce, w Werkach, pod Niemenczynein, 
w Puszkarni, Kuczkuryszkach, Kolonii, 

   

jawiać. się wśród ludności Sowietów, nie 
rodzi się bynajmniej tylko pomiędzy 
przedstawicielami pokolenia starszego, 
rozczarowanego do obecnej formy rzą- 
dów. i. poszukującego ukojenia w powro- 
cie do dawnych tradycyj, lecz właśnie i 
głównie w młodej generacji. Pewien du- 
chowny z Rosji opowiada, że dwa jedy- 
nie zagadnienia od łuższego czasu za- 
przątają umysły wszystkich w Sowietach, 
o. dwóch. głównie rzeczach rozmawia się 
nawet stojąc w ogonkach: o chlebie i o 
Bogu. Miro, że wszelkie dysputy na 
tematy religijne surowo są zabronione i 
wykonania tego zakazu pilnuje GPU, 
wszędzie, gdzie tylko zbierze się parę 
osób, mówi się o religji. Ciekawe jest 
zwłaszcza obserwować wielkie zainte- 
resowanie się tą sprawą u kobiet rosyj- 
skich. Pytania, jakie stawiają, dowodzą 
głębokiej potrzeby wiary i rewizji wpa- 
janych im przekonań. Tajne stowarzysze 
nia religijne, t. zw. „bractwa rycerskie, 
powstające od pewnego czasu pośród 
młodzieży bolszewickiej, rozpowszech- 
niają się coraz bardziej.. 

Ponarach czy Burbiszkach, budzi cię ra: 
no przyjemny grzechot karabinów maszy 
nowych, bomb ręcznych, i wielu, wielu. 
karabinów systemu Mauzera. Zasypiasz 
jak na wojnie, niepewny dnia jutrzejsze 
go, bo czas jest nie czas, a kryzys i szef 
z biura w każdej chwili nadesłać może 
list z wymówieniem posady. Człowiek, 
co świeżo wrócił z podchorążówki, ale 
raz na lat dziesięć nie idzie właśnie na 
ćwiczenia wojskowe i marzy io miesięcz 
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nym całkowitym, wypoczynku, 
świetnie, widząc wszędzie i 

newry wojskowe: nie rozleniwia się, nie 
śpi za długo. 

— Uj, te nasze wojsko! — mówi do 

czuje się 
wokół ma- 

nas nawet pan Rabinowicz, wycieraiąc 
brzuch kostjumem kąpielowym. — Ja lu 
bię na jego patrzyć! 

Na horyzoncie zbierają się chmuty. 
Zbierają gdzieś od zatoki Ryskiej, od 

„dy, a nocami świecą 

Klęska rdzy na zbożu 
DOTKNĘŁA POLSKIE ROLNICTWO 

Tegoroczne upały w lipcu spowodowaiy 

w rolnictwie naszem klęskę, która szerzy się w 

zastraszający sposób zwłaszcza w Małopol- 

sce Zachodniej i Wschodniej na Pokuciu, w 

woj. kieleckiem i na Grodzieńszczyźnie. Oto 
pszenica i jęczmień zasypane zostały pyiem 

pleniącej się rdzy. Wygląd łanów, dotkniętych 

klęską, jest przygnębiający. Zamiast złociste- 

go połysku dojrzałych kłosów, widzimy  po- 

cjmniałe rdzawe plony a po wejściu na taki 

pszeniczny łan widzimy na swem ubraniu rdza 

wy nalot, który unosząc się w powietrzu dła- 

wi w gardle. Zachodzi też obawa, że nawet na 

paszę nie będzie można użyć słomy, gdyż 

rdza jest szkodliwa dla bydła. 

2 powiatu mieleckiego donoszą, że klę- 

ska rdzy przedstawia się «tam katastrofalnie. 

Próbne omłoty wykazują zbiór z t ha około 

400 kg. pszenicy, jakość ziarna bardzo licha, 

słoma zupełnie zniszczona. W powiecie buczac 

kim rdza niszczy pszenicę i okopowizny. Szko- 

dy olbrzymie. Okolice Grodna wzdłuż Niemna 

również zostały dotknięte kięską rdzy na 

pszenicy i życie. Niektóre gospodarstwa nie 

będą młóciły żyta, bo nie wrócą się nawet ko- 

szta młócki. 

Rdza wystąpiła w katastrofalnych rozmia- 

rach także i w województwie Lwowskiem, 

zwłaszcza w jego powiatach południowych, jak 

Sanok, Krosno, Brzozów. Wielu rolnikom. gro- 

zi konieczność pozbycia się inwentarza żywe- 

go z powodu braku. paszy, bo słoma zaatako- 

wanego zboża jest bardzo szkodliwa. dla: by- 

dia. 

Podobnie tragicznie przedstawia się sytuacja 

na Pokuciu. 

Klęska rdzy, гайстапа w starożytności 

do plag egipskich, pochodzi z grzybka, który 

rdzawą powłoką pokrywa liście i źdzbła zboża, 

wysysa soki, przyczem roślina powoli zamie- 

ra. i nie wykształca ziarna. 

U nas jest to szkodnik dobrze znany i 

właściwie można zauważyć go co roku, ale 

bywają lata, w których poważnie obniża plo- 

ny. W Krakowskiem lud: tłumaczy sobie rdzę 

na swój sposób, mówiąc, że to „błyskawica 

zboże przypaliła. Pochodzi to stąd, że rdza 

wymaga pewnego stopnia wilgoci i upału. 

Gdy więc przed burzą mamy upał, a. potem 

deszcze, rdza rozwija się raptownie i stąa 

ten przesąd. 

Klęska rdzy w tym roku zaległa całą środ- 

kową Europę iw miarę zbliżania się żniw 

zdawano sobie z niej sprawę. Porobiła ona o- 

gromne szkody na Bałkanach, w  Jugosławji,. 

Czechach i Węgrzech, gdzie: przybrała rozmia- 

ry klęski narodowej. 

U nas, jeśli się pokaże, że jest również w 

Poznańskiem, choćby w małych rozmiarach, 

pszenicy tego roku braknie. 

  

Świat — nr. 31. — W. Rogowicz mówi o 
„Epoce szofera”, j. h-ski pisze o polskiej wy- 
prawie polarnej, W. Grubiński odtwarza roz- 
mowy. '„Starszych panów”, J. E. kreśli ciekawe 
wrażenia z pobytu w Berlinie w okresie walk. 
przedwyborezych. Dr. A. Lubicz omawia no- 
we dzieło Henryka Bergsona — „Les deux 
sources de la morale et de la religion“. 

Drobiazgi literackie, bogata kronjka, moc 
ilustracyj. 
RZL FUMEU LI OTROIAYJJY! UBA ARR SCE NCW TEA AKSA KDE 

— Wileński Komitet Obchodu Święta Mor 
rza. Polskiego utworzony przez przedstawicieli 
44 organizacyj społecznych wzywa do przy- 
bycia na Akademję, która odbędzie się w nie- 
dzielę dnia 31 lipca o godz. 13 (1 po poł.) w 
sali Miejskiej (Kino Miejskie, Ostrobramska 5). 

Na program Akademiji złożą. się: 
1) słowo wstępne — wygłosi poseł dr. Ste- 

fan' Brokowski, 
2) znaczenie morza dla Polski —- 

wygłosi p. Mieczysław Matuszkiewicz, 
3) przemówienia okolicznościowe przedsta 

wicieli Związku Rezerwistów: i b. Wojskowych, 
Legjonu Młodych, 

4) rezolucje. 
Wszystkich właścicieli О 

prasza się o udekorowanie w dniu 
swych domów. 

reerat 

nieruchomości u- 
święta 

czarne łabędzie. Idą na Wilno z pioruna 
mi. Ziemia się trzęsie,, złe błyski pada- 
ją z nieba, Deszcz i burza. Później słoń 
ce. Niczem nie osłonięte, cudowne słoń- 
ce na granatowym  firmamencie. Znów 
ciepło, znów ładnie, znów* trzeba się isć 

kąpać w Wilji, \МПепсе, Mereczance, 
Żejmianie, Golczy, Dziśnie, czy jezio-' 
rach. Po kałużach szos, w zmokłych ko- 
tłeinach traktów ciągną furmanki, koiy- 
szą duhy, drzemią woźnice, błyszczą na 
igłach sosen i liściach brzóz krople wo 

świętojańskie ro- 
baczki po jarach i wądołach.. I dawno, 
dawno temu też tak bywało! 

Et, głupstwo wszystko, jakoś tam bę 
dzie. 

— No, i co pan powie!! — kryzys, 
kryzys, a o kogo się zapytač—-wszyscy 
wyjechali! Ludzie jednak mają pieniądze 
na wojaże, kurorty i letniska!. 

— Pani mówi o państwu... przede- 
wszystkiem oni wyjechali trżecią klasą 
osobowym pociągiem, a po drugie na 
„Święto Morza do Gdyni*, więc 50 
proc. zniżki. 

— (Co mi pan takie rzeczy gada! Pie- 
niądze trzeba mieć i na trzecią klasęi 

na zniżkę też! Darmo ich nikt nie dru- 
kuje! 

O tak,, wielką jest żółć, która zalewa 
skazanych na przebywanie w mieście w 
sam sezon ogórkowy. Wielka jest żółć, 
nienawiść bliźniego, podejrzliwość, wiel- 
ka, jak morze jest niechęć i .wyrzeka- 
nie na nieszczęsne czasy tych, którym 
nie dano było zażyć wywczasów na let- 
nisku. „Słyszał pan zapewne, co mówią: 
niedługo tak potrwa, miesiąc, dwa, a póź 
niej... będzie jeszcze gorzej!* — Albo 
taki dowcip, że — w sierpniu będzie le- 
piej z pieniędzmi. — Dlaczego? —. bo 

morza Bałtyckiego, przewalają po niebie bez pieniędzy będzie gorzej. -—- To mar 
nakształt sinych bafwanów, lub suną jak ny, głupi, płaski dowcip!!, 

Pomorze 
wobec Święta Morza 

Szosy w warszawskiem pojęciu idealne, 

są jednak intensywnie reperowane bo: „tędy 

ma przejechać prezydent“. Nikt nie wie do- 
kładnie, jaką marszrutę obierze prezydent ja- 

dąc do Gdyni, więc na wszelki wypadek re- 

peruje się wszystko. 

Kto tylko ma samochód, szykuje się do 
jazdy. Obywatele jadą w sobotę wieczór, by 
wrócić na poniedziałek rano. Pora żniw ka- 

że im być obecnie w dnie robocze u siebie. 

Zmartwiony jest Kowal z Kowalewa, ma 
Chevroleta, starą, zdezelowaną maszynę — 

gdy walnięto mu podatek drogowy 300 zł. od- 

dał numer, zamknął samochód w szopie, i rie 
jeździ wcale. 

