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Zperspektywy tygodni 

  

Lot generała Balbo. Swoim cudownym, 

en- jak dźwięk srebra o marmur, językiem i 

na łacinie składnią pisze 

na 
downą, utuczoną. 

Leon Daudet pochwałę jenerała  Balbo 

szpaltach „L' Action Franqaise''. Dz 
nacjonalistyczny, nie! — dziennik szowinis*y- 

czny powiedzmy, organ tych Fracuzów, któ- 

  

rzy kochają Francję tak namiętnie : którzy 
dotychczas poczytują Napoleonowi lli-mu za 

błąd, za głupstwo, za przestępstwo wobec 
Francji, że dopuścił, że dopomógł do zjedne- 

'ezenia Włoch, że ze słabych, podzielonych i 
skłóconych państewek dał Francji silnego sy- 

siada. I ten dziennik zapomina o wszystkim, 
i zapatrzony w bezkres powietrza, niczem 

trubadur średniowieczny, śpiewa sławę napo- 
wietrznego generała. 

* Lot gen. Balbą robił niesłychane wrażenie 

 narodowości'*. 

we wszystkich państwach Europy Zachodniej. 

Nie chodzi tu o wyczyn sportowy, o jakiś re- 
kord długości. Chodzi e to, że było 24 lotni- 
ków, to znaczy siły napowietrzne; Jeden łot- 

nik to bohater, to wzór do naśladowania, ale 

to jeszcze nie ma znaczenia wojskowego. Lot 

senerała Balbo jest łotem groźnym, jest pier- 

wszym tej skali manewrem wojennym, dziś 

poleciał bez bomb, jutro może polecieć z bom- 

bami. Ałe ponieważ poezja wojny przeniosła 

na szlaki orłów, 

  

się 

by, które huczą w hałasie propellerów wło- 
skieh, nie może publicystów Zachodu po- 

wstrzymać od zachwytu. I lotowi włoskiemu 

wtóruje entuzjazm starej Europy. 

Lot generała Balbo jest takim samym 

czynnikiem, podnoszącym w polityce między- 
narodowej prestiż Włoch, jak pakt czterech. 

Politykę trzeba robić faktami, które przema- 

wiają do wyobraźni narodów.. 

Wśród socjalistów francuskich. Huczały 
propellery eskadry gen. Balbo nad kongresem 

socjalistów francuskich. Bo oto ten kongres 

eoptawda 2197 głosami przeciw 752 uznał po- 
litykę socjal. reprezentacji w parl. franc. za 

zbyt optymistyczną, ale z drugiej strony,padły 

na nim faszystowskie deklaracje i niektóre 
przemówienia nabierały - narodowo = socjali- 

stycznego charakteru. 

Reprezentację parlamentarną przedstawia 

p. Renaudel, skrajnie opozycyjny  socja- 

lizm pół-bolszewik p. Zyromski. „Faszysta- 
mi“ wewnetrzno - socjalistycznymi okazali 

się p. p. Dćat, Marquet, Montagnon. Nad va- 
žym tym niedającym się już ukryć rozłamem 
i sprzecznością linji załamywał ręce p. Leon 

Blum. Jego artykuły w „Populaire** w czasie 
i po zjeździe umieszczane noszą omal że 
tragi-komiczny charakter. Biada nad wyklu- 

wającym się w jego stronnietwie neo-faszyz- 

mem z patosem i poczciwością kwoczki, pa- 
trzącej na kaczęta. 

Przyczyny tego rozłamu, który się zresztą 
nie wyformalnił w jakąś secesję definitywnų, 

dadzą się wytłumaczyć okrzykiem: „Jakże 

wielkim i jak bogatym w przeobrażenia o- 
kresem jest okres każdego dziesięciolecia we 

współczesnej historji !'*. 
Socjalizm z 1880, nawet z 1890 r., to dzi- 

siejszy komunizm. Powiedzmy więcej, prak- 
tyka dzisiejszego komunistycznego raju nie 
zrealizowała tego wszystkiego, na co socjali- 

ści jeszcze dziś żyjący wskazywali w swej 

młodości, jako do realizacji się nadające, ju- 
ko na słuszne i konieczne. 

Prasa nazywa ostatni kongres socjalistów 
trancuskich zwycięstwem faszyzmu. Można 

go także nazwać zwycięstwem bolszewizmu. 
Można go nazwać wreszcie jeszcze inaczej, 
bo zwycięstwem liberalizmu. Zależy od tego 

miejsca, z którego spojrzeć zechcemy na to, 
eo się na tym kongresie ujawniło. 

Zwycięstwo bolszewizmu polega, naszem 
zdaniem, na tem, że kongres ten raz jeszcze 

podkreślił tę prawdę, że pomiędzy teorją so- 
cjalistyczną, a komunizmem sowieckim niema 
żadnej różnicy. Sowiety to tylko wcielenie w 

życie teoryj, którą socjalizm głosi i któryeh 
się nie wyrzeka. Po ich wcieleniu w życie zo- 
baczyliśmy wielkie koszary, obszerne więzie- 

nie myśli, katorgę, z której nakazano: więź- 
niom się cieszyć. To przestraszyło niektórych 
i socjalista, to człowiek, który stojąc nad 

zimną wodą, głosi, że strasznie lubi zimną 

kąpiel, zdejmuje garderobę, ale ani rusz nie 

chce do tej zimnej kąpieli skoczyć. Umysły 

jednak logiczniejsze rozumieją, że pomiędzy 

teorją socjalistyczną, a komunizmem  nietna 
żadnej różnicy i dlatego chcą się bodaj po 
kostki w tę zimną wodę zanurzyć. I dlatego 

ci ludzie, którzy w lewicy kongresu francir- 
skiego gromili swą parlamentarną reprezenta- 
cję, ci ludzie to zwolennicy wspólnego fron- 

„ tu dwóch międzynarodówek, 

Zwycięstwo faszyzmu. A bo taki Dėai 

powiadał wyraźnie: „nie zawracajmy kontra- 

fałdy! Nie jesteśmy zwolennikami między- 

Powiedzmy wyraźnie, 
chcemy budować socjalizm w ramach naro- 
du. Tego od nas wymagają rzesze robotnicze. 

To będzie popularne'*. Niewątpliwie hasła te 

powstały,  ośmieliły się pod  sugestją 
faktów, otaczających Francję, i to niety!ko 

o ten turkot propellerów gen. Balbo chodzi, 
a może jeszcze więcej, o rozgromienie socjai- 

demokracji przez niemiecki socjalizm narodo- 
wy. 

że 

  

< sta francuski z r. 

więc nawet te groź” 

z 

Zwycięstwo liberalizmu wreszcie, to owe 

  

   
   

kwocze załamywanie rączek p. Bluma. To 

jest wytworny znawca literatury, myślicie! 
wytworny. Trzeba rozumieć, że li socjali- 

1880, to był jakiś nie to 

nihilista, nie to bolszewik, nie to typ z bom- 

bą w kieszeni — to ten stan nerwozy aniy- 
burżuazyjnej, który reprezentował był tylko 

odbiciem ciężkiego położenia 

warstwy robotniczej. Od tamtych czasów jak- 

że się to zmieniło. Robotnik franćuski dziś 

ma zupełnie inne życie. Jest członkiem dri- 
żyny sportowej, słucha gramofonu w miesz- 
kaniu, w bistro wypije niejeden kieliszek wj- 

na. Robotnik korzysta z burżuazyjnego ukiu- 
du życia i nie może stać na stanowisku:: 

„Palę Paryż''„ Jakże słuszne są określenia 

gazet sowieckich, nazywające partję socjali- 

styczne „małomieszezańskiemi''. Przetłamacz- 

my je na drobno-burżuazyjne i 

o eo chodzi. Pan Blum zresztą osobiście p0- 

ówczesnego 

  

zrozumiemy; 

   
chodzi z rodziny zamożnej, ale p. Blum, jako 

symbol, to jest taki robotnik, który posiada 

już piękną bibljotekę, złożoną z książek 0 
   

  

treści marksistowskiej i zą- 
nych oprawkach. I p. Blum chce bronić jed- 

treści tych książek i ich ładnych 

w pięknych 

  

cześnie i 

   

oprawek skórzanych. P. Blum powiada: 

„mówić o faszyzmie, o socjalizmie naroda 

wym na naszym kongresie, — fe, jak brzyd- 

ko, jak szkaradnie. Ale przecież jedności par- 
tji nie nie grozi, ta jedność nie jest rozbita'*, 

A więc i ci, którzy mówią o faszyzmie, i ci, 

którzy chcą wspólnego wrotu z IH-ią mię- 

dzynarodówką, mają pozostać razem. 

Konkordat Hitlera z Rzymem. Dotych- 
czas ten konkordat nie jest ogłoszony, zna- 

my go tylko z ogóinikowych streszczeń prasy 

niemieckiej. Oczywiście, skoro będzie on о- 

głoszony oficjalnie, będzie bardzo tentującem 

zajęciem zestawić go z innym aktem, miano- 

wicie z układem z dnia 10 lutego 1925 r. pod- 

pisanym przez kardynała Gasparriego i prof. 

Grabskiego, z konkordatem z Polską. 

Dotychczas wiemy, że Stolica Apostolska 
poszła w ustępstwach wobec Niemiec bardzo 

daleko: Księża nie będą mogli do 

żadnych organizacyj politycznych. Jest to zu- 
pełnie wyraźne ograniczenie praw obywaiel- 

skich kleru katolickiego. Zgoda na takieg 
rodzaju ograniczenie Watykanu 

jest. zastanawiająca. 

  

należeć 

    

ze strony 

    

rzucają nam sympatję do hitleryzmu. 

Może więc pewną niespodzianką na naszych 

szpaltach będzie zwrócenie uwagi na to, że 
dwa katolickie narody: niemiecki i polski 
nie mogą być inaczej przez Stolieę Apostol- 

ską traktowane, a to ze względu na rywali» 
zację pomiędzy temi narodami. Nie może być 
wewnętrzna władza jednego z tych narodów 

wyposażana we Środki, których władza inne- 
go narodu całkiem nie posiada. Przycz, 
się to bowiem do zniekształcenia stosunku 

sił pomiędzy temi narodami. 
Zawarcie tego rodzaju konkordatu z Rze- 

szą Niemiecką stawia na porządek dzienn 
rewizję konkordatu z Polską. To jest zupeł- 

nie jasne. Nie może być, że na Niemieckim 

Śląsku ksiądz - Polak nie będzie miał 

prawa należeć do żadnej organizacji politycz- 
nej, a polskim Śląsku ksiądz - Niemiec bę: 
dzie mógł należeć do jakiego chcąc „Volks- 

bundu'*. 

Na Śląsku. Jak to napisał p. Stroński: 
„powściągliwość prasy polskiej? Zaraz za- 
cytuję przykład tej powściągliwości: 

Na Śląsku wsadzono jakichś trzech dyrek- 
torów fabrycznych, Niemeów, do kozy. Wo- 

bec tego „Polska Zachodnia'* zamieszeza taki 

wierszyk pseudo-humorystyczny : 

Jak cysorz Barbarossa 
W Kyfhojzrze siod i społ, 
Aż ruda broda rosła 
Przez marmurowy stół, 

Tak w katowickim „cdydia” 
Zołożół sie już „sztam* 
Zbrodniorzów 0 imiyniu 
Z HKT znanem nam. 
Pistorius, Pietsch czy Pieler, 
I Bernhard į t d. 
Po sztyrech tam gościłi 
Aż wykupi się; 
A choć do foteriamdu 
Zwyrtnyli kroki swe, 
Pamiętne blisko sądu 

„Im będą mury te. 
Nie mam nie przeciwko hasła: asymiłuj- 

my Niemców śląskich, nietylko państwow», 
lecz narodowo. Ale mit o Barbarossie, to mit 
narodowy niemiecki, eoś jakby nasza legenda 
o Łokietku i pająkach, które zasnały grotę, 

albo o św. Kindze i skałach panieńskich. 

Czy można zabierać się do asymilowania 
kogoś od wydrwiwania jego mitów narodo- 

wych, choćby w tak wspaniałej poezji, jak 
wierszyki powyższe. A „Polska 

uchodzi za organ wojewody & 
przedstawicielkę kultury polskiej 
Czy to tak mamy kulturę naszą wykazywać? 
Ech! powiem kiedyindziej, co o tem myślę. 

Cat. 

nia 

  

  

Zachodnia * 

    

  

P. MIN. BECK DEKORUJE POSŁA 
RUMUŃSKIEGO 

WARSZAWA PAT. — P. minister spraw 
zagranicznych Józef Beck przyjął wczoraj po 
sła rumuńskiego p. Caderę, któremu wręczył 
wielką wstęgę orderu Polonia Restituta. 
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WARSZAWA (tel. wi.) W okresie ostat- 

nich paru tygodni Komitet Ekonomiczny Minis- 

trów powziął szereg decyzyj, dotyczących ak- 

cji budowlanej. Ponieważ postanowienia opar- 

te o uchwały Komitetu Ekonomicznego ukazy- 

wały się okresowo, przeto zaszła konieczność 

uzgodnienia i połączenia ich w jedną całość. 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk.. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 14 Księg. W. Włodzimierowa. 

GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

HORODZIE] — Księgarnia Kol. „Ruch*. 

DRUJA — Kowkin. 
; OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz, 

i PODBRODZIE — ul. Wiłeńska 15 T. Gurwicz 

! PINSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski 
i POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

  

KLECK — Sklep „Jedność”. 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 

ŁUNINIEC — Ksiegarnia Kol. „Ruch“. 

MOLODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“ ) 
NIESWIEZ 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N.-ŚWiĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch'* 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na Stronie 2-ej i 

@ Realizowanie uchwał Kom. Ekonom. Ministrów 
Jak się dowiadujemy, w najbliższym cza- 

sie ukaże się oficjalne zestawienie decyzyj Ra* 

dy Ministrów i zarządzeń poszczegółnych resor 

tów w tych sprawach. Obecnie w zaintereso- 

wanych ministerstwach prowadzone są prace 

nad przygotowaniem zarządzeń realizujących 

uchwały Komitetu Ekonomicznego. 

  

Tunikę Chrystusową wystawiona uroczyście 
w katedrze 

BERLIN. PAT. — W niedzielę odbyła się 

w Trewirze uroczystość wystawienia w kate- 

drze relikwji tuniki Chrystusowej. Uroczystość 

rozpoczęła się odprawieniem Mszy pontyfikal- 

trewirskiej 

nej przez arcybiskupa Kolonji w obecności wi- 

cekancierza Papena, przedstawicieli władz itd, 

Obchód tego rodzaju odbywa się co 40—50 lat. 

Ostatnie posiedzenie komisji ekonomiczne 
Odroczenie nastąpi we czwartek 

LONDYN. PAT. -— Finał konierencji eko- 
nomicznej nastąpi w bieżącym tygodniu. Dziś 

odbędzie się posiedzenie komisji monetarno - 
finansowej, na którem francuski minister skar- 

bu Bonnet, będący sprawozdawcą komsji przed 

stawi raport sprawozdawczy. 

Jutro po południu odbędzie się posiedzenie 

prezydjum konierencji, które ustali szczegóły 

plenarnego końcowego posiedzenia odraczają- 
cej się konferencji, jakie odbędzie się w czwar- 

tek. Na posiedzeniu plenarnem będą wygłoszo- 
ne liczne mowy, m, in. przemawiać będzie pre- z 
zydent konferencji Mac Donałd, delegat Fran- 
cji Bonnet i delegat amerykański Hull. 

Demarche angielskie w Austwaestiges Amt 
Rząd brytyjsk! zaniepokojony zbrojeniami niemieckiemi 
LONDYN. PAT. — Popołudniowe dzienni- 

ki londyńskie przynoszą wiadomość z Berlina 
© demarche'u angielskiem, dokonanem w Aus- 
waertiges Amt przez brytyjskiego charge d'ai- 
faires Newtona w imieniu rządu brytyjskiego w 
sprawie niemieckich zbrojeń powietrznych. 

Newton w imieniu rządu angielskiego miał 
zaprotestować przeciwko zapowiedzi min. Goe- 
ringa do udzielenia zamówień na budowę sa- 
śmolotów policyjnych. Wielka Brytanja miała 

dać wyraz swemu stanowisku, że utworzenie 

przez rząd niemiecki flotylli napowietrznej dla 
celów policyjnych oznaczałoby pogwałcenie 
traktatu pokojowego, który bezwarunkowo za- 

brania Niemcom posiadania policji napowietrz- 
nej. Protest rządu wywołał w kołach politycz- 
nych Anglji siłne wrażenie i jest dowodem, że 
rząd brytyjski serjo traktuje zbrojenia Niemiec, 
na których niebezpieczeństwo prasa angielska 

kiikazrotnie ostatnie zwracała uwagę. 

  

Trocki przybył do Marsylli 
PARYŻ. PAT. — Wczoraj przybył do Mar- 

sylji parowiec „Bulgarja“, na którego pokładzie 
jechał Trocki. Ku wielkiemu zmartwieniu gru- 
py komunistów Oraz licznie zebranych fotogra- 

jów i dziennikarzy, którzy oczekiwali na brze- 
gu pojawienia się byłego dowódcy czerwonej 
armji, — dła uniknięcia spotkania i ewentual- 
nych przykrości, Trocki wysiadł dość daleko 
na morzu z parowca i wsiadł do łodzi motorc- 

wej, na której znajdował się osobisty przyjaciel 
Trockiego oraz wyższy urzędnik policyjny i 

zupełnie niepostrzeżenie przewieziony został na 
brzeg. Tu ws$iadł Trocki do oczekującego nań 

samochodu i odjechał w głąb Francji. 
Miejsce pobytu Trockiego trzymane jest w 

tajemnicy. — Trocki nie podiega żadnym ogra- 
niczeniom i traktowany jest przez władze jak 
każdy cudzoziemiec. 

