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PRENUMERATA miesięczna z Oodniesieniem do domu, lub z | 
przesyłką pocztową 4 zł. zagranicę 7 zł, Konto czekowe PKO i 

jednego numeru 20 gr. | Nr. 80259. W sprzedaży detal. cena 
    

  

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administra- 

cja nie uwzględnia żastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 14 Księg. W. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
HORODZIEJ — Księgarnia Kol. „Ruch“. 

KLECK — Sklep „Jedność". 
LIDA — ul. >uwalska 13 — S. Mateski. 

ŁUNINIEC — Księgarnia Kol. „Ruch“. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch* 

NIEŚWIEŻ -- ul. Ratuszówa — Księgarnia Jažwiūskiego. 

NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N.-ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch“ 

į CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-€j gr. 

i nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. 

į 

  

Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe 
co do miejsca. Terminy druku mogą być przez A 

Łaszuk.. 
Wiodzimierowa. 

DRUJA — Kowkin. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 

— ul. Wileńska 15 T. Gurwicz 

PIŃS$K — Księgarnia Polska — St. Bednarski 

POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“ 

| PODBRODZIE 

SŁONIM — Księgarnia ]. Ryppa ul. Mickiewicza 10. 

ST. ŚWIĘCIANY — M, > i 
SZARKOWSZCZYZNA, M. Mindel, skiad apte _zny. 

WOŁOŻYN — 

Lewin — Biuro gazetowe ul. 3 Maja % 

Łiberman, Kiosk wy 

| SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 

WARSZAWA — Kiosk Księg. Kol. „Ruch“. 

i tabelaryczne o 
W numerach świątecznych oraz Z | › žej. 

50 proc. dreżej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń 

dministrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie n-ru dowodowego“ 20 gr. 

BEKO TTT SUKITIAOKENTANIL аор о 

40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty oraz i 
prowincji o 25 proc „drożej. Н 

Z siły olbrzymiej—siłą żadną 
Jeszcze jedno wypada stwierdzić 

w związku z nową bolszewicko - pol- 
ską ugodą: ta ugoda tylko pozornie 

rozwiązuje ręce Polsce na zachodzie 

przeciwko Niemcom. Bo jeżeli następ- 

stwem tej ugody będzie zniszczenie 
ruchu narodowego na Ukrainie, będze 

to jednoznaczne z odbudową dawnej 

„jedinej niedielimoj'* Rosji od Oceanu 

Spokojnego po Zbrucz i zaszachowa- 
niem Połski od wschodu nie mniej, 

„ niż od zachodu. Bo gdy od zachodu 
| grozi Polsce tylko pewna rektyfikacja 

jej granic na korzyść Niemiec, to od 

Wschodu zagraża Polsce utrata całe- 
go jej terytorium razem z niezależ- 

nością państwową. Bo Niemcy chcą 

oderwać od Połski tylko t. zw. korytarz 
a w najgorszym dła Polski razie Górny 
Śląsk, a Moskwa pragnie „uszczę- 
śliwić* Polskę bołszewizmem, czyli 

zrobić z całej Polski swoją kolonię". 

Te słowa, to swego rodzaju kulminacyjny 
punkt dyskusji, jaką nasza prasa ukraińska 

powitała sojusz polsko - sowiecki. Poświęci- 
liśmy dwa informacyjne artykuły temu ogro- 

mnuemu wrażeniu, jakie ów sojusz wywarł ne. 
masach ukraińskich Małopolski, temu niezmie 
1zonemu rozgoryczeniu, jakie w nich zapano- 
wało wobec zdarzeń — które jeszcze różnie 

można tłumaczyć — na Ukrainie sowieckiej. 
Cytowaliśmy głosy prasy ukraińskiej — było 

to wczoraj — które nieomal za to, co 

dzieje w sowieckim Kijowie czynią odpowie 
dzialną Polskę konwencji Litwinowa. Jest 
nam przykro, ile razy musimy Ukraińcom w 
ich obecnem położeniu powiedzieć, że nie ma- 
ją racji, ale w tych oskarżeniach na Polskę 

racji nie mają. — Przedewszystkiem, jeśli u- 

znamy nawet, że to, co się dziś dzieje na U- 

krainie, jest celowem niszczeniem ruchu 

kraińskiego, a nie poprostu przeprowadza- 
niem gospodarczego planu piatiletki, planu, 
który wobec nieurodzajów w reszcie Rosji 

przerzucił, przerzucić musiał, znaczną -część 
<*obowigzku produkcji "i6liej na najbogatszy 

pod tym względem kraj związkowy, to i w 

takim razie należy zapytać, dlaczego za to 
niszczenie odpowiadać tak czy owak ma Pol- 
ska? Skąd rozgoryczenie przeciw niej, skąd 

oburzenie na nią? Przyjmijmy znowu, że kon 

wencja Litwinowska w Londynie dała Sowie- 

tom ręce wolne w polityce ukraińskiej nad 

Dnieprem. Ależ znowu, dlaczegoby Polsce nie 

„bylo wolno tych „rąk wolnych'* im dać? 

Przed podpisaniem konwencji Litwinows 
nie prowadziliśmy żadnej - polityki ukrai 

skiej, polityki w stylu dawnej wyprawy kijo- 

Emigracja ukraińska na Zachodzie, 
— to Skoropadskij i Konowalec. Chyba nie 

nasi sojuszniey. Undo i poseł Palijew, który 

siedział w Brześciu — to także zasadniczy 
nieprzyjaciele obecnego systemu. Zastrzegam 

się, że nie wchodzę tu w słuszność tej ich 
polityki: przeciwnie, rozumiem ją. Teraz po 
prostu stwierdzam sam fakt, taki, a nie inny. 
Ilość inteligencji ukraińskiej zaangażowanej 
do współpracy z reżymem jest minimalna. 

Nie, zawierając konwencję z ZSRR, konwen- 
cję, która w mowie dyplomatycznej oznacza 
sojusz, i tak ją też rozumieją wszyscy na Za 
chodzie, nie zdradziliśmy, czy zawiedliśmy, 
czy ео tam wreszcie Ukraińców. Londyn pod 
tym względem, to nie było żadne Campo For- 
mio, żaden Traktat Ryski. Rozumnie myślą- 
ey polityk ukraiński nie może o polityce na- 
szej względem Sowietów mówić z rozgorycze 
niem, nie ma pozoru prawa winić nas za 
wszystko, coby się działo, czy dziać mogło w 
kraju za Zbruczem. Byłoby to poprostu śmie 

szne, gdyby nie było jednakowo wielką tra- 
gedją narodową. 

512 
    

   
u- 

      

Ale substratem do naszego artykułu nie 

są te złe żale, czasami robiące wrażenie spryt 
nej zakulisowej polityki, która oburzenie U- 
kraińców nawet i wtedy, gdy jest ono anty- 
sowieckie, usiłuje jeszcze odprowadzić w an- 
typolskie koryto. To, do ezego pragnęlibyśmy 

przykuć uwagę naszego Czytelnika, to, na 
czem chcielibyśmy zbudować pewne, dla sa- 
mych Ukraińców, uwagi, to ów cytat, począt- 

kowy ze stanisławowskiej „Nowej Zori**. 

UKRAIŃCY WOBEC POLITYKI ZAGRA- 

NICZNEJ PAŃSTWA 

Te słowa, które ukraińskie pismo poświę- 

ciło konwencji Litwinowskiej, to nie są prze 
dewszystkiem słowa, pisane dla Ukraińców, 

a dla Polaków. — Autor artykułu najwyraź- 

niej staje na stanowisku państwa polskiego, 
interesu państwa — polskiego. Nie krytykuję 

sojuszu polsko - sowieckiego z punktu widze- 

nia ukraińskiej racji stanu, ale z punktu wi- 

dzenia polskiej. Pisze, że z dwóch wrogów 

państwa polskiego wrogiem największym jest 
Rosja, nie Niemcy. Pisze, że zresztą ta ugoda 

nie rozwiązuje Polsce jej rąk na Zachodzie. 
Uzasadnia to. Uzasadnienia te są znowu uza- 
sadnieniami z punktnewidzenia polskiej racji 

stanu: twierdzi, że Niemcy zamierzają nas 

tylko okroić, Rosja zamierza wogóle zniwe- 
ezyć nasze istnienie jako państwa, chce u- 
szezęśliwiając nas bolszewizmem stworzyć z 
mas swoją kolonję. Czy mogą być wywody 

  

   

(może niesłuszne, może nie we wszystkiem na 

wet ścisłe, ja się z niemi godzę, ktoś może 
nie, ale pomińmy raz jeszcze tę kwestję), bar 

dziej państwowo polskie? Jakżeż wobec nich 

mizernie wygląda patrjotyzm „państwowy: * 

ludzi, którzy rok temu, tu w Wilnie, głosili, 

że właśnie sowietyzacja na wewnątrz a przy 

mierze z*ZSRR na zewnątrz, wzmocni pań 

wo, „wyzwoli** je z „niewoli u Zachodu'*? a 
bynajmniej „nie zrobi z Polski swej kolo- 

nji**? Zdań, które tak słusznie piętnował na- 

wet... „Robotnik ® 

Program rządów pomajowych zawiera w 

sobie bardzo piękne punkta, które dziś po la 
tach 7-miu wydać się mogą niekiedy takiemi 
punktami, których zrealizować nie sposób, 
które są szlachetną, tradycyjną utopją. AŻ 

do wieku 20-go dotrwał w Szkocji, w paru 

wielkich rodach zwyczaj przysięgania na wier 

ność „królowi z za morza'*. Trzeba się była 

dopiero domyśleć, że jest to szezątkowa for- 
ma dawnego przywiązania magnaterji angic|- 

skiej dla wygnanych Stuartów, że przetrwała 

6 lat dwieście zgon już nie nadziei ich powro 

tu, ale poprostu zgon ostatniego Stuarta. — 
Coś niemal że takim punktem jest postulaw 

by Ukraińcy stanęli na stanowisku państ- 
wowem polskiem. Klepie się ten frazes m 
każdym wiecu, ozdabia się nim, pospołu z 
Ideą Jagiellońską każdą akademję, ale prócz 

młodego pokolenia jakoś się jego realizacji 
nie widzi. Zawsze uważamy sami, że to żąda 

nie w stosunku do Ukraińców wygląda na 

tak naiwne żądanie, że wiadomo, że oni się 
nie zgodzą. Zawsze widzi się tu korzyść jed- 

nostronną, naszą oczywiście korzyść i wžaš 
ciwie rozumie się Ukraińców, że na ów nie- 
przysłonięty żadnym robaczkiem haczyk pau- 

stwowej wędki nie idą. — Otóż tu jest coś 
zupełnie innego. Autor artykułu w „Nowej 

Zorić* stoi na najautentyezniejszem „stano- 

wisku państwowem polskiem'*. Może artykuł 
dyktowała mu serdeczna troska ukraińska, 
swoja; rodzona, ale ten finał postawił go w 
całość nad rozważaniem, czy nowy akt рой- 

    

   

  

tyki państwowej polskiej jest z punktu wi- | 

dzenia państwa polskiego aktem pożądanym. 

Czy przez to cheę powiedzieć: więcej takich 

posunięć, a cała ludność ukraińska stanie na 
państwowem stanowisku? Czy przez to chcę 

powiedzieć, że autor artykułu jest nastrojo- 

ny filopolsko? — Bynajmniej. Ani jedno, ani 

drugie. W tem cały smak, że autor jest mo- 

że najpewniej antypolski, inspirować mogł 
u swoich dzień w dzień politykę antypolską 

(znowu pozostawiam na uboezu pytanie, czy 

inna polityka jest dziś możliwa), ale przy- 

szedł taki dzień, że w interesie własnym, 

własnego narodu, własnego nieistniejącego pań- 
stwa, musiał stanąć na stanowisku państwo- 
wem polskiem, rozważać wielki akt jego po- 
lityki z punktu widzenia interesu państwa 

polskiego. Został wciągnięty, choćby na mo- 
ment tylko, w wir jego spraw najżywotniej- 

szych. | 

NASZA CHATA SKRAJU... 

Jeżeli się przegląda pisma ukraińskie (a 
ich prasa w znacznie wyższym stopniu jest 

odbiciem opinji publicznej, niż jakakolwiek 
nasza), jeżeli się mówi z przeciętnym Ukra- 
ińcem, to stale jest się uderzonym jednym 

akcentem: akcentem obojętności dla spraw 

naszych. Naszych, jako państwa. Wszędzie, 
gdzie te sprawy w sposób najbardziej bezpo 

średni nie stykają się z ukraińskiemi, wszę- 
dzie Ukraińcy podkreślają swe deseinteresse- 
ment, swe „moja chata skraju''. Są tym spra 
wom obcy, starają się być obey. Ku niema- 
łemu strapieniu utopistów, sądzących, że 

wciąganiem Ukraińców w święta państwowe, 
obchody i akademje stworzy się jakąś kład- 

kę eudowną do owego „stanowiska państwo- 

wego““, ta obcość, to głoszenie obcości bynaj 
mniej nie maleje. Co innego jeszcze włościań 
stwo wołyńskie, Otóż tę swoją nieobecność w 
polityce państwowej uważali Ukraińcy za je- 
den ze środków nietylko manifestowania swej 
odrębności, ale chronienia się przed jakąkol- 

wiek asymilacją. Właściwie nie wiedzieć cze- 

mu, gdyż dziś chyba już tylko ci endecy, któ 
rzy dopiero są na pierwszym roku prawa, 
wierzą na serjo, że zasymilowanie 5 miljo- 
nów Ukraińców w Polsee, to rzecz tak „pro- 
sta i nie warta wzmianki,  jak...* 
„waleczne: zbicie jednego akademika żyda. 

Ta nieobecność była uważana za przynoszącą 
największe korzyści sprawie narodowej. Przez 
myśl tym ludziom nie przeszło, że może przy 

nieść szkodę, że przeciwnie, udział w polityce 

państwowej mioże przynieść korzyści. : 

DLACZEGO TO DZIŚ PISZEMY? 

Nie chciałbym nigdy wpaść w ton polskie 
go dziennikarza, który prasę ukraińską czyta 
z „LK.C.“ i monituje ją po ojeowsku. To, 

co piszę, nie jest monitem. Jeżeli udziału U- 
kraińców w życiu państwowem polskiem ni- 
niejszem można najsilniej pragnąć, to dziś 

nie z.racyj jakiejś już naszej racji stanu, m- 
teresu państwa, itd., ale z racyj grupy kon 
serwatywnej, z racyj Wilna, Jako kraj, jako 

światopogląd, jesteśmy dziś w Polsce jedyną 
grupą ludzi, która obecnej naszej polityki za 

granicznej nie przyjmuje х cielęcym zachwy- 
tem. Nie mamy wrażenia, by jako stała baza 

tej polityki, nie zaś tylko koniecznością spo- 
wodowany manewr, były to posunięcia sze 

śliwe. Pisalińmy o ter. wiele, powtórzę jesz- 

cze tylko j.dno: jeżeli Niemcy są dziś w nie 

zgodzie z Rosją, to tylko w setnej zkolei racji 

dzięki zmieniającym się co tygodnia sensa- 

ejom Rosenbergowskim, raz ze Skoropadskim, 

raz z monarchistami, planującego rozbicie ta 
kiej potęgi jak ZSRR, a to przedewszystkiem 
dlatego, że Hitler swoi :b, niemieckich komu- 
nistów zabija i zamyka. I odwrotnie: tak, 
jak Hitler nie mógł w domu bić komunistów, 
a zagranicą robić Rapalio, tak my robiąc Lo 
dyn, wchodzimy na dregę, która nam nie po 
zwoli zwalczać  komumzm, który nietylko 

zwaleza nas jako ustrój, ale i jako państwo 
w jego obecnych granicach.. Niestety, są to 
rzeczy dostrzegiwane u nas jeszeze bardzo 
mało, Tak może i musi być. Imperjališci, od 
wetowcy niemieccy, gdy zawierali przyjaźń 
sowieeko - niemiecką w Rapallo, to także nie 
zaniepokoiiaby ich wtedy jeszcze przepowied- 
pia, że za lat dziesięć zaledwie ilość koru- 
nistów w Rzeszy wzrośnie z kiłkunastu tysię 

ey na parę miljonów. W Połsce zwraca się 

tak mało uwagi na najbliższe nawet przyk'a- 

dy! — Niestety, w tych wszystkich  pogią- 

dach jesteśmy, byliśmy dotąd odosobnieni. Lu 
dzie może vraz z nami nie zachwycali stę fe- 
towaniem towarzysza Radka, ale jadzie ci 
rzadko zdawali sobie sprawę, że te fetowa- 
nie było tyłko owocem, produkten: ubocznym, 
pierwszym z wielu, które jeszcze przyjdą, lon 
dyńskiej przyjaźni sowieeko - polskiej. 
„Nowa Zorja““, ukraińskie pismo wypowie 

działo pogłądy, które nietylko wypowiędzia- 

zę   

   

  

  

ne są ze stanowiska państwowego, polskiego, 

ale jeszcze ‹ odpowiadają mniej lub więcej, 
w ogólnym zarysie naszym poglądom. Co wie 
cej. Poglądy „Nowej Zori'* są poglądami nie 
jednej grupy, ale całego narodu ukraińskiego 
w Polsce.. Te poglady powtarza cała, niezalez. 
nie od swych kierunków, prasa ukraińska, w 
Polsce. Przyjaźń polsko - sowiecką uważa nie 
tylko za akt szkodliwy dla nich, ale i za 

szkodliwy dła państwa. Jej narodowy, z na- 

szego punktu widzenia partykularny interes, 

pokrywa się tu z interesem państwowym. 

Tak sądzą wszyscy, z pod takiego poglądu 
nie wyłamał się żaden głos ukraiński. Z tym 
momentem na terenie, zajmowanym przez 

państwo polskie, możemy powiedzieć, że na- 

sza grupa, nasz światopogląd polityczny i 
nasz kraj nie są w państwie tym jedynym 

czynnikiem, który dostrzega wszystkie czar- 

we strony nowej polityki i- lęka się ich 
skutków poza coraz budzącemi się w reszcie 
państwa głosami krytyki stoi na tem samem 
stanowisku 5-miljonowe społeczeństwo, może 

w większości swej chłopskie, może w kultu- 

rze swoje młode, ale stanowczo dojrzałe w 

mierze wyższej, niż się to powszechnie u nas 
sądzi. 

Wobee tego, że ludność państwa stanowi 
32 miljony, wobec tego, że na zaktywizowa- 
niu państwowem Ukraińców bądź co bądź 
nam i zależy, że nastroje antysowieckie inte- 
ligeneji ukraińskiej oznaczają ten sam pro- 
ces wśród ludu, a chyba nie to jest dla nas 
niemiłem, głos tak silny powinienby był za- 
ważyć bardzo wiele na naszej polityce zagru- 
nieznej. Mógł obciążyć bardzo wielkim cięża- 
rem ramię podpisującego ową konwencję mi- 
nistra. Mógłby na przyszłość stanowić siłę po 

    

  

lityczną, niweczącą w stosowniejszym momen 

cie całe to obecne radkowanie. 

