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Lew Sapieha 
Hetman Wielki i Kanclerz Wielkiego Księstwa 
Litewskiego, Wojewoda Wileński, Starosta Sło- 

nimski, Brzeski etc. etc. 1557—1633 
Takie oto są wiekopomne czyny wiel- 

kiego i sławnego Męża — które niechaj w 

sercach wdzięcznych potomków aż do naj- 

dalszych pokoleń wiernie się utrwalą. 

Urodzony w r. 1557 г ojca Jana, staro- 

sty drohiczyńskiego, i matki Bohdany z 

książąt Druckich Sokolińskich, Lew Sapie- 

ha, herbu Lis, po otrzymaniu edukacji na 

dworze nieświeskim księcia Mikołaja Ra- 

dziwiłła Czarnego oraz na uniwersytecie w 
Lipsku, po studjach i podróżach zagranicz 

nych,—wcześnie się poświęcił służbie publi 

  

cznej, rozpoczyniając ją przy boku W ielkie- 

go Króla Stefana Batorego. 

Długi i wymowny jest rejestr czynów i 

zosług Lwa Sapiehy. 
W r. 1580 młodzieniec dwudziestoparo- 

letni, już wówczas sekretarz Wielkiego 

Księstwa Litewskiego, na sejmie marszał- 

kował i — „jaśnie, gruntownie, zwięźle, aż 

do zadziwiena weteranów, przemawiał”. 

Wr. 1581, własnym sumptem pułk hu- 

zarjj wystawiwszy, ma czele tego pulku 

kamypanję moskiewską odbył, wielkich czy 

nów waleczności dokazał, a że pod Wiel- 

kiemi Łukami i Pskowem szczególmie się 

odznaczył, — przez wdzięcznego Króla 

Stefana na urząd pisarza polnego W. Ks. 

Lit. powołany został. 

W r. 1584, królewskiem zaufaniem ob- 

darzon, poselstwo do Moskwy sprawował, 

росгет za zasługi, dla narodu i Ojczyzny 

położone, w r. 1585 podkamelerzym W. Ks. 

Lit. mianowany został. 

W r. 1586 do Boga myśl swą stale skie- 

rowując i prawdy Bożej szukając pod wpły 

wem natchnionego kapłana Piotra Skargi 

ntt wiarę katolicką z protestanckiej prze- 
szedł i stał się wyznawcą Kościoła Katol. 
tak gorliwym, że miano drugiego po królu 

Jagielle krzewiciela katolicyzmu na Li- 

twie u wdzięcznych potomków pozyskał, 
bo samych kościołów kilkadziesiąt fundo- 
wał. W roku tymże, nowych łask królew- 
skich doznając, starostwo słonimskie о- 
trzymał, 

W r. 1588 dzieła pomnikowego doko- 
nał, bo spisał prawa, któremi kraj się rzą- 
dził, i wydał je, jako Statut Wielkiego 

Księstwa Litewskiego. Również sądy przy 
Głównym Trybunale Litewskim zorganizo- 
wał. 

W r. 1589 z rozkazu króla Zygmunta III 

komisję do Rygi sprawował, gdzie sąd czy- 

nił i rozruchy, powstałe wskutek wprowa- 

dzenia nowego kaleńidarza, libwidował, W 

tymże roku najwyższą godność w kraju 0- 
treymed, bo został kanclerzem Wielkiego 
Księstwa Litewskiego, A miał wówczas 
lat trzydzieści i dwa. 

W r. 1594 Klasztor 4 Kościół Św. Mi- 
chała ufundował i Obraz cudowny M. B, 
na własnych barkach do Kościoła wniósł, 

W r. 1596 z ramienia królewskiego po- 
słem był na synodzie w Brześciu, gdzie się 
dokonało dzieło zjednoczenia Cerkwi Pra- 
wosławnej z Kościołem Katolickim, czyli 
uiiją, brzeską zwana. 

W r. 1600 po raz drugi poselstwo do 
Moskwy sprawował. 

W r. 1604 Króla JMci na uroczysto- 
ściach kamonizacyjnych św. Kazimierza w 
Wilnie zastępował i choragiew świętego 
Królewicza, ofiarowanę przez papieża Kle- 
mensa VIII, podczas wspaniałej procesji 
osobiście miósł. 

W r. 1609—1611 nowych trudów wo- 

jennych doznał, bo w wyprawie smoleń- 

skiej udział brał, sił swych i ofiar nie ża- 
łując. Sejm z T. 1613 stwierdził, że pod- 

czas tej wojny wypłacił kanclerz z własnej 

szkatuły kilkakroć sto tysięcy złotych pol- 

skich wojsku W. Ks. Lit, które żołdu ze 

skarbu nie otrzymało. 

W r. 1617 w nowej wyprawie wojennej 

obok królewicza Władysława, jako jego 

doradca, brał udział i do przyciągnięcia na 

stronę Królewicza 20.000 kozaków zaporo- 

skich bardzo się przyczynił, co wielką by- 

ło pomocą w: wojnie moskiewskiej. 
W r. 1622 po bohaterskim Janie Ka- 

rolu Chodkiewiczu województwo wileńskie 

objął. 

W r. 1623 winnych morderstwa św. Jó- 

zajata Kuncewicza, arcybiskupa połockie- 

go, srogo, ale sprawiedliwie karał, sądem 

mądrym i rozwagą uspokojenie. wnosząc i 

do wzmocnienia powagi Rzeczypospolitej 

i zgodnego współżycia jej obywateli Tóż- 

nych wyznań wielce się przyczyniając. 

W r. 1625 w stare, lecz mocne jeszcze 

swoje ręce bulawę hetmańską wziął, obej- 

mując godność Wielkiego Hetmana Litew- 

skiego. 

W r. 1626—29 w wojnie szwedzkiej brał 

udział i ubogi skarb Rzeczypospolitej о- 

fiarnie zasilał, opłacając żołd wojsku. Sa- 

ma wyprawa w T. 1629 kosztowała go 40 

tysięcy florenów. Za przykładem ojea 

szedł i sym jego Jan-Stamistaw, marszałek 

W. Ks. Lit., który własnym sumptem pułk 

wystawił. 

W r. 1633 — dm. 1 lipca wielki Mąż, któ 

ry za trzech królów wiernie i ofiarnie Oj- 

czyźnie ukochanej służył, oczy na wieki 

zamknął, żal i smutek powszechny budząc. 

21 lipca został uroczyście pochowany w 

kościele św. Michała w Wilnie, fundowa- 

nym przez niego samego. Na pogrzeb przy- 

był król Władysław IV z dworzamami i licz 

ną szlachtą. Nad trumną kazamie podnio- 

słe wygłosił najsławniejszy ówczesny ka- 

znodzieja, poeta uwieńczony, Maciej Sar- 

biewski. 

  

  

  

Polaku! Odczytując chronologię wy- 

padków z życia Wielkiego Lwa, zastanów 

się nad jego niezmiernemi zasługami wo- 

bec Ojczyzny, nad jego ciężką i ofiarną 
pracą, z której bogatych plonów i Ty prze- 

cież korzystasz!.. 
I pomyśl o tem, że prochy najenakomit- 

szego syna Kraju leżą w zniszczonej trum- 

nie, w nieuporządkowanej należycie kryp- 

cie, — że grobowiec jego—arcydzieło sztu- 

ki—domaga się restauracji, gdyż niszczy- 

cielskie działanie czasu i zła wola ludzi de 

oszczędziły go... 

7 wówczas przyżnasz, iż najwtaściw- 

szem uczczeniem pamięci Hetmana w trzech 

setną, rocznicę jego śmierci jest uporządko- 

wanie i ozdobierie Jego grobu i pomnika,. 

A jeżeli tak stwierdzisz, nie poskąpisz 

chyba i swej, choćby skromnej, ofiary na 

ten cel,—o co Cię prosimy, szczere słowa 

podziękowania zgóry łącząc. 

Komitet Odnowienia Zabytków 
w kościele św. Michała 

i uczczenia pamięci Lnva Sapiehy 

UWAGA: Ofiary należy skierowywać 

do 8.8. Bernardynek przy kościele św. Mi- 

chała (Św. Anny, 13) lub składać w ad- 
ministracji naszego pisma. 
  

Zgon ostatniego w Wil- 
nie weterana 

W poniedziałek dnia 5 bm. w poludnie 

zmarł w Wilnie ostatni już z zamieszkałych w 
naszem mieście weteranów powstania 1863 r., 
śp. Franciszek Lipień, przeżywszy lat 92. 

Śp. Franciszek Lipień pochodził z powiat 
wilejskiego, gimnazjum ukończył w Mołodecz- 
nie, później został mianowany urzędnikiem w 

Kasie Skarbowej w Wilejce Powiatowej. Po- 
rzucił urząd i poszedł do powstania. Walczył w 
bitwie pod Władykami i tam był ranny. Potem 
zesłano go na wygnanie do gubernji ołonieckiej 
w północnej Rosji Europejskiej. W Wilnie od 
50 lat był skarbnikiem Wil. Towarzystwa Do- 
broczynności a_ ostatnio został honorow ym 
członkiem tego Towarzystwa. 

Śp. Franciszek Lipień posiadał Krzyż Wa- 
lecznych, Krzyż Niepodległości i Krzyż Pow- 
stańców 63 roku. 

Zwłoki złożone będą na katafalku w kapli- 
cy Tow. Dobroczynności przy ul. Wileńskiej.— 
W środę o godz. 10 rano odprawione będzie 
tamże nabożeństwo żałobne, zaś o godz. 18-tej 

| oavędzie się pogrzeu na Rossę. 
—— 
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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
+ BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk.. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 14 Księg. W. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

HORODZIEJ — Ksiegarnia Kol. „Ruch“. 
KLECK — Sklep „Jedność”. 
LIDA — ul. >buwalska 13 — S$. Mateski. 
ŁUNINIEC — Księgarnia Kol. „Ruch*. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch'* 
MIORY — Ejdelman 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskiego. 
R — Kiosk St. Michalskiego. 
N.-ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch* 
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Konterencja państo rolniczych 
BUKARESZT. PAT. — Prące konie- 

rencji państw rolniczych toczyły się w po 
niedziałek w komisjach. 

Komisja finansowa pod przewodnic- 
twem ministra Zawadzkiego zakończyła 
swe prace, przyjmując szereg rezolucyj, 
które pokrywają się naogół z tezami, za- 
wartemi w aide-memoire, opracowanem 
przez Polskę. Podkreślono specjalnie ko- 
nieczność uregulowania sprawy długów 
międzypaństwowych. 

Komisja ekonomiczna pod przewodnie 
twem ministra rolnictwa Jugosławii za- 
kończyła swe prace, uchwalając szereg 
wniosków w sprawie podniesienia cen na 
artykuły rolnicze i ułatwień eksportowych 
dla tych produktów, zwłaszcza w dzie- 
dzinie reglamentacji ceł oraz ograniczeń 
sanitarno-weterynaryjnych. Ponadto zaj- 
mowała się komisja kwestją emigracji. 

Komisja trzecia — organizacji pro- 
dukcji i zbytu — pod przewodnictwem 
ministra rolnictwa Bułgarji zajmowała się 
przedewszystkiem sprawą organizacji 
międzynarodowego rynku zbożowego, a 
w szczególności nowemi wnioskami za- 
morskich państw. Komisja przyjęła jedno- 
głośnie uchwałę, zasadniczo korzystną 
dla wszystkich projektów, zmierzających 
do usunięcia nadmiernej konkurencji 
państw eksportujących produkty rolne.— 
Wszystkie wnioski odesłane zostały do 
komitetu redakcyjnego. 

Wieczorem poseł Arciszewski wydał 
w poselstwie obiad na cześć ministra Za- 
wadzkiego. W obiedzie wzięli udziat mi- 
nister spraw zagranicznych Titulescu, mi- 
nister skarbu Madgearu oraz obie dele- 
gacje — polska i rumuńska. 

Mała Ententa a pakt czterech 
Min. Titulescu o obradach M. Ententy w Pradze 

BUKARESZT. PAT. — Powrócił tu z Pra- 
gi minister Titulescu. 

Na zapytanie dziennikarzy minister stwier- 
dził, że jest bardzo zadowolony z rezultatów, 
osiągniętych dzięki metodzie pracy, stosowanej 
od chwili wejścia w życie nowego paktu orga- 
nizacyjnego Małej Ententy. 

Titulescu oświadczył, że najważniejsze u- 
chwały, powzięto w Pradze. .W odniesieniu do 
sprawy rewizji traktatów obradujący wypowie- 
dzieli się w sposób bardzo uroczysty. jest to 
decyzja definitywna, tak na chwilę obecną, jak 
i na przyszłość. Decyzja ta wykazuje całkowitą 
jednomyślność trzech rządów w tej sprawie— 
Powzięte decyzje ekonomiczne stanowią podsta 
wę prac Rady Gospodarczej Małej Ententy, któ 
re rozpoczną się w niedalekiej przyszłości. 

Na podstawie danych statystycznych trzej 0- 
bradujący ministrowie doszli do przekonania że 
możliwości wymiany pomiędzy państwami Ma- 
łej Ententy są znacznie większe, niż się naogół 
przypuszcza. Współpraca gospodarcza państw 
Małej Ententy nie wyklucza bynajmniej współ 
pracy sąsiadów. Przeciwnie, państwa Małej En 
tenty pragną, aby kraje sąsiednie znały i ro- 
zumialy ich przyjazne nastawienie. 

Przechodząc do omówienia paktu wieikich 
mocarstw, Titulescu przypomniał, iż już 22-go 
kwietnia oświadczył, że powitałby z radością 
pakt czterech, gdyby dotyczył on wyłącznie in- 
teresów tych 4 państw i że nie mógłby nigdy 
uznać żadnego układu, któryby stanowił inge- 
rencję w sprawy państw trzecich. Dziś mogę 
stwierdzić — mówił Titulescu — że nowy pakt 
czterech jest zupełnie różny, niż ten, który roz- 
ważano pierwotnie. Stało się tak, jak przewidy- 
wałem. Obecnie nie chodzi już o to, aby wiel- 

  

kie mocarstwa miały się zajmować czemkoiwiek 
poza własnemi interesami. Nie chodzi o to, aby 
mocarstwa te zajmowały się między sobą spra- 
wą pewnych koniecznych posunięć i aby decy- 
zje ich zostały przyjęte przez inne państwa. — 
Nie chodzi i o przetworzenie 4 wielkich mo- 
carstw w trybunał specjalny, który rozpatry- 
wałby sprawę rewizji bezpośrednio z państwa. 
mi zainteresowanemi i poza Ligą Narodów. No- 
wą rzeczą są dodatkowe gwarancje, które Fran 
cja, wierna swym traktatowym przyjaźniom, 
nam: dała i które chronią nasze interesy. 

Gdy pakt 4-ch będzie podpisany, myślę, że 
nic nie stanie na przeszkodzie ogłoszeniu doku- 
mentu dopiero ustałając te gwarancje. W chwi- 
li obecnej ograniczę się oświadczeniem, że oce- 
niałerm pakt 4-ch nietylko wyłącznie z punktu 
widzenia interesów Rumunji i mogę stwierdzić, 
że pakt ten nie może ani pośrednio, ani bez- 
pośrednio stać się narzędziem polityki, zmierza- 
jacej do zmiany naszych granic. 

Dookoła paktu czterech 
* 3ERLIN. PAT. — „Taegliche Rundschau“, 

anałizując w dłuższym artykule wstępnym do- 

tychczasowy przebieg rokowań o zawarcie pak- 

tu 4-ch, konkluduje, że sytuacja Europy w cza- 

sie tegorocznych Zielonych Świąt jest mocno 

raprężona. jedyną podstawą, na której dojść 

rnożna do realnego porozumienia między państ- 

wamii Europejskiemi, jest dla Niemiec projekt 

Mussoliniego. Poza temi ramami Niemcy nie 

niogą czynić żadnych ustępstw. 