Reforma szkół powszechnych w Niemczech 
BERLIN. PAT. Ministerstwo kultury 

przygotowuje się do wprowadzenia do miej- 

skich szkół powszechnych 9-tego roku natiki, 

t. zw. roku wiejskiego, który młodzież spędzać 

ma ma wsi dla zapoznania się z pracą na roli, 

Według komunikatu biura Conti, stanowić 

to będzie równocześnie przysposobienie do ak- 

cji kołonizacyjnej, lub do innych nowych za- 

gadnień poństwowych. Akcja powyższa ohej- 

mie około 220 tysięcy dzieci z miast. 

Katastrofa Mollisona i A. Johnson 
Obole ranni — Aparat uszkodzony 

ŁONDYN. PAT. — Cała prasa angielska 
przynosi pełne entuzjazmu i triumfu wiadomoś- 

ci, poświęcone lotnikom  Mollisonowi i Amy 

Johnson - Mollisonowej © tem, że przelecieli 
Atlantyk i że wylądować mieli około godz. 2 
nad ranem według czasu europejskiego w No- 
wym Yorku. 

Tymczasem na podstawie wiadomości, 
które nadeszły wczoraj nad ranem, Mollisono- 
wie ulegli wypadkowi w miejscowości Bridge- 
port w stanie Connecticut ,w odłegłości 50 mil 
od Nowego Yorku. Wskutek wyczerpania się 

zapasów paliwa Moilisonowie zmuszeni byli ta- 
dować o godz. 9 według czasu amerykańskiego 
czyli o godz. 3 nad ranem według czesu eturo- 
pejskiego. Krążyli nad lotniskiem Bridgeport, 
usiłując czterokrotnie wylądować. Gdy lądowali 

po raz piąty na iotnisku nieoświetlonem dosta- 

tecznie, gdzie nie oczekiwano ich, na lotnisku 
riie przystosowanem do lądowania ciężkich ma- 
szyn, samołot zawadził o rów i przewrócił się. 
Aparat jest mocno uszkodzony. Oboje są ran- 
mi i będą musieli pozostać przez kilka dni w 
szpitalu. 

Generał Balbo adraczył lot 
w oczekiwaniu pogody 

NOWY YORK. PAT. — Gen. Batbo, któ- 

ry według pierwotnych zamierzeń, miał wystar- 

tować w środę na czele swej eskadry w po- 

wrotną drogę, wstrzymał przygotowania do 

odlotu. 

Zwłoka ta spowodowana została niepo- 

myślnemi wiadomościami o stanie pogody na 

oceanie. Gen. Balbo postanowił czekać na po- 

myślniejsze warunki atmosteryczne. 

Wielka katastrofa na kolejce Grójeckie 
1 zabity 18 rannych 

Na nieszczęsnej kolejce grójeckiej wyda- 
rzyła się w niedzielę po południu nowa katastro 
fa, pociągając za sobą liczne ofiary w ludziach. 
O godzinie 14 min. 35 z pięciominutowem opóź 
nieniem wyruszył z Warszawy pociąg osobowy 
prowadzony przez maszynistę Edwarda Gałąz- 
kę i pomocnika Józeia Klimczaka. 
na dzień świąteczny, a więc licznych podróż- 
nych do rodzin na letniska podmiejskie i wy- 

- cieczkowiczów z powodu pogody, pociąg był 
Pociąg szedł w połowie do Mogil- 

nicy, w połowie zaś do Góry Kałwarji i miał 
być rozczepiony w Piasecznie, у 

Między Wierzbnem a Służewcem na Szo- 
pach Polskich, gdzie znajduje się mijanka, na- 
stąpiła katastrofa. Wskutek wadliwego działa- 
nia automatycznej zwrotnicy, parowóz wjechał 
na inny tor, na inny zaś wagony. Parowóz prze- 
chylit sie i wywrócił na prawy tor, pociągając 
za sobą dwa wagony, A wywróciły się z 

tłamem pasażerów równi: 
gi na szosę. 

Wśród pasażerów powstał zrozumiały po- 
płoch. Wyskakiwali ori przez drzwi i okna, 
zwiększając panikę krzykiem. Jednocześnie roz- 
legły się jęki rannych. 

Na miejsce katastrofy przybyło kilka kare- 

tek pogotowia z Warszawy, Pasażerowie, któ- 
rzy wyszli cało z wypadku oraz liczni przechod 

nie wzięli udział w akcji ratunkowej. Przybyła 
także policja stołeczna i powiatowa, kierując 
akcją ratunkową, 

Na miejsce katastrofy przybył specjalny 

pociąg z drużyną ratowniczą. Z powodu za- 
walenia toru nastąpiła przerwa w ruchu. Komu- 

nikącja odbywa się od wieczora z przesiada- 
niem. Dziś rano ma przybyć na miejsce katas- 
strofy specjalna komisja, celem przeprowadze- 
nia szczegółowego śledztwa. 

— jeden na tor, dru- 

-- ul. Ratuszowa — Księgarnia Jażwińskiego. 

STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“ 

' SLONIM — 
SMORGON 
ST. ŚWIĘCIA 
S7A440M 
WOŁOŻYN — 

  

   

  

3-ej gr. 
į nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach koi oraz z prowincji o 25 proc „drożej. 
i Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. dreżej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń 

co do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie, Za dostarczenie n-ru dowodowego 20 gr. 
  

MIANOWANIA w DYPLOMACJI 
P. J. LIPSKI POSŁEM W BERLINIE. — 

DR. A. WYSOCKI AMBASADOREM 
PRZY KWIRYNALE 

WARSZAWA PAT. — Dziennik Urzędo- 
wy Ministerstwa Spraw Zagranicznych przy 

nosi nominację p. Józefa Lipskiego, dotych- 

czasowego naczelnika Wydziału Zachodniego 

MSZ na posła nadzwyczajnego. i ministra 
pełnomocnego Rzeczypospolitej 

Rzeszy Niemieckiej, — dra Alfreda Wysoc- 
kiego, posła nadzwyczajnego i ministra peł- 

nomocnego w Berlinie, na ambasadora Rze- 

czypospolitej przy JKM królu Włoch. Poza- 
tem m. in. nominację dra Jana Starzewskie- 

go, radcy ministerjalnego, na charge d'affai- 

res Rzeczypospolitej w Berlinie, - 

i L 

Nowomianowany poseł Rzeczypospolitej 

min. Józef Lipski ukończył 9-klasowe gim- 
nazjum humanistyczne niemieckie. Studjowa: 

w uniwersyteci ie w Lozannie prawo oraz nau- 

ki ekonomiczne i społeczne. W roku 1919 w 

dniu 6 czerwca mianowany został sekreta- 

rzem przy gowno Z | w Lon 

    

delegacji tem a msi sekretarza 

Uk DD a i w związka 
nie wschodnich Polski 

em kawalerskim Odro 

dzenia Polski. Pierwszego stycznia 1924 ro- 

ku zostaje sekretarzem pierwszej klasy i 
przydzielony czasowo w tym charakterze da 
poselstwa w Berlinie. W maju 1925 r. powo- 

łany został do Ministerstwa Spraw Zagranicz 

ych do eentrali w charakterze kierownika 
referatu niemieckiego w Wydziale Zachod- 

nim. Brał udział w konferencji locarneńskiej 

w październiku 1925 r. W grudniu tegoż ro- 

ku mianowany zastępcą naczelnika Wydział:! 
Zachodniego Ministerstwa Spraw Zagranicz- 
nych prowadził jako delegat ministra z pos- 

łem niemieckim w Warszawie rokowania w 
sprawie wjazdu, pobytu i osiedlenia. 

Brał udział w rokowaniach w Warszawie 
i Berlinie co do umowy drzewnej polsko - 

niemieckiej, dalej w rokowaniach nad proto- 

kułem Jackowski — Stresemann - w sprawie 
umowy handlowej, polsko - niemieckiej. 
W dniu 1 stycznia 1928 roku objął kierowni- 
ctwo Wydziału Zachodniego. Prowadził per- 
traktacje z posłem niemieckim w sprawie za- 
targu po rozporządzeniu o granicach pań- 

stwa, zakończonem wymianą not 17 lipea 
1928 r. Z ramienia ministra przemysłu i han 
dlu prowadził rokowania w sprawie Chorzo- 
wa, zakończone polabownem porozumieniem 

„12 listopada 1928 r. Dalej prowadził rokowa 
nia z posłem niemieckim w sprawie prowizo- 
rjum drzewnego 1929 r. Brał udział w pierw- 

szej konferencji haskiej w sierpniu 1929 r., 

prowadził rokowania w sprawie umowy lik- 
widacyjnej podpisanej w Warszawie 31 paź- 
dziernika 1929 r. Brał udział w drugiej kon- 
ferencji haskiej w styczniu 1930 r., dalej w 
rokowaniach handlowych polsko - niemies- 
kich, począwszy od grudnia 1927 r. aż do 

podpisania umowy w dniu 17 marca 1930 r. 
Podpisał z posłem niemieckim w dniu 8 

lipca 1930 roku porozumienie w sprawie in- 
eydentów granicznych polsko - niemieckich. 
Odznaczony został 8 listopada 1930 r. krzy- 
żem komandorskim Polonia Restituta za wy- 
jątkowe zasługi, położone w związku z zawar 
ciem umów międzynarodowych. 

    

   

    

został oddac czony k 

    

   

  

  

   

  

    

Giełda warszawska 
z DNIA 24 LIPCA 

_ DEWIZY 
Belgja 124.95 — 125.26 — 124.64. 
Gdańsk 173,95 — 174.38 — 173,52. 
Holandja 361,25 — 362.15 — 360.355. 
Londyn 29.98 — 30.13 — 29.83. 
Nowy York 6.3656 — 6.405 — 6.325. 

Nowy York kabel 6.37 — 641 — 6.38. 

  

Sawafincj 173,00 — 173,43 — 172,57. 
Stockhołm 155 — 155.75 — 154.25. 
Włochy 47,30 — 47,53 — 47,07: 
Berlin 213,35. 
Tendeneja niejednolita. 

PAPIERY PROCENTOWE 
3 proc. pożyczka budowlana 39. 

5 proc. konwersyjna 44. 
Dolarówka 48 — 47 — 48,25. 

Stabilizacyjna 50.25 — 50.38. 
10 proe. kol. 100.75. 
4.5 proe. L. Z. ziemskie 41 — 40.50. 
5 proc. warsz. 42 — 42,50. 

AKCJE 
Bank Polski 78 — 78.50. 
Cukier 19. 
Starachowice 10,25 — 10.10. 
Tendeneja słabsza. 

POŻYCZKI POLSKIE W N. YORKU 

  

isięgarnia J. Ryppa ul. 
-- $towarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 

< 

WARSZAWA — Kiosk Księg. Kol. 

przy rządzie je 

Mickiewicza 10. 

    

— M, Lewi Biuro gazetowe ul. 3 Maja %. 
ZYZNA, M. del, skiut upie = 
Liberman, Kiosk gazetowy 

„Ruch“. 

. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty oraz | 

8 

TELEGRAMY 
REKOLEKCJE DLA ZIEMIAŃSTWA 

odprawione przez ks. kardynała Hlonda. 

WARSZAWA (tel. własny). — Dnia 24 

bm. przez Brześć pr: żał w drodze do 
Pińska ks. kardynał prynkas Polski Hlond, 

cy z rewizytą do ks. biskupa Bukraby. 

ca kardynał Hlond uda się do ma 

Henri yka „Motodėw““ 

    

  

   
Skirmunta. jatku p. 

gdzie odprawi trzydniowe rekolekcje dla ae 

miaństwa, w których bierze udział prof. 

Zdziechowski z Wilna. 

PROCES WADOWICKI 

WADOWICE PAT. 
szej rozprawy 0 zi 

rabunek przeciwko 

— W toku wcezoraj- 
ia antyżydowskie i 

złonkom byłego Związ- 

ku Hallerczyków i OWP w powiecie żywiec 
kim trybunał przesłuchał zkolei 15 oskarżo- 
nych. Wszyscy do winy się nie poczuwają— 
Jutro prawdopodobnie zakończy się przesłu- 
chiwanie ostatnich 13 oskarżonych i  trybu- 
nał przystąpi do badania świadków. 

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA 

   

  

. POLICYJNA 

NOWY YORK PAT. — Przybyło tu na 
: pokładzie statku „Franconia** 8-miu  funk- 

cjonarjuszów polieji poszczególnych państw 

na międzynarodową konferencję współpracy 
policyjnej, jaka odbędzie się w Chicago. — 

Polskę reprezentuje Leon Naglet, Francję— , 
Pierre Mondanel, Włochy —: Antonino Piz- 
zuto i Rumunję — Eugenjusz Biano. 

ZAWIESZENIE DZIENNIKA LUDEN- 
DORFA 

BERLIN. PAT. — Tajna policja zawiesiła 
wydawnictwo dziennika „Volkswarte“, będą- 

cego organem Ludendorfa, na okres 3 miesię- 

cy. Równocześnie przedłużono na czas nieogra- 

niczony zakaz czasopisma pod nazwą „Der 

Fūhrer“. 

UTONĄŁ KSIĄDZ I 13 DZIECI 

LYON. PAT. — W Bourges miejscowy pro- 

boszcz 'wybrał się na wycieczkę zabierając z so 
bą 16 dzieci. W drodze musiano przeprawiać się 

przez jiezioro. Na środku jeziora łódź wywró- 

ciła się. Proboszcz wyratował klejno troje dzie 

ci, poczem poraz czwarty rzucił się do wody, 

tym razem jednak sam poszdł na dno i utonął 

wraz z resztą dzieci w liczbie 15. 

BITWA Z BANDYTAMI 3 

TOKIO. PAT. — Pod Czien-tao wojska re- 
gularne stocyły formalną bitwę z szajką ban- 
dytów, liczącą kilkaset głów. Na placu boju po 

zostało przeszło 200 zabitych bandytów. 

PRZED MECZEM TENISOWYM 
POLSKA—WŁOCHY 

RZYM PAT. — W związku z bliskim ter- 

minem meczu tenisowego Polska — Włochy 
o puhar Davisa podajemy następujący skład 
drużyny włoskiej: Jerzy de Stefani, Emanu- 
el Sertorio, i Walentyn Taroni, 

Drużyna włoska przybędzie do Warszawy 
w towarzystwie reprezentanta włoskiego zwią 

zku tenisowego komandora Clericiego. 

HELJASZ NA TRZECIEM MIEJSCU 

SZTOKHOLM PAT. — W Upsali odbyły 
się zawody lekkoatietyczne, w których wziął | 
udział Heljasz. W r:ucie kalą ада он pz- 
nownie pierwsz2 miej.ce, osiągając wynik — 
14.76. W rzucie dysliem Heljazz zajął teze- 
cie miejsce 42,10, pierwsze raiejsce zojął 

Węgier Remecz 45.43. 

BOCHEŃSKI NA 5-tem MIEJSCU 

BUDAPESZT PAT. — W niedzielę od- 

były się pływackie mistrzostwa Węgier. —W 

biegu na 100 m. stylem dowolnym startował 
Bocheński, zajął jednak dopiero 5-te miejsce 
1;02,4. Pierwsze miejsce zdobył Węgier Csik 
1;014. 

BRATEK NA CZELE POZNAŃSKICH 

TENISISTÓW 

POZNAŃ PAT. — W poniedziałek zakoń- 
czyły się półfinałowe rozgrywki o tenisowe 
mistrzostwo Polski między poznańskim AŻS 
a krakowskim AZS. Mecz ten został przerwa 
ny w niedzielę przy stanie 3:3. O zwyciest- 
wie zdecydowała gra między Bratkiem z Po- 
znania i Tałowskim z Krakowa. Po intere- 
sującej wałee zwyciężył Bratek w stosunku 
4:6, 6:3, i 6:3, przesądzając zwycięstwo na 

korżyść pózńańczyków: Bratek wysunął się 
obecnie na czoło poznańskich tenisistów i 1- 
dzie szybko w ślady Tłoczyńskiego, który 
swą karjerę rozpoczął również w Poznaniu 

   

Łotysze interesują się polską © 
brzozą Н 

W dniach ostatnich wlašciciel dobr Woro- | 
pajewo hr. Konstanty Przeździecki sprzedał ze | 

swych lasów większą partję brzozy towarowej 
do spławu na Rygę tamtejszym kupcom. 

    

Dolarowa 60. Ostatnio daje się zauważyć wzmożony 

Dillonowska 70. * popyt na brzozę do Rygi, dzięki czemu za sprze 

Stabilizacyjaa 72. daną partję uzyskano dobrą cenę i nader ko- 
Warszawska 42. |= rzystne warunki techniczne sprzedanego drze- | 
Dolar w obcotach pryw. 6.37 — 6.38. wa. — Та вата firma nabyła również z lasów | 
Rubel złoty 43. woropajewskich partję świerku do spławu. 

KYOTO 

Zwtacamy uwagę Czytelnikom naszego pisma, 

że stało się ono 

skutkiem zmiany czcionek z większych na mniejsze 

WIĘKSZE o przeszło 254% 
O tyle WIĘCEJ mają Czytelnicy nasi do czytania,   



  

SILVA RERUM 
SPORT PLYWACKI 

Pływanie należy do sportów 

nowych. Rzecz to osobliwa w Polsce, gdzie 

zdawałoby się, właśnie sport pływacki powi- 
wien był kwitnąć oddawna, jako jeden ze 
sportów czołowych. 