Otóż ten głos nie ma u nas 

wagi żadnej. 

® DROGI DO WPLYWU 

politycznej 

Jest to bardzo jasne, dlaczego? Od lat 15 

wszystko, co nie wierzyło, lub nie chciało Pol 

ski, pozostaje poza areną politycznej rzeczy- 

wistości.. Od lat 7. wszystko to eo nie opowie 

działo się za ideologją Marszałka Piłsudskie- 
go (to się może wydać frazesem, ale to ma 

swoją bardzo szeroką treść i ideową i po- 
lityczną) wyszło tak samo z obiegu, Ze stro- 

ny sanatora nie będzie to ani bardzo butne, 

ani bardzo rewelacyjne stwierdzenie, że w 
tym ostatnim stanie rzeczy nie zanosi się je 
szcze na zmiany. Przeciwnie. Należy sądzić, 
że będzie odwrotnie, że opozycja choć jej w 
Polsce nikt nie wytępił po włosku czy po 
niemiecku, nie mówiąe już o sowieckich me- 
todach, staje się siłą polityczną w stopnia 
coraz mniejszym, coraz mniej poczyna krępo 

wać siły i absorbować swemi „posunięcia- 
mi'* uwagę rządu, że jedynie to wszystko, co 

jest w obozie prorządowym, ma głos i wpływ 

w dziedzinie politycznej. W 1929 roku pan 

Grzybowski z Krakowa, nazwał sprawę „lik- 
widacji““ rządów pomajowych „problemem, 
który nie istnieje''. „Naprzód'* bardzo tem 

się wtedy zgorszył, ale czas raczej to określe 
nie potwierdził. Dziś prędzej się ten stan rze 
czy zakorzenił, niż zachwiał. Można prawdo- 
podobnie przypuszczać, nie bawiąc się zbyt 
w augura, że jeszcze na lata się nie zmieni, 

że widać niema siły politycznej w kraju, któ 
raby się o to mogła pokusić. 

7 tą rzeczywistością musimy się liczyć. 

  

Barykady w Strasburgu 
PARYŻ. PAT. W celu poparcia strajkują- 

cych robotników budowlanych w ich zatargu 

6 płace w Strasburgu tamtejsze organizacje 
robotnicze ogłosiły strajk powszechny, De 

strajku przystąpili prawie wszyscy pracowni- 
< i miejskich i prywatnych. — 

Nie strajkują jedynie urzędnicy poczt i kolei. 

W dniu wczorajszym strajk w Strasburgu 
przybrał nieoczekiwany obrót. W godzinach 
wieczornych doszło do strzelaniny między 
"policją a robotnikami na płacu Giełdy. Następ- 
nie strajkujący robotnicy skierowali się w kie- 
runku centrum miasta, formując pochód. Z 
przewróconych samochodów utworzyli oni ba- 

Akcja antykomunistyczna w Niemczech 
BERLIN. PAT. Akcja, prowadzona  prze- 

ciw komunistom przez policję i oddziały sztar- 

mowe kontynuowana jest na catym obszarze 
Rzeszy. W Berlinie szturmowcy z polecenia 

tajnej poficji urządzili wielką obławę na kol- 

porterów ulotek propagandowych. Jeden х а- 
resztowanych komunistów wyskoczył z okna 
schroniska szturmowców i poniósł śmierć na 
miejscu. W Neuwied w Nadrenji policja wy- 
kryła tajną organizację, aresztując 32 jej 
członków. 

Aresztowano również 60 członków związ- 
ku towarzyskiego w Wanneeickeli, będącego 

właściwie zakonspirowaną organizacją komu- 

mistyczną. Licznych aresztowań 4 konfiskat 
dokonano również w Lubece, W Królewcu w 
ręce policjj wpadł karabin maszynowy, ode- 

brany komunistom. 
Władze policyjne w Lubece i Hamburgu 

wydały ostre zarządzenia, skierowane przeciw 
komunistom. We wszystkich wypadkach nie- 

wykrycia sprawców zajść lub propagandy ko- 

munistycznej do odpowiedzialności pociągańi 
będą przywódcy komunistyczni, interwenjowa- 
ni w obozach lub znajdujący się w więzieniach 

Za każdy napad na narodowego socjalistę od- 
powiedzialność poniesie niemmiej 10 areszto- 
wanych. W wypadku ucieczki sprawców zaj- 

ścia aresztowani będą członkowie ich rodzin. 

LOEBE W OBOZIE KONCENTRA- 

CYJNYM 

BERLIN. PAT. Biuro Wolifa komunikuje: 
Do obozu koncentracyjnego we Wrocławiu od- 
stąwiony został były prezydent Reichstagu — 
Loebe, który przybył tu z Berlina pod silną e- 
skortą. Jednocześnie przywieziono żonę znajdu- 
jącego się już w obozie byłego nadprezyden- 
ta Dolnego Śląsku Luedemana. Interwenjowa- 
nie nastąpiło z powodu  rozpowszechniania 
nieprawdziwych wiadomości © obozie koncent- 

racyjnym, 
  

Zwolnienie i ponowne aresztowanie Gandhiego 
POONA. PAT, Gandhi wypuszczony z0- 

stał dziś rano z więzienia. Wkrótce jednak po- 
tem został aresztowany, ponieważ odmówił 

zobowiązania się do pozostania w Poonie i nie- 
mieszania się do spraw politycznych. Gandhi 

spodziewa się, że skazany będzie na 2 lata wię- 
zienia, którą to karę odcierpi zapewne w wię- 
zieniu Yerawda. 

BOJKOT TOWARÓW ANGIELSKICH 
W BOMBAJU . 

BOMBAJ PAT. — Grupy manifestantów, 
demonstrającyckh przed magazynami z wyro- 
bami angielskiemi na ulicach Bombaju, roz- 

poczęły ponownie swą działalność, napadaiac 
na skłepy i niszcząc pałkami wystawy. -— 
Policja aresztowała 9 demonstrantów, którzy 

rozrzucali ulotki, wzywające do bojkotu *0- 

warów pochodzenia angielskiego. 

SAMOLOTY ANGIELSKIE ZNOWU 
BOMBARDOWAŁY KATOI о 

SILMA. PAT. Angielskie samoloty wojsko- 

we bombardowały wczoraj dwukrotnie miej. 

scowość Kotkai, niszcząc prawie wszystkie 0- 
siedła. W południowo zachodniej części pro- 

wincji panuje spokój. 

Gen. Balbo poleci przez Azory 
RZYM. PAT. Generał Balbo stracił wszel- 

ką nadzieję na przelot przez Atlantyk, drogą 
na Irlandję, ze względu na niepomyśle warunki 
atmosferyczne. a także dlatego, że droga pół- 

nocna wymaga 14 godzin Światła dziennego. — 
Wobec tego generał-Baibo organizuje prze- 
lot eskadry drogą na wyspy Azorskie i Liz- 

bonę. Przelot ma nastąpić w dniu 10 b. m. 

  

Mecz tenisowy Pelska—Włochy 
WARSZAWA, PAT. Dziś w pierwszym 

dniu meczu tenisowego Polska - Włochy 0 
puhar Davisa na rok 1934. Pierwsze spotkanie, 
rozegrane na korcie WKS Legji przez Hebdę z 
włoskim zawodnikiem Sertorio, dało wynik 7:5 
6:0, 6:0 na korzyść zawodnika polskiego. 
Hebda znajdował się w -jaknajlepszej formie 
iw ciągu całej gry panował nad sytuacją. — 
Włoch po pierwszym secie stracił dyspozycję 
psychiczną i łatwo przegrał. 

WARSZAWA. PAT. Drugie spotkanie — 
Polska — Italja o puhar Davisa przyniosło 
zwycięstwo Stefaniemu nad Tłoczyńskim w 
stosunku 6:3, 6:2, 2:6, 7:5. 

W sobotę odbędzie się spotkanie w grze 
podwójnej. Połacy wystąpią w składzie Heb- 
da — Witman, Italja — w.składzie Sertorio — 

Taroni. Po tem spotkaniu rozegrany będzie 
mecz pokazowy pomiędzy Taronim i Jerzym 
Stolarowem. 

Krwawe zajścia na tie strajku robotników budowianych 
łykady, z poza których ostrzełiwali policję. 

Rzucono bombę, która na szczęście nie eksplo- 

dowała. Pod osłoną ciemności, panującej w 
mieście, robotnicy napadli na policjantów, ra- 
niac ich nożami i strzałami rewolw: i 

Przez całą noc wznoszono w rozmaitych punk- 
tach barykady, które policja musiała kilkakrot- 
nie zdobywać. 

Przebieg wypadków w Strasburgu prasa 
charakteryzuje już nie jako wyraz niepokojów 
o charakterze strajkowym, ale rodzaj powstania 
którego znaczenia nie da się w tej chwili okre- 
$Нё. Liczba rannych dotychczas jeszcze nie 
znana, lecz jest bardzo duża. 

PARYŻ. PAT. Agencja Stefani donosi ze 
Strasburga, że po wczorajszych nocnych wal- 
kach nastąpiło dziś pewne uspokojenie. Wobec 
zakazu władz odbywania zebrań w mieście 
robotnicy urządzili szereg wieców w okolicach 
miasta i na przedmieściach. W czasie wczoraj- 
szych rozruchów aresztowano 50 osób, m. in. 
4-ch hitlerowców, przybyłych z Niemiec, przy 
których znaleziono rewolwery. 

Centralny komitet strajkowy wydał ode- 
zwę,. w której wzywa do wstrzymania się od 
maniiestacyj. Komitet wykonawczy związku 
syndykatów zwrócił się do wszystkich orga- 
nizacyj nadreńskich z żądaniem poparcia ruchu 
strajkowego w Strasburgu, Na ratuszu odbyło 
się pierwsze posiedzenie porozumiewawcze — 
między pracodawcami i robotnikami budowla- 
nemi, zwołane przez magistrat. Posiedzenie to 
jednak nie dało żadnych rezultatów. 

Zatarg dyplomatyczny an- 
gielsko-turecki 

KONSTANTYNOPOL PAT. — Reuter 
donosi, że konsul angielski w Konstantynopo 
lu zażądał wczoraj wyjaśnień od władz turec- 
kich w sprawie nagłego wysiedlenia z Tureji 
obywatela angielskiego Łandera, przedstawi- 
ciela fabryk Wickersa. Konsul zwrócił się je- 
dnocześnie z prośbą o przedłużenie Landero- 
wi pobytu w Turcji na kiłka dni w celu da- 
nia mu możności spakowania bagaży. Miej- 
scowe władze tureckie, odmówiły. tej prośbie, 
zasłaniając się wyraźnemi instrukcjami 2 
Angory. 

LONDYN PAT. — Prasa żywo komentuje 
wydalenie z Turcji dyrektora filji Wiekers 
Armstrong Limited Landera, który pracował 
w Tureji, jako przedstawiciel firmy Wickers 
jeszcze w czasach przedwojennych i powró- 
cił we środę z Londynu do Turcji. Władze 
tureckie nie dały wyjaśnienia w tej sprawie. 
Foreign Office w Londynie zwróciło się do 
ambasadora brytyjskiego w Konstantynopolu 
o sporządzenie specjalnego raportu w tej 
sprawie. 

— — —о0о—— 

Rekord skoku ze spadochronem 

MOSKWA PAT. — Tass podaje, że lot- 

nik Jewdokimow ustanowił światowy rekord 

długości skoku z samolotu bez otwierania spa 

dochronu. .Jewdokimow wzniósł się w powie- 

trze w okolicach Leningradu na wysokość 

3700 m., poczem skoczył, jednakże otworzył 

spadochron dopiero na 108 sek. po skoku, już 

na 480 m. nad ziemią. 

Także i w imię tej rzeczywistości trwają w 

obozie prorządowym grupy, których postula 

ty przeprowadzane są nie w pełni i nie zaw- 

sze, które muszą z wiela rezygnować, ale któ 

re zdają sobie sprawę, że będąc nawet słab- 

sze w porównaniu z analogicznemi grupami, 

będącemi dziś w opozycji, znaczą jednak re- 
alnie więcej. Frakcja Rewolucyjna to mimo 

wszystko dziś politycznie więcej, niż cała, po 

tężna ongiś, PPS. Endecja jest wielkim obo- 

zem politycznym, w razie swego zwycięstwa 

odegra wielką rolę, ale niemniej cała ta siła 

dziś nie ma żadnego pozytywnego znaczenia, 

unieaktywnia całe masy prawicowych głosów 

ją: popierających. Ludzie, którzy w roku 1928 

przewidywali, niedługi żywot reżymu, pomy- 

lili się, Otóż my, jako prawicowa grupa pro- 
rządowa, staraliśmy się zawsze, wykazywać, 

że dzisiejsza opozycja, to jest właśnie unie- 

aktywnianie na czas bardzo długi tych sił, 

które do opozycji idą. Głosiliśmy: im więcej 

katolików, im więcej prawiecowców w łonie 

BBWR, tem będą w niim mieli więcej do ga- 
dania, tem ich wpływ na rządy państwem bę 
dzie większy. Trudno przewidzieć, ileby zdo- 
łano już zdziałać, gdyby przez tych długich 

7 lat Endecja nie pracowała wytrwale nad 
tem, aby katolików i prawicowców było w 

obozie rządowym jak najmniej, ergo, by ich 

wpływ na bieg spraw państwowych, w tak 

ważnym momencie jego przebudowy, był jak 

najmniejszy. — 

Otóż eoś takiego jest z Ukraińcami: — 
Nie: jest znacznie gorzej. O ile rok 1926 sta- 
nowi dla socjalisty, endeka, witosowca, tę da 
tę fatalną, gdy znalazł się poza obrębem po- 
litycznej rzeczywistości, to z Ukraińcami jest 
jeszcze gorzej. Poza małym i częściowym 0- 
kresem petlurowszczyzny, znaleźli się oni po 
za tym kręgiem już w 1918 roku. Wtedy ów 
krąg był liczny: obejmował wogóle mniejszo- - 

ści narodowe, oraz naturalnie komunistów. 

Od tego czasu zmalał bardzo. W dużej mie- 

rze o Żydów, w pewnej o Niemeów. Wobee 
małej roli Litwinów i białoruskiego ruchu 
w owym okręgu ex 1918 pozostały dziś dwie 

skłócone siły polityczne: komuniści i Ukra- 

ińcy. 
Ten stan rzeczy ma swoje znaczenie. Je- 

żeli można mówić, że endecy są pod pewnym 

względem unieaktywnieni politycznie, to cóż 
dopiero Ukraińcy! Jeżeli pociąga za sobą 
skutki negatywne stanowisko względem reży- 

mu, to cóż dopiero wobec państwa! Tak mu- 
siało być, i tak się, niestety, stało. W Pol- 

sce przyzwyczajono się, że Ukraińcy mówią 

zawsze „nie**, przyzwyczajono się, i prasa 

nacjonalistyczna nasza walnie się do tego 

przyczyniła, że uważano każde stanowisko ja 
kieby nie przybrali Ukraińcy za stanowisko 
wrogów państwa, za stanowisko antypańst- 

wowe. W artykule tym nie mówię o błędach 

naszej polityki, może źle robię, że go piszę w 
chwili narodowej żałoby ukraińskiego naro- 
du. Pisaliśmy wezoraj, że takie chwile to nie 

są okazje do wytykania błędów. Ale tak już 

jest. I ten stan rzeczy musiał później zacią- 

żyć. 

Jest to może właśnie ta racja, dla której 

nietylko szerszy ogół nie zwraca na prasę u- 
kraińską, tak bogatą, najmniejszej uwagi, 

jest to także racją, dla której ta fala kryty- 

ki, oburzenia, rozgoryczenia, jaka przeszła 

pasą ukraińską, tak słabem, tak znikomem 
w Polsce rozeszła się echem. 

Wychodzimy z egoistycznego punktu wi- 
dzenia. Co za szkoda, dla nas samych, że 
nasz z Wilna głos protestu i krytyki, nie 
może mieć poparcia od głosu, który mówi to 
samo, ale który jest tak pozbawiony politycz 

nego znaczenia, jak głos niepełnoletniego w 

prawie cywilnem. Przecież tych pięć miljonów 

ta cała prasa, ta jednolitość, stanowią siłę, 

która w każdych innych warunkach mogłaby 
znaczyć, która sama skazała siębie na niezna 

czenie. Pozycja Ukraińców u nas wyrobiła 

się właśnie „antypaństwowa''. Mogą mieć sto 
procent racji, nikt im nie wierzy. — Jako 
człowiek tej, eo oni krwi, jako syn Ukrainy, 

nie mogę powiedzieć tu jeszcze tego, coby 
mógł powiedzieć nie uznający takich węzłów 

lub ich nie mający dziennikarz naszego kie- 
runku: że ta identyczność naszej krytyki 

„konweneji** Litwinowa z opinją Ukraińców 

nietylko, że naszego stanowiska w polskiej 

opinji publicznej nie wzmacnia, ale je jeszeze 
wobec niej osłabia, nieomal że kompromituje. 

Ale jako pismo, stawiamy sobie za zadanie 
ten nastrój publiczny przełamywać. 

Niemniej — tak właśnie jest. Ileby dziś 
mógł znaczyć fakt pełnego udziała Ukraiń- 
ców w naszem życiu państwowem? Ileby ta 
siła zaktywizowana mogła znaczyć dla nasze- 
go wileńskiego kierunku? Nikt nie wątpi, że 
byłoby to właśnie na korzyść sprawie ukraiń 

skiej, że nie nie sprawia jej takiej szkody, 

jak ta nieaktywność właśnie. Jeżeli konwen- 

cja Litwinowa umożliwiła ZSRR kurs anty- 
ukraiński — to przecież tej konweneji nie by 

łoby wcale, gdyby jej przeciwnicy, w łonie 

reżymu, byli silniejsi, gdyby najsilniejsza w 
państwie ich grupa, nie byłaby się wykluczy- 

  

ła, wykluczyła w znacznej mierze — sama. 
Siła olbrzymia — i, niestety, żadna. 

K. Pruszyński.



  

List czytelnika 

Podatki y wymuszenia? 
W ministerstwie rolnietwa obmyśla się 

sposoby ratowania naszych gospodarstw rol- 
nych, zagrożonych w swojej egzystencji skut- 
kami ekonomicznego kryzysu. W tym s: 
czasie w „urzędach skarbowych** pr: 

nam takie dochody, przy których o kr 
nie może być mowy. Te dochody mogą 
służyć za dowód, że rolnietwo nasze, wbrew 
pozorom, znajduje się w kwitnącym stanie. 