— Czy tak można, pytam, nie każą wam 

mimo £o płacić podatku? 

— Jeśli każą, to rozstrzaskam auto, 

ślę szczątki do urzędu, ale płacić nie 

300 zł. za taki gruchot!! 

Bezmyślny ten podatek drogowy. Ot taki 
kowal zawsze spalał naszą krajową benzynę, 
z którą nie wiemy wprost co robić, a teraz co? 
Państwo miałoby z niego choć tę parę tysię- 

cy litrów rocznie — teraz nic. Przykro pa- 
trzeć jak puste są szosy pomorskie, na prze- 
strzeni 100 kim. spotyka się 2 — 3 auta. 

Przysposobienia wojskowe, kolejarze, strzel 

cy, jadą masowo do Gdyni. W miasteczkaca 
organizują się wycieczki rowerowe, najtańszy 
sposób lokomocji. 

Chłopi są głównie zainteresowani obrzę- 
dem wrzucania złotej obrączki do morza: — 
„czy być może, że to szczerozłoty pierścień 
wrzucą?“ 

— „Jaknajakuratniej“. 
— | nie wyciągną go potem? — „Nie, on 

nie będzie na sznurku, a tam głęboko”. — 
No, no! 3 

Nie. mogą pojąć swym zmysłem praktycz 
nym celowości takiej rozrzutności. I szkoda in, 
że złota obrączka, co tyle warta, tak napróż- 

po- 

będę 

no legnie w wodzie. 

Dzień Pomorski, prorządowe pismo  į0- 
ruńskie, wystąpił z piękną inicjatywą: oto 
niech podczas tygodnia poprzedzającego Świę- 
to morza wszystkie dzienniki pomorskie, Wszy 
stkich orjentacyj, zaprzestaną waśni partyj- 
nych, docinków, wymyślań osobistych. Dzień 
dał dobry przykład — numery są wolne od va- 
paści na Słowo Pomorskie, z którem toczy sta- 
łą walkę. Trzeba przyznać, że i opozycyire 
gazety zaprzestały zwykłej nagonki. Wobec 
święta morza wszystko poszło w kąt. K. 

ZGON WYBITNEGO DZIAŁACZA” 
NA NIWIE GOSPODARCZEJ 

  

28-go b.m. zmarł nagle w Warszawie w 

53-cim roku życia Ś.p. poseł Stanisław  War- 

talski, prezes Izby Przemysłowo-Handiowej w 

Warszawie. Zmarły był jednym z najbardziej 

żasłużonych organizatorów polskiego życia 
gospodarczego. 

Podajemy fotografję ś.p. Stanisława War- 
talskiego. 

Niechże się pani tak nie unosi, każ- 
dy dowcipkuje, jak umie, chwalić Boga 
humor nie zanikł... Ałe że takim Galgen 
humorem daleko jechać niepodobna, io 
też. prawda. 

Tymczasem lato, ach, jakże piękne 
jest lato tegoroczne. Ani trzydziesty, ani 
dziewiąty, czy ósmy, czy pierwszy trzy- 
dziestki tego wieku, nie był tak piękny i 
ciepły i pogodny. Czy na werkowskiej 
plaży, patrząc na wodę, czy z przeciwleg 

  

CI, CO W TYM ROKU POZOSTALI 
W MIEŚCIE 

ЭОВ 

łego urwiska ha sine lasy horyzontu, 
czy jak mała pliszka skacze po głazach 
mokrych Wilenki, a listki olchy kąpią się 
w wiecznie szemrzącej wodzie, czy mie- 
rząc autem dalekie przestrzenie naszej 
ziemi, czy nawet łamiąc swe kości mia- 
dziolskim autobusem do Narocza — lato 
tegoroczne wdychać można pełnemi pier 
siami, lubować się słońcem, i ciepłem, i 
wodą i pogodą. aż. 
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Kilka wiadomošci 
prawnych dla rolników 

Z dniem 1 sierpnia r.b. prawo przymuso- 
wego ściągania należności od dłużników będą 
posiadały tylko urzędy skarbowe, bez wzglę- 
du na to, czy wierzycielem będzie skarb pań- 
stwa, instytucja komunalna, gminna, kasy cho 
rych, czy też zakłady ubezpieczeń społecznych. 
Takie przymusowe Ściąganie należności nazy- 
wa się egzekucją, a odbywa się przez ficyta- 
cję. Licytacje przeprowadzać będzie wyłącznie 
urząd skarbowy, a nie każda z tych instytucyj 
oddzielnie, tak, jak to się działo dotychczas. 
Dzięki temu na głowę rolnika nie będzie się 
zwalać odrazu kilka grożb licytacyjnych, a 
tylko jedna. Rolnikom, oczywiście, łatwiej bę- 
dzie zaradzić jednej groźbie licytacji, aniżeli 
kilku. 

W praktyce przeprowadzanie egzekucji bę- 
dzie rozpoczynało się od otrzymania przez dłuż- 
nika upomnienia na pismie o wpłacenie do ka- 
sy skarbowej zaległej należności. Jeżeli dłużnik 
nie dokona tego w ciągu dwóch tygodni po 
otrzymaniu upomnienia, urząd skarbowy przy 
śle do niego egzekutora skarbowego. Zajmie 
on ruchomości, które opisze i oznaczy ich 

wartość, celem sprzedania ich na licytacji. Nie- 
ruchomości urząd skarbowy zajmować nie mo- 
że, gdyż licytacja ich odbywać się może tyl- 
ko w drodze sądowej. 

Przedmioty zajęte pozostaną pod nadzo- 
rem dłużnika, który za nie odpowiada karnie. 
Termin licytacji wyznaczony będzie po upły- 
wie dwóch tygodni od dnia zajęcia. Licytacja 
odbędzie się u dłużnika. Jeśli chodzi o rolników, 
to termin licytacji nie może być wyznaczony 
podczas dwutygodniowego okresu siewów zwy 
czajnych, wiosenych i jesiennych, oraz w cią- 
gu czterech tygodni podczas trwania żniw. 

Licytacja jest ustna, a przedmiotów nie 
wolno sprzedawać poniżej oznaczonej suriy 
wartości przy zajęciu. Zajęte przedmioty sprze- 
dawane będą na licytacji kolejno, a nie wszyst 
kie razem. Jeżeli na licytacji przedmioty zaję- 
te nie zostaną sprzedane, egzekutor wyznaczy 
powtórną licytację, podczas której ruchomości 
mogą być sprzedane poniżej sumy oszacowa- 
nej. 

Łieytację można odroczyć. W tym celu 
dłużnik powinien porozumieć się z wierzycie- 
lem o odroczenie płatności, względnie o rozto- 
żenie długu na raty. Rolnik, któremu grozi li- 
cytacja, a który zwrócił się do wierzycieła o 
odroczenie płatności, powinien prosić urząd 
skarbowy o wstrzymamie licytacjj do czasu 
nadejścia odpowiedzi od wierzyciela. Jeżeli dtu- 
żnik uważa, że licytacja niesłusznie została wy- 
znaczona, może prosić urząd skarbowy o 
wstrzymanie jej i o zmianę zarządzenia. 

Jeżeli dług, o Ściągnięcie którego chodzi, 
jest tak duży, że licytacja spowodowałaby rui- 
nę majątkową dłużnika, to licytacja może być 
odroczona. Oczywiście, wartość majątku dłużni 
ka musi być w tym wypadku wyższa od sumy 
długu. Dłużnik powinien wówczas prosić urząd 
skarbowy o odroczenie licytacji, lub o ograni- 
czenie jej do sumy, której ściągnięcie nie do- 
prowadzi go do ruiny majątkowej. 

Najskutecznejszym sposobem wstrzymania 
licytacji jest jednak polubowne porozumienie 
się z wierzycielem, gdyż na żądanie wierzyciela 
urząd skarbowy Odrazu cofnie zarządzenie li- 
cytacyjne. 

Wszelkich wyjdśnień w sprawach  licyta- 
cyj, przeprowadzanych przez urząd skarbowy, 
udzielają dłużnikom wszystkie urzędy skarbo- 
we i podatkowe, oraz urzędy gminne. Tam też 
rolnicy otrzymywać będą informacje, jakie i 
do kogo należy składać w tych sprawach po- 
dania. 

Konkurs 

na artykuł gospodarczy 
. Celem najskuteczniejszego zwalczania roz 

powszechnionej tezauryzacji — Р.К.О. przy 

czynnym współudziale Stowarzyszenia Pol- 
skich dziennikarzy i Publicystów Gospodar- 

czych, ogłasza niniejszym konkurs na najiejp- 

szy artykuł na temat „O szkodliwości tezau- 

ryzacji wogóle, a przedewszystkiem o szkodli- 

wości lokowania pieniędzy w walutach obcyci, 

oraz Środki zaradcze”. 
Warunki konkursu są następujące: 

1) Do konkursu dopuszczone będą tyłko 

artykuły drukowane w prasie codziennej, lub 

perjodycznej, to znaczy w dziennikach, iub ty- 
godnikach, wychodzących na obszarze Rzeczy 

pospolitej i Wolnego Miasta Gdańska, w 

dowolnych językach, w czasie, od chwili o- 

twarcia niniejszego konkursu do jego zam= 

knięcia. | 
2) Wymiar artykułu określony zostaje na 

100 do 200-tu wierszy jednoszpaltowych. 
3) Za najlepszy artykuł zostaną przyznane 

nagrody: 
L (jedna a zł. 1.000. — 

Ii. (dwie) a. zł. 750. — 
Ш. (trzy) a zł. 500. — 

i IV. (dziesięć) a zł. 100. 
4. Sąd konkursowy składać się będzie z 

3-ch osób, a mianowicie: 
1) Przewodniczący Jury. 
2) Delegat PKO. 
3) Dełegat Stow. Polskich Dzien. i 
Publ. Gosp. 

5) Termin nadsyłania prac 1-X 1932 r. 
6) Prace mają być nadsyłane pod adresem 

P.K.O. Wydział Ekonomiczny, w dużej koper- 
cie, zawierającej dwa egzemplarze pisma, 
które umieściło konkursową pracę, oraz zala- 
kowaną kopertę, w której będzie podane imię 
i nazwisko autora. Zarówno praca jak i zała- 
kowana kopertao mają być zaopatrzone iden- 
tycznem godłem. 

7) Tytuł pracy dowolny, pod warunkiem, 
iż będzie on omawiał temat jak zaznaczono 
na wstępie. 

8) Termin ogłoszenia wyniku konkursu zo- 
stał ustalony na dzień 31 października 1932 r. 

Wszelkich informacyj w sprawie Konkur- 
su udziela w godzinach urzędowania Wydziai 
Ekonomiczny P.K.O., oraz Sekretarjat Stowa- 
rzyszenia Polskich Dziennikarzy i Publicystów 

zę wo i w Warszawie, Marszałkowska 
r. 95. 