Niestety, nietylko dobrze  zorganizowa- 
nego sportu, ale nawet przeciętnej umiejęt- 

ności pływania nasi przedkowie nie posiadali, 
ai teraz nawet nie jest tak dobrze. Wystar- 
czy tylko przyjrzeć się kąpiącym się: na pla- 

ży jest pełno w wodzie ruch i , — pły- 

wają natomiast tylko jednostki. 

(218 i 

względnie 

  

    

  

   

  

Gazeta "Warszawska 

propaguje sport pływacki. 

Spoputaryzowanie sztuki pływackiej wśród 

226) usilnie 

najszerszych mas jest nieodzowne, gdyż zaczy- |-+5 

na się u nas, dzięki Bogu, krzewić bujnie tu- 

rystyka wodna, głównie kajakowa. Otóż, prócz y 

mnóstwa zalet ma ona tę niebezpieczną "stronę, 

"że kajakowicze, to najczęściej ludzie niezrzesze- 

ni w klubach wioślarskich, gdzie obowiązuje 
rygor umiejętności pływania, przeważnie zapa- 

lona młodzież, ałe również i ludzie starsi, w 

wielu bardzo wypadkach nie mają pojęcia nie- 

tylko o pływaniu i ratownictwie, ale nie wie- 

dzą nawet jak się zachowywać w razie wy- 

wrotki. Kupują kajak — tani i dostępny dla 
każdego sprzęt turystyczny — i ruszają lekko- 

myślnie na zdradzieckie wody.. 

Podobnież z kąpiącytni się, których dzie- 
siątki giną w sposób bezmyślny rok rocznie na 

naszych naogół niebezpiecznych, bo odznacza- sze 
jących się szybkim prądem, rzekach. A szkoda, 

bo rubryka tych tragicznych wypadków zawie- 
ra często bardzo wartościowe jednostki dla 

narodu i państwa. 

' Czas byłby wprowadzić przymus nauki 

pływania w naszym, tak szeroko rozbudowanym 

— mówiac stylem urzędowym — szkolnictwie 

najpierw może średniem, potem w powszechnem 

1 zawodowem. 
Oby hasło , „bez pływania niema matury" 

— stało się dewizą dzisiejszego naszego poko- 

ienia, zwracającego się nareszcie ku wodzie i 
zaczynającego rozumieć wagę zagadnienia mar 
skiego. 

Postawienie sprawy jest nieco paradok- 

salne, ale słuszne. Pływanie należy do umie- 
„jętności, które* w życiu stanowczo są potrzeb 
me. - 

Pływanie jest sportem najzdrowszym. 

Krew sportowca zmęczonego zastrzyknię- 

ta do żył królika czy świnki morskiej, powo- 
duje natychmiastową śmierć biednej ofiary... 
nauki. Wyjątek zaszczytny stanową tu krew 
pływaka! Ten zastrzyk nie szkodzi wcale kró- 
fikowi, gdyż woda, zmywając wydzieliny tru- 

jące, wyrzucane przez pory na powierzchnię 
skóry, oczyszcza automatycznie krew pływaka, 
Trucizny, nagromadzone przez pracę mięśni 
podczas pływania, same uchodzą poprzez pory 
i żaden wysiłek w tym sporcie nie może być 
niebezpieczny. Pamiętać jedynie należy o sercu. 
Ten najważniejszy z naszych mięśni wzmacnia 
się również wspaniale przy pływaniu, ale ćwi- 
czyć go i zaprawiać trzeba stopniowo. 

Jak trzeba pływać? Istnieją różne spo- 
soby, z których szezególnie są popularne sty- 
le erawl i t. zw. żabi. 

Pływanie sportowe uprawiano doniedawna 
w 4 stylach: dowolnym, gdzie króluje crawl i 
trugden, klasycznym vel żabim, grzbietowym 
i bocznym. Ostatni poszedł teraz w niepamięć, 
gdyż ustępuje naprzemianręcznym (trugden, a 
zwłaszcza crawl) co do szybkości, a jest dość 
skomplikowany do nauki. 

Crawl, sposób najszybszy i najekonomicz- 
nieszy, gdyż nie wytwarza niemal zupełnie o- 
porów szkodliwych, a praca zarówno nóg jak, 
przedewszystkiem rąk, jest cały czas dodatnią. 

  

Młodzież i dzieci należy bezwarunkowo u- *. 
czyć Odrazu crawla, a dopiero później innych 
styłów. 

Ale jak wygląda erawl?... 

go dowiedzieć, trzeba bliżej 

z pływakami, a przedewszystkiem z wodą! 
Z wodą zaś z warunków  higjeniecznych i 
sportowych zaprzyjaźnić się trzeba nie na 
żarty! LECTOR 

Žeby się te- 
zaprzyjaźnić się 

      

PAMIĘTAJ] OBYWATELU, ŻE w WIEKU 
OD 15 DO 60 LAT, CO TRZECI CZŁOWIEK 
UMIERA Z GRUŹLICY! WYOBRAŻ SCBit 
(ate TEJ] KLĘSKI i AZ w. 
4 NIĄ. NAMI PRZECIWGRU: 
ALICZE"! P mg ON SANA 

TORJUM 

  

   

SŁOWO 

Dookoła Ill-cich Targów Północnych 
i Wystawy W” w e 

NOWE PAWILONY 

roki zakres ma 
m sierpnia a 10-1 

nia rb. III-ch Targów Północnych i 
sy Lmiarskiej Komitet Wykon: 

niosłej imprezy zdecydował nie na 

terenach iarzowych 2-ch nowych okazałych 

pawilonów: h i rybackiego. Pawi- 

lon Iniarski j iesiony pod dach i 
posiadać będzie zernych sal, przeznaczo 

nych na pomieszczenie planowanych dzia- 
łów Wystawy Lniarskiej. 

urządzone zostały pólka doś 
Projektowany 

w najbardzi 

    

Wysta- 
tej do-     

   

    

   

      

   
riadezalne. 

pawilon rybacki powstanie 
malowniczym punkcie 

go na tle sadz: 
rzymają wygląd odkr 

sowanych dla różnych © 
. Baseny te w porz 

w będą rzęsiście 

  

   
    

   

  

   

  

         
       

       

   

! zostanie kilka namiotów, prze 
na pokaz sieci oraz. różnych materja- 

propagujących spożycie ryb. 
ostatnieł 

  

łów, 
“r 

  

> jest T6W- 
em Komi- 

:h przy 
insty- 

  

    

    

    

   

  

    

    

   

nież 
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gospodarce 
Rzemiosła. Wypływa to z zainteres 

ami, tych aałów 
ych produk: 

nawet w dobie obecnego kr 
pytem na rynkach zagrani 

dziej aktnalnemi,  poszu 
rynkach artykułami rzemi 

w Ameryce — beczki dębo 
glji i Holandji — rękaw. 
wyroby  kušnierskie i 
skórzana. 

Udział rzemiosła w Targach 
dzięk ywemu zainteresowaniu 
organizacyjną tego działu Izby 
czej w Wilnie jest pr sądzony i o ile za- 
interesowane sfery nie zdołają wznieść osob- 
nego pawilonu, to w kaźdym bądź razie wy- 
odrębniony zostanie na osobnem stoisku w pa 
wilonie głównym. 

Z dotychczasowych zgłoszeń firm pr: 
mysłowo - handlowych wynika, iż na tere 
targowym powstanie około 
pawilonów ró 
watnych. Po raz pier ąpi z pokazem 
propagandowym urząd ich magi- 
strat m. Wilna, który również wznosi na ten 
cel pawilon. Z zakresu wytwórczości Ziem 
Północno - Wschodnich ma powstać pszezel- 
niczy oraz wielkie odkryte stoisko z materj ja 
łami eksportowemi Dyrekcji Lasów Państwo 
wych. Obok wzniesiony zostaje przez Dyrek- 
cję czteropokojowy domek propagandowy z 
budulca miejscowego. 

WSPANIAŁA MANIFESTACJA PRZEMY- 
SŁU SAMODZIAŁOWEGO NASZEJ WSI 
Podczas Wystawy Lniarskiej organizowa- 

nej przy III Targach Północnych w Wilnie 
odbędzie się „Dzień Lniarski** w dniu 7 sier 
pnia 1933 r. Dzień ten będzie miał charakter 
ogólnopolski, w programie którego przewi- 
dziane są odczyty najwybitniej ych działa- 
czy w dziedzinie Iniarskiej, omawiające zagad- 
nienia rodzimych surowców włókienniczych, 
bogato ilustrowane  przezroczami, wyświetla- 
nie filmów Iniarskich, specjalnie w tym celu 
sprowadzonych z zagranicy, pokazy mody itp. 

„ Pragnąc zainteresować w tym dniu spra- 
wą Iniarską najszersze warstwy  społeczeń- 
stwa w całej Polsce, organizatorzy imprezy 
t. j. Towar: wo KniasEŚ zwołuje wielki 

I Iniarski z terenu całej Rzeczypospoli- 
tej i w tym eelu wystosowało już apel do 

swych placówek oraz do w kich wydzia- 
łów samorządowych i organizacyj rolniczych 
z prośbą o zajęcie się organizacją wycieczek. 
Zjazd ten będzie wspaniałą manifestac, ą prze 
mysła samodziałowego naszej wsi i niewątp- 
liwie zaważy na szali rozwoju lniarstwa i 
wzmożenia zainteresowhnia lnem zarówno na 
rynkach krajowych jak i zagrani ch, — 
Przemówienie inauguracyjne na zjeździe Inia 
rskim w Wilnie w dniu 27 sierpnia rb. wy- 
głosi niestrudzony propagator i orędownik 
lnu krajowego gen. broni Lucjan Żeligowski. 

ZJAZD PZCZELNICZY W WILNIE 
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stowa          zególni wła 
ciciele pasiek północno - 
wschodnich biorą udział w III Targach Pół- 

nocnych i Wystawie Lniarskiej, które odbe 

dą się w dniach 26 sierpnia — 10 września 
rb. w Wilnie organizuje w dniach 5i 6 

września regjonalny dwudniowy zjazd pszeze 

województw północno - wschodnich, na 

/ też będą zaproszeni nasi wybitni pszcze 

z innych dzielnie Rzeczypospolitej Pol- 
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zapoznanie się psz zy tak z 
sąsiednich jak i innych dzielnie, 
wspólnych spraw organi cyjnych i 

wych oraz  poinformowa i 

  

pszczelnictwa w wojewódz- sąsiadujących 
„ twach. 

Šwieto 13 p. už. wll. 
Pisaliśmy już wczoraj o święcie tak dro- 

giego Wilnu 18 pułku ułanów wileńskich. 
Wśród krótkiej historji tego pułku, hi- 

storji, którą każdy wilnianin zna zresztą na 

  

Jerzy Dąbrowski. 

pamięć, zakradł się pewien błąd stylistycz- 
ny. Oto nie ułani postanowili broni nie skła- 
dać przed Niemcami w 1919 r., lecz dowód- 
ca oddziału rozkazał broni nie składać, wy- 
wołując tem zresztą entuzjazm w sercach u- 
łanów. 

Wiemy, kto był duszą oddziału w tam- 
tych tak opromienionych glorją czasach: Je- 
rzy Dąbrowski. Ze wszystkich zagończyków 
on jeden umiał się dostosować do wymagań 
i roli oficera w czasie pokoju. Na służbie 
wojskowej, którą całem sercem ukochał, pozo- 
stał, podczas gdy inni zagończycy, jak Jawor- 
ski, jak Plisowski dawno ją porzucili, Ale 1)ą- 
browski umiał przerobić swój charakter i 
pokazać, że potrafi być wzorowym oficerem 
tak podczas pokoju, jak wojny. Na dzisiej- 
szem święcie pułkowem zobaczymy go znów 
w mundurze 13 pułku ułanów. Tylko o sta- 
nowisko, które chwilowo zajmuje, lepiej nie py 
tajmy. Miejmy nadzieję, że jest ono prowizo- 
ryczne. 

Redakcja nasza przyłącza się całem set- 
cem do święta oficerów i ułanów naszego 
pułku. Piszemy naszego, bo więcej niż poio- 
wa pracowników redakcji i naszej drukarni. 
to dawni ułani Dąbrowskiego. Dumni jestes- 
my z tego. 

PROGRAM UROCZYSTOŚCI W DNIU 

ŚWIĘTA 13 P. UŁ, WILEŃSKICH 

Dnia 25. - 7. 

Godzina 6: — Uroczystą pobudkę odegra 

pluton trębaczy na placu majora Dąbrowskie 
go oraz przed wartownią 85 p. p. 

Godzina 9. — Zbiórka pułku na mszę Św. 
na placu majora Dąbrowskiego, skąd pod 
dowództwem mjr. dypl. Skrzydlewskiego pułk 

odmaszeruje na plac artyleryjski i ustawi 

się do mszy św. na godz. 9,45. 

Godzina 9,55 — raport.. 

Godzina 11. — Defilada pułku w kolum- 

nie plutonów rozwiniętych. 

Godz. 11,30 — Zbiórka na obiad żołnier- 
ski w krytej ujeżdżalni. 

  

Miiierand o traktatach pokajowych 
Polska od XVi w. uprawiała politykę pokoju 

PARYŻ. PAT. — W lipcowym numerze 
miesięcznika „La Revue de France" były pre- 
zydent republiki irancuskiej Millerand ogłasza 
obszerny artykuł na temat traktatów pokojo- 

wych. W artykule tym  Millerand pisze, że 
wśród narodów świata jedynie Polska od wie- 

ków kierowała się zawsze polityką pokojowa, 
co znalazło swój wyraz w uchwałach sejmu z 
15+wieku, zabraniających jakiegokolwiek powo- 

łania pospolitego ruszenia pod broń bez u- 

przedniej zgody stanów sejmujących. Millerand 
przytacza dalej poglądy ks. Skargi oraz w dru- 

giej połowie 18 wieku poglądy Skrzetuskiego, 
w którego pracach autor artykułu widzi pier- 
wowzory paktu Ligi Narodów. W dalszym cią- 
gu wywodów Millerand powołuje się na prace 
b. ministra Zaleskiego, a wreszcie omawia 
szczególnie głębokie uwagi króla Leszczyń- 
skiego. 

  

Konferencja londyńska i „Rurytanja” 
Przed kilku dniami biuro podawcze sel:- 

retarjatu konferencji londyńskiej wraz ze 
stosem korespondencji otrzymało pismo dele- 

gacji „Rurytanji''. Urzędnicy biura skrupu- 
latnie zarejestrowali list, dopełniłi wszyst- 
kich formalności, jakie przy tem są wymazsa- 

ne, postawili pieczątkę „wpłynęło'* i prze- 
kazali do dalszego urzędowania. Dopiero, gdy 

pismo trafiło z kancelarji do  sekretarjatu 
właściwego, wybuchła bomba, gdyż oczywi- 

sta, żadna „Rurytanja'* ani jej delegacja nia 

istnieje, a pismo przesłane sekretarjatowi 
konferencji londyńskiej było złośliwym ka- 
wałem. 

Wiadomość o zakpieniu z konferencji lon 

dyńskiej przedostała się na łamy prasy, *y- 
wołując niemałą sensację. Delegacja „Ruzy- 

  

tanji'* — głosi pismo — ożywiona duchem 

współpracy międzynarodowej, uważa za swój 
obowiązek przedstawić projekt rezolucji, о- 
pracowany przez ekspertów Rurytanji. 

rezolucji mityczna delegacja mitycznego kra- 

ja proponuje konferencji zniszczyć wszyst- 

kie zapasy towarów, które są potrzebne dla 
państw głodujących, zwięzszyć taryfy, zanie 

chac prac nad rozwiązanie problemu wair:- 
towego i wogóle unikać jawiejkolwiek pracy. 

gdyż wobec osiągniętego porozumienia w 

sprawie chorób kakao wyniki konferencji sa 
tax znaczne, że można w przeświadczeniu do 
trze spełnionego obowiązku odroczyć konfe- 
rencję do dnia l-go kwietnia 1935 roku. 

Autor czy autorzy tezo złośliwego kawat1 
nie zostali ujawnieni. 

   

„ŻYWY TRUP" 
Tragedja „nieboszczyka* z wojny Światowej 

W małej wsi Woli Żelechowskiej, działy 
się w czerwcu tragiczne historje na tle nie- 
spodziewanego powrotu z wojny światowej 

jednego z zamożnych chłopów, mieszkańca tej 
wsi, którego dawno uznano za nieboszczyka. 

Jan Celej, 30-letni chłop z Woli Żelechow 
skiej pożegnał w roku 1914 swoją żonę i wy 
ruszył z armją rosyjską na wojnę. W roku 
1915 w czasie walk pod Dęblinem i odwrotn 
armji rosyjskiej z nad Wisły Celej został cie- 

żko ranny. W stanie beznadziejnym odwie- 

ziono go do szpitala, a potem wgłąb Rosji, 
gdzie wszelki słuch 0 nim zaginął. Gdy po 

wielu latach od skończenia wojny Jan Celej 
nie wrócił do domu, siedlecki sąd okręgowy 

wydał w roku 1923 orzeczenie, że uznaje Ja- 
na Celeja za zmarłego w dniu 31 grudnia 
1918 r. 