Możnaby się zwrócić do wysokich sfer k 
wniczych z zapytaniem: „Czemu panowie u- 

chwaliliście „ustawy ratownicze'', jeżeli na- 

sze rolnictwo prosperuje jak nie trzeba le- 

piej? Świadezą przecie o tem cyfry naszych 

dochodów, pracowicie ustalone w „urzędach 

skarbowych'*. Jeżeli jednak ciężki k w 
rolnietwie jest faktem, to dane urzędów skar- 
bowych o niszych dochodach są fałs 

  

    

    

  

      

   

  

zem i nie 
powinny być tolerowane'*. Do tego wniosku 
zmusza zwykły, zdrowy rozsądek. Paradok- 

   salna sytuacja, w które, 

tek tych sprzecznych 
interesów, tłumaczy 

znajdujemy się wsku 
zdań o stanie naszych 

ę jednak bardzo prosto: 
   

  

   

tonących rolników trzeba ratować, bo tego 
wymaga dobro państwa, ale dopóki jeszcze 
nie utonęli, trzeba ich należycie oskubać, bo 
i tego wymaga dobro państwa. Bajki o ła- 
dnych dochodach są potrzebne jako prete 
do oskubywania i spełniają swoją rolę. 

Wysokość naszych dochodów 
kierownicy urzędów skarbowyc 

ich się obwinia i złorzeczy się im za w 
kie niesprawiedliwości podatkowe, ktėren 
nas spotykają. Kierownik urzędu skarbowego, 
mający we wszystkich sferach miejscowego 
społeczeństwa dobrą opinję, jest to chyba 
wielka rzadkość, a może nawet niema takie- 
go w całym kraju. Niechęć do kierowników 
urzędów skarbowych, granicząca czasami z 

nienawiścią, bywa jednak często niezasłużona. 

   

      

  

    Nie tyle oni sami winni, ale siły wyższe. Wie- 
my o tem, jako o tajemnicy publicznej, że 

każdemu kierownikowi urzędu skarbowego 
wyznacza się zgóry określoną sumę podatku 

dochodowego, którą on musi w swoim powie- 
cie zebrać. €o,ma począć, jeżeli ta suma jest 

wygórowana i nie daje się osiągnąć prze 
uwzględnianiu dzisiejszych ciężkich  warua- 

ków? Musi on ją uzyskiwać z pominięciem 
tych warunków, co „jest równoznaczne z bez- 
prawnem wymuszeniem. Że przytem pozory 

  

legalności muszą być zachowane — rozumie 
się samo przez się. 

Przy forsownem poszukiwaniu docho- 
dów, aby je opodatkować i przy  wielkicj 
trudności ich znalezienia w ubożejącem spo- 

łeczeństwie, trzeba dzisiaj chwytać się każ- 

dej wersji o bogactwie i ukrywanych docho- 
dach, jeżeli się ona nawinie. W tych warun- 
kach różni intryganci, którym nigdy i ni- 
dzie nie brak, a którym sprawia rozkosz szko 

dzenie bliźnim, stają się informatorami z po- 
wołania. Porachunek osobisty nieraz można 

załatwić przy pomocy urzędu s bowego, nie 

obawiając się odpowiedzialności za fałszywe 
dane. (Za fałszywy tajny donos nikt 

u nas w kozie nie siedział). Pogró: „ро- 
czekajcie, zawiadomię ja w urzędzie skarbo- 

wym wiele on pieniędzy nabrał!'* — nic 
jest dzisiaj rzadkością. Ponieważ w tym urzę- 
dzie szuka się sposobu dociągnięcia podat- 

   

      

     

  

ków do wymaganej cyfry, a na sprawdzenie 
każdej wersji brakuje czasu i urzędników 
— takie pogróżki mogą być niebezpieczne. 
Można stać się kozłem ofiarnym kłopotów u- 
rzędu skarbowego, nie o tem nie wiedząc. Nie- 
uchwytne plotki, przesadne wersje i tenden- 
cyjne insynuacje mogą być przekute na twar- 
dą treść nakazów płatniczych. Jak  zoba- 
czysz na urzędowym papierku swój dochód 
kilkakrotnie powiększony — wtedy łam so- 
bie głowę, skąd to się wzięło i szukaj ratun- 

ku! Komisja szacunkowa nie zabezpiecza od 
takieh niespodzianek. Członkowie tej komisji, 
pomimo najlepszych chęci, bywają bezsilni 

wobec przewodniczącego, który został odpo- 
wiednio napompowany. Ta komisja mogłaby 
nazywać się „komisją kondolencyjną** po da- 

remnej obronie płatników. Dalszą kotwicą 
ratunkową, jest „komisja odwoławcza przy 

izbie skarbowej'', ale ona ratuje tylko poło- 
wieznie — krakowskim targiem między wy- 
rokiem kierownika urzędu skarbowego a ze- 
znaniami płatnika. Pozostaje jeszeze dobry 
naddatek „podatkowy, który wpędzał mnie w 
lichwiarskie długi, a dzisiaj wobec braku kre- 
dytu, grozi zlieytowaniem mebli i inwenta- 

rza. 
Wołać o zniesienie podatku dochodowego 

niema sensu — to z pewnością nie nastąpi. 

Sama zresztą zasada tego podatku jest do- 
bra a cała bieda polega na nieuzasadnionym 

albo udanym optymizmie w stosunku do na- 

szych kieszeni. Ten tani optymizm drogo nas 
kosztuje. Obronić się od niego tem trudniej, 
że kontrolować stawu gospodarki, 0 co płat- 

nik nieraz prosi, nie chcą czy nie mogą. Tej 

kontroli powinniśmy się domagać energicznie 
u sfer miarodajnych — ona byłaby dla nas 
wielkiem dobrodziejstwem.  Dorywczy przy- 
jazd naczelnika urzędu skarbowego albo in- 
nego urzędnika raz na kilka lat, nie może 
mieć znaczenia.. Powinni być ustanowieni kon 

Wioc 
ermann Hoffman podaje następu- 

jącą definicję psychologicznego prawa kom- 
pensacji: kompensacja jest to proces, przez 

który przykre uczucie niedoskonałości i nie- 

pełnowartościowości osobnika, zostaje w nim 
przezwyciężone i zastąpione poczuciem wia- 
snej wartości. 

Та niepełnowartościowość, którą się prze 
zwycięża, nazywa się po niemiecku Minder- 
wertigkeitsgefiihl, a tym nakazem, pod któ- 

rego wpływem dokonywa się przezwyciężenie, 

jest poprostu  nietzscheańska Wille zur 

Macht, wola mocy, „instynkt właściwy każ- 
demu osobnikowi. 

  

    

  

Dr.    
  

A więc, kiedy naprzykład nieśmiały ma- 
rzyciel, który uważa siebie za pokrzywdzo- 
nego nieszczęśliwca, zaczyna z biegiem czasu 
zdobywać świat i ludzi, i te zdobycze są 
konkretne, — powiemy, że odbył się w nim 

proces kompensacji. Każdy niewątpliwie miał 
możność poczynienia tego rodzaju obserwa- 
cyj na ludziach, z którymi stykał się, i każ- 

dy przyzna słuszność Hoffmannowi. Nieprzy: 

jemnie tylko brzmią te słowa — niepełnowar- 
tościowość i pełnowartościowość, i nieprzy- 
jemne bywa to, że piękny stan kompen- 
sacji czyli wyrównania braków może niekie- 

    

NEJ A НЕНАа РИ 

  

SŁOWO 

kła zbiorowego wysąpioia mocarstw w Boru 
Włochy przeciwko demarche 

PARYŻ. PAT. Francuskie koła polityczne 

komentują z zadowoleniem głosy prasy angiel- 

„ skiej, przyznającej konieczność wspólnego wy- 

stąpienia Paryża, Londynu i Rzymu w Berlinie 

Prasa paryska podkreśla w szczególności ar- 
tykuł londyńskiego „Timesa*, który to dzien- 

nik przyznaje raid lotniczy niemiecki nad Salz 
burgiem za wyczyn niezgodny z duchem paktu 
4-ch. Pozatem prasa zwraca uwagę że w 0- 
pinji angielskiej raid nad Salzburgiem 1 05- 
tatnie próby Rzeszy zamówienia pościgowych 

samołotów w Danji, są to tyłko szczegóły — 
wielkiego programu berlińskiego, mającego na 
celu odbudowę niemieckich sił lotniczych. 

W tych warunkach — stwierdza z zado- 

woleniem prasa francuska — opinja angielska 

wypowiada się przeciwko jakimkolwiek ustęp- 
stwom na rzecz żądań niemieckich w dziedzinie 
równouprawnienia zbrojeń. 

PARYŻ. PAT. „Paris Soir* donosi z Rzy- 
mu, że w kołach politycznych włoskich daje się 
zauważyć wielka rezerwa w stosunku do pro- 
jektu wspólnego demarche dyplomatycznego 

zsry w Berlinie, mającego charakter oficjalny. 

Podobno ambasador francuski nie ma je- 

szcze żadnych  instrukcyj z Paryża, dotycza- 

cych wystąpienia z określonemi propozycja- 

mi wobec rzędu włoskiego, Włochy całkowi- 
i cie doceniają znaczenie raidu niemieckich sa- 

mołotów nad Austrją, ale stanowisko ich wo- 

bec Niemiec jest o tyłe delikatne, że prawdo- 

podobnie Włochy ograniczą się do oficjalne- 
go przedstawienia Hitlerowi wytworzonej sy- 
tuacji i jej konsekwencyj. 

Prasa włoska kategorycznie 

przeciwko oficjalnej interwencji 
nej w Berlinie. 

AMB. R. P. DR WYSOCKI 
W KWIRYNALE 

protestuje — 

dypiomatycz- 

  

R.P. 

Alfred 
ambasador 

przy włoskim dworze królewskim dr. 
Wysocki złożył swe listy uwierzytelniająe>. 

Na zdjęciu naszem obok ambasadora Wy- 

Przed kilku dniami nowy 

sockiego (x) stoi szambelan _ królewski 
hr. Guardi (1). W drugim rzędzie stoją: rad 
ca ambasady p. Romer i attaches Michałow 

ski i Mikulski. 

"ui 2 

trolerzy. objazdowi (najlepiej przysięgii). 
przynajmniej po jednym na każdy powiat. 
Niechaj taki kontroler wgląda we wszystkie 
dochody, rozchody, stan zadłużenia, stan uro- 

dzajów, zawartość šwirna i t.d., aby mógł 
potwierdzić prawdziwość zeznań płatnika, al- 
bo im zaprzeczyć. Niechaj daje wskazówki, 

co do sposobu prowadzenia ksiąg rachunko- 
wych i wymaga dowodów gdzie one są po 
trzebne On powinien brać udział w żebra- 
niach komisji szacunkowej z ważkim głosem. 

Jego protest powinien powstrzymać decyzję 
i skierowywać sprawę do zbadania. Specjai- 

na uwaga powinna być zwrócona na te gospo- 
darstwa, które mają jakieś wyjątkowe žro- 
dło dochodu, np. duży sad owocowy, kroch- 

    

malnie, uprawę roślin przemysłowych i t.d. 

aby te dochody nie mogły być ukryte i nie 
zostały również fantastycznie opodatkowane 

wskutek przesadnych pogłosek pantoflowych. 
Oczywiście straci na tej kontroli skarb pań- 

stwa i tę stratę, wynikłą z sanacji stosun- 
ków, trzeba będzie w jakiś sposób wyrównać, 
chociażby podwyższając inne / podatki, albo 
nawet stopą podatku dochodowego, będzie to 
jednak mniejsze zło od tych  haraczów, nie 

dających się nigdy przewidzieć, które nas 
dotychczas trapią. Podatki muszą być z ko- 

nieczności ciężarem, ale 'nie powinny być ba- 
tem, smagającym jednostki niewiadomo za 

jakie przewinienia. 
Marjan Bernowicz. 

dy zwyrodnieć w t. zw. hiperkompensację. 

Uczuciu temu towar y nadmierna duma, 

próżność, pogarda dla innych, i tym podobne 
aspołeczne objawy. Używając | ka potocz- 

nego, możnaby powiedzieć o człowieku, ogar- 

niętym hiperkompensacją, że przewróciło mu 

się w głowie. Wille zur Macht 
się w megalomanję. 

  

    

wynaturzyła 

* * * 

Dr. Jan Kuchta ministerjalny wizytator 

szkół, wydał oto książkę p.t. „Dziecko włó- 
*. Zajmuje się w niej zagadnieniem włó 

częgi i włóczęgostwa ze stanowiska pedago- 
giki, posiłkując się wszelako, gdzie trzeba, 
psychologją i  soejologją. 

częgać 

Książka dra Kuchty powinna zaintereso- 

wać przedewszystkiem nauczycieli i wycho- 
wawców. Ciało pedagogiczne tego gimnazjum 
wileńskiego, z którego uciekł 15-letni Jerzy 

Lewandowski, aby kajakiem dopłynąć do Gdy 
ni — powinno tę książkę przeczytać. Dla- 

czego uciekł 15-letni chłopiec? Jakie czynni- 
ki wyzwoliły w nim instynkt włóczęgowski? 

Czy nie czuł żadnych związków ani z ro- 
dziną, ani z domem, ani ze szkołą, ani z ku- 
ratorjum, ani z miastem Czy 

  

  

rodzinnem ? 

BERLIN PAT. Prasa niemiecka z zaniepo- 

kojeniem występuje przeciwko doniesieniu biu- 

ra Reutera, zapowiadającemu zbiorowy  de- 

marche Francji, Anglji i Włoch w Berlinie z 

powodu akcji Niemiec, skierowanej przeciw 

Austrji. Dzienniki zapewniają, że ze strony — 

Niemiec nie uczyniono żadnego kroku, który 

mógłby oznaczać nieposzanowanie niepodleg- 

łości Austrji lub pozostawać w sprzeczności z 

  

dichem „paktu czterech“. „Boersen - Zen 

twierdzi, že tego rodzaju demarche nie by- 

łoby korzystne ani dla stosunków austrjacko- 

niemieckich ani dla pacyfikacji Europy środ- 

kowej. „Deutsche Allg. Zeitung* uważa in- 

terwencję mocarstw w obronie Austrii „za po- 

zbawioną sensu“, utrzymując, że tylko za0- 

strzy sytuację. 

K 

Przygotowania do 12-go Zjazdu Legjonistów 
ROZKAZ DO LEGJONISTÓW OKRĘGU 

STOŁECZNEGO 
Dnia 5 bm. o godz. 8.30 rano zbiora 

się wszyscy członkowie okręgu stołecznego 

Związku Legjonistów przed lokalem zarządu, 

na ul. Moniuszki 11. Wskazane jest liczne 
stawienie się członków umundurowanych. 

Dnia 6 bm. o godz. 9-ej rano zbiorą się 
wszyscy członkowie okręgu stołecznego na 
rynku Starego Miasta, skąd wyruszą pod 

krzyż Traugutta. (ISKRA) 

OTWARCIE LEG JONOWEGO INSTY- 
TUTU STUDJÓW 

Wszystkie poczty sztandarowe organiza- 

cyj społecznych, które zechcą wziąć udział w 
uroczystem otwarciu Legjonowego Instytutu 

Studjów winny stawić się w hallu politechni 

ki warszawskiej najpóźniej o godz. 19.40 w 

dniu 5 bm., tj. w sobotę. 
Komitet organizacyjny 12-go zjazdu legjo 

nistów zawiadamia, że ze względu na zapo- 

wiedzianą obecność Pana Prezydenta Rzeczy 
pospolitej wszyscy uczestnicy zaproszeni na 

uroczyste otwarcie Legjonowego Instytutu 

Studjów w dniu 5 bm. oraz na uroczyste na- 
bożeństwo w dniu 6 bm. winni stawić się pun 
ktualnie. ISKRA. 

KPT. SKARŻYŃSKI PRZEMÓWI 
DO UCZESTNIKÓW ZJAZDU 

Zdobywca Atlantyku, bohaterski lotnik 
kpt. Skarżyński, uproszony przez organizato- 

rów zjazdu, zgodził się podzielić swojemi wra 

żeniami z lotu nad Atlantykiem i pobytu w 

Południowej Ameryce z uczestnikami zjazdu. 

Kpt. Skarżyński jako b. peowiak przema- 
wiać będzie do uczestników zjazdu, który od 

szeregu lat jest nietylko zjazdem legjonistów, 

ale również biorą w nim liczny udział b. pe- 
owiacy. 

Wedle projektowanego programu, kpi 

Skarżyński wygłosi przemówienie w Łazien- 

kach o godz. 5.30 po południu na zabawie le 

gjonistów, która. odbędzie się na wyspie w 

Łazienkach. Po przemówieniu znakomitego lo 

tnika nad Łazienkami ukaże się dywizjon sa 
molotów wojskowych, który kilkakrotnie о- 
krąży Łazienki, oddając w ten sposób cześć 
bojownikom o wolność Polski. ISKRA: 

  

Rozstrzygnięcie zatargu o płace w górnictwie 
5 proc. podwyżka płac 

WARSZAWA. PAT. W dniu 3 b. m. w 
Ministerstwie Opieki Społecznej odbyła się 
konierencja przy udziale przedstawicieli rady 

przemysłowców  górniczo - hutniczych oraz 
6-ciu związków zawodowych zagłębia Dąbro- 

wskiego i Krakowskiego. Na konferencji tej 

przedstawiciele obu stron wyrazili zgodę na 
rozstrzygnięcie sporu o wysokość płac w gór- 
nictwie węglowem tych zagłębi w drodze о- 

rzeczenia arbitrażowego. Wyznaczony przez ̀ 
p. ministra na arbitra p. Ulanowski, zastępca 
dyrektora departamentu pracy, wydał w go- 
dzinach wieczornych orzeczenie, przesłane za- 

interesowanym stronom. 
W myśl tego orzeczenia płace w górnictwie 

węglowem w zagłębiu Dąbrowskiem obniżają 
się w stosunku do płac z lutego 1932 r. o 10 
ргос., w zagłębiu Krakowskiem o 12 proc., Z 
wyjątkiem sierszańskich zakładów górniczych, 
dła których płace obniżone zostaną o 15 proc. 

Nowe stawki płac obowiązywać będą od 
1 sierpnia na czas nieokreślony z możnością 

wypowiedzenia na 14 dni przed końcem ka- 
żdego miesiąca przez każdą ze stron. 

Jeżeli przyjąć pod uwagę że w okresie od 
1 maja r. b. płace w górnictwie węglowem 
w zagłębiu Dąbrowskiem były obniżone o 
15 proc., a w Krakowskiem nawet do 20 proc. 

to ustalona obecnie taryfa płac stanowić bę- 

dzie w rzeczywistości podwyżkę w stosunku do 

ostatniego okresu o około 5 proc. 

