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Cena 15 aroszy 

  

    
BBDAKCJA | AD. 

Dyrekter wyćswnictwa przyjmuje sć godz, 13— 1 ppoł. Ogłessenis są przyjmowana : 

REA PRENUMERATY: miestęczzke s oduoszaniem ės doma lab przesyłkę pocziową 3 zł, z odbierem w sdmiwietracji 2 22. 53 gr. 

88 gs. 16 - mm. jodnossp., ogłoszenie miosckaniewe—28 ge. 5a Wyreż. 

   

  

Za numer dowodowy 153 gr. 

      

  

      

  

RWILENS 
NIEZALEŻNY ORGAN DEMOKRATYCZNY 

|MINISTRACJA : Wiime, Biskupia 4. Telcłeny: Redsxcji 79, Administracji 99. Redaktor maczelny przyjmuje od godz. 2—3 ppoł. Sekretarz redakcji przyjmuje od godz. | —3 ppoł. Administracja czynna od godz. 9—3 ppoł. Rękopisów Redakcja nie zwraca 
ad godz, 9—3 i 7—9 wiecz. Konie czekowe P, K, O. Nr. 80.750. Drukarnia — al. Biskupis 4. Telefon 3-40. 
Zagramicą 6 zŁ CENA OGŁOSZEŃ: Zs wiersz milimetrowy prred tekstem—75 gr., w tekście 60 gr., za tekstem —30 gr., kronika redakc., komunikaty— 

De tych cen delicza sią: za ogloszenia cyfrowe i isbelaryczne B0%,, z rastrzeżeniem micjacz 25%, w zasmerach niedzielnych i świątecznych 25%, zagraniczne 100%, zamiejsiswe 25%. Dla poszukujących pracy 50% zniżki, 

Ukiad cgłeszeń 6-cie łamowy, za tekstem 10-cic łamowy. Administracja zaatrzega sobie prawo zmiany terminu drnku ogłoszeń. 

IĘTO MORZA 

  

    

  

Wspaniała manifestacja przywiązania do morza. 
Wilno w dniu 29 czerwca. Uroczystości w stolicy. 

WARSZAWA, (Pal). Dzisiejsze u- 
roczystości Święta Morza w Warsza- 
wie rozpoczęły nabożeństwa w świą 
tyniach wszystkich wyznań. 

O godz. 10.30 w katedrze św. Ja- 
na celebrował uroczystą mszę święią 
w asyście licznego duchowieństwa J. 
Em. ks. kardynał Kakowski. Na na- 
bożeństwo przybył Pan Prezydent 
Rzeczypospolitej w otoczeniu domu 
wojskowego i cywilnego, członkowie 
rządu, przedstawiciele władz, prezy” 
djum Komitetu Swięta Morza z gin. 
Orlicz-Dreszerem, delegacje  olicer- 
skie oraz delegacja oficerów marynar 
ki wojennej z Gdyni. 

O godz. 11 złożyły wieniec na gro 
bie Nieznanego Żołnierza delegacje 
Komitetu Święta „Morza, Ligi Mos- 
skiej i Kolonjalnej, Związku Kolejów 
ców oraz Młodzieży szkolnej. 

Po zakończeniu uroczystości koś 

cielnych gen. Orlicz-Dreszer przyjął 
defiladę organizacyj, biorących udział 
w dzisiejszem święcie. 

    

Po południu na placu Marszałka 
Piłsudskiego odbyła się zbiórka sa 
mochodów udekorowanych flagami 
Ligi Morskiej i Kolonjalnej, które na* 
stępnie przejechały korowodem uli- 
cami miasta. 

W parkach Paderewskiego i Kra 
sińskich odbyły się zabawy ludowe. 

Uroczystości dzisiejsze zakończo- 
ne zostały wielkiem widowiskiem na 
rynku starego miasta. 

WARSZAWA, (Pat). Przed połud- 
niem odbyła się na Zamku podniosła 
uroczystość związana ze Świętem 
Morza. 

O godzinie 12 Pan Prezydent Rze 
czypospolitej, w towarzystwie szefa 
gabinetu płk, Głogowskiego i szefa 
kancelarjj cywilnej dr. Hełczyńskie* 
go, udał się do sali Canaletta. W sali 
dawnej sypialni królewskiej zainsta 
lowano mikrofon radjowy, przed któ 
rym Pan Prezydent wygłosił przemó 
wienie treści następującej: 

  

Przemówienie Pana Prezydenta. 
Niema sprawy, dla której Serca 

polskie biłyby mocniej i zgodniej, niż 

dia sprawy morza, która stała się nie 

ustauną troską rządu i przedmiotem 

żywego zainteresowania społeczeń- 

stwa. Rzeczypospolita nasza, po Ikil- 

ku zaledwie latach pracy, może posz 

czycić się wzniesieniem Gdyińi, roz 

wójem portu gdańskiego, budową kil 

ku przystani rybackieh w zatoce Puc 

kiej ji na pełnem morzu, zapoczątko” 

waniem floty handlowej ipołskiej i 

marynarki wojennej. 

Ale najgorliwsze wysiłki wządu nie 

odniosłyby skutku, gdyby naród we 

wszystkich swoich warstwach nie 

miał dla nich zrozumienia i nie Gawał 

im poparcia, zarówno bowiem do za 

łożenia į obsługi portów, jak i 60 

uruchomienia okrętów potrzebne sa 

nietylko wielkie fundusze, ы jesz 

€ze bardziej potrzebni są tudzie chęt- 

ni, wyszkoleni, obyci z morzem i jego 

technicznemi urządzeniami. 

Z radością trzeba stwierdzić, że 

«oraz więcej Polaków garnie się do 

służby w marynarce, inieresuje SiĘ 

handlem zamorskim, waży się na szu 

kanie pola do pracy, a nawet osiedla 

nia się na stałe w dalekich krainach 

i na obcych kądach. W ten, sposób roz 

szerzamy granice naszego państwa, 

obnosimy banderę polską po Świecie 

przysparzamy Połsee bogactw i Wzma 

gamy jej zitaczenie. Zadomowieni, 

zasiedział; Polacy, którzy „dzielnie 

pracowali ma soli i bronili každeį pie“ 

dzi swej ziemi, lecz „niechętnie wyślą 

dali poza wpłotki pjczyzny, z. 

ją dzisiaj ducha podróżniczego, a 

siębiorczego. Przyczynia 5 ‹10 

niemalo uprawianie sportów b Е 

nych i turystyki wodnej, 10 ktoryci 

tak žywo garnie się ostatnio młodzież. 

Wiadomo, że najlepszymi mary- 

narzami są mieszkańcy wybrzeży, ale 

wybrzeże morza pbiskiego jest szczu 

płe i nie jest w stanie zapewnić do 

statecznego dopływu elementu ludz 

kiego do rozwijającej się marynarki 

handlowej i wojennej. Posiadamy za 

to liczne żagfowne rzeki i jeziora, na 

których równie dobrze można oswo- 

ić się z potężnym i wspaniałym Žy- 

wiołem, jakim jest woda, aby przygo 

tować się do pracy na m4orzu. Ten 

wielki korowód statków, łodzi, kaja” 

ków i żaglówek, który widziałem 

wczoraj na Wiśle, świadczy, że Zro 

biliśmy w tej a wielkie Ea 

st w ciągu kilku:fastu ostatnich 

lat, że rozumiemy zadania, jakie nas 

czekają na morzu i że plaąowe i ma- 

sowo sposobimy się do mich. 

Dzisiejsza manitestacja, tak pow” 

szechna i zgodna, obejmująca mietył- 

ko wszystkie dzielnice Polski, wszy” 

stkie jej miasta, wsie i bsiedla, ale 

sięgające także w najdałsze krańce 

świata, gdziekołwiek zmajdzie śię gru 

pa naszych rodaków, a choćby losem 

rzucony Polak, stanowi nowy dowód 

przywiązania do morza. 

Nasze myśli, dążenia j plany kie- 

rują się dziś ku Bałtykbwi. Stamtąd 

czerpiemy siły i tam widzimy ostoję 

i gwaraneję mocarstwowego rozwoju, 

  

Linja naszego wybrzeża — to granica 
nasza z temi wszystkiemi państwami, 
z któremi nie mamy bezpośredniej 

graniey lądowej. Jest ona bramą ot- 
wartą na Świat, bramą, dającą nam 
wolność utrzymania stosunków z kim 
chcemy, jest ona tym najeenniejszym 
klejnotem Rzeczypospolitej, którego 
każdy Polak gotów jest zawsze bez 
wahania ezujnie strzec į brbnič nieu“ 
gięcie. Jesteśmy i pozostaniemy na- 
zawsze nad naszem npolskiem morzem 
będzie ono trwałym pomostem mię- 
dzy Polską a światem. 

Niech ta myśl, która przenika dzi 
siaj nas wszystkiech w dniu Święta, 
ožywia też eały naród i w każdy 
dzień powszechni! 
RESTA 

Koalicja 

W tej samej sali Pan Prezydent 
pizyjął delegację z Łódzkiego, na cze 
le z pos. Fichną oraz przedstawicie- 
li Komitetu Wykonawczego Święta 
Morza z gen. Orlicz-Dreszerem. Po- 
seł Fichna w imieniu delegacji łódz- 
kiej wręczył p. Prezydentowi czek 
B. G. K. na 265 tysięcy zł, podnosząe 
iż fundusz ten, zebrany dzięki gro- 

szowym datkom społeczeństwa łódz 
kiego, wręcza Panu Prezydentowi 
jako dowód troski społeczeństwa 0 
obronę morską państwa. Pan Prezy* 
dent podziękował za złożony dar, 
przekazując go Funduszowi Obrony 
Morskiej. 

  

WARSZAWA, (Pat). W niedzieię 
cała Polska obchodziła uroczyście 
Święto Morza. Wszędzie odbyły się 
nabożeństwa, pochody i akademje, 
na których uchwalono rezolucje, któ 
re następnie sztafetami lotniczemi, 
samochodowemi, motocyklowemi, ro 
werowemį į pieszemi przesyłane były 
do stolicy. Dotychczas nadeszło oko- 
ło 2 tysięcy rezołucyj z przeszło 800 
miast, miasteczek, wsi i osiedli. Jest 

to niejako powszechny plebiscyt, w 
którym ludność całego kraju, bez róż 
nicy wyznania j poglądów politye:- 
nych, stwierdza, że społeczeństwo pol 
skie jest gotowe bronić w każdej chwi 
li słusznych, nie do zakwestjonowa- 
nia praw naszych do Bałtyku. Pow- 
szechna deklaracja gotowości naro 
du polskiego jest największym trium 
fem dzisiejszego święta. й 

Odiazd gen. Orlicz-Dreszera 
do Gdyni. 

WARSZAWA, (Pat). O godzinie 
13.30 odleciał samołotem do Gdyni na 
końcowe uroczystości Święta Morza 
prezes Ligi Morskiej i Kolonjalnej 
gen. Orlicz-Dreszer. 

  

rozbita. 
Hitlerowcy opanowali resorty gospodarcze. 

_. BERLIN, (Pat). Urzędowo komuni 
kują. Na wniosek kancjerzę Hitlera 
prezydent Hindenburg przyjął zgło 
szoną przez ministra połączonych re“ 
sortów gospodarczych Rzeszy i Prus 
Hugenberga dymisję, mianując rów- 
nocześnie ninistrem gospodarki Kze- 
szy dr. Kurta Schmidta, generalnego 
dyrektora twa ubezpieczeń Allianz, 
zaś ministrem wyżywienia i rolnictwa 
Rzeszy — posła do Reichstagu dr. 
Waltera Darre. Następnie prezydent 
Rzeszy przeniósł w cian Spoczynku 
tymegasowego dotychczasowego se' 
kretarza stanu w ministerstwie gospo 
darki Rzeszy dr. Banga, powołując 
na jego miejsce posła do Reichstagu 
inż. Godfrieda Federa. i 

Z urzędowych kół pruskich dono- 
szą, że minister Goering jako riamiest 
nik Prus zamianował dr. Waltera Dar 

re pruskim ministrem rolnictwa, zaś 
Kuria Sehmidta pruskim mini 
strem gospodarki i pracy, 

Tem samem teki gospodarki oraz 

rolnictwa Rzeszy i Prus pozostają na 
dał połączone w ręku 2 ministrów. 
Dr. Darre jest jednym p głównych 
przywódców ruchu chłopskiego i zwal 
czał energicznie plany ministrk Hu- 
genberga nn polu kolonizacji rolnej, 
zaś dr. Bang był jednym z mężów zau 
fania Hugenberga ; wybitnym ezłon- 
kiem frakeji  niemiecko-nurodowej. 

BERLIN, (Pat). Rząd Rzeszy 
uchwalił przyznać zastępcy kanclerza 
Hitlera w naczelnem kierownictwie 
partji nasodowo-socjalistycznej Hes- 
sowi prawo do stałego udziału w po- 
siedzenineh gabinetu oraz w konfe- 
renejach rady ministrów. - 

  

Święto Morza w Gdyni. 
GDYNIA, (Pat). Uroczystości 

Święta Morza w Gdyni rozpoczęły się 
przy pięknej j słonecznej pogodzie. 

Przez całą noc pociągi wycieczke 
we przywoziły tysiące osób. Liczba 
przyjezdnych z całej Polski przekro” 
czyła rano 25 tysięcy osób. 

Około g. 8 na molo Wilsona roz- 
poczęły się zbieiać formacje wojsko- 
we, oddziały P. W., stowarzyszenia i 
organizacje ze sztandarami i orkie 
strami. 

Po przewiezieniu kutrem z molo 

Żeglugi Polskiej na molo Wilsona 
Najświętszego Sakramentu z procesją, 
przed artystycznie wykonanym ołta 

rzem polowym rozpoczęła się msza 
święta, którą celebrował ks. biskup 

Okoniewski w asyście duchowieństwa 

Przy ołtarzu na wzniesieniu zasiedli 
przedstawiciele władz z ministrem 
Zarzyckim i generalnyre komisarzem 
R. P. min. Papće na czele. 

Po poświęceniu morza przez ks. 
biskupa i odśpiewaniu Boże coś Pol- 
skę rozpoczęły się przemówienia, któ 
re wygłosili ks. biskup Okoniewski, 

minister Zarzycki, wiceprezes Ligi 
M. i K. Jan Dębski, pomorski starosta 
krajowy Łęcki, delegat Ligi M. i K. 
Francjj p. Henryk Mignaval, przedsta 
wiciel syndykatu dziennikarzy cze- 
skosłowackich red. Vesely z Bratisła 
vy oraz reprezentant Ligi Morskiej 

rumuńskiej komandor Negułascu. 
Po przemówieniu ministra Zarzye 

kiego orkiestra odegrała hymn naro 
dowy i wypuszczono kilkaset gołębi 
pocztowych, 

Następnie odbyło się w Banku 
Gosp. Krajoweg» uroczyste wmuro- 
wanie tablicy z wizerunkiem Marsz. 
Józefa Piłsudskiego. 

O godz. 12.15 na ul. 10 lutego wv* 
słuchano przemówienia p. Prezyden- 

ta Rzeczypospolitej przez radjo, po” 
czem odbyła się defilada marynarki 
wojennej, wojska, organizacyj j P. 
W. przy powszechnym entuzjaźmie 
tłumów. 

Pierwsza część programu zakoń” 
czyła się czerpaniem wody morskiej. 
Wieczorem na morzu odbyła się Noe 
Świętojańska. 

    

Wczorajsze uroczystości przybra: 

ły charakter spontanicznej manife 

stacji, świadczącej wymownie o przy 

wiązaniu całej ludności, bez różniey 

wyznań j narodowości, do polskiego 

morza. Widzieliśmy wczoraj olbrzy- 

mie tłumy które na rzucony zew wzię 

ły gremjalny udziat we wszystkiech 

fragmentach uroczystości, związa” 

nych ze „Świętem Morza”. Zwracal 

uwagę liczny udział Żydów, reprezen 

towanych przez oddział skautów i 

wszystkie cechy rzemieślnicze. 
Miasto już w przeddzień właści: 

wych uroczystości przysiroiło się od 

świętnie. Wszystkie domy udekors 
wano zielenią, flagami narodowemi. 

chorągwiami i nalepkami Ligi Mor: 

skiej i Kolonjalnej. Na autobusach i 

taksówkach przystrojonych w zieleń 

powiewały chorągiewki. 

POBUDKA. 

Q godz. 8 z rana na ulicach rozle- 
gły się dźwięki orkiestr, zwiastują 
cych mieszkańcom, że Święto się roz 
poczęło. Na ulicach od wczesnego 
rana ożywiony ruch. Tu i ówdzie 
maszerują oddziały wojskowe z tran- 
sparentami, przeciągają organizacje 
i cechy, korporacje akademickie, Zw. 
Federacji b. wojskowych,  špieszą< 
na zbiórkę na płac Ratuszowy przed 
kościołem Św. Kazimierza. Zapełnio 
no go też szezelnie. 

BIJĄ DZWONY,  ;|—__ 
Za chwilę ze wszystkich wieżyc 

kościelnych rozległ się potężny głos 
dzwonów. Biły bez przerwy przez 
kwadrans, potęgujac uroczysty na- 
strój, 

  

   

  

  

NABOŻEŃSTWA. 