Na mocy dokumentu wdowa po Celeju An 

na Celejowa, wyszła w roku 1924 zamaž za 
gospodarza Piotra Książka i ślub ich odbył 
się równo w dziesięć lat po odejściu Celeja 
na europejską wojnę. Odtąd życie płynęło w 
nowem gospodarstwie spokojnie, aż pewnego 

dnia czerwcowego bieżącego roku spokój ten 
zamącił nagle niezwykły wypadek. 

Wczesnym rankiem na Woli Żelechowskiej 
pojawił się jakiś straszny, obdarty, kulawy, 

napół oślepły starzec włóczęga, który zatrzy 
mał się przed domkiem Książków i przeże- 
gnawszy się, zawołał: 

— Tu moją chata! 

". Kiedy zdumieni chłopi zapytali go, kim 
„jest, — odpowiedział, że jest Janem Celejem 
że wrócił z długiej tułaczki do rodzinnej wsi 
i do swojego domu. We wsi zakipiało, a naj 
więcej zaniepokojony powrotem Celeja był no 

wy mąż rzekomej wdowy Piotr Książek. Do 
włóczęgi wieś ustosunkowała się początkowo 

wrogo, potem podzieliła się na dwa obozy: — 

jedni poznali w nim Celeja, drudzy uważali 
go za awanturnika i uzurpatora. 

Chcąc rozstrzygnąć sprawę, sołtys spro- 

wadził włóczęgę do siebie i wobec sześcia 
najstarszych gospodarzy wiejskich odbyło się 

dokumentne badanie przybysza. Okazało się, 
że poznał wszystkich we wsi, że mimo zupeł- 
nie zmienionej twarzy poznała go niemal ca- 

ła wieś. Ale byli tacy, którzy nie chcieli go 
uznać, wśród nich znajdowała się żona Cele- 
ja. p 

— Nie poznaję go! — zawołała: — Nie! 
Tamten był inny! 

Przyszła policja i zajęła się zbadaniem 
sprawy. Wyniki tych badań wykazały, że pa 
rę miesięcy temu straż graniczna zatrzymała 
jakiegoś nawpół obłąkanego włóczęgę, który 
oświadczył, że wraca z miasta Czyty na Sybe 

rji do rodzinnej Woli Żelechowskiej. Włóczę- 

ga opowiedział następnie tragiczne dzieje 

swojej tułaczki od czasu wojny światowej. -— 
Jak ranny trafił do Samary, leczył się w U- 
fie, jak dostał się do Syberji i włóczył «ię 
po tajdze, jak szedł pieszo z Irkucka do Mo- 
skwy i w ciągu dziewiętnastu lat myślał je- 

dynie o ukochanej Woli Żelechowskiej. -— 
Przez Sybir, Ural, Wielkorosję,, przez Mosa- 

wę, Smoleńsk, Mińsk, dziesiątki tysięcy kilo 
metrów, przez góry, stepy, lasy, pustynia, 

przez śniegi, błota, moczary przez 29 lat po- 
dróży bez ręki, bez oka, bez zębów, bez że- 
ber, — dotarł do rodzinnej swojej wsi 

i do swojej zagrody. 

Ale Książkowie nie wpuścili włóczęgi to 
chaty. Przynieśli pocichu _ ćwiartkę wódki, 
dali mu chleba i słoniny, starą odzież i ko 
szulę i powiedzieli: 

— Ruszaj dalej z Bogiem. Jesteś uznany 
za umarłego! 

I włóczęga poszedł dalej. Chodzi teraz po 
okolicznych wsiach i zbiet» skwapliwie do- 

wody, że żyje. Szuka starych znajomych, któ 
rzyby potwierdzili, że jest Janem Celejem, 

gospodarzem z Woli Żelechowskiej i męzera 
Anny. Jedni przypominają go sobie, drudzy 
nie. A on, włóczęga, krąży wc'ąz dokoła re- 
azinnej wioski. 

W sze 

- życia. 

  

W _WIRZE STO 
NIE ŻAŁOWAĆ TOPIELCÓW 

Na bulwarze Kościuszkowskim — który 

jest notabene jednym wielkim  šmietnikievi 
się rozbierać pijany robotnik. 
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  Višle Wy kąpač... 

żesz umieć, utopisz 
napewno, pokój głupstwom. 

Zdjął marynarkę, spodnie, ro: 
wał buty. Przyjaciele w obawie o 

pana nie | się wez wać poliejanta. 
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U prostoludja woda jest 

„jak oi * armatni, umi 
„niebezpie c 

stność pływa        

  

     

      

    

    

  

Dużo Tadzi się * topi. To dobrze! Jedyny 

sposób, by otworzyć oczy innym, przecie ns 
uczyć się pływać można w scztery lekcje po 
kwadranse la czyli w godzinę! 
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Klops, mat 
lekcyj, w co to 

Opanow: ać oł, by z ‚ 

jaką utarło się uważa 
   

  

uję topielców, bo to są flejtuchy, 
niechluje, co polenili się nauczyć, leż 

ruchu, co zostali w tyle za byle pi 

czy osłer, który umie pływać. Sztuka pływa- 

  

   

  

  

   

  

nia jest szalenie łatwa, trudniej przyszło na- 
uczyć się chodzić. 

Te larum: — on pływał doskonale, w 
go wciągnęły! jest wierutną bujdą, na Wiś 

  

niema ani jednego wiru! nie, nie, jak ktoś 
się topi, to tylko z własnej winy. 

Komisarjat Rządu opracowuje 
Można sobie wyobr 

dręcz 

przepisj 

ć, jakie będą nieznośne, 
ce, wstrętne. Że gamonie się topią, to 

trują życie na Wiśle. Nie wolne 

mywać kajaka bez zaświadez - 

  

   

    

    
    

  

wać? Składać podania, nosić papi 

malności obrzydzą spacer po Wiśle. 

Uczyć się pływać, uczyć! Nie żałować io- 

pieleów, nie żałować łatków, co przez głupo- 
tę wleźli do wody i fajtnęli o krok od brze- 
gu. I nie uprzykrzać przyzwoitym ludziom 

Wkrótce zabronia przechodzić przez 
jezdnię, bo paru gawronów wpadło pod tax- 

sówki, nie wolno będzie otwierać okna, bo 
jakiś śpioch przez nie klapnął, zabronią <ho- 
dzić do kina, bo jakaś panienka tam st 

cnotę... 
Metodę, że ludzie roztropni, normalni +: 

krępowani, maltretowani z powodu ciama |- 
dów, należy skasować. Z jakiej racji? On: 

są głupi — niech oni cierpią. 
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Nie zabraniać kapieli, nie mnożyć qo»- 
sterunków. Jak nie można upilnować każde- 
go okna na czawrtem piętrze, tak nie sposoly 
dopatrzeć rzeki. Samobójca zawsze znajdzie 
schody czy wodę. A pływać można się nau- 
ezyć w godzinę. Karol. 

W epoce rozbrojenia 
  

  

Armja Stanów Zjednoczonych A. P. o-trzymała nowe czołgi. Na zdjęciu naszem wi- 
dzimy jeden z tych czołgów ustawiony na dziedzińcu Ministerstwa Wojny. 

  

irożą armaly rowiecie 
Copyright by „Stowo“. 

Na kilka dni przed moim odjazdem do Syrji, 
zdarzył się następujący wypadek: o świicie wyjechałem 
autobusem do którejś z kolonij, Tel Awiw budził się 
dopiero ze snu. W autobusie siedzieli sami jadący do 

pracy robotnicy. Nagle wszyscy skoczyli do okien: oto 

na pograniczu Jaffy i Tel Awiwu, na skręcie ulicy, 

którą właśnie mijaliśmy, trzech policjantów ściągało 

z wysokiego, telegraficznego słupa przewieszony prze- 

zeń transparent. Transparent był czerwony i w tym 
kraju, gdzie wszystkie niemal napisy są dwu, lub 
trój-języczne, zawierał on napis w jednym tylko języ- 

ku: arabskim. 

To, co mnie uderzyło, to widoczna wrogość, 

z jaką moi towarzysze robotnicy komentowali ów wi- 
dok. Niebawem otrzymałem też zupełnie  wystarcza- 
jącą odpowiedź: komunistyczny plakat zawierał wy- 
mowne hasło „precz z imperjalizmem  žydowsko-an- 
gielskim“ — и 

* * * 

Jeżeli znajdzie się Żyd - komunista, komunisia 
może nie „polityczny”, polityczny w sensie wysługiwa- 
nia się ZSRR, ale tylko komunista „ideowy”, t.j. czło- 
wiek na podstawie swych dociekań  przeświadczony 
0 tem, że komunizm stanowi tą zarazem i lepszą 
i wyższą, przyszłościowią formę ustroju świata, i je- 
żeli ten Żyd komunista, miast emigrewać do Rosji, 
lub czekać na rewolucję światową, wybierze się do 

Palestyny żyć w kibucu, to zaraz po przyjeździe otwo- 

rzy szeroko ze zdumienia oczy: dowie się, że cały ruch 

socjalistyczny Palestyny, cały ruch kibucowy, jest 
zaciekle zwalczany przez komunizm. Dowie się, ze 
emisarjusze ZSRR  podniecają tłum arabski przeciw 
Żydom nie gorzej, niż to czynią najzajadlejsi szowi-   

niści. O ile trudno może uwierzyć, by między Wiel- 
kim Muftim El Hussejnem, wodzem nacjonalizmu arab-. 

skiego, a komunistami istniał kontakt, to współpraca 

ta, przynajmniej de facto istnieje najwyraźniej między 

sztabem technicznym, unteroficerami, jednego i dru- 

gich. I bynajmniej prywatni koloniści żydowscy nie 

są jedynym objektem ataków komunistycznych: przeciw 

nie. Właśnie tą formą kolonizacji, którą najbardziej 

emiisarjusze komunistyczni atakują, jest forma komuni- 

styczna — kibuce. Właśnie tą, którą atakują najsła- 

biej, to bogate kolonje prywatne. 

Teoretyczny komunista najpierw nie'może w to 

uwierzyć, a gdy wkrótce ma aż nadto dowodów, że 

tak właśnie jest, wszystko zaczyna mu się mieszać. 

Jakto? Przecież imigracja żydowska wnosząc tu ka- 

pitał, przyśpieszyła rozwój stosunków socjalnych tego 

zapóźnionego kraju, przeprowadziła go od feudalizmu 

do kapitalizmu, a zatem do ustroju, który wedle do- 

ktryny Marksa jest ostatnim etapem przed komuniz- 

mem! Przecież imigracja żydowska wnosiła tu—przy- 

najmniej w pewnej mierze — ii racjonalizm kultury 

europejskiej, i niechęć do klerykalizmu, tyle znaczą- 

cą w takim jak ten kraju. Przecież od niej datuje się 
tu kwestja robotnicza, przecież ona organizuje prole- 
tarjat arabski nawet, walczy o jego prawa, szerzy w nim 

uświadomienie klasowe. Przecież ostatecznie stworzy- 
ła tu komuny gospodarcze, które funkcjonują zupełnie 
dobrze, przecież taki kibuc sąsiadujący z trzema, czte- 

rema nędzarskiemi wsiami arabskiemi, najlepiej chyba 

unaocznia wyższość tej formy gospodarki, jest najlep- 

szą jej propagandą. Przecież w historji ruchów rewo- 

lucyjnych Europy, komunizmu tem bardziej, udział 
Żydów był i jest tak wielki, że już to samo powinno 

— sądzić by można — zapewnić dla ich pracy, jeśli 

nie sympatje, to neutralność. A tymczasem komu- 
nizm zwalcza osiedlnictwo żydowskie w Palestynie 
w sposób równie zaciekły, co nacjonaliści arabscy, 

a może jeszcze bardziej metodyczny. {   

Są to rzeczy, których racji nietylko nie rozumie- 

my, ale nie mogą ich zrozumieć nawet komuniści przy- 

jeżdżający z Europy. Kto z Europy patrzy na ko- 

munizm, komunizm, to znaczy politykę ZSRR, ten 

przyjechawszy do Azji, przynajmniej na Bliski 
Wschód, doprawdy przeciera oczy. Tu widzi coś zu- 

pełnie, a zupełnie innego. 

Jak my sobie wystawiamy Rosję sowiecką? 

Zdaje się, że choćby bezwiednie, ale na nasz o Rosji 
pogląd wpłynęło zdanie „białej'* emigracji rosyjskiej, 
tych siedzących po Paryżach i Berlinach „bywszycna 

ludzi*, którzy mówią od lat. — Rosja nie istnieje, Ro- 

sja, nasza ojczyzna, dzięki splotowi nieszczęsnych 

wydarzeń, wpadła w ręce międzynarodowej szajki, 

mafji, która nią owładnęła i od całych lat poświęca 

wszystkie interesa naszej ojczyzny swoim własnym, 

międzynarodowym celom. — 

Pogląd nasz na Rosję, jest bodaj właśnie taki, 

białogwardziejski. Rosja jest dla nas narzędziem ko- 
munizmu i komunistów w polityce światowej, Rosja 

przeprowadza tam właśnie te, a nie rosyjskie, cele. 

Na Wschodzie wygląda to zupenie inaczej: 

Tam walka angłorosyjska — to nie frazes dzien- 

nikarski, rekwizyt wiecowy, substrat do  kawiarnia- 

nych „wróżb wojennych pana radcy*. To rzeczywi- 

stość. Wszyscy tam wiedzą, że każde już nie pociąg- 
nięcie Afganistanu, czy Persji, ale szefów szczepowych 

nad Eufratem czy koło Medyny, dokonywa się pod 

działaniem tego czy innego z dwóch walczących o pa- 

nowanie nad największą częścią świata imperyj. Wal- 

ka angielsko rosyjska w Europie, interwencja, kru- 

cjata antysowiecka — to zdawkowe frazesy. Nasz eu- 

ropejski „wielki przemysł** — to nie żaden wróg pia- 

tiletki, to jej usłużny „Hoflieferant*. Ale tam, w Azji, 
jest inaczej. Tam wszyscy wiedzą, że rozgrywka 

przyjść musi, że obecnie nie jest nawet przerwana, że 

dokonywa się wciąż, z zamkniętemi kartami tylko. 

Indje, Persja, Afganistan, wszystkie chanaty i emi-   

raty, wszystkie szczepy aż do najmniejszych, wielkie 
narody i ludki z nieprawdopodobnego zdarzenia, 
wszystko to stanowi pionki na szachownicy Kacapa 

i John Bulla, wie o tem, — i gra ma to. W tej roz- 

rozgrywce — jak często w długich i zażartych roz- 

grywkach bywa — zatraciło się niemal wszystko, 

prócz samego instynktu walki. W tej rozgrywce każ- 

den sojusznik jest dobry. W tej rozgrywce Sowiety 
zastosowały ulubioną metodę swoją, „„poputczików*. 

Poputczik — to jak wiadomo, taki partner w walce, 

który jest narazie partnerem. Stale, ongiś, i w przy: 

szłości będzie wrogiem, ale dziś, w obecnej rozgryw- 

ce, jest wrogiem wspólnego, obecnego wroga. Pa 

zwycięstwie nad tym wspólnym wrogiem „poputczika 
się rozstrzela. Podczas walki jest sojusznikiem. 

Otóż Sowiety nie mogą liczyć w Azji na żad- 

nego entuzjastę komunizmu. Tam trzeba najpierw !u- 

dzi wychować, by mogli hasła komunistyczne wogóle 
zrozumieć. Praca nad „rożbudzeniem uświadomienia 

klasowego" w społeczeństwach, stojących na poziomie 

naszego XII wieku, jest dla dynamicznego komunizmu 
Kremla zbyt powolną, zbyt żmudną. Komunizm w Azji 
ma tylko jedną drogę: pozyskania mas hasłami nieko- 
munistycznemi, ale hasłami zrozumiałemi dla najcie- 
mniejszych, najbardziej zacofanych Beduinów i Afga- 
nów 4 hasłami popularnemi. Takierzi hasłami są wszy- 

stkie hasła nacjonalistyczne, czy raczej antyeuropej- 

skie. Takim sojusznikiem jest wszelki panarabizm, 
panislamizm, obojętnie, że na jego czele stoją nietylko 

magnaci, ałe i religijni zwierzchnicy. To narazie (na 

bardzo długie narazie) jest dla komunizmu, jako peńi- 
tyki zagadnieniem  dziesięciorzędnem. Zagadnienie 

jedynie ważnem jest to, że 'walczą oni też z Anglią. 
Poputcziki. Bodaj że rosyjscy „eserzy* są tem stron- 

nictwem, które oskarża bolszewików, że doszli do wia- 

dzy dzięki „wykradnięciu* im hasła, którego  realizo- 

wać komunizm nie myślał, ale dzięki rzuceniu, którego 
zjednał sobie całą wieś rosyjską: zagarnięcia ziemi 
wielkich właścicieli. Może kiedyś nacjonaliści arao-



WILNO. — Po kilku dniach upalnych, — 
wczoraj w południe przeciągnęła nad mias- 

tem i powiatem niezwykle silna ulewa, no- 

łączona z piorunami i gradem. 
Strumienie wody z urwanej chmury w 

ciągu 40-minutowej ulewy spowodowały for- 

malłuą powódź w mieście. 
p". X Woda spływała ulicami, wdzierając się do 

„A 
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łokali niżej położonych, niszcząc nierzadko je 
zdnie niedawno ułożone. 

     

Szczególnie ucierpiały miejskie roboty 

ziemne, kt w kilku punktach zostały cał- 

kowicie zniszczone. 