Poprawa na rynku pracy 
SOSNOWIEC PAT. — 

szą, 
Z Zawiercia dono- 

że w powiecie zawierciańskim -daje się 

zauważyć lekka poprawa na rynku pracy.— 

W fabryce szkła Reich i 

drugi piec, którzy 

S-ka uruchomiono 

którym zatrudniono 100 

robotników. W fabryce włókienniczej Bernda 

znalazło obecnie zatrudnienie około 110 ro- 

botników. 

Krwawy dramat przy egzekucji wyr. sądowego 
POZNAŃ. PAT. W miejscowości Żabiko- 

wo rozegrała się wczoraj wieczorem niezwy- 
kła krwawa tragedja na tle egzekucji z tytułu 
wyroku sądowego. 

Zamieszkały w Żabikowie rewizor mięsa 
Józet Hadyniak utrzymywał bliższą znajo- 

mość z niejaką Eugenją Osowską. Stosunki 

między Hadyniakiem a Osowską ostatnio się 
rozluźniły i Osowska, mając pewne pretensje 
do Hadyniaka dochodziła ich na drodze sądo- 

wej.. 
Wczoraj wieczorem z polecenia sądu do 

mieszkania Hadyniaka udał się komornik Prze- 
stalski i aplikant Snopek w towarzystwie poru- 

cznika 37 p. p. Mikurdy, brata Osowskiej. — 
Rzeczy Osowskiej, znajdujące się w mieszkaniu 
Hadyniaka załadowano na samochód. Gdy auto 
miało ruszyć wybiegł z mieszkania Hadyniak 
i począł strzelać z rewołweru. 

Komornik Przestałski i aplikant Snopek 
zostali ciężko ranni tak, iż obawiają się o ich 
życie. Ranny został również por. Mikurda tak 

ciężko, że w drodze do szpitała zmarł. Hady- 

niak zabarykadował się w mieszkaniu i dwoma 
wystrzałami z rewolweru pozbawił się życia. 

Na miejsce tragicznego wypadku udały się wła 
dze połicyjne i sądowe. 

  

  

36 godzin na szybowcu 
EERLIN PAT. — Student filologji nni- 

we:sytetu w Królewcu Schmied pobił rekord 
wy lotu na szybowcu, wynoszący do- 

zas 22 godziny. 
Wystartował on we czwartek » wodz. 1,25 

zaś w piątek o godz. ) rano utrzymywał się 
jeszcze w powietrzu. 

O godz. 2 nad ranem nastąpiło pobicie re- 
kordu niemieckiego, a o godz. T rano —śŚwia- 
towego. Wylądowanie oczekiwane jest w pią 
tek około południa. Lot odbywa się na szybo- 
wcu typu „Gruenau Baby''. 

BERLIN PAT. — Lotnik szybowcowy 
Schmied, który pobił dził rekord światowy 
długości lotu, utrzymywał się w powietrzu je- 
szcze w późnych godzinach popołudniowych. 

  

   

nikt go nie przygarnął dotychczas, a przeciw- 

nie: odpędzano go zewsząd w sposób nie- 
ludzki, budząc w sercu żal i rwąc ostatnie 

może nici, wiążące chłopca ze społecznością ? 

Uczucie bowiem obeości i bezdomności (nie 
duchowej) z łat- 

wością rozpętać może w dojrzewającym chtop 

cu żądzę włóczęgi. A. może ten chłopiec jest 
typem patologicznym?  Epilepsja, zamrocze - 
nie umysłowe, ogólna psychastenja, hiperty- 
nja czyli nadmiar emocjonalności, histerja, 
niedorozwój poczuć moralnych i inne zabu- 

rzenia psychofizjologiczne — pobudzają cho- 
re osobniki do, włóczęgostwa, zmuszają do 
porzucania domu, błąkania się po nicznanych 

drogach w ciągłym głodzie ucieczki. 

Przeciętny, powiedzmy — zdrowy czło- 
wiek, nie rozumie ani tego młodzieńczego 0- 
samotnienia, które pędzi w świat, kajakiem 
czy motocyklem, na dachu wagonu czy na 
piechotę; ani tego chorobliwego zamroczenia, 

które przysłania mózg niepojętem pragnieniem 

koniecznie fizycznej, ale i 

przestrzeni. Jerzego Lewandowskiego dopę- 

dza policja, odbiera mu kajak — ucielešnie- 
nie i narzędzie jego żądz — doprowadza go 

do domu, oddaje rodzicom i władzom szkol- 
nym. Co go czeka? Wały z ręki ojea. (to ju, 
łajdaku, sobie od ust odejmuję...), zmniej- 

szony stopień ze sprawowania, a może wyda- 
lenie ze szkoły (niestety, proszę pana, zły 

przykład, który syn pański daje kolegom...) 
A jeśli bodźcem do ucieczki stała się dla 

Dzięki pomyślnym warunkom  atmosferycz- 
mym Sehmied zamierza kontynuować lot Ao 
wieczora lub nawet przez noc. Aparat jego 
już zgórą 30 godzin krąży pomiędzy Kor- 
schenruchem i Brandenburgiem w Prusach 
Wschodnich, przeciętnie na wysokości okoto 

2500 m. W ciągu ubiegłej nocy dawano lot- 
nikowi z ziemi znaki przez rozpalanie ogni, 
przy pomocy białych kawałków płótna,. wska 
zując kierunek wiatru. 

BERLIN PAT. — Niemiecki lotnik szy- 
bowcowy Schmied po 36 i pół godzinach krą 

żenia nad ziemią wylądował dziś o godz. 20 
na wybrzeżu Świeżego Zalewu. Schmied pobił 
dotychczasowy rekord długotrwałości lotu na 
szyboweu o 14 godzin. 

Jerzego Lewandowskiego Wille zur Macht, in- 

stynkt, który dążył do przezwyciężenia je- 

go niepełnowartościowości? Jeżeli to jest chło 
"piec marzycielski i nieśmiały, który nagle, 

wszedłszy w tajemniczy okres pokwitania, 
uczuł boleśnie własną niedoskonałość i ma- 
siał ją colite que cofite wyrównać, wynagTo- 
dziś sobie? Jeśli działało w tym wypadku pra 
wo kompensacji, to prawo, które z lękliwego 

i na granicy upadku znajdującego się mło- 
dzieńca, nazwiskiem Rousseau, uczyniło wiel- 
kiego myśliciela ? 

* * * 

Książkę d-ra Jana Kuchty może 

czytać każdy. Ale przedewszystkiem rodzice 
i wychowawcy, pamiętając przytem, że smuż 

ny okres przekwitania wiele ma wspólnego z 

radosnem przebudzeniem wiosny. 
Oto jeden z pedagogów, solidny i zrów- 

noważony  ezterdziestoletni człowiek stanu 

wolnego, kupuje nagle motocykl. Czy może 
się tak zdarzyć? — Oczywiście. A niktkv 
go nie posądził o takie szaleństwo. Człowiek 

ten uczy się zawzięcie jeździć, nabywa kon:- 

plet sportowy z baskijką włącznie, i 

ważąc swój dorodny brzuszek, dni całe goni 

po dalekich drogach. Że uczniacy użyją na 
nim za jego plecami — to jasne, Ale ten czło 
wiek wcale nie jest śmieszny. Jego włóczęga 
w nieznane na zawrotnym motocyklu, to tyl- 

ko d4ądza wyrównania utraconych skarbów. 
Prawo kompensacji. A że nie wałęsa się pie- 

prze- 

  

lekce- * 

TELEGRAMY 
KATASTROFA SAM SAMOCHODOWA 

POZNAŃ PAT. — Wi czoraj w południe 

pod: Niemczynkiem w powiecie wągrowieckim 

wydarzyła się katastrofa samochodowa. Sa- 

mochód ciężarowy, którym jechał Edmund Pi 

skorski, właściciel hurtowni kolonjalnej w 
Gnieznie, wpadł z niewyjaśnionej przyczy! 

na drzówo przydrożne. — Piskorski ponióst 

śmierć na miejscu. Samochód został strzaska 
ny. 

HARCERZE POLSCY W BUDAPESZCIE 

BUDAPESZT PAT. 
rzy polskich z haremi 

czele złożyła wczoraj ę posłowi Rzeczy- 

pospolitej Polskiej Łebkowskiemu. Komeni 

przybyła w otoczeniu drużyny reprezenta 

nej z orkiestrą, która na powitanie posła o- 
degrała hymn narodowy. Poseł Łebkowski, o- 

dcbrawszy raport, wygłosił do harcerzy prze- 

mowę. 
„Pesti Hirlap““, pisząc o zlocie har 

skim, podkreśla, że w czasie defilady dru 

na hareerzy polskich wyróżniała się najlen- 
szem wyekwipowaniem. 

GROŹNY POŻAR W KORYNCIE 

ATENY PAT. — Ubiegłej nocy wybuchł 
w Koryncie olbrzymi pożar, który dotychczas 

zniszczył 460 domów drewnianych i bara- 

ków, wybudowanych po ostatniem trzęsieniu 
ziemi. Pożar szerzy się w dalszym ciągu 1 
zagraża murowanej części miasta. 

SYRCOW USIŁOWAŁ POPEŁNIĆ 
SAMOBÓJSTWO 

PARYŻ PAT. — „Le Journal'* donosi z 
Moskwy, że były prezes rady komisarzy ludo- 
wych Syrcow usiłował odebrać sobie życie.-— 
Syrcow przebywa w więzieniu jako oska 
ny o udział w spisku przeciw Stalinowi. 
cowa przewieziono do szpitala, gdzie stan je- 

go zdrowia uległ polepszeniu. 

„ZBYSZKO CYGANIEWICZ BANKRUTEM 

NOWY YORK PAT. — Były mistrz za- 
paśniczy Świata, Zbyszko Cyganiewicz, stale 

przebywający w Ameryce, ogłosił, jak dono- 
si pismo amerykańskie, bankructwo. 

USUNIĘCIE POMNIKA HEINEGO 

BERLIN PATł — Senat m. Hamburga po 
stanowił usunął pomnik Heinego, znajdujący 

się w parku publicznym. Pomnik zostanie zło 
żony w składach miejskich. 

GAZ ŁZAWIĄCY NA ZEBRANIU GIEŁDY 

NOWY YORK PAT. — Posiedzenie człon 

ków giełdy, jakie się odbywało w t. zw. sali 
tranzakcyjnej, zostało nagle przerwane wkrót 
ce po otwarciu, z powodu wydobywającego 
się skądś gazu. Zebrani na sali, sąd 7 

jest to gaz trujący, rzucili się ku w, 
Po zbadaniu jednak okazało się, że 
gaz łzawiący, który wydzielał się z 

umieszczonego przez nie domego sprawcę 

w otworze wentylatora. Nikt z obecnych na 
sali nie odniósł szwanku, lecz piętr ajdu- 

jące się ponad salą trzeba było ewakuować 

z powodu szczelnego wypełnienia ich gazem. 

KADRY PRACY 

BERLIN PAT. — Według ogłoszoneso 
dziś zestawienia, obecnie pełni służbę w t. zw. 
kadrach pracy 252357 bezrobotnych, ulokowa 

nych w 4717 grupach i obozach. 
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Qflary orkanu 
LIPSK. PAT. Według ostatnich danych, 

liczba ofiar orkanu, jaki w ubiegłą sobotę 
szałał nad Dolną Saksonją, wynosi ogółem 9 

osób, których śmierć spowodowały walące 
się mury domów mieszkalnych. Rany odniosło 
30 osób. Straty materjalne Sięgają kilkudzie- 
sięciu milionów marek. 

  

w. wirze powiatu 
Wileńsko-Trockiego 

„MY CHCEMY PRACY" 

Żniwa w pełni; — na wsi jest to chwila 
osobliwa, gdy rąk do pracy stale braknie w 
większych gospodarstwach, gdyż żnieja nie 

pójdzie do dworu, nim u siebie nie zeżnie i 
nie pomoże swatom i kumom mającym wiek- 
sze zasiewy. 

Tymczasem żyto nie chce czekać i gdy 
je w ię nie sprzątnie, to się wysypie w 
dużym procencie, powodując znaczne straży. 

Te też jest to chwila gorączki gospodar- 

czej, podczas: której uruchamia się kto żyw. 

SORO) się do wi na, gdzie na Zawaluej 
ją się poszukuj zarobku.  Umówa:ło 

žė we wtorek, t.j. 1 pnia 16 kobiet bez- 
robotnych do żniwa za żwiniarką na waru"- 

kach następujących: płaca półtora złotego 

dziennie, 2 funty chleba i trzy razy kar- 

mienie, składające się ze śniadania o 2 da- 
niach, obiadu też o 2-ch daniach i 
rzy z jednego dania. 

Przywiozło się na dwóch furmankach o 
15 klm. do folwarku i od 9 rano stanęły do 

pracy, przyczem poważna ilość tych robotnie 
nie mogły robić więcej, jak 2/3 tego, eo ro- 
bił miejscowy robotnik, pobierajacy też 1.50 
zł. ale bez karmienia. 

Zaraz pier ego dnia, z szesnastu ośm 
odeszło, twierd: że robota za ciężka. Prze 

nocowały i przi witem pobiegły do Wilna, 
by znowu stanąć na Zawalnej. 

Dnia drugiego sierpnia pozostałe ośm 
żniej, pracowały znośnie, choć tylko dwie z 

nich dorównywały wiejskim robotnicom. 
Ww 3 sierpnia od obiadu (po spoży- 

      

    

    

   

   

   

wiecze- 

          

  

dniu 3 

ciu obiadu) znowu cztery kobiety por 

robotę, dezorganizując komplet żniw 0- 
wy i otrzymawszy zapłatę wyniosły się do 

Wilna. Że najmujący nie mógł z takiego : 
chowania się być zadowolony — nie ule: 

kwestji, ale trzeba było słyszeć eo mówili 
miejseowi ludzie! 

  

   

   

Nazywali je hultajkami, oburzali się, że 

otrzymując tyleż, co oni, otrzymywali jedze- 

nie b. dobre w dodatku, a one nie chciaty 
pracować, — że to są „bezrobotneć', którym 

ą darmo pieniądze, a one pracować nie 

chcą, a ws. y muszą płacić na utrzymanie 
darmozjadów i t.d. 

    

  

Rozumiemy doskonale, że ci, co rzeczy- 

pocie czoła pracują i jeszcze pła- 
nemi postaciami na leniwców, mo- 

gą mieć słuszny żal, to też jeden ze stav- 
szych gospodarzy nie bez słuszności w pew- 
nym stopniu orzekł, że przez dawanie darmo- 

wych pieniędzy, płodzą hultajów. 
Ostrzegamy kolegów po pługu, by nie na- 

rażali się na zawód i straty 1 miejskich bez- 

robotnych robotnie nie angażowali na ekskur 
sje krajoznaweze do swych folwarków. 8. W. 

——-0-()-0 

Srebro angielskie 
gwarancją 

PARYŻ. PAT. Agencja Havasa donosi z. 

Waszyngtonu, że suma dziesięciu miljonów do- 

larów w srebrze, otrzymana przez Stany Zje- 

dnoczone od Wielkiej Brytanji jako spłata raty 

w dniu 15 czerwca, znajduje się obecnie w 

miennicy w San Francisco, Srebro nie będzie 

zużyte do przetopienią na monety, gdyž w-0- 

biegu w Stanach Zjednoczonych znajduje się 

waluta srebrna w ilości ponad 500 miłjonów 

dolarów, przewidzanych ustawowo. Srebro an- 

   

  

  

gielskie służyć będzie jako gwarancja emi- 

Sji banknotów, znanych pod nazwą „silvert - 

certificat". 

UT DRS EO T ESS 

Zdobywca Atlantyku w Warszawie 

  

Wczoraj przybył do Warszawy na swym słynnym samolocie R.W.D. zdobywca Atlantyki 
południowego, kapitan Skarżyński, witany 
neralicję, dyplomację 
pitana Skarżyńskiego (x), p. piemjera 

chotą, „tylko pochłania pr: 

nie — nie dziwnego: musi śp 
dzieści lat! I należy życzyć 
w bezcelowej pogoni. Ale dlaczego ten czło- 
wiek, gdy stanie przed nim Jerzy Lewandow- 

ski, zbieg kajakowy, będzie uważał za sto- 

sowne ukarać go, lub w najlepszym 

użyć całej swej „ojeowskiej!* wymowy, by 

przekonać włóczęgę, jak nierozumne było 

jego przedsięwzięcie? Czyżby szlachetne pra- 
wo kompensacji zdążyło już zdegenerować się 

w złą hiperkompensację? 

„eń na maszy-    

  

   mu SzeZęŚCcia 

razie 

  

Oto wychowawczyni, która mimo lat 
czterdziestu kilku jest piękna i powabna. 

Jej jedwabne pończochy obciągają  zgrab- 
ne jeszcze łydki. Ale pod oczami gęsta sieć 
zmarszczek. Ma dużo sukien. Zawsze mocno 

pachnąca. Słońce i lato podniecają ją do po- 

dróży, do włóczęgi i szukania przygód w 

górach, nad morzem i w lasach. Wraca ze 

swych ietnich wędrówek upojona, czarna od 

słońca, wybuchająca afektami. Dlaczego ta 

wychowawczyni będzie żądała na sesji peda- 

gogicznej surowego ukarania młodocianego 

włóczęgi, nazwiskiem Lewandowski, Piotrow- 
jak mu tam? 

    

ski, czy 

Wychowawcy i wychowawczynie powin- 
ni koniecznie przeczytać piękną książkę d-ra 

J. Kuchty o małym włóczędze, pamiętając, że 
smutny czas jesiennego przekwitania niewie- 
le różni się od wiosennego dojrzewania. I je- 

    

na lotnisku przez przedstawicieli rządu, ge- 
oraz przedstawicieli społeczeństwa. Na zdjęciu naszem widzimy ka 

Jędr 
marsz. Sejmu p. Świtalskiego (2), wicemin. gen. Fabrycego (4), 

  jewieza (1), p. ministra Butkiewicza (5) 
gen. Orlicz - Dreszera. 

  

szcze jedno: kompensacja, lecz broń Boże, 
* nie hiperkompensacja. 

ж о* * 

Ale, A propos włóczęgi. Wychodzi w Wil 

nie pismo pod takim tytułem. Jest to orgaa 
klubu włóczęgów, którzy podzielili siebie na 

jumjorów i senjorów. Innemi słowy: dojrze 
wających i przekwitających. 