SPORT 
DZISIEJSZE IMPREZY SPORTOWE 

Dziś będziemy mieli ciekawą imprezę 
sportową — _ pięciobój lekkoatletyczny o 
mstrzostwo Wilna. Będzie to ciekawa wal- 
ka Wieczorka z.. rekordem Cejzika, oraz 
Wojtkiewicza ze swoim własnym. , 

Ziarwody mozpoczną się o 8,30 na Sta- 
djonie Ośrodka WF. 

Drugą imprezą będzie mecz piłkarski 
drużyn 1 i 6 pulków. 

Trudno przypuszczać, aby mistrz okrę- 
gu w spotkaniu z benjaminkiem, mógł 
stracić dwia punkty, (tak potrzebne, wobec 
wysunięcia się naprzód Makabi. Wynik 
meczu jest przesądzony. 1 pp. Leg. wygra, 
aby 'w dniu 7 bm. znów, stanąć do walki, 
ma ten raz rozstrzygającej — z Makabi. 
To dopiero będzie naprawdę ciekawy mecz 

t. 
    

Wscnód słońce g. 4.11 
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POETA RAPRYCPCNĄ 

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEO- 
ROLOGICZNEGO W WILNIE 

Z dnia 30 lipca 1932 roku. 

Z dnia 30 lipca 1932 roku. 

Zachód słończ g.20.00 

Ciśnienie średnie: 762. 

Temperatura Średnia: + 19. 

Temperatura najwyższa: +24. 

Temperatura najniższa: +13. 

Opad: 1 mm. 

Tendencja: wzrost. 

Uwagi: przelotny deszcz. 

URZĘDOWA 
— Min. Bck wyjechał do Warszawy. 

Wczoraj pociągiem pośpiesznym wyje- 
chał do Warszawy, bawiący od kilku 
dni w Wilnie, min. Beck w towarzystwie 
płk. Kowalewskiego. Odjeżdżających że- 
gnali na dworcu p.p.: min. Patek, wice- 
wojewoda Jankowski, starosta grodzki 
Kowalski oraz przedstawiciele władz ko 
lejowych. 

Dziś rano min. Beck udaje się samo 
-chodem do Gdyni na „Święto Morza'. 

MIEJSKA 
— ZADŁUŻENIE MIASTA. Pozycja 

długów miejskich w nowym budżecie wy- 
nosi, jak wiadomo, 21 proc. wszystkich wy 

datków zwyczajnych, przewidzianych na 
rok bieżący i wyraża się sumą 1,754.427 

zł. Z uwagi na potrzebę choć częściowego 
odciążenia budżefiu, magistrat ponownie bę- 

dzie czynić starania, by należne miastu od 
wojska i sejmików przeszło 300 tysięcy 
złotych, wpłacone zostały w jaknajbliż- 
szym czasie. 

— MATERJAŁY DO NOWEGO BUD- 
ŻETU „Zaledwie kilka dni minęło od uchwa 
lenia budżetu, a już kierownicy poszcze- 
gólnych wydziałów otrzymali od prezy- 
denta miasta polecenie nadesłania do dnia 
15 wrezśnia odpowiednich materjałów, nie 
zbędniych przy: układaniu preliminarza bud 
żetowego na rok 1933-34. Pozwoli to na 
szybsze zestawienie budżetu i zatiwierdze- 
nie go wi czasie przez włade nadzorcze na- 

kazanym. 
— PORZĄDKOWANIE PRZEDMIEŚĆ 

Na ulicyDzielnej rozpoczęte zostały robo- 
ty nad uporządkowaniem jezdni i chodni- 
ków. Ponadto postanowione jest uporząd- 
kowanie ulic w innych dzielnicach miasta 
i ma (dalekich peryferjach. 

-  — REGULACJA. .BRZEGÓW WILJI. 
W bieżącym jeszcze tygodniu ma przybyć 
z Grzegorzewa t. zw. eskawater, czyli о- 
czyszczacz dna rzecznego, który użyty bę- 
dzie przy pracach na Wilji koło elektrowni 
miejskiej. 

POCZTOWA 
— WYSYŁANIE ŻYWNOŚCI POCZTĄ 

Z dniem 1 sierpnia br. wchodzi w życie 
rozporządzenie, które wprowadza specjal- 

ny rodzaj paczek, tak zwane „paczki żyw- 
nościowe'. Paczki żywnościowe można na- 
dawać i odbierać we wszystkich urzędach 
i agencjach pocztowych :w godzinach urzę- 
dowych. Również niektóre urzędy poczto- 
we będą przyjmowały i wydawały paczki 
żywnościowe po godzinach urzędowych, 
bez pobierania jakichkolwiek dodatko- 
wych opłat. (Waga paczki Żywnościowej 
nie może przekraczać 10 kg. Nadawca mo- 
że nadać jednorazowo na 1 adres pomoc- 
niczy 5 paczek żywnościowych, pod wa- 
runkiem, że są one przeznaczone dia tego 

samego odbiorcy. Opłatę za paczki żywnoś 
ciowe ustala się w zależności od strefy 
odległościowej i wagi paczki. Wprowadza 
się podział na 2 strefy. (Pierwsza strefa do 
100 ikm., druga ponad 100 km, Za przewóz 
paczki do wagi 5 kg. do 100 km. 50 gr., 
ponad 100 km. 1 zł. Za doręczenie paczek 
żywnościowych pobiera się bez względu na 
miejscowość i wagę paczki — 30 gr. Je- 
dnocześnie z wprowadzeniem obrotu pa- 
czek żywnościowych, Ministerstwo P.i T. 
dążąc do ułatwienia zaofiarowania posia- 
danych na zbyt produktów żywnościowych 
oraz poinformowania o tem szrsego ogółu 
konsumentów, wprowadza t. zw. telegra- 
my żywnościowe. Opłata za 1 wyraz wy- 
nosi 2 grosze. Telegramy żywnościowe mo- 
gą być nadawane jako oferty, względnie 

zamówienia na artykuły spożywcze. Do 
zamówień oprócz telegramów służą też 
druki, urzędowego nakładu, z napisem: 
„druk w sprawach żywnościowych”. Opła- 
ta 'za druk wynosi 5 groszy. 

RÓŻNE 
— Komitet Koła VI Baonu wzywa wszyst- 

kich b. Legjonistów VI Baonu I Br. na zjazd 
do Rzeszowa, który odbędzie się z okazji od- 
słonięcia pomnika Ś.p. pułk. Lisa — Kuli w Rze- 
szowie, na dzień 18 i 19-IX r.b. Program Zja- 
zdu, oraz karty uczestnictwa zostaną wysłane 
po uprzedniem zgłoszeniu adresu, przez tych 
obywateli, którzy nie nadesłali kwestjonarju- 
sza do Komitetu — na ręce sekretarza Koła ob. 
Pudełka Jana w Warszawie ul. 3 Maja Nr. 2 
m. 42. Bliższe szczegóły podane zostaną w na- 
stępnym komunikacie. 

— 16 ROCZNICA I KORPUSU POL- 
SKIEGO. Zarząd okręgu wileńskiego Zw. 
uczestników b. I Korpusu Wojsk Polskich 
na Wschodzie, niniejsem podaje do wia- 
domości, że obchód! 15-letniej rocznicy po- 
wstamia I Korpusu Wojsk Polskich na 
Wschodzie zostanie ograniczony do złoże- 
nia hołdu poległym i zmarłym towarzy- 
szom broni przez odprawienie Mszy ża- 
łobnej w sobotę, dnia: 6 sierpnia br. o g. 
6 min, 30 w kościele garnizonowym, pod 
weżw. św. Ignacego. 

— P.0.W. W ROCZNICĘ LEGJONO- 
WĄ. Zarząd Koła POW. zawiadamia 
członków, że ku uczczeniu 18-tej rocznicy 
wymarszu Legjonów Polskich pod wodzą 
Marszałka J. Piłsudskiego do walki o nie- 
podległość Polski — Związek Legjonistów: 
Polskich w, Wilnie urządza w dniu 5-go 
sierpnia br. o godz. 17,30 w: Sali Miejskiej 
Uwroczystą Akademję. Po Akademji wy- 

-się młodzieży. Godziny @а uczenic: 

marsz z sali miejskiej ez sztandarami i or- 

kiestrami do koszar I Brygady, celem u- 
czestniczenia w Apelu Poległych 1 pp. L. 
Zbiórka peowiaków w lokalu Związku dn. 
5 sierpnia o godz.17-tej. 

Koło POW. również przypomina, że od- 
jazd zgłoszonych na Zjazd do Gdyni peo- 
wiaków nastąpi dnia 13 sierpnia br. o g. 
12-tej w: południe specjalnym pociągiem 
pośpiesznym. W celu załatwienia formal- 
ności z wyjazdem, należy zgłaszać się w 
Sekretarjacie Zw. Legjonistów przy ul. 
Zaułek Bernardyński 10. 

— Kuratorjum Okręgu Szkolnego Wiień- 
skiego podaje do wiadomości, że na własnym 
basenie (Brzeg Arftokolski, Przystań Wioślar- 
ska Państwowej Szkoły Technicznej) odbywa 
ja się bezpłatne kursy pływackie dla uczącej 

11-ta. 
Godziny dla uczni: 15. Opieka zapewniona. 

— Zarząd Związku Właścicieli Średnich i 
Drobnych Nieruchomości m. Wilna, prosi wszy 

- stkich właścicieli nieruchomości o przyjęcie u- 
działu w obchodzie dnia „Święto Morza” w dn. 

"dzisiejszym — przez udekorowanie swych do- 
mów chorągwiami kwiatami. 

— KOMISJA POBOROWA, Na 10-go 
sierpnia zostało wyznaczone pierwsze po- 

siedzenie (po poborze) dodatkowej komi- 
sji poborowej (Bazyljańska 2). 

— STARANIA RZEŹNIKÓW. Związki 
rzeźnickie przedłożyły Izbie Skarbowej i 
magistratowii memorjał, wskazujący na po 

trzebę zastosowania  jaknajdalej idących 

ulg płatniczych, a to z uwagi na stan in- 
teresów rzeźników, którzy są na progu 
bankructwa. 

— ROZDAWNICTWO NASION CHŁO- 
POM. Sekcja rolna przy komitecie opieki 
nad wsią wileńską przystąpiła do rozdaw- 
nictwa ulepszonych nasion wśród nieza- 
możnych chłopów. Akcja ta ma na celu 
podniesienie wydajności zbiorów. 