  

Lot dookoła Świata 
MOSKWA, PAT. — Lotnik  Mattern, 

odbywający rekordowy lot dookoła šwia- 
ta, wylądował tw; Moskwie o godzinie 15.55 
w-g czasu miejscowego. 

MOSKWA. PAT. — Lotnik amerykański 
Mattern, odbywający lot dookoła świata, powi- 

tany był w moskiewskim porcie lotniczym przez 
przedstawicieli sowieckich władz lotniczych, ko 

respondentów zagranicznych, przedstawicieli a- 
merykańskiej prasy i kołonji. Bohaterskiemu lot 
nikowi zgotowano gorącą owację. 

Korespondentowi PAT udało się uzyskać 
od Matterna krótki wywiad, w którym lotnik 0- 
świadczył, że wyleciał z Nowego Yorku w kie 
runku Nowej Ziemi, zamierzając początkowo 

wylądować w Paryżu. Jednak w odległości 400 
mil od wybrzeży amerykańskich rozpoczęła się 

streia silnego mrozu, wskutek czego większą 

część lotu nad Oceanem Mattern musiał odbyć 
bardzo nisko nad powierzchnią morza, gdyż i- 

naczej groziło mu  zamarznięcie motoru. W 
związku z tem Mattern wylądować musiał na 
wysepce w pobliżu wybrzeży norweskich, skąd 
dopiero odleciał do Oslo. Lot nad Atlantykiem 

trwał 23 godziny. 

Pomimo wielkiego zmęczenia lotnik jest w 

doskonałej formie i nie zgodził się na dłuższe 

zatrzymanie się w Moskwie, mimo iż w ciągu 
dotychczasowego lotu spał zaledwie 2 godziny. 

Nars. Pilsudskio! do area 
Pan Marszałek Piłsudski odjechał w 

poniedziałek wieczorem z Wilna z powro 
tem do Warszawy. Na dworcu obecni by- 
li: p. wojewoda wileński Wład. Jaszczołt, 
inspektor armji gen. Dąb-Biernacki, pre- 
zes Sądu Apeiacyjnego W. Wyszyński, Ъ 
М. rektor USB b. min. W. Staniewicz, p. 
wicewojewoda M. Jankowski, dowódca 
obszaru warownego płk. Pakosz, dowód- 
ca 1 pp. Leg. płk. Wenda, płk. Kowalski, 

nacz. Narkowicz z Dyr. PKP, nacz. wydz. 
żmigrodzki, starosta grodzki. p. Kowalski, 
insp. Izydorczyk i inni. 

Na dworcu panował w momencie od- 
jazdu p. Marszałka wzmożony ruch po- 
dróżnych. Toteż momentalnie zebrał się 
tłum publiczności, żegnając serdecznie 
odjeżdżającego p. Marszałka gromkiemi, 
owacyjnemi okrzykami „Niech żyje”. 

AAS B T IKI III IIS ETO PIENO ; 

Z podrėžy prezydenta republiki francuskiej 

  Na zdjęciu naszem widzimy 
do Chalons sur Marne, 
ludowych. 

prezydenta republiki francuskiej Lebrun'a, po przybyciu 
gdzie powitały go młode mieszkanki tego miasta w pięknych strojach 

Wiodzimierowa. OSZMIANA — 

PODBRODZIE 

DRUJA — Kowkin. 
Księgarnia Spółdz. Naucz. 

— ul. Wileńska 15 T. Gurwicz 

POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch* 
SLONIM — Księgarnia J. Ryppa ul. Mickiewicza 10. 

WOLOŽYN — 

! 
| PINSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski 

SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 
ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin — Biuro gazetowe ul. 3 Maja 5. 
SZARKGWSZCZYZNA, M. Mindel, skiaii apie 

Liberman, Kiosk gazetowy 
dy. 

WARSZAWA — Kiosk Księg. Kol. „Ruch*. 

  

Zamach szaleńca na konsulat 
brytyjski 

W dniu 2 bm. około godz. 13,30 do konsu- 

łatu brytyjskiego w Warszawie przy Al. Róż 
10, zgłosił się jakiś starszy osobnik, rzekomo po 
wizę na wyjazd do Anglji. Interesanta tego wpu 

ścił do poczekalni dyżurny woźny Andrzej Sta- 

niec. W pewnej chwili przybyły interesant wy- 

dobył z kieszeni palta butelkę z naftą i rozlał 
płyn na podłogę poczekalni, rzucając następnie 
zapaloną zapałkę. Płomienie w zarodku ugasił 
woźny Staniec. 

Interesanta natychmiast zatrzymano. Jak się 

okazało, był nim Jankiel Dimant, syn Mowszy 
i Fajndli, lat 52, zamieszkały w Warszawie, No- 

wolipki 62, z zawodu malarz, od kilku lat po- 

zostający bez pracy. 

Zatrzymany Dimant zdradza wyraźne obja- 
wy choroby umysłowej. Ustalono, że przebywał 
on już przez czas dłuższy na kuracji u Jana Bo- 

żego, znajdując się w grupie pacjentów, cierpią 
cych na urojenia i manję prześladowczą. 

Dochodzenia wdrożył urząd śledczy m. st. 
Warszawy. Dimant narazie osadzony został w 
areszcie policji śledczej do dyspozycji prokura- 

tora Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Procesy na tie bojkotu towa- 
rów nie” ieckich 

Na wiokandzie sądlowej "w Warszawie 
zmajdzie się wktrótce serja procesów na 
tle bojkotłu towarów! niemieckich. 

Jedna z większych niemieckich firm 
kosmetycznych wystąpiła ze skargą kar- 
ną przeciwko pięciu właścicielom skła 

aptecznych, za odmowę spnzedaży jej wy- 

mobów, ido: czego zdaniem owej firmy — 
"Buezfer Moqo 1590 

Proces wyrwiołał łatwo zrozumiałe za- 
imteresowanie. (k). 

imiennicy Hitlera zmieniają 
nazwiska 

Urzędy Sitłarościńskie w: Małopolsce — 

formalnie zawalone są podaniami z pmo- 
śbą o zmianę mazwiska Hitler, na inne, — 
przyczem motywy: próśb tych są identyczne 
Wiszystkie podania wyjuszczają, iż maz- 
wlisko modowe Hitler jest dla tych osób 
ubliżające i naraża je na szereg przykro- 
ści. Imiennikamii Hitlera: wr Małopolsce 
są przeważnie żydzi. 

Odmośne urzędy przychylnie ustosun- 
kowały się do „Hitlerów” i uwzględniiły ich 
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TELEGRAMY 
POSEŁ ŁUKASIEWICZ W MIŃSKU. 
MIŃSE. PAT. — Wczoraj przybył do 

Mińska poseł R. P. w Mioskwie Łukasie- 

wicz. Na dworcu p. ministra Łukasiewi- 

cza powitał pemomocnik ludowego komi- 
sarjatu spraw. zagranicznych Hustyn i kon 
sul generalny R. P. Jałowiecki. W mołu- - 
dmie p. minister Łukasiąwicz złożył wizytę 
oficjalną premjerowi! mządu białoruskiego 

Kołodziedowi. Wieczorem premjer wydał 
obiad ma cześć ministra Łukasiewicza. 

PROTEST PISARZY JAPOŃSKICH. 

TOKIO. PAT. 80 wybitnych pisamzy ja- 
pońskich  podpiszlo -ipmotest przeciwko 
spaleniu dziel licznych pisarzy przez hi- 
tlerowców, nazywające ezym ten hańbą dla 

kultury niemieckiej i wyzwaniem mauco- - 
mem cywilizacji. 

FINANSOWANIE ZAMÓWIEŃ SOWIEC- 

KICH NA WYROBY HUTNICZE. 

IW związku iz konferencją odbytą mu dy- 
rektora depzrtamentu górniczo - hutni- 
czego w ministerstwie przemysłu i han- 
dlu z przedstawicielami polskich hut że- 
Tazmych, Ajeneja „Iskra* dowiadłuje się, 

że zamówienia sowieckie na: wyroby hut- 
nicze zostsły podzielone pomiędzy posz- 
czególme huty: w' sposób następujący: Ка- 
towicka Spółka i huty „Królewska i „La- 

ura“ — 60 ityis. ton, huta „Pokój* — 50 tys, 
tomm, huta „Benmikowa* od 30 do 40: tys. 

dów tonn i Zakłady Modrzejowskie — 10 tys. 
tomm. 

Większa część tych zamówień parztwido- 

podobnie zostanie  sfinansowama w. kraju, 
reszta zaś weksli sowieckich zostanie ulo 
kowana ma rynkach zegramicznych. Na- 

leży zawstażyć, że zamówienia sowieckie 

zostały przeprowadzone za pośrednictwem 
handlowego przedstawicielstwa Sowiielttów 
w Warszawie. 

Samoloty 
tomun'kacyj ne 

kursują 

CODZIENNIE 
(także w niedziele 

i święta!) 

  

  

  

Aresztėwanie hitlerowców w Pradze w Pradze 
PRAGA. PAT. Podczas . aresztowań, 

przeprowadzonych w Pradze między hitlerowca 

mi, podejrzanymi o akcję antypaństwową, za- 
aresztowano kurjera Rzeszy Brichsa Foerstera. 
który przewoził dyrektywy i pieniądze dla or“ 
ganizacyj w Czechosłowacji. Wczasie rewizji. 

Emocjonujący stok 
GRUDZIĄDZ. PAT. — W sobotę około go- 

dziny 1 po południu wystartował z lotniska 
szkoły lotniczej w Grudziądzu na jednopłatowcu 
„Avia“ do lotu ćwiczebnego uczeń wyższej szko 
ły pilotów por. Jan Hryniewiecki. Gdy samołot 

znajdował się na wysokości około 1.000 m., z 
niewyjaśnionych przyczyn oderwał się od sa- 
molotu motor, wskutek czego samolot zaczął 
spadać na ziemię. Por. Hryniewiecki, nie tracąc 

przeprowadzonej w jego mieszkaniu w Pradze 
znaleziono w specjalnej skrytce znaczną ilość 

kompromitujących materjałów i dokumentów, 

między innemi paszport, który umożliwiał mu 

występowanie pod innem nazwiskiem. 

——00———— 

ze spadochronem 
zimnej krwi, wyskoczył z samolotu ze spado- 
chronem. Unosząc się w powietrzu, por. Hry- 
niewiecki znajdował się w poważnem niebezpie- 

czeństwie, gdyż opadał na duże jezioro, znajdu- 

jace się w pobliżu Grudziądza. Dopierow pobli- 

żu ziemi siłne porywy wiatru uniosły go i po- 
zwoliły mu wylądować w odległości zaledwie 

5 metrów od jeziora. Samolot zupełnie znisz- 
czony. 

Palskie rekordy szybowców 
LWÓW. PAT. — Coraz potężniej rozwija- 

jące się nasze szybownictwo ma do zanotowa- 

nia nowe rekordy. W sobotę w akademji szy- 

bowcowej w Bezmiechowej kpt. Łukasiewicz 

na szybowcu FG 21 konstrukcji inż. Grzeszczy- 
ka utrzymał się w powietrzu 10 godzin 30 sek., 

ustanawiając nowy rekord Polski. Poprzedni re- 

kord inż. Grzeszczyka 7 godzin. 43 min. 45 sek. 
Tenże lotnik ustanowił nowy rekord wyso- 

kości 1600 metrów. Por. Czarkowski - Golejew- 
ski prezes Aeroklubu Lwowskiego dokonał re- 
kordowego przełotu w linji prostej, łądując 

w odległości 45 km. od startu (poprzedni re- 
kord 25 km.) 

Lekkoatleci polscy pokonali Belgów 
WARSZAWA. PAT. — W poniedziałek na 

stadjonie Legji odbyło się spotkanie miedzypań 
stwowe Polska — Belgja w lekkiej atletyce, za- 
kończone zasłużonem zwycięstwem Polaków w 
stosunku 65:50: Zainteresowanie publiczności, 
która przybyła na stadjon w liczbie ponad 8000 
osób, duże. 

Wyniki szczegółowe przedstawiają się na- 
stępująco: 

Bieg na 400 metrów z płotkami: pierwszy 
Maszewski 58,4, drugi Rus (Belgja) 59. 

Bieg na 1500 metrów: pierwszy Geeraert 
(Belgja) 4 m. 10,2 s., drugi Kuźmicki. 

Tyczka: pierwszy Sznajder 370 cm., drugi 
Kluk 340 cm. 

400 metrów: pierwszy Biniakowski 51 
drugi Brinsen (Belgja) 52. ! 

Dysk: pierwszy Siedlecki 43,84, drugi Koz- 
lowski 41,38. 

100 metrów: pierwszy Naessens (Belgja) 
11 s., drugi Twardowski 11,2. 

5.000 metrów: pierwszy Kusociński 15 m. 
15,2 sek., drugi Marechal (Belgja) 15 m. 32 s., 
o pół okrążenia w tyle. 

Oszczep: pierwszy Turczyk 58 m., drugi Mi 
krut 57,45. 

800 metrów: pierwszy Maszewski 2 m. 4,6 
sek., drugi Kužmicki 2 min. 6 sek 

„Sztaieta 400, 300, 200 i 100 metrėw: pierw- 
sza Belgja w czasie 2 m. 2,6 sek., druga Polska 
2 minuty 3 sekundy. 

2, 

Pilkarze Krakowa zremisowali 
KRAKOW — BRUKSELA 3:3. 

KRAKÓW. PAT. W poniedziałek odbył się 
w Krakowie mecz piłkarski pomiędzy reprezen- 
tacjami miast Kraków — Bruksela. Mecz zakoń- 
czył się wynikiem remisowym 3:3. 

Do przerwy prowadzili Belgowie 3:1. Pierw 
sze minuty gry upływają pod miażdżącą prze- 
wagą Brukseli, która zdobywa w ciągu 4 minu 
aż dwie bramki, W pierwszej minucie Saens 
strzela pierwszą bramkę. W trzy minuty póź- 
niej Brichaut podnosi wynik do 2:0 dla Brukse- 
li. W następnych minutach Kraków otrząsa s 
z przewagi przeciwnika i gra lepiej. W 19-tej 
Poe PY punkt dla Krakowa zdobywa 
Pazur a trzy minuty przed pauzą > 
dla Brukseli egzekwuje gh Claesens. P. 
przerwie przewaža Krakow, ale dopiero na 
minut przed końcem gry strzeła Pazurek drugą 

bramkę dla Krakowa, w minutę później trzecią, 
decydującą o wyniku dnia. 

  

Tenisowe mistrzostwa 
Warszawy 

WARSZAWA. PAT. — W poniedziałek na 
kortach WLTK odbyły się finałowe spotkania 
o mistrzostwo "Warszawy w tenisie. W grze po- 
jedyńczej panów zwyciężył Warmiński, bijąc 

ię mistrza junjorów Spychałę po ciężkiej walce 
8:6, 12:10, 6:3. W grze mieszanej zwyciężyła 
para Pozowska — Popławski, bijąc Lilpopównę 
i Warmińskiego 6:3. 6:2. W grze podwójnej pa- 
nów tytuł mistrzowski zdobyli Warmiński i Po- 
se sv ejo parę Spychała — Tarnow- 

s :1546:3
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ZJAZD SYBIRAKÓW 
B schyłku wojny światowej na Syberji, któ- 

ra w ciągu stuleci była Golgotą naszego naro- 
du, zrodził się polski czyn orężny i pod nazwą 
„Wojska Polskiego'** we wschodniej Rosji i na 
Syberji' (dywizja) przeszedi do historji walk 
o niepodległość. 