We wszystkich świątyniach wi 
leńskich o godz. 10 rozpoczęły się 

W NIEMCZECH. 

uroczyste nabożeństwa. W kościele 
św. Kazimierza zgromadziły się wła 
dze na czele z p. wojewodą Jaszczoł- 
tem, wiceprezydentem Czyżem, sta: 
rostą Kowalskim, sądownictwo, deleg. 
szkolnictwa, korporacje akademickie 
ze sztandarami Oraz poczty sztandaro 
we wszystkich organizacyj zawodo” 
wych, įdeowych, filantropijnych i re- 
ligijnych. 

Mszę św. celebruje ks. prałat Cie- 
choński, rektor Bazyliki Meiropolitat 

   

"nej. Podniosłe kazanie okolicznościo 
we wygłosił ks. kanonik Żebrowski. 
Pienia religijne. bardzo ładnie wyko” 
nał chór św. Kazimierza, 

Nabożeństwo dla wojska odpra* 
wione zostało w kościele garnizono 
wym św. Ignacego. Wzięły w niem 
udział poczty sztandarowe wszystkien 
pułków i oddziałów wojskowych gar 
nizonu wileńskiego. Na nabożeństwie 
obecny był cały korpus oficerski £ 
generalicją na czele. 

Jednocześnie odbywały się nabo- 
żeństwa w świątyniach innych wy- 

znań. 

POCHÓD PROPAGANDOWY. 

Po nabożeństwie przed kościołem 
św. Kazimierza uformował się olbrzy 
mi pochód propagandowy, który na 
czele z przedstawicielami wiadz i po- 
przedzany przez orkiestry ruszył w 
kierunku ul. Zamkowej, dążąc nad 

brzeg Wiłji. © rozmiarach pochodu 
świadczy fakt, że kiedy czoło znajdo 
wało się na ul. Zamkowej, tylne for: 
macje opuszczały zaledwie plac przed 
kościelny. Zwracało uwagę mnóstwo 
transparentów nawołujących do о- 
brony granic ; podkreślających wagę 
i znaczenie morza dla Polski. Pochód 
skierował się ulicami Wiełką, Zam- 
kową, Magdaleny, przez plac Kate- 

Hindenburg uległ atakowi apopiektycznemu. 
PARYŻ, (Pat). Na podstawie wia 

domości, zaczerpniętych z pism 
wschodnio-pruskich *« „Le Rempart“ 
donosi, iż prezydent Hindenburg nie 
opuszcza Neudeck, gdzie uległ atako 
wi apoplektycznemu. Dzięki wysił- 

kom lekarzy prezydent Hindenburg 
może z wielką trudnością chodzić 
po parku, jednak wiek chorego i bgół 
ny stan organizmu budzą jak najwięk 
sze obawy wśród otoczenia. 

i 

Aresztowanie b. kanclerza Rzeszy. 
BERLIN, (Pat). — Na polecenie 

władz prokuratorskich policja areszto 
wała byłego kanclerza Rzeszy socjal 
— demokratę Bauera oraz szereg wyż 
szych urzędników magistratu berliń 

skiego, pod zarzutem udziału w oszu 
kańczych manipulacjach na szkodę 
t—wa budowy tanich mieszkań i osie 
dli podmiejskich. 

Centrum rozwiąże się. 
BERLIN, (Pat). Opinja publiczna 

ze skupioną uwagą śledzi bieg pstat- 
nich wydarzeń wewnętrzno-politycz- 
nych. W kołach politycznych utrzy” 
mują, że partja centrowa, za wzorem 
niemiecko-narodowych, rozwiąże się 
sama. Przez cały czwartek obradują 
w Berlinie naczelne instancje stron: 

nictwa centrowego. Frakcja centrowa 
w berlińskiej radzie yniejskiej kozwią” 
załą się. Poszczególni | członkowie 
zgłosili wystąpienie ze stronnietwa. O 
podobnych wypadkach secesji dono- 
szą również z poszczególnych miej- 
seowości Nadrenji. : ł 

Upaństwowienie kościołów ewangelickich. 
W ubiegłą ledwie sobotę powoła” 

ny na stanowisko komisarza państwo 

wego do spraw kościołów ewangelie 
kich w Prusach, Jaeger, akcję swoją 
rozpoczął od urlopowania szeregu do 
tychczasowych dostojników z general 
nym  superitendentem _ Dibeliusem 
na czele i rozwiązania w Prusach 
wszystkich ewangelickich rad koś- 

cielnych z wyboru. Jedno że swoich 
rozporządzeń nowy komisarz do 
spraw kościołów ewangelickich w 
Prusach rozpoczyna od oświadczenia 
„Za odwrócenie chaosu bołszewiekie 
go winniśmy wdzięczność Bogu i Je 
go narzędziu, Adolfowi Hitlerowi. 
Tyłko istnienie narodu umożliwia ist 
nienie kościoła”. (Kap.). 

  

  
оо Prywatna Wyrobów Państwowego Monopol Spr lsowego 

Ino, ul. Trocka 7, telefon 18-90 
zawiadamia P. T. Sz. Odbiorców, iż z dniem |-go lipca r. b. otwiera hurtową 

sprzedaż wódek, spirytusu i denaturatu. 
UWAGA! Spirytus skażony (denaturat) nabywać może każdy sklep spożywczy.   
  

Mackensen podzieli los Schieichera? 
PARYŻ, (PAT). — „Łe Rempart* donosi 

z Berlina, iż w związku z głuchą walką, ju 
ka się toczy obecnie wewnątrz Reiehsweh- 
ry, marszałek Mackenson, wierny przyjaciel 

Hohenzoliernów i Hugenberga, ma być w naj 
bliższych dniach aresztowany fub conaj- 
mniej całkowicie izolowany, podzielając los 
gen, Sehleiehera. 

dralny na Arsenalską, gdzie zatrzy” 
mał się nad brzegiem Wilji przed pa- 
łacem Tyszkiewiczowskim. 

SYMBOL ŁĄCZĄCY WILNO 
Z MORZEM. 

Punklualnie o godz. 12 nastąpiło 
uroczyste poświęcenie bandery Ligi 
Morskiej i Kolonjalnej. Była to sym- 
boliczna uroczystość połączenia Wil- 
na z Morzem. Poświęcenia dokonał 
ks. Ciechoński. r 

Następnie przedstawiciele władz i 
społeczeństwa na czele z wojewodą 
Jaszczołtem udali się na pokład stat- 
ku „Wilja“ gdzie odbyło się podnie- 
sienie bandery Ligi. Jednocześnie krą 
żące nad Wilnem samoloty rozrzuci- 
ły ulotki propagandowe. 

PRZEMÓWIENIA. 
Po uroczystości podniesienia ban- 

dery przemówił bardzo pięknie i pod 

  

    

niośle ks, kanonik  Żebrow po” 
czem już z tarasu pałacu Tyszkiewi- 
czowskiego głos zabrał p. Janusz 
Ostrowski, mówiąc o polityce pol- 
skiej w stosunku do spraw morskich. 
Przemówienie to, przybrane w pięk- 
ną ornamentację słowną zakończyło 
się powzięciem rezolucji następującej 
treści: 

REZOLUCJA. 
Zgromadzeni nad brzegami prastarej 

Wilji mieszkańcy Wilna ślą pozdrowienia 
pols morzu i w poczuciu  odpowie- 
działności dziejowej, która gąży na maszem 
pokcieniu oświadczają, eo następuje: 

1) Posiadanie wybrzeża morskiego jest 
podstawowym warunk'em bytu gospod. 
go i politycznego Polski. STD S 

2) Ciągłe zakusy niemieckie na całość i 
bezpieczeństwo naszych granie są akcją, któ. 
ra mcże doprowadzić do nowej wojny. 

3) Zgromadzeni zwracają sę do lzb Us- 
tawodawczych wzywając do uchwalenia pre 
= ot floty wojennej jako je- 
jnej gwarancji nas; tanu ii zz zego si posiadania 

4) Zgromadzeni zwracają się do Rządu 
Rzeczypospelitej, wzywając do dalszej roz- budowy portu w Gdyni i prowadzenia pla- nowej polityki morskiej mogącej jedynie a" Połsce pomyślny rozwój gospodar 

5) Zgromadzeni zwracają się do Rządu 
Rzeczypospolitej wzywając do- stworzenia takiego stanu rzeczy, przy którym przysła- 
gujące nam prawa w Gdańsku byłyby ści- 
śle fi bezwzględnie respektowane, | 

Ślubujmy, że nigdy i za żadną cenę nie 
zezwolimy na,. oderwane od Rzeczypospoli tej chociażby jednej piędzi ziemi z Polski, a na |każdą próbę zamachu na całość Jej gra 
pocosęowitaky z orężem w dłoni > 

cmorze bylo i jest i ь 
skiem! - = ? (46 a 

Ostatni ustęp podchwyciły tysiącz 
ne tłumy powtarzając trzykrotnie 
„Šlubujemy“. Orkiestra wśród podnio 
słego nastroju odegrała hymn naro- 
dowy. 

Następnie w imieniu łudności ży” 
dowskiej głos zabrał dr. Hirszberg 
który m. in. powiedział: 

„Solidarnie z wszystkimi, którzy 
w dzisiejszym dniu manifestują swe 
uczucia i wolę utrzymania nienaru- 

   
szalności granie Rzeczypospolitej, 
ludność żydowska w Połsce wyraża 
gotowo pracy dła wzmocnienia 
Państwa* Mówca podkreślił następ” 
nie, że naród żydowski w razie zama 
chu na całość granic państwa stanie 
w obronie ich z bronią w ręku. Prze- 
mówienie swe zakończył okrzykiem: 
„Rzeczpospolita Polska, Prezydent 
Rzplitej i Marszałek Polski Józef Pił- 
sudski niech żyją”! Okrzyk entuzja- 
stycznie został przez zebranych pow- 
tórzony. 

DEFILADA ŁODZI WIOŚLARSKICH. 

Statek „Wilja** odpłynął za chwilę 
w górę rzeki, gdzie przed przedstawi- 
cielami władz przedefilował długi 
korowód łodzi - należących do klu- 
bów i towarzystw wioślarskich. Za- 
łogi łodzi przedefilowały koło statku, 
prezentując się doskonałeri wyszko- 
leniem i sprawnością. 

INNE IMPREZY. 

„Przez cały dzień dokonywano 
zbiórki na rzecz L. M. i K. która, jak 
można wnioskować, da w rezulta „ie 
pokaźny wynik. 

Dzień wczorajszy zakończono zu 
bawami i specjałnem okolicznościo- 
wem przedstawieniem w iea.. 

nim. 

x  
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Liga Narodów 
młodzieży harcerskiej 

pod namiotami. 
Międzynarodowe Zloty Harcer 

skie męskie odbywają się co 4 lata a 
ostatni ył się w roku 1929 w An 
glji. W czasie od 1 do 15 sierpnia od 
będzie się w w roku bieżącym kolejny 
Międzynarodowy Złot Harcerski na 
Węgrzech, w miejscowości Gódóllo, 
na którym zbierze się wielotysięczna, 

*a zarazem wiel języczna gromada 

harcerska z różnych krajów. 

    

Węgrzy już od roku czynią spe 
cjalne przygotowania na miejsu, 
ucząc się języków obcych, przeprowa 
dzając przeróżne urządzenia na tere 
mie zlotowym, a nawet budując spe 
cjalną kolej do terenu obozu złotowe 
go. 

Opracowanie przygotowań poszło 
tak daleko, że w drodze prawa wyłą 
czono teren obozu zlotowego z pod 
władzy policji bezpieczeństwa, poru 
czając równocześnie te funkcje spe 
cjalnie do tego przysposobionym har 
cerzom węgierskim, 

Na zlocie będą się odbywały оо 
pisy sprawności harcerskiej, ale na 
pierwsze miejsce wysuwają się p"z2 
dewszystkiem barwne nokazy, jłustru 
jące życie kulturalne poszczególnych 
narodów, jak np. stroje, śpiewy, m. 
zyka, tańce, zwyczaje i * p. 

Z Polski wybiera się na zlot 1500 
harcerzy. Będzie to pierwszy zlot 
międzynarodowy na którym Polacy 
wystąpią w tak wielkiej liczbie. 7ło- 
żyły się na to dwie też okoliczności, 
że harcerstwo polskie w latach osiat 
nich wzrosło na siłach i że zlot odby 
wać się będzie na Węgrzech, a więc 
blisko. Wyprawa polska składać się 
będzie z 3 chorągwi. Stołeczna obejmie 
młodzież harcerską z Warszawy, ogól 
nopolska obejmie reprezentacje wszy 
„stikich województw, a wreszcie chorą 
giew trzecia, techniczna zjednoczy 
samoloty, szybowce, samochody i że 
glarstwo harcerskie. 

  

Po raz pierwszy na zlocie między 
marodowym język Polski będzie ję- 
zykiem urzędowym, obok języków 
angielskiego, francuskiego i węgier 
skiego. 

Polska wyprawa zgromadzi się 
dnia 28 lipca pod Nowym Targien: i 
po trzydniowym pobycie ruszy na 
Węgry. Po zakończeniu zlotu polscy 
uczestnicy zlotu podzielą się na giu 
py, które różnemi trasami wrócą do 
kraju. Są przewidywane wycieczki 
do Jugosławji, Rumunji, Austrji, Cze 
"chostowacji i do innych krajów. Naj 
większa jlość wycieczek polskich wró 
ci przez Słowaczyzne. Spisz j Orawę. 

Z Chorągwi Wileńskiej to znaczy 
z terenu województw wileńskiego i 
nowogródzkiego wyjedzie nielicena 
grupka, bo zaledwie 16—20 osób. 
Pojechałoby znacznie więcej, gdyby 
nie trudności finansowe, gdyż koszi 
jednego uczestnika wyniesie 135 zł. 
licząc od chwili wyjazdu z pod Nowe 
go Targu, aż do powrotu do Polski. 

Wileńska reprezentacja wystąpi z 
pokazami regjonalnemi, a przedew- 
szystkiem zabierze dla propagandy 
wileńskie wyroby łudowe. W tej ostat 
niej sprawie nastąpiło porozumienie 
referenta wyprawy z Prezesem Baza 
ru Przemysłu Ludowego. › 

Migdzynarodowy Zlot Harcerstwa 
ze wszystkich niemal państw stanie 
się jakby wielkiem Zgromadzeniem 
Ligi Narodów, opartej nie na paktuch 
ale prawie braterstwa harcerskiego. — 
Specjalna światowa sytuacja polity- 
czna nie zepsuje nastroju i serdecznoś 
ci międzynarodowego zlotu, a prze- 
eiwnie powinna zacieśnić węzły łącz- 
ności i podjąć hasło ofensywy har- 
cerskiej na te czynniki, które dążą 
do wywoływania końfliktów j wojen. 

DIEC 
USUWA KREM      

    

  

3 ŻÓŁTE PLAMY,     

  

Ni 
Japońska ekspansja na Dalekim Wscho- 

dzie nie ograniczy się bodaj de terenów ść'- 
śle chińskich. Pe Chinach przychodzi, jak 
się zdaje, kolej na Rosję, Miarodajna pod 
tym wzgłędem może być d*pnja korespon- 
dentów londyńskiego „TUmes'a“ w Tokio i 
Szanghaju. „Times* od dziesiątków lat sły- 
nie z dobrej, ścisłej, dokładnej służby *nior- 
macyjnej. Ci przeto, którzy z trudem się 
orjentują w chaosie wypadków na Dalekim 
Wschodzie i którym obce są zakulisowe la 
hirynty dyplomacji żółtych wyspiarzy oprzeć 
się msgą z dużą ufnością na wywodach naj- 
poważniejszego w Anglj; pisma. 

      

    

REZYGNACJA Z ODWIECZNYCH MARZEŃ. 

ując do sowjeckiej pro- 
kolei wschodnio-chińskiej 

rządewi mam jemu, dochodzi do wn'o- 
sku, że sama możliwość zaistnienia takiej 
koncepeji w głowach polišykow sowįjeckich 
świadezy, iż Resja rezygnuje ze swych pia- 
stowanych od stuleei marzeń o oparcia się 
«6 6cean Spokojny. istotnie: ustąpiey'e Ro- 
sjan z koleą wsekodnio-chińskiej automa- 
tycznie zawiesza los Władywostoku i całego 
wbijającego s'ę klinem pomiędzy Mandżurję 
a ccean kraju Ussuryjskiego na włosku. Ko 
łej wschodnie-chińska stanowi najkrótsze i 
nažūcgedai zenie Władywostoku z 
„hinteriande .. Okraż: 
dżurję cd półncey kolej zmmurska n/emoże się 
nawet. równać pod względem znaczenia 7 
koleją wschodnie-chińska, będae od niej kil- 
kakrotnie dłuższą i znacznie gorzej utrzy- 
maną. „Times* nie obwija sytuacj w ba- 
wełnę, pisząc otwarcie, że ustąpienie oma 
wianej kolei jest końcem nietylko konflik- 
tów rosyjsko-japońsk'ch, lecz poprostu koń- 
eem panowania Rosji nad częścią Pacyfiku 
Przez nabycie kcia' wschodnip-chińskiej za. 
daje Japenja śmiertelny cios ekspansji re- 
syjskiej na Wsehód, cdpycha Rosję od oce- 
anu wgłąb lądu, staje się niepodzielną panią 
morza Japońskiego. 