ZALANE POSESJE 

Poza t ni podmiejskiemi u podnóża 
gór, które zły się pod wodą, w samem 

śródmieściu zanotowano szereg lokalnych po 

wodzi. I tak, woda wdarła się do zamieszka- 

łych suterer, względnie do piwnic, przy ul. 
Mickiewicza 18 (Kasyno Garnizonowe), Mic- 

kiewicza 28 „(kawiarnia „Gastronomia: '), 
Sierakowskiego 24, Wileńska 29, 52, i 39, 

Tartaki 19, Garbarska 1, Sierakowskiego 27, 

św. Ignacego 8, Zawalna 16, Nowogródzka, 
róg Zawąlnej, oraz wylot ul. Wingry, Targo- 

wa 19, Kalwaryjska 9 i w całym szeregu in 

nych domów. 
Z pomocą ewakującym się lokatorom i 

na ratunek „ich dobytku śpieszyła policja, 

straż ogniowa i robotnicy stacji pomp. 
Na ul. Ludwisarskiej róg Tatarskiej zapa 

dła się w kilku miejscach jezdnia. 

USZKODZONE ROBOTY MIEJSKIE 

Wskutek ulewy ucierpiały, jak wzmianko 

waliśmy, prawie wszystkie roboty ziemne, — 
prowadzone w mieście. 

Na ulicy Tartaki, masy wody, spływające 

od strony ul. Flisowej, nie mając ujścia wta» 

gnęły do rowów kanalizacyjnych, niszcząc je 

ma przestrzeni kilkudziesięciu metrów i za- 
mulając doszczętnie. 

Tonny piasku, niesione prądem, zasypały 
rozkopy, tak, że całą pracę trzeba rozpoczy- 

nać nanowo. 
Z powodu zatamowania jezdnia na ul. Tax 

taki znalazła się na pół metra pod wodą, któ 
ra-zalała kilka mieszkań w suterenach i na 
parterze. 

Podobnie ucierpiała kanalizacja na ul. Fi 
łareckiej, gdzie również woda wdarła się do 

kanałów świeżo rozkopanych. 
Sytuację w takich wypadkach ratowała 

stacja pomp, otwierając Ścieki, przez co na 

stępował szybszy spływ wody. 

Niemniej uszkodzeniu uległa rozkopana 
skarpa za Zielonym mostem, gdzie osunęła się 

świeżo ubita ziemia. Tak samo ucierpiała gó 
ra Boufałłowa i roboty tam prowadzone. 

Wreszcie rozmyte zostały jezdnie, gdzie 
układa się nowy bruk. 

KATASTROFA NA UL. WIŁKO- 
MIERSKIEJ 

W czasie największego nasilenia ulewy 
straż ogniową zaalarmowano o katastrofie 

jaka wydarzyła się przy ul. Wilkomierskioj 

161. 

  

  

  

Mianowicie wskutek podmycia fundamen- 
tów runęła ściana w glinobitnym domku mie 
szkalnym. 

Cały dom mógł lada chwila rozsypać się, 
więc zamieszkałe tam dwie rodziny wraz z 

I tychmiast ewakuowano z zagrożo 
nego terenu. Zbiegiem okoliczności podczas 

katastrofy nikt z lokatorów nie ucierpiał. 

PIORUN NA ULICY CHOCIMSKIEJ 

Dość ciężki moment przeżyli 
katorzy posesji nr 21 przy 

Mianowicie piorun ud 

lając go.. 
Ogłuszający huk, towarzyszący 

dopełniał grozy położenia. 
I tu pośpieszyła, rozrywana na wszystkie 

strony straż ogniowa.” 
ień, który ogarniał dach, zdołano zlo- 

      

  

wczoraj 16- 
   

  

   
   

    

     

    

większych strat. 

WYKOPALISKA ZAMKU DOLNEGO 

Prowadzone z takim trudem roboty rozpe- 
znawcze fundamentów b. zamku dolnego w 
Cielętniku, tak samo doznały uszkodzeń. 

Woda zalała rowy i częściowo zamuńi. 
je— 

  ża 

  

    

i ugasić, skutkiem tego nie było 

  

зОМ 

Oberwanie sie chmury nad miastem 
Niebywała ułewa. — Zatoplone domy. — Roboty ziemne uszkodzone. 

Piorun na Chocimskiej. — Wiija przybiera. 
SPUSTOSZENIA NA PROWINCJI 

wileńsko - trockim i sąsied- 

nich burza eż dała się we znaki. Roz- 

myciu uległy drogi i tereny nadbrzeżne. — 
Nadomiar złego grad poczynił szkody w ро- 
lu. Niedługim przerwom ulggła również ko- 
munikacja telefoniczna (podobnie jak w mie 

ście). Q szkodach wyrządzonych przez pioru 
prak elacyj. Również 

czy nie uległy us. 

we (boczne), podczas 

h główniejszych ruch odbywał się 

  

W powi: 

  

    

  

       
YBÓR WODY NA WILJI 

wodu uiewy woda na Wilji i Wilen- 
wnie podniosła się. — Do wieczora 

iaia około 0,1 m. poziom wyższy niż 

  

   

   

się należy, że przybór jest 

* * * „ 

j burzy wywrócił s 
m jechała jakaś aa 

jego towarzyszka byli 

  

Tak mężczyzna, jak i 
pijani. 

Tonacych wczas wydobyto z wody. 

      

Odnafezienie zwłok Ś.p. 
K. Wyszyńskiego 

WILNO. W ubiegły czwartek zginął, jak JĄ 

i$my, w nurtach Wiłji w czasie kąpieli 

młodociany syn dyrektora towarzystwa ubez- 

pieczeń „Przezorność” p. Antoniego " Wyszyń- 

skiego. Los zrządził, iż nie zdołano chłopaka 

uratować mini0, iż w tem miejscu pełno bylo 

kapiacej się publiczności, Wypadek ten powi- 

przestrogą zwłaszcza młodzieży, aże- 

by ścisłe stosowała się do zarządzeń wiadz. 

Nieszczęście wywołało powszechne wyra- 

zy współczucia dla dotknietej niem rodziny pań 

stwa Wyszyńskich, tembardziej, iż mimo ener- 

gicznych poszukiwań i wyznaczonej nagrody, 

przez cztery dni nie można było odnaleźć 

zwiok śp. Kazimierza Wyszyńskiego. Dopiero w 

iziałek około godziny 7 rano jeden z ry- 

baków spostrzegł niesione przez fale Wiłji środ- 

ki naprzeciwko folwarku „Zakret“ 

  

   nien być 

    

kiem           

A Jakóba odbędzie się nabożeństwo ża- 
łobne, poczem nastąpi pogrzeb na  cmientarz 
Rossa, 

Śp. Kazimierz Wyszyński był uczniem Gej | 
klasy gimnazjum Zygmunta Augusta i dopiero 
przed tniesiącem przybył z Warszawy do WIl- 
na na stały tu pobyt. 

Zbrodniarz, Który zasnął I przy arordoGanym 
Ponure szczegóły zabójstwa na Trakcie Raduńskim 

WILNO. Okrutna zbrodnia, popełniona na 
Ttrakcie Raduńskim, będzie wkrótce tematem 

rozprawy doraźnej, bowiem poszlakowanych © 
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Stodoła, w której dokonano morderstwa. 

mord, jak i akta sprawy przekazano już wła- 

dzom sądowym. 

Jeden ze sprawców, sąsiad zabitego Par" 

wickiego, robotnik Suckiel, jak już pisaliśmy, 
przyznał się do winy, podając 2 spółników, z 
których Stanisław Paciutkiewicz, syn dozorcy 
przy uł. Zawalnej 28, znany już był policji ja- 
ko niepoprawny rzezimieszek. 

Suckiel, wyraźnie chcąc oszczędzić swego 

ojca (a nie brata jak to poprzednio było poda- 
wane), i wszelkiemi siłami stara się usunąć 
podejrzenie co do jego udziału w morderstwie, 

  

Doreczne święto 6 pułku piechoty Legionów 
W dniu 28 lipca 1933 r, 6 pułk piechoty 

Legjanów obchodzi uroczyście osiemnastole- 
cie swego istnienia. 

Na program uroczystości święta pułkowe- 
go składają się: 

. Dnia 27 bm. o godz. 20,30 — uroczysty a- 
pel poległych 6 p. p. Leg. na boisku sporto- 
wem pułku na Antokolu. 

Gdy zapłoną znicze, na stokach gór Anto 
kolskich, nastąpi odebranie raportu i prze- 
gląd zebranych oddziałów. 

Po przeglądzie zostaną odczytane nazwi- 

ską oficerów, podoficerów i legjonistów 6 
D. p. Leg. poległych w obronie granic Rzeczy 
pospolitej. z 

Po odegraniu okolicznościowych utworów 

przez orkiestrę pułkową odbędzie się cap- 
strzyk na ulicach miasta Wilna. 

W dniu 27 bm. — wstęp dla publicznoś- 

ti na boisko sportowe pułku wolny. 
W dniu 28 lipca rb. o godz. 8,30 komen- 

NTT NOC POECI ССКИЯНСТУКС С УОЕВ DZE OOOREZ PORZ OCS EAKÓRRA 

sowieckiej polityki z lat rewolucji, musi wywołać gwał- 

towny sprzeciw. Ludzie ci nie zgłębiają metody poput- 

dant garnizonu dokona przeglądu pułku na 

placu Piotra i Pawła, poczem o godz. 9,90 
w kościele św. Piotra i Pawła zostanie od- 
prawione uroczyste nabożeństwo. 

Po nabożeństwie o godz. 9,45 dowódca puł 

ku złoży wieniec od całego pułku, na grobie 

śp. biskupa Bandurskiego. 
Defilada pułku odbędzie się o godz. 10.00 

na ul. Kościuszki, którą odbierze komendant 
garnizonu. 

Wspólny obiad żołnierski odbędzie się w 
koszarach Piotra i Pawła o godz. 12,30 z 

udziałem dostojników cywilnych i  wojsko- 
wych. 

Po południu odbędzie się zabawa żołnier- 
ska na boisku sportowem pułku oraz przeć- 
stawienia dla żołnierzy w miejscowych ki- 
nach. 

Więczorem o godz. 21-ej w salonach Ka- 
syna Oficerskiego pułku przy ul. Kościuszki 
18 odbędzie się raut. 

twierdząc, że ojciec nic nie wiedział. 

Morderca jest zupełnie zrezygnowany i wie 

co go czeka. 

Dopytuje się tylko, czy w razie kary śmier- 

ci może liczyć wobec przyznania się do winy, 

na niaskawienie, 

Potworny morderca, który z zimną krwią 
mordował śpiącego człowieka dia 40 zł., drży 

na sama myśl, że zawiśnie na szubienicy, 

Sylwetkę Suckiela charakteryzuje następu* 
jący fakt: będąc w dobrych stosunkach z Par- 
wickim, korzystał niejednokrotnie z jego uprzej 
mości i od kilku tygodni sypiał wraz ze swoja 

późniejszą ofiarą w jego stodaie. 

Tej nocy, kiedy zbrodnię popełniono, Suc- 
kiel przyszedł również do Parwickiego na sia- 
no, a gdy ten zasnął, wezwawszy spólników, 

dokonał swego ohydnego czynu. 

W trakcie dałszego śledztwa okazało się, 

że zabójcy nie zostali wcale spłoszeni, a najspo- 
kojniej ograbiwszy swą ofiarę, Odeszli. 

Jeden tylko Suckiel pozostał sam w stodole 
i jakgdyby nigdy nic, ułożył się do snu i prze- 
spał tak aż do rana. 

Dopiero około godziny 5, gdy w stodole 
rozwidniło się, morderca zauważył rękę Par- 

wickiego, wystającą ze źle zasypanej jamy. 
Odkrycie to tak dalece przeraziło go, że 

zapominając o wszelkich środkach ostrożności, 
gnany panicznym strachem, wybiegł jak nie- 
przytomny ze stodoły, kierajac się do domu. 
Ucieczkę zauważył przypadkowo sąsiad i gdy 
zbrodnię ujawniono, podzielił się ze swem $ро- 
strzeżeniem z policją. 

Z uwagi na to, że Parwickiego zasypano 
jeszcze żywego, niewykłuczone jest, że usiło- 
wał on wydastać się z opresji, lecz zdołał PY: 
swobodzić tylko rękę. ` 

Mordercy nie spodziewałi się, że zbrodnia 
zostanie tak prędko ujawniona, tembardziej, że 
było wiadomo, że Parwicki miał w tych dniach 
wyjechać na wieś, gdzie przebywa jego 10- 
letnia córeczka. ` 

W takich warunkach nieobecność kowala 
można było łatwo wytłumaczyć. Traf jednak 

zrządził, że trup zamordowanego zauważony 
został w dwa dni po zabójstwie, co tak zasko- 
czyło Suckieła, że już w pierwszej chwili, gdy 
tylko przybyła policja, zachowaniem się swen: 
'wzbudząt jaknajdałej idące podejrzenie, tem- 
bardziej, że przedwczesna ucieczka ze stodoły 
zdradziła go z kretesem. 

  

Zwłoki Parwiekiego po odkopaniu . 

  

względny spokój i powolne tempo przeobrażań. Tam 

śmiały kompromis polityczny nie owocuje odrazu, nie 

WAŻ w 

KAZIMIERZ WYSZYŃSKI 
Uczeń klasy VI Gimnazjam imienia Króla Zygmunta Augusta w Wilnie 

Zmerł śmiercią tragiczną dn. 20 lipca 1933 r. w wieku łat 15, 

Nabożeństwo żałobne odbędzie się dnia 25 b. m, o godz. 9 m. 30 
Tato wkościełe św. Jakóba poczem nastąpi wyprowadzenie zwłok i pogrzeb 

ua cmentarzu Rossa, 

O czem zawiadzmisją pogrążeni w głębokim smutku. 

PPOZKE, ROMEPONA ROZA 

Autobusy na 

    

trzech K 
Miedociągnięcia w komunikacji zamiejskiej 

WILNO. Serja ostatnich katastrof aulobu- 
sów, utrzymujących komunikację zamiejską, 

jest jaskrawą ilustracją opłakanych warunków 

bezpieczeństwa w jakich komunikacja ta się od 

ja, narażając Bogu ducha winnych pasaże- 

na ryzvko połamania sobie kos: z racji 
katygourego niedbalstwa obsługi i właścicieli 

stu: yx <hotów, które więcej nadają się da 

muzeów, niż do utrzymywania ruchu podmiej 

skiego. +» 
Stan rzeczy panujący obecnie w naszej ko- 

munikacji zamiejskiej, robi wrażenie kompletnej 
anarchji, którą jak najszybciej należy zlikwido- 
wać, a wówczas niewątpliwie nie będą miały 
miejsca takie wypadki, że tuż po ruszeniu ze 
stacji, autobus wpada na drzewo z powodu de- 

iektu kierownicy, lub odpada mu koło. 
Niemniej opłakanie przedstawia się rów- 

nież kwestja opłat za przejazdy oraz sposób 
ich pobierania. Oto np. pasażer jadący do Po- 
nar z reguły musi opłacać bilet do Landwarowa 

  
  

   

  

pod niewinnym pozorem braku odpowiedniego 
bioczku z biletami. jeżeli zaś ktoś odważy się 

zwrócić panu konduktorowi na to uwagę, 

raża się na wysiuchanie ordynarnych wymyS- 

lań, zakończonych propozycją wysadzenia z 

wozu. Podobnie traktowane są bilety krajo- 
znawcze. Przedsiębiorcy autobusowi uważaja 

pasażerów jadących za tymi biłetami za pasa- 

żęrów drugiej klasy i odpowiednio do tego trak 

tują. я 
To samo da się powiedzieć o rozkładzie 

jazdy który wiaściwie istnieje tylko na papie- 
rze, a w rzeczywistości autobusy kursują jak 
Bóg da i pasażerowie się zbiorą. 

Ten stan rzeczy w komunikacji zamiejskie) 
stanowczo wymaga najknajszybszego wkrocze- 

nia odpowiednich czynników, które poza ure- 
gułowaniem takich kwestyj jak bezpieczeństwo, 
taryfa, przystanki oraz stałą kontrolę zapewni- 
łyby ład i porządek. 

  T 
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Podstepne ograbienie mieszkania 
Złodziej udając sekwestratora upewnił się nasamprzód, że 

łokatora niema w domu 
WILNO. Niezwykie zuchwałą Kradzież po- 

pełniono przedwczoraj na ulicy Szopenowskiej 

Nr. 1, kiedy to w biały dzień podstępnie ogra- 
biono mieszkanie urzędnika kolejowego Z. Go- 
wortka. 

Tuż przed kradzieżą w godzinach poran- 
nych do dozorczyni domu zgłosił się jakiś nie- 

znajomy, który podając się za sekwestratora о- 
świadczył, że musi niezwłocznie doręczyć Go- 
wortkowi upomnienie podatkowe.  Dozorczyni 
wyjaśniła sekwestratorowi, że Gowortko wraz 
z żoną wyjechał za miasto, zaś matka jego jest 

w kościele i nie wróci do” domu przed połud- 
niem. 

Po zapewnieniu, że przyjdzie potem, rze- 
komy sekwestrator odszedł, 

W kilka minut po tej wizycie przed wei- 
ście frontowe zajechała fura z 3 osobnikami, 

którymi byli złodzieje, Otworzyli oni przy po* 
mocy wytrycha drzwi od mieszkania Gowortki, 
Spakowali cenniejsze rzeczy, poczem załado- 
wawszy to wszystko na turę, nie zatrzymani 
szybko odjechali. 

Sasiedzi byli pewni, że Gowortko wypro- 

wadza się na letnisko, więc nie zdziwiłi się, że 
wynoszono rzeczy. 