Przy słabem trawieniu, małokrwistości, wy- 
chudnięciu, blednicy, chorobach gruczołów, 
wysypkach skórnych i czyrakach, reguluje na 
turalna woda gorzka „Franciszka - Józeia' tak 
ważną obecnie działalność kiszek. Żądać w 
aptekach i drogerjach. , 

Dr. Krzemiański 
Choroby wewnętrzna spec. żołądka 

f Jalit przyjmuje od 12 — 3 
Kwiatowa 7, tel. 14 25, 

TEATR I MUZYKA 

— „AZEF“ W LUTNI. Dziś, w nie- 
dzielę 31 lipca o godz. 8,15 po raz drugi 
fencmenalna sztuka A. Tołstoja i P. Sszcze 
golewa „„Azef'. Zarówno treść sztuki, jak 
i niezwykła postać Azefa, w Świetnem uję- 
ciu p. Józefa Winawera, artysty Teatrów 

Łódzkich — wywiarły na licznie zgroma- 
dzonych widzach głębokie wrażenie, W 
sposób ożywiony interpretowano czyny i 
pobudki Azefa, które doprowadziły go do 
tak smutnego końca. Obok odtwórcy roli 
tytułowej, na czoło wykonawców wysunął 
się świetny artysta Teatrów Warszawskich 
p. J. Bonecki, który dał się poznać Wilnu 
w roli „Burcewia”. — Jutro, w poniedzia- 
łek 1 sierpnia o godz. 8,15 po raz ostatni 
wyborna sztuka Shaw'a pt: „Lichwa mie- 
szkaniowa'. Ceny miejsc zniżone. 

° — „POD ZARZĄDEM PRZYMUSO- 
WYM* W TEATRZE LETNIM. Dziś, w: 
niedzielę 31 lipca br. o godz. 8,15 arcywe- 
soła farsa Arnolda i Bacha „/Pod Zarzą- 
dem przymusowym”. Autorzy wzięli sobie 
za temat przygody pewnego buchaltera 
„Haselhuhna“, który po przybyciu z głę- 
bokiej prowincji do Wiednia, obejmuje 
nadzór nad bankrutującą firmą Schilling. 
„Haselhuhn“ dostawszy się do wielkiego 
wiru stolicy, wpada odrazu wi sidła aktorki 
kabaretowej, która  dobrodusznego mola 
kancelaryjnego wyprowiadza z dotycheza- 
sowej niezamąconej równowagi. Na tem tle 
rozgrywa się szereg przezabawnych Gui 
pro quo, które zmuszają widza do bezustan 
nego śmiechu i wesołości. Prawdziwe try- 
umfy w tej farsie święci, bawiący ma goś- 
cinnych występach b. dyrektor Teatrów 
Lwowskich p. Ludwik Czarnowski, który 
z roli Haselhuhna tworzy prawdziwe arcy- 
dzieło gry aktonskiej, zbierając huragany 

oklasków. Świetna gra aktorów, piękna, 
zupełnie nowa oprawa sceniczna, jak i sa- 
ma treść sztuki — składają się na całość 
żywą, barwną, i naprawdę godną widze- 
nia. Jutro, w poniedziałek 1 sierpnia o g. 
8,15 nieodwołalnie po raz ostatni „Filoret- 
te i Patapon“, po cenach zniżonych. 

POPOŁUDNIÓWKA NIEDZIELNA. 

„FLORETTE I PATAPON* W! TEA- 
TRZE LETNIM. Dziś, w niedzielę 31 lip- 
ca o godz. 4-tej pp. po raz pierwszy po ce- 
mach zniżonych, jako popołudniówka, uka- 
że się pełna humoru, pogodna fansa Henne 
quin'a „Florette i Patapon'' która zawiera 
w sobie moc beztnoskiej wesołości. Zaba- 
wa zapewniona. 3 

— Cyrk Staniewskich. Ostatnie dni pobyiu. 
ziś dwa przedstawienia o godz. 4 po poł. i 
.30 wieczorem. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
HELIOS — W tajdze Sybiru (Kajdany) 

HOLLYWOOD — Miłość kozaka. 

CASINO — Miłosny szept nocy. 

PAN — 'W szalonem tempie. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— DZIECIOBÓJCZYNI. — Wczoraj 

w dzień w lasku Kolonji magistrackiej 
za Pośpieszką niejaka Franciszka Olan- 
kowska usiłowała zakopać żywcem swe 
nieślubne dziecko. 

Zauważyła to przechodząca w pobli- 
żu pewna mieszkanka  Kolonji i unie- 
możliwiła zbrodnię. Noworodka natych- 
miast wydobyto z ziemi jeszcze żywego. 

Olankowską skierowano do szpitala 
w asyście policjantów. 

— Oiiary kąpieli. --- W czasie ubieg 
łych dwu dni na terenie powiatów za- 
"otowano 5 wypadków utonięć podczas 
kąpieli. W jez. Orzechowo pod Brasła- 
wiem utonął Cz. Cichowicz, w rzece 
Bołta — J. Klimowicz, w rzece Czerni- 
ce gm. rudomińskiej A. Głodowski, w 
Dziśnie — A. Sipowiczówna, w Gier- 
wiatce — J. Omelewicz. 

  

  

wo 

Tragiczne zakończenie @О1 ojed 2 SYAEM 
Kilka lat nosił się z zamiarem ojcobójstwa ` 

W numerze wczorajszym podałiśmy do rozebrania (dla przeniesienia na no czeństwo, chwycił także nóż, leżący wy 
krótką notatkę w sprawie tragicznego 
zakończenia bójki Adama jakucia z sy- 
nem swoim Michałem. Po kłótni, powsta 
łej na tle podziału stodoły przeznaczonej 

wonabytą kolonję), wyrodny syn rzucił 
się na ojca z nożem. 

Starzec, widząc grożące  niebezpie- 

  

Zamordowany w bestjalski sposób Adam  Jakuć. 

  

Sześć gsspudarstw pastwą ognia 
BARANOWICZE. 

gm. mołczadzkiej, wskutek nieostrożnego ob- 
chodzenia się z ogniem wybuchł pożar, który złotych. — 

" RADZIECKIE POPISY 
Samorząd miejski Wilna zatrudnią w 

swych biurach kilkaset osób. 

Rada Miejska m. Wilna co raku roz- 
pairuje i zatwierdza statut stanowisk służ 
bowych pracowników miejskich, Rada 
Miejska sprawdza celowiość organizacyjną 
administracji miejskiej i zatwierdza lub 
skreśla etaty. Personalna obsada stano- 
wisk zależy wyłącznie od Prezydenta Mia- 
sta. 

W tym roku Rada Miejska m. Wilna 
zajmowała się temi sprawami w ubiegłą 
środę' i w ubiegłą środę stwierdziła, że w: 
całej machinie magistrackiej, że w. calej 
tej masie kilkuset etatów i etącików pra- 
cowniczych istnieje jeden etat, istnieje je- 
dno, jedyne stanowisko, stanowczo nie ma- 
jące uzasadnienia. 

Stanowiskiem tem jest etat nacz, leka- 
rza szkół powszechnych m. Wilna, 

Istotnie Wilno nasze przoduje obecnie. 
wśróć innych miast Polski pod względem 
hygieny szkolnej, istotnie wileńskie koio- 
nje letnie dla dziatwy szkolnej wzbudzają 
podziw u zagranicznych specjalistów, za- 
ROR a i organizacją takich 
np. Leoniszek. Jakiż z tego i si 
wniosek:? - Ф Lee ry 

Oto mówi się: w. ciągu roku ostatniego 
zredukowanych zostało 6-ciu lekarzy szkol 
nych, pozostało ich 7-miu, po co im zwierz 
chnik? mie będzie miał co robić. 

Więc dlatego, że dział hygieny szkol. 
nej dobrze, energicznie i fachowo jest pro- 
wadzony, więc dlatego, że efekty swej pra- 
cy ma doskonałe, trzeba go stopniowo li- 
kwidować, trzeba go zamiedbywać i na pa- 
stwę losowi i przypadkowi zostawić, To 
Jest gospodarka. To się nazywa celowość i 
dbałość o dobro miasta. 

у Tyle merytorycznie, ale jest przecie į 
inna strona tej arcyznamiennej dla sto- 
sunków miejskich, sprawy. 

: Oto lekarzem naczelnym szk. 'powsz. 
jest dr. Stefan Brokowski. Jest. on, jak 
wszyscy wiemy, wybitnym działaczem po- 
litycznym, dizallaczem społecznym, intere- 
sującym się może specjalnie ruchem ro- 
botniczym. Pozatem dr. Brokowski, grun- 
townie „znając stosunki magistrackie w 
Wilnie, porusza w prasie od czasu do cza- 
su rozmaite zagadnienia miejskie w Spo- 
sób, jaki mu dyktuje dobrze zrozumiany 
obowiązek obywatelski wobec miasta. 

: Na tem tle rozmaici członeczkowie ma- 
ją do dra Brokowskiego sporo uraz i wła- 
śnie teto urazy ujście znalazły w ub. środę 
przed forum samorządowego iprzedstawi- 
cielstwa naszego miasta. 

'Wysezdł socjał p. Stążowski i recz 
trzymajł w. tym sensie, że nie chodzi mu o 

osobę, zajmującą etat nacz. lek. szkolnego, 
alle właśnie o sam etat, który uważa za 
zbędny. 

Myślę, że się p. Stążowski chyba nie 0- 
brazi, jeśli powiem, że większą jest szcze- 
rość jego. przekonań politycznych, niż jego 
oświadczenia. 

Radny Ozernichow już nie mówił, co go 
wi sprawie etatowej interesuje a co nie, 
bo poprostu wyjął nasze „Słowo”, odczy- 
tal z miego ustęp artykułu, podpisanego 
przez dra Brokowskiego i obrażał się za 
to, że pracownik miejski porusza w prasie 
magistrackie hocki klocki, 

R. Engel zbyt zręcznym jest mówcą. 

— AWANTURNICZY SIERŻANT. — W 
sklepie Malinowskiejj przy ul. Rossa został a- 
resztowany sierżant nazwiskiem Kościk, który 
dopuścił się czynnej zniewagi policjanta, w 
czasie, gdy ten usiłował zlikwidować awanturę 
wywołaną przez Kościka. 

Gg: SPADŁA Z DRABINY. — W dniu 29 
bm. Kojrańska Musia (Ponarska 46) wcho- 
dząc po drabinie na strych spadła, wskutek 
czego doznała złamania prawej nogi. Lekarz 
pogotowia ratunkowego po udzieleniu pomocy 

odwiózł Kojrańską do szpitala żydowskiego w 
stanie niezagrażającym życiu. 

— Okradzione mieszkania. — Z nieza-- 
mknietego mieszkania skradziono na szkodę 
Kilińskiej Zofji (Lwowska 7) garderobe dam- 
ską wartości 150 zł. Kradzieży dokonała Tun 
kiewiczowa Michalina (Szkolna 18), którą ze 
skradzioną garderobą zatrzymano. 

Siemieńczuk Mikołaj (Wiwulskiego 4) skradł 
na szkodę Michosza Aleksandra (Wiwulskie- 
go 4) z niezamkniętego mieszkania gardero- 
be meska wartości 85 zł. Siemieńczuk po do- 
konaniu kradzieżv zbiegł. 