„Times* nawi: 
pozycji sprzed: 

  

   

   

  

   

     

PERŁA DALEKIEGO WSCHODU. 

Tego rodzaju perspektywy napawają na- 
cjonalstycznie nastrojonych Rosjan smut 
kiem i goryczą. Dla, rych Władywostok jest. 
„perłą Dalekiego Wschodu, a ustępliwa w 
stosunku do agresywnej Japonji polityka so- 

wiecka — samobójstwem. Jeden z b, zdol- 
nych publicystów rosyjskich na emigracji 
J. Hak'ez poświęca przy tej i 
nym posiadiośc4om ros 
Wschodzie melancholijny artykuł, unosza 
się nad bogactwem i pięknościami tej od 
ległej kra'ny, nad którą na cheenie zaciażyć 
żółta ręka japeńska. 

    
   

Wspaniały widok roztacza się przed po- 
gdróżnikiem, który przybywa do Władywo 
stoku morzem. Nad przepiękną zatoka wzao 
szą się amfiteairałnie szeregi gmachów, ko- 
puł, drzew. Wiłali na horyzoneje majacza 
dymy wulkanów, widnieją fortyfikacje. 

Władywcstok  jądnoczy w sobie ruch, 
tempo i prezeneję wielkiego miasta europej- 

i m charakterem prowniejonał 
Obek wspaniałych bulwarów 

i skwerów, spetka się tu kręte niebrukowane 
uliczki. Obok imponującego frontonu maga 
zywu unjwersalnego — demek Ietniskowy 
Wszystko to tonie w zieleni 4 słońcu. 

    
    

  

Z LICHEJ OSADY — POTĘŻNY PORT 

Władywestck powstał właściwie niedaw 
no. Jeszcze w 1858 r. byla tu licha osada 
chińska. Z chwiią | prowadzenia kolei 
wschodale-chińskiej, s wiącej zakończe- 
nie elbrzymiej magistrali transsyheryjskiej, 
Władywestok rozrósł się jak na drożdźach. 

Powstał tu potężny port morski, twierdza nie 
do zdobycia od streny morza, powstał ki- 
piący życiem ośrodek handlu ; polityki ro- 
syjskiej na Dalekim Wschodzie. Mimoweli 
nasuwa się porównanie z Petersburgiem. Jak 
tam „gdie pr'eżdie finskiį rybolow“ („Mied- 
nyį wsadnik“) — powstał wielki granitowy, 
współczesny gród, tak i tu — na tle dymią- 
cych „sopek* (wulkanów) wykwitla perła 
Dalekiego Wschodu. Miejsce rybaka f'ńskie- 
go zajmował tu rybak chiński. Cele były 
te same: stanąć twardą stopą nad morzem 
Oba też cele nie leżały widocznie w księdze 
rosyjskich przeznaczeń, ko w cbu wypad- 
kach cofnięto sę od morza: 1) przez prze- 
niesienie stolicy z Petersburga do Moskwy, 
2) przez zamierzoną sprzedaż kolei wschod 
nic-chińskiej. Kołos rosyjski czuje się wi- 
docznie zhyt słaby na to, by wzorem państw 
innych dochodzić swych praw do merza. 
Woli się cofać wgłąb eurzzyjskich bezmia- 
rów łądowych. 

   

    

Upały w Belaji. 

  

Od kilku dn; panuje w Beglji taka po- 
goda, że mieszkańcy w strojach kąpielowy:n 
wygrzewają się na dachach swych domó 

    

My na taką pogodę musimy jeszcze trochę 
poczekać. 

Zmiany personalne w Min. 
Spraw Zagranicznych. 
Dowiadujemy się, że radca Tade- 

usz Marynowski mianowany został 
konsulem w Pradze, a dotychczasowy 
konsul w Pradze p. Marjan Kossow 
odwołany został do centrali. 

Naczelnik wydziału administra* 
cyjnego min. spraw zagr. p. Stanisław 
Próchnicki mianowany został konsu* 
lem generalnym w Lipsku, a dotych- 
czasowy konsul generalny w Lipsku, 
dr. Tadeusz Brzeziński odwołany zo 
stał do centrali i mianowany naczel- 
nikiem działu administracyjno-gospo 
darczego. 

Konsuł w Moskwie p. Tadeusz 
Błaszkiewicz odwołanv został do cen- 
trali. Konsul Jan Strzembosz i radca 
Przemysław Kowalewski przeniesie- 
ni zostali w stan nieczynny. (Iskra). 

    OPALENIZNĘ 
PRECIOSA 
"PERFECTIONŃ 

Z TEATRÓW STOŁECZNYCH. 

(Pierwsza nagroda na Pierwszym Międzynarodowym Konkursie Tańca 

Artystycznego, — „Zjazd Gwiazd* w „Rexieć, — „Friiulein Doktor*, fak: 

tomontaż Jerzego Tepy w Teatrze Polskim). 

Jak wiadomo powszechnie, War- 

szawa gościła w czerwcu artystów 

osiemnastu państw, którzy zjechak 

się z Europy, Ameryki i Azji, hy 

wziąć udział w Pierwszym Miedzy 

marodowym Konkursie Tańca Arty: 

stycznego, zorganizowanego przez 

miesięcznik „Muzyka, przy wydat 
nej pomocy M. S. Z. 

Konkurs zakończono uroczystym 

wieczorem w Operze. Teatr Wielki 

przedstawiał niezwykły widok. Był 

wyprzedany nietyłko do ostatniego 

straponitenu, lecz — do ostatniego 

metra kwadratowego posadzki. Lu- 

dzie drogo płacili za najgorsze miej 

sca stojące. Publiczność wyróżniała 

się wieczorowemi toaletamį į wielo- 

języczną mową. To wrażenie dobro: 

bytu i kosmopolityzmu wygnało na 

kilka godzin świadomość zaścianko- 

wości j kryzysu. Całość była nie- 

zmiernie barwna i wysoce interesu 

jaca pod względem choreograficz- 

nym. Tego dnia tańczyli wyłącznie 

artyści przedstawieni do nagród. 

       

Laureatka konkursu, p. Ruth Sorel 
Abramowiczowa tańczyła „Salome* 
własnego układu (muz. R. Strauss'a). 

Piękna księżniczka żydowska, 
która umiała u własnego ojca wytań: 
czyć głowę świętego Jana, musiała 
tańcem swym doprowadzić do sza” 
leństwa. „Salome, to przedewszyst 
kiem taniec wielkiego pragnienia, w 
którem zawsze kryje się tragiczna si- 
ła budząca zadumę i niepokój. Córka 
Herodjady napewno tańczyła całem 
ciałem, każdym rozedrganym „ner“ 
wem. Może najmniej tańczyła noga” 
mi. Najbardziej ekstatyczne tańce 
wschodnie są oszczędne 'w ruchach, 
ale jakże wymownie płomienne, jak* 
że tragicznie zmysłowe. 

„Salome p. Ruth Sorel była Баг- 
wna, piękna, ładnie sharmonizowana 
w ruchach, miała doskonały rytm, 
ale — tragizmu namiętności było jej 
stanowczo brak. W docatku „ósma 
zasłona, jaką p. Sorel zostawiła na 
sobie, zamiast składać się naprzykład 
tylko z pereł, składała się z jakiejś 
     

Złoty polski zamiast dolara 
podstawą rozrachunków poiskich 
kolei z Niemcami i z Rosją So- 

wiecką. 

Jak się dowiaduje Ajencja „Iskra* na 
konferencji między ministerstwem komuni- 
kacji a zarządem kolei niemieckich, strona 
połska zaproponowała wobec wahania kur- 
su dolara Stanów Zjednoczonych, aby w 
miejsce dolara, na którym dotychczas opie- 
rały się rozrachunki w komun'kacjach nnę 
dzynarodowych wprowadzić jako podstawę 
rozrachunków, wynikających z ruchu komu 
nikacyjnego między Polską a Niemcami, — 
złotego polskiego. Propozyci» powyższa  z0- 

Gtała przez zarząd kolei niemieckich przyjęta. 
W ten sposób Polska uniknie strat ponoszo- 
nych przez koleje polskie na skutek wahań 
kursowych dołara w czasach ostatnich. 

  

   

Również w rozrachunkąch kolejowych 
polsko-sowieckich ministerstwo komunikacji 
uzyskało zgodę strony sowieckiej na wpro- 
wadzenie w miejsce dolara stałej jednostki 
taryfowej. Dzięki temu czynne saldo . pol- 
skieh kolei państwowych we wszystkich ko- 
munikacjach z ZSSR, będzie wyrównywane 
w „złotych polskich. 

   
  

    

Zastosowanie złotego polskiego jako pod 
stawowej jednostki do rozrachunków mię- 
dzypaństwowych kolejowych jest dowodem 
coraz większego zaufania czynników między 
narodowych do stałości naszej waluty. 

. (Iskra). 

asymetrycznej, króciutkiej spėdnicz- 
ki, która tylko paczyła klasyczną li- 
nję jej ciała. 

* * 

Mimo, że Konkurs Tanca koncen- 
trował na sobie uwagę publiczności 
— Warszawa tłumnie stawiła się na 
atwarcie „Rexu'. „Rex% brzmi tro- 

chę, jak imię psa, znaczy no łacinie 
„Król, a w istocie — jest poprostu 
mową siedzibą starych „Bandytów*. 

Po szeregu znakomitych wieczorów 

w skromnym lokalu przy ulicy Mo- 

kotowskiej, po kilku słabszych pro 

gramach w odnowionej sali Teatru 
Małego, gdzie salwy śmiechu i burze 
oklaskóww wywoływała jedynie arcy 
dowcipna operetka „„Galatea'* — teatr 
artystyczny „Banda*, przeniósł się 

do wielkiej sali Z. A. S. P-u, na Kar 
rową. 

Podczas 'konferansierki, Jaroszy 
mówi, że jego zespół jest niespożyty 

tem choóby, że publiczności warszaw* 
skiej wszedł w krew. Rzeczywiście 
ostatnio chodziło się do „Bandyć je” 
dynie dla aktorów, gdyż teksty mie!: 
marne. Pod tym względem nowy. 
wspaniały lokal bynajmniej nie wpły 

nął dodatnio. Program znów okazał 
się słaby. Przyczyna jest bardzo zro* 
zumiała. Od lat, do każdego nowego 
programu teksty i melodje piszą ciąg- 

le ci sami trzej ludzie. Największy za 
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o Vato | 
SKARB TRUDNY DO UTRZYMANIA. 

Kraj Ussuryjski, którego naturalną stolicą 
jest właśnie Władywosiok stanowi nader 
komy dla Japończyków kąsek. Jego «) 
wieze lasy, ciepły, morski klimat, bogactwa 
kopalnie (złoto, nafta, węgiel kamienny), ob 
fitość ryb i wszelkiej zwierzyny — wystar- 
czają, by wabić ku sobie wzrok żółtych w 
piarzy.. Cóż dopiero mówić © względach stra- 
tegicznych! Z Władywosteku z łatweścią da 
sięgnąć można przy pomocy samolotów To- 
k'o, Koreję i inne centraine posiadłości jn 
pońskie. Jako twierdza Wiadywostok 
strony morza jest nie do zdobycia, Chro: 
go bowiem potężne ferty i dziala. Natemiast 
łatwo go odciąć Gd strony lądu. Ten w'ęc, 
kto psiadh kolej wschodn'p chińską jest 
jednocześnie panem Władywostoku i całego 
ogromnego, bo mającego powierzchnię Włoc 
kraju Ussuryjskiego. 

        

  

    

      

  

     

Słuszne są więc przewidywania „Timesa** 
     

    

i obawy nacjonalistów rosyjskicł los 
Wisdywostoku wisi na wlosku, bliższe 
miesiące moga przynieść w'adom © decy 
(lującem posunięciu japeńskjem £ utracie 
przez Rosję „perły Dalekiego Wschodu. 

Specians. 

EET EK 

Nowy poseł perski w Warszawie 

  

Do Warszawy przybył nowy poseł perski 

Azooli Yadolllah Khan, którego podobiznę 

podajemy na naszem zdjęciu. 

  

Ż konferencji — giełda. 
Niebkywała fluktuacja dolara. 

LONDYN, (PAT). — Szeregowi 
posiedzeń i narad w Londynie towa 
rzyszyła po południu niebywała pop 
rostu fluktuaeja dolara. Do godziny 4 
popołudniu wahania były nieznaczne, 
przy kursie 4,40. Po ogłoszeniu wiado 

ści jakoby Mac Donald zwrócić się 
miał z projektem współdziałania nad 

  

uregulowaniem chaosu walutowego, 
zaczęło się w Londynie gwałtowne 
skupywanie dolara. O godz. 4,40 do 
lar był notowany 4,35, o godz. 4,50 

wynosił 4,31. a o 5 — 4,80. O godz. 
5 notowanie dolara doszło do 4.24. 
Wówczas nastąpiło znów załamanie. 
Bolar zaczął spadać i około godziny 

  

6 wynosił 4,30. 
W kuluarach konferencji pod wpły 

wem też flukiuacji zapanowało nieby 
wałe napięcie ; zdenerwowanie. 
Kuluary przypominały raczej giełdę. 
a nie konferencję międzynarodową 
Dziennikarze gromadzili się wraz £ 
dełegatami wolnymi od zajęć i jedy 
nym tematem rozmów był kurs dola 
ra i konsekwencje wypływające z flu 
ktuacji. Wypowiadana jest powszech 
nie opinia, że kwestja stabilizacji we 
szła w okres krytyczny i że musi tak 
czy inaczej być rozstrzygnięta w cią 
gu najbliższych godzin. 

    

Polska za obniżeniem taryf celnych. 
Polska dąży do stopniowej likwidacji zakazów przywozu 

i ograniczeń dewizowych oraz do zniżki ceł. 

LONDYN. 28,6. (Iskra). Donosiliś- 
my już, iż z przebiegu dyskusji na 
podkomisji polityki handlowej oka 
zało się, że zajmowanie się zwalcza 
niem  kontyngentowania przywozu, 
oraz ograniczeniami dewizowemi w 
handlu zagranicznym, bez jednoczes- 
nego przedyskutowania spraw pozio- 
mu ceł, grozi popadnięciem w całko- 
witą jednostronność przy rozwiązy* 
waniu tego zagadnienia. W niektó- 
rych bowiem wypadkach obecny po- 
ziom ceł (zwłaszcza przy spadku kur* 
sów niektórych walut), ma wpływ 
bardziej hamujący na międzynarodo- 
wą wymianę, niż jakiekolwiek czę 
ściowe ograniczenia przywozu. 

Delegacja polska rozszerzyła więć 

"obecnie swoją inicjatywę, wyrażoną 

w znanym, konkretnym wniosku pol- 
skim na temat stopniowego znosze” 

nia zakazu przywozu i ograniczeń de 
wizowych, a to przez uzupełnienie go 

w formie ńówego projektu, dążącego ‹ 

Konferencja rozbrojeniowa odroczona 
do 16 października. 

GENEWA, (Pat). Na wniosek prze 
wodniczącego konferencji rozbrojenio 
wej Hendersona, poparty przez Stany 

Zjednoczone, Anglję, Włochy į Fran 

do również stopniowego obniżania ta- 
ryf celnych. : 

Inicjatywa polska opiera się na 
podstawie t. zw. konwencji w Ouchy 
z lipca 1932 r. Jak wiadomo, konwen: 
cja ta zawarta między Holandją, Bel- 
£ją i Luxemburgiem, a przewidują 
ca możność przystąpienia do'niej tak 
że i innych państw, zawierała posta: 
nowienie stopniowej redukcji ceł w 
ciągu pięciu lat, co roku o 10 proc. 
w stosunku do pbecnie obowiązują 
cych stawek. 

Wystąpienie polskie przypomina 
jąc postanowienia konwencji -w Ou- 
chy, proponuje w sposób celowy po” 
łączenie poprzedniego projektu stop- 
niowego likwidowania zakazów przy 
wozu i ograniczeń dewizowych ze sto 
pniowem obniżaniem barjer celnych 
w ciągu określonego przeciągu czasu 
i w drodze określonego procesu, któ 
rego sposób realizacji będzie przed- 
'miotem dyskusji. kk 4 

  

cję, komisja główna odroczyła konte- 
rencję rozbrojeniową do dnia 16-g0 
października b. r. 

Sensacyjny mecz piłkarski Ligi Zachodniej 
i Wschodniej. 
Zwyciężył Zachód.. 

WARSZAWA, (PA). — Na stadjonie Legji 
w Warszawie, wobec wielotysięcznych tłu- 
mów, rozegrany został sensacyjny mecz p'ł 
karski ipemiędzy reprezentacjami Łigi Za- 
chotniej i Wschodniej. 