W bieżącym roku upływa piętnaście lat od 
tej chwil, w której skończył się okres pokuty. 

Zarząd Główny Związku Sybiraków  prag- 
nąc godnie. uczcić. piętnastą rocznicę powsta- 
nia Wojsk Polskich na Syberji zwołuje do War 
szawy na. dzień 18 czerwca rb. III walny Zjazd 
Sybiraków. 

HMl-ci Walny Zjazd Sybiraków powinien 
się „stać manifestacją narodową i wy- 
kazac na zewnątrz naszą gotowość do obrony 
tych szczytnych haseł w imię których występ'- 
jąc przyczyniliśmy się do powstania niepodle- 
głosci i zespolonego Państwa Polskiego. 

W związku z powyższem Naczelny Komitet 
Zjazdu postanowił urządzić w Muzeum Woj- 
skowem Wystawę pamiątek Syberii. 

W celu uwzględnienia całokształtu wojsko- 
wej. politycznej i społecznej działalności Po- 
laków na Syberji, wystawa będzie obejmowa!a 
następujące działy: 1) pamiątki rzeczowe, 2) 
fotografje i rysunki, 3) dokumenty, 4) pamięt- 
niki, 5) prasa polska z Syberji i 6) literatura o 
Poiakach na Syberji. 

W trosce o nagromadzenie na wystawie 
jaknajokazalszej ilości eksponatów Naczelny 
Komitet Zjazdu zwraca się z prośbą o przeka- 
zanie do Komitetu pocztą poleconą wszelkich 
posiadanych przez Sybiraków pamiątek z Sybe- 
т {& dokładnem zaznaczeniem, które z nich są 
otarowane na własność, a które powierzone ja- 
kc depozyty) pod adresem Sekcji Wystawowej 
Zarządu Głównego Związku Sybiraków, War- 
szawa, Nowy Swiat 2, m. 2. 

    
   

Bliższych wyjaśnień o szczegółach w spra- 

wie dokałdnego programu uroczystości Zjazdo- 

wych, oraz wszelkich ułatwień, jak zniżki kole- 

jowe, „udziela Zarząd Związku Sybiraków 

Okręgu Wileńskiego, Wilno, ul. Moniuszki 

Nr u-6, m. 3, od godz. 6 do 7 i pół po połu- 

dniu. 
  

Co począć? 
Pozycja wyczekiwemia zbawienia z ze- 

«*nątnz w obecnym stanie gospodarczym 

jest pozydją bezpowwotnie straconą. Cudu 

iikwidacji kryzysu nie dokona sam rząd. 

Społeczeństwo musi tedy przejść samo na 

fromt. gospodarczy i podjąć walkę w formie 

przystosowania się do zmi enionych 'warun- 

ków i semopomocy. Zmniejszenie budżetu 

państwa, samorządów, włącznie do budże- 

tów: osobistych, a 'więe zwężona stopa žy- 

ciowa obok szeregu innych środków, jak 

to unikanie wymobów: zagranicznych, przy- 

ezynianie się do rozwoju celowych robót pu 

blicznych itp. — oto jedyna. droga, prowa” 

dząca ku naprawie gospodarczej państwa. 

Całe społeczeństwo jest jednakowo tu zain 

teresojniane. Co począć jednak, jeżeli ma- 

my wśród siebie pokeźną ilość obywateli, 

"do których Świadomości miedoszła jeszcze 

tak prosta rzecz, jak zrozumienie szkodli- 

wości: nabywania przemycanych towarów. 

Mamy na myśli w tej chwili nowe fakty 

przechwycenia zmecznych partji tytoniu, 

„pochodzącego z przemytu. Okazuje się, że 

ą odbioncy takiego (tytoniu, z którymi wi- 
_temy Się, ba, którzy nieraz zajmują odpo- 

| wiedzialne stanowiiska, alrzymują różne 

godności w społecznych organizacjach itp. 
na to jest jedna odpowiedź: samo społe- 
czeństiwo musi przystąpić do bezwzględnej 

maliki z tymi szkodnikami, jak walczą z 

przemylnikami strażuiey graniezni. Posta- 

"wić ma jednej desce przemytnika i obywa- 

tela, mabymającego i palącego przemycane 

«symoby tytomiowie — zdaje się być jedy- 

nem skutecznem wyjściem. 

  

PONOWNA SEKCJA ZWŁOK. 

Jak podawaliśmy już w niedzielę, 
szczątki zamordowanej w Ponarach eks- 
humowano i przewieziono z Wojdat do 
Wilna do Zakładu Medycyny Sądowej. 

Szkielet zostanie poddany ponow- 
uym, bardziej szczegółowym niż poprze- 
dnio badaniom, więc może się uda usta- 
lić wzrost tragicznie zmarłej. 

Ma to niezmiernie wielkie znaczenie 
dła śledztwa z uwagi na porzucone pan- 
tofle, co do których będzie można orzec, 
czy istotnie należały do zmarłej. 

Niezależnie od badań szczątków, Za- 
kład Medycyny Sądowej przeprowadza a 
nalizę wnętrzności zmarłej. W ten sposób 
ustali się ewentualnie przyczynę śmierci. 

Hipoteza bowiem uduszenia powstała 
skutkiem nieznalezienia Śladów obrażeń 
zewnętrznych. Analiza jelit stwierdzi me- 
żiiwość otrucią. 

Protokuł sekcji i analizy ma być spo- 
rządzony w Środę. Nie jest wykluczone, 
że nastąpi to wcześniej, naturalnie jeśli 
Zakład Medycyny Sądowej zdoła zakoń- 
czyć badania. 

UBEZPIECZONA W KASIE CHORYCH. 

Przed dwa dni świąt policja usilnie 
pracowała nad ustaleniem identyczności 
zwłok. Nie udało się tego jednak stwier- 
dzić mimo, iż zebrano cały szereg danych 

Jak wiadomo pewną wskazówką w 
tym wypadku mogło być uzębienie, które 
wraz ze szczęką zostało odpowiednio za- 
bezpieczone. 

W czasie palenia ciała, sztuczne zęby 
jakie zmarła posiadała, pod wpływem go 
rąca stopiły się. 

Niemniej jednak pozostały metal mo- 
żna było zbadać. 

Badań tych dokonał iachowiec den- 
tysta. Materjał, z jakiego były sporządzo- 
ne sztuczne zęby wskazuje, że zamordo- 
wana leczyła się u dentysty Kasy Cho- 
rych. A więc — pochodziła ze stery pra- 
cującej i była ubezpieczona w Kasie Cho- 
rych. — Kiedy jednak zabiegi lekarskie 
były uskutecznione? W jakiej Kasie? Czy 
denatka w roku bież. również była ubez- 
pieczona” — Te pytania pozostały na- 
razie bez odpowiedzi. 

W ubiegłą niedzielę do policji zgłosił 
się mieszkaniec Mejszagoły J. Ulewicz, 
któremu zaginęła corka, stale zamieszka- 
ła w Wilnie i zatrudniona tu jako służą- 
ca. Okazano mimi uzębienie. Ulewicz za- 
wyrokował, że to nie jego córkę zamordo 
wano w Ponarach. 

W POŚCIGU ZA ZBRODNIARZEM. 

Niezależnie od prac nad ustalaniem 
identyczności zwłok, prowadzi się docho- 
dzenie. w kierunku zdemaskowania zbrod- 
niarza. 

Zachodzi bowiem obawa, że zwłoki 
mogą pozostać wogóle nierozpoznane, co 
postawiłoby policję w sytuację bez wyj- 
ścia. Dzięki zebranym w Ponarach szcze- 
gółom co do osób, które między 25 a 28 
maja widziano w pobliżu, policja poczy- 
niłą odpowiednie kroki. 

Dobro śledztwa nie pozwala jednak 

Życie nad Wisłą w Warszawie 
  

  

Z nastaniem cieplejszych dni tysiączne rzesze 

wytchnienia. Na wybrzeżu Kościuszkowskiem,przyciągającem najwięcej 

rozsiadły się liczne, huśtawki i 

  

Warszawiaków ciągną nad Wisłę, szukając 

wycieczkowiczów, 

inne wszelkiego rodzaju ėtablissements rozrywkowe. 

   

Listy do żony admirała 
U Remarqu'a znajdujemy następujące 

zdanie: „Ogień huraganowy, ogień zapo- 
rowy, miny, gaz, czołgi, karabiny maszy- 
nowe, miny, ogniomioty — słowa, słowa, 
słowa, ale zawierają one całą gamę świa 
ta... 

Na konferencji rozbrojeniowej w Ge- 
newie, największe powagi świata, mężo- 
wie stanu wymawiają wciąż: kaliber ar-. 
tylerji, tonnaż tanków, aeroplany  bojo- 
we, pancerniki, gazy trujące... słowa, sło- 
wa, słowa. 

W dniach 22 i 23 maja w Kilonii 
odbyły się wielkie manewry floty niemie- 
ckiej z pancernikiem „Deutschland* na 
czele Latały hydroplany wojskowe, strze 
lano z armat. Z pokładu pancernika „Leip 
zig“ zdruzgotano okręt kierowany przy 
pomocy fal magnetycznych. 

— Gnadige Frau — odezwał się ktoś 
do pani admirałowej von Pohl — Niech 
pani wyda listy pisane przez męża pod- 
czas wojny. Dziś na rynku księgarskim - 
taka rzecz pójdzie. 

Admirałowa von Pohl ogłosiła dru- 
kiem pamiętnik męża, pisany w formie 
listów, do żony: * 

Wilja Bożego Narodzenia 1914 roku. 
Wice-admirał von Pohl pisze: „O godzi- 
nie 8-mej wieczorem wszystko gotowe 

przyjęcia wysokiego gościa. Przybył 

  

cesarz. Sala gimnastyczna przybrana gir 
landami. Wzdłuż ścian ustawione stoły 
dla gości. Moc podarków. — Cesarz jest 
w wyśmienitym humorze, co się z nim w 
ostatnich czasach rzadko zdarzało. Był 
bowiem najczęściej podrażniony i chmur 
ny. Dla każdego ma jakoweś ciepłe sło- 
wo' — Zatrzymuje się przed wice-admi- 
rałem: 

— No, i co pan powie o austrjakach? 
(ci właśnie zatopili francuską łódź pod- 
wodną). 

— Mam nadzieję, Wasza Cesarska 
Mość, że przyjdzie i na nas kolej — od- 
powiada von Pohl. — Cesarz udekoro- 
rował go Krzyżem Żelaznym pierwszego 
stopnia. 

Von Pohl był szefem generalnego 
sztabu wszystkich sił morskich. W tym 
czasie zapatrywania na rolę floty niemiec 
skiej były najbardziej sprzeczne. . Moltke 
chciał ją koniecznie wypchać na pełne 
„morze, aby poprzeć atak na Francję. 
' Natomiast inni twierdzili, że samo jstnie- 
nie floty, niemieckiej trzyma wciąż Anglję 

„na.wodzy. Nie możemy ryzykować. -— 
„Opinja angielska zmusi niewątpliwie ad- 
miralicję do wysłania floty. Wówczas bę- 
dziemy gotowi do obrony i walki. Takie 
stanowisko bardziej przypadło do gustu 
Wilhelmowi, który obawiał się strat. Pi- 

*11 sek. (nowy rekord 

  

SŁOWO 

Zagadka ponarskiego lasu 
na ujawnienie szczegółów na tym odcin- 
ku prowadzonego śledztwa. 

W każdym bądź razie o wyniku tych 
poszukiwań będziemy w stanie peinior- 
mować opinję publiczną, już w najbliż- 
szej przyszłości. 

; OPIS PORZUCO. 

Poniżej zamieszczamy zdjęcie rzeczy, zna- 

lezionych w lesie. Są to: szalik zielony z bialemi 

prążkami na końcach, rozmiarów 1 m. 20 cm. 

na 15 cm. Sukienka drapowa koloru jasno bu- 

raczkowego, noszona, z białym wycinanym Ко!- 

nierzykiem, z metalowemi guzikami na ręka- 

wach i przodzie. Sweter czarny, wełniany, pod- 

MOŻE ROENTGEN COŚ POKAŻE. 

Ustalenie, że zamordowana była cho« 
rą na gruźlicę nasunęło myśl dokonania 
zdjęć roentgenologicznych płuc denatki. 

Być może, iż mając chore płuca i bę- 

  
NYCH RZECZY. 

niszczony, zapinany pod szyją, przy zakończeniu 

rękawa znaczne zwężenie. 

Kawałek chusty welnianej bronzowej, w po 

dwójną ziejlonkawą kratę z frendziami. Wresz- 

cie pantofle firmy „Bat'a”* materjałowe, czarne, 

zapinane z boku na guziczek. 

Belgja a Polska 11 
WARSZAWA. PAT. — W niedzielę na sta- 

djonie Legji odbył się mecz piikarski Beigja— 
Polska, zakończony zwycięstwem gości w sto- 

sunku 1:0 (1:0). 

Do przerwy Poiacy grają z wiatrem i mają 

znaczną przewagę. Po przerwie przeważają Bel 

gowie. Gra w bardzo żywem tempie, ostrą, 
chwiłami brutalna. W 45-tej minucie Brichaut 

strzela pierwszą i ostatnią bramkę dla Belgji. 
Gra odbywa się przeważnie pod bramką Bel- 
gii. Połacy strzelają często, ale bez szczęścia. 

W drużynie polskiej słaba pomoc, w której 
tylko Dziwisz gra dobrze. W ataku doskonały 
„Nawrot i Urban na prawem skrzydle. Obrona 

zadoweliła: Albański dobry. Sędziował Cejnar z 
Pragi Widzów 18 tysięcy. 

Poznań — Bruksela 61: 54 
POZNAŃ. PA'T. — W miedzieję odbył 

się w: [Poznaniu międzymiastowy, mecz lek- 
koaltletyczny Poznań — Bruksela, zalkończo 
ny zwycięstwem. iPoznemia iw! stosunku 

61:54 punktów. 

Zwycięstwo jesti tera cenniejsze, że ja- 
ko Bruksela walczyła właściwie reprezen- 
tacja państwowa Belgji. (Warto również 
podkreślić, że z 10 rozegranych Ikonikuren- 
cyj poznańczycy: wygrali aż 7. Techniczne 
wymiki zawodów (podajemy: poniżej: 

100 metrów: pierwszy, Bimiakkowski — 
okr. pozn.), drugi 

Naessens (Bruksela) 11,2. 

110 metrójw przez (płotki: pierwszy Pi- 
ned (B) — 16,2) rekord belgijski wyrów- 
mamy), drugi Rostnaams (B) — 10,3, 

Rzut kulą: pierwszy Heljasz (Polska) 
15,94, drugi Tilgner (Polska) — 14,48. 

Rzut oszczepem: pierwszy) Turczyk 

(Polska) 60,5, drugi Mikmut (iPoliska) — 
57,0 5. 

Skok 0 tyczce: pierwszy, |Adameczyk 

3.59, drugi Ktiemne (B.) — 3,40. ' 
400 metrów: pienwszy Bimialkowski 50 

sęk. drugi Pirimsen (B.) 51,3. 
800 metrów: pienwszy Lechnieki 

58,6 5., drugi Coensalrts (B.) 59,1. ‚ 
3000 metačte:: pierwszy Merchat (B.) 8 

m. 57,6 s., drugi Janowski! 9 m. 04,4 s. (re- 

kord okr. pozn,). 
Rzut dyskiem: pierwszy  Heljasz — 

44.70, drugi! Vos (B.) 39,04. 8 
Sztafeta szwedzka: pienwsza: Bruksela 

w czasię 2:08,8, drugi Poznań. 