Ostatni, lipcowy numer tego pisma zwrs- 
ca uwagę gadatliwością, ględzeniem i chao- 
tycznością. Przednówek, ciężary społeczne, 

związek skandynawsko-polski, rocznice histo- 

ryczne, szkolnietwo, sąd obywatelski, repor- 
taż krożański, aktualne uwagi nad „Źródłami 
Mocy** z roku 1930, regulamin uniwersyte- 

tu wileńskiego z roku 1830, pobicie sekwest- 
ratora w Grodnie i Czesław Miłosz — wszy- 
stko to pomieszane, rozwlekłe, nudne, gder- 

liwe i stetryczałe. Beznadziejna włóczęga po 
sprawach, które nikogo nie obchodzą. 

Czy musimy się z tego Śmiać? Bynaj- 
mniej. Należy współczuć „Włóczędze'*, że 
pragnie przezwyciężyć przykre uczucie nie- 
doskonałości i  niepełnowartościowości. Ale 
pomiędzy okresem przekwitania i. dojrzewa- 

nia zachodzi drobna różnica, o której zapo- 

mniałem nadmienić: gdy się dojrzewa, jest 
nadzieja, gdy się P — to amen. Tru- 

duo: „Wloczega““ jest organem  przekwita- 

jącym. Wysz. 
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Bohaterstwu Żołnierza 1 p.p.L. 
w dniu 19-tej rocznicy powstania 

pułku poświęcam 

jeśli są prawdy wielkie o czynach ponad 

łudzką miarę, zakuwając w sobie czar mitu o 

ziszczonych snach, to znaleźć je można tylko 

pośród czynów tych, którzy, gardząc szczęściem 

osobistem, „ma stos rzucili bez zastrzeżeń swoj 

życia los'. 

Szukać ich należy w pożółkłych kartach 

dziejów pierwszych szarych żołnierzy Polski 

akepodiegłej, szukać w czynach tych, którzy 

w dniu 6 sierpnia 1914 r. weszli na jedyną dro- 

ке ku wolności, 'waląc pierwsze słupy kordo- 

nów zaborczych. — Wśród tych, których imię 

w dziejach naszych krwią się zapisało — tych, 

€o jak. „Mohortów plemię", silne i rozumne tyl- 

ko poświęceniem i wiarą w niepodległość, sta- 

nęło pierwsze na straży świętej naszej sprawy. 

Te płemię wyrosłe z posiewu dziesiątków 

najlepszych naszych pokoleń i wyniesione na 

szczyt poświęceń wolą jednego człowieka, — 

związał ich ze sobą siłą niepojętą ‚ а- 

du dusz i powiódł poprzez gromy pól bitew- 

nych, ; parujących i dymiących posoką i pożo- 

ga, ku nowej, jaśniejszej Polski przyszłości, — 

Który stworzyć z nich potrafił zastępy niezłom- 

nych bojowników © świętą sprawę wolności, 

których cechowały „nie brawura i błyskotka 

żołnierza, lecz ten przedziwny spokój i równo- 

waga w pracy bez względu na przeciwności ч 

Wartość, która sprawiła, że wśród gromów, 

esamotnieni, nie utracili równowagi ducha, lecz 

52й 'niezłomnie, zapatrzeni w  cudną postać 

Zmartwychwstającej i Wodza, kur tepszej, jaś- 

miejszej naszej rzeczywistości — męstwem i 
dzieinością czynu orężnego budząc Polskę do 

zmartwychwstania. Wielkością czynu, bijące- 

go w niebo i na Świat cały jak potężny grom. 

Czymu, który w dziejach naszych zmagań 0 
„gpodległość, wrył się głęboko, tchnąc potę- 

Za i męstwa i poświęcenia ponad ludzką miarę. 

Świadczą o tem wymownie słowa ich 

Wielkiego Wodza, które tu przytoczę: 

„Komenda 1 Brygady Leg. Pol. 

r 3 stycznia 1915 r. 

: ŻOŁNIERZE! 

„Nowy liść wawrzynu wpletlišcie do wieńca 
sławy polskiego żołnierza. W imieniu Sprawy, 
której służymy, dziękuję Wam za tę pracę, je- 
stem dumny, towarzysze broni, że Wami prze- 

wodzę, jestem dumny z kłopotu, że gdy mam 

wymieńić najbardziej godnych chwały, szukać 
muszę czegoś nadzwyczajnego, by wsród ogó- 
łu dzielnych, mężnych znaleźć czyny, które nie 

będą dla nich powszedniemi. Por. Burhardt 
(Bukacki), prowadząc bataljon, zdobył trzy 
szeregi okopów, zabezpieczonych drutami, 
wznięcając popłoch u nieprzyjaciela. Podporu- 
cznik Scieżyński z 8 ludźmi wziął w okópach 
100 ludzi nieprzyjacielskich żołnierzy, jako jeń- 
tów. Podporucznik Bortnowski pomimo bole- 
snej rany w szczękę pozostał w szeregu i kie- 
rował plutonem dalej. Podoficer Świderski, na 
czele patroli z 9 ludźmi, przyprowadził jako 
jeńców pułkownika rosyjskiego, a przy nim 3 
oficerów i 28 ludzi, wziąwszy ich ze wsi jesz- 

cze przez nieprzyjaciela obsadzonej. Wymie- 
niorym, oficerom i żołnierzom w imieniu od- 
działu wyrażam podziękowanie i uznanie”, 

  

Tak to żołnierz 1 pułku piechoty Legjonów, 
kość z kości rycerski ojców swoich spadkobier- 
€a, walczył i zwyciężał w Imieniu miłości oj- 

tzyzny, Przykładów niecodziennych męstwa 
zmależć można tysiące w dziejach pułków leg- 
jonowych, te zaś, wyjęte tyłko jako jedne z 
Pośród wiełu równych i większych, Świadczyć 
mogą o wartościach, jakie cechowały żełnie- 
Tzy ! pułku. Żołnierzy, co niepewni jutra, ani 

go losu, szłi bez wahania na Śmierć i życie, 
f Wierząc że z posiewu ich krwi i kości wyrość 

musi nowa jaśniejsza polska rzeczywistość. — 
Szii mężnie, chociaż przez własnych rodaków 

zapoznani, a nierzadko nawet gorzej od wro- 
gów traktowani. Szli, zachowując równowagę 
ducha i wiarę w lepsze jutro, izespoleni rytmem 
serc gorących, bijących tylko dla świętej spra- 
wy ojczytej. 

' I! wytrwali zwycięžajac nietylko wrogów, 
lecz także marazm i niemoc niewolnych na- 
szych pokoleń — pokoleń, których dusze ząb 
<zasu i jad niewoli nadszarpnął i nierzadko 
spodlił. Ponadto porwać potrafili ze sobą 
tych, których dusze czynem swym uleczyli. 
I stworzyli z nich zastępy bojowników, * ia- 
kich Polska dotąd nie znała. Bojowników g0- 

towych do poświęceń bez zastrzeżeń. Bojow- 
ników, co gromy przetrwali, nie tracąc rów- 
Rowągi ducha, błogosławieństwem w dziejach 
maroju swego i ziemi ojczystej wielkości 
SWą zapisali. Błogosławieństwem Czynu, któ- 
TY "po wieki żyć będzie we wdzięcznej roda- 
ów pamięci, zapisany lasem mogił i cmentar- 

mych krzyży — Czynu, który żyć będzie przez 
wieki w poszumie polskich borów i wieczornych 
tTodaków rozmowach — jako czyn niecodzien- 
BY ponad ludzką miarę. 

Wilhelm Malec 

OEB RZ OAZY ZEZKTONAW : ПНБЕУРЫ 
JAK TO BYŁO z „KATASTROFĄ" 
przy badaniu pałacu arcybi- 

skupiego 
" Jak wiadomo, w gmachu przy pl Ta- 

) edramym 4 (Skopėwka 11), A 
skiej Kurji Metropolitalnej, położonym nu- 
Przeciw Bazyliki, prowadzony jest, od dłuższe 
50 czasu zakrojony na wielką skalę remont, 
telem przystosowania domu do wymogów 
Pałgex Areyhiskupiego i biur Kurji. 
W dniu 3 bm. wydarzył się w trakcie prac 
ddowłanych drobny wypadek. Natomiast w   

dn) Mio sie miała cała Ściana i 

urjerze Porannym i w „TK.CL* czyta- 
gy. sensacyjną wiadomość 0 rzekomo wiel- 
laj katastrofie budowlanej. Według tych re 
AEyj, utrzymanych w tonie sensacyj 

  

ym, „a- ” s rzekomo ran- 
Yeh jest trzeeh robotników. 
Tymezasem czytamy w raporcie policyj- 

tym; 3 : 
»W dniu 3 bm. 

domu m 
w czasie łamania murn   HI przy ul. Skopówka, odłamkami 

| ant Został przygnieciony robotnik Borowik 

1 aa mieszkający przy ul. Piaskowej 12 
|. Sotowie ratunkowe odwiozło Borowika do 
SE Św. Jakóba, w stanie, niezagrażają - 

! żyeiu. Dochodzenia w toku. 

  

и W istocie, według informacyj, zebranych 
M zez nas na miejscu, zawaliła Się nie ścia- 
a, lecz kilkanaście cegieł, podczas drobnej rzeróbki drzwi. — Dlaczego taka sensacja › 

W dniu 6 sierpnia b. r. obchodzić będzie 

19-tą rocznicę swego chlubnego powstania 
pierwszy z pierwszych pułk piechoty Legjo- 

nów, który na bój, prowadził osobiście Wódz 

narodu Marszałek Józef Piłsudski jako pierw- 

szy jego Dowodca. 

Historję własną pułk 1 piechoty Legionów 

zapisał złotokrwawemi zgłoskami w dziejach 

walk o niepodległość. Świadczy o tem najwy- 

mowniej u Boga i ludzi 1000 mogił rozsianych 

jak Polska długa i szeroka. Mogił tych co 

na błyskach swych bagnetów wskrzeszali daw- 

ne hasła za naszą i waszą wolność niosąc je 

na Batorowym i Chrobrowym szlaku. 

Mogił tych, co ceną krwi i życia za Wol- 

ność i Niepodległość Polski zapłacili, okrywa- 

jac imię żołnierza Polskiego nowym laurem, a 
sztandar pułkowy  glorją zwycięstw, widomą 

óznaką, której jest krzyż i wstęga „Virtuti Mi- 

SŁOWO 

Świeto pułkowe 1 pułku p. Legjonów 
litari“, jako największe od Wodza Naczenlego 

uznanie. Pułk szczególnie 'dla nas  Wilnian 
drogi tem, że wielu jego żołnierzy na naszych 

cmentarzyskach śpi sńem wiernie zasłużonych 

a którzy legli na polu chwały w obronie dro- 

giego ich  Komeudantowi Wilna. Pułk tem 

droższy, że ściśle z Wilnem zespolony od lat 
nietylko wierną u bram naszych pełni straż, 

lecz przyją: w spadku Świetne tradycje 
Legjonowe ofiarną pracę społeczną — gorącą 

miłość ku sobie zniewala serca nasze. To też w 

dniu 6 sierpnia. żywiej zabiją serca nasze na 

widok szarych szeregów tego pułku sprzęży- 
ście w takt, I Brygady sunących przez ulice 

nasze w paradzie. Tych szeregów, które wzo- 

rem swoich wielkich poprzedników  ukochały 

serdecznie to Dziadkowe stare Wilno pilnie i 

wiernie czuwają u jego bram. 

      

"Program obchodu święta 1 p. p. Leg. 
Dnia 5 b. m. o godz. 20.30 Uroczysty apel 

poległych na placu sportowym pułku w kosza- 
rach I Brygady Legjonów, program którego 

nader uroczysty: „ 

Godz. 20.20 — Ustawienie oddziałów. 

20.30 — Przybycie kompanii choragwianej 

i prezentowanie broni przez pułk. 
20.35 — Raport, przywitanie pułku, zapałe- 

nie znicza z błyskiem płomienia którego nasta 

pi odtworzenie fragmentu walki, a na tle milk- 
nących odgłosów bitewnych nastąpi przemó- 

wienie dowódcy pułku obrazujące dzieje i 

zasługi bojowe poległych żołnierzy pułku. 

Po przemówieniu jednominutowa cisza — 
gwoli pamięci poległych, w czasie której na 

sygnał rakietą delegacje pułków złożą wień- 

ce na grobach żołnierzy pułku na Rossie i An- 
tokolu. 

Po ciszy i złożeniu wieńców nastąpi apel 

* poległych (w czasie odczytywania nazwisk po- 
ległych) kwartet orkiestry pułkowej z oddali 

przygrywać będzie melodję piosenki  „Śpii 

kołego w ciemnym grobie”. Z ostatniem nazwi- 

skiem zagrzmią werble a za niemi salwa ho- 
norowa kompanji chorągwianej w hołdzie żoi- 

nierskim — poległym. 

KRO 
wilóżrka 
ERRA! 
SOBOTA 
ow 5 

NMP Śnieżn. 
Jstro 

Przem. Pań. 
WEEEWOGOOWNNEAC A В. 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 
_ GICZNEJ USB W WILNIE. 

Z DNIA 4 SIERPNIA 

Ciśnienie średnie: 757. 

Temperatura średnia: +18. 

Wschód słońce g, 3,37 

Zachód słeńca g. 7,13 

Temperatura najwyższa: 722. 

Temperatura najniższa: +13. 

Opad: 1 mm. 
Wiatr: zachodni. 

Tendencja: spadek — potem stan stały. 

Uwagi: przelotne opady. 

PROGNOZA POGODY P.I.M.-a 

na dzień dzisiejszy: 

Pomorze, Wileńszczyzna i Polesie: 
chmurno z przejaśnieniami, Chłodniej, — U- 
miarkowane wiatry północno - zachodnie. — 

Pozostałe dzielnice kraju — po miejsca:ni 
mlistym ranku naogół dość pogodnie. Tem- 
peratura bez znaczniejszych zmian. Umiarko - 

wane wiatry północno - zachodnie. 

KOŚCIELNĄ 

I Nabożeństwo dla chorych w Ostrej Bra- 
mie, W pierwszych dniach września 1933 r. 
odbędzie się w Wilnie przed cudownym obra- 

zem Matki Boskiej 'w Ostrej Bramie uroczy- 
ste trzydniowe nabożeństwo  Eucharystyczne 
t.zw. Triduum Eucharystyczne dla chorych. 

W nabożeństwie tem mają prawo wziąć 
udział wszyscy chorzy, których w oznaczonym 

terminie przeniosą lub przewiozą rodziny, o ile 
na to lekarz zezwoli, do Ostrej Bramy, gdzie 
przez trzy dni odprawiane będą dla nich uro- 
czyste msze św. głoszone stosowne, krótkie 
nauki, rozdawana Komunia św., błogosławień- 

stwo Najśw. Sakramentem. 
W czasie tego nabożeństwa wzywa się cho- 

rych, by w duchu zjednoczyli się z Hostją o- 
fiarowaną na ołtarzu, bo sami są hostjami, o- 
fiarami żywemi. Odbywa się to podobnie jak 
w Lourdes. Chorym towarzyszy rodzina i za- 
proszeni lekarze oraz ochotnicy — pielęgnia - 
rze — kapłani. 

Nabożeństwa te, urządzane od 1925 r. za 
granicą i u nas w Polsce, zwłaszcza w Często- 
chowie na Jasnej górze, stały się dla tysia- 
ca chorych źródłem niezwykłych łask, a wśród 
zdrowych rozbudzały wielką miłość ku cho- 
rym i cierpiącym. 

, Gorąco ufać należy, że wysiłek dobrych 
Wilnian w sprawie zorganizowania uroczysto- 
ści eucharystycznych dia chorych wsparty ia- 
ską Bożą i pomocą Ostrobramskiej Panienki, — 
przyniesie naszym chorym najdroższym dużo 
szczęścia i radości prawdziwej, „albowiem 
gdzie są dwa albo trzej zgromadzeni w imię 
moje tamem jest w pośrodku ich“. (Mat. 18, 20) 

Zgłoszenia chorych na uroczystości w Os- 
trej Bramie przyjmuje codziennie z wyjąt- 
kiem świąt od godz. 10 do 2 po poł. do 15 
sierpnia Archidiec. Instytut Akcji Katolickiej 

(sekretarjat ul. Metropolitalna 1, I piętro. 

MIEJSKA. 
ZA Wpływy miejskie, Lipiec podobnie jak 
i czerwiec były najgorszymi miesiącami dla 

miejskich wpływów kasowych. 
W ciągu miesiąca wpłacono z tytułu róż- 

nych należności podatkowych zaledwie 52. 
proc. spodziewanych wpływów. 

SKARBOWA 
— Instrukcja egzekucyjna. W związku z 

zarządzonemi ulgami egzekucyjnemi, władze 
skarbowe opracowują szczegółową instrukcję, 

W tym czasie pułk cały prezentuje broń. 

Po salwie oddziały biorą na komendę do 

nogi broń, a orkiestra pułku odegra marsz 

żałobny Chopina, po którym następuje od- 

marsz kompanji chorągwianej: i pułk prezen 

tuje broń, a po zniknięciu kompanji chorąg- 

wianej rozchodzi się w ciszy. 

Dnia 6 b. m. o godz. 8.00 — Msza św. 
w_ kościele garnizonowym. 

9.00 — Złożenie hołdu przez pułk š. p. ks. 

Biskupowi Bandurskiemu Władysławowi w Ba- 
zylice. 

9.30 — Defilada pułku ul. Mickiewicza — 

koło gmachu Sądu Okręgowego. 

12.00 — Obiad żołnierski. 

13.30 — Wesoła Rewja żołnierska. 

17.00 — Uroczyste otwarcie stadjonu Spor 
towego im. Marszałka Piłsudskiego (ul, Wer- 
kowska). 

Udział w apelu poległych dostępny dla 

wszystkich. Zabawy tanecznej ze względu na 

wymarsz do obozu nie będzie. Sympatycy i 
goście biorący udział 'w uroczystościach będa 
mile przez pułk podejmowani. 

  

dla referatów  sekwestratorskich, która w 
edzie będzie dotyczyła sposobów 

wania egzekucyjnego na wsi. 

ROZNE 
— Komitet Miejskiego Biura Turystycznego 

przy Pol. Tow. Krajoznawczem. Miejskie Biuro 
Turystyczne podaje do wiadomości, że z dn. 
3 sierpnia 1933 r. zostało przeniesione na ul, Mi- 
ckiewicza I m, 2, tel. 15-61. godz. urzędowa- 
та 10 — 2 p. p. 
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Pol. Tow. Krajoznawcze przypomina, że dn. 
6 sierpnia o godz. 6 rano z placu Orzeszkowej 
wyjeżdża autobusem wycieczka do Dubicz, — 
celem wzięcia udziału w poświęceniu pomnika 
Narbutta. 

Przejazd tam i z powrotem 8 zł. Bliższe in- 
formacje w Biurze Turystycznem ul. Mickie- 
wicza 1, m. 2, tel, 15-61 . 

Tego samego dnia o godz. 8.15 wyjeżdża z 
dworca kolejowego wycieczka do Legaciszek. 
Zapisy w Biurze do dnia 5 sierpnia do godz. 
12 w poł. 