Zwyciężyła L'ga Zachodnia w wyso%o- 
cyfrowym stosunku 5:0 (1:0) 

Gra małeżała do hajpiękniejszych w obe 
cnym sezonie, Peczątkowo zaznaczyła się 
przewag», Wschodu, ale zupełna imapotencja 

strzałowa ataku sprawiła, że okres ten mi- 
nął bez żadnych efektownych rezułtatów. -- 
Pe 30 minutach gra się wyrównuje, przy- 

   

sób dobrej woli i znakomitego talen- 

tu musi w ten sposób ulec wyczerpa: 
niu „Ojcowie* „Bandy i tak doka- 
zuli cudu, skoro na niezliczoną ilość 

programów tryskających dowcipem 
i melodją, zaledwie kilka wypadło 
blado. - 

Rodzaj przedstawienia, jakim jest 

kabaret artystyczny, napewno zawie 

ra jeszcze szereg możliwości i bynaj- 

mniej się nie „przeżył. W Warsza 

wie choruje na anemję jedynie z nad 

miaru wierności dla swoich dotych- 

czasowych twórców. Cnota najwyraź 

niej mu mie służy. „Rex*, IFmo voto 

„Banda, de domo „Qui pro Quo* - 

stanowczo powinien zacząć popełn 
zdrady. Wówczas odzyska życie, ko- 

lory i powodzenie, jakie, mimo przy* 

wiązania publiczności do aktorów, 

wyraźnie słąbnie. Naturalnie, zdradę 

łatwo zalecać, Żeby zdradzić, trzeba* 

mieć „z kim*, nietylko „kogo. W 

tym, jak zresztą i w każdym wypad: 
ku, o rozwód łatwiej, miż o, ślub. 

Jednak, można przypuszczać, że jeśli 

„Rex“ nastawi się na przygodę z no 

wymi autorami, może z tej próby 
wyjść zwycięsko. Zwłaszcza, że ryzy* 

kuje minimalnie, bo z chwilą, gdy 

zączyna tracić publiczność, nie ma 
właściwie już nie do stracenia. 

* * * 

W Teatrze Polskim już trzeci ty 

  

czem zarysowuje się coraz bardziej rosna 
ca przewaga Zachodu. Po przerwie Zachód 
góruje już bezapelacyjnie s przewagę swoją 
akceptuje 4 bramkami. Wschód przechodzi 
Gkresami jedynie do ataku, ale obrona Za 
ehcdu bez trudu likwiduje pielieczne zreszta 
wypady przeciwnika, |Nzwet rzut karny 
przyznany Wschodewi zesiał przez Marty- 
nę przestrzelcny. Bramki dła zwyc'ęzców 

Pazurek (2), Smoczek, Artur (naj- 

jsza bramka dnfaj i Urban. Sędzio- 
wał inż, Przeworski, 

     

dzień grają z dość aużem powodze” 
niem faktomontaż Jerzego  Теру, 
„Friulein Doktor*. Jest to emocjo- 
nujący i tragiczny życiorys Macji 
Lesser, słynnej podczas wojny, jako 
niemiecki szpieg. Aczkolwiek dosyć 
prymitywny i operujący natłokiem 
naiwnych zbiegów okoliczności — 
reportaż p. Tepy jest interesujący 
przez to samo, że przedstawia od 
nek prawdziwego życia. Dzieje M 
Lesser syntetyzują sporo prawd, zbli 
żonych do aksjomatów. Mówią na” 

przykład o tytat ej sile ducha 

bardzo młodego wieku, siłe, którą się 

tak częslo zapoznaje i bagatelizuje, 

a prawie nigdy należycie nie docenia. 

Siła „Fraulein Doktor* polegała 
jeszcze i na tem, że była ona niejako 

uodporniona na miłość. Jej działal: 

ność szpiegowska zaczęła się bowiem 

właśnie w dniu śmierci ukochanego 

człowieka. Nie miała się więc nigdy 

załamać na uczuciu co zdarzało się 

tak często kobietom-szpiegom. 
Niezdolna już do kochania, Marj: 

Lesser była również niezdolna do nie: 

nawiści. Jej obowiązek zaś polegał 
nietylko na chronienin własnych ar 
mij przed śmiercią, lecz i na niszcze 

niu nieprzyjacielskich. Kobieta ro- 
zumna, z sercem j wyobraźnią, mogła 
czynić to jedynie pod narkozą. Zabi- 
jała więc innych przy pomocy spry” 
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Tegoroczny program dz a- 
łalcości Funduszu Pracy. 

Jak się dowiaduje Ajencja „Iskra“ 
dyrekcja Funduszu Pracy ułożyła o* 
stateczny preliminarz sum, przezna“ 
czonych na zatrudnienie bezrobot- 
nych w roku bieżącym. Preliminacz 
ten obejmuje roboty budowlane i in 
westycyjne, mające być wykonane 
przy pomocy finansowej "Funduszu 
Pracy. Jak wiadomo Fundusz Pracy 

sadzie nie udziela dotacyj, lecz 
jek na zaprojektowane przeź 

ytucje ' publiczne bądź przedsię 
hiorstwa, czy osoby prywatne roboty 

budowlane, które uzyskały zatwier: 

dzenie Funduszu Pracy. 
Ułożony program prac na rok bie 

żący obejmuje roboty najpiłniejsz=, 
kióre mogą z jednej strony zatrudnić 
w sezonie budowlanym  jaknajwięk- 
szą liczbę bezrobotnych, z drugiej za: 
strony które po ich ukończeniu da- 
dzą stałe zatrudnienie choć pewnej 
części bezrobotnych. Program prac 
zatwierdzony został przez Naczelny 
Komitet Funduszu Pracy i uzyskał 
aprobatę prezydjum ministrów. 

Obejmuje on ogólną sumę 50 milj. 
Ł Suma ta podzielona zosta 

ła na poszczególne województwa na- 
stępująco: Warszawa — 3 milj. 792 

woj. warszawskie — 5 milj. 
j. łódzkie — 7 mikj. zł., woj. 

kieleckie — 7 miljn. zł., woj. łubel 
skie — 1.286.000 zł., woj. krakowskie 
— 6 miljn. zł, woj. lwowskie — 2 
miljn. zł., woj. poznańskie 3 miljn. 
100 tys. zł., woj. pomorskie 2 miij. 700 
tys. zł., woj. białostockie 700 tys. 7!, 
woj, wileńskie 700 tys. zł., woj. po” 
leskie 650 tys. zł., woj. wołyńskie — 

774 tys. zł., woj. nowogródzkie — 300 
tys. zł, woj. stanisławowskie — 899 
tys. zł. wój. tarnopolskie 100 tys. zł., 
woj. śląskie — 8 miljn. 200 tys. zł. 

Ogólna suma preliminarza rozdzie 
lona została na następujące kategori 
robót: roboty rządowe — 15.505.75 
zł., roboty samorządowe — 12.987.050 
zł., roboty bezpośrednio rentujące się 
14.444.000 zł., roboty budowlane — 
4.561.200 zł. Pozatem między woje- 
wodów rozdzielono do ich uznania 
sumę — 2.693.500 zł. Z sumy tej udzie 
lane będą pożyczki względnie subwen 
cje na najpilniejsze roboty na wnio- 
sek poszczególnych p. wojewodów. 

Podkreślić: należy, że Fundusz 

Pracy pomoc finansową dla robót pro 
wadzić może w granicach przyzna* 
nych mu ustawą dochodów. W miarę 
jednak otwarcia się możliwości zwięk 
szenia dochodów oczywiście zwięk- 
szona zostałaby i pomoc finansowa 
Funduszu Pracy. Podkreślić także na 
leży, że wyżej wymienione sumy idą 
niemal wyłącznie na opłatę nracow- 
ników, zatrudnionych przy robotach 
budowlanych, jnicjatorzy zaś tych ro 
bót, a więc zarówno resoriy państwo 

we jak i instytucje publiezne i prywat 
ne pokrywają swemi świadczeniami 
pozostałą część kosztów tych robót. 
W ten sposób przerobiona zostanie u 
ma daleko wyższa od przeznaczonej 
na pomoce finansową przez Fundusz 
Pracy. (Iskra). 

(ATOLużnwo 
OD PLAGI letniej, 

tępiąc radykalnie: muchy, komary, 
pchły, pluskwy ! wszelkie robactwo. 
Sprzedaż w składach apt. | aptekach. 

Przedst. H. Wojtkiewicz, 
Wilno, Kalyuiow= =: 

  

  

   
   

   

      

      

    
  

   

    

    

        

   

  

  

Narman Davjs uda się 
ponawnie «e Europy. 

NOWY YORK, (Pat). Norman Da- 
vis udał się do znajdującego się na 
jachcie prezydenta Roosevelta w celu 
poinformowania go o bpinji europej" 
skiej 'w sprawach dotyczących rozbro 

jeniia. Prezydent Roosevelt polecił Da 
visowi udać |się ponownie do Eudopy 
w ciągu tygodnia. { 
ET Iki TE 

„RUCH“ POBIL REPREZENTACJĘ 
BIELSKA. 

KATOWICE, (PAT). — Ł/gowa drużyna 
Ruchu. bawiłą w Bielsku, gdzie rozegrała 
mecz z reprezentacją Bielska, Zwyciężył 
Ruch 2:1 (6:0), ; : 

EEE" —-————————=———-——"——————u- = =*=— 

tu. a siebie — przy pomocy morfiny. 
Gorzko musiała się śmiać, gdy, po 
skończeniu nzezi, zwanej wojną, łach- 
manowi ludzkiemu, jaki z niej pozo- 
stał — ofiarowano odznaki i krzyże. 
Antoni Słonimski ma wielką rację: 
„różnica między ofiarą wojny, a b 
haterem zaciera się coraz bardziej. 

W wielostronnej roli „Fraulein 
Doktor“ wystąpiła p. Eichlerówna. 
znana dobrze Wilnu z okresu dyrek- 
cji Zelwerowicza. Ta młoda aktorka 
wy! 
umiar. Była tak samo „prawdziwie 
pieinastoletnią dziewczynką z gru- 

  

bym warkoczem, jak przebiegłą kó- ' 

bietą w balowej sukni. Byla wspania 

ła i jako naiwnie rozchiehotana chłop 
ka į jako mawpół obłąkana morti- 
nistka. Umiała zachować powagę i 

powstrzymać salę od wybuchu śmie- 

chu, gdy tekst narzucił jej idjotyczną 

sytuację teroryzowania kilkunastu 

uzbrojonych drabów w nieprzyjaciel: 

skim okopie (Marja Lesser znalazła 

się raz w analogicznem położeniu, 

lccz — w nieprzyjacielskim szpitalu). 

Zdobywając dla swojej sceny tę 

wielce kulturalną aktorkę, Teatr Pol- 

ski zyskał pierwszorzędną siłę. 

Marja Milkiewiczowa. 

   

kazała w grze bardzo szlachetny 
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rzededniu przyjazdu do Wilna 
| drużyny Warszawianki wzmo 

£ nieco zainteresowanie piłką 

. (i, którzy dawno byli na roz- 
ach przyszli teraz na mecz by 
2со$ dowiedzieć się o formie pił 
wileńskich, a ci którzy byli sta 

    

ywalcami rozgrywek przyszli 
by mieć całokształt utrwalają 

  

się w pamięci walk piłkarskich 
trzostwo Wilna. 

dni i drudzy byli z meczu WKS. 

KS. całkowicie zadowoleni, gdyż 

wiście mecz ten był bardzo cie 
/ obfitował on w cały szereg sen 

a największą była chyba dosko 

ra osłabionego zespołu ŻAKS. 

ma wystąpiła bez Gotliba i Ka- 

jka ie w pierwszej połowie by- 

  

ko lepszą od drużyny wojsko” 

która załamała się psychicznie 
zrozumiały grała wyjął 

„słabo ie trzeba zapominać 
w pierwszej turze pokonał 
ów żydowskich aż 7:1. Któż 

dy teraz wątpić w sukces, w Caf 

ly sukces wojskowych, którzy 

i zapewne w sposób „godny* 

czyć tegoroczne rozgrywki, a z 

| strony wojskowi chcieli wv- 

оа dobrą formę przed niez- 
+ ceiekawemi rozgrywkami z 

awianką. 

tety jednak WKS. nie udało 

siągnąć wytkniętych celów, bo 

. mało tego, że do przerwy Dro 

2:1, ale grał daleko ładniej, 

żydowski pracował skuteczniej, 

»jskowi potracili jakoś głowy i 

*y nie dodanie įm otuchy w czasie 

Twy, to niewątpliwie mecz zakoń 

»y się wielką sensacją. Wojskowi 
iliby dwa cenne punkty, a ZAKS. 
yłby zaszczytne miano wicemi 

Wilna. 
nsacja przeszła jednak nad boi 
jak chmura z deszczem. Popa 

troszkę, a potem nastała znów 

zna pogoda, wojskowi nadrobi 

oją nadszarpniętą nieco opinję. 
rzejdźmy jednak już teraz do sa 
gry. O ile pierwsza połowa była 

względem sportowym bardzo cie 
a i piękna, to o tyłe w drugiej 

"wie ŻĄKS. w sposób niesportowy 
grać na czas, a wojskowi rów 

w sposób niesportowy postąpili 
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Dziennikarze czescy 
w Wiłnie. 

Wycieczka czeskich. publicystów 

ajpedy i na granicę litewsko-nie 
ą, oraz do Kowna, poprowadzi 

powrotną drogą przez Wilno. 

awias, pojechali na ich spotka” 
Przedstawiciele prasy wileńskiej: 

- Syndykatu p. Szydłowski, p. H. 
Rer-Ochenkowska, p. red. Kodž, 

łodarkiewicz przedstawiciel MSZ 
° Zmigrodzki nacz. wydz. wojsko 
0 urzędu wojewódzkiego. 

oście Pe z Kowna autobu- 
, odprowadzani przez litewskich 

gów, poczem naszemi wózkami 
lechali do salonki użyczonej u- 
mie przez dyr. kolei p. Falkow 

    

   
   
   
   
     

    

    
   
   
    

     

   

  

     
   
     

    

    
   

    

  

   
    

   
    

     

    

    

   

    

   

    

    
   

  

   

    

'BO. 

Podwieczorku na stacji pojechano 
Ostrej Bramy. Tłum modlących 
1 nastrój Kaplicy zrobił na przy: 
ych głębokie wrażenie. Równ 
Aliwy jarmark pod šw. Piotrem, 
Sie rzędy kramików, stosy obwa 
Ūkėw, serduszka tak kolorowe, 

* pagórki tkanin zainteresowały 
Ybyłych, którzy rozpytywali © 
*mysł domowy u nas, widząc tak 
Dowszechnioną tę gałąź naszego 
Mysłu. Istne bowiem procesje 

/ od rana z Aniokola, dźwigając 
e płócien i kilimów, kap, chodni- 

", ręczników, które kupowano na 
„Siątkj metrów, bo i ceny były ba 

Mie niskie. Za doskonałe płótno, 
ie i ślicznie tkane 90 gr. za mt. 

ej niż lichy perkal. Ukazały się 
leś nowe odcienie tkanin z baweł- 

W nikłych, ładnie zharmonizowa 
M barwach, na szarem tle. „To te 

_ Modne* mówą tkaczki. 

?ziennikarze czescy byli w koście 
iw. Piotra, którego obejrzeć dokład 

_ było niepodobna, z powodu Wu: 
W idących właśnie z  procesją. 
ANO się więc dalej na Antokol, obej 

© szkołę powszechnę, potem wi 
Z góry Zamkowej, św. Annę, Uni 

Sytet ; zakończono skromną ko- 
Ą u Żorża, zachęcając szanownych 
gów do przybycia kiedyś na do 
niejsze zbadanie naszego miasta 

80 zabytków. 

Wieczorem odjechali Czesi da 
'szawy w towarzystwie p. Wło- 
ślewicza. 

(i 

Е IOWĄ WYPOŻYCZALNIA 
KSIĄŻEK Е 

Jagiellońska 16, m. 9 

  

   

    

   

Ё nowošci w języku pol- 
im oraz w obcych. — Lek 

Ura szkolna. — Dzisł nauko- 
y. — Każdy abonent otrzyma 

premjum. 

Zynna od godz. |l-ej do IB-ej. 

Warunki przystępne. 

Wkrótce ruszono do Wilna, gdzie 

K. S. 4:2 (1:2). 
) Dobra gra akademików żydowskich. 

ze swoim bramkarzem. Rogowowi 

przecież nic się nie stało, a jednak 

w bramce po zmianie stron grał Zien 

kiewicz. Usunięcie z bramki Rogowa 

było niewłaściwem pociągnięciem. 

Przecież nigdy nie zauważyliśmy u 

Rogowa ani jednego cienia fałszywej 

gry. Nie można więc było usuwać go 

z bramki, mając więcej zaufania do 

Zienkiewicza. Rogow robił przecież 

w bramce co mógł i puszczenie dwóch 

bramek nie było umyślne, to też z ca 

łą bezwzględnością musimy w imie- 

niu szczytnych haseł sportu polępič 

omawiany fakt. Niech będzie on w 

sporcie wileńskim pietwszym i ostat 

ECHA ŚWIĘT 
Prace prowincjonsinych 

oddziałów K. P. W. 

W całej Polsce, jak długa i 
szeroka daje się coraz częś siej słyszeć 
o wielkich wysiłkach pracy obywa 
telskich członków K. P. W. 

Wilno pod tym względem nie po- 
zostaje na szarym końcu, a wręcz 
przeciwnie świecić może przykładem 
jak należy pracować, by praca ta cen 
ne wydawała owoce. 

Niżej zamieszczamy sprawozdania 
nadesałne z oddziałów prowincjona? 

nych K. P: W.: 

ŁAPY. 
W Łapach odbyt się dzień „Święta Pra- 

cy”, jako symbotu zbiorowego wysiłku kape 

wiaków dla dobra państwa i społeczeństwa. 