1 m. 

Sensacyjna porażka Walasiewiczówny 
PODCZAS „MASARYKOWYCH GIER" 

PRAGA. PAT. — Sensacją drugiego 
dnia „Masarykowych Gier" była porażka 
Walasieęwiczówny na 100 metrójw. Startu- 
jące zawodniczki: Wal:siewiczówna i Oze- 
szka Koubikową przybyły razem do mety. 
Poezątikowo ogłoszono. Wałasiewiczównę za 
zwyciężczynię. Następnie jednak sprosto- 
"łamo, że pierwsze miejsce przypadło iw u. 
dziale Koubkowej, » drugie — Walasiewi- 

  

sze więc w końcu rozkaz i przesyła go 
za pośrednictwem swego adjutanta von 
Estorita do dowództwa marynarki: „Wo- 
bec otrzymanych wiadomości o stanowi- 
sku Szwecji i Danji, rozkazuję flocie być 
w ciągłej gotowości bojowej, ale stoso- 
wać taktykę obronną. Działać wyłącznie 
łodziami podwodnemi*. 

6 sierpnia 1914 roku von Pohl przy- 
był do Berlina z terminowym raportem 
z pancernika „Breslau*, wysłanym na mo- 
rze Czarne. Raport jest pilny. Admirał G 
godzinie 8 min. 30 rano jest już w pałacu. 
Cesarz śpi. Nikt z dworzan nie ośmiela się 
go budzić. Admirał czeka. Wreszcie pozo- 
stawia raport i wychodzi. Po południu 
dzwoni telefon. Adjutant zawiadamia, że 
zaraz będzie mówił cesarz. 

— Hallo, von Pohl? Niech pan zano- 
tuje depeszę i natychmiast im prześle. To 
podniesie w nich ducha. Ja dyktuje: wie- 
rzę, iż uda się wam przedostać na morze 
Czarne. — Cesarz i Król. . 

17 sierpnia przychodzi radosna nowi- 
na o sytuacji w Dardanelach. 

28-go hiobowa z zatoki helgolandz= 
kiej. Kilka krążowników angielskich prze- 
darło się poprzez zapory min. Bitwa jesz- 
cze trwa. Straty: „Arianda*, oraz torpe< 
Чомсе „187% 1 „188%. Zginęły bez wieści: 
„Kóln* i „Mainz”. 

Cesarz jest wściekły. Miota 
swym gabinecie. Porywa wreszcie blan- 
kiet depeszy i kreśli słowa: „„Flota zbytnio 
liczy na bezczynność anglików, którzy wy 
zyskują sytuację. Podobne niespodzianki 
nie mogą się powtarzač“. — Von Pohl 
   
  

się w. 

   

  

    

    

nie. Czas obu tych zawodniczek wy- 
12,6 sek. 
owosielski (Polska) startował w fi- 

  

110 m. przez płotki, zajmując czwarte 
nt ‚ został jednak zdyskwalifikawiany 

„ przewrócenie 3 р бч 
W rzucie kulą pań Weissówna zajęła 

Wienwsze miejsce, osiągając niezły wynik 
11,22, Druga Pekarowa  (Czechosłow.) 
LDSS ) 
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uspakaja cesarza. Wreszcie udaje się mu 
przekonać go, że podobna depesza wy- 
woła przygnębiające wrażenie w szere- 
gach marynarki wojennej. Cesarz po wy- 
słuchaniu tych uwag chodzi: nerwowo, 
wreszcie rwie poprzedni blankiet na strę- 
py i pisze: ,,Z radością dowiedziałem się 
o bohaterskim nastroju załogi moich lek- 
kich jednostek bojowych. Bądźcie jednak 
ostrożniejsi na przyszłość. Przedwczesne 
walki osłabić mogą nasz cel ostateczny 
— koncentrację wszystkich sił bojowych 
dla decydującej bitwy”. . 

— Minister Tirpitz jest zrozpaczony. 
Na „Mainzie* zginął jego syn, oficer ma- 
rynarki. Stary człowiek jest tak przybity, 
iż żal nań patrzeć.Dowiaduje się wkrót- 
ce, żeisyn jest wzięty do niewoli i żyje. 
— Dwa obozy: ofenzywny i defenzywny 
walczą ze sobą coraz namiętniej. Teraz 
Tirpitz marzy o rewanżu. Przechodzi sta- 
nowczo do obozu ofenzywnego. Ale ce- 
sarz jest czegoś zeń niezadowolony. Na 
statku „Friedrich der Grosse“ odbył się 
uroczysty obiad, na który przybył Wil- 
helm II. Poprostu zwymyślał Tirpitza od 
ostatnich słów. Stary marynarz czerwie- 
niał i bladł naprzemian. 

Mimo woli autora listów, zarysowuje 
się jego sylwetka — dworaka. W gorą- 
cym sporze pomiędzy dwoma poglądami 
na rolę floty, von Pohl przytrzymuje się 
złotego środka. Opowiada o gwałtownej 
sprzeczce pomiędzy Tirpitzem i kancle- 
rzem. Tirpitz domagał się natychmiasto 
wego wyruszenia floty na pełne morze, 
kanclerz był zdania, iż flotę trzeba osz- 

         
  

dąc ubezpieczoną w Kasie Chorych, nie, 
omieszkała rowriież korzystać z pomocy 
tekarskiej. Fotogratja płuc porównana zo- 
stanie ze zdjęciami posiadanemi przez K. 
Ch. lub szpitale. 

JESZCZE 5 ZAGINIONYCH KOBIET. 
W okresie świąt do władz zgłoszono 

5 zamełdowań o zaginięciu młodych ko- 
biet. Zaginięcia względnie wyjazdy w 
mieznanym kierunku nastąpiły w okresie 
ostatnich 3 tygodni. 

M. in. zgłoszono zaginięcie pewnej 
głuchoniemej żydówki z ul. Nowogródz- 
kiej. 

Należy dodać, że rodziny tych zagi- 
nionych mie poznały okazywanych im 
rzeczy, znalezionych w lesie ponarskim. 

        IĄZKI. 

FRYDERYK HEBBEL: Agnes Bernauer. 
Opracował dr. M. trienlander. Serja Il-ga. Bi- 
bljoteczka Niemiecka, Zeszyt 40-ty. S. A. Książ 
nica — Atlas 1.N.S.W. 

Opracowanie obejmuje jasno i zwięźle uję 
te wprowadzenie w życie, twórczość i świato- 
pogląd poety, piękny szkic niemieckiej idei pań - 
stwowej i jej ujęciu w tragedji, osobno bro- 
szurowane objaśnienia łeksykalne i rzeczowe, 
oraz pytania i zadania dla młodego czytelni- 
ka. W całem opraccwaniu widać dążność do 
wprowadzenia czytelnika w kulturalne i filozo- 
ficzne podłoże akcji i do myślowego i języko 
wego ułatwienia mu lektury. 7 e 

B. ROJA gen. — Legjoniści w Karpatach, 
Warszawa 1933. Wojskowy Instytut Naukowo- 
Wydawniczy. Cena zł. 16.00. 

Jakkolwiek w ramach pracy mieszczą się 
zasadniczo dzieje jednego tylko bataljonu V, 
to jednak znajdujemy w niej dużo materjału, 

- 

"pozwalającego nam zapoznać się ze stosunka- 
mi wojskowemi i politycznemi w II brygadzie 
Komendzie Legjonów, wojsku  austrjackie n, 
oraz z całym szeregiem wybitniejszych osobi- 
stości, z któremi zetknął się autor. Należy bo- 
wiem nadmienić, że dzięki swej bogatej indy- 
widualności autor mógł niejedno widzieć i w 
niejednem brał udział. 

Po nakreśleniu wstępnem sytuacji politycz- 
no-społecznej w b. Galicji, gen. Roja prowadzi 
opowiadanie z dnia na dzień, poczynając od 
wybuchu wojny i wymarszu bataljonu z Kra- 
kowa na front w Karpatach i kończy począt- 
kiem 1915 r. Dzieje tego bataljonu związane 
są z takiemi miejscowościami jak: Marmarosz: 
Sziget, Przełęcz, Bohorodczany, Rafajłowa i t.d. 

Pamiętnik zawiera mnóstwo scen i szcze- 
gółów z codziennego życia na froncie, daje cha 
rakterystykę szeregu osooistości przedstawia 
wartości wojskowe żołnierza legjonowego, wre- 
szcie daje obraz przemarszów, utarczek i walk. 
Bardziej szczegółowo przedstawione są więk- 
sze bitwy: pod Mołotkowem, gdzie legjoniśc 
złożyli hojną daninę krwi i zwycięski nocny 
boj pod Rafajłową. A 

Praca zawiera bogaty zasów dokumentów, 
na których opiera się autor, co: podnosi jej war 
tość. została ona zaopatrzona w przemowę 
pióra mjr. dr. W. Lipińskiego, który zarazem 
dał przepisy do tekstu. Książkę zdobi i uzu- 
pełnia wielka ilość oryginalnych fotografij i 
szkiców. 

   

  

Dom wypoczynkowy w Drus- 
kienikach 

DRUSKIENIKI. PAT. — W poniedziałek od 
była się w Druskienikach uroczystość otwarcia 
domu wypoczynkowego Rodziny Urzędniczej.— 
Uroczystość została połączona z położeniem ka- gł 

mienia węgielnego pod budowę własnego domu Ż 

Inicjatywę własnego domu zawdzięczać należy 

pani Janinie Prystorowej. Do komitetu budowy 
poza panią Prystorową wchodzi wiceminister 
dr. Piestrzyński, wiceminister Rożnowski, wice- 

minister Galloth, płk. Pereświet-Sołtan, inż. Ge- 

neli oraz inż. Ponikiewski i inni. 

Na uroczystość dzisiejszą przybyli z War- 
szawy: p. premier Jędrzejewicz z małżonką, mi- 

nistrowie sprawiedliwości, przemysłu i handlu, 
komunikacji, rolnictwa, poczt i telegrafów, opie 

k* społecznej z małżonkami, p. Józefowa Becko- 

wa, podsekretarze stanu i wiele innych osobis- 

tości. Pociągiem wileńskim przybył b. premier 

Aleksander Prystor z małżonką. 
Uroczystość położenia kamienia węgielnego 

pod budowę własnego domu poprzedziło odczy: 

tanie aktu erekcyjnego, który został podpisany 

przez wszystkich obecnych ministrów z premje- 

rem jędrzejewiczem na czele. Pierwszą cegłę 

pod budowę położył p. premier, a następnie mi- 

nistrowie. Następnie w salach domu wypoczyn- 

kowego odbył się wspólny obiad. 

czędzać i rzucić ją dopiero na szalę w o- 
statecznej rozgrywce.  Tirpitz twierdził: 

— Flota winna iść wbój, w przeciw- 
nym razie utraci całkowicie swój prestige 

— W jaki sposób jednak możemy te 
uczynić, ażeby wyprowadzić ją w dogod- 
nych dla nas warunkach? — zapytał ad- 
mirał von Pohl. 

Tirpitz i kanclerz milczeli. 
Wreszcie Tirpitz uniósł się. W pole- 

mice z kanclerzem nie przebierał już w 
słowach, krzyczał i tupał nogami. Osta- 
tecznie oskarżył kanclerza o zamiary 
zdradzieckie. — On chce — mówił sprze- 
dać flotę Anglji, ażeby za cenę naszych 
pancerników wytargować możliwie dogo- 
dne warunki pokoju. Wówczas von Pohl 
uspakajał jednego i drugiego i wyraził 
przekonanie, iż oczywiście byłoby dobrze 
oszczędzić flotę, ale należy skorzystać z 
pierwszej nadażającej się okazji i uderzyć 
na nieprzyjaciela, — W ten sposób do- 
godził i jednemu i drugiemu. 

Historja dowództwa floty niemieckiej 
podczas wojny — to szereg kłótni, intryg, 
gwałtownych scen pomiędzy osobami de- 
cydującemi: cesarz, Tirpitz, kanclerz, von 
Miiller, von Pohl. Ten ostatni zyskuje co- 
raz większe wpływy przy dworze i zdo- 
bywa zauianie cesarza.. : 

Zeppeliny bombardują Londyn. -— 
Kanclerz jest oburzony. Biegnie do Wil- 
helma, przedkłada różne humanitarne ar- 
gumenty. — Znów w gabinecie cesarza 
rozgrywa się dramatyczna scena i obecny 
wówczas von Pohl mówi: 

— Ekscelencja nie powinna poruszać 
  

   

   

W WIRZE STOLICY 
Jakie listy dochodzą 

Bywa, że express doręczą po tygodniu, 3 

połecony po miesiącu — jako objekty łatwe, nie 

interesują urzędników, natomiast list o mylnym 

lub połowicznym adresie podnieca pocztowców, 

ambicja ich leży w tem, by wykryć błąd i list 

właściwie doręczyć. W dziedzinie domyślania 

się adresata nasza poczta jest rzeczywiście nad 

zwyczajna. 

Z Niemiec przyszedł taki. list: 

Bracia PIOTR I STEFAN WARSZAWA. 
Wnet przypomniano sobie na poczcie, iż na 

Marszałkowskiej jest sklep pod firmą: B-cia 

Piotr i Stefan Bergmanowie, zaniesiono tam list, 

istotnie tam był przeznaczony. Brak nazwiska 

zatem nie jest ważną przeszkodą. 

Ktoś bardzo roztargniony zaadresował: 

JWP. julja Chłodna, ul. Kapuścińska 30. 

Szybko zorjentowała się poczta, iż ulica i 

nazwisko zostały przestawione, doręczono list 

prawidłowo: pani Julji Kapuścińskiej, zamiesz- 

kałej przy ulicy Chłodnej 30. 

Nieraz w pośpiechu zapomina się dopisać 

nazwę miejscowości. Jeden pan otrzymał tego 

lata w Gdyni taki list: 

WP. Kondracki, willa „Biały Kamiej*. 
Czyżby w całej Polsce nie było drugiej wil- 

li Biały Kamień? A jednak w pięć dni po wy- 

słaniu doręczono ów list panu Kondrackiemu: 

było to zawiadomienie, że urlop zdrowotny mu 

się kończy i czas wracać do więzienia. 
Listy bez wyszczególnienia miasta są cze- 

ste. Sporo listów głosi jedynie: 

WP. lksiński, ul. Końska 18. 

Poczta nie rezygnuje z dostarczenia takie- 

go listu, przesyła go kolejno do wszystkich 

miast, gdzie są ułice Końskie — aż trafi się Nr. 

18, w którym mieszka lksiński. Jeśli ulica jest 

charakterystyczna, jedyna w Polsce np: Wielkie 

Garbary, Pohulanka, Krupówki, Piotrkowska— 

to list zostaje odrazu właściwie skierowany do 

Torunia, Wilna, Zakopanego, Łodzi... Pocztow- 

cy znają ulice wszystkich miast na pamięć! 

Bywa, że miasto jest podane, ale błędnie; 

do redakcji Słowa przyniesiono list zaadreso- 

wany: 
SŁOWO, WARSZAWA. 
Poczta skorygowała roztropnie Warsza- 

wę na Wilno i list doszedł do miejsca przezna- 

czenia. 

Do trudnych odcyfrowań i majstersztyków 

zaliczyć trzeba doręczenie następującego listu: 

Seradela Bahr, Chmielna 6, Kraków. 