Paszkiewicz Aleksander (Filarecka 28) — 
skradł z kuferka 60 zł. no unrzedniem złamaniu 
zamka, na szkodę Tomkiewicza Ignacego — 
(Krzywe Koło 12). Paszkiewicz zbiegł. 

  

—We wsi Iwanowicze doszczętnie strawił 6 gospodarstw wraz z in- 
wentarzem. Straty wynoszą około 30 tysięcy 

by ładnym frazesem nie okryć tego, co się 
w intencjach jego przemówienia kryło. 
Radny Engel ani razu nazwiska dra Bro- 
kowskiego nie wymienił, ale r. Engel ma 
przecież do niego żale i żaliki, trochę za 
związki chrześcijańskie, a i za pana Ło- 
kuciewskiego przecież także odrobinkę. 

Dopiero naprawdę wyraźnie, tak nie 0- 
wijając niczego w bawełnę, wystąpił ktoś 
inmy. Zrobił to dr. Rafes. 

Jako osobiście zaatakowany w prasie 
przez dra Brokowskiego, powiedział on: 
„Nie chciałem narazie zabierać głosu. Sto- 
pniowo doszedłem jednak do wniosku, że 
i może wypada to zrobić. Ja mie widzę po- 
wodu, dlaczego mielibyśmy nie mówić o 
osobie aktualnego lek. nacz. szkół powsz., 
przeciwnie, uważam, że o doktorze Bro- 
kowskim mówić musimy, tak samo jak 
musimy skreślić z etatów jego stanowisko 
w imię honoru Rady'. 

Dr. Rafes rozumuje tak: skoro jesteś 
pracownikiem miejskim, nie wolno ci na 
Radę słowa pisnąć. Choćbyś jak w aktu- 
alnym naszym wileńskim wypadku miał 
po stokroć razy po temu powody, choćbyś 
miał po stokroć razy rację. 

„—Do czego to podobne, woła dr. Rafes, 
aby o mnie, radnym m, Wilna, funkcjc- 
narjusz miejski, różne rzeczy pisał, aby 
mnie krytykował?" : 

Trudno jest spamietač doktadnie to 
wszystko, co dr. Rafes, jako trzon radziec- 
kiej ofenzywy na dr. Brokowskiego, po 
wiadał, było tam jednak sporo frazesu, 
sporo darcia szat i jedno wielkie ja. 

Jeszcze nigdy nie było chyba takiego 
wielostronnego podparcia tego „ja”* w na- 
szej Radzie, jak to zrobiono Środową u- 
chwałą Rady. 

Ip. Engel, i p. Stążowski, i p. Czerni- 
chow; zrezygnowali ze swych drobniej- 
szych czy grubszych porachunków. z drem 
Brokowskim, na rzecz jednego wielkiego 
„rozrachunku“ dra Rafesa. Imponujące 
zaiste samozaparcie się. 

Jeszcze nigdy brudne ściany sali posie- 
dzeń Rady nie przyglądały się tak przej- 
rzystej, tak wyraźnej prywacie, jak to 

Kim, miało miejsce we środę. 
  

  

br. o godz. 3-ciej st. post. Klein Brunon 
z posterunku PP. w Horodyszczu pełniąc 
służbę patrolową, zatrzymał na jeziorze 
maj. Kołdyczewo 6-ciu rybaków ze wsi Koł 
dyczewo: (Radziuka Włodzimierza, Szur- 
ko Pawła, Cisińskiego Szymona, Szurmę 
Konstantego, Cisińskiego Jana i Radkie- 
wicza Adama), łowiących nielegalnie ry- 
by, którzy w chwili sekwestrowania im 
niewodu, stawili czynny opór st. post. Klei 
mnowii, nie dopuszczając do zabrania niewa- 
du 'przez odpychanie go rękami, 

Podczas oporu do rybaków podszedł 
mieszkaniec wsi Kołdyczewo Cisiński A- 
leksander, który począł podburzać ryba- 
ków, by nie oddawali niewodu i ryb, wy- 
rażając się: „chłopcy, nie dać niewodu po- 
licji". Ponadto wyraził się słowami: „ot 
kakaja wlašč polska, wsio nam kradut i 
skoro nam zabierut krowy i konie". Wsku- 
tek podburzenia rybaków, takowi siłą wy- 
nwali st. post. Kleinowi niewód i udali się 
do wsi. Na skutek powiadomienia o po- 
wyższem, na miejsce udał się st. przod. 
Diubowik Bazyli wraz z kilkoma szerego- 
wymi, gdzie zasekwestrował niewód i 5 
łódek, które zostały dostarczone do Ho- 
rodyszcza i zatrzymane jako dowód rze- 
czowy. 

Cisiński Aleksander został zatrzymany, 
zaś rybacy nie zatrzymani, ponieważ wy- 
dalili się ze wsi nzekomo na robotę do 0- 
kopów. P. podprokurator w. Nowogródku 
powiadomiony. 
— KRADZIEŻ, W. nocy z 27 na 28 bm. 

z przed kasyna podoficerskiego 78 pp. na 
szkodę Dedyszko Konstantego, kpr. 9 D. 
A. K.'u, nieznany sprawca skradł rower 
mamiki „Omega* Nr. B. O. 3313, wartości 
200 zł. 

“ — РТОВОМ ZABIŁ KONIA. W dniu 
28 lipca br. na pastwisku przy wsi Zabie- 
rze, gm. krzywoszyńskiej, w czasie burzy 
piorun zabił konia, wartości 200 zł. na 
szkodę Jana Bobko, mieszkańca tejże wsi. 

  

padkowe ua stole. 
Zawrzała walka. Silniejszy i zwin- 

niejszy sys zdołał bez trudu pokonać oj 
ca, zadając mu kilkanaście ran, a kiedy 
starzec padł, ociekając krwią, na podło 
gę, rozwścieczony wałką i nienawiścią 
zbir chwycił siekierę i z całej siły ude- 
rzył nią w głowę swą oiiarę. Uderzenie 
było tak silne, że siekiera przebiła gło- 
wę i ugrzęzła w desce. 

Po dokonaniu ohydnego czyńu, wy- 
rodny syn strzelił do siebie z obciętego 
karabinu, raniąc się dość poważnie. —- 
Przewieziono go (było to w dniu 11 ub. 
m.) do szpitala, a przed paru dniami 

wobec znacznej poprawy stauu zdrowia 
osadzono go w więzieniu, gdzie oczeki- 
wać będzie na rozprawę i karę. 

Zbrodniarz nie neguje tego, że dzia- 
łał z premedytacją. Od szeregu lat u- 
stawicznie myśłał 0 zemście. Nienawi- 
dził ojca wprost chorobliwie i opętany 
żądzą zemsty nie mógł o niczem innem 
myśleć. Twierdził, badany przez władze 
śledcze, że zdając sobie sprawę ze swe 
go czynu, postanowił ceną własnego ży- 
cia winę odkupić. 

Sąd zadecyduje o tem, jaka ma być 
kara za ojcobójstwo. 

  

Ojcobójca Michał Jakuć 

    

CHODZĘ PO MIEŚCIE... 
ZNÓW COŚ NOWEGO!. 

Wówczas, gdy roboty nad budową sta- 
cji autobusów dalekobieżnych przy ul. Por 
"owej zbliżają się po kilkuletniem dłuba- 
niu ku końcowi i nie znający naszego ma- 
gistratu ludzie oczekują naiwnie, rychlegu 
jej uruchomienia, miasto zostało zaalarmo 
wane onegdaj nowym genjalnym pomy- 
słem ojców miasta w tej dziedzinie. 

Zrodził się on prawdopodobnie tak oto: 

„A. możeby tak, panie dziejku, urządz:ć 
tę stację lepiej przy Zawalnej?* — wy- 
mamrotal jeden radca do drugiego. 

— „Święte słowa, panie dyrektorze, ja 
i sam już o tem myślałem! odezwat się z 
namaszczeniem drugi i pomysł swój uznali 
za arcytrafny, nam jednak inaczej się nie- 
co wydaje. 

Proszę tylko pomyśleć: pewmego. dnia, 
a było to kilka lat temu, poczęli raptem 
nasi ojcowie jeździć po mieście całem, stra 
sznie zaaferowani! ' Oglądają, wybierają, 
naradzają się... Co jest?! Szukają najsto- 
sowniejszego placu pod przyszłą stację 
autobusową! Znaleźli go wreszcie przy ut. 
Portowej, to jest nie tyle plae, co górę, po 
skopaniu której dopieroby się pożądany 
plac utworzył! 

* Wprawdzie usunięcie góry to niby ba- 
gatelką nie jest, ale od czegóż są bezro- 
botni — tak długo kopali, dłubain, wozili 
wagonetkami, aż się z okazałej góry po- 
zostało tylko wspomnienie, a na jej miej- 
seu uforraował się plac dostatecznych dla 
zamierzonego celu, rozmiarów. 

Położona obok placu nieczynna stacja 
pomp miała być przerobioną jako bezuży- 
teczna, na stację autobusową; tuż obok 

niej wznosi się murowany domeczek na 
mieszkanie dla dozorcy; większość terenu 
przyszłej stacji otoczona była solidnemi 
sztachetami żelaznemi na cokole murowa- 
mym (obecnie nie wiedzieć poco zburzone- 
mi!) i wysadzona drzewami, słowem, wa- 
runki terenowe jak wymarzone! 

I oto teraz, w ostatniej chwili, namy- 
ślono się budówać stację na t. zw. rynku 
drzewnym przy zbiegu ulic Zawalnej i No- 
wogródzkiej. Czemu?! Bo gazy samocho- 
dowe będą zamieczyszczaly powietrze na 

budowanych po stokach wznoszącej się 
nad stacją góry Bouffałowej promenadach! 

Powstaje pytanie primo — o czem my- 
ślano przy wszczynaniu robót przy Porto- 
wej, skoro miejsce rzekomo nieodpowied- 
nie i sccundo — czemu to swąd autobuso- 
wy, niepożądany dla spacerowiczów na u- 
rządzanych dopiero promenadach - bulwa- 
rach, ma być właściwym  traktamentem 
magistrackim dla licznych mieszkańców 
Zawa:nej ?!... 

Rynek >rzy Zawalnej :c ru.uiwa ar- 
terja, położona w zatłoczonej i przeiudnio- 
nej dzielnicy żydowskiego ghetta i zatru- 
wać płuca żyjącej tam i bez tego w nie- 
hygienicznych warunkach biedocie byłoby 
zbrodmiczym absurdem, nie mówiąc już o 
innym absurdzie, którym jest przerywanie 
hędących ra ukończeniu robót przy Por- 
towej i zaprzepaszczanie dotychczasowych 
wysiików. 