10 rano na rynku miejscowym ze 

zaproszone przez Zarząd K. P. W 

j Straż Pożarna Kol. orkiestra 

kolejowa, Strzelec, S. M. P., harcerze, szka 

ła żeńska i męska oraz kompanja K. P. w. 

Po przyjęciu przez prezesa KPW. ob. inż 

Jana Bluma raportu od dowódcy kompaaji 

organizacje na czele z orkiestrą kolejową i 

kompanją KPW. wyruszyły na uroczyste na 

bożeństwo do miejscowego kościoła, zie 

okolicznościowe kazanie wygłosił miejscowy 

proboszcz ks. dr. Grunwald. Е 

Po nabożeństwie około 400 osób zgroma 
dzonych w Ogn'ska wysłuchało audycj: 
radjowej z akademji KPW. w Operze War- 
szawskiej. 

©О godz. 15,30 na miejscu rozpoczętej bn- 
dowy stadjonu (KPW, odbyła się zbiórka 

wszystkich organizacyj. 

Zaproszony na wiec przez i y Za 

rząd Klubu BBWR. poseł p. Walewsk', obec 

ny przy otwarciu djonu, wygłosił okolicz 

nościowe przemów e o znaczenuj Święta 

46. na. zakończenie okrzyk na 
n'ków Państwa. 

zecięcia wstęgi dokonał prezes KPW. 

cb, inż. Blum Jan, poczem wszyscy udali się 

do parku kolejowego, gdzie odbyły” się me- 

cze koszykó siatkówki, rozegrane przez 

sportowe KPW. i na zakończen'e 

druž Širažg Požarnej pod kierownictweni 

p. Jakubowskiego Władysława przeprowadzi 

ła pokaz odkażania terenu. 

W sali Ogn'ska odbyła się uroczysta aka 
demja z programem: odczyt okolicznościo 
wy wygłoszony przze członka Zarządu KPW. 

ob. Wysockiego Władysława, występ orkiest 
ry kolejowej pod batutą p. Wacława Józefo 

wwicza i zespołu smyczkowego pod kierowi 

ctwem p. Łubińskiego i na zakończenie po 

pisy drużyny g'mnastycznej i bokserskiej 

pod %ier. p. Pilchowskiego L. i Grygielew- 

cza Adama, 

Dzięk; pracy specjalnie wyłonionej komi 
sji w składzie: ob. ob. inż. Dmochowskiego 

Henryka, Mojsy Władysława, Kolendo Fran 
ciszka i Wiśniewskiego Zygmunta - oraz 
wszechstronnej i wydatnej pomocy prezesa 
KPW. ob. inż, Bluma Jana dzień Święta Pra 
cy KPW. wypadł okazale, wzbudzając duże 
zainteresowanie pracą kapewiaków u licz 
nie zebranej publiczności na wszystkich frag 
mentach uroczystości. 

INa wyróżnienie zasługuje wytężona praca 
w organizowaniu uroczystości dokooptowa- 
nego przez Kom'sję ob. Sawickiego Czesła- 
wa, 

WŁODAWA. 
ięto Pracy* we Włodawie wyraziło się 

ykonan*u placu sportowego, wymiaru — 
60x80 m., przy Ognisku KPW. z uroczystym 
obchodem według programu jak tępuje: 

13 maja — godz. 18 — capstrzyk orkie- 
stry KPW. st. Wiłodawa. 

14 maja — godz. 6 — pobódka. 

O godz. 

brały się 
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Godz. 9 — zbiórka wszystkich członków 
KPW. i sympatyków na dworcu kolejowym. 

Godz. 10 — wymarsz na uroczyste nabo 
żeństwo, urządzone staraniem członków K 

P. W. w kaplicy Sanatorjum z udziałem or 
kóestry KPW. 

Godz. 12 — po nabożeństwie wymarsz 
otem do bramy płacu sportowego, gdz' e 

yjęli udział ws członkowie KPW, i 
sympatycy i wysłuchali przemówienia Preze 
sa Ogniska KPW. p. Oleszczyka, który w 
swoim przemówieniu podkreślił iż dzień 14 
maja jest dniem „Święta Pracy* organizacj: 
KPW,, w którym to dniu stosownie do przyk 
ładu danego przez zwierzchników tworzą- 
cych Okręg i Zarząd Główny zrob'ono przy 
Ognisku KPW. st. Wiłodawa plac sportowy 
własnymi: wysiłkami pracy członków KPW., 
który to obecnie oddają do u u członków 
KPW., sympatyków i dla iynych organi ] 
na terente st. Włodawy i Tomaszówki, w 
sząc okrzyk za Najjaśniejszą Rzeczpospo! 
Graz za tych którzy pobudziłi pracąwnikó 
kolejowych do czynów wzbogacenia Ojczyz- 
ny. 

Po odegraniu hymnu narodowego przez 
orkiestrę KPW., wszyscy obecni zostal, wpro 
wadzeni na płac sportowy przy dźwiękach 
orkiestry. 

Na placu zabrał głos kierownik szkoły po 
wszechnej p. Mirecki, który w im'eniu wszy 
stkich organizacyj przyjmujących udziat w 
uroczystościach „Święta Pracy KPW.* wyra 
ził podziękowan'e za przykład wytężonej pra 
cy braci kolejarzy st. Włodawa. 

Godz. 18 — akademja w Ognisku KPW 
1) Kierownik Szk. Powsz. p. Stryjewski 

wygłosił odczyt pod tyt. „Święto Pracy Ko- 
lejarzy* oraz własne utwory dotyczące 
„Święta Pracy. 

2) Koncert orkiestry KPW. 
Godz. 21 — zabawa dla członków Ogni- 

ska i ich sympaków. 
      

   

  

        

     

    

  

RU RK ER 

nim faktem, budzącym przykry nie- 

smak. 

Gra rozpoczęła się tempem nad: 

zwyczaj żywem. Widać, że drużyny 

chcą walczyć i że zawody nie będą 

w danym wypadku  załatwianiem 

czczej fomalności przez wojskowych. 

ŻAKS. zaczyna cisnąć, a  Aduński 

strzela pierwszą bramkę. 

Prowadzi więc ŻAKS., mając wciąż 

przewagę. Ataki jednak wojskowych 

również są groźne i oto Naczulski ła- 

duje piłkę w siatkę ŻAKS. Na tem je 

dnak się nie kończy, bo ŻAKS. sirze: 

la jeszcze jedną bramkę, prowadząc 

w ten sposób 2:1 do przerwy. Szko- 

da wielka, že akademicy nie wyko- 

rzystali karnego. 

Po zmianie stron sytuacja zmienia 

      

MOŁODECZNO. 
POGRZEB CZŁONKA K. P. W. 

W Smorgoniach odbył s'ę pogrzeb długo 

letni członka Ogniska KPW. Mołodeczao 

ob. Stefana Pietkiewicza. Wyprowadzeń* 

zwłok z kościoła parafjalnego na cmentarz 

miejscowy odbyło się przy udz'ale orkies у 

dętej i plutonu honorowego Og ska KPW. 

Młodeczno oraz licznie przybyłych pracow 

ników kolejowych z pobliskach słacyj na cze 

le z Zawiadowcą st. Mołodeczno, Prawie 

cała ludność miasta Smorgonie, bez względu 

na wyznanie brała udział w pogrzebie. 

Trzeba zazna akt powyższy dał 

dowód solidarność, organizacji i tężyż 

Kolejnictwa Polskiego i KPW. tu na najda 

lej wysuniętych Kresach Wschodnich. 

SUWĄŁKI. 
"W. wigilję „Święta Pracy* KPW, na dwor 

cu kołejowym zgromadziłi się członkow'e 

KPW. którym (przeczytano odezwę Zarządu 

Głównego i wyjaśniono moralne i społeczne 

znaczenie „ by“, poczem wszysey 

gremjalnie udali się na budowę strzełn'cy 

położonej na terenie stacyjnym. Niektórzy 
z członków przystąpił, do przygotowania 
miejsca pod szkółkę morwy, w której zas a 
no 6000 krzaków. 

W| dniu „Święta Pracy* członkowie KPW. 

wraz z rodzinami byli na uroczystem nabo- 
zeństwie w kościełe św. Aleksandra, poczem 

o godz, 12,60 sformowała się drużyna prze- 

ciwgazowa w maskach w iłości 20 osób, któ 

ra z modelem aeropłanu propagandowego 
naturalnej wielkości przy asyście samochodu 
wojskowego wyruszyła do miasta. — Tłuiy 
ludności towarzyszyły aeroplanow|: przez ca 
ły pochód po nteście, podziwiając pracę ko 
lejarzy. 

O godz. 16 aeroplan powrócił na dworzec 
kolejowy. : 

Wieczorem o godz. 20 odbyła się uroczy 
sta akademja w lekalu Ogniska, 3 

  

       

   
   

    

    

   

        

   

      

   

   

WL -ESĘECNZS_K"t 

się całkowicie. ŻAKS. gra na czas. 
Wartość gry bardzo traci. Birnbach 

przechodzi do obrony. Następuje kon 

tuzja bramkarza ŻAKS., który po 
chwili wraca znów na boisko. 

Napięcie rreczu wzrasta. Mija mi 

nuta, po minucie, a WKS. nie strzela 

bramki, ale oto w 22 minucie Pa- 

włowski strzela bramkę a potem Haj 

dul ustanawia dwoma strzałami wy” 

nik dnia 4:2. 

Sędziował dobrze p. Sznajder. 

Po ostatnim tym meczu punkta- 

cja w tabelce wygląda następująco: 

WKS. 15 pkt. 
Makabi 8 pkt. 
ŻAKS. 7 pkt. (?) 
Ognisko 6 pkt. 
Drukarz 4 pkt. (?) 

  

"= 

  

BRZEŚĆ 
Z okazji Św'ęta Pracy w Ognisku KPW. 

Brześć n/B odbyło się szereg uroczystości. 

Rano ikompanja honorowa KPW ze sztanda- 

rem i orkiestrą pod dowództwem ob, Czar- 

kowskiego przedefilowała z Ogniska do kap 

licy kolejowej na mszę śwzętą. 

stwie odbyła s'ę uroczystość 

ytku mowowybudowanej sta 

strzelnicy malokalibrowej. 

  

   

  

   

Po mabo 
oddana do 
niem Ogni 

   

  

Okolicz jowe przemówienie do zebra- 

nych kapew'ukow wygłosł Prezes Ogniska 

    tępn'e oddano szereg trady- 

. Należy zaznaczyć, że strzel 

uca Og KPW wybudowana w iscie 

amerykańsk'em tempie, bo zaledwie w ciągu 

kilkunastu, dn' przedstawia sę imponująco 

Po zakończeniu uroczystości na strzeln «; 

udano się do Ogniska gdzie wysiuchano tran 

smisj radj. Akademj, KPW, z Teatru Wa 

kiego w Warszawe, Wieczorem o godz. 17 

; Ogniska KPW! przy wypełnionej po 

widowni odbyła sę uroczysta Aka- 

ob. Bujdens 
cyjnych strz 
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demja. 

Odczyt o Święcie Pracy wygłosił prof. dr 

Korolenko. Poczem nastąpiły ppodukeje” or 

tr dętej i symfonicznej oraz chóru, W 

j części programu zespół teatru Ogni- 

ska KPW! pod artystycznem kierown'ctwem 
Sidorowicza i p. Tadeusza Paj- 

go wykonał bardze udatną czę: 
(śpiew, deklamacje, žmprow 

i na zakończenie krotochwilę „O chłe 

wodzie. 
Całość wypadła bardzo okazałe i imponu 

jąco, to też w y rozeszli sę w nader 

m łym nastroju dzieląc się ražen'ami i nie- 
zając, że dzień Święta Pracy 

ie' Brześcia był dnie mdumw 

kapew'eków z ukończenia podjętego dzieła 

budowy sirzel oraz żywiołowej manife- 

stacji uczuć 'patrjotycznych kolejarza pol- 

skiego. 

   

    

   

    

    

ków: 

  

bie i 

  

    
   

  

  

       

  

Drużyna przeciwgazowa i członkowie K. 
PW. z eróplunem przed dwórcem kolejo- 

SZEEKOTIERISZI 

LANDWARÓW. 
W związku z odbytem „Świętem Pra 

w dniu tym członkowie KPW tut. Ogn 
byli obecni na uroczystem nabożeństwie, po 
którem wszyscy wraz z zaproszonymi gośćmi 
udali się do lokału Ogniska, 

stępie prezes Ogniska ob. M. Lenar- 
z wygłosił odczyt o znaczeniu „Święta 

    

   

    

   low: 

Pracy*, orkiestra dęta KPW) odegrała kilia 

utworów. 
Po zakończeniu uroczystej  Akademji 

członkowie Ogniska udali się na rozpoczęty 
w budowie plac sportowy by wykonać część 

  

sportowego w owym 
dniu Ognisko przystą nie mogło, bow 
z powodu ogromu pracy i braku odpow 
nich funduszów na ten cel, n'emożna było 
doprowadzi: boiska do wykończenia. Ogni- 
«ke zamierza jednak w sezonie letnim dv 
prowadzić zaczętą a trudną w wykonaniu 

pracę do końca, 

      
   

  

  

RIBLJOTEKA 

wym w Suwałkach w asyście samochodu 
woj kowego wyruszają do miasta. 

STOŁPCE 
Ognisko KPW. w Stołpcach uroczyśc'e о5- 

chodził swoje Święto Pracy, Mimo niepo- 
gody po nabożeństwie odbyło się poświęcenie 

i otwarcie nowej strzelnicy. Po poświęceniu 
strzelnicy przez ks. proboszcza Dudo-Dzie- 

ja dokonał p, starostą Gącek. 
" ° ob, Cegellsk'ego wskazalo na 

ceł, jaki tej strzeln'cy przyświeca. Rozmiąry 
strzelnicy, jej piękny wygląd, ozdobienie z'e- 
len czą o tem, że członkowie KPW 
z całym pietyzmem zabrali się do wznieste- 
nia tej placówki sprawności fizycznej. 

    

   

  

   
  

Strzały do tarczy honorowej z ramienia 
władz admtafstracyjnych oddał p. starosia 
Gącek, władz wojskowych pp. kpt. Dywiń- 

por, Palewi por. Sowa, władz kolejo 
wych ob. ob. Cegiełski + Zajączkowski. Tuż 
obok strzelnicy wybudowano obszerny plac 
sportowy, który wielce będzie przyczyn'ać 
s'ę do wychowania fizycznego członków. 

    

   

      

POLIC. KLUBU SPORT. w BARANOWICZACH, ul. Szosowa 80-a 
Posiada przeszło 3.000 tomów — dla dzieci, młodzieży i dorosłych 

Abonament miesięczny | zł. za dwie książki. 

Bibljoteka czynna w poniedziałki, wtorki, czwartki i soboty 
od godz. 17-ej do 20-ej. 

  

Unieszkodliwienie oszustów. 
Przed trzema tygodniami donosił'śmy, iż 

w kilka slnś po tajemniczem zabójstwie w ie 
sie Ponarski(m w puszczy miekuńskiej zau 
ważono podejrzany samochód, który z naj- 
WA szybkością zdążał w kierunku mia- 
sta, 

Jak wiadomo, w wyniku pościgu auto 70 
stało zatrzymane. Znajdował się w niem po 
szukiwany przez władze śledcze oszust i (al 
szerz dokumentów Jan Niewiarowicz, który 
kilka rą'esięcy przedtem iw sposób niezwykie 
pomysłowy podjął z PKO. 16 tysięcy zł. -- 
Niewiarewicza osadzono wówczas w więzie 
niu na Lukiszksch gdzie przebywa dotąd. 

W iwyniku dalszego dochodzenia stwier- 
dzone zostało, iż cała rodzina Niewiarowi- 

czów trudniła się fałszerstwami i oszustwa- 
mi. W związku z tem onegdaj aresztowany 
został brat Jana >- Józef Niewiarowicz. 

Dochodzenie wykazało, iż Niewiarowicze 
popełnił na terenie Wilna szereg / oszustw 

na sumę przewyższającą 30 tys. zł, — Usta 

lono, iż za wyłudzone pieniądze Niewiarow: 
cze etworzyli sklep przy uliey W, Pohulan 

ka pod cudzem nazwiskiem. Stwierdzonem 
również westało, iż auto zostało nabyte za 

pieniądze wyłudzone z PKO. (e). 

Pawłowski Longin królem 
strzelców. 

Po wczorajszym meczu wygranym 
z trudem przez WIKS. zamknęło się 
już obliczanie bramek mających wy* 
eliminować najlepszego strzelca, 

który prócz moralnego zadowolenia 
otrzyma ponadto ofiarowany przez 
„Kurjer Wileński” puhar przechodni. 

Najwięcej więc bramek strzelił 
Longin Pawłowski. Ma on na swojem 
sumieniu 11 goali. 

Drugie miejsce zdobył Naczulski 
przez strzelenie bramki wczorajszej, 
gdyż do ostatniej chwili miał on rów- 

ną ilość bramek ze Zbroją, który strze 
lił 7, Naczulski ma więc 8. 