W Krakowie niema ulicy Chmielnej, poczta 
skierowała list do Warszawy. Tu _ listonosz 

stwierdził, że na ulicy Chmielnej pod 6-tym nie- 

ma i nigdy nie było żadnej Seradeli Bahr, po- 

nieważ zdarzają się poplątania Chmielnej z Ziel 

ną — kazano zanieść list na ulicę Zielną. £isto- 

nosz znowu nie znalazł podobnej osoby, ale 

puknął się w głowę ujrzawszy bar „Stelła*, za- 

szedł, oddał list — słusznie, to jakiś kmiotek 

pisał, proponując swe. produkta. Czyli, że do- 

szedł list, gdzie tylko — 6 numer kamienicy był 

podany bezbłędnie. 

Student Kuropatwiński przyrzekł ojcu 50- 

lennie, iż napisze doń po każdym egzaminie, za- 

wiadamiając o wyniku. Rezultaty były często u- 

jemne, ojciec przysyłał burę i nie przysyłał pie- 

niędzy, toteż ściąwszy się z chemji podczas sa- 

mego karnawału, Kuropatwiński list hiobowy 

   

    

napisał, ale zamiast adresu przyozdobił kopertę 

takim rysunkiem: 
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Po paru dniach — sroga odpowiedź od 0j- 

ca . zapowiedź redukcji budżetu. Szełmy pocz- 

towcy odczytali adres najprawidłowiej w świe- 
cie: charakterystyczny kościół na górze z wiel- 

ką wieżą, to naturainie 

CZĘSTOCHOWA! 
Ulica prowadzi wyraźnie do bramy klas:- 

tornej, zatem jest to ulica: 

JASNOGÓRSKA! 

Numer uwidoczniony koło drzwi brzmi: 

34! 
JWP. i dwa ptaszki w których można się 

domyślić kuropatw, zamiast „y”* winna być ii- 

tera „i*, potem „ń'*, wreszcie ski. 

Całość JWP Kuropatwiński! 
Czy może ktoś jeszcze watpić, iż nasi pocz 

towcy są spryciarzami. Karol. 

momentów humanitarnych. Względy hu- 
manitarne nie istnieją przedewszystkiem 
w Anglji 

Cesarz ich godzi: „a więc nie należy 
bombardować miasta, ale można bombar 
dowač porty“. 

Wreszcie von Pohl zostaje mianowa- 
ny dowódcą całej marynarki wojennej. — 
Wkrótce skarży się w liście do' żony: 
„Dowodzić flotą, teraz, podczas wojny, 
jest niezmiernie ciężko. Codziennie spo- 
tyka mnie przykrość. To jakiś statek wy- 
leci w powietrze na własnej minie, to nie 
powróci hydroplan wywiadowczy, lub 
zdarzy się inna jakowaś katastrofa. Gło- 
wa puchnie. Żebyśmy w końcu porzuci! 
swą pasywną taktykę i rozpoczęli dzia- 
lanie!“ 

18 wrzešnia 1915 roku Tirpitz otrzy- 
mał dymisję. Von Pohl solidarnie podał 
również podanie o dymisję, ale podanie 
to nie zostało przyjęte. Więc wraca do 
swej ciężkiej pracy powszedniej. Tak mi- 
jają dnie, tygodnie, miesiące. W ciągłem 
oczekiwaniu na decydującą walkę z nie- 
przyjacielem. — „Ja — pisze von Poh!- - 
rwę się do walki, moi oficerowie i mary- 
narze pragną i marzą o bitwie. Przeklęty 
wróg, przeklęty tchórz! ukrywa się koło 

  

swych szkockich wybrzeży i boi się nc- 
sa wysunąć. — Nie doczekał decydu- 
jącej bitwy von Pohl. Zmarł w dwa dni 
po wysłaniu tego listu. | 

Bitwa, która rozgorzała niezadługo, 
kierowana była ze strony niemieckiej 
przez admirała Schehra. aż. 

  

     

 



  

    

Dając krótkie spr.wozdanie z uroczy- 

stego aktu ot areia Wystawy, Sportowej, 
zorganizowanej przez Miejski Kiomitet 
P. W.s W. F. pisaiiśmy: „wypadła ona im 

_ ponaejąco i wszechstronniie oświetla życie 
spostowe Wilna". Tak pis:lliśmy pod wpły 
wem pierwszego wrażenia, po pobieżnem 
ohejrueniu stoisk, Dziś, po ddkładnem zilu- 

strawaniu całości, po zsegiregowaniu wra- 
żeń pozostajemy przy tem przekoniamiu jalk 
kolwiek nasuwają się pewne z:elinzeżenia. 

Na podstawie zdań różnych csób zwie- 

dzażących |Wystlawę, zarówno ludzi dokład 
nie zorjentowanych w dziedzinie sportu, 

jak 4 stupirocentowiych laików umocniło sie 
nasze przekcm:'inie, Że ten: system urządza 

mia stoisk, jaki (widzimy mai obecnej Wy- 
sławie, systiem zresztą może b. efektow- 
ny, mie daje pełni cbrazu prace i zdobyczy 

spóriu, jego poszczególnych: agend — kilu- 
bów: sportowych. Kluby, pragnąe stworzyć 
jalknajefelkiiowiniejsze stoiska, zrobiły, to 

kosetem autorekl:my, będącej w tym wy- 

padku reklamą sportu, a wiięe pnopagan 
dą: 

Wyobraźmy siebie wi roli 
ezywającego iuiteresować się eter 

(zwłaszcz:: po dztałiniej Olimpjadzie i 
wamożcnej akqji! prasowej kadry tej Kkalte- 

gorji m: ch przyjaciół sportu  iwizrosły 
zmaszmie) i przejdźmy przez sale Wy- 
stawy: 

Pierwsza sala. 
turystyczne. miewąjtjpiiłwiie 
wyobraźni widza, malwa 

  

  

laika, za- 

      

     

Fotografija  spartowo- 
przemiajwia do 

   
    

  

  В ljęć z 
wycieczek mame: Ikių czy, ikiajetkowych 

tenże widz powiniem był dowiedzieć się (z 
tablie tub z odpowiednich rysucków), że: 
kajak kosztuje zaledwie 40 zł. że jeździć na, 
nartach można nauczyć się w: przeciągu 7— 
10 dni, a masowe: produkcja ich przez miej 
scowe firmy, że wspomniimy tylko maj- 
większą: J. Tomaszewski — „Cel, pozwo- 
lita obniżyć cenę ich ido kilkunastu zło 

tych. Wówiezas dopiero cell byłby całkowi- 
cie esiągmięty. 

Przedhodzimy do następnej sali. AZS i 
Policyjny Kilub Sportowy. Gustownie urzą- 
dzone stoiska przykuwają uwagę miestety 
jednak widz mie dowi:duje się że AZS roz- 
nusaał spont wileński i wychował wiele о- 
koleń, a PiK.S. rozwija się z noku na rok 
i przoduje w Wilnie w wlioślarstwie i pły- 
waciwie, że wireszcie zdobył pierwszeńsk wo 
w zawodach sitrzeledkich  iPdlski policji. 
Bodaj najskromniejszy napis, imiformują- 
cy o tem, byłby czynnikiem pnopag:nidy i 

Maleńkie stoisko Okr. Ośrodka W. Е. 
daje wykresy ilustrująjce iwsipółpracę [po- 
szeaególnych kilubów z Ośnodkiem oraz pra 
ee samego Ośrodkz. Tu też ustawiono po- 
Sążek. ofiarcwi my przez wileńskie organi- 
"zieje sporttowie piionerowi sportu wileńskie- 
go kpt. Tadeuszowi: Kowalcowi. 

Tiadine stioisko ma IP. W.  Dyr. Lasėw 
Państwowych. Prócz zbioru twofeów iwi- 
džimy tu mapy orjenfacyjne dla sjporftów 
uprawianych ma: obiszemze lasów, a więc: 
turystyka, myślistwo, mybołóstwo. Z map 
tych i odnośnych albumów dowiadujemy 
się e tamie zwierzostanu w poszezegól- 
nych miejscowościach, co i gdzie należy 
zwiedzać, jaką rybę, gdzie i na jszą przy- 
uętę łapać. Ozdobą stoiska są. piękne ту- 
sunki (typowo krajoznawcze) Korsaka. 

O przysposobieniu wojskowem b. ma- 
ło. Kilka fotografij zaledwie. 

  
  

Piękne stoisk: 1 p.p. Leg. 5 pp. Leg.. 
i 3 B. Saperów (to najcenniejszy kącik Wy 
stawy Tu majdłużej zalirzymują się zwie- 
dzający, tu majczęściej słychać słowa  za- 
chwytu, ale i tu skromność klubów ńie po- 
zawaliła  „zareklamować* swoich zwy- 
cięstw. 1 pp. Leg. mia przecież mistrzo- 
stwo narciarskie i lekkoatlet. pięcioboju 
armji, Saperzy, — takież mistrzostwo 5-cio 
boju saperskiego. nagrody za największą 
ilość punktów w zawodieh lekkoatletycz- 
nych Armji i Korpusu. Gdyby przy magno- 
dach były odpowiednie tabliczki publicz- 
ność dowiedziałaby się o tem. | Saperzy 
przynajmniej zazucczyli, że wystawiony 
sprzęt (łodzie) są wykonane nw warsztatach 
własnych oraz ma. tablicy uwidoczniii ilość 
zdobytych przez siebie rekordów. oikiręgo- 
wych, tj. wszystkie prócz kuli i oszezepu. 
1 pp. Lieg. pokazał menty lecz nie majpisał, 
że są to marty własnego wyrobu. Skrom- 
ność zupełnie miepotirzebna. 

K.P./W.-—Ognisko wystąpiło najsknom- 
niej, Zajęło ogromne sfloisiko poto... aby 
nie nie pokazać. Kiilka nagród, ikilkadzie- 
За indywidutinych dyplomów, tnzy 'ga- 
dlotki indywidualne '(zresztą swych mowo- 
pozyskamych zawodników) oto wszystko. 
Nie, ale tto absolutnie mie mie mówi zwie- 
sizającemu о ргасу 'w terenie, pracy: ogno- 
unej, pożyttecznej, prowadzonej  systema- 

tyeznie „od długiego szeregu llaft. Śmiiemy 
twierdzić, że wystawili: wszyst- 

kie zmajjdłujące się u mes w Redakcji! zdję- 
sia ilustrujące pnace (P. W. Wil. Dytr. Ко- 
lejowej to efekt: bylby lepszy. Publiczniość 
awiedzająca wystawę dowiedziałaby się, 
że na każdej, niemal! najmniejszej, Istacy'j- 
*e, jeden z kolejurzy — oficer lub podofi- 
©er rezerwy — sakoli Ikolegėw, a prowa- 

doży dka  Sposobienie wojskowe siłą nze- 
czy «ba O wychowanie fizyczne. Na Wy- stawie o (tem się mie dowiakłujemy. IP, W. Pocztowe spisało się mie lepiej. 

Istnienie akcji P. W, mie jest ftiajemni- 
cą sj cza: ya też mie można tłuma- 
czyć viniej omności i ае aj kolej:nzy 5 pocz- 

W nastepnej sali jest już lepiej, Sokół 
d:ł obraz swej działalności od szeregu lat. 
Malkabi zobrazowała! działalność przy pomo 
ay kilku wyknesów, afiszów z różniych e- 
pok swojej egzystencji oraz kolekcji: foto- 
srafji, podzielonych na/ grupy, ilustrują- 

<ych ea ars, y spomtu, ZAIKS za 
pomocą w ' ilustruje przyrost swych 
ezłonków: w poszczególnych sekiejach. a. 

wiadujemy się z nich, że kiedy w roku 194 klub liczy! zaledwie 35 członków, dziś ma uż 620. Ъ 

To s:mo Wil. Tano Wioślarskie, Mig- 
TO 0080 0 i o I IDA CORAZ 

POPIERAJ PRZEMYSŁ DOMOWY, 
ь — OPARTY NA KRAJOWEM WEOKNIE. 
` — KUPUJ SAMODZIAŁY LNIANE! 
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ło w 1920 rciku 53, teraz, ma już 270. Te ta- 
blice orjentecyjne nie przeszkodziły klu- 
bom pokazać swoje magnody, ciekawsze 
zdljęcia, a mawet łodzie własnego wynobu 
(Mille: bi ii TWIIL. Tow. W.). 

Niestety źle też zaprezentowizły swój do 
mobek sportowy panie z Rodziny Wojsko- 
wej. Multum nagród lecz ani: słojwa o tem, 
eo mobi K.S. Rodziny Wiojskowej. Czy roz- 
wija się? Ile ma członkiń? KOP (też ogra- 
niiczył Się tylko Go wystawienia mezgród, 
jaik i Strzelec. 

Kuretorjum ograniczyło się do madesła 
nia dyplomów uzylskanmiych przez uczni na 

zawodach sportowych. Niema j tu wykre- 
sów, miema! miczego, coby. obrazowało pria- 
cę maid podniesieniem (wychow. fizycznego 
wśród! młodzieży Szkolnej.  Kuratorjum 
stworzyło piękne schromisko mad Маго- 
czem, ma swój park sportowy, ma dosko- 
małych insimuktorów, jakimi są nauczycie- 
le W, F. Na wystawie o tem ani słowa. Har 

cerze też miiezbyłi dokładnie zilustrowali 

swoje zasługi i zddbycze choć wiemy, że 
mają się czem pochxalić, Polskie T-wo Tu- 
rystyczne zigmorowało Wystawę, mie wzię- 
lo udziału podczas gdy Żydowiskie  'Towo 
Turystyczne ma swoje obszerne, może tno- 
chę dheotycznie urządzone, ale cenne stoi- 
sko. Znajdziemy tam majprzeróżmiejsze wy 

dammictwa, poświęcone turystyce i boga- 

ty zbiór  pnzejxłodnilków po: Wilnie w 6 
czy T językach. Ponadto: zbiór widokówek 

wileńskich, dział „„Wilmo w: obrazach, wy- 
kresy, mapy. itp. 

Hippika  reprezemtowema jest przez 
dwia bamwme stoiska 4 i 13 pułki ułanów 
oraz dział zdjęć fotograficznych. „Lotnie- 
ils szylbowieowe przez szybowiec .,Wilmia- 

meczka!' typu „Czajka* Wil. Aeroklubu o- 
z szkielet szybowies, wystawionego przez 
mę „Lignopil“. 

Hamdel i przemysł sportowy weprezento 

wany jest bogato przez firmy wileńskie i 
zamiejscowe 0 czem zresztą obszermiej po- 
damy jeszcze. 

Reasumując nasze uwagi — w: udniesie 

niu do wielu wysłławeówi krytyczne — nie 

  

     

  

   

chcielibyśmy być źle zmozumiani. Z uwag 
naszych mie msleży wmioskować, że Wy- 
stawia: wypadła: źle. Broń Boże. Jak zazna- 
czyliśmy na wstępie wypadła! imponująco 

i ma duże znaczenie prop:igamdowe, 

Zmaczenie to byłaby osiągnięte w stop- 
niu zmaczie szerszym, gdyby wystawcy u- 
łafwiłi szerokim masom zwiedzających 

zrozumienie zadań poszczególnych placó- 
wek sportowych oraz w sposób bamdziej pla 
styczny pokazali co już zostało zrobione. 

O to mam jedynie chodziło. 
Na obuonę wszystkich wystawieów na- 

leży, zaznaczyć, że mieli oni zaledwie 3 
tyg. czasu mi: przygotdaania. Niektórzy 

zdążyli, mielktónzy mie. 
Wystawa, powtarzamy, jest ciekawa i 

warta obejrzenia. Dilla. handlu i przemysłu 
pracującego idle: sportu też ma zmaczenie 
duże, czego oczywistym dowodem są tram- 
zakidje, poczynione już przez fimmy wileń- 
skie ze zwiedzającymi wystawę przyjezdny 

mi z wycieczkami a przygodnymi kilijenita- 
mi. 