Co innego, unządzenie na rynku przy 
Zawalnej skweru miejskiego (który to 
projek: również nurtował w swoim czasie 
w sferach magistrackich), takiej mysu 
można tylko przyłklasnąć, bowiem rezerwu- 
ar świeżego powietrza i zieleni jest w tem 
miejscu specjalnie pożądany i wskazany. 

Ponieważ przeniesienie rynku na inne 
miejsce nastręczałoby większe trudności, 
możnaby tu narazie zastosować paljatyw, 
z jakim mamy do czynienia na placu Łu- 
kim, mianowicie cofnąć rynek wgłąb, u- 
rządzając skwer prowizoryczny na części 
rynku, przyległej do ul. Zawalnej. 

Przschodzień. 
—— , i npm 4



   
OŚWIECIM-PRAGA—AUTO 

Fabryka: 

12.000 
kowanych i 

zawoedności tych wozów. 

„Oświęcim* Zjednoczone Fabryki Maszyn i Samochodów 
Spółka Akcyjna, Oświęcim Il. 

—=Bluro sprzedaży: WILNO, OSTROBRAMSKA 5. =— 

  

grodźięhzka 
— PIELGRZYMKA Z GRODNA DO 

CZĘSTOCHOWY. Dnia 22 sierpnia br. po 

południu wyrusza z Grodna do Częstocho- 

wy pielgrzymka, która weźmie udział w: 'u- 

roczystościach jubileuszowy: ch na Jasnej 

Górze. 
Zgłoszenia na pielgrzymkę przyjmuje 

ks. Jan Szulborski (Grodno, Fara) do dnia 

23 VIII 
Pobyt w Częstochowie będzie trwał do 

26 VIII. : 
Pielgrzymka zwiedzi Warszawę. Koszta 

podróży i noclegów w. Częstochowie wy- 

noszą 35 zł. 
— ZAWODY TENISOWE GRODNO— 

MODLIN. W niedzielę 7 sierpnia odbędą 

się na kortach „Cresovii* zawody teniso- 

we, rozegrane pomiędzy tenisistami z Mo- 

dlina i naszymi. 
— ROZGRYWKI TENISOWE GRO- 

DNO — WILNO. W niedługim czasie teni- 

siści „Oresovii* staną do walki z tenisis- 

tami Wilna. Rozgrywki odbędą się w 

Grodnie. 
— ZAWODY PŁYWACKIE O MIST- 

RZOSTWO GRODNA. Dzisiaj, w niedzie- 

lę 31 bm. na przystami Ośr. WF. odbędą 

się zawody pływackie o mistrzostwo Gro- 

dna. W programie: 100 metrów stylem do- 

wolnym, 200 metrów. stylem klasycznym, 
100 metrów nawznak, 400 metrów: stylem 

dowolnym, sztafeta 300 metrów (3100) 

stylem zmiennym i sztafeta 500 metrów 
(5X100) stylem dowolnym — (dla panów. 
Dla pań: 100 metrów stylem dowolnym,, 
Dalszy ciąg programu obejmuje pokazo- 
we skoki z trampoliny. Po zawodach na 
tejże pływalni odbędzie się mecz piłki wo- 
dnej pomiędzy KS. „Cresovia“ a WKW. 

„Grodno”. Początek zawodów o godz. 16. 
— CYRK. Niebawem ma przyjechać 

do Grodna Cyrk Staniewsikich. 
— CIEMNO NA ULICACH GRODNA. 

Wczoraj (30 bm.) niektóre ulice Grodna 
były pogrążone w ciemnościach, które po- 

trwają jeszcze przęz dzień dzisiejszy, z po- 
wodu remontu na elektrowni miejskiej. — 
W poniedziałek światło będzie wszędzie. 

— 2Z00 GRODZIEŃSKIE. Do ogrodu 
zoologicznego 'w Grodnie przybył jeszcze 
jeden okaz — w: postaci wydry. 

NYYVYYYYYVY*TYYVYVYY PYYYFYYWYPYYYYYYYYYYVTY? 

DZIś w KINACH P. T. 
TEL. 214. CENY ZNIŻONE 

EKT BAZY” YE! LOEOT YET НН 
sean. o g. 6, 8 i 10.15. 

  

Dźwiękowiec 

Kino „POLONJA“ 
Pocztowa 4. 

Mary Pickford 
i Douglas Fairbanks 

w porywającej komedji p. t. 

Poskromienie 
złośnicy 

| 

wstęp od 70 gr. i 

wozie | 

| 
3 

i 
: 
i 

DZIŚ REUSRAI 

Pociąg | 
samobójców 

wstęp 60 groszy. 

KINO „PALACE“ 
Orzeszk. 13. 

Ilja Ruskaja i Macista 
w filmie p. t 

współcześni Judyta 
Holofernes 
wstęp 406 gr. 
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KINO 
DŹWIĘKOWE 

„ŠWIATOWID“ 
GRODNO, Brygidzka 2.    

Wydawca: Stanisław Mackiewicz. 

Początek seansów O g. 

Wstęp od 45 gr. 
BEBE DANIELS w świetnej komedji p. t. 

Cėrka Zorry 
olšniewa wdziękiem i temperamentem. 

lidžka 
— NOWY ZARZĄD HECHALUC -- 

PIONER. W dniu 23 lipca br. odbyło się 

zebranie organizacji „Hechalue - Pioner* 

w Iwju, na którem poruszono sprawy wy- 

boru nowego zarządu, opłat członkowskich 

i wyboru komisji rewizyjnej. Do zarządu 

zostali wybrani: prezes Bakszt Lejba, se- 

kretarz Wileński Michel, skarbnik Gierszo 

wicz Mojżesz. 

— ZBBRANIE T-WA LITEWSKIEGO 
W dniu 27 lipca br, o godz. 19-tej, w mie- 

szkaniu Butryma Adama, zam. we wisi 

Bieluńce, gm. raduńskiej, odbyło się `гос7- 

go zebranie członków Oddziału Litewskie- 

go Twa św. Kazimierza, na którem został 

wybrany nowy zarząd, a mianowicie: Pre- 

zes — Butrym Adam, Sekretarz — Miklu- 

ikiewicz Wincenty, Skarbnik — Miklukie- 

wicz Franciszek, Komisja rewizyjna: Mi- 

klukiewicz Jan, Butrym Antoni i Budre- 

wicz Grzegorz. Wszyscy mieszkańcy wsi 

Bietluńce, gm. raduńskiej, pow. lidzkiego. 

— 7% DZIAŁALNOŚCI „FRAJHAJT“. 

W dniu 26 lipcab >. odbyło się zebranie 

Stow. Kulturalno - Ośw. „Frajhajt“ w I- 

wju, na którem poruszono sprawy opłat 

członkowskich i kursów ogólno - kształ- 

cya oraz wybory zarządu. 
KRADZIEŻE. 'W' nocy na 30 lipca 

br. na. szkodę Jaminy Galimont, zam. w 

maj. Bieniakkonie, gm. tejże, pow. lidz- 

kiego, przez nieznanych sprawców, zapo- 

mocąwyjęcia szyby w ganku, została do- 

konana kradzież garderoby ma ogólną su- 

mę 910 zł. 
* * * 

W dniu 23 lipca br. około godz. 12-tej, 

na szkodę Juljana Makucia, zam. we wsi 

Zaprudziany, gm. Zabłoć, z niezamknięte- 

go mieszkania z szuflady komody niezam- 

kniętej, został skradziony portfel skórzany 

z gotówką 13 zł. 

— POŻAR. W mocy na 30 lipca br. 0- 

koło godz. 24-tej, na szkodę Kosowskiego 

Jama, zam, w kol. Januszewszczyzna, gm. 

werenowskiej, pow. lidzkiego, z nieustało- 

nych dotychczas przyczyn spaliła się sto- 

doła wartości 700 zł. i Spichlerz, wartości 

100 zł. Budynki byty asekurowane w PZUW 

lecz na jaką sumę, poszkodowany podać 

nie może. 

  

Qd Administracji 
Sprawy ogłoszeń, prenumeraty 

oraz korespondencji z pow. lidz- 

kiego i m. Lidy załatwia p. Józef 

Mikuła 

Lida, ui. Narutowicza 1 m.3. 

    

        

    

Gotówka 
"w dobie kryzysu to wkład 

w KOMUNALNEJ KASIE 
OSZCZĘDNOŚCI POWIATU 

GRODZIEŃSKIEGO 

Wysokie oprocentowanie —całka- 

wite bezpieczeństwo — wypłaty 
na każde żądanie. 

a 

Racjonalnie Ulokowana | 

POPIERAJ PRZEMYSŁ DOMOWY, 
OPARTY NA KRAJOWEM WŁÓKNIE. 
— KUPUJ SAMODZIAŁY LNIANE! 
 WOSEREZOZKANEE WYZN CZERSTWE OSOWO O 

  

6, 815, 1015 

samothadów Praga — 
Picecio zostąło w ostat- 
nich czasach wyprodu- 

sprzedanych. Liczba ta jest naj- 

lepszym dowodem wysokiego gatunku i nie- 

S AAA 

    

LAAAŁA. Dźwiękowe Ceny od 40 gr. Najbardziej atrakcyj- 
ny program. 1) Po raz pierwszy 

Posady Kino Rosyjski flim artystyczny 
TYYVYVYYYYYPYPYTYFPTET й 2) ań ak pirkai polskiego 
me ее “ w-g genjalaego dziela St Žeromskiego 

Potrzebna „HELIOS Na I-szy seans ceny zniżone 

W Tajdze Sybiru (Kajdany) 
Wiatr od morza 

wzruszająca 
vpow. mił. 
wyk najw.art 

Marja Malicka, Adam Brodzisz, Eug. Bodo, 
Kaz. Jnnosza Stępowski, 

  inteligentna Pani w 
średnim wieku z Od- 
powiednią praktyką do 
pielęgnowania chorej. 
Urząd Wojewódzki w 
Wilnie pok, 69. 

DZWIĘKOWE KINO 

CGIIN 

  

Dziś podwójny program! Najświet iejsza para kochau- 
ków Lil Dagower i Hans Stuwe zachwyca, 
wzrusza w dramacie 

2) Pikantna, powabna, wioś- 
niana Lili Damita jako 

saionowo-erotycznym 

Awanturnica 
w głównej roli męskiej 
odgrywa 

Miłosny szept nocy 
Georg Aleksander, Akcje 

się w Londynie, r'aryżu, na pokładzie 

  

  

ROZERWANIA Wielza 47, Tel. 15-41. okrętu transatlantyckiego i w aeroplanie linji powietrznej Paryz— Londyn. Ceny od 25 gr. 
Różne Początek o godz. 4, 6, 8, 10.15, w dnie świąt. o godz. 2 ej. 

dna 

Dźwiękowe kino Dziś! Po raz pierwszy w Wilaie! Wspaniały podwój- 6 z chlubą filmów senszcyjnych 
Kiosk my program. 1) Swietny dźwiękowiec sensacyjny POSTRACH G R mistrzem ekwilibrystyki, krółem 

z papierosami, gazeta 
mi wezmę w dzierża- 
wę. Zgłoszenia do Ad- 
ministracji pod „Kiosk* 

„PAN“ 
Cowbojów Ken Maynard w roli tytułowej. Niezwykle emocjonujące momenty. Niewidziana akrobatyka. Tempo akcji. 
2) Potężny dramat 

dźwiękowy „OGNISK && pełna realizinu i prawdy. historja kobiety, 
dzieci. W rol. gł. John Boles oraz pięcioro małoletnich dzieci, 

która poświęciła wszystke dla 
Wzruszające 

treść! Nadzwyczaj ciekawe! Nad program. Dodatki, Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.16. Ceny od 30 gr. 

  czenia 

  

  

GÓBIRET 
Racjonalnej kosmetyki lecznicze) 

wilno, Mickiewicza 31 m. 4. 