Dopiero po powrocie Gowortków do domu: 
podstęp ujawnił się, 

Policją poszukuje sprawców kradzieży, tem 
bardziej, że zabrane przedmioty oceniane są na 
przeszło tysiąc romai 

Zbrednicze strzały pod Turgielami 
Młodociany wychowanek na czele zbójów 

WILNO. W niedzielę w nocy do mieszka- 
nia Jana Korzeniowskiego we wsi Ganczarowsz 
czyzna gm. turgielskiej wtargnęli przez okno 
jacyś osobnicy, którzy oddali do leżących w 
łóżkach Korzeniowskiego i jego żony szereg 
strzałów z karabinu, raniąc ich w ręce. 

Napastnicy widząc, że Korzeniowscy są tyl- 
ko ranni, rzucili się na nich z nożami w rę- 
kach i zadali szereg głębokich ran. 

Ponadto Korzeniowska otrzymała głęboki 
cios siekierą w głowę. 

jęki rannych usłyszeli sąsiedzi, którzy po- 

śpieszyli ofiarom napadu z pomocą. 
Korzeniowską w stanie beznadziejnym 

przewieziono do szpitała w Szumsku. 

Co do przyczyn i uczestników napadu Ko- 
rzeniowski zeznał, że dopuścił się tego na tle 
zemsty jego wychowanek 20-letni Antoni Kisiel. 

Chłopiec mimo upomnień nie chciał praco- 
wać, a ostatnio coraz częściej przystawał z róż- 
nymi podejrzanymi osobnikami i w dodatku roz 
pił się. 

Korzeniowscy po bezskutecznych próbach 
skłonienim wychowanka do zerwania z próż- 

niactwem, zagrozili mu wydziedziczeniem. 

Kisiela to tak rozwścieczyło, że zapowie- 

dział zemstę i właśnie onegdaj w nocy dobraw- 

szy sobie spólników, napadł na swych opieku- 
nów. 

Bandytę aresztowano, zaś za innymi spraw 
cami wszczęto poszukiwania. 

Gėrą Wilno 
Ostatnia statystyka wykazuje, že przyros“ 

ludności w Polsce, w pierwszym kwartale r. 

b. wynosił 80.845 osób. Z tego na wojewódz- 
two warszawskie przypada 3399, na łódzkie 
2843, a na wileńskie — 4324, W Warszawie 
natomiast stwierdzono ubytek o 832 osoby 

Jest to t. zw. przyrost naturalny: 

dochód, znaczy się — netto. Górą więc Wil- 
no! Górą kresy! W epoce kryzysu i spadku 
przynajmniej jedna gałąź produkcji rozwija 
się i stokrotnie procentuje. A warszawiacz- 

ki do niczego: klapa kompletna. 

  

     

  

  

AN TIE EA AROS NARIAI) KI I II TAS BSS METIN 

pieczenstwem, jakie przynieščby  mogto  dla Żydów 

zwycięstwo Sowietów na Bliskim Wschodzie. Ten 

Scy będą jeszcze, i w sposób równie bezpłodny, 

oskarżać bolszewików na innej emigracji, że „ukra- 
dli* im ich hasła i że tylko dzięki temu zwyciężyli. 

Narazie ostateczna rozgrywka jest daleka. Narazie są 
to „poputcziki“. 

Otóż Żydzi, powiedzieliśmy, są objektem naj- 
silniejszych ataków nacjonalizmu arabskiego, tem sil- 
niejszych, że jak dotąd zupełnie  bezskutecznyca. 
Założenie żydowskiego „„home'u* w Palestynie, ist- 
nienie osiedlnictwa żydowskiego w tym kraju, przy- 

szły jego rozwój, — wszystko to łączy się w umysłach 
arabskich najściślej z przybyciem Anglików, z okupa- 
cją angielską, z pozostaniem Anglików nad Jordanem. 
Cóż za klasyczny, idealny wprost, punkt zaczepienia 
do agitacji antyangielskiej, sprawa żydowska! 

Raz wstąpiwszy na tę drogę, musi komunizia 
brnąć dalej. Musi zwrócić się przedewszystkiem prze- 
Ciw kolektywnej kolonizacji żydowskiej. Kolektywnej, 
nie prywatnej. Dlaczego? To bardzo proste. Kolektyw- 

na kolonizacja arabska jest tą formą, której najbardziej 

nienawidzą Arabowie. Przy kolonizacji prywatnej bar- 

dzo często Arab znajduje zatrudnienie na kolonji Ży- 

da, kolonizacja prywatna jest tą formą, która wprowa- 
dza do kraju mniej Żydów, a więcej ich kapitału, przy 

iniacizai prywatnej, rozrodczość jest mniejsza miż 

į 

! 

‚ 

kibucach.. Kiedyś łatwiej będzie usunąć żydowskiego 
łarmera, niż żydowską wieś. Istnieje dziesięć przy- 
czyn, dla których właśnie ta forma jest i musi być 

dla nacjonalizmu arabskiego bardziej nienawistną. Ko- 
munizm przyjąwszy ów nacjonalizm muftich i efen- 
dich za sprzymierzeńca, za poputczika, uznawszy, że 

rozbudzenie nacjonalizmu przyśpieszy automatycznie 
dzień wybuchu Konfliktów klasowych, musiał logicz- 
nie iść po jego linji, i zaszedł aż tam, gdzie ta linia 
tworzy front przeciw... innemu komunizmowi. 

mA 

Ale jest to polityka, która u najzagorzalszego 
_Tezytelnika Marksa, a mniej obeznanego z metodami 

"munisty, ta wiadomość miłą nie była.   

czikostwa, widzą tylko, że w swej walce z Anglją, 

bogoburcze i proletarjackie państwo sprzymierza się 

z klerykałami i kapitalistami, z obozem „czarnej reax- 

cji*. Ludzie ci widzą, że na drodze Sowietów w Azji 

leży zburzenie Palestyny sjonistycznej, tego: kibucu, 

moszawu, kolonii, gdzie znałeźli schronienie, gdzie są 
szczęśliwi. Ludzie ci, im przychylniej byli ongiś, na- 

strojeni dla ZSRR, tem bardziej stają mu się "rOdZY, 

gdyż prócz upatrywania w nim wroga narodowego, wi- 
dzą w nim jeszcze człowieka, który sprzeniewierzył 

się swej wielkiej idei, idei, którą sami poniekąd czcili. 

Ta „wspólna droga z muftimi i efendimi, kompromi- 

tuje komunizm więcej, niż wszystkie wiadomości 

o sprzeniewierzeniu partyjnych pieniędzy przez małe- 

go komunistę w Baranowiczach, Suwałkach. Trzy la- 

ta temu, wybitny komunista sowiecki, Tatar, poseł na 

jakimś ze wschodnich dworów odbył rytualną, przepi- 

sową, pielgrzymkę mahometańską do Mekki. Nasza 

prasa żartowała sobie poczciwie z tego bezbożnika, 

który oto „z modlitwą Araba był w gmachach Kaaba, 
odwiedzał Proroka Grobowce", nasza prasa podawała 
szczególiki o tem, ile to razy czerwony pątnik musiał 
się kiwać nabożnie, gdzie i kiedy przyklęknął przy- 

kładnie. Nas to bawiło. Ale przyznajmy, że o ile nas 

mało obchodzi, czy komunizm idzie na najśmieszniej- 

sze kompromisy, czy nie, to jednak dla ideowego, choć 

niekoniecznie jeszcze podporządkowanego ZSRR ko- 

Otóż na azja- 

tyckim wschodzie takie, podobne, rzeczy, przynosi każ- 
den dzień. "Metoda współpracy z poputczikiem poszła 

tam bardzo daleko. Ale zastosowana w tych warun- 

kach, przynosi więcej szkody, niż pożytku? Dlaczego? 

Oto, gdy poputczików wyszukiwano w ogniu rewolu- 

cyjnych walk rosyjskich, to samo tempo zmian uzasad- 

niało konieczność „załamywania linji partyjnej”, to 

inne zdarzenia pokrywały sobą niebawem wrażenie 

owych „sałto mortale* Na Bliskim Wschodzie jest   

wydaje tak szybkich, tak wspaniałych rezultatów, co 

w Rosji lat 1917 — 1923. Stąd jest i trudniejszy do 

obronienia w oczach komunisty. 

Rosja oglądana od Europy, to Rosja opanowa- 

na przez komunizm, Rosja, gdzie interesa rosyjskie są 

podporządkowiane najzupełniej interesom doktryny 

Marksa. Ale Rosja oglądana od Azji, ой Bliskiego 

Wschodu, — to inna Rosja. To kraj, gdzie państwo, 

maszyna polityczna, państwowa, opanowała bez resz- 

ty naukę marksistowską, uczyniła z niej narzędzie do 

swoich celów, narzędzie, którem się zgoła niekrępuje, 

które używa obok szeregu inych narzędzi. Dwukrotnie 

usłyszałem w mej podróży brzemienne w treść porów- 

nanie: komunizm — to prawosławie Rosji sowieckiej. 
Właśnie tu, na Wschodzie tureckim, prawosławie by- 

ło tyle razy krzewione, przez Rosję, szły na to wiel- 

kie sumy, miało to eele polityczne... Prawosławie by- 

ło w dybach moskiewskiego cezaropapizmu, było na- 

rzędziem rosyjskiej racji stanu. Ale było niemniej ofi- 

cjalną, nadrzędną doktryną. Dziś komunizm i w jed- 

nym i w drugim. i w trzecim wypadku, zajął miejsce 

prawosławia. Cel ° natomiast Rosji w Azji pozostał 

ten sam: rozbić Angiję. Może zmieniły się wewnętrz- 
ne przyczyny tego celu, ale cel jest ten sam i wszyst- 

kich to uderza. Nacjonałizm arabski jest tu lepszem 

jeszcze od komunizmu narzędziem. Teorja wywoła- 

nia rewolucji narodowej, by ją potem przemienić na 
klasową, zwyciężyła w całej pełni. Oto wielkie linje 

problemu. — Ale z tych wielkich linij mały Żyd, osad- 

nik, ogarnia, zatrzymuje tylko jedno: że komunizm, Ro- 

sja, zwalcza osadnictwo żydowskie w Palestynie. 

Mniejsza dlaczego: istotnem dlań jest, że zwalcza. 

Paradoksy polityki sowieckiej w Azji wymaga- 

ją szyfru. Ale jednej rzeczy tłumaczyć zato nie trze- 

ba: że niebezpłeczeństwo arabskie, jakieby ono nie 
było, będzie zawsze niczem, w porównaniu z niebez-   

moment będzie Palestyny zagładą. 

To, co usilnie zwalcza dzieło odbudowy Kraju 

Izraela, zwalcza i na codzień i na przyszłość, to Rosja 

Sowiecka. W swych rachubach wzięła ona pod uwagę, 

że lepiej zaskarbić sobie łaski miljonów Arabów, 12 

200.000 Żydów palestyńskich. Przerachowała się tu 

ogromnie: Palestynę odbudowują nie tylko ci Żydzi, 

co w niej już są. Odbudowują ją wszyscy Żydzi świa- 

ta, odbudowuje kilkanaście miljonów. Dla tych mas 

jest to dzieło największe w dobie obecnej, tak wielkie, 

jak dla nas niegdyś odzyskanie Niepodległości. Ten 

co im staje na przeszkodzie, staje się ich największym 

wrogiem, choćby nawet mie wiedzieć jak silne były 

węzły dawnej przyjaźni. Żydostwo było wiernym 

sprzymierzeńcem wszystkich ruchów rewolucyjnych 

zeszłego i obecnego wieku.  Żydostwo asymilowane 

stało nieuchronnie po rewolucyjnej stronie barykady. 

Żydostwo sjonistyczne weszło na teren, gdzie znalazło 

się pod obstrzałem rewolucyjnej Rosji. I musiało utwo- 

rzyć przeciw niej iront. 

Jest to jedna znajwiększych rzeczy, jaką Palesty- 

na wniosła, jest to zapowiedź, początek zmiany całej 

polityki, możnego (jak wykazała historja) narodu. Są 

to rzeczy brzemienne konsekwencjami nietylko na Bli- 

skim Wschodzie, ale wszędzie, tam gdzie są Żydzi. 

Do niedawna jedyną gwiazdą świecącą nad nędzami 

ghetta, była czerwona gwiazda komunizmu: gdy wscho- 

dziła przy niej inna gwiazda, sześcioramienna, sjoń- 

ska gwiazda narodowego odrodzenia, nie wiedziano, 
że wschodzi do walki z tamtą o rząd dusz swego na- 

rodu, i że ta walka będzie olbrzymią. Dziś znajduje 

się ona jeszcze w swem poczęciu. Ale już dziś przepro- 

wadziła żydostwo na szlaki, któremi nie stąpato od 
czasów niepamiętnych. Dziełu palestyjskiemu nie gro- 

żą noże arabskie, grożą armaty sowieckie. 

Ksawery Pruszyński.



  

  

Gwałciciel córki i mordercz zięcia 
osadzony w więzieniu 

WILNO. Ohydny typ z gminy raduńskiej, 
gwałciciel córki i morderca zięcia, 47-letni Wła- 
dysław Piotrowski został wczoraj osadzony w 
więzieniu. 

Jak pisaliśmy wczoraj, Piotrowski będąc 
ojcem dziecka swej córki, obawiając się zde- 
maskowania ze strony zięcia, uśmiercił go, 

markując jego wyjazd na Litwę, 
Obecnie wobec ujawnienia zbrodni znane 

są szczegóły z zachowania się zabójcy wobec 
córki i okoliczności zamordowania Wojciuno- 

wicza. 

Dziewczyna ma obecnie 206 lat i już w 15 
roku życia została przez ojca zgwałcona. Gdy 
zaszła w ciążę, wydano ją zamąż, lecz zbrod- 

niczy ojciec nadał ją zmuszał do uległości. Wi- 

dząc jednak, że zięć stoi temu na przeszkodzie, 
umyślił usunąć go. 

W początkach listopada r. ub. Piotrowski scac 
mimo że był znany w okolicy z posuniętego do 

ostatnich granic sknerstwa, zaprosił zięcia i 

syna do Rudziszek do szynku, gdzie uraczył 

ich wódką. 
W drodze powrotnej do domu, gdy Woj- 

*ciunowicz całkiem pijany zasnął na wozie, Pio- 
trowski wraz z synem zabili go kłonicą, a na- 
stępne zakopali trupa w polu. й 

Sprawa wydała się z chwilą aresztowania 

młodego Piotrowskiego, który wyznał całą 
prawdę. 

Również Wojciunowiczowa przyznała się, ż 

że została zgwałcona przez ojca. 

Echa strzałów na poczcie w Postawach 
WILNO. Przypuszczenia co do romantycz- 

nego tła onegdajszego tragicznego wypadku 
na poczcie w Postawach, znalazły całkowite 
potwierdzenie. 

Zabójca i samobójca w jednej osotie, 22- 
letni Bronisław Andruszkiewicz jest  stałyr1 
mieszkańcem Wilna (Sygnałowa 26) i ostatnio 
przebywał w Głębokiem. 

Po zwołnieniu ze stanowiska teciinika pocz 

Cały zarząd 

towego, mając wolny czas coraz częściej na- 

chodził i niepokoił urzędniczkę pocztową w Po- 

stawach Bronisławę Gryszkiewiczową, w któ- 
rej rzekomio kochał się. Wreszcie gdy Grysz- 

kiewiczowa stanowczo nie zgodziła się nawet 
widywać Andruszkiewicza, ten umyślił zemstę. 
Pięć strzałów położyły ją trupem na miejscu, 

szóstym strzałem w skroń zabójca odebrał so- 

bie życie. 

w areszcie 
Echa nadużyć w Kurzeńcu 

WILNO. Przed kilku tygodniami pisaliśmy 

o aresztowaniu w Wilnie Mikołaja Daniłowa, 
który sań zgłosił się do policji i zeznał, że peł- 
niąc funkcje rachmistrza w Kasie Stefczyka w 
Kurzeńcu, przywłaszczył stopniowo 16 tysięcy 
złotych i roztrwonił je. 

Jak wykazały badania ksiąg, Daniłow do- 
puszczał się defraudacji w ciągu długich 6 tat 
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KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 
GICZNEJ USB W WILNIE. 

Z DNIA 24 LIPCA 
Ciśnienie średnie: 760. 

"Temperatura najwyższa: 26. 
"Temperatura średnia: +19. 

Temperatura najniższa: 15. 
Opad: 38 mm. Šia ы 
Wiatr: południowy. 
Tendencja: stan stały. 
Uwagi: w południe burza z silną ulewą 

PROGNOZA POGODY P.I.M.-a 

na dzień dzisiejszy: 
Pomorze, Wileńskie, Polesie, Podole, Wo- 

tyń, Wielkopolska Wschodnia i Tatry — naj- 
pierw zachmurzenie zmienne z przelotnemi desz 
czami, potem dość pogodnie. Lekkie ochłodze- 
nie. Słabe lub umiarkowane wiatry północno - 
zachodnie i zachodnie, na wybrzeżu chwilami 
porywiste. W pozostałych dzielnicach pogoda 
stoneczna i ciepła przy słabych wiatrach pół- 
nocno-zachodnich i zachodnich. 

wschód słeficz g, 3,18 

Zachóć słońce g 7,32 
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— Zniżka cen chleba. Starostwo Grodzkie 

2 dniem 25 lipca ustaliło następujące ceny na 

chleb: pytlowy biały 50 proc. żytni 38 gr. 

sitkowy 33 gr., razowy żytni 27 gr. Winni Żą- 
dania lub pobierania cen wyższych od ustalo- 

nych, będą karani w drodze administracyjnej 

  

aresztem do 6 tygodni lub grzywną do 3.000 , 
złotych. vei gr : Ka 

BAI MIEJSKA. 