Frekiwencja rw: pierwszych dniach  mie- 
zmaczna, wczoraj była: już ib. dużą, eo po- 
zwala przypuszezać, że Miejski Komitet 
zasili swoją pustą kasę i będzie mógł roz- 
winąć pożyteczną działalmość. 

  

SŁOWO 

W kliku wierszach 
Objazdowy trener PZPIN'u- p. Antoni 

Cejzik przybył już do Wilma, aby przepro- 
zić systematyczny itreming z grupą bar- 
zaawansowanych zawodników . 

* 

  

W miedzielę odbyło się mad! Naroczą u- 
roczyste poświęcenie  nowowybudowanego 
schroniska iurystycznągo Kuratorjum O.S, 
Aktu poświęcenia. dokonał ks. iPotrzebow- 
ski z Trok w obeaności licznie przybyłych 
gości. Jednocześnie poświęcona została. 
łódź żaglowa  „Naroczanka, ufundowana 
przez dyrektorów! szkół ku uczczeniu p. ku- 
raiora Szelągowskiego. W trakcie uroczy- 
stości wygłosili przemówienia p. kurator 

Szelągowski, iks. Potnzebawiski oraz przed- 
stawiciel nauczycielstwa.  '* 

Na uroczystości te przybyło wielu ka- 
jakowców. a w: ich liczbie uczniowie Semi- 
marjum Nauczycielskiego z Trok. 

* 

Komunikują nam, że jakoby Okr. Urząd 
W. F. mosi się z zamiarem przeniesienia 
Ośrodka Žegl:mskiago z Tnok. iniad! jezioro 

Narocz. Jalkoby (zmów „jakoby“) jest to 
spowodowane warunkami, w jekich musiał 
Ośrodek pracofwać na jeziorze Trockiem. 

Nie wchodząc w: to, -na czem polegają 
te „niekorzystne wzmuniki* (chyłba nie te- 
remowe) wyrazić należy obawę, że przenie- 

sienie Ośrodka nad Narocz byłoby zalhamo- 
em biegu Szczęśliwie rozpoczętych 

prae. Sto 'dwameście kilometrów od Wil- 
ną — to odległość, która uniemożliwi ra- 
cjonalne wykorzystanie Ośrodka, gdy tym- 
czasem Troki mamy „pod! bokiem'. 

Wiadomość jest alanmująca i wymega 
wyjaśnienia. 
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Związki autobusowe organizują w 
pierwszych dniach b.m. bardzo ciekawy i 
oryginalny raid autobusów, dookoła: Polski, 
"Trasa prowadząca z Wiarszawy do Białe- 
gostoku, a następnie przez Wiilno, Wołko- 

wysk, Brześć, Łuck, Lwów, Lublin, iKiel- 
ce, Kraków, Częstochowię, Łódź, Kalisz, Po- 
zneń, Bydgoszcz, Toruń z powmotem do 
Warszawy podzielona została ma 13 eta- 
pów. Najkrótszy obejmuje 187 km. (War- 
szawa — Biełystok),  majdlužszy 330   

kim. (Krakės; — Częstochowa — Łódź). 
Ogólny dystens raidu wyniesie 3.066 klm. 
Regulamin raidu przewiduje w czasie za- 
wodów. trzy rodzaje prób: zużycie paliwa, 
zużycie kamoserji, oraz użyłteczności dirogo- 
wej (punktualność jazdy, łatwość obsługi 
i hamowanie itd.). 

ke 

Dwa mecze piłkarskie 
Z.A.K.S. — OGNISKO 3:0. 

W sobotę ŻAIKIS pokonzł zdecydowanie 

Ognisko, które po utracie możności zdo- 
bycia mistrzostwa Okręgu załamało się, 
straciło chęć do walki. Do przerwy wynik 
bezbramkowy z pewną przewagą Ogniska 
'wł polu. ŻAKS mie wykorzystuje kannego. 
Po przerwie Rejzin strzela dwie bramki, 
Rogow trzecią. Sędziował p. Gissin. || 

WIKS — MAKIABI 6:2 

Zanosiło się na sensację. Makabi pro- 
wadzi 2:0. Wojskowi zrywają się do gry i 
wyrównucją do przerwy. Po przenwie Woj- 
skowi są o klasę lepsi od siebie z przed 
przerwy, + od Makabi, Atak strzela cztery 
dzllsze bramki bez tńudu. Sędziował p. Ko- 
stanowski, 

łystok 67:63 
Międzyokręgowy mecz !ekkoatletyczny 

Zgóry można było przypuszczać, że mecz 
z Białymstokiem przegramy, kiedy wyszło 
na jaw, że dr Sidorowicz wstawiony został 

do reprezentacji przeciwko Beligji, a Woj- 
tkiewiczomwi nie udzielono urlopu w C. I. 
W. F-ie. Białystok ze Stnzełkowskim i Luk 

hausem stał się przeci mikiem -groźnym dla 
maszej osłabionej reprezentacji. 

Mimo dość czarnych horoskopów pierw- 

szy dzień zakończył się 'wymikiem remiso- 
wym 3 6: 36, a w rezuliacie zwycięstwem 
Wiilna. Do zwycięstwa tego przyczyniły się 

nie tyle wyniki, uzyskane przez naszych 

zawodników, ile dyskwalifikacja * sztafety 

Białegostoku. Spowodowało ją przekrocze- 
mie obowiązujących przepisów. przy zmia- 
mie pałeczki. Białostoczamie mieli czas lep- 
szy i gdyby nie dyskwalifikecja mieliby 
sztafetę, a zatem i mecz wygrany. 

Oto wyniki w poszczególnych konkuren 
cjach : 

Bieg na 100 mtr. Lukihaus (B) — 114 

sek; Kauze (W) 11,6; Wieczorek (W). 

Rzut kulą. Molieki (W) 12.84,5, Fiedo- 
rmuk (B) 12,80,5, Gieruto 12,56,5. Zienie- 
'wicz odpadł przed finałami. 

Skok wdal, Lukhaus 7 mtr. Kir:tuze 6,87, 
Sawieki (B) 6.72. Wieczorek odpadł, mając 
skok 6.71. 

Bieg 400 mir. Kucharski (B) 53 sek., 
Żyliński 54,2, Słonimczyk 55. 

Rzut dyskiem. Zieniewicz 39.32 mtv, 
Fiedonuk 37.39, Wieczorek 36,98. 

Bieg 1500 mitr. Strzałkowski, będący w 
doskonałej fonmie, łatwo wygrał bieg, uzy- 
skując czas zupełnie dobry jak na wybitnie 

ciężkie wemumki atmosferyczne — 4.124. 
Kuchanski 4,25, Żylewicz 4,28;2.  Żżylewicz 
miepotrzebnie „pomagal“ Kucharskiemu, о- 
bejmując prowadzenie pod wiatr. 

Sztafeta 4X100. Ładne awiycięstwo Wil- 
ma. 

W drugim dniu rozegtano następujące 
konikuremeje: 

Bieg 110 mtr przez płotki, Wieczorek 
16 sek. ( Nowy rekord wileński), Luk- 
haus 16,9, Kępiński (B). 

Skok wyż. Gieruto 175 
170, Szczenbieki (W) 165. 

Rzut oszczepem, TLukhaus 56,18 mtr. 
Zneniewicz 54.54, Wieczorek 53,58. 

Sztafeta olimpijska  800%400X200x100 
mr. * 

Zespół Bisłegostoku uzyskał czas 53 m. 
31,6 sek., lecz został zdyskwalifikowany. 
Zespół wileński uzyskał czas 53 m. 35,3 

selk. ' 
Skolk o tyczce. Wieczorek 3,25 mtr., 

Szczerbidki 3 mtr. Gieruto 2,80. 
Bieg 5000 mtr. Strzałkowski 15,58, Pól- 

torak 1617, Samecki (W). 

ent., Lukhaus 

Publiczności zebrało się sporo. Mecz od 
bywał się w ciężkich warunkach atmosfe- 
rycznych. t 

Miedzynarodowy konkurs 
szybkošci 

WYGRAŁ (POR. POHORECKI 
NA „FARSA“ 

WARSZAJWIA, PAT. — W] poniedzia- 
lek rozegr:ny został w: Łazienkach między 
marodowy konkurs sząbkości im. ś, p. Fry 
deryka Jurjewieza. (Każdy jeździec musiał 
przebyć 18 przeszkód wysokości 1 m. 30 
em., a szerokości około 4 m. 50 cm. (Pierw- 
sze miejsce w konkursie zajął por. Pohore- 
gki na koniu „Farsa“, drugie por. de Til- 
lióre (Francja) ne! koniu „Papillon XIV*', 
trzecie por. Cavaille (Francja) na koniu 
„Castagnette”, czwarte kpt. Stateczny (Cze 
chosłowacja) me! koniu „Elliot, 

Na boiskach i bieżniach =". 
I Wystawa Spertowa Miejskiego Kom. PW i WF 

O NALEŻYTĄ OCHRONĘ PLANTACYJ 

MIEJSKICH. 

Wszelka zieloność w mieście jest nader ce- 
nioną. Przemawiają za tem względy zarówno 
zdrowotne jak i estetyczne. O ile chodzi o Wil- 
no, to zachwyty na temat, że „tonie w zieleni*, 
wydają się nieco przesadzonemi. Istotnie, o ile 
chodzi o przedmieścia, to zieleni tam nie brak; 
natomiast śródmieście wileńskie, zwłaszcza gdy 
odrzucimy zgrupowane w jednym punkcie par- 
ki miejskie, wcale nadmiarem zieleni nie grze- 
szy, że już pominę rozległe ghetto żydowskie, 
niemal całkowicie jej pozbawione!... 

To też wszelkie czynności, dążące do przy- 
sporzenia zieleni śródmieściu w postaci nowych 
trawników, zieleńców, bądź teź szpalerów drze- 
wnych, należy witać z jaknajwiększem uzna- 
niem. 

Tymczasem chciałbym specjalnie słów kil- 
ka poświęcić szpalerom drzewnym, tyle uroku 
dodającym ulicom, które są niemi ozdobione. —- 
Rozumiemy że trudności finansowe mogą stać 
na przeszkodzie wysadzania drzewami ulic, któ- 
re chociaż szpalerów drzewnych nie posiadają, 
odznaczają się jednak stosowną po temu rozpię- 
tością chodników i jezdni. Nie możemy jednak 
sobie wyobrazić, by niemożliwością było utrzy- 
manie w należytym stanie już istniejących szpa- 
lerów. Chodzi przedewszystkiem 0 _ usuwanie 
wszelkich wyłomów i łuk, powstałych z ręki 
psotnego człowieka lub surowej przyrody, przez 
dokompletowywanie szpalerów nowemi drzew- 
kami w miejsce zniszczonych. Niestety, jedyną 
czynnością w tej dziedzinie dokonywaną u nas 
systematycznie, jest t. zw. _„odmładzanie* 
drzew przez obcinanie gałęzi w końcu zimy, na- 
tomiast uzupełnianie luk w szpalerach odbywa 
się dorywczo i przypadkowo... Oto przykłady: 

Na ulicy Piłsudskiego luki w szpalerach do- 
kompletowano z wiosną, na ulicy sąsiedniej, na 
ulicy Wiwulskiego — nie! Na ulicy Rydza Śmi- 
głego dosadzono drzewka na odcinku od ulicy 
Wiwulskiego do Kijowskiej, natomiast solidne 
wyłomy w szpalerach wspomnianej ulicy na od- 
cinku od Kijowskiej do Ponarskiej pozostawio- 
no bez uwzględnienia. Tak samo, chociaż już 
parę lat minęło od pamiętnej powodzi, spowodo 
wany przez nią znaczny wyłom w podwójnym 
szpalerze drzewnym na ulicy Zygmuntowskiej 
dotychczas nie został usunięty itd. itd. 

Najstosowniejszy dla sadzenia młodych 
drzewek okres wiosenny już minął, więc co za- 
niedbano w tym względzie, trudnoby było te- 
raz naprawiać, istnieje jednak inna jeszcze czyn 
ność, którą wykonać można zawsze i uskutecz- 
nić trzeba jaknajprędzej! Chodzi mianowicie o 
należyte zabezpieczenie świeżo - zasadzonych 
drzewek przed wybrykami łobuzerji i pijaków. 

Zwłaszcza aktualną jest ta sprawa na przed 
mieściach, gdzie ludność nie odznacza się nad- 
miarem pietyzmu dlą wszelkiego rodzaju plan- 
tacyj i niszczy je con amore!... 

Tymczasem na ulicach Piłsudskiego i Śmi- 
głego zauważyliśmy, że wątłe i cienkie, zasa- 
dzone na wiosnę arzewa, przymocowane są u 
góry do palików tylko drucikiem z nasadzonym 
nań korkiem, by drut nie ścierał kory! 

Rozmaite są sposoby przymocowywania 
wrzewek do pali: przywiązuje się je więc na- 
przykład paskiem z grubego samodziału lub o0- 
tacza się cały pień rodzajem futerału z drucia- 
nej siatki; ten ostatni sposób możemy oglądać 
na ulicy Ofiarnej. Przy moście Raduńskim są 
drzewa chronione przez trzy pale naraz z ро- 
przybijanemi do nich drewnianemi poprzeczka- 
mi. Dzięki tak gruntownemu zabezpieczeniu, 
wszystkie drzewa się uchowały, mimo że to jest 
zapadłe przedmieście! 

Widzieliśmy jak wyglądały szpalery na ul. 
Rydza-Śmigłego wczesną wiosną br. Tu ster- 
czał tylko palik od wyłamanego drzewka, ów- 

dzie samo drzewko cudem jakimś zachowane, 
mimo wyłamania palika, dalej jeszcze puste 
miejsce po drzewku i paliku... Jeśli się nie chce 
dopuścić do powtórzenia tego rodzaju spusto- 
szeń i do zmarnowania wysiłków ogrodników 
miejskich w ciągu najbliższych miesięcy, nowo- 
zasadzone drzewka muszą być niezwłocznie so- 
lidnie przymocowane do odpowiedniej grubości 
pali, przytem przywiązać je należy nie tylko u 
góry, lecz i w połowie pnia. 

Dodajmy na zakończenie, że na ulicy Pił- 
sudskiego widzieliśmy już zerwane w paru miej 
scąch druty, przytrzymujące młode drzewka. — 
Jest to jakgdyby memento mori dla magistratu, 
by potroszczył się zawczasu o los zasadzonych 
przezeń plantacyj, nie czekając aż przetrzebi je 
gruntowniej wszelkiego autoramentu -łobuzerja 
miejska „Przechodzien“, 

   zmarł nagle 1 czerwca 1933 r. 
ku lat 64 

+ 
ROBERT R 

ZIEKIANIN 
w maj. Misiuczany pow. Wil.-Trocki w wie- 

Pogrzeb odbędzie się we wtorek 6 czerwca r. b. e godzinie 

90 m, 30 rano w kościele paratjskaym w Turgielach. 
O tym smutuym obrzędzie zawiadamiają w głębokint żalu pogrążeni 

Żona, córki, synowie, synowe, zięciowie, 

    

  

OYCEWICZ 

wnuczka i wnukowie. 

  

wilóńrka 
TAKAS 

WTOREK 

о: б 
Klaudjusza 

Jatro 
й Roberta 

* BPPATSZĄBOZIAK: 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 
GICZNEJ U.S.B. W WILNIE 

z dnia 5 czerwca 1933 r. 

Ciśnienie średnie: 759. 

Temperatura średnia: -- 14. 

Temperatura najwyższa: -+17. 

Temperatura najniższa: --4. 