ACY K. 
Z prac Ogniska KPW. wLidzie 

W: sali Ogniska KPW odbyło się pozet- 
skie sprawozdawcze zebranie, na którem po- 
seł Małyn wygłosi obszerne przemówien t 
sprawozdawcze na temat prac 4 zamierzeń 
Ciał ustawodawczych, oraz omówił całoksztait 
obecnego położenia polityczno-gospodarczego 
Polsk* i zagranicy, Obecnych było 200 osób 

* * * 

Odbyło się organizacyjne zebranie Koła 
Przyjaciół KPW w L/ldzie przy udziale 81 
osób Pło zaznajomieniu przez prezesa Ogni- 
ska KPW: zebranych o charakterze i celach 
Koła, wszyscy obecn* wyrazili chęć należenia 
do Koła Przyjaciół KPW i w tym celu zło- 
żyli swe podpisy na liście. Następnie doko- 

o wyborów Zarządu Koła ij Komisji Re- 
wózyjnej. 

        

  

    

  

* * * 

Ogn'sko bialo udziat w sirzelaniu z bromi 
malokal'browej о odznakį strzelecklė. Do 
strzelane stawiło się 15 członków, z pośród 
których powtórzyło odznakę O, S$. I klasy 
5 członków, oraz prawo do odznaki strze- 
leckiej I klasy uzyskał 1 członek, do od- 
znaki II klasy — 1 członek i do odznaki Il 
klasy — 1 członek. 

Starau'em Zarządu Ogniska KPW 17 У 
b. r. zorganizowany przy KPW chór miesza- 
ny, który prowadzi miejscowy organ ś!ta, 
członek Koła Przyjaciół. Do chóru przystą- 
piło 12 członków KPW; i 20 z Koła Przy- 
jac'ół 

* 4-2 

Przy Ognisku KPW powstała sekcja ko- 

  

        

  

larsk licząca tymczasowo 44 członków, 
ktėrz isane przez nich 
rowe 'ę powiększe- 
wa ilośc członków tej sek po. dodatko- 
wem przybyciu drugiej partji wyp'sanych 
rowerów, poczem nastąp*ą. specjalne ćwicze- 
nia. 

SŁONIM. 
-—W..dniu...„Święta „Pracy. Ognisko. KPW. 

Słonim urządziło poświęcenie płacu sporto- 
wego i sali Ogniska. 

Uroczystości te odbyły się według nastę 
.pującego programu: 

O godz. 10 odbyło się nabożeństwo w 
kościele po-Bernardyńskim z udziałem uzbro 
jonych oddziałów KPW. PPW, i Strzelca. 

O godz. 11,30 odbył się przemarsz oddzia 
łów przez miasto przy dźwiękach orkiestry 
79 p. p. do Ogniska KPW. 

O godz. 12 poświęcenie Ogniska i placu 
sportowego KPW., przyczem zostały wygło 

szone przemówienia przez księdza prefekta 
Pogorzelsk'ego, starostę p. Košiacza, który 

wyraził podziękowanie zarządowi Ogniska 

ż członkom KPW. za ofiarną pracę dla ogó 

łu oraz wice-prezesa ob. Jakubowskiego. 

O godz, 12,30 odbyła się def'łada oddeia 

łów, którą przyjmował w zastępstwie dowód 

cy 79 p. p. major Zieliński oraz przedsta 
wie'ele władz administracyjnych. 

Żywy udział w powyższej uroczystości 

brały tłumy publiczności i dziatwy szkolnej. 

O godz. 13 zaproszonych gości podejmo 
wano śniadaniem w sal; Ogniska. 

O godz. 15—17 odbyły się zawody spor 

towe. 

O godz. 19 w Ognisku KPW, odbyło się 

bezpłatne przedstawienie pł. „Szaleńcy 
Plac sportowy, który został wykonany: 

dzięki ofiarnej pracy członków KPW, Sło 
mim, w stosunkowo krótkim czasie nA Czas 
uroczystości był udekorowany zielenią, che 
rągi am) i flagami, zaś Ognisko KPW. 
iluminowano. 

Dzięki staraniom Zarządu Ogniska uro- 

czystość wypadła imponująco, wywołując u 
widzów podz'w i pochwały. 

Uroczystość zaszczycili swą obecnością p. 
p. Starosta, Burmistrz, Przedstawigjele: — 
Władz Wojskowych Garnizonu miasta Słon' 
ma, Przysposobienia Wojskowego i Wycho- 
wania Fizycznego, Władz Bezpieczeństwa, 
oraż związków i t, p. 

Na prośbę Kolejowego Komitetu Oddzia 
łowego LOPP. w Grodnie, zespół amatorów 
sceny Ogniska tut. w sali KPW. odegrał 3 
jednoaktówki pt. „Ekscelencja Sereniss'mus* 

żart sceniczny ipióra R, Terleckiego — „Strój 

przyjechał* — komedja w 1 akcie Koziebro 

dzkiego i „Hotel Wanz* — K. Toma. Udział 

brały z pań: p. p. J. Terlecka, M, Pawłowska 

Z. Sołowjowa * p. Łopacińska oraz p, p. R. 

Terlecki, Wi Dzierzek, W. Dzietczenia, M. 

Łosakiewicz, W, Sajkowski i Z, Gdowski. 

Režyserja Terleckiego /| Z. Gdowskiego. 
Opracowanie poszezegėlnych ról — uda 

łe. 

Po przedstawieniu odbyła się zabawa ta 
neczna przy dźwiękach jazz — bandu. 

A Całkowity. dochód przeznaczono na L. O. 
19: 

'Rozpoczęto „Święto Pracy* uroczystością 

wysłuchania Mszy Św. o godz. 10 w koście 
le Farnym — modły odprawił ks, prefekt 
Sawaniewski, O godz. 11 w sali Ogniska K. 

P. W. — wstępne przemówienie o znaczenin 
„Święta Pracy* wygłos'ł prezes Ogniska K. 
P. W. p. K. Kromplewski, poczem p. R. 
Terlecki odczytał stosowny referat ортасо- 
wany przez Zarząd Główny KPW, następnie 
wznoszono okrzyki na cześć Rzeczypospoli- 
tej i Marszałka J. Piłsudskiego. Po przemó 
wienłu Prezes Ogniska wręczył dyplomy z 
ukończenia kursów WiF. w Poznaniu p. p. 
W, Barsukiewiczowi i St. Drozdowskiemu, 
oraz świadectwa ukończen*a kursu narciar 
skiego w Porominie p. Żołnie. 

O godz. 11,30 udano się na boisko spor 
towe KPW. celem zakończenia robót sadze 
n'a drzewek dookoła boiska. 
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RSPORTOWY m— 
K. P. W. Ognisko jedzie 

do Pińska. 
Dziś wieczorem pod kierownictwem p. 

Andrzeja ela i p. Antoniego Żamejcia wy 

ježdža z W'lna grupa sportowców KPW. Og 

    

Kapėw'i 

karski, oraz wystąpią w grach sportowych 

C L W.F. w Wilnie. 
Wczoraj gościł iw naszem mieście słucha 

cze warszawskiego Centralnego Instytutu 
Wychowania Fizycznego. 

Sportowcy pod kierownictwem kpt, Bara 
na jadą na kurs pływacki do Brasławia. — 
Wkród sportowców są znaną zawodnicy jak 
Pławczyk, Nowak, 'Lokajski, Wojtkiewi 
Kluk i inni. 

Sportowcy ci 15 lipca wałczyć będą na 
meczu lekkoatletycznym Wilno — CIWIF. — 
Szczegóły o tem <ciekawem spotkaniu w 
swoim czasie podamy. 

P. W. 
NOWO-ŚWIĘCIANY. 

Dzień „Święta Pracy" Ogniska KPW. w 
Nowo — Święcianach przybrał charakter 
bardzo uroczysty, na tle udekorowanego zie 
lenią i chorągwiam; narodowemi gmachu ©g 
niska zgromadzóli się o godz. 8 pracownicy. 
kolejowi, o godz. 8 m 15 przybył oddział K. 
P. W, wraz orkiestrą i wszystkimi członka 

mi Ogn'*ka KPW. 

Na płacu Ogniska raport oddziału przyją: 
prezes ob. Downarowicz skąd na czele od- 
działu wszyscy obecni w zwartych szeregach 
udałi się na nabożeństwo, które odbyło się 
w kościele parafjalńtym. W  nabożeństwe 
wzięli udział przedstawiciele władz rządo- 
wych j samorządowych. Po nabożeństwie ks, 
jprefekt wygłosił przemówiene o znaczenia 
„Święta Pr: Oddziały udały się do Gma 
chu Ogu'rka, gdzie odbyło się zaznajomienie 
ż objekłam: wykonanemi w okresię „Św 

Pracy” przez członków KPW., a mianawicie: 
1) nawiezien'e żużlu dla urządzenia chodni 
ków prz yOgnisku, 2) nąprawa mostku przy 
torze kolejowym na pasie wywłaszczen%a dla 
dojścia do placu sportowego i zrobienia nod 
pisu Ogniska. Z fragmentów prac jakie zo 
stały wykonane na specjalną uwagę zasługi 
je napis Ognóeka, w w którego zastužyli 
się szczególnie członkowie: Marjan Równiak 
i Stanisław Kozłowski. 

Po obejrzeniu wykonanych prac, w sa! 
Ogniska odbyła s'ę Akademja, którą rozpo 
czął okoliczonściowem przemówieniem wice- 
prezes L. Kowalski, podkreślając znaczenie 
Śwta Pracy, poczem orkiestra odegrała 
Hymn Narodowy. W dalszym c'ągu progra 
mu orikiestra Ogn'ska KPW. odegrała kiika 
utworów koncertowych, a dzieci członków 
KPW. wyrecytowały kilka wierszy, pozateni 
chór odśpiewał wiązankę p'eśni legjonowych 
i ogólno — narodowych. 

    

    

  

   

  

  

   

  

  

    

Na zakończenie po przemówieniu p. cena 
tora Abramowicza zebrani wznieśli okrzyk 
na cześć Pana Prezydenta 4 Marszałka Pił 
sudskiego. 

Ostatnim przemawiał dowódca garnizonu 
mjr. St. Kotowski, który w swem przemówie 
niu podkreślił, że zawsze wojsko będzie w 
ścisłym kontakc'e pracować z Kapewiakami, 

TURMONTY. 
W cełu zdobycia środków na zakończenie 

budowy domu Ogniska KPW. „Im. Marszał 
ka Józefa Piłsudskiego* zespół artystyczny 
KPW, odegrał 2-aktową komedję Dejskiego 
„Mibdowe miesiące* Gra całego zespołu oraz 
wspaniała dekoracja wnętrza sceny budziły 
ogólny zachwyt, to też entuzjastycznym bea 
wom w przerwach nie było końca. 

Po przedstawieniu odbyła się zabawa ta- 
neczna która w miłym i koleżeńskim nastra 
ju przeciągnęła się do rana. 

OLKIENIKI. 
W dzień „Święta Pracy KPW.“ o godz. 

12 odbyła się zbiórka członków KPW. umun 
durowanych z czego został sformowany Od 
dział — składający s'ę z dwóch sekcyj, *+- 
sekcja strzelecka z 20 łudzi i sekcja techiu 
czna 13 ludzi na czele z orkiestrą wojskową 
K. O. P. udzielonej przez D-two 23 Baonu 
w Oranach, ma słaranie prezesa Zarządu 
Ogniska. p. Hryniewicza Ignacego i D-ty 
4 komp, KOP, kapitana Pysza, 

Oddział KBW, kolejowcy i ich rodziny z 
zainteresowaniem słuchały akademji i okoF 
cznościowego przemówienia Prezesa Zarządu 
Głównego KPW. Wł. Starzaka przez urzą- 
dzoną transmisję radjową u p. p. Jastrzęb- 
skiego i Brodzkiego przy pomocy urządzo- 
nych głośn'ków radjowych na podwórzu i 
na peronie dworca st. Olkieniki, 

O godz. 14 przybył ks. proboszcz Szyksz 
nieł z miejscowej parafji olkienickiej, po- 
czem Oddział KPW. w sile 33 osób pod do 

wództwem p. Świrkowskiego Jana referenta 
wyszkolenia na czele z orkiestrą wojskową 
z przedstawicielami władz, z zaproszonemi 
gośćmi i moc pubłiczności wyruszył na miej 
sce własnoręcznie wybudowanej strzelnicy 
broni małokalibrowej przez członków KPW. 
pod naczelnym kierownictwem Prezesa Og 
niska p. Hryniewicza, cęlem dokonania ро- 
święcenia i uroczystego otwarcia takowej. — 
po dokcnaniu poświęcena, przecięcia taś- 
my i oddaniu pierwszego strzału honorowe 
go przez p. rtm. 19 szwadronu KOP. Rusiec- 
kiego, oraz po sprezentowan'u broni Od. 
działu KPW. i odegraniu hymnu narodowe 
go udalį s'ę zwartych szeregiem do świetlicy 
celem dokonan*a poświęcenia takowej, przy 
gmachu świetlicy ks. proboszcz wygłos+ł 
przemówienie, nadmieniając iż ten dom -— 
świetlna KPW, została poświęcona dla spól 
nej miłości, cnotliwej pracy i nauki. — Po 
czem wygłosił przemówienie p. rtm. Rusiec 
ki, życząc owocnej pracy i rozwoju organi- 
zacji (KPW. Po zakończonem przemówieniu 
Oddział eprezentował broń a orkiestra odeg 
rała hymn narodowy an cześć P, Prezydenta 
R. P.i P. Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

O godz 16 odbyła się defilada Oddziału 
KPW., którą odebrali pp. oficerowie KOP. 2 
ikomp., 4 komp. 19 szwadronu, przedstaw'c:e 
łe władz na czele z p. Prezesem Ogniska. -- 
Oddział KPW dziarską postawą i dobrym wy” 
szkoleniem zyskał sobie uznanie władz i pu 
bliczności. 

O godz. 17 odbyły s'ę zawody na nowo — 
wybudowanej strzelnicy z broni małokalib 
rowej. Do zawodów stanęło 80 zawodników. 

Pierwsze miejsce zajęli p. Krywosz Józef 
i Świrkowski Jan członkowie KPW, mając 
punktów trafien'a po 27. 3 
z każ zajęła p. Achremowiczów 

na strzelczyni Zw. Strzeleckeigo maj un 
Mów 26. or 

O godz. 20 odbył się koncert orkiestry 
wojskowej KOP i na zakończenie uroczysto< 
ści odbyła się zabawa taneczna do rana. 

   



4 
ZZOZ 

Kiermasz św. Piotra I Pawła 

Tegoroczny kiermasz św. Piotra i 
Pawła pod względem swej okazałości 
przewyższył bodajże wszystkie z ostat 
nich kilku lat, Mimo kryzysu, a może 
nawet właśnie z jego powodu, dowóz 
rozinaitego rodzaju artykułów spo” 
EO i wyrobów wiejskich był 

„dłzwyczaj wielki. Setki furmanek i 

sakau zajęły cały plac, ciągnąc 
się hen, aż wgłąb przyłegłych ulic. 
Wielką atrakcją były karuzele moto- 
rowe, wokół których gromadzili się 
amatorzy emocjonującej rozrywki. 
Jak zwykle, największym popytem 
cieszyły się (nb. bardzo tanie) trady- 
cyjne obwarzanki smorgońskie. Rów 
nież zauważyliśmy wielką ilość ws:e 
lakiego rodzaju galanterji i samo 
działów oraz płócien wiejskich. 

Naogół ceny na wszystkie wyroby 

  

  

  

  

b 
szłorocznych, mimo to tranzakcyj z 
wierano stosunkowo niewiele. 

Wieczorem wielu wiejskich kli- 
jentów opuściło kiermasz, co spowo* 
wało, że sprzedawcy jeszcze bardziej 
obniżyli ceny. 

XIX zjazd pracewników 
administracii gminnej 

Rzplitej. 
Wczoraj odbył się w Wiłnie w Ma- 

łej Sali Miejskiej XIX Zjazd delega- 
tów Zw. Pracowników Administracj* 
Gminnej Rzplitej Polskiej. W zjeź 
dzie brało udział około 300 delegatów 
z całej Polski. Rozpatrzono sprawoz 
danie centralnego zarządu Związku 7 
działalności w roku 1932, następnie 
wygłoszone zostały referaty: „Spra” 
wy pracownicze w Świetle nowej u- 
stawy samorządowej (wiceprezes p. 
Michalski), „Uregulowanie stosun- 
ków służbowych pracowników samo 
rządowych* j „Akcja samopomocy 
koleżeńskiej* (dyrektor Związku po” 
seł Pacholczyk). 28 

W dniu dzisiejszym uczestnicy 
zjazdu zwiedzą zabetki Wilna, po” 

czem zwiedzać będą Troki, Werki 
oraz udadzą się na jezioro Narocz. 

                                  

  

DZIERŻAWA TEATRU 
NA ZSEE: 

iku kiłkakrot- 
mych obrad Kom Teatralnej postanowio 
no dzierżawę Teatru na Pohulance w nad- 
chodzącym sezonie powierzyć dyr. Szpakiewi 
czowi. Oficjalna jednak uchwała Magistratu 
w tej sprawie jeszcze nie zapadła, — Odno 
śna decyzja, jak się dowiadujemy, powzięta 
zostanie w najbliższych dniach, poczem ni-z 
włocznie miasto zawrze umowę z nowym 
kontrahentem. 