URODĘ 
kobiecą kosnerwuje, doskonali, odświeża, u- 
suwa jej skazy i braki. Masaż kosmetyczny 
twarzy. Masaż ciała, elektryczny, wyszczu- 
plający (panie). Natryski „Hormona” według 
prof. Spuhla. Wypadanie włosów, łupież. In- 
dywidualne dobieranie kosmetyków do każ- 
dej cery. O$tatnie zdobycze kosmetyki ra- 

cjonalnej. 
Codziennie od g. 10—8. 

       Przeto ostrzegamy Sz. Konsumentów przed talsytikatami 1 
rosimy uważać przy EURAS prawdziwego wszechświatowej sławy 

PIWA ŻYWIECKIEGO] 

Fi msłowartościowe piwo w używane batelki 

AAAA EB 

OSTRZEŻENIE! | 
Pewne Firmy w Wilnie rozlewają swoje 

„Patent*  ARCYKSIĄŻĘCEGO BROWARU 

sw ŻYWCU i wprowadzają tem w błąd Sz. 

  

na oryginalną etykleżę | korek z firmą 
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WRZ RRZENENESZEWONYĄ 

Lekarze 
| powody rr ord WJ 

DOKTOR 

Zeldowicz 
chor. skórne, wene- 
ryczne, narządów mo- 
czowych, od 9—do i, 

5—8 wiecz. 

DOKTÓR 
ZELDBOWICZOWA 
KOBIECE, WENE- 
EYCZNE NARZĄDOW 

MOCZOWYCH 

od iŻ2—31 вё 66 
ut. Mieklawicza 24. 

tei 277. 

Dr. Med. 

Em. Cholem 
Urolog 

Choroby nerek,  pę- 
cherza i dróg moczo- 
wych przyjm. 12 — 2 
1 5—7. Jagiellońska 8 
tel.10-63. 

  

szaty,   

  

Do nabycia: w 

  

  

— SP. ZYGMUNT JARCZYŃSKI. — 

z Syreniego grodu zawitał! Gościem był 

siostry i szwagra, bliskich swych i dawno 

niewidzianych. Wabiły go słonimskie bo- 

ry i ten zew od Kresów. Poszedł nad Szcza 

rę już w dniu przyjazdu, pod. wieczór, przy 

glądał się cichym pozornie, lecz jakże zdra 

dliwym murtom rzeki. Miał do dyspozycji 

kajak, lekko, bez namysłu siadł. Gnała go 

młodość, owładnęła radošė. Zmienne są 

losy liupinki cielesnej i nierozwiązane pro- 

blemy Niebios. W 15 minut potem poszu- 

kiwamo już młodzieńca na dnie Szczary. 

Blisko, bo o 100—150 metrów od przysta- 

ni, ludzi wiele, „kajalkowiczów* kilku, lecz 

widać, nie było żadnej pomocy. Skrył się 

śp. Zygmunt Jarczyński, 21-letni absol- 

went Liceum Handlowego w Warszawie 

pod mętną powłokę Szczary. Złamane ser- 

ca bliskich w. rozpaczliwym bólu, cicho je- 

dmak i żałośnie modlitwy odmawiały. Szu- 

miały wiatry i deszcz przybijai 4 do taktu 

mw smętnym koncercie natury. 3 dni 

szukano napróżno. Sam raniutko 5 wody nał 

ma spotkanie ojca, który przyjechał z War 

sżawy. Ścisnęło ojca na widok martwego 

Syna. Jakże radośnie żegnał się z matką, 

ojcem w Warszawie, a witał ojea šmiertel- 

nie blady, zimny na wieki, Wybacz Szla- 

chetny Młodzieńcze, żeć  Słonimszczyzna 

nie była Ci Matką! Tak Bóg zmządził! 

Powieźli Cię ido miasta rodzinnego. — 

Znajdziesz tam wśród swoich ukojenie i 

wieczny spoczynek! 

Henryk: Markowicz, 

— NIA „ŚWIĘTO MORZA. Dnia 29 b. 

m. wyruszyła na „Święto Morza““ wyciecz- 

ii KO składająca się z 50 osób. Dzięki spre- 

żystej organizacji miejscowego oddziału 

PTK. impreza ta znalazła szeroki od- 

dźwięk w społeczeństwie. Odjazd nastąpił 

pociągiem pośpiesznym. Na kierownika 

wycieczki powołany został sekretarz PTK. 

p. Klimkiewicz, 

INSPEKCJA  MINISTERJALNA. 

Bawił tu inspektor z [Ministerstwa Spraw 

(Wewn. p. Jarecki, który przeprowadził 

inspekcję 'w Starostwie. 

— PODRZUCENIE DZIEBOKA. W no- 

cy na 27 lipca br. do byłego lokalu żłób- 

ka przy ul. Magistrackiej w Słonimie, zo- 

stalo podrzucone dziecko płci męskiej w 

wieku około 3—4 tygodni, Przy dziecku 

znaleziono kartkę z napisem: „Dziecko pmerzumamunami 

jest nieochrzczone, matka jest Polką. — 
Dziecko zostało umieszczone w, magistra- 

cie m. Słonima. 

— POŻAR. W dniu 23 lipca br. o godz. 
15-tej w. osadzie Paprochowszczyzna gm. 

kozłowskiej od uderzenia pioruna spalił 
się chlew drewniany na: szkodę Malewskiej 

Pauliny — wartości 300 zł. Spalony chlew! 

ubezpieczony był w PZUW, na sumę 140 

zł, Wypadków w: ludziach nie było. 

  

Drukarnia „Slowa“ 

FABRYKA 
i SKŁAD 

W. WILENKIN I S-ka 
Spółka z ogr. odp. 

Y. Wiino, ul. Tatarska 20, 
j dom własny. Istnieje od 1843. 

: Jadalnie, a i 

abinety. żka niklowane 

sA E cieikite, kredensy, stoly, 

it.p. Ceny znacznie zniżone. 

ZĄDAJCIE | 
we wszystkich aptekach i 

składach aptecznych znanego 

środka od odcisków 

ŚJ Prow. A A A. PAKA. $ 

Bajki Polityczne 
Aleksandra Zasztowta 

Świeżo ukazały się w druku. 

i Wolfa i in. 

   
MEBLI 

VYYVVV' 

sosnowe sypialnie, salony, 

biurka, krzesła dębowe   
Dla 

    

  

  

Drzewo opałowe, brzozowe, 

Michała hr. Tyszkiewicza 
w Wilnie, ul. Tartaki 28, tel. 751. 

Dostarcza również dla urzędów i instytucji. 

Arcyksiążęcy Browar wżyweu | 
Reprezentacja: Wilno, Zarzeczna 13. Tel. 18-64 

MMM 

  

i olszowe, oraz węgiel 
górnośląski 

pb OBE GA 

SKŁAD DRZEWA 

P.P. Urzędników na raty. | 

  

    

            księg. Gebethnera 

Dodatek radjowy 
Radjo w szpitalach paryskich 

W wielu szpitalach Paryża radjo zostało 
wprowadzone do wszystkich sal z odbiorem 
słuchawkowym. Okazało się ono znakonnt- 
tym środkiem psychicznym, który chorym 
pozwala zapominać o cierpieniach, niesie ul 
gę w znoszeniu bólów, krzepi na duchu i 
zwalcza nudę. płynącą z długich godzin bez 
czynności, w atmosferze szpitalnej. Z niewia 
domych powodów rozeszły się w ostatnich 
czasach pogłoski, jakoby radjo miało być 
skasowane w szpitalach paryskich, wobec 
czego redakcaj gazety „Echo de Paris“ — 
zwróciła się do p. Louis de Mourier, gen. 
dyr. opieki społeczneji członka Akademii Le 
karskiej, z zapytaniem, ile jest w tem praw 
dy.? „Dyrektor odpowiedział: „Nie mamy naj 
mniejszego zamiaru zabraniać wprowadzania 
do szpitali radja, które ldaje chorym tyle 
zdrowej rozrywki. Przeciwnie, jesteśmy nie 
zmienie wdzięczni tym wszystkim, którzy pa 
miętają o chorych i nadają dla nich koncer 
ty, jak np. p. Wiktorowi Charpentier, dyrek 
torowi orkiestry, który układa specjalne pro 
gramy dla chorych, Odczuwamy również 
wdzięczność dla tych dobroczynców, którzy 
daja środki materjalne na zaopatrywanie 
szpitali w aparaty odbiorcze, gdyż tylko dzię 
ki ich ofiarności i sercu mamy inożność 
wnosić do sal szpitalnych trochę radości, — 
która tam jest bardzo potrzebna. Niestety, 
własnemi środkami nie moglibyśmy tego ©- 
siągnąć. M. St. 

KSF 

E 
| — -— 

cuisine Gourgeoiza 
— confort moderne 

ouvert de mai d octobre telephone: 7-74 

MA4A4A4 

  

pp. wynajmujących 

Uwadze Staiako, aj 
nsty, pokoje I t. p 

Ogłoszenia do ‚ SŁOWA" 
i do innych pism bardzo tanio 

załatwia 

Biuro Reklamowe 

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

  

  

"E 

Maison de famille 
avec lecons de francais 

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

a proximitė de YV'ėtablissement thermal 

et des casinos en face les sources 

  

A 

ŻNIWIARKI 
Szwedzkie VIKING 
oraz części do nich 

werki Iniane 
Poleca 

Centrala Spółdzielni 
Rolniczo-Handlowych 

Wilno, ul. Mickiewicza 18, 

  

  

Zamkowa 2. 

  

  

  

й 

PROSZEK OD BÓLU GŁOWY DLA DOROSŁYCH 

WALSKINA” 
USUWA NAJSILNIEJSZE 

, BÓLE GŁOWY 
FABRYKA CHEM-FARMACEUTYCZNA 
*AD.KOWAŁSKI» warszawa 

ŻĄDAJCIE „KOWALSKINY” ZE ZNAKIEM / 
FABRYCZNYM — SERCE W PIERŚCIENIU / _   
  

OBWIESZCZENIE 
Nr. Z. — 17-32. 