— Aż tysiąc kandydatek. — Przy ul. 
Wielkiej w lokalu, gdzie kiedyś mieścił się 
Alszwang, pewna firma katowicka zamierza 
otwor dom towarowy i w związku z tem 
przystąpiła do przyjmowania pracowników. 

M. in. kierownietwo oddziału ogłosiło, że 
przyjmie 50 ekspedjentek. 

Wieść ta szybko rozeszła się po mieście, 
tak, że wczoraj rano przed sklepem zgroma 
dziło się około tysiąca ekspedjentek. 

‚ й tak niespodziewaną liczbą kandydatek 
niesposób było dać rady, więc musiano zwra 
cać się do policji, z prośbą o ochronę. 

Niemnii " napływ kandydatek zanoto- 
wano w ciągu całego dnia. Obliczają: że o- 
koło 2 tysięcy panien przewinęło się wczoraj przez biuro sklepu. "4 

3 Zbiórka uliczną Stowarzyszenia Pań 
Miłosierdzia św. Wineentego a Paulo na rzecz 
biednych dzieci, a przedewszystkiem na schro 
nisko im. Jezus za kościołem Księży Misjo- 
uarzy — odbędzie się w niedzielę dnia 6 sier- 
pnia b.r. Dział opieki nad dziećmi zajmuje 
poważne miejsce w dorobku charytatywnym 
naszych Pań wileńskich. W roku  sprawo- 
zdawezym 1932 — 33 do 1 kwietnia opieko- 
wały się Panie 1280 biednemi dziećmi w 487 
rodzinach przeważnie bezrobotnych. Dzieciom 
tym umożliwiało Stowarzyszenie za wszelką 
cenę uczęszczanie do szkół, wyrywając je w 
ten sposób z atmosfery narzekań i złor 
czeń I w tym eelu dostarczyło im 4822 
bielizny, ubrań i obuwia. Mimo całe opieki 
umarło: dzieci 33, a w szpitalach umieszczono 
ich 11. Do ochron doprowadzono nowych dzie 
ci 41 do przedszkoli 55, a szkół 32, do burs 1, 
do terminów 5, a na kolonje letnie 57. Dzi 

    

   

    
  

    

  

    

  

    
  

     

  ui         

    

  

  
j rozwinęły Panie Miło- 

sierdzia intensywną agitację za wysyłką za- 

"25 gr. 

  

Wojewoda Kirtiklis 
czuje się lepiej 

O godz. 22 w piątek — w początku 5-ej 
doby od niezwykle ciężkiej operacji, której 
poddać się musiał wojewoda Kirtiklis, — za- 
sięgnęliśmy informacyj od chirurga p. dra 

Zarcyna, odwiedzającego swego pacjenta sta- 

le od chwili dokonanej przez się operacji-— 
Podzielić się możemy z czytelnikami pomyśl- 

nemi wiadomościami. Przebieg choroby p. wo 
jewody jest nietylko normalny, lecz nadspo- 

dziewanie dobry. 
dwa do trzech dni, nastąpi okres rekonwales 

*cencji. Rano odwiedzili chorego także leka- 

rze: dr. Tymiński, dr. Rudziński, lecz już ra 
czej nieoficjalnie, gdyż powoływania consi- 

lium nie było potrzeby. Pozwolono p. Kirtik- 
lisowi przyjmować wizyty, Przybyli p. wice- 
wojewoda Jankowski, p. prezydent mias:a 

dr. Maleszewski, jako też kilku innych najbli 
ższych znajomych i przyjaciół, Pacjent roz- 

mawia, jak zdrowy, gestykuluje, czuje się do 

brze, wygląda dobrze, powraca humor,, cechu 

jacy p. Kirtiklisa, którego znamy jako czło- 

wieka o wprost wulkanicznej energji. 

ED KMOP PMS 

biedzonych dzieci na kolonje letnie, półkolo- 

nje i wogóle na wieś. Najpokaźniejszą licz- 

bę bo 14 biednych dzieci rozlokowała po dwo- 
rach p. Jasiewiczówna, prezeska Konferencji 

akademiczek wileńskich. Tym dzieciom bied- 
nym, które z różnych powodów musiały p 

zostać w mieście, pragną Panie Miłosier 
przyjść z pomocą ofiarami ze zbiórki uliezn 

w dniu jutrzejszym. Kto ehee przychylić słoń 

ca, pociechy i radości naszej najmniejszej 
młodzieży w mieście, niech nie mija obojętnie 

stolików zbiórkowych tak zasłużonych na po- 
lu miłosierdzia Pań wileńskich. 

— Liczba zgonów. Według urzędowej sta- 

tystyki * w pierwszym kwartale r. b. na terenie 

województwa wileńskiego, zmarło 5,311 osób 

w tem 1030 niemowląt. 

W porównaniu z liczbą urodzin, przyrost 
ludności w tym samym okresie jak już pisa- 

liśmy wynosi dła województwa 4.324 osoby. 

— (o będzie z mąką dia biednych. 
Przeznaczoną dla rozdawnictwa mąkę w i 
40 tys. kłg. magistrat zmagazynował przy 

uł. Hetmańskiej uważając że podziału jej na- 

leży dokonać nie teraz a przed zimą, gdyż 

w początkach października, 
Jednocześnie magistrat projektuje  zastą- 

pić otrzymaną mąkę chlebem, który byłby roz- 

dany bezrobotnym bezpośrednio przez pieka- 

rnie. W tym celu wszczęto już rozmowy z 

poszczególnymi wytwórcami chleba. 

TEATR I MUZYKA 

— [im i Jill zapraszają Szan. Publiczność do 

Teatru Letniego w ogrodzie Bernardyńskim. — 
Dziś w sobotę 5 b. m. o godz. 8,15 ukaże się 

na scenie Teatru Letniego komedja muzyczna 

„Jim i Jill“. Role tytułowe kreuje bawiący na 

gościnnych występach H. Kamińska i M. Wę- 

grzyn na czele świetnie zgranego zespołu. 
Ceny miejsc od 30 gr. do 2.99 gr. (1-szy 

tząd). ‚ 

Zaznaczyč naležy, iž są 
przedstawienia Jim i Jill'a. ‚ 

— Popołudniówka Ит 1 а. W niedzie- 
lę dnia 6 b. m. o godz. 4-tej po poł. ukaże 

się wesoły melodyjny „Jim i Jili*, dotychczas 

cieszący się niezwykłem powodzeniem. 
Ceny miejsc o 50 proc. zniżone. 

Zniżki akademickie obliczają się od cen 

zwyczajnych zasadniczych. 
— Najbliższa premjera w Teatrze Letnim. 

W najbliższy wtorek 8 b. m. o godz. 8.15 w. 

wchodzi na afisz Teatru Letniego znakomita 
peła humoru i werwy farsa w 3-ch aktach 
pióra M. Neall'a i M. Fernera p. t. „Co on ro- 
bi w nocy”. 

Sztuka otrzyma świetne przygotowanie ze 

względu na powiększoną iłość prób wobec 

przedłużenia Jim i Jill'a. 
Z radością należy stwierdzić, pozyskanie 

przez Dyr. Teatru Letniego na występy w 
tej sztuce Haliny Kamińskiej, i M. Węgrzyna. 
ponadto ujrzymy St. Purzyckiego, Jasińską, 
Braunówną, Janowskiego, Wiesławską. 

Dejunowicza i innych. Zabawa jak z tego 

wynika — zapewniona. 
Bilety w kasie zamawiań „Lutni* codzien- 

nie od 11-tej rano do 9-tej wiecz. 
Ceny zwyczajne. Zniżki 'ważne. 

— Teatr muzyczny „Lutnia”, „Baron Kim- 
imel*. Dziś, o godz. 8.30 „premiera pełnej hu- 

z о- 
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to już ostatnie 

moru, werwy i zabawnych sytuacyj wesołej o- 

peretki W. Kollo „Baron Kimmel“ z niezrowna- 
nym Michałem Tatrzańskim 'w roli głównej. — 
Pierwszorzędną obsadę sceniczną tworzą: Gas 

brielli, Halmirska, Molska, Szczawiński, Wyr- 
wicz - Wichrowski i inni. Tańce i ewolucje 
układu W, Morawskiego. W akcie Il-gim ta- 

niec „Dobby* w wykonaniu B. Halmirskiej i 
zespołu girls. Dekoracje i urżądzenia wnętrza 
według projektów  ]. Hawryłkiewicza. Ceny 
miejsc najniższe od 25 gr. do 2.90 gr. 

— Jutrzeįsza popołudniówka w „Lutni* — 
Jutro o godz. 4-ej p. p. na przedstawieniu po- 
południowem ukaże się po raz ostatni wy- 

borna operetka „Królowa Nocy* z B. Hałmir- 

ską w roli tytułowej. Ceny miejsc najniższe od 

CO GRAJĄ W KINACH? 
HBLIOS — Dusza w niewoli i 

ce pokoju nr 13. 

Tajemni- 

szlak 

sidłach szaleńca i 

  

      
CAS Pa- 

całunek. 
LUX — Odrodzenie. 
ADRIA — Na podniebnym szlaku. 
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Powodzie w kraju 

  

  
Na zdjęciu naszem widzimy przedmieście miasteczka Dawidgródka zalane 

rzeki Horynia, 
przez wody 

Jeśli tak przejdą jeszcze ‹ 

  

Za duszę 

Zdzisława Charmańskiego 
odprawione będiie Nabożeństwo żałobne dnia 8 sierpnia b. r. o godz 8 

m. 30 w kościele Serca Jezusowego, o czem zawiadamieją 

bchód w 

ŻONA i CÓRKI 

  

Dubiczach 
Jak zginął Ludwik Narbutt 

Ludwik Narbutt, przywódca powstania 
lidzkiego, upatrzony na naczelnego wodza po- 

wstania na Litwie i mianowany nim na kil- 

ka dni przed bohaterską śmiercią w bitwie 
pod Dubiczami (4-V 1863 r.) 

Urodził się w Szawrach koło Naczy, w 
powiecie udzkim, w rodzinnym majątku, 

gdzie ojciec jego Teodor stale przebywał i 
napisał wielotomowe dzieło p.t. „Dzieje na- 
rodu litewskiego''. 

Matką Ludwika była prosta wieśniaczka, 
Sadowska z domu. 

W 18-tym roku życia Ludwik Narbuit 
aresztowany został za naleženie do tajnego 
stowarzyszenia pod nazwą „Orzeł i Krzyż*', 
za co ukarany został przez władze moskiew- 
skie publiczną chłostą w Wilnie i oddany 

przymusowo na całe życie do wojska (1851). 

Walcząc 9 lat w szeregach moskiewskich 

na Kaukazie, odznaczył się w bojach i nabył 
wielkiego doświadczenia w walkach  party- 
zanckich. 

Awansowany na oficera, porzucił służbę 
rosyjską i przybył do kraju (1860). Na 

wieść o wybuchu powstania tzworzy dnia 2 ln- 

tego 1868 roku, jeden z pierwszych, partię 
i powstańczą w ziemi lidzkiej, obierając za te- 

   ren joj działania puszcze nad rzeką Kotrą, 
gdzie zakłada swoje obozowisko. Stacza więk 

sze bitwy pod Rudnikami, w puszczy, pod No- 
wym Dworem koło Dubiczan i Głębokiego, 

pod Piłownią koło Berszt, pod  Kowalkami, 
Poddubiczami, uroczyskiem Łaksztuć i nad 
jeziorem Dumbia. 5 

Z inicjatywy grona obywateli ziemi Lidz- 
kiej, na czele których stanął obecny wice- 
wojewoda wileński, p. Marjan Jankowski, po 

wstał w 1922 r. przy współudziale generała 

Rydza - Śmigłego komitet budowy pomnika, 

na startej z powierzchni ziemi na rozkaz Mu 
rawjewa, mogile naczelnika powstania Stycz- 

niowego ziemi Lidzkiej Ludwika Narbutta, 
desygnowanego przez Rząd Narodowy ki! 

dni przed bohaterską śmiercią pod wsią Du- 

bicze, na naczelnika powstania na Litwie. 

Zawdzięczając wybitnej pomocy materjal- 

nej wojska, pomnik na mogile Ludwika Nar- 
butta i 12 jego towarzyszy broni, został już 
nkończony a mogiła doprowadzona do nals- 

żytego stanu. 
Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tego 

pomnika, wykonanego według projektu prof. 
Ruszczyca, nastąpi w dniu 6 sierpnia rb. 
wsi Dubicze, położonej na terenie powiatu 
lidzkiego, u zbiegu granic trzech województw 
—wileńskiego, nowogródzkiego i  białostoc- 
kiego. 

W roku bieżącym przypada 70-letnia ro- 

cznica wybuchu powstania Styczniowego. — 

Ci, którzy w 1863 roku z sercem przepojonem 

tęsknotą do wolności, z dumą i odwagą sza 
leńców rzucili się gołemi rękoma na zbrojne 

szeregi Moskali, aby walczyć o wolność Na- 
rodu, odchodzą już do grobu. Szeregi ich ma 

leją i już tylko nieliczne jednostki bohate- 
rów walk powstańczych pozostały przy ży- 

ciu — należy się im miłość i wdzięczność 
za to, co zrobili dla Rzeczypospolitej, za tc, 
że honor Polaka umieli podnieść i utrzymać 
na najwyższym poziomie. To też dziś, w 70 
rocznicę zbrojnego czynu powstańców 1863 r. 
cały naród winien okazać im wdzięczność, ca 

ły naród winien złożyć hołd, tym powstań- 
com, co jeszcze żyją i tym, co ofiarnie od- 

  

    

Imię jego staje s: 
wfŚr6d ludu i 
Narbutt=zu. 

Ostatnią walkę z wrogiem stoczył Nar- 
butt w puszczy w okolicy miasteczka Dubicac, 

gdzie zdrajca Bazyl naprowadził wroga na 

obozowisko partji W walce tej poległ Nax- 
bvtt wraz z dwunastoma towarzyszami. 

Najtluzszymi pomocnikami Narbutta byl 

adjutant jego Leon Kraiński z Hryszaniszek, 

noległy wraz ze swym wodzem, oraz xsiądz 
Fiozbaczewski wikary z Ejszyszek, oraz słyn 

my później artysta malarz Andrioli, wreszcie 

młodszy brat Ludwika, Bolesław, późniejszy 
sybirak. 

ię niezwykle popularzem 
lud wiejski gromadnie idzie za. 

  

  

* * * 

Ludwik Narbutt zaskoczony na kępie 
pod Dubiczami strzałami żołnierzy moskiew- 

skich, naprowadzonych przez zdrajcę Bazyla. 
kilkakrotnie ciężko ranny, do ostatniej chwi- 

li kieruje bitwą, zagrzewając powstańców 
słowami: „Tylko z godnością pasowie!''. Cięż 

ko rannego i umierającego towarzysze stara- 

ją się unieść, lecz sami ponoszą śmierć z rę- 
ki wroga. 

Ciała poległych złożono do bratniej mo- 

giły koło kościoła w Dubiczach. Lud otaczat 
niezwykłą czcią tę mogiłę. Na rozkaz Mura- 
wjowa zostałą ona zrównana z ziemią, a ko- 
ściół w Dubiczach został doszczętnie zrujno- 
wany. Cudowną figurę Chrystusa z kościoła 
dubiekiego przeniesiono do „pobliskiej'* Na- 

czy za: czasów krótkiej tolerancji religijnej 
pv roku 1905-tym. ' 

ZWA 
dali swe życie, ginąc za wolność. 

Tu, na Wileńszczyźnie, gdzie. serca pow- 
stańcze biły najsilniejszem tętnem, gdzie prze 

moc zaborcy najbrutalniej szalała, bohater- 
stwo naczelników powstania Styczniowego 
winno być w szczególniejszy sposób podk 
lone i przekazane potomności. 

Dzień 6 sierpnia, to dzień 
śmierci na stokach cytadeli warszaws jej na 
czelnika Rządu Narodowego w roku 1863 Re 
mualda Traugutta, to dzień bohaterskiego 
czynu legjonów Piłsudskiego, to dzień, który 
najbardziej nadaje się na oddanie hołdu tyia, 
którzy za Rzeczpospolitą walczyli w powsta- 
niu Styczniowem. 

To też 3 województwa północne: wileń- 
skie, nowogródzkie i białostockie, na terenie 
których powstanie Styczniowe było najgwel- 
towniej i przy użyciu największych represyj 
zwalczane, w dniu 6 sierpnia rb. w Dubiczach 
przed mogiłą powstańców 1863 roku, złożą 
hołd tym, co sercem przepojonem miłością oj 
czyzny z pogardą na ustach dla wroga zgi- 
nęli „za waszą i naszą wolność. — 

Dojazd z Wilna do Dubicz podjał się zor 
ganizować miejski komitet wycieczkowy przy 
Polskiem Towarzystwie Krajoznawczem % 
Wilnie. Wyjazd autobusami z Wilna do Du- 
bicz nastąpi w dniu 6 sierpnia rb. o godz. 6 

rano z placu Orzeszkowej. Organizacje 1 о- 
soby, które zamierzają wziąć udział w uro- 
czystościach w Dubiczach, winny zamówić 
miejsca w autobusach do dnia 5 sierpnia rb. 
w miejskim komitecie wycieczkowym PTK w 
Wilnie (ul. Św. Anny nr 1) w godzinach v- 
rzędowych. 

KOMITET OBCHODU UROCZYSTOŚCI 
W DUBICZACH 

    

   

  

   

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

— Okradli w piwiarni. W piwiarni przy 
ul. Poleskiej skradziono Fr.  Zinkiewiczowi 

(z ul. Tunelowej 7) z kieszeni ubrania 6 Ozł. w 

gotówce. 2 

— Włóczęga złodziejem. Zegarek i okula- 
ry skradziono z niezamkniętego mieszkania — 
Antoniny Machajło, Archanielska 20. Rzeczy 
te miały wartość 30 zł. Ze skradzionemi rze- 
czami zatrzymano Ignacego Kulikowskiego — 
(Połocka 4). 

— Kieszonkowiec. Na rynku drzewnym — 
skradziono Annie Lipskiej (Stefańska 11) 
portmonetkę z gotówką, obrączkę złotą 

inne drobne rzeczy. 

— ściągnęli marynarkę. Józefowi Siergiejo- 
wi z ul. Szkaplernej podczas snu na Górze Bo- 
ufałowej skradziono marynarkę w kieszeni któ- 
rej było kilkanaście złotych i dokumenty, 

WiLNO—TROKI 

— Zaginięcie. Mieszkaniec wsi Brzozow- 
ka, pow. wil. trocki Kowalewski Wincenty — 

zawiadomił władze policyjne że w dniu 31 

z. m. Syn jego Kowalewski Antoni, mieszka- 
jacy w zaścianku Oko, gminy  worniańskiej, 

wyszedł od swego chlebodawcy Kozłowskiego 

Franciszka i dotychczas nie powrócił. Zarządzo- 

oraz 

no poszukiwania. 