Wiatr: północny. 

Opad w mm.: — 

Tendencja: lekki spadek, potem nieznaczny 

wzrost. 

Uwagi: rano pogodnie, potem pochmurno. 

PROGNOZA POGODY P.LM.-« 

na dzień dzisiejszy: 
W całym kraju po przejściowym wzroście 

zachmurzenia ponownie pogoda słoneczna. — 

Nieco cieplej. Słabe lub umiarkowane wiatry 
północno-zachodnie. 

Wschód siońca g, 248 

Zachód słońca g, 7,46 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— UROCZYSTA AKADEMJA KU CZCI 
PANA PREZYDENTA RZECZY'POSPO- 
LITEJ. W związku z objęciem władzy na 
masitępne siedmielecie pnzez Pana Prezy- 
denta: R. P. I. Mościckiego z inicjatywy — 
„Legjonu Młodych" powstał Komitet, do 
kltórego. weszli również przedstawiciele 
Akademickiego Oddziału Związku Strze- 
leckiego oraz Polskiej Akademickiej Kor- 
poracji „Pilsudia. 

Komitet zajął się umządzeniem  Uro- 
czystej Alkademjii ku czci (Pana Prezyden- 
ta. 

Alkademja odbędzie się w dużej sali 
miejskiej — w dniu 7. czerwca 1933 
r. o gódz. 17-tej — punktualnie, 

Wi. akademjii wezmą łaskawy udział 
artyści Tealtmu Miejskiego orąz meznio- 
wie Konserwatorjum Wileńskiego. 

Szczegóły «w; programach. Wstęp wolny. 
— Z Towarzystwa Eugenicznego (walki 

ze zwyrodnieniem rasy). 8 czerwca w lokału 
poradni Eugenicznej, ul. Zeligowskiego 4, dr. 
W. Morawski wygłosi odczyt na temat „Hitler 
i Mussolini, jako eugeniści". Początek o godz. 
5,30. Wstęp wolny. 

— Komitet „Chleb dzieciom* zawiadamia, 
iż walne zebranie Komitetu odbędzie się dnia 
1l czerwca br. w pierwszym terminie o godz. 
12,30, w drugim o godz. 13,00 w lokalu przy 
ul. ]. Jasińskiego 20/22 (T-wo opieki nad dziec 
kiem) z następującym porządkiem dziennym: 

1) Zagajenie. 2) Sprawozdanie ogólne 3) 
Sprawozdanie kasowe. 4) Sprawozdanie komi- 
sji rewizyjnej. 5) Wybór zarządu. 6) Wybór 
komisji rewizyjnej. 7) Wolne wnioski. 

  

Wypadek samolotu pasażerskiego 
pod Marcinkańcami 

"WILNO. Wczoraj w godzinach rannych, w 
pobliżu st. Marcinkańce lądował przymusowo 

samolot pasażerski „Lotu”, lecący z Warszawy 
do Wilna. Wypadek spowodowany został de- 
iektem motoru i niesprzyjającemi warunkami 
atmosierycznemi, Pilot konstatując, iż t. zw. bo 

czny wiatr, może spowodować katastroię samc- 
lotu, którego motor nagie zaczął szwankować, 
zdecydował się na lądowanie. „Fokker* spraw- 
nie wylądował w pobliżu toru kolejowego. —- 
Pięciu pasażerów, przeważnie cudzoziemców, 
przewieziono do Wilna drezyna kolejową. 

Komunista „amater” 
WiŁNO. W Solecznikach przyłapano na 

rozklejaniu odezw wywrotowych bezrobotnego 
szofera Stanisława Matulewicza. Twierdzi «0a, 

  
- Halina Szmolcówna 

= 

  

Znakomita fancerka, primaba'lerina opery warszawskiej, wystąpi w 
teatrze „Lutnia” we wtorek 6-go czerwca na wieczorze tańca art. 

"Bimbo (i Koko świecą 

że podjął się kolportażu odezw pisanych wyłą- 
a adw ni samego z amatorstwa. 

Chciał zobaczyć, jaki to uczyni efekt na 
tamt. policji, która na drzwiach posterunku 
znajdzie przytwierdzoną ulotkę komunistyczną. 

RA FILMOWEJ TAŚMIE 
| „7 PORTÓW — 7 DZIEWCZĄT — 

„CASINO*. * 

Dlaczego alkiuratt! siedem? Może być tak 

samo dobrze pięć lub dziewięć — jak ikto 
woli. Reżyser: (sam [Wlood) wolał siedem. 

Oglądany, wtedy, nieraz wiidziane, przy 

gody m:mynarzy (np. „W! każdym  por- 
cie dziewczyna”, „Mały Diek'* i immi), wę- 
drówikę ad pontiu do pontu, figle marynmar- 
skie i małą idyllę wilka: monskiego (John 

Gilbert) z lądową pięknością (Leila 
Hyam5). 

Parze amantów sekuniduje Wallace Be- 
ery, który w: niewielkiej roli jowiałnego 
marynarza: zamknął rzetelne wartości swe 
go talentu aktorskiego. 

Każda mola tego doskonałego aktora 
jest wystlui nia — czy to będzie głębia 
ojedwskiej miłości Czemijpa — czy zgrub- 
Sza zarysowimy typ marynarza. | e 

Zdjęcia są wszystkie atelierowe i mie- 
komiecznile wyraźne. Za wiele mgeły. Do- 
brze natomiest zrobiona jest burza mor- 
sia... rw basenie. Wrażenie rzeczywistości 
miemal! zupełne. 

Usterki filmu sowicie wymagradza do- 

  

występami seenicznemi Betty Boop. File 
mik tem policzyć należy do majjudainiej- 
szych rysunkowiców. t я 

Rysowiami bohsiterowie  Fleitschera — 
triumty mia czele 

z powszechną nuilubienicą zgrabną laleczką 
Betty Boop. Tad, C. 

"czeństwa, 

AKADEMICKA. 
— Z KOŁA HISTORYKÓW. Zarząd 

Koła Historyków: zawialdamia, iź na Wisł- 
mem Zebraniłu wi dniiu 27 maja 1933 roku 
został obrany nowy zarząd Koła Hisbory- 
ków: st. U. S. B. który ukonstuował się 

m.stępująco: 
Prezes — kol. Kamiński Zygmunt, — 

wtiprezes — (kol. Bieniedki Tytus. sekretarz 
— kol, Žyliūska Helenia, zast, sekretarza — 
kol. Łopatecka Kazimiera, skarbnik — ikol. 
Makarewiczównia: Janina, zast, skarbnika 
— kol. Giedrys Ignacy. bibljotekarz — 
kol. Zamubim Leon, zast. bibl. — kol. Omo- 
szkło Stefan. kierowłaik agendy pracy zbio- 
rowej — kol. Krakowski Stefam, kierownik 
agendy towarzyskiej — kol. Kozłowska 
Zofje, gospodyni lokalu — kol. Łopatecka 
Kazimiera. 

— Zarząd Koła Polonistów Sł. U.S.B. poda- 
je do wiadomości członków Koła, że w niedzie- 
lę dn. 11.6 1933 r. odbędzie się w lokalu Semi- 
narjum Polonistycznego U.S.B. 

SZKOLNA 
— Prywatna Szkoła Powszechna im. T. 

Czackiego Stefana Świętorzeckiego przy koed. 
gimnazjum im. T. Czackiego w Wilnie (z peł- 
nemi prawami). W roku szkolnym 1933 — 34 
czynne będą oddziały od I do V-go. Do oddzia- 
lu I-go przyjmowane będą dzieci urodzone w 
roku 1927 lub wcześniej, bez egzaminu. 

W koed. gimnazjum im. T. Czackiego bę- 
dą czynne klasy od Il do VIII. Egzaminy wstęp 
ne do Szkoły Powszechnej i Gimnazjum roz- 
poczną się dnia 16 czerwca o godz. 8 rano. 

Zapisy przyjmuje i udziela informacyj co- 
dziennie od 10 do 13 kancelarja gimnazjum 
przy ul. Wiwulskiego 13, tel. 10.56. gmach wła 
sny obszerne boisko, (w zimie ślizgawka) i 
ogród szkolny. 

POCZTOWA 

— NOWA TARYFA POCZTOWA. — 
Wydamo nową taryfę poczty, telegrafu i 
telefonu. 

Taryfa obniża niektóre opłaty za depe- 
sze. Depesze pilne, za które uiszczano opła. 
tę trzykrotną, będą obecnie tylko dwa razy 
droższe od zwykłych. Nadawanie depesz 
przez 'telefom potamiało z 50 gr. na 30. 
Wprowadzony został nowy rodzaj depesz 
gratulecyjnych, dla których opłata (mynosi 
1 zł. 25 gr. za 15 wyrazów. 

W. telefonach przedłużony został ma- 
ksymalmy czas rozmowy z publicznych au- 
tomatów do 6 mimut zamiast dotychczaso- 
wych. 3-ch za ;gr. 0. 

W rozmowach międzymiastowych wpro 
'wadzono t. zw. abonamenty  ftelefcniczne 
polegające na stałem dostarczaniu rozmów 
w) określonej porze dnia. Nowa taryfa prze 
widuje zwykłe abonamenty telefoniczne se- 
zomowe ma: okres 3 miesięcy i czasowe na 
okres conajmniej jednego miesiącą. 

Zminiejszono do 5 zł. kaucję, pobieraną 
przy wzywaniu do. rozmównmicy telefonicz- 
nej przez umyślnego posłańca. 

IW opłatach pocztowych poza znanem 
już obniżeniem woframkowania listów pole- 
comych, paczek i druków: handlowych, mi- 
nistenstiwo obniżyło: oplaty za składowe od 

paczek z 35 ma 25 groszy dziennie. 
Nowoogłoszona taryfa pocztowa — обо- 

wiązuje od 1 (b. mies. 

  

WOJSKOWA: 

— PEOWIACY PRZY DALSZEJ PRA- 

CY. W dniu 27 maja b.r. odbyło się ro- 

cznie walne  zebramie Koła  Wileńskie- 

go PL O. W., na którem przewodniczył 
Starosta Ob. Kowalski, 3 

Po: wygłoszonych sprawozdaniach Zi- 
rządu, oraz kiomisji rewizyjnej, | przysta- 

piono do wyboru zarządu komisji rewi- 

zyjnej delegatów na walny zjazd Okrę- 
gu, delegatów na welny zjazd w Warsza- 
wie, oraz uchwalono budżet Koła i pro- 
gram pracy na rok 1933—34, 

Po ożywionej dyskusji nad uchwale- 
niem wniosków na walny zjazd w Weirsza- 
wie oraz w wolnych wnioskach zebranie o 
godzinie 10.30 zakończomo. 

Na zebraniu Koła w. dniu 31 maja br. 
mos kdbramy, zarząd ukonstytuował się w 
następująco. 

(Ob. Giecewicz Stanisław: — prezes, Pu- 
dło Aleksander — wiceprezes, Chanrciarek 
Roman — sekretarz. Bessaraba Józef — 
skzrbnik. Żmigrodzki, Nagrodzki Zyg- 
munitj jako członkowie Zarządu, natomiast 
jalko zasiiępey : ob. Kaczmarek, Kęstowicz, 
i Ludkiewicz, 

RÓŻNY 

— W trosce о dobro uczącej się młodzieży, 
Dyrekcja szkoły Handlowej im. St. Staszica 

Mar. Landsbergowej w _ Wilnie, zwraca 
się z gorącym apelem do całego społe- 

».yTe powinno zrozumieć, że 
losy młodzieży opuszczającej mury szkolne, 
od tej chwili zależą jedynie od niego. Co roku 
wychodzi w świat grono nowych pracowników, 
którzy odrazu są narażeni nietylko na rozmaite 
przykrości, ale brak im pola do pracy i środ- 
ków utrzymania, które przy obecnym stanie 
zdrowotnym sieją zniszczenie łamiąc wolę i za 
pał do życia. 

W bieżącym roku kilkudziesięciu chłopców 
kończy nauki teoretyczne, które wymagają je- 
szcze odbycia praktyki. Dlatego też Dyrekcja 
Szkoły zwraca się z gorącą prośbą, do wszyst- 
kich obywateli ziemskich, którzyby zechcieli na 
czas wakacyjny, za skromnem wynagrodzeniem 
przyjąć jednego, lub kilku. uczniów 'w chara- 
kterze księgowych, rachunkowych ect. 

W ten sposób da się możność dopełnienia 
nabytej już wiedzy, oraz przepędzenia miesię- 
cy letnich w jaknajlepszych warunkach. 

Łaskawe zgłoszenia prosimy kierować pod 
adresem: Wilno, ul. Dąbrowskiego 1, Szkoła 

; Handlowa im. St. Staszica. 
— SPRAWOZDANIE Z WIELKIEJ 

KWIESTY „DARU NARODOWEGO* W 
dniu 3-go maja b. r. na ulicach m. Wilna 
do 90: skarboniek' zebranio Zł. 1.678 i 85 gr. 
(tysiąc sześćset siedzemdziesiąt osiem zło- 

(Dokończenie kroniki wil. na str. 4).



  

KRONIKA WILEKSXA (ciąg dalszy) 

tych 85 gr.) Wszystkie skarbonki zmwró- 

come w jakłoajzupełniejszym porządku 0- 
fmorzome zostały i obliczone iw obeaności 
pp. dr. Feliksa Swieżyńskiego, Przewod- 
miezącego Komisji [Wykonawczej Zbiórk* 

3 Mija i Tadeusza Kliersniowskiego Czł. C. 

Z. S.rbnilkia. Podając powyższą wiako- 
mość Zarząd Cepftralmyi Polskiej Macie- 
nay Szkolnej Z. 'W. składa mimiejszem, naj- 
serdeczniejsze podzięktwamie J. W. (Pani 
Wiamdzie Jaszczołtowej 'Wojewodzinie wi- 
leńskiej za przyjęcie ma siebie 'obowiiązku 
Przewodlaficzącej Komitetu Pań, oraz wszy- 
stkim. fi anym PP. Kizjestarkom i PP. 
Kiwiestargom za ich pracę, nad przysporze- 

uiiem.  fumduszów|! na cele oświatowe Pol- 
Skiej Macierzy: Szkolnej Z. W. 

— DZIAŁALNOŚĆ KOP. Organa K. O. 
P. w ub, miesiącu 'w Wilmie i na pogrezmiczu 

sikonfiskowały różnego przemy(iu na sumę 
28.675 tys. zł. W. tym czasie aresztowano 
49 przemytników. Najwięcej skomfiskowa- 
mo tytoniu i rodzynek, sachamymy i cukiru 

pochodzenia polskiego, który, jest maso- 

wo przemycaniy z Łotwiy.- 
ŻYDOWSKA 

— Żydowski komitet bojkotowania towa- 
rów niemieckich. Na ostatniem posiedzeniu zje- 
dnoczonego komitetu żydowskiego do walki z 
prześladowaniem Żydów w Niemczech, odczy- 
tano sprawozdanie z działalności za ubiegiy mie 
siąc z którego wynika, iż bojkot towarów nie- 
mieckich poza nielicznemi wyjątkami jest ściśle 
przestrzegany przez wszystkich kupców żydow- 
skich. 

Po dłuższej dyskusji uchwałono niesolida- 
ryzujących się z bojkotem kupców, karać w na- 
stępujący sposób: koło firm tych będą usta- 
wiane dyżury członków komitetu, zadaniem któ 
1ych będzie wzywanie publiczności do omijania 
sklepów nieprzestrzegających uchwały komitetu 
bojkotowego. (K). 