DELEGACJA PRACOWNIKÓW 
„TOMMAKA“ U PREZYDENT A 

MIASTA. 

Przed kilku dniami u prezydenta m 
interwenjowała delegacja pracowników — 
maka*, którym, jak wiodomo, grozi obn (żka 

płac. Delegacja zwróciła się do p. prezydenta 
z prośbą o jak najszybsze uregulowanie sp 
wy komunikacji miejskiej, gdyż od tego uza 
leżniona jest ich dałsza sytuacj: 

Prezydent Maleszewski wvyjaśnił, że ma- 
gistrat skłonny jest pójść na pewne ustęp- 

stwa jeżeli chodzi o wysokość pobieranych 
przez miasto Wpłat komcesyjnych, dotąd 
jednak nik ainteresowanych do magistra- 
tu w spra: tej się nie zwracał i w związku 

z tem kwestja ostatecznego uregulowania kn 

munikacji miejskiej ulega zwłoce Zostanie je 

dnak w niedługim czasie w ten lub inny spo 
sób przez magistrat uregulowaną. 

RÓZKŁAD JAZDY 
AUTOBUSÓW 

Rozkład jazdy autobusu kursują- 
eego na linji WILNO—CZARNY B 
eodziennie jod dnia dzisiejszego: 

odjazd z Wilna o godz. 7.00, 15.30, 
20.00. 

odjazd z Czarnego Boru o godz. 
8.00, 16,30, 21.00. 

      

     

    

    

  

ZYGMUNT NAGRODZKI. 

Wyprawa Wileńska r.1919 
we wspomnieniach cywila. 

(Kartki z pamiętnika). 

W dalszym ciągu rozmowy wyjaśniłem sobie ja- | 
kie obowiązki mają być na mnie włożone i jakie | 
przygotowania muszę robić. Gdy p. Jan i p. Witold | 
obejmą w odzyskanem Wilnie urzędy (cywilne) ja | 
mam pozostać po stronie społeczeństwa i być nieja- 
ko łącznikiem — narazie oczywiście — pomiędzy tem | 
społeczeństwem a nową władzą, czyli Naczelnem Do- | 
wództwem. Społeczeństwo polskie w Wilnie zdezor- 

; ogromnie przerzedzone, a miasto bez 
żadnych środków żywnościowych. Po zajęciu Wilna 
przyjedzie tam na pewien czas Naczelnik Państwa, 
prawdopodobnie przyjedzie również dowódca całej 
grupy wojsk operujących na tym froncie Rydz-Śmi- 
gły, a może i inni dostojnicy. Po oficjalnych zetknię- 
ciach nowej władzy z ludnością, musiałyby się odbyć, | 
jak z jednej tak z drugiej strony przyjęcia, rauty. | 
Tam nic nie znajdziemy. Trzeba wszystko wieźć stąd. | 
Pieniądze dostanę, dostawi wojsko swojemi środka- 
mi. Mam obmyśleć co i w jakiej ilości nabyć. To co 
nabędę, ma pozostać w mojem wyłącznie rozporządze 
niu. Suma, jaką wydać mogę zostaje określona. Pusz- 
czam w ruch moje kupieckie kalkulacje i kombinacje. 
Albsorbują mnie głównie te dwie wielkie uroczystości: 

- ganizowane 

Polskie władze podejmują przedsiawicidi lūd- 
ności miasta Wilna. 

'* Przedstawiciele ludności miasta Wilna podej- 
mują Władze swoje Państwowe, Władze Polskie. 

Początek tej nowej, szczęśliwej da Bóg ery, musi 
"się zaznaczyć odrazu wspaniale, Snuję najzuchwalsze 
projekiy: dač herbatę z cukrem, tartinki, alę takie 

prawdziwe z wędliną i masłem, ponadto dać bułeczki 
na maśle, herbatniki, biszkopty. Jakież to wrażenie 
zrobi! Przecież o tych rzeczach umierające z głodu 
Wilno dawno już zapomniało. Wszystkiego tego na- 

z dostarczonych produktów cukiernik 

ч 

piecze mi, 

  

   

3, Wydawnictwo „Kurjer Wileński* S-ka s ogr. odp. 

  

ję | Dziś: Św. Pawła Ap. 
| Piątek || Jetro: Emili, Lucyny. 

180 JL 7 | | 

| czerwie Czerwiec. | Wschód słońca — в З m. 19 
Zachód —; Bm 00 

Spostrzeżenia Zakładu Msieorologji U.5 B. 

w Wilnie z dnia 29/V — 1933 rski 

śnfenie średnie 754 

Temp. średnia > 16 

Temp, najw. + 19 

Temp. najn. + 11 

Opady — 1,0 
Wiatr płd. — zach. 

Tenden. bar. — wzrost 

Uwagt — przeł. opady. 

— Pogoda 30 czerwca według P. L. M. 
Najpierw pogoda słoneczna o zachmurze:siu 
umiarkowanem, Pozatem stopniowy wzrost 
zachmurzenia. Cteplej. Słabe wiatry połud 
miowo — zachodnie. 

DYŻURY APTEK. 

, Dziś 30 b. m. w nocy dyżurują następu- 
jące apteki: 

Jundziłła (róg 3 Maja i Mickiewiczaj, 
Monkiewicza (ul, Piłsudskego), Paka (Anto- 
kolska 54), Siekieržyūskiego (Zarzecze 201, 
Sokołowskiego (Nowy Świat), Szantyra (Le- 
gjonowaj, Szyrwindta (Niemieckal, Zającz- 
kowskiego (Zwierzyniec) i Zasławskiego (No 
wogródzka). 

UKOŃCZENIE POBORU ROCZNIKA 
1912. 

Onegdaj zakończony został ma terenie 
Wilna pobór rocznika 1912, oraz przegląd 
ochotników roczników 1913, 14 i 15. 

Prace Komisji Poborowej trwały blisko 
dwa miesiące. 

5 NAGRÓD ZA DEKORACJĘ 
BALKONÓW. 

Magistrat w trosce o estetyczny 
wygląd miasta rozpisał ostatnio kon: 
kurs na najpiękniej udekorowany 

kwiatami i zielenią bałkon. Wszyscy 
właściciele balkonów, życzący wziąć 

udział w konkursie, winni powiado- 

mić o tem wydział zdrowia i opieki 
społecznej magistratu w terminie do 

5 sierpnia. 

Ustalono 5 nagród pieniężnych a 

mianowicie: 1 — 40 zł.; 1 — 35 zł: 

i 3 nagrody po 20 złotych każda. 

ZEBRANIE KLUBU WŁÓCZĘGÓW. 

Dziś w dniu 30 czerwca w lokału przy uł 
d 12 odbę » się ostatnie przed: 

ne zebranie Klubu Włóczęgów. Po 
o godz. 19,30. 

Na porządku dziennym: 1) Sprawy związa 
ne z Nr. 10 „Włóczęgi* į 2) Administr 
ne Klubu. Obecność wszystkich członków nė 
zbędna. 

Właściwa droga. 
Palenie tytoniu jest nałogiem, z którym 

trwająca od kilku wieków walka nietylko 
nie odnosi dodatniego skutku, lecz jak to 
wykazuje statystyka, zwłaszcza powojenn', 
nie potrafiła zahamować ogromnego wzrostu 
spożywania tytoniu, Nie w tem niema dziw- 
mego, że nawet pośród lekarzy toczą się spo- 
wy co do wpływu tytoniu na organizm ludzi. 

Nie wdając się w rozstrząsania naukowe 
można w każdym razie . jak palić 

r, by wchłaniać moż ie najmniejszą 
nikotyny. Wskazówki takie są szczegól 

mie cenne dla ludzi o słabej kompleksji, kt 
rym jednak trudno jest odzwyczaić się od 

palenia, 
Przedewszystkiem więc wiskazać należy 

na istniejące w sprzedaży panierosy odniko- 
tynowane, z których odciągana jest nikotyna 
w fabrykach polskiego monopolu tytoniowe 
go przy pomocy specjalnych aparatów. W 
sprzedaży jest tylko kilka gatunków, na za- 
mówienie można jednakże otrzymać każdy 
gatunek za dopłatą 1 grosza od sztuki. 

Następnie uchronić się można przed wchla 
naniem całej il. zawartej w papierosie czy 
cygarze nikotyny drogą niedopalenia .całego 
papierosa fub cygara. Drogą badań doszli spe 

jaliści do stwierdzenia, że np. w cygarze 
końcowa szósta część cygara zawiera więcej 
mikotyny, aniżeli pierwsze pięć szóstych. 

Dla ludzi zupełnie zdrowych może to mi“ 
odgrywać roli, natomiast dla łuk 6 
pałenie jest niewskazane, wskazówki te mają 
dyże znaczenie, 

    

    
   

  

  

    

   

   

  

  

    

      

2 | 
eu napali. 

   

Jakie produkta 
przecie za czasów, 
wbród — organizatorem tak popularnych w Wilnie 
Wieczorków Rzemieślniczych również z przyjęciem. 
W Warszawie wprawdzie wszystko to co wciąga 
na listę dostać można ale z wielkiemi trudnościami 
i po bajecznych cenach, Poczynam szukać źródeł ta- 
mich, bowiem im taniej dostanę, tem więcej takich 
bezcennych rzeczy jak mąka, 
it. d. zawiozę do Wilna. Gdy się tak w myślach bie: 
dzę, przypominam sobie, że mam przecie w Warsza 
wie dobrze znajomego właściciela cukierni p. Boles- 
ława Bielickiego, przedtem właściciela cukierni i po- 
pularnego działacza społecznego w Kownie. Urado- 
wany pędzę do niego na ulicę Złotą. Wymyślam ja: 
kąś historję (przecie o Wilnie mówić nie mogę), że” 
by trafić do uczuć p. Bielickiego daję jej tło patrjo- 
tyczno-społeczne i żądam pomocy, żądam mąki, ma: 
sła, cukru i t. d. Zapewniam o bezkarności w razie, 
jeżeliby wypadło korzystać ze źródeł nielegalnych. 
P. Bolesław zapalił się do tej sprawy, dotarł do naj: 
główniejszych i najbardziej zakonspirowanych spe- 
kulantów i hurtowników, 
było potrzeba i wszystko, jałk na owe czasy, po bar: 
dzo niskich cenach. 
znaczne zwiększenie ilości projektowanych wpierw 
i jeszcze pozostała spora sumka na takie artykuły, 
jak godła państwowe w różnych wydaniach j roz 
miarach, portrety Głowy Państwa i wiele innych 
znaków nowej dla Wilna ery. 

Z chwilą otrzymania od p. 
o postanowionej już wyprawie na Wilno, zgoła inny 
nastrój zapanował w duszy. 
chęć ruchu, pracy, a z obawy, żeby, nim słońce wzej- 
dzie rosa biednym Wilnianom oczu nie wyjadła — 
niecienpliwość w wyczekiwaniu chwili wyjazdu. 

Na szczęście długo czekać nie wypadło: 
Wyjazd ODRACZRY, został na niedzielę dn. 

kwietnia. re ń 
Licząc się z obecnością szpiegów koletopiikich 

w Warszawie, no, i ze względu na opozycyjne sta' 

nowisko Sejmu, wszystkie przygotowania do wy- 
prawy robione były w najgłębszej tajemnicy. 
oto w sobotę dnia 12 kwietnia, gdy w zakładzie lito- 

JE R 

Ulgowe świadectwa muszą 
być załatwione do 1 lipca. 

Izba Skarbowa w Wilnie otrzymała z Mi 
nisterstwa Skarbu zarządzenie, w którem po- 
leca się, by wszystkie niezałatwione dotych- 
czas podania o przyznanie ulgowych świa- 
dectw w roku bieżącym był załatwione do 
1 lipca r. b. 

Ponadto urzędy skarbowe na terenie Izby 
Skarbowej Wileńskiej upoważnione zostały 
do  zezwałania na prowadzenie  przedsię- 
biorstw przemysłowych, warszłatów rzemieśl 
niczych i rękodzielniczych bez iadectwa 
przemysłowego, o ile przedsię pro- 
wadzone jest przez samego właś 

Pozatem mogą być zwalniane od nabywa 

nia świadectw przemysłowych — przedsię- 

biorstwa, których obrót za rok 1932 nie prze 
kroczył kwoty 2000 złotych. 

Zawód. 

Zawód: spotkał oczekując 

3 godziny na tańce na as 
Lukiskeigo. ZER, nudz ii 
14, poszli, j e się dali ne 

Niedobrze jest coś zapowiadać i nie społ 
nić. I tak Święto 'Morza stłoczone ze Św 
Piotrem, który przewagę tłumów pociągnął 
w stronę tradycyjnego kiermaszu, osłabiło 
może wrażenie i znaczenie morsk*ch intere- 
sów tego dnia A tu i zawód... tańcułków 
francuską modę na ulicy nie było... A kier 

    

    

   

  

   
   

  

masz był pełny jak nigdy i wszystko tanie, | 
można było zjeść, wypić, ubrać się, obuć i 
wystroić Długiemi szeregami ciągnęły się 
kramy od połowy ulwy, a odnogi sięgały na 

ajżwawiej szedł targ koło płńcien * 
, alesi serca, i obw arzank*, miały 

zwykłe powodzenie Jleż to razy na rok wil 
nianie czują się w obow'ązku zjadania w'an 
ka obwarzanków kiermaszowych? Mają zdro 
wie... i zęby! 

   
   

Czerwony kogut. 

  

Pierwsze dnie czerwca rb, zapiszą wię 
czerwonemi zgłoskami w statystyce  požar- 

nej. W! dniach tych czerwony kur  Święcił 
swe triumfy w całej niemal Polsce. Również 
i Wiileńszczyzna została ko doktniętą w 
tym czasie klęską pożaro W dnach 2—t 
czerwca rb, na terenie Woj. Wileńskiego -- 
spłonęło przeszło 100 nieruchom Między 
"nnemij masowy pożar we wsi Bujaki, gm. wi 

    

     
szniewskiej, pow. wilejskiego strawił pra- 
wie doszczętnei całą . Spłonęło 32 nie 
ruchomoś Wobec szalejącego huragaiu 

      ogień z błyskaw'czną szybkością ogarnął ca- 
łą wieś uniemożliwiając pogorzełcom ralu- 

nek swego dobytku. Pastwą płomieni padły 
nie tylko budowle lecz prawie cały inwen- 
tarz żywy i martwy. 

iPagerzelcom przyszedł szybko z pomocą 
Powszechny Zakład Ubezpieczeń  Wzajem- 

J którego specjalnie delegowani urzędni 
cy w dn. 24 bm, dokonali n cu we ws 

odowania. 

    

   
   

    

   

      

     

  

     

     ceno 14.000 zł czki te 
oszkodowanym pr do niez 
odb y spałonych siedzib 

ruiny spowodowanej 

Przekroczenia granicy 
polsko-litewskiej. 

W ciągu pierwszej rołowy czerwca r. h. 

podstawie przepustek granicznych prze- 

sło granicę do Połski i Litwy 3796 rol- 

ników. Jest to rekordowa liczba <dyž w а- 

tach poprzednich w ciąru połowy miesiąca 

granicę przekraczało zaledwie 1500—2000— 

2500 osób. 

na 

      

niko 
w Nowogródku 

wydaje: śniadania, obiady i kolacje. 
i różne napoje orzeżwiające. 

Codziennie przygrywa orkiestra salo- 
wa. W dni przedświąteczne i świą- 
teczne—towarzyski „Dancing - Brydż* 
Piwnica zao we wszelki: tina! 

  

    

UNIEWAŻNIA SIĘ zgubiony dowód tożsa- 
mości ikaro-gniadej klaczy z gwiazdką «o bia 
łych pęcinach nóg tylnych, lat 8, własnuść 

Wolfa Kapłana zam. w Baranowiczach 

  

      

SPRZEDAM natychmiast korzystnie dwa -do- 
my mieszkalne ze składami i maszynami 
rzeźnickiemi — jeden dom w Baranowiczach, 
a drugi w Iwacewiczach Franciszek Lubos 

Katowice, Raciberska 31-b. 

Sztrall i rad będzie, że chociaż raz na dwa łata w pie- 

na to są niezbędne — byłem 
kiedy wszelakiego jadła było 

masło, cukier, wędlina 

nalazł wszystko czego mi 

  

Mogłem pozwolić sobie na 

Jana wiadomości 

Znalazła się energja, 

13 

Ale 

  
Drukarnia „ZNICZŚ, Wilno: Biskupia 4, tel. 8-40 

WIEL EOŃOS K 1 

TEATR I MUZYKA 
W. WILNIE. 

— Dzisiejszy występ Reduty w Teatrze 
Letnim. Dziś w piątek dnia 30 czerwca 0 g. 

8 m. 30 w. Zespół Reduty odegra doskonałą 
sztukę L. Pirandella pt, „ŻYWA MASK: 

św'etnej interpretacji Kazimierza Junoszy 
tępowskiego w roli Henryka IV, sięgają 

cej najwyższych szczytów sztuki aktorskiej. 
Ceny miejsc specjalne. 

— Niedzielna popołuniówka w Teatrze 
Letmim. W niedzielę dnia 2 lipca o godz. + 
po poł. po cenach propagandowych od 20 
gr. arcyzabawna komedija „R'orun z jasnega 

nieba“. 