— Saurer — Arbon. Rokowania między 

Arbomem i Saurerem w sprawie przejęcia przez 

Saurera komunikacji autobusowej są jakoby 

już na ukończeniu. Podobno uzgodniono już 

warunki, na jakich Saurer przejąłby większość 

akcyj wileńskiego „Tommaka”, stając się ter 

samem głównym akcjonarjuszem. Na ukończe- 

nie tych pertraktacyj oczekuje również magis- 

trat. Porozumienie między Saurerem i Arbonem 

byłoby jednoznaczne z rozwiązaniem sprawy ko 

munikacji w Wilnie. Magistrat ze swej strony 

porozumiał się już z Saurerem i uzgodnił głó- 

wne wytyczne, na jakich zawarta byłaby nowa 
umowa. Głównym i zasadniczym punktem tej 
umowi jest kwestja opłaty rocznej, jaką na 

rzecz miasta musiałaby być wniesiona. Obie 

strony jednak doszły już do porozumienia. Sau- 
rer wpacałby miastu rocznie 5 procent od obro- 
tu, przyczem ustalone ma być pewne minimum. 

Otóż magistrat upiera się przy minimum „100 

tysięcy złotych. Saurer skłonny jest dać nieco 

mniej, jednak i ta rozbieżność da się łatwo u- 

sunąć. W ten sposób kwestja komunikacji au- 

tobusowej, która już od szeregu miesięcy jest 

najaktualniejszym problemem samorządu wileń 

skiego — znalazła się w chwili obecnej w prze- 
dedniu definitywnego załatwienia. į 

Czynniki miejskie liczą, że zawarcie umo- 
wy z Saurerem może nastąpić w kilku najbliż- 
szych tygodniach. 

— wodociąg na Kopanicy. W początkach 
sierpnia magistrat podejmie roboty nad prze- 
prowadzeniem 'wodociągów na ul. Kopanica.— 
Roboty potrwają kilka tygodni. 

— Ruch kołowy na Popowskiej, Wobec u- 
kończenia robót kanalizacyjnych na ul. Popow- 
skiej, z dniem dzisiejszym na tej ulicy otwarty 

zostanie ruch kołowy. 

— Zamknięcie rynku. Z powodu święta 
pułkowego 6 pp. Leg. w dniu 28 bm., odbędą 

się uroczystości pułkowe na placu św. Piotra 
i Pawła. W dniu tym na wspomnianym placu, 
rynku nie będzie. Przyjeżdżające na rynek fur- 
manki kierowane będą na inne rynki. 

— Wznowienie prac w gmachu Archiwum 
Państwowego. Od kilku dni wznowione zostały 
pod kierownictwem Dyrekcji Robót  Publicz- 

I TEE ROTRANS JEZORO WEEKS GROTA SKORO BOY AEGEE 

Wydawca Stasisław Mackiewicz. 

i aż dziwne, że nikt dotychczas nie zwracał na 
to uwagi. 

W związku z tem aresztowano 'cały zarząd 
Kasy Stefczyka w Kurzeńcu, ponieważ trudno 
sobie wyobrazić, aby Daniłow jako nie wcho- 
dzący do zarządu, funkcjonarjusz biura Kasy, 

mógł sam dopuszczać się defraudacji. 

  

nych w Wilnie prace w przyszlym gmachu Ar- 
chiwum Państwowego przy ulicy Teatralnej. 
Mianowicie przystąpiono do otynkowania ścian 
machu od zewnątrz oraz do naprawy uszko- 

ń w ofynkowaniu wewnętrznem, spowodo- 

wanych przez mrozy. jednocześnie dokonywa- 

ne są prace nad przeprowadzeniem instalacyj 

elektrycznych wewnątrz gmachu.  Zatrudnio- 

nych przy tych pracach jest około 40 robotni- 

r. Ponieważ wykończenie gmachu przy uli- 

cy Teatralnej ściśle się łączy ze sprawą uwol- 

nienia zabytkowego kościoła po-Franciszkań- 
skiego przy ulicy Trockiej, w którym ulokowa- 

ły Archiwum władze zaborcze, wznowienie ro- 

bót końcowych nad prawie gotowym już gma- 
chem przy ul, Teatralnej zapowiada rychłe u- 

wolnienie wspomnianego kościoła. 
Zabiegi o uwolnienie kościoła Franciszkań- 

skiego trwają już od lat zgórą dziesięciu. Mi- 

mo życzliwego stanowiska władz, sprawa ta 

przewlekała się stale na skutek piętrzących się 

coraz to nowych trudności technicznych į fi- 
nansowych. Miejmy nadzieję, że tym razem u- 

wieńczy ją powodzenie i krzywda zadana przez 

wroga, zostanie nareszcie naprawioną ku rado- 
ści całego katolickiego Wilna. (i) 

ŻYDOWSKA 

— Wyniki wyborów do kongresu Sjonis- 

tycznego w Wilnie. Z 4400 uprawnionych do 

głosowania w Wilnie, głosowało 3.000 osób z 

wynikiem następującym: 
Lista Nr. 1 sjoniści ogólni: 240 głosów. 

Lista Nr. 2 Al Lewonot (ugrupowanie Got- 

lieba) 60 głosów. 

Lista Nr. 3 Mizrachi (ortodoksi) 261 gł. 

Lista Nr, 4 Rewizjoniści (odłam Gross- 
mana) 94 głosy. 

  

   

  

    RóG ków 

Lista Nr. 5 Liga Pracującej Palestyny (so- 
cjaliści) 1564 gł. (51,1 procent z ogólnej licz- 

by złożonych głosów). 
Lista Nr. 6 Rewizjoniści Żabotyńskiego 

832 głosy. SK! 7 mash 

Lista Nr. 7 Histadruth (socjaliści lewica) 
1 głos, : i ŚW (K.) 

® r ' 5 

TAŃIENYCTO"WTTJX" RÓŻNE 
— Podatek przemysłówy. W dniu 15 pca 

upłynął termin płathości lszej zaliczki na po-. 

czet podatku prżemysłowego od obrółu za rok 

1933. ` ч * 

--Kiedyty dla rzemłosia. Izba Rzemieśl- 
ńicza w Wilnie podaje do wiadomości zaintere- 

sówanych, iż Bank Gospodarstwa Krajowego 
w dalszej kolejności przydzielił kredyty dla 
rzemiosła Komunałnym Kasom Oszczędności 
na terenie powiatów brasławskiego, oszmiań- 
skiego, dziśnieńskiego, święciańskiego i postaw 
skiego. Podania należy składać na ręce prze- 
wodnicących Komitetów Rozdzielczych powo- 
łanych w każdym powiecie. 

Wszelkich informacyj w sprawach związa- 

nych z kredytem udzielają cechy i związki rze- 
mieślnicze. ; 

— Wycieczka campingowa do Podbrodzia, 
Dnia 30 lipca, w niedzielę, o godz. 8 rano wy- 
ruszy z Wilna do Podbrodzia wycieczka cam- 

ping'owa. Powrót z Podbrodzia o godz. 18,50, 
przyjazd do Wilna o godz. 20tej. 

Wycieczkowicze, niczem nie skrępowani, 

spędzą cały dzień w Podbrodziu, gdzie korzy- 

stać mogą z plaży i kąpieli w Żejmianie. 
Obiad wojskowy (z kotła żołnierskiego) z 

dwóch dań 90 groszy. 
Przejazd w obie strony w klasie III 3 zł. 
Zapisy przyjmuje Polskie Biuro Podróży 

„Orbis* w Wilnie ul. Jagiellońska 1 tel. 8-83. 

TEATR I MUZYKA 
— TEATRY MIEJSKIE ZASP W WILNIE. 

Teatr Letni — ostatnie przedstawienia „Jima i 
Jilla*. Ceny niższe od dotychczasowych. Dziś, 

wtorek 25 bm. o godz. 8,15 w. jedno z ostat- 

nich przedstawień wspaniałej komedji muzycz- 
nej „Jim i Jil*, w premjerowej obsadzie z H. 
Kamińską, M. Węgrzynem w rolach głównych 
oraz świetna para baletowa pp. Edyta Pfeifer 
i Zenon Leszczewski na czele. 

Zaznaczyć należy, iż na te trzy ostatnie 

przedstawienia (wtorek 25, jutro środa 26 i 

pojutrze czwartek 27 bm.) ceny zostały usta- 
lone od 3,99 zł, (rząd pierwszy) do 0,40 zł. 

Ryzykowna ze względu na duże koszty i- 

nicjatywa teatru zmieniająca ceny miejsc — 

zostanie skwapliwie powitana przez tę część 

publiczności, która czekała zniżki. „Jim i Jill" 

po tych cenach będze grany 3 razy. 
Występy Malickiej i Sawana w Bernardyn- 

Precz z rekordami 
Niema dnia, żeby ktoś nie utonął. Nie po- 

  

    

        

magają Środki zapobiegawcze,  siosowanc 

przez władze ani ostrzeżenia, drukowane 
wielkiemi literami i umieszczane w miej- 

nie pomaga naw 

  

iennikarska kronika wypadków, która 
yjno - wołowemi czcionkami pragnie zwr 

cić uwagę nieopatrznych amatorów kąpieli, 

na przykładzie topielców pouczyć ich, jak 
zdradliwą jest nęcąca roztocz wodna. 

Jeżeli tonie małe dziecko — trudno: moż- 
na przypuszczać, że było jeszcze niepiśmiea- 

ne — nie czytało et; albo było sierotą, 

bez opieki; albo n lekkomyślnych rodzi- 
sów, których należałoby również potopić. Ale 

? Dlaczego to 
stanowią chyba naj 

ludności, W w 
zytania i sportów, 

również pływanie. 

  

   

  

       

   
   

    

  

   
   

    
śród których obowiązuje 

A może toną dlatego, żeby policja rzeczna 
nie zgnuśniała, żeby wciąż miała eoś do ro- 
boty? Jest w Wilnie pewien policjant — na- 
zywa się Rynkiewicz — który uratował już 
kilkanaście osób, ustanawiając w tej dziedzi- 
nie swego rodzaju rekord. Obecnie wysuwa 
się nowa gwiazda: posterankowy 6-go0 komis. 
Bolesław Menich. Wczoraj człowiek ten ura- 
tował odrazu dwóch tonących — żołnierza i 
młodego chłopea. Może Menich chce pobić 
rekord Rynkiewieza? Może pomiędzy nimi 
rozpoczynają się zawody o mistrzostwo? W 
takim razie ws: y kąpiący się powinni po 

aby Menich i Rynkiewicz nie zdo 
byli już ani jednego punktu. 

SPORT 
WIECZOREK BIJE REKORD POLSKI 

W PIĘCIOBOJU 
Doskonały wieloboista wileński Wieczorek 

ustanowił w' niedzielę w Wilnie nowy rekord 
Polskiw pięcioboju, osiągając 3832,355 punktów 
Dotychczasowy rekord należał również do Wie- 
czorka i wynosił 3828,995 punktów. 

W poszczególnych konkurencjach Wieczo- 
rek osiągnął następujące wyniki: Skok w dal 
693, rzut oszczepem 51,88, rzut dyskiem 40,13, 
200 m. 23,5 sek., 1500 m. 4:58,5 sęk. 

  

  

        

ce. Już w piątek dnia 28 bm. Teatr Letni goś- 
cić będzie znakomitą artystkę Marję Malicką, 
która przybywa na gościnne występy, w to- 
warzystwie swego męża Zbyszka Sawana z 
przepiękną szutką Nicodemi'ego pt. „Cień”. 

Kreacja M. Malickiej w roli Joanny jest 
jednym z najpiękniejszych jej sukcesów artys- 
tycznych, którym Malicka elektryzowała stoli- 
cę, grając tę rolę w Teatrze Narodowym zgórą 
100 razy. Do Wilna znakomici ci goście przy- 
bywają z gościnnych występów w Łodzi. 

Wystawienie „Cienia* w Wilnie uległo od- 
roczeniu z powodu fenomenalnego powodzenia 
tej sztuki w Łodzi. Wilno, które umie cenić 
prawdziwe talenty, znajdzie w występach Ma- 
lickiej i Sawana prawdziwą ucztę artystyczną. 
Bilety od jutra w kasie zamawiań. Premjera w 
piątek 28 bm. o godz. 8,15 wiecz, 

Teńtr muzyczny „Lutnia”, „Królowa nocy” 
D.iś w dalszym ciągu bawić i rozśmieszać bę- 
dzie widownię Teatru „Lutnia* arcywesoła 9- 
peretka W. Kollo „Królowa nocy”, która zdo- 
była sobie ogólne uznanie i cieszy się niesłab- 
nącem powodzeniem. Wykonawcy ról głów- 
nych: B. Halmirska (rola tytułowa), M. Ga- 
briellii Z. Molska, K. Dembowski, E. Gliński, 
W. Szczawiński, M. Tatrzański i K. Wyrwicz- 
Wichrowski — są przedmiotem codziennych о- 
wacyj ze strony publiczności. Efektowne tańce 
i ewolucje urozmaicają to ze wszechmiar barw- 
ne widowisko, Ceny miejsc najniższe od 25 gr. 
do zł. 2,90. Początek o g. 8,30 w. 

„Szaleństwa Coletty*, Przepiękna operet- 
ka R. Stolza „Szaleństwa Coletty* wznowio- 
ną zostanie w czwartek najbliższy 27 bm. w 
obsadzie premjerowej z Mary Gabrielli, wytwor 
ną odtwórczynią roli głównej. W wykonaniu 
tej operetki bierze udział cały personel artys- 
tyczny oraz zespół baletowy, Reżyserja M. Ta- 
trzańskiego, SI 3 mi 

moge - ; E as aido 
CO GRAJA W KINACH? | 

HELIOS — Poskromienie złośnicy. 13 

PAN — Kobieto, nie grzesz! 
CASINO — Z rozkazu księżniczki 
LUX — Odrodzenie. Г 
ADRIA — Na podniebnym šzlakū. 

ŚWIATOWID Zabójstwo o Świcie i 
Straszna noc. 
= 

  

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
— Okradzione mieszkania, Na 1.800 zło- 

tych okradziono mieszkanie Szymona Sznajde- 
ra przy ul, Potok 16. Złodzieje zabrali mu całą 
garderobę męską i damską oraz bieliznę i inne 
drobne rzeczy. 

— Maszynę do szycia Singera oraz gar- 

derobę męską i damską skradziono z mieszka- 

nia Zygmunta Gawortka przy ul. Szopena 1. 
Okradziony poniósł szkodę na przeszło 1.000 
złotych. Złodzieje dostali się do mieszkania pod 
czas nieobecności domownikw, otworzywszy 

drzwi dobranym kluczem lub wytrychem. 

— ZWŁOKI TOPIELCA. W pobliżu tar- 
taku Szapiry przy ul. Bagatela wydobyto z Wi- 
lji zwłoki mężczyzny w wieku ed 25—30 lat. 
Topielec jest wysokiego wzrostu, blondyn, o- 
golony, ubrany w czarne kąpielówki w czerwo- 
ne pasy. Zwłoki złożono w kostnicy szpitala 

św. Jakóba. 

— POCIĄG NA ŚLEPYM TORZE. Pociąg 
podmiejski, idący z Landwarowa do Rudziszek, 
został dnia 22 bm. © godz. 14,20 omyłkowo 
puszczony na ślepy tor. Skutkiem tego zosta- 
ła nadwyrężona t. zw. wykolejnica, położona 

na zwrotnicy. Maszynista Michał Rolicz, zau- 
ważywszy, że wjechał na ślepy tor, na miei- 
scu pociąg zahamował. Następnie pociąg coi- 
nięto na właściwy tor tak, iż odjechał do Ru- 
dziszek zaledwie z 5-minutowem opóźnieniem. 
Odpowiedzialność za puszczenie pociągu na tor 
ślepy ponoszą zwrotniczy Jan Andrzejewski, 
kierownik ruchu Franciszek Sawicki i maszy- 
nista Michał Rolicz. 

POSTAWY. 

— SAMOBÓJSTWO DZIECKA. We wsi 

Andrzejki grn. miadziolskiej, 13-letnia dziew- 
czyna Ławrysia Brzeska, popełniła samobói- 
stwo przez powieszenie się w stodole swego oj- 
ca. Jako przyczynę samobójstwa podają nędzę 
oraz złe traktowanie córki przez ojca pijaka, 

RIAA AA MAE MMA 

POPIERAIJCIE L.0.P.PI 
  

  Sensacyjny 

„PP znak „М 
66 podwójny program! 1) Douglas Falihank$ | ary 

w neśmiertelnem dziele Wil. Szekspira 
Mecny dram 
zespół 
gwiazd.: na drzwiach ?? 

Pani Poskromienie złośnicy 
at żywiołowych namięin. współcz. życia, Znakom. 

Rod Ia Rogue, Betty Brobsau, WIL. Boyd. 
Ceny zniżone: 1 s. balkon 25 gr. parter 54 gr. wieczor. od 40 gr. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.20 

  Dziś Wielki program! Nie zważając na sezon letni dziś jeden z najlepszych filmów prod. lilmowej p.t. 

66 2 “ Sale wenty- 
lowana siale 

55 grzy pomocy 
z usjlepszych 3 Bajeczna wystawa! Najpiękniejsze kobiety! Konceriowa gral Nad progr.: Groieska „MICKY NA ARENIE" stó 

Ceny na 1 s. balkon 25, parter 54 gr. Aparato 
  

  

I 

          
  

Radje wilefiskie | 
WTOREK dnia 25 lipca 1933. 