Podziękowanie 
W imieniu Kierownictwa praktyki pe 

miarowej uczni wydziału Mierniczego Par 
stwowej Szkoły Technicznej im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego w Wilnie, oraz w imie- 

niu odbywających praktykę — tą drogą skła- 

dam gorące podziękowanie p. Hr. Janowi 
Tyszkiewiezowi, właścicielowi dóbr 
udzielenie terenów dominjum pod ćw 
praktyczne, jak również za udzielenie prak- 

tykującym pomieszczeń mieszkalnych i  nie- 
zwykle serdeczną życzliwość. 
Wilno dnia 3 sierpnia 1933 r. 

inż. Justyn Cywiński 

Kierownik Wydz. Mierniczego P.S.T 

w Wilnie. 

   

   

Rakarska sielanka 
Jedno z pism wileńskich wydrukowało 

wczoraj wzruszający artykuł p.t. „Elekt 

czny fotel wśród kwiatów''. Jest to krotki 
reportaż z rakarni wileńskiej. Oto celniejsze 
wyjątki: 

— Jakże miłe wrażenie sprawia na pierw- 
szy rzut oka posesja rakarza! Dookoła pełno 
pięknych kwiatów, wśród których  miesze 
się niewielkie budy dla piesków... Każdy ze 
złapanych psów przesiaduje w więzieniu sześć 
dni, w przeciągu których właściciel może ©- 
debrać pieska za opłatą. Po sześciu dmach 
każdy Hi piesek musi zginąć... W 

przedsionku więzienia ustawiona jest żelazna 

płyta, na którą wchodzi pies, a następnie że 
lazną naelektryzowaną łyżką dotyka się koń- 

ca psiego nosa, i piesek pada bez życia... 
i i przywiązują 

akarza, k 

st dosyć dro- 
pują gó ehęt- 
z Mołodeczna 

   

    

  

  

   

  

   

    

  

Gasztold 
psim tłuszczem wyleczył się całkowicie z su- 
chot. — 

Niewiadomo, czy w intencjach artykułu le 

nie... pan 

ży zachęta do kupowania _ psiego tłuszczu, 
czy zrehabilitowanie hyelów w oczach społe- 
czeństwa: mylne bowiem, tłumaczy autor, ma 
my pojęcie o rakarzu. 

Jakkolwiek jest, z artykułu wynika 

rakarze to ludzie sielankowi. Żyją zd 

społeczeństwa, wychodzą z domu 
łapią pieski na pętlę, zabijają je łyż 
tryczną, topią z nich tłuszez, sprzedają po 
20 zł. litr. I tak sobie żyją — psim swędem, 
można powiedzieć. A żony ich tymczasem pie 
szezą i kochają pieski i dla uprzyjemnienia 
im pobytu sieją dookoła kwiatki. A czy aa 
grobach piesków też? 

ROCZKE KURSY PIELĘGNOWANIA 
I WYCHOWANIA DZIECI 

egz. od 1925 w Wilnie 

Program cbejmuje kurs teoretyczny 

    

   

        

  

|i praktyką w szpiłalach, przedszkolach 
i źłobuach. Zsp sy są przyjmowsue w lo- 
kalu Rocznych iKursów Manó OKI ai 
Adama Mickiewiczs 22—5 od godz, 5—7 
wiecz, codzień oprócz świąt. Telefon 16-02 
  

 



  

  

Pierwszy mecz wiedeńczyków w Wilnie 
Dziś na boisku Makabi 

Już dziś, Tak trzeba zacząć niniejszą wzmian- 

kę. Już dziś o piątej, na boisku Makabi spot- 

ka się całe sportowe Wilno aby obserwować 

grę piłkarzy wiedeńskich, drużynę Libertas, 

przybyłą na zaproszenie (suto zapłacone) WKS 

— śŚmigły — Wilno, aby uświetnić uroczy- 

stość otwarcia nowozbudowanego  stadjonu 

im. Marszałka Piłsudskiego. 
Dziś wiedeńczycy spotkają się 

strzem Okr. Wiłeńskiego Makabi. 
z wicemi- 

Będzie to 

spotkanie ciekawe -gdyż 
z tego, że w spotkaniach z silnym przeciwni- 

kiem przejawia maximum zaciętości i gra 
lepiej niż w trakcie spotkań normalnych t. i. 
z drużynami wileńskiemi. 

; Wiedeńczycy wygrają, to nie ulega kwestji 
ciekawem jest tylko jak silnym będzie opór 
Makabi — będącej zresztą ostatnio w dobrej 
formie. 

Makabi znana jest 

Nowy sposób treningu tenisistów 
Aby dobrze grać w tenisa, trzeba posiadać 

odpowiednie przygotowanie: wyrobione ude- 

rzenie rakietą, pewność oka, i ręki, zwinność 

szybkość orjentacji i odporność na zmęczenie. 

To są główne warunki, które przesądzają o ja- 

kości gracza. 
Wszystkie te cechy można zdobyć  jedy- 

nie za pomocą długotrwałego treningu. Jeśli 

chodzi o inne sporty, to tam kwestja treningu 

nie przedstawia takich trudności, jak w tenisie. 

Sportowiec może ćwiczyć bez niczyjej po- 

nrocy — przeważnie wtedy, gdy sam sobie te- 
go życzy, Z tenisem jest inaczej. Racjonalne 
ćwiczenie nie dało się dotąd pomyśleć bez 

udziału partnera. Oczywiście, to komplikuje 

sprawę, gdyż 0 partnera nie zawsze łatwo ił 

nie można go mieć na zawołanie. Pozatem 
dobry gracz niezbyt chętnie bierze udział w 
ćwiczeniach z nowicjuszem, zaś nauka pomię- 

dzy dwoma początkującymi jest nader mozolna 

i wymaga dużej straty czasu, energji i daje 
przytem znikome rezultaty, 

Zależność tę usuwa obecnie wcale po- 
mysłowy a zarazem bardzo nieskomplikowany 

przyrząd, wynaleziony ostatnio we Francji. — 

Składa się on z prymitywnej podstawy do 

której przytwierdzony jest pionowo cieniut- 
ki nadzwyczaj elastyczny pręt, wykonany ze 

specjalnej stali. Do górnego końca prętu — 
przymocowana jest zwykła piłeczka tenisowa 

„Tak wygląda całe urządzenie. 

Gracz uzbrojony w rakietę, 

piłeczkę tyle razy ile mu się podoba. Pod 

wpływem uderzenia piłeczka zatacza łuk — 

styka się niemal z ziemią i skutkiem odprężenia 

pręcika, powraca po nowe uderzenie. Konstruk 

cja przyrządu pozwala na stosowanie uderzeń 
niemal pod każdym kątem i w dowolnym kie- 

runku. W miarę postępów ówiczący przyswa- 

ja sobie wszystkie cechy znamionujące do- 
brego tenisistę, a „mechaniczny partner“ za- 

pewnia mu zupełną niezależność. 

Przyrząd waży około dwuch klg. łatwo go 

można przenosić gdyż jest składany, a co waż- 

niejsza, nie wymaga specjalnego kortu i może 

być wykorzystany, na każdym terenie. Należy 

przypuszczać, że znajdzie On zastosowanie i 
u nas, 

może uderzać 

W kiiku wierszach 
Reprezentacyjna trójka tenisistów ŻAKS'u 

w osobach: Kewesa, Mereckiego, i Gotliba — 
grać będzie dziś i jutro w Druskienikach. — 

Przeciwnikami żaksistów będzie zespół Maka- 
bi białostockiej: Spektor, Olcha i Krugman. 

* * * 

Urban, prawoskrzydłowy Ruchu śląskiego 
reprezentacyjny napastnik Polski przeszedł do 
pocztowego P. W. w barwach którego grał już 
w niedzielę. 

Akademicki Zw. Sportowy pragnąc spo- 

pularyzować najtańszy i jeden z najbardziej 

potrzebnych sportów (z uwagi na rozwój zami 

łowania do kajaka), jakim jest pływanie zor- 

ganizował popularne kursy nauki pływania. — 

BAOZROTSZOWEWKOTE 

nowogtódzka 
— (Cztery pożary wskutek burzy w pow. 

nieświeskim. W dniu 30 lipca w godzinach 
wieczorowych przeszła nad powiatem nieświe- 

skim b. silna burza Wskutek uderzenia pioru- 
„nów spłonęia stodoła we wsi Kręty Brzeg na 

szkodę gospodarza  Koleśnika Konstantego. 

zabudowania gospodarcze we wsi Kopiec na 

szkodę Piotra Kulczyka wreszcie dom mie- 

szkalny, stodoła wraz z przybudówką we wsi 
Samochwały pow.  stolpeckiego, przyczem 
kontuzjowany został właścicieł zagrody  Mi- 
kołaj  Smowża. 

— Dzieciobójstwo. W dniu 30 lipca Ste- 
fanja Pieczuro, mieszkanka wsi Zdanowicze 
pow. nowogródzkiego udusiła swe nowonaro- 
dzone dziecko i zakopała w stodole. Organa 

bezpieczeństwa zwłoki noworodka odnalazły, 

wszczynając dochodzenie przeciw wyrodnej 

matce. 

‚ — — Coraz więcej prawosławnych w pow. 

nowogródzkim przechodzi do sekty baptystów. 
Przed. paru tygodniami na terenie gminy nie- 

hniewickiej pow. nowogródzkiego przeszło — 
znów kilkanaście osób wyznania prawoslaw- 

nego do sekty baptystów. 

— Wycieczka P. T. K. nad Świteź. W nie- 
dzielę dnia 6 b. m. jak zazwyczaj Nowogródz- 

ki Oddział PTK, sekcja wycieczkowa orga- 

nizuje wycieczkę nad Świteź. 
W razie zgłoszenia się większej ilości 

wycieczkowiczów — wyruszą dwa autobusy. 
PrYwRYTYWYTYWYTYTYYTTYWYTYTTYYYWYOWYPYPYYWW 

Ožwiekowe kino „APOLLO“ 
L Dominikańska 26. 

Czarujące dźwiękowe dzieło z muzyką Abraha- 
ma, które odniosło niebywałe tryumfy świata 
na największych ekranach m. Warszawy. 

Żona na jedną nac 
W rolach gł. ulubiona gwiazda przepiękna 
MARY GLORY, oraz genjalna aktorka ekra- 

nów francuskich FLORELLE 
Nad program: Tygodnik Foxa — najnowsze 

aktualności, Wstęp 50 groszy. 

baraddiinicka 
— Nadzwyczajne posiedzenie Rady Miej- 

skiej. — W dniu 3 sierpnia o godz. 20-ej od 

było się nadzwyczajne posiedzenie Rady 

Miejskiej, na którem zatwierdzono herb mia 

sta. Herb opracowany przez prof. Turs 

przedstawia tarezę uwieńczoną koroną z 
w górnej połowie jest umieszezony herb ro- 
dziny Dunin - Markiewiczów, do których na 
leżały grunta, gdzie obecnie znajduje się mia 
sto; dobra te zostały skonfiskowane przez 
rząd rosyjski za udział w powstaniu właści- 
cieli majątku. Dolna część tarczy. przedsta- 

wia herb Ziemi Nowogródzkiej. 
— ZASP w Baranowiczach. — W dniu 7 

sierpnia zjedzie do miasta na gościnne wystę 
py ZASP wileński. : 

Odegrana będzie sztuka „Čief““. W przed 

stawieniu, ktere odbędzie się o godz. 20 w ki 

nie „Casino'* wezmą udział p. p. Malicka i 

Sawan. 
— Osobiste. — W dniu 4 sierpnia wrócił 

z urlopu wypoczynkowego pan starosta Je- 

rzy Neugebauer i objął urzędowanie. 

S 
iii CRECAROŁSECCE. 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. 

  

    

da wszystkich. Zapisy codziennie na przystani 

AZS'u. Nauka odbywa się w godzinach od 6 
rano do zmroku, 

* * * 
. 

W Krakowie organizuje się drużyna 

old-boyów, iw której wystąpią same słynne na- 

zwiska naszych piłkarzy z przed lat kilku, dziś 

już nie występujących czynnie. W skład dru- 

żyny old-boyów wchodzą przedewszystkiem 

Sperling, dr. Garbień, Kałuża, Gintel. Syno- 
wiec, Cikowski, Styczeń, Fryc, a także i Ku- 
biński. W bramce ma grać Wiśniewski. Dru- 
żyna old-boyów ma na celu propagandę pił- 

karstwa, a ambicją jej będzie pokazać dobrą 
klasę techniki i taktki, a także walkę fair. 

gtolńócka 
  

— Ruch osobowy ż Rosji i do Rosji. 
Naogół rach osobowy 7 Rosji i do Rosji 
wykazuje tendencję zwyżkową. Przeciętnie 
przybywa dziennie do Stołpeów od 30 do 50 
osób. Zaznacza się silny napływ więźniów po- 
litycznych, starszych wiekiem, wracających 
pojedyńczo z Rosji. Wracają też liezni koloni 

ści niemieccy z całemi rodzinami z niezbyt 
wielkim bagażem, składającym się przeważ- 
nie ze starych rupieci. 

— O upiększenie miasta. Tuż za kolonją 

urzędników celnych znajduje się piękny 
wzęlędnie las, do którego po świeży zapas 

powietrza udaje się prawie codziennie znacz- 
ny odsetek ludności, mieszkającej na stacji. 

Cóż, kiedy w nim powietrze zapowietrzone. 
Pełno padliny, pełno śmiecia. Tak z lasu, któ 
ry mógłby być parkiem dla Stołpeów, , zwła- 
szeza wobec rzeczywistego braku zieleni w 
tem mieście, czyni się miejsce, skąd wszyscy 
uciekają. Czyżby czynniki kompetentne nie 
chciały iść na rękę ludności, spragnionej od- 
dechu i nakazały sprzątnąć przedew 5 
kiem padlinę, a ludności okolicznej zaka: 
kategorycznie wysypywania tam wszelkich 
odpadków i Śmieci. 

Las oczyszczony będzie pięknym na 
kiem i wielkim krokiem naprzód w a 

piększenia miasta, podjętej tak en 

przez pana burmistrza. 
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ROZKŁAD JAZDY AUTO 
odchodzących z piacu 

— Zmiana na stanowisku przeora klasz- 
toru prawosławnego w Żyrowicach. Do klasz- 
toru prawosławnego w Żyrowicach przybył 

nowomianowany przeor Korenistow Jerzy, 
który objął stanow iejsee ustępujące- 

go arcl ndryty Onufrego Stupnickiego. 
Przeor MKorenistow piastował ostatnio 

stanowisko proboszeza parafji prawosławnej 

we Lwowie. 

— Nagły zgon. W tartaku Issajewicze, 

gminy derewieńskiej zmarł nagle robotnik 
"(а Jan, zamieszkały w osadzie Łobozów 

rminy Szydłowieckiej. 

— Nawet lód kradną. Mie 
Słonim 

wał o krad 
jącej się w S 

     

    

   

        
zkaniec mia- 

Smoljewski Aleksander zameldo- 

y lodu z lodown 
onimie przy ul. 3 

12. Krad dokónywana była systematycz- 
nie od dłu go czasu, przyczem według 0- 

bliczeń poszkodowanego dotychczas skradzio- 

no zostało około 20 furmanek lodu — ogólnej 
wartości 200 zł. ь 

Podejrzenie kieruje na mieszkańca Sło- 

nima Kunicę, którego córka przyłapana zo- 
stała na goracym uczynku krad Г 

— Blokujący się sport. Wśród społeczeń- 

stwa żydowskiego w Słonimie prosperuje 4 
dużą miara powodzenia i energji towarzy- 
stwo „Makabi'*, które od czasu do czasu po- 

zwala sobie na publiczne tępy, obserwo- 
wane z zaciekawieniem przez społeczeństwo. 

sem istnieje młodzież starsza i 

bardziej posunięci w wieku sportowcy chrze- 
ścijańscy, błąkający się i chodzący luzem i 
choć P.W. obejmuje poważne kręgi w świe- 

cie lekkoatletyki i sportu, to jednak nie tak 
obszernie, by przygarnąć wielu chętnych do 
krzewienia i uprawiania sportu. 

Znana jest również w Słonimie drużyna 

„Sparta'* przy pocztowem P.W., posiadająca 

swe ambicje i nieprzeciętne walory technicz 
ne. 
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Czy nie byłoby właściwem poprzeć ten 
jedyny Klub Sportowy polski w Słonimie 

przez gremjalne należenie do niego i w ten 

sposób przyczynić się do jego rozwoju! 
— Zwłoki topielca w stawie magistrac- 

kim. W dniu 3 b.m. o godz. 6-tej rano ze sta 
wu magistrackiego w: Słonimie przez robotni- 

ków elektrowni miejskiej zostały | wylowione 
zwłoki mężczyzny w wieku około 35 lat. Znaj 
dujące się na zwłokach ubranie, wskazuje na 
to, że topielee pochodził ze sfer włościańskich. 
Przy zwłokach nie znaleziono żadnych doku- 

mentów. Na szyi i piersiach widoczne są siń 
ce. Zwłoki znajdują się w stanie rozkładu, 
wobec czego utrudnione jest stwierdzenie 

tożsamości. Zwłoki zabezpieczono do dyspo- 
zycji władz sądowych. 

D-r. A. LERENMAN (chirurg) 
powrócił 

Przyjmuje chorych; 2—3 i 5—7 
W. Stełańska 23 m. 3, tel 12-21 

Giełda warszawska 
х Z DNIA 4 SIERPNIA 

OE DEWIZY 

Belgja 124.85 — 125.16 — 124.54. 

Holandja 360.95 — 361,85 —- 360.05. 
Kopenhaga 132,60 — 133.25 — 131.95. 

Londyn 29.62 — 29.77 — 29.47. 
Nowy York 6.56 — 6.60 — 6.52. 
Nowy York kabel 6.57 — 6.61 — 6.53. 

ryż 35.03 — 3512 — 34.94. | 

Szwajcarja 172,95 — 
Włochy 47.00 — 47,2 
Berlin w obr. nieofic. 
'Tendeneja niejednolita. 

PAPIERY PROCENTOWE 

Pożyczka budowlaha 3 proc. 39 — 39.50. 
4 proce. inwestyc. 104. 
5 proc. konwersyjna 46,50. 
Warszawskie 8 proc. L. Z. 42,75. — 43— 

42,88. 

  

      

sx 

  

  

      
   

    

7 proc. pożyczka stabilizacyjna 52,75 — 

52— 
Dolarówka 49,50. 

AKCJE 
Bank Polski 81,50. 
Kijewski 17,50. 