— Premjcra w Teatrze Letnim. W nie 

dzielę dmia 2 lipca o godz. 8 m. 15 w. prem 
jera szampańskiej, pełnej „humoru ; werwy, 

węg'erskiej komedji w 3 aktach Stefana Za 
gona pt. „Bez posagu ożenić się nie mogę". 

Udział biorą: St. Grolicki, W. Preiss, St. Mar 
tyka, I. Paszkowska, L. Pospiełowsk', J. Вга 

unówna, W. Pawłowski, W. Neubeit, M, Bie 

   

   

  

lecki i St. Skol! mowski, Rzecz dzieje się w 
r. 1933 w Budapeszcie w mieszkaniu księdza 
Inotay'a. 

Režyserja Z. Tomaszewskiego. Dekoracje 
W. Makojnika. 

— Teatr Muzyczny „Lutnia. Rewja „Już 
lato się zbliża*, Dziś po raz trzeci świetna 
rewja w 20 obrazach „Już lato się zbłtża*, 
pod kierownictwem artystycznem reżysera 
teatru „8—30% w Warszawie Witolda Zdzito 

wieckiego. 

W wykonaniu bogatego programu udzi    biorą nowopozyskani artyści: Ała Rudn 
Tadeusz Chavcau — Zakrzewski, _ Witold 
Zdzitomwiecki S. Nowicka, N. Wilińska, M. 
Cort, S. Laskowski + K. Wborch. 

Ceny zniżone. Początek o godz 8,30 w 

— PARK IM, GEN. ŻELIGOWSKIEGO. W 
sobotę dnia 1 Fipca i niedzielę 2 lipca o 6. 
7 wieczór odbędą się 2 wieczory tańca lau- 

reatów I Międzynarodowego Konkursu Tańca 
znego w Polsce: 1) Ruth-Sorel Al 

(1 nagroda) P. Prezydenta Rz 
pospolitej), 2) Georg Groke (1 złoty medal, 
Julii Marcus i Ziuty Buczyńskiej, Program 
uzupełni Wileńska Orkiestra Symfoniczna 
pod dyr. M. Sałnickiego (Muzyka lekka). 

  

     

  

OGŁOSZENIE. 
in'one weksle w Zdzieciole w dn. 2.V1 

1933 r. z podpisem Morduch Luski — jeden 

na 1000 zł. nie wypełniony z przekreśloną 
nowej 

   

u góry adnotacją i drugi ma 300 zł. 
   

— uniew. 

  

ia się. 

  

DZIS 

CYRK: 
ostatni dzień | 

   
atrakcje akrobatyczne w emo- 
cjonującym filmie i ilustrującym 
życie artystów cyrkowych p. t. 

RADJG 
WILNO. 

PIĄTEK, dnią 30 czerwca 1933 r, 

   

   

  

17,00: Czas. Gimnastyka. Pły 
Płyty, Pogadanka gospodarc 
12,05: Audycja dla poborow 

- Kom. nieteof, 12,3: 

        К: 
     

  

    
   

z Ciechocin 

    

sa. 00: „Let 
nie rozkosze ziemiach półn. — wschodn, m 
Rzplitej. 17,15: Fragmenty z op. „Gondolje-  !ukł 
rzy — Sullivana, 18,15: „O Białej i Czarnej pszka 
Rusi* 18,35: Koneert dla młodzieży. 19, 05: a M 
Rozmaitości. 19,10: Recvl 
w tłom. A. Łopalewski 
dlingerówna. 19,20: Prog 
19,25: Ze spraw literack « 

   
  у     

    

    
    
   

  

   

    

         

   

kręgu“. 20,00: Kc mfoniczny. Dzien żej 
nik weczorny. Weekend. D. e. koncertu. — 
22,00: Muzyka taneczna. 22,25: Wiadomości siowej 27-letnia 
sporicwe. 22,35: Komunikaty. 22,40: Muzyka 
taneczna. 

SOBOTA, I LIPCA 1933 ROKU. 

7,00: Czas. Gimnastyka, Płyty. Dziennik | nie stilo. 
poranny. Płyty, Chwilka gospodarcza. 11 
Czas. 5: Koncert, 12 Przegląd pras KRADZIEŻ W 
Kom. meteor. 12,35: Koncert, 12,55: Dz 
połudn. 15,20: Program dzie 
da rolnicza, 15,35: Muzyka 
Wiadomości wojskowe, 16 
stów, 17,00: Pogad. akłualna. 17,15: 
z Ciechocinka. 17,45: Audycja dla 
15,00: Transm. nabo 
19,00: Odczyt, 19,20: 
19,25: Tygodnik lile 
20,00: Godzina ży 
roln, kraj. i zagr. 21,15: 
21.30: Koncert AKA 
taneczna z Ciechocinka. 22, 
sportowe. 22,35: Komunikaty, 
taneczna, 

  

  

   
    

  

   

  

BAIUAS TR ETITRT MIR 
Gj i t Oi, 

Helena Romer 
Tutejsi. Nowele. wyd. Rój, Warszawa 

Swol Ludzie. Nowele „wyd. L. 
miński. Wilno. 

Książka o Nich. Romans. 
Chomiński. Wilno. 

leńska. 

p. Dzien. por 

Program dzenny, 

  

Bylin ruski 
wygl. H. 

am na sobotę, 
19.40: Na widno 

  

Koncert + 

chc 

Program na n 
ki, 19,40: Rozn: 

5: Przeglad pi 
i ogrodn. 

  

Wyd. L. 

Willa u Państwa Mickiewiczów. 
(Teatr dla Młodzieży). Scena Wi- 

Rezurekcja Wieleńska. (Zdobycie 
Wilna w 1919 r.) Scena Wileńska. 

A i) 
EEST KES TKOSENENAI 

NA WILEŃSKIM BRU 
WYRODNY SYN. 

Wezorsį wieezGrem do ambulatorju 
wia senai ego dostarczono  60- 

Anne Finkiewiezową (Trakt 
2 tžnakamį poważnego 

głów. wy i eałego tiała. l 

    

a jej jmłedszym 

    

    
Hohen- 

   
  

Pegotowie ratunkowe przew'ozło ją 

nie eiężlym do szpikala żydowskiego. 

   
   

  

   
    

  

    

  

    

wej, 

M 

Nieujawnieni 

skradli artykuły 

  

Mužyka KRADZIEŻE NA 

mości 
Muzyka 

  

Juk się okazałc, pomiędzy Finkiew* 

czas'e której wyrodny syn rzuc'ł się mi 
— staruszkę i tak dokłwie j. 
pogowwwc ratunkewe po udzi 

wanej pierwszcj pomocy prze 
Ма żydowskiego w stanie 

ZAMAC 

W EA wieczerem w mieszkaniu 

życia wkhiła sobóe nóż w okckeę klaik 

Pewodu zamachu sumobójczego п 

Wezeraj w nocy dokonane wię 
dzieży w (pepularenj nxejscowości le! 

j, połceżnej na teren'e 
Wina, — Weotokumpji. 

sklepu spożywczego (Chony Ceplowie: 

   

      

  

    
    

      

   

     
     

   

    

      

Nr. 170 (27111 

potłu 

synem wynikła kłó! 

H SAMOBÓJCZY. 

1, w celu pozbawien. 

Helena Grygorowiez, 

WOLOKUMPJI, 

wielkigo 

sprawcy przedostał: 

spożywcze xa sumę i | 

(e! 

KIERMASZU ŚW. ik 
I PAWŁA, 

Helena Zienkiewezowa (Tatarska ' 
meldowaia policjį, @ та kiermaszu šw. 
ra i Pawła 
wierająca 7 zł. 

Trzech 

Che- 

św. 

  

rzymano. 

    

pełny program zawierający moc atrakcyj, między innemi MŁYN ŚMIERCI i 'nne 

Pod kopułą cyrku 

Pozatem zanotowano. 

z6stoła jej skradziona tore 

Pczatem zanotowano na kiermasz 
nież kilka innych drobnych kradzie 

kieszonkowców aresztowar 
+ 

BÓJKI. а 

Bójkę zlikwidowala pol'eja, Dwaj U 
nicy: Antonowicz ij Chatyko doznali 
niejszych uszkodzeń e'ała. Opatrzyło ie 
gotowie ratunkowe. Sprawców pobici: 

szereg di 
szych bójek, które zakończyły się b 
wo. 

   

w 
ki
ni
e 

  

Dźwięk. Kino-Teatr | DZIŚ! 

CASINO 
Wielka 47, tei. 15-41 

CENY ZNIŻONE: 
Na | seans 

balkon 25 gr. 
parter 54 gr. 
wiecz. od 40 gr. 

Dźwięk. Kino-Teatr 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

Wielkie arcydzieło literatury Czeskiej 
wedłyg słynnej powieści Jarosława Haszka 
w wykonaniu genjalnego artysty, Cze- 

skiego Janningsa SASZA RASZILOW. 

Podwójny program: 
1) Polski film egzotyczny 

» FLIP i FLAP robią karjerę 
GŁOS 

n DZIELNY WOJAK SZW 
oraz nadprogram Dodate 

» $ymfanja Morza *** 

PUSTYN Nora 
W rol. główn.: 

Najnowsza i 

komedja rysunkowa. 

Brodzisz, 
Ney Marja Bogda, 

najdowcip: 

kreacja królów śmiechuih 
  

    

= LONE 

Zakłady Graficzne 

ZNICZ: 
Wilno, Biskupia 4, tel.:3-40 

Dzieła książkowe, dru- 
ski, książki dla urzędów 
d twowych, samorzą- 

ałowych, zakładów nau- 
kowych. Bilety wizyto- 
me, prospekty, zapro- 
«zenia, afisze i wszel- 
kiego rodzaju roboty 
= aakresie drukarstwa 

WYKONYWA 

SUMUTUALNIE — TANIO — SQLIDNIE 

     
  

graficznym Karpowicza na Krakowskiem, koło Zjaz- 
du, nabywałem owły, pogonie i t. d. 
ulicy śpiew. Biegnę razem z innymi do okien i widzę 
duży oddział kawalerji z taborem posuwający się 
w stronę Pragi, a jeden z przyglądających się infor: | 
snuje pozostałych, że to ma Wilno, Przerażony sta: || 
sam się osłabić wiarę w jego twierdzenie i mówię, | 
że to nie na Wilno ale aa Lwów, że ja wiem o tem 
dobrze. A ten mi na te: 

— Wie pan ałe źle. Właśnie że to na Wilno. 
Przerwałem dyskusję, bałem się bowiem, 

nie powiedział więcej. 
Wieczorem zakomunikowałem o tem p. Janowi | 

ale i on już słyszał, że o wyprawie wileńskiej na | 
mieście mówią, że tajemnieę podobno zdradził za” 
ufany ordynans pewnego ofieera, 
do pewnej kuchni pożegnać się ze swoją narzeczoną. 

Ostatni ebiad na gruncie warszawskim w cha- 
(niestety, po upływie kilku- 

nastu miesięcy znowu je tutaj jadaliśmy) mieliśmy spo 
żyć po drodze na kolej żelazną w Kawiarni Udzia- . 
łowej, gdzie. właśnie umówione było spotkanie z po- 
rucznikiem Kirtiklisem, który miał nam w tej wy- 

zyć. Oprócz por. Kirtiklisa spotka: 
iiśmy i jego małżonkę, znaną potem wilnianom 74 | 

rakterze uchodźców 

prawie towarz 

  

BA BIS 1 lub 2umebl. 
pokoje ze wszelkiemi 
wygodami (telefonem oraz 
maszyną do pisania), fron- 
towem wejściem do wy- 
najęcia. Trocka !!, m. 10. 

Duży garaż 
(może być wozownią lub 

składem na towary) 
DO WYAJĘCIA 
Zarzecze Nr. 7 

_ KRYNICA 
Chrześcijański Pensjonat 
D-ra Łazarskiego, trzyty- 
godniowy pobyt z kąpie- 
iłami mineralnemi 280 zł. 
„ urzędnicy 250 zł. 

Do wynajęcia 
2 pokoje eleg. umeblow. 
ze wszelk. wyg. (telefon, 
łaz.) obok Sądu Okręg. 
Dow. się od 10—12i4—6 

Jakóba Jasińskiego 6—7 
telefon 485 

    
      

       

      

   

    
     

  

D 

    
rozlega się z 

żeby. „sł je, 

który przybiegł 

swoich wybitnych zalet towarzyskich. 

Po kilku kwadransach spędzonych na miłej po- 
gawędce, zajechały wozy z moim bagażem; pożegna - 
liśmy więc panią Kirtikłisową i, narazie na doroż: 
kach, wyruszyliśmy w drogę do Wilna. | 

Gdzieś za Pragą stały na linji kolejowej wagony . 
towarowe, z których jeden był przeznaczony dła nas. | 
Do innych ładowano działa, skrzynki z amunicją 
i konie. 

Na odejście pociągu nie cžbkališmy długo. Wie- 
czorną herbatę wypiliśmy już na dworcu w Nowym 
Mińsku. Gdy wsiadaliśmy nazajutrz, pociąg nasz stał 
— ale bez tego co ciągnie — w Wołkowysku. Może 
tak wypadało z planu Dowództwa, może dlatego. 
że, jak nas informowano, lokomotywa nasza oddała 
się innemu pociągowi i z nim poszła do Różanki czy . 
Skrzybowców, dosyć że staliśmy wpobliżu tego nier | 
ciekawego miasta bardzo długo, chyba około 10-ciu | 
godzin. 

Nam się jakoś nie spało, chociaż mieliśmy po szła. 
dziwu godny wzór jak należy użytkować czas w po” 

* 

   
    

weselej. 

każdej 

  

Od roku 1643 istnieje 

wiienkin 
ul. TATARSKA 20 

jadalne, sypialne I ga- 
binetowe, kredensy, 

stoły, szafy, łóżka it.d. 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 
na dogodnych waranketh 

i NA RATY. 
NĄDESZŁY HOWOŠCI, 

8324 

POKÓJ 
do wynajęcia 

z-k Dobroczynny 2a—14 

"IFIFIFIFIEIETF"   
dobnych okolicznościach w osobie por. Ki 
który jak się położył j zasnął w Warszawie, 
dopiero w południe rozbudził w Wołkowysk 
wał widocznie sprawę sobie, że na stanowisk: 
re miał objąć w Wilnie, czasu na wypoczynek. 
nie będzie. 

Gdy przybyła do naszej trójki osoba cz 
itak w dodatku dobrze wypoczęta, zaraz zrobi: 

porucznik, stary legjonista, zna 
przeróżnych piosenek legjonowych z któremi, 

zaznajamiał nas. 

Były to czasy gdy nietylko wojsko ciągle 4 
śpiewało piosenki legjo! 

lecz i cały nasz milczący zwykle naród, rozmi 
się w tych, czasem smutnych, czasem fryw 
piosenkach, interesował się niemi i śpiewał je. > 
kież mnóstwo tego było, z jakąż łatwością onć 
wstawały i przyjmowały się. 
mógł powiedzieć, że już zna wszystkie. Jakoż. 
tych, które nam uprzejmie zademonstrował 
rucznik były nowe i ciekawe, a zwłaszcza 
z nich tak się nam ze słów i melodji podoba: 
najlepszy z nas trzech śpiewak — p. Witold 
czął się jej uczyć na pamięć. Zwrotki tej wcałe 
dotąd nieznanej pieśni brzmiały: & 

p. 

okoliczności 

Krzyczeli żeśmy 

A z 

Strzelecka gromada 

Na stos rzuciliśmy nasz życia los. 

na stos, Na stos, 

Nie chcemy już od was 

Ni waszych mów, ni waszych łez, 

Już skończył się czas kołatania 

Do waszych dusz, do waszych kies. 

Po śpiewach zostaliśmy przez oficerów z 
szeni na talerz zupy do nich, takiego jak i nas 
gonu, a tymczasem i nasza lekkomyślna loko 
wa wróciła. Odsapnąwszy nieco, zaraz się prz 

| piła do naszego pociągu i jak wpierw z tam 
| tak teraz z tym, gwizdnąwszy. hen w leśną d 

(D: <--B.). 

Reduktor odpowiedzialny Witold Kiszkis. 

    

stumanieni, 

Nie wierząc nam, że chcieć — 

Leliśmy krew osamotnieni, 

nami był nasz drogi Wódz. 

My pierwsza brygada, 

usa 24 
ba 17. Do wynaj 
koje, pensjonat, st 
Ceny kryzysowe. | 
— iii 

Akuszerki 

Marją Like 
przyjmuje od 9 do 7 
ulica Kasztanowa 

W. Z.P. Nr. 6 

Dnia 15 czerwca 
został uruchom. 

   

     
     

    

  

godz. przyk: 12— 
codz. opr świąt: i 

choroby skórne, we” 
ne i moczoplci 

Mickiewicza 
przyjmuje od 9—1 

Z. W. P   
] 

Nigdy człowiek, 

    
    
    
   
    
   
     

    
     

   
    
     
       
   
    
       

  

   
       

   

to móc. 

uznania, 

  i! 

Wezoraj wfeczorem jna terenie kierń | 
Pietra + Powła wynikła bójka po! 

podhumerzonymį csobnikami. 
i 

 