7,00: Czas i pieśń. 7,05: Gimnastyka. 7,20: 
Płyty. 7,30: Dziennik poranny. 7,35: Płyty. 7,52 
Chwilka gosp. dom. 11,57 Sygnał czasu. 12,05: 
Koncert. 12,25: Prasa, kom. 12,35: d. c. koncer- 
tu. 12,55: Dziennik poł. 14,50: Program dzien- 
ny. 14,55: Płyty — pieśni polskie. 15,25: Kom. 
gosp. 15,35: Płyty — modne zespoły orkiestro- 
we. 16,00: Koncert. 17,00: Pog. muz. 17,15; 
Godzina życzeń (płyty). 18,15: Odczyt „Pol- 
ska marynarka handlowa." 18,35: Recital špie- 
waczy. 19,05: Feljeton. 19,15: Rozmaitości i 
płyty. 19,20: Niemcy w Łotwie i Estonji — od- 
czyt w jęz. lit. 19,35: Program na środę. 19,40: 
Na widnokręgu. 20,00: Koncert. 20,30: Dzien- 
nik wiecz. 21,00: Wiad. roln. 21,10: d. c. kon- 
certu, 22,00: Muzyka taneczna. 22,25: Wiad, 
sport. 22,35: Kom. 22,40: Muzyka taneczna. 

   

  

GIEŁDA ZBOŻOWO - TOWAROWA 
I LNIARSKA W WILNIE. 

Z DNIA 24 LIPCA 
Ceny na towar średniej handlowej jakości, — 

parytet Wilno: 

W ZŁOTYCH za 1 q. (100 KG.) 
CENY TRANZAKCYJNE: 

A. Luks. Mąka pszenna 4-0 

Mąka żytnia do 55 proc. 36. 
38. 

Mąka żytnia do 65 proc. 31. 

—33. 
CENY ORJENTACYJNE: 

Żyto zbierane # Ч 

Jęczmień zbierany 
Owies zbierany 

Gryka 
Mąka żytnia sitkowa 
Mąka żytnia razowa 
Mąka żytnia szatrowana 

Otręby żytnie 

Otręby pszenne 4 
Otręby jęczmienne 

di gryczana 1-1 palona 
gryczana 1-2 palona 
gryczana 1-1 biała 
perłowa pęcak nr 
perłowa nr 3 
owsiana 

  

э 

  

Siano 
Sloma 

L E N: 

  

Siemię Iniane 90 proc. 40. 
Basis I sk. 216.50 za 10000 kg. f-co stacja 

załadowania 

  

Len trzep. Wołożyn 1299. 
—1342,30 

Len trzepany Druja 110415 
—1147,45 

Len trzepany Dokszyce 1234.50 
—1277,35 

Kądziel Horodziej | + 1125.80 
4 + —1169.10 

Obroty małe. £ 

BA „t 

— Wyjazd p. wojewody do Warszawy. — 
W dniu 23 bm. p. wojewoda Świderski wyje- 
chał na kilka dni do Warszawy. Powrót p. wo- 
jewody spodziewany jest w środę lub czwartek 

bieżącego tygodnia, 
Zastępstwo na czas nieobecności p. woje- 

wody objął p. Z. Szczepański, naczelnik wydzia 
łu Urzędu Wojewódzkiego. 

— Wycieczka krajoznawcza parafjan 0- 
strobramskich w Nowogródku, W dniach naj- 
bliższych spodziewany jest przyjazd do Nowo- 

gródka wycieczki krajoznawczej parafjan ostro 
bramskich z Wilna, prowadzona przez ks. Jó- 

  

zefa Wojciunasa, złotoustego kaznodziei wileń- * 

skiego, przy udziale dyrektora chóru ostrobram 
skiego р.\рго! Jana Leśniewskiego, znanego 
kompozytora i długoletniego członka Lutni wi- 

leńskiej. 
Wycieczka zwiedziła już szereg bardziej 

uroczych miejscowości w całym kraju, m. in. 
iw Częstochowie. 

Spodziewać się należy, że wycieczka ostro- 
bramska spotka się z bardzo życzliwem przy- 
jęciem nowogródziaa. 

— 7-my doroczny zjazd szkół rolniczych 

w Różance. — W tygodniu ubiegłym w cza- 
sie dorocznego zjazdu szkół rolniczych w Ró- 

żance odbyły się zawody sportowe, w któ- 
rych wzięła udział drużyna PW 6 p. p. Leg. 
ze szkoły rolniczej w Bukiszkach koło Wilna. 

    
Łazduny, Berdówka, Antonowo, Grzybów, Ko 
szelewo i  Bukiszki. 

Pomimo wielkiego współzawodnictwa 
strony innych szkół drużyna PW 6 p. p. Leg. 
ze szkoły rolniczej w Bukiszkach _ wykazała 
dużą tężyznę i wyrobienie sportowe, osiąga- 
jąc I miejsce w trójboju sportowym. W za- 
wodach strzeleckich indywidualnych z broni 
wojskowej szkoła rolnicza w Bukiszkach 0- 

siągnęła również I miejsce, uzyskując 69 pun 
któw, zaś zespołowo (3-ch zawodników) TI 
miejsce (punktów 147). 

W strzelaniu indywidualnem najlepszy 
wynik osiągnął uczeń Ulewicz Józef z Buki- 
szek, otrzymując jako nagrodę złoty medal. * 

Na zawodach był obecny p. kurator Okrę 
gu Szkolnego, p. starosta pow. nowogródzkie 
go oraz szereg inych wybitnych osobistości. 

ze 

  

Drukarnia Wydawnictwa „SŁOWO' 
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P L „SJAM*. 

rienkiyka 
— Odjazd płk. Turkowskiego, Wczoraj po 

południu warszawskim pociągiem odjechał ze 

Słonima płk. Marjan Turkowski, dowódca 79 
Pp., przeniesiony na stanowisko dowódcy pie- 

choty dywizyjnej w Kowlu. Płk. Turkowski 

stał na czele 79 pp. przez przeciąg lat 13 i mia- 

sto Słonim nadało mu godność obywatela ho- 
norowego. 

Na dworcu żegnały odjeżdżającego korpu- 

sy oficerskie 79 pp. z nowym dowódcą pułku 

ppłk. dpl. Trapszo, oraz 80 pp. z mjr. Dudziń- 

skim na czele. Pozatem zgromadzili się przed- 
stawiciele władz państwowych i urzędów ze 

starostą Koślaczem na czele. Wzdłuż peronu 
ustawiły się oddziały PW, delegacje wojsko- 
de, federacja PZOO, straż ogniowa Przygrywa- 
ły orkiestry 79 pp. i straży ogniowej. P. płk. 
Turkowskiemu w imieniu organizacyj społecz- 
nych wręczyła wiązankę kwiatów p. starościna 
Koślaczowa, oraz przedstawicielstwo Rodziny 
Wojskowej. 

  

— Odroczenie posiedzenia komisji teatral- 
nej. Posiedzenie komisji teatralnej, na którem 
miała być rozpatrywana sprawa teatru miej- 
skiego, została ze względów technicznych od- 
roczona. Sprawa ta prawdopodobnie rozstrzyg 
nięta zostanie na początku sierpnia br. 

Odraczanie tak ważnej sprawy fatalnie od- 
bić się może na poziomie artystycznym przysz- 
łego teatru, o czem zresztą pisaliśmy już w 
swoim czasie. Lepsze siły artystyczne do tego 
czasu zostaną zaangażowane i trudno będzie 
przyszłemu dyrektorowi znaleźć dobry zespół 
artystyczny. 

—- Wyniki wyborów do kongresu sjonis- 
tycznego. W niedzielę dnia 23 bm. odbyły się 
wybory do 18-tego kongresu sjonistycznego, 
który odbędzie się w Pradze w dniu 23 sierp- 
nia br. Frekwencja wyborców. była dość duża 
i dochodziła do osiemdziesięciu kilku procen- 
tów uprawnionych. 

Największem powodzeniem cieszyła się l- 
sta bloku pracującej Palestyny. 

Dotychczas nadeszły wyniki prawie z ca- 
łego powiatu, za wyjątkiem kilku małych mias- 
teczek powiatu grodzieńskiego. 

‚ — Nagły zgon na urlopie. W dniu wczo- 
rajszym bawiący na urlopie u swej stostry Ja- 
niny Studnickiej, Borowski Hipolit, lat 65, za- 
mieszkały w Zwierzyńcu nad Wieprzem zmarł 
nagle. Borowski od pewnego czasu chorował 
na serce. ! 
‚ ‚ — Utoniecia. W dniu 22 bm. w czasie ро- 
jenia koni utonął w Niemnie robotnik folwarku 
Pieski gm. hornickiej Warenik Andrzej, lat. 19. 
Zwłok nie odnaleziono. 

* 4 
W czasie kąpieli w Niemnie, utonął w dn. 

23 bm. 8-letni Parunkiewicz Bernard Wirgiljusz 
(Fordona 9). Zwłok dotychczas nie  odnale- 
Ziono, 

— Samooskarženie. Na posterunek policji 
zgłosił się niejaki Wiktor Łukaszewicz, zam. 
ostatnio w Lublinie który zameldował o przy- 

właszczeniu przez siebie aparatu pomiarowego 
wartości 200 dolarów, powierzonego mu przez 
technika, którego nazwiska nie pamięta. Łuka- 
szewicza zatrzymano. 

— Śmierć dziecka pod kołami samochodu. 
Samochód wojskowy, prowadzony przez szo- 
Tera Aleksandra Sienkiewicza, przejechał 9-cio 
letnie dziecko Anny Juszkiewicz, zam. przy ul. 
Witoldowej 25, które zmarło. Szofera zatrzy- 
mano, 
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Ožwiekowe kino „AP3LLS“ 
Dominikańska 26. 

Najznakomitsze arcydzieło dźwiękowe w-g 

Na zachodzie bez zmian 
Wrol. gł. LEWIS OUPRES, LUIS WOL- 

HEJM I SLIM SUMMERYLE 
NADPROGRAM 

Gościnne występy sławnego muzykalno - 
špiewnego, groteskowo - tanecznego 

TRIA THCO 
który po wielkich sukcesach w Paryżu w 
swojem tournee po Polsce zawitał do Grod- 
na: THEO, KOKO i 9-letnia VIOLETTA. 
Pozatem występy znakomitego humorysty 

Edwarda Reja i tygodnik Fox'a — 
NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI 

WSTĘP OD 50 GR. 

    

    

Dziśl Dawno wiewidziana LILJAN HARVEY i HENRY GARAT w dźwiękowym arcydziele p. & 

„Z ROZKAZU KSIĘŻNICZKI" 
czarują przepiękną grą. Przepych wystawy! Špiew! Tańcel Nad program: 2 zktualne dcdstki Foxa i krsjezzwwczy 

— (envy zaizone: čz. balon 25 gr. wiecz 40 gr P CE OWE EPC 

OBWIESZCZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie se- 

wiru IX-go Władysław Matuchniak, zamiesz- 
kały w Wilnie przy ul. Sierakowskiego 14, ma 
zasadzie art. 602 K. P. C. ogłaszą, że w dnie 
28 lipca 1933 r. od godz. 10-tej w Wilnie pszy 
ul. Zgoda 16, odbędzie się publiczna ficytacja 
ruchomości, a mianowicie: dóm drewniany sa 
rozbiórkę, oszacowanych na łączną sumę zd 

1000.—, które można oglądać w dniu ficytacji 
w miejscu sprzedaży, w czasie wyżej ozna- 
czonym. 

Komornik Matuchniiaje, 

KARETA 4 DRZW..GRAHAM PEIGE“ 
mało używana w doskon, stane na mowych 
oponach z kompl. wyposaż, okazyjnie do 
sprzedania — Ogłądzć można Wileńska 8 

garaże.   
  

OBWIESZCZENIE. 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie xe- 

r:
 

wiru IX-go Władysław Matuchniak, zamiesz- ̂ 
kały w Wilnie przy ul. Sierakowskiego 14, na 
zasadzie art. 602 K. P. C. ogłasza, że w dnia 
28 lipca 1933 r. od godz. 10-tej w Wilnie przy 

ul. zauł. Konarskiego 5 odbędzie się publiczna 

licytacja ruchomości, a mianowicie: 2 domy 

drewniane, I szopa na rozbiórkę — aszacawa- 
nych na łączną sumę zł. 2.400 — 'gr., które me- 

żna oglądać w dniu licytacji w miejscu gprze- 

daży, w czasie wyżej oznaczonym. 

i Komornik Matuchniak, 

„ij A JE AU 
ESA WE — — — — — 

4 — 5 POKOJÓW 
„Lekarze blisko śródmieścia 

_. potrzebne. SB Zedosze- 
nia do „Slowa“ pod 

rGinsberg r <. 
Choroby skórne, wene- — — —— — —— 
ryczne i moczoplciowe. 
Wileńska 3, od 8 — 1 

i 4 — 8. Tel. 567. 

  

  

AAAA AACAAANEAWAMA PENSJONAT 
Kupno w. Andrzejkowie uad 

Świtezią Wandy Kuł- 
wieć — Frydrychowej. 

Pokoje słorreczne współ 
KTS Are iais ny salon i taras, bibijo- 

Kupię teka, pianino, kuchnią 

ziemi ornej około 16 ha Wiejska, posiek 4 razy 
w odległości ed Wilna dziennie. Doskonała ką- 
nie dalej 15klm. Oferty Piel, auto, dojazd z Ba- 
А. $ w Administracji ranowicz lub  Nowo- 

"| SPRZEDAŻ 
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„Siowa“ gródka autobusem. Ce- 
ж m EO 

AUTO Ežnošcį od. „pokoji. „* 

marki „Chevrolet, typu Poczta Walówka kole 
„Sedan“ limozyna 6 Nowogrodka Andrzej. 
cyl, w doskonalym sia- KOWO. 
nie, okazyjnie do sprze: — — — — — — — 
dania: — Wiadomość: *"' z" 
Wilno, Kaszianowa 4 iais akanai SALA, 
m. 17 do 12 godz. Si. POSZUKUJ. 
Suchecki, 5 

PRACY 
оУАРУОа 

Francaise 
*plen recommandźecher= 
che place, Wilno, Ze- 
rzeczna 16—3 4, Z 

Gorzelany 
buhalter lub ekonom, 

z. ukończoną szkolą ge- 
rzelniczą w Dubłenach 
z kilkoletnią praktykę 
gorzelniczą i rektyfika- 
cyjną, z dobremi refe- 
rencjami obejmie posz. 
óę od zaraz, Issiawe 
oferty kierować: Zaeść.. 
Laudyszki poczta Pod- 
brod'ie ūla S. K. 

Potrzebne = SUCHALTER - ВШАХ 
MIESZKANIESISTA ze znajomością, 
5 cio pokojowe, system buchalterji hadl, | 

korytarzowy na MYSł. - fabrycznej, т 

Zwierzyńca blisko mo mel Previmie Z » 
st e akcij TN 75 к 

da TC 7 SZ Wilnie lub na prowóneje 
„. Wilno, Garbarska 17 - 

Poszukuję 10. 

mieszkanio od 3 — 5 | 
pokoi z wygodami, sło- 
neczne, suchr. Oferty 
Wł. Studnicki" Dąbrow- 

  

    

Płanina 
„T. BE TTING* 

i K. i A. FIBIGER ' 
uznane za najlepsze w 
kraju. — Sprzedaż na 
raty i wynajęcie. — 
Kijowska 4, H. Abelow 

      

- 

udzieli POMOCY W nat 
skiego 12. ce, przyjmie wszelkie 
- _—--—__. .ime zajęcie za samo 

DO WYNAJĘCIA utrzymanie chętnie 
3—4 1 6 pokojowe Na wieś. Zgłoszenia —. 
MIESZKANIEPOd: Wilno, ul. Zamko 
z wszelkiemi wygodam Wa nr 5 (sklep owace- 

ul. Dąbrowskiego 7, WY). Fr. Krymski. 

-"Lekcje 
  

  

Młody 
cłowiek w bardzo cięć 
kich warunkach przyj 
mie jakąkoiwiek s 

"DM miekka... „SKOŃEOEAKAY. 
Pianistka, techniki: Legionown 41 

dobry pedagog. Prag- Witko 
męłaby! mdzielać lekcji w RE 2 
muzyki lub też podjąć JAKIEJKOLWIEK 
się innej pracy. Łaska- pracy poszukuje Czio- 
we zgłoszenia adreso- wiek uczciwy, pimcowi- 
wać proszę: Warszawa, ty samotny,  połeceny 

Sienns 28 m. 22 Kuzi przez Osoby ENANE. — 
miera Kałużyńska, Werkowska 30 m. I Ka 
AT zimierz Kirjacki. 

  

Szkoła Gospodarstwa 
i Szkoła Zarządczyń 

im. JENERAŁOWEJ ZAMOYSKIEJ 

w Warszawie 
przyjmuje zgłos 

UL. ŚW. TERESY 2 M. 3 TEL. 970-91. į 

A Bt 
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Domowego 
Patronat Więzłenny 
w Wilnie a się 
do ludzi dobrej woli z 
gorącą prośbą o stare 
ubranie i bieliznę dla 
> a i. ieft ro- 
zin. Ofiary prosimy 

skierowywać na sl.3-o 
Maja — gmach Sęde 
Grodzkiego, parter, po- 
kój Nr 15. —? 
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Redaktor w/z Witold Tatarzyśsit 
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