POŻYCZKI POLSKIE W N. YORKU: 

Dillonowska 69,50. 

Stabilizacyjna 69,625. 
Dolar w obr. pryw. 6.58 — 6.60. 

Rubel 4.805. 

  

  

BUSÓW PODMIEJSKICH 
Orzeszkowej w Wilnie 

N. WILEJKA 

Odjazd z Wilna 
od g. 7 rano (w świę- 
ta od g. 8 r.) co go- 
dzinę do 21, w dnie 

przedświąteczne : świą- 
teczne do 23. 

Przyjazd 
do N. Wilejki 

pół godziny drogi. 

Odjazd do Wilna Przyjazd do. Wilna 
od g. 8 rano (w święta |рё! godziny drogi. 
lod g. 9) co godz. do 2i 
lw dnie poświąteczne i 
świąteczne do 23. 

  

  

  

    
    
    

CZARNY BóR 

Odjazd z Wilna Przyjazd do Czarnego'j Odjazd do Wilna Przyjazd do Wilna 
1. 15m. 30,20. Boru. 8, 16,30, 21. 

MEJSZAGOŁA 

Odjazd z Wilna Przyjazd Od do Wiina Przyjazd do Wilna 
9, 12 m. 30, 16, 18. do Mej: 7, 10 m. 30, 14, 19. |8, 11 m. 30, 15, 20. 

10, 13 m. 30, 17, 19. 

NIEMENCZYN 

Odjazd z Wilna Przyjazd Odjazd do Wilna Przyjazd do Wilna 

7,9, 1, 13, 15, 17, 18| do Niemenczyna |7, 8, 9, 11, 13, 15, 17|8, 9. 10. 12, 14, 16, 
m. 30, 19, 20 m. 30. |8, 10, 12, 14, 16, 18,|19, Ż1.. 18, 20, 22. 

19 m 30, 20, 21 m. 30. 

©SZMIANA 

Odjazd z Wilna Przyj do Oszmiany| Odjazd do Wilna Przyjazd do Wilna 
7, 8, 11, 14, 16, 18,|9, m. 15, 10 m. 15, 13|g. 6, 7,30, 11, 12, 15, 17|.9,45, 13,15, 14,15 17.15 
(w dni rynkowe miast|m. 15, 16, m. 15, 18| 19, 19,15 21,15. 
o 8 odjazd o 6). m. 15, 20 m. 15. 

TROKI 
(przez Landwarów) 

Odjazd z Wilna Przyjazd Odjazd do Wilna Przyjazd do Wilna 

7, 8, 10, 12, 13 m. 30: do Trok 6 m. 20, 8, 9 m. 30,|godzina į 20 minut 
15 m. 15, 17 m. 30, 19|godzina i 20 minut dro-į10 m. 30, 12 m. 30, 14ldrogi (do Landwaro-“ 
20 m. 15. gi (do Landwarowa 55|15 m. 15, 16 m. 40,jwa 55 minut drogi) - 

minut). 19. 

NAROCZ 
(przez Michaliszki, Świr) 

Odjazd z Wilna Przyjazd Odjazd do Wilna Przyjazd do Wilna 

o godz. 6 rano. do Narocza lo godz. 15 . lo godz. 21. 
o godz. 12 w poł.     
  

  

TU $IDŁACH 
Dzis premiera! Rewelacyjny podwójny program! 1) Fascynnjący dramat, rozgrywający się w powojennej Rosji 

Tragedja kobiety która popełniła bigamię p. t. w ZALEŃCA 

  

  

  
oraz komed a sportowa z życia miljonerów p. t. „POCAŁUNEK o 

66 seiko, 6 w rol.gł. LUDWIK SOLSKI, M. CYBULSKE, 

KLUDI 1) „DUSZE w NIEWOL ZOFJA B1TYCKA, ALICJA HALAMA i inas, 

” „ TAJEMNICE POKOJU Nr. 13 «=, 
  

  

„PAŃ oraz nieoczekiwane rozwiązanie 

trójkątu małżeńskiego p. t. 

    

S. Kraszewski — B. Saloni — S. Tumiło- 
wicz: — Dwuosobowy kajak dyktowy. Stron 
32 z 14 rysunkami w tekście i 5 dodatkowenii 

rysunkami. Cena zł. 2. —., 
Trzech uczniów siódmej klasy gimnazjum 

im. Lelewela w Warszawie, przejętych gorącem 

umiłowaniem morza, zbudowało piękny kajak 

dwuosobowy dyktowy. Sami wykonali  obli- 

czenia i plany, zdobyli pieniądze na materjały, 

wycięli i złożyłi szkielet, pokryli dyktą, okuli. 

Kajak tej trójki odznacza się bardzo piękną 
linją, doskonałym statyzmem, wygodnem u- 

rządzeniem. * Jako łódź turystyczna ma niezwy- 

kłą zaletę: daje wystarczające pomieszczenie 

noclegowe dwu rosłym mężczyznom, nadaje się 

zarówno na wiosła jak i na żagiel, na rzekę jak 

i na zatokowe morze. 

„JACHTOWA PRAKTYKA MORSKA'' 
— G.K.W. Warszawa 1933. Cena zł. 7,50. 

Nasz jachting morski rozwija się coraz 

bardziej, czego wyrazem jest zarówno iło- 
ściowy pr st jachtów, jak i coraz wiek- 
szy jego zasięg. Aby móe wykonywać dalekie 

    

  

  

  

wyprawy, zwolennicy jachtingu morskieg 
muszą być gruntownie zapoznani z praktyką 
morską — nauką obejmującą wiadomości 0 
statku, jego wyekwipowaniu, prowadzeniu „i 

konserwacji. Z pomocą im przychodzi obecnie 
wydana praca znanego już na tem polu auto- 

ra i krzewiciela jachtingu J. Kuczyńskiego 
pt. „Jachtowa Praktyka Morska'*. Autor ze 

brał w swej pracy całokształt wiadomości z 
omawianego zakresu, ujmując je pod kątem 
widzenia jachtingu morskiegg+ Dzieli się ona 
na dwie części: 1) Opis jachtu, 2) Prowa- 
dzenie jachtu. 

Uzupełnia książkę mnóstwo rysunków. — 
Książka ta napisana przez wytrawnego ša- 
chowca — marynarza, będzie cennem uzupeł 
nieniem naszej literatury fachowej morskiej. 

„Roboty linowo-żaglowe na stopień żegla 
rza''. Kuczyński Jan G.K.W. Warszawa. 

1933 r. Cena 0.65 zł. 
Organizacja harcerskich drużyn żeglar- 

skich przewiduje cały szereg prób dla harce- 
rzy wodnych, których odbycie z pomyślnym 
wynikiem daje prawo do otrzymania jednego 

ze stopni žegl.: wiošlarza, żeglarza, żeg- 
larza morskiego, sternika morskiego i kapi- 

tana żeglarstwa morskiego. Na próby te skła 

dają się między innemi roboty linowo-żaglo- 

we. Omawiana broszura zawiera streszczenia 

tego zakresu robót linowo-żaglowych, który:h 

   

  

    

znajomość jest potrzebna przy próbie na sto- 

pień żeglarza. Liczne ilustracje zdobią tę bro 

szurkę. Zasługuje na uwagę harcerzy wod- 

nych, oraz jachtsmenów morskich. 

M TDPETZ OP GUB OCE WPP IIS 

ppieraje LP. 
ssą Zanim dacie ogło- 

Baczność! scowych wileńskich 

  

szenie do pism miej- 

ce! ogłoszeń i Sprawdzcie Gai Tone 
rysów a bezwątpienia przekonacie się, iż 

ogłoszenia do SŁOWA oraz de 

wszystkich pism TANIO i bardzo 
wygodnie jest załatwić 

ze pośredsictwem PINfA Reklamowego 
$. GRABOWSKIEGO 

Garbarska 1, 
tel. 82. 

Nowaka «u
 
A
r
 
A
i
 

    

  

  

Dziś;2 wielkie filmy w jednym programie! Sensacja! Huk strzatėw! Szaione pašcigi! w filmie sens+cyjnym p. f. 

„KRWAWY 
SZLAK” Niezrównany a 

„CZY ZDRADZIŁA” 
Ceny na 1 seans balkon 25 gr. parter 54 gr. 

strzelec i akrobita TOM KEENE 
roli tytałowej 

  

Szkoła Gospodarstwa 

  
GIEŁDA ZBOŻOWO - TOWAROWA 

1 LNIARSKA W WILNIE. 

Z DNIA 4 SIERPNIA 

Ceny za towar średniej handlowej jakości, — 
parytet Wilno. 

CENY TRANZAKCYJNE: 

Żyto zbierane newe 24, 
Mąka pszenna 4-0 A. Luks. 52. 

: —57,50 
Kasza gryczana 1-1 palona 40. 

—41. 
Kasza perłowa pęcak nr 2 30. 

CENY ORJENTACYJNE: 

Jęczmień zbierany 18. 
Owies zbierany 14. 

Gryka 20. 
Mąka żytnia do 55 proc. 36. 
Mąka żytnia do 65 proc. 31. 

Mąka sitkowa 27. 

—28. 
Mąka żytnia razowa 27. 

—28, 

Mąka żytnia szatrowana 29. 

Otręby żytnie 11. 
—11,25 

Otręby pszenne » 12. 
Otręby jęczmienne Ek 

Kasza gryczana 1-2 palona 31, 
Kasza gryczana 1-1 biała SIE 

Kasza perłowa nr 3 38. 

Kasza owsiana 51. 
Siano = 5.50 

Słoma 5. 

Siemię lniane 40. 

LEN: 

Basis I sk. 216.50 za 1000 kg. f-co stacja 
załadowania: 

Len trzep. Wołożyn 1299. 

—1342.30 
Len tyzepany Druja 1104,15 

—1147,45 
Len trzepany Dokszyce 1234.50 

—1277.5, 

Kądziel Grodzieńska 1158,28 
—1179,93 

Dokonano pierwszej tranzakcji na nowe 

żyto. Obroty małe, usposobienie spokojne. 

Radje wiieńskie 
SOBOTA, DNIA 5 SIERPNIA 1933 R. 

7.00: Czas i pieśń. 7.05: gimnastyka, 

  

płyt. 7.52: Chwilka gosp. dom. 11,57 Sygnał 

  

12.05: Muzyka lekka 12,25: Pras, kom. 
12, 
popołudniowy. 13.00: Ura sta zmiana war- 

ty. 14.00: Program dzienny. 14.05: Płyty -— 

muzyka żydowska i organowa. 15.25: Kom. 
gosp. 15.55: Płyty — Beethoven — sonata pa- 

tetyczna. 15.50: Wiad. wojsk. 16.00: Transm. 

16.30: Mecz tenisowy. 17.00: Odczyt. 17.15: 
Utwory na dwa fortepiany. 17,45: Audycja 

dla chorych. — pogadanka, muzyka. 18.00: 

Nabożeństwo z Ostrej Bramy. 19.00: Odezy? 

— Toruń, ól Wisły'*. 19.30: Tygodnik li- 

tewski. 19. Program na niedzielę 19.40: 

Kwadr. lit. 20.00: Słuchowisko. 20.40: Kon- 

cert. 21.05: Dziennik wiecz. 21.15: Przegląd, 

prasy roln. kraj. i zagran. 21.50: D.e. kon- 

certu. 22.05: Capstrzyk 22.30: Sport. wiad. 

9240: Komun. met. 22.45: Muz. taneczna. 

       
   

     

    

    

    

  

  

Działki 

Vien 
go = 

Parcelacja maj. 

Landwarów 
Ietniskowo - ogrodniczo - budowlane 

nad jeziorem, rozmaitej wielkości. 

Kcmuuikacja pociągam i autobusem co godzinę. 
Warunki kupna: część pożyczką długoterminową, 

reszta ratami miesięcznemi. 

Cena od 600 złotych za działkę. 

INFORMACIE: 

w Wilnie: Pierwsza Wileńska Spółka Parcelacyjna, 

j w maj. Landwarów: Zarząd Dóbr. 

/ Drukarnia „Słowa* Wilno Zamkowa 2. 
jesc 

BE 
„A 
t AN *A   

ul, Mickiewicza 15. Ė 

i Szkoła Zarządczyń 
im. JENERAŁOWEJ ZAMOYSKIEJ 

w Warszawie 
przyjmuje zgłoszenia 

UL. ŚW. TERESY 2 M. 3 TEL. 3970-91. 

: D. c. muzyki lekkiej 12,55: Dziennik 

(CS IS TIT TOKI RI 

DO WYNAJĘCIA | 
MIESZKANIE | 
lnksnsowe 6 pokoi na 
piętcze komorne dekre- 

towe Portowa 26. 

2 panienki i 
(uczennice) przyjmę na 
mieszkanie z catodzien- 
nem ntrzymaniem 75 
zł miesięcznie. Oferty 
w Administracji „Sło- 
wa“ Zimkewa 2 @ 
A. M. 

MIESZKANIE 
4 pokoje kucbnia i 
przedpokój bez wygód 
do wynajęela: — Woda 
miejska w podwórke. 
Mickiewicza 4—1. Wej- 
ście z Garbarskiej. — 
Tamże i lokal handiowy. 
lałormacje u dozercy 

Lekarze 
SZ EEK 
| DOKTOR | 
Blumowicz   

  

Choroby skėrne, wene- domu, 
ryczne i moczoplciowe. „„ -- = 
MIBLKA/21/— tel 921 .-— — [2 me SEE 

w Ze. 3—7 
„BWi Zac. 28: A AŽ 

son: Pianistka, | 
dobry pedagog. Prag- 

Area nęlsby udzielać lekcji | 
________ muzyki lub też podjąć ' 

G się innej pracy, Żaska- 
Kupię we zgłoszenia adreso- 

ziemi ornej około 16 ha 
w odległości cd Wilna 
nie dalej 15klm. Olerty 

wać proszę: Warszawa, 
Sienna 28 m, 22 Kuzi- 
miera Kałużyń ska. 

  

A.S w Administracji — — — — — — = | 

„Słowa* - — ° 

"DO SPRZEDANIA — | 
domek z ogródkiem — P osady 
ziemia własna — al. ©YYVYVYYVYYVYYYTYTY" 
Mętna 4 przy regatce — — — — 

Kalwaryjskiej. Praktykanta 

) с 'гоіпеяо 
euergicznego, posznkt- 

Letniska i: ss oś zarz. zgi 
mevvywvvyywyrywwwyvyya szenia Adm. „Słowe” 

pod KP. 

DANIUSZEW 

  

  

LETNISKO _— POSZUKUJĄ 
pensjonat — poczta — 
Daniuszew — Kiersnow PRACY 
ska stacja Smorgonie.  TYTVVYYYVYVYVYVYvVe 
Plaża, kajaki, tenis. ESP Z 

ZĘ --  Franęgaise | 
PENSJONAT bienrecommandźecher- ! 
w  Andrzeįkowie-nad che places Wilno, Za- 
Świtezią Wandy Kul- rzeczna 16—3 A, Z | 
wieć - Frydrychowej. 

Pokoje słoneczne wspól 
ny salon i taras, bibijo- 
teka, pianino, kuchnia 
wiejska, posiłek 4 razy 
dziennie. Doskonała ką- 
piel, auto, dojazd z Ba- 
ranowicz lub Nowo- 
gródka autobusem. Ce- 
ny 3,50, 4 i 4,50 w za- 
leżności od pokoju. — 
Poczta Walówka koło 
Nowogródka  Andrzej- 
kowo. 

 AMAMADRADAOŚ A BAN 

Lokale 

    

Gorzelany 
buhalter lub ekonom, 
z ukończoną szkołę ge- 
rzelniczą w Dublaneck р 
z kilkoletnią praktykę 
gorzelniczą i rektyfike- 
cyjną, z dobremi refe- 
rencjami obejmie posz- 
dę od zaraz, iaskawe 
ołerty kierować: @аёё - 
Lsudyszki poczte Peć- 
brodzie dla S. K. 

* Młody 
człowiek w bardzo cięż- 

  

PYYEYTYYYYYYYYYRY kich warunkach przyj- 
sig = mie jakąkolwiek pracę 

Potrzebne Skończył 2 kursy Poli- 
MIESZKANIE techaiki. Legionowa 41 

  

5cio pokojowe, system Witko 
korytarzowy —  na-= - IA 
Zwierzyńcn blisko mo. Uczciwa, ю 

stu. Olerty do Redakcjį 
dla T. C. 

pracowita, umiejącz ge. 
towsć z dobremi świa. 
dectwami,  posznkuje 

pracy. Łaskawe zgło- 
szenia pod adrese= — 
Zygmuntowska 10 — 
Sklep spożywczy. 

Służąca 
pracowita nczciwa po 
sznknje posady. kn- 
charki lub pokołówii 
ma dobre referencje 
Zawalna 3 m, 13 Найов 
Šawlanowa, 

  

Poszukuję 
mieszkani” e S A 5 

okoi z wygodami, sio- 
E such». Oferty 
Wł. Studnicki* Dąbrow- 
skiego 12. 

LOKAL 
do wynajęcia 13 pokoji 
Skanalizowany system 
korytarzowy. Dąbrow- 

sklego 1—4. 

  

  

LIKWIDATOR A 

MIENIA B. BANKU ROSYJSKO - AZJATYC- 
KIEGO 

nieruchomości b. Banku Ro- 
syjsko - Azjatyckiego w Wilnie, Wielka 36. 
Oferty należy składać  Likwidatorowi, War- 
szawa, Żełazna 14, (izba Skarbowa Qkręgo- 

-wa), do 15 września r. b. lnformacji na miej- 

scu udziela adw. R. Tórczyński, Wilno, za- 
ułek Montwiłłowski 11, tel. 4-17 od 17 do 19 co- 

dziennie. 

ŻNIWIARKI. MASIEI-IMMS 
oryginalne amerykańskie 

niezrównane pod względem lekkości dokład- 

ności w pracy i trwałości 
ŽAIWIARKI 5'/m DEERINGA 

GRABiE KONNE oraz części zapasowe do 
wszystkich maszyt żniwnych.e 

oleca р 
ZYGMUNT NAGRODZK! 

WILNO, ZAWALNA 11-a 

ogłasza sprzedaż   
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7 
Ceny niskie. A 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 
Państwowy Fundusz Drogowy ogłasza 1a 

dzień 1 września r.b. o godzinie 12 w połud- 
nie przetarg publiczny ofertowy „na roboty 
na drogach państwowych — na warunkaek | 
kredytowych. 3 і 

Bliższe szczegóły  podano w „Monitorze || 

Polskim Nr. 174 z dn 1 sierpnia r.b. oraz | 
mogą one być otrzymane w Ministerstwie 
Komunikacji Departamen VII Dróg  Kołe- 
wych. A 

Redaktor w.-z. Witold Tatarzyński. 

 