Przewodniczący Wydziału VI Sądu Okręgo 
wego w Wilnie niniejszem ogłasza, iż w dniu 
17 sierpnia 1932 roku o godzinie 10-ej rano w * 
tymże Sądzie będzie rozpoznawana sprawa 
Zarządu Spółki Akc. („M. Gordon — Handel 
Suknem i Manufakturą* w przedmiocie prze- 

ECA odroczenia wypłat. Spr. Nr. Z. — 17- 

Wszyscy wierzyciele wspomnianej spółki 
Akcyjnej mogą przybyć na rozprawę celem 
udzielenia Sądowi wyjaśnień. 

(—) Starszy Sekretarz 
(Podpis niewyražny). 

Skład Foriepianów, Piadia, Fistarmnji 

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

łlno, Niemiecka 2, m. 11 

nowość sensacyjna!!! 

   

  

    

  

W przeciągu 48 godzin stajesz 
się niepalącym za pomocą naszego 
wiecznego inhalatora „SANTA“ w formie 
papierosa. Skutek zapewniony. 

  

(prawnie zastrzeżony) 

„SANTA* chroni od wszelkich chorób, 
przedłuża życie, daje gwarancję spędze- 
nia dłagich zadowolonych lat, daje za- 
dowolenie moralne i fizyczne, krzepi 
nadwątlone zdrowie. 
SANTA jest wykonany estetycznie i słu- 
żyć może dużo lat. 
Dla zaprowadzenia, oddajemy 1000 szt. 
po cenie reklamowej 2 zł. za sztukę. 
Wysyłamy za pobraniem pocztowem 
wraz z broszurą i sposobem użycia. 

Dom Wysyłk. „LUPKA'*, skrz. poczt. 
556 oddz. 120. 
  

Ofiary 
B. S. dla rodziny „B* polecanej przez T-wo 

Św. Antoniego a Paulo zł. 5. 

Radjo wileńskie 
NIEDZIELA. 31 LIPCA 1932 R. 

10.00: Muzyka religijna. 10.30: Odczyt mi- 

syjny. 10.45: D. C. muzyki religijnej. Transm. 

z Gdyni uroczystości święta morza. 12.55: Ku- 
munikat met. 13.00: „Co to są choroby zawo- 

dowe' — odczyt. 13.15: Koncert. 14.00: D.C. 

transm. 14.30: „nawożenie ozimin* odczyt. 

14.55: Koncert. 15.05: „Jak doprowadzić do 

kultury zapuszczony grunt”, odczyt. 15.25: 

Koncert. 15.40: Audycja dla dzieci. 16.05: Au- 
dycja popularna: I recital skrzypcowy. Il „ko- 
lejowy teatr. objazdowy”. III Ludowe tańce po! 

skie i piosenki. 17.00: Koncert. 18.00: „Biecz, 

zapomniana ojczyzna Łemków* odczyt. 18.20: 

Koncert. 19.15: „Trzy kościoły św. Anny w 

Wilnie* odczyt. 19.30: Program na poniedzia- 

łek. 19.35: Skrzynka techn. 19.50: Rozmaitości. 

  

20.00:. Koncert. 21.50: Wiadomości sportowe 

z prowincji. 21.56: Wil. Kom. sport. 21.58: 

Wiadomości sportowe. 22.00: Muzyka tan. 
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Letniska 
as dė Ad AL konica 

Letnisko 
pansjonat 

rzeka, las sostowy, — 
poczta i mają ek. Da- 
niuszew stacja Smor- 
gonie, Kiersnowska. 

Letnisko 
pod Wilnem, komuni- 
kacja autobusowa, las, 
jezioro. Opłata z całko- 
witem utrzymaniem 3 
zł. dziennie Dowie- 
dzieć się — Arsenalska 
4 m. 5. 

  

Letnisko 
willa urocza w sosno- 
wym lesie cddają się 
pokoje, moźna z ntrzy- 
maniem od 571 dzien- 
nie na miejscu krokiet 
tenis, radjo, komnni- 
kacja statkiem lub au. 
tobusem  Jerozolimka 
kolouja Zgoda P. Za- 
jączkowska. 
es L AAAMAAAAA MAMA SAS 

Lokale 
Elias  Aoorym 

sklep mieszka 
niem centrum miasta 
poszukuje. Zgłosz. w 
Administracji pod „Do- 
L y płatnik. 

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

   

  

  

Bo wynajęcia miesz- 
kanie dla inteligentnej 
rodziny 2 pokojowe z 
kuchnią. Wiadomość 
Plać św. Piotra i Paw- 
ła Nr5— 1, u wlašci- 
ciela. 

  

POK6] 
do wynajęcia. Pańska 
27 m. 1, róg Montwił- 
łowskiej. 

DO WYNAJĘCIA 
mieszkanie * słoneczne 
5 pokojowe ml. Pod- 
górna 5 

Umebiowany 
pokój odnowiony, 

z wygodami może być 
z obiadami wydaje się. 
Partona 23 m. 24. 

"7 MIESZKANIE | 
6, 5, 3 pokcjowe wy- 
gody — do wynajęcia, 
Mickiewicza 37 u do- 
zo rcy. 

5 pokojowy 
lokal wszystkie wygo- 
dy, słoneczny do wy- 
najęcia, _ Wiadomość: 
Benedyktyńska 8 u do- 
zorcy. 
BAR AKODAANKAARRARC NA 

Kupno 
i SPRZEDAŻ 

"TYVYVVYVYVYVYVYVYVYS 
rzy ul. Kal- 

Plac * wacyjękiej 
Nr 132 do aprzedania 
działkami na dogod- 
nych warunkach. Do- 

  

  

  

wiedzieć się: Wielka — 
3 m. 1. 

  

Pianina 
zupełnie nowe (wielo- 
Jetnia gwarancja) zł. 
1.200. Kijowska 4. H. 
Abelow, 
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Pono a 

POSZUKUJĄ 
PRACY 

YVYYYYYVYVYTYVYTYTY 

Poszukuję 
posady ekspedjentki 
bony lub gospodyni, 
Nowy Świat, Nowo- 
Oszmiańska 4 m. 2. 
WAY 

Lekcje 
Języków obcych 

niemieckiego,  francn- 
skiego, włoskiego, oraz 
języków klasycznych, 

łaciny i' greckiego 
udzielają oraz przy” 
gotowuje do matury i 
egzaminów w  zskł, 
średnich rutynowany 

korep. b. profesor 
gimuszjalny i absol- 
went U. S. B, Zglo- 
szenia do  Redskcji 
Słowa pod języki obce. 

  

galais poszukaje 
bezpłatnej prakty- 

ki farmaceutycznej, 
albo kondycji do dzie- 
ci za utrzymanie. Zgło- 

  

szenia ul, Zamkowa 
24—8. 

Ргшсцз&іг;о kon 
wersacji (specjał- 

ność wymowa, litera- 
tura) po powrocie z 
Paryża udziela dypłe- 
mowana nauczycielka 
W. Stełańska 23 m. 9. 

tudent matematyki 
wyjedzie do ma. 

jątka na kondycję па 
sierpień za utrzyma 
nie. Łaskawe oterty 
w SE „Słowa* pod 

  

  

tudent Politechniki 
Warszawskieį przy- 

gotowuje na wydz. 
mechaniczny i elektry- 
czny (prawa Nowo- 
Świecki 1—6). ——>— 

Młoda nauczy» 
cielka 

Jedzie na lato za b. 
skromnem wynagrodze- 
niem do Aziecka od 
7—10 lat. Świadectwo 
b. dobre, Wieika 27—3, 
od 11—1 gz: 

_ Kaucję złożę, 
poszukuję pracy w 
biurze, sklepie, iuka- 
senta lub innej. Łaska- 
we zgłoszenia do Ad- 
WH pod, R 

Paryżanka 
u niwersyteckiem wy- 
kształceniem poszukuje 
lekcyj francuskiego od 
12 do 2 pp., Skopów- 
ka 6 m. 24. 

  

lusarz - mechanik 
pozostający Бег рга - 

cy przyjmie posadę в 
skromnych warunkach 
— Pracowity, solidny, 
uczciwy. Dobry robot" 
nik, Tokarska 6 m. 6. 
Zaulewicz Władysław 

iešis, wykwalifiko- 
wauy, z połecenie- 

mi podejmie się przcy 
w.swojej specjainos I, 
tanio. Robotę wykous 
solidnie. Tartaki 27 — 
Rajchinbach Józef. 

  

  

  

tolarz. Sumieny, 
pracowity prosi о 

udziełenie  įakiejkol- 
wiek pracy, Może wy- 
jechać na prowiucję — 
Czywilis Michał, Po- 
narska 45. 

tolarz podejaujący 
$ się każdej roboty 
— znający gruntownie 
swój tach, trzeźwy, — 
uczciwy, prosi o jakie- 
kolwiek zajęcie, Lwow - 
ska 30 m. 3. Zarakow- 
ski Rajmand. 

  

zeladnik szewcii, 
dobry fachowiec, 

ze skromnemi wyma- 
ganiami szuka zajęcia 
od zaraz, solidny, nie 
pije. Żórawia 6 m. 3— 
Aleksandrowicz Kazi 
mierz 

Ta, gruntownie 
obeznany ze swyse 

zawodem, zdolny [i 
chowiec. — pssznkuje 
pracy. Kouowski Jan, 
Bystrzycka 11. 

Cam Znający 
dobrze swój Jach- 

precowity. — Рглуфные 
posadę — za skromne 
wynagrodzenie. Tam 
mel Ernest, Pańska 7. 

  

  

Polecana 
przez Tow. ow. Win- 
centego rodzina, skia- 
dająca się z matki su- 
chotnicy, ojca bezro- 
botnego i trojga wętć 
łych i głodnych dzieci 
prosi o pomoc w odzie- 
ży lub groszach. Ofie- 
ry dla rodziny B, — 
przyjmuje Administre 
cja „Stowa“, 

Kucharka 
czyli służąca do wszyst: 
kiego z dobrem goto- 
waniem poszukuje po- 
sady, zgadza się ne 
wylazd, posiada Świa- 
dectwa. Adres Tater- 
ska 16—7. 3 

  

* 

  

$Ш!чи spokojna, — 
lubiąca dzieci po- 

szuknje przcy, Może 
wyjechać na wieś. —- 
Awsinkiewicz  Emilja 
Zaułek Betlefemski 8 
WSR OREW 

Zguby 
НЕНЕ ОНО ООО 
Pies - wyżeł 

do sprzedania, rasy 
niemieckiej, tresowsny 
z gwarancją  Piłsod- 

skiego Ni 54—3.     

      
[Ekonom, zdolny, — 

pracowity polecz 
się. Bakszta 14. Jann- 
szkiewicz Witold. 
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Redaktor w z.: Witołd Tatarzyński. 
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