ŻYDOWSKI SAD: SPOŁECZNY 
PRZECIWIKO NIEDOZWOLONEJ OPE- 
RACJI. — W sobotę stamanmiem „Towanzy- 
stwa Ochrony Zdrąsiia ludności żydow- 
skiej” odbył się w Małej Sali Miejskiej 
Sąd Spolecmy mad miedozwolonym zabie- 
giem przerwamia ciąży. 

Na ławie oskarżonych zasiadły: |boga- 
te dama z (towarzystwa; żoma rzemieślni- 
ka oraz mobotmica. 

Po słowie wstępnem przewodniczącego 
p. dr. Szabada mozpoczęła się ożywiona dy- 

*kusja; w: której wzięli udział wybitni le- 
karze wileńscy. 

Późmo w: mocy tryfbumał w osobach leka- 
rzy: dr. Szelada, Perelmana i Gienszowi- 
cza wyniósł wyrok potępiający operację 

-pędzenia płodu, uwzględniając jedymie 
pewne okoliczności matury materjalnej i 
społecznej, przy których zabieg ten powi- 
niem być 'tołlerowany. 

IW! wymiku dyskusji potępiono również 
t.aw. wolną miłość. (k) 

TEATR I MUZYKA 
— TEATRY MIEJSKIE ZASP W WILNIE. 

Teatr Letni w ogrodzie Bernardyńskim. Wy- 
stępy znakomitej artystki Teatru Poznańskiego 
jadwigi Zaklickiej — budzą coraz większe za- 
interesowanie publiczności wileńskiej. 

Dziś, we wtorek 6 bm. o godz. 8,15 pełna 
humoru i dowcipu, doskonała komedja Stefana 
Zagona pt. „Džimbi“, w której urocza i pełna 
wdzięku bohaterka sztuki Jadwiga Zaklicka kun 
sztem swej gry i swą egzotycznością skupia za- 
interesowanie widzów. 

„Džimbi“ — to koncertowa gra naszego 
zespołu i artystyczny sukces dekoratora Ma- 
kojnika. 

W przygotowaniu wspaniała, szampańska 
komedja „Roxy“. 

„Mademoiselie" na prowincji. Wileński Te- 
atr Objazdowy gra dziś we wtorek 6 bm. w 
Postawach, jedną z najpiękniejszych sztuk 
współczesnych — świetną komedję Devala —- 
„Madėmoiselle“, we środę 7 bm. w Głębokiem, 
we czwartek 8 bm. w Królewszczyźnie. 

„Mademoisełle* na wszystkich scenach eu- 
ropejskich cieszyła się rekordowem powodze- 
niem, a w Stałym Teatrze Objazdowym otrzy- 
małą pierwszorzędną obsadę, złożoną z najwy- 
Litniejszych sił Teatrów Miejskich ZASP w Wil 
nie, w osobach pp.: I. Ładosiównej, J. Braunó- 
wnej, S. Wiesławskiej, St. Grolickiego, W. Neu- 
belta, Z. Elwickiego, ,J. Budzyńskiego, Zonero- 
wej, W. Pawłowskiego. Reżyserja dra Ronard - 
Bujańskiego. Dekoracje W. Makojnika. 

Teatr muzyczny „Lutnia*. Pożegnalny wy- 
stęp H. Makowskiej. Ostatnie przedstawienie 
operetki. Dziś grana będzie po cenach propa- 
gandowych po raz ostatni ciesząca się wielkiem 
powodzeniem świetna komedja muzyczna O. 
Straussa „Kobieta, która wie czego chce” w 
pierwszorzędnej obsadzie scenicznej. Będzie to 
ostatnie przedstawienie zespołu operetkowego 
przed wyjazdem na gościnne występy do in- 
nych miast. Również w dniu dzisiejszym poże- 
gna Wilno czarująca artystka Helena Makow- 
ska. Celem udostępnienia dzisiejszego widowis- 
ka szerszej publiczności, ceny miejsc wyznaczo- 
no propagandowe. 

jutrzejszy wieczór H. Ordonówny w „Lu- 
tni*. Jutro czarować będzie słuchaczy znakomi- 
ta pieśniarka Hanka Ordonówna. 

    

  

WANDA DOBACZEWSKA 

Zwycięstwo Józefa Żołądzia 
Żołądź bał się trochę tego zebrania: 

czuł, że zaczną go na niem piłować o 
marszowe rachunki. Już sekretarz Zarzą 
du, urzędnik powiatowej Izby Skarbowej, 
Zaniewski, napomknął, przy spotkaniu, o 
nadmiernych wydatkach na marsz. Mu- 
siał porozmawiać z Wołłowiczem, sam 
nie wpadłby na to. Zawsze zresztą był 
echem Wołłowicza. A rachunki nie były 
jeszcze uporządkowane. Skądże? Gdyby 
tak siedzięć ciągle w papierach i kwi- 
tach, toby trzeba porzucić wszelką ini- 

" cjatywę, nie wychylać się z ciasnego po- 
dwórka, ogrodzonego paragratami Statu- 
tu. jeżeli marsz ma być godny powiatu 
— musi kosztować trochę więcej, niż się 
pierwotn'* przeznaczyło. A inwestycje 
świetlicowe? Do djabła z inwestycjami 
świetlicowemi! Wszystko się splątalo 
przez tę głupią wileńską pijatykę! A tu 
jeszcze chciałoby się urządzić Święta! 
Tak. Święta. Ale z kim? Z Songinem i 
referentką pracy żeńskiej, starą panną 
Eufemją Buninówną? 

Ta perspektywa do reszty zbuntowa- 
ła Żołądzia. 

— Na to muszę jakoś poradzić, 
powiedział sobie i w wielki czwartek 
rano zagadnął Songina: 

— Słuchaj, Kostek, masz ty rower? 
-— Tak jest, komendancie. } 
— A przejechać się na nim nie miał- 

byś chęci? 

    

, Wydawca: Stanieław Mackiewicz 

Pozostałe bilety nabywać można dziś od g. 
l-tej w ciągu całego dnia. 

Gościna Teatru Polskiego z Warszawy. — 
W piątek 9 czerwca rozpoczynają się w „L.ut- 
ni" występy znakomitego zespołu Teatru Pol- 
skiego z Warszawy. Na czele zespołu Janina 
Romanówna i Aleksander Węgierko. Odegraną 
zostanie po raz pierwszy w Wilnie ostatnia no- 
wość scen paryskich „Jan i Krystyna* sztuka 
P. Geraldy'ego. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

REWJA — Mała kawiarenka 
CASINO Siedem portów — siedem 

dziiewicząt. 
HELIOS — „Orlątko”. 
HOLLYWOOD — „Tajemmiea ? sekre- 

tarki. ; 
— (PAN — Miodowy miesiąc. 
ŚWIATOWID — „Parada miłości". 

ADRJA — Mamdżurja płomie. 
LUX — „Uwiedzioma“. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— WYMUSICIELE NA RYNKU ŁU- 

KISKIM. Banda oszustów i wymusicieli 
grasuje ostatnio wśród straganiarzy na 
rynku Łukiskim, żądając datków i grożąc 
represjami. Onegdaj na tem tle doszło do 
zajść, podczas których zostało pobitych 
trzech handlarzy. Policja dwóch spraw- 
ców ujęła. W związku z tem u władz ad- 
ministracyjaych interwenjował przedsta- 
wiciel drobnych handlarzy, prosząc 0 roz- 
toczenie opieki nad straganiarzami, tero- 
ryzowanymi przez zuchwałych rzezimiesz 
ków. 

— MAŁOLETNI ZŁODZIEJE. Policja za- 
trzymała dwóch chłopców w wieku 15 i 17 lat, 
którzy skradli Józefowi Dornikowi (Pożarowa 
14) wędliny wartości 200 zł. Obiecujący mtło- 
dzieńcy popełnili już szereg innych kradzieży. 

— ZNiS4CZYLA WEKSLE. M. Bergierowa 
(Bosaczkowa 4) doniosła policji, že handlarka 
Elka Bastomska (tńosaczkowa 1) porwała dwa 
wydane przez siebie weksle po 100 zł. Uczyniła 
to w chwili, gdy Bergierowa przyszła do niej z 
żądaniem ich wykupu. 

— ZAJŚCIA W OGRODZIE BERNARDYŃ 
SKIM. W ogrodzie Bernardyńskim pobity został 
przechodzień-żyd. Ostatnio takie wypadki zda- 
rzają się częściej. Należałoby wystawić tam 
stały posterunek policyjny. 

—Umysłowo chora. Na ulicy Archanielskiej 
zatrzymana została umysłowo chora kobieta, 
która widocznie zabłądziła. Skierowano ją do 

szpitala. 
— Alarm pożarowy. Na ulicy Trockiej 16 

zapaliły się sadze w kominie. Pożar zlikwidowa- 
ła straż ogmowa. Powód — zanieczyszczenie 
komina. 

— Krzyżanowski Antoni (Belwederska 32), 
skradł spodnie Szolca Adolfa (Chocimska 42), 
korzystając z tego, iż mieszkanie nie było zam- 
knięte. Krzyżanowskiego - zatrzymano wraz z 
corpus delicti w postaci spodni. 

RZESZA 

— WIYMIANA WARTOŚCI KULTU- 
RALNYCH. — Praca kulburalno: - oświiato- 
wa w swoim matunalniym: pędzie do rozwio- 
ju szuka sobie właściwych dróg i metod. 
Jedmą z tych metod! jest mp. dążenie do wy- 
mieny wartości kulturalmych, doświadczeń, 
wytwonzenia łączności! społecznej między 
zespołami teaitralnemi, szerzej ujmując tę 
rzecz, mawet do. wytworzenia poczucia 
wspólmołty idei i braterstwia między sąsied- 
niemi i daliszemi grupami młodzieży poza- 
szkolnej oraz domosłych ma terenie gminy, 
powiatu, a. w miarę możniości i: dalej. 

"Tego rodzaju zamierzenia realizuje mie- 
szamy zespół teatralmy Oddziału Związku 
'Stinzeleckiego z Mejszagoły, który dnia 
25,5 b. m. gościnnie był przyjęty pnzez Od- 
dział Sirzelecki w Rzeszy i miejscowe 0- 
maz okoliczne społeczeństwio, sympatyzują- 
ee z ruchem strzeleckim. Szt. а- 
nie“ wyjsteywiioma przez Mejszagołę, dała 

świadectwo. dużemu (wyrobieniu sceniezne- 
mu tego zespołu. Jedynie może słabiej iwy- 
konaną 'dkazała: się rola „Stasia”, lecz jas- 
miem przecież jest, że „Nie odrazu. Kraków 
Zbudowamo“ — mutynę sceniczną powoli się 
zdobywa. Dużo «itrakcyjności widowisku 
dały imscenizacje piosenek ludowych, upla- 
stycznione (tańcami i rytmiką, а: wykonane 
z dużym wdziękiem. Tradycyjnie po widor- 
wiisku przy dźwiękach: improwizowanej or- 
kiestry mejszagolskiej ochoczo bawiiono: się 
w miłej atmosferze, zedzieżgając węzły 

przyjaźni i wyzbywając się pamtykular- 
myich, podwórkowych egoizmów. W. maj- 
bliższym czasie Miejszagoła oczekuje po- 
dobnej rqwizytty ze stromy Rzeszy. 

Nadmienić należy, że motorem prace 
kulturalno - oświatowych szezególniej w 
dziedzinie artystycznej w Mejszagole jest 
bezpiecznie tamtejszy zespół nauczyciel- 
ski. Widz. 
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Songin spojrzał  pytająco. 
— Do Lachowicz. Zaprosić 

Kazię do komendy na Święcone. 
Songin roześmiał się radośnie od ucha 

do ucha. Bardzo sprzyjał temu, co w pro 
stocie ducha, uważał za rodzącą się mi- 
łość między Józkiem i Kazią. Kazi rad 
był nieba przychylić i postanowił sobie, 
że byłaby z niej wymarzona tow”rzyszka 
dla kochanego zwierzchnika. 

— Gospodarna, a dobra, a śliczna, — 
myślał, mknąc rowerem boczną ścieżką, 
wzdłuż szosy. Darmo, że biedna nauczy- 
cielka, ależ i on nie z panów.. poco jemu 
jaśnie panienka.. koło niego pochodzić 
należy, ciężką pracę umilić, a już Kazia, 
to, jak nikt, potrafi. 

Kazia przyjęła zaprosiny z niebywa- 
łym entuzjazmem. Ani na mgnienie nie 
zmąciła jej radości myśl, że, właściwie, 
ukochany powinien raczej do niej pizyje- 
chać, albo przynajmniej, po nią. Tak bar- 
Gżv się cieszyła, że nie zauważyia, jak 
sposępniał Michaś Kunicki, gdy mu / t50- 
wiedziała, że w Świetlicy na święconem 
nie będzie. Nic jej było do cudzych zmar 
twień, gdy sama promieniała. 

Pewna trudność wynikła z dostaniem 
się do miasta, niepoczciwy Michas w ręcz 
odmówił furmanki, motywując tem, że ro- 
dzice chcą jechać do parafji na rezurekcję 
Na szczęście znalazła się jakaś gospody- 
ni, co miała spóźnione interesa w powia- 

pannę 

POSIEDZENIE RADY 
SKIEJ, — W dniu 8 bm, odbędzie się jpo- 

siedzenie Rady Miejskiej o następującym 

porządku dziennym: 
1) Przyjęcie protokułów posiedzeń Ra- 

dy Miejskiej m. Grodna. Nr. 4-79 i Nr 
5-89 z dmi 29 i 30.III 1933 + 

2) Przyjęcie umowy teatralnej na. se- 

zon 1933—34. 
3) Sprawozdanie z czynności Wydzia- 

łów Magistratu m. Grodna za r. 1932—33. 
4) Zatwierdzenie szczegółowego planu 

zabudowy pomiędzy ul. Łososiańską i 
Niemnem. 

5) Przejęcie mostu kołowego na Niem- 
nie przez Gminę m, Grodna. 

6) Zaciągmięcie pożyczki 20.000 zł. w 
Banku Gospodarstwa Krajowego na budo- 

wę domów dla. bezdomnych i bezrobot- 

nych. 
7) Udzielenie pozłwiolenie: ma budowę do 

mów drewnianych w dzielnicy murowanej 

dla Jakubowskiego Józefa i Citlki Józefa. 

8) Udzielenie tymczasowej koncesji na 

prowadzenie miejskiej komunikacji auto- 
busowej Ryszamdowi Jahołkowskiemu. 

9) Nadanie obywatelstwa wymiemio- 
mym osobom: Poralli Pelagja,  Czernów. 
Aron, Umiński Mikołaj, Tumańska Marja, 

Zuczonków Andrzej, Łukaszewicz Hipolit. 
10) Rozłożenie ma raty kosztów kura- 

cji w Szpitalu Miejskim Olgi Pieregut i 
Chaima Arkima. 

11) Interpelacje. 
— ROZDANIE DYPLOMÓW. W sali po- 

siedzeń Sejmiku Powiatowego odbyło się roz- 
danie dyplomów z ukończenia kursu przeciwga- 
zowego, zorganizowanego przez Powiatowy Ko 
mitet LOPP. Wręczenia dyplomów dokonał sia- 
rosta powiatowy Drożański, jako przewodniczą- 
cy Pow. Kom. LOP i PG. 

— ZESPÓŁ TEATRU MUZYCZNEGO 
„LUTNIA* W GRODNIE I BIAŁYMSTO- 
KU. — Zespół wileński teatnu muzycznego 
„Lultmia“, w składzie 38 osób, wyjeżdża 
ma. (kilkudniowe występy do Grodna i Bia- 

łegostoku. Repertuar w Grodnie: 8.6 --- 
„Kobieta, która wie, czego chce", z H. Ma- 
kowsiką, 9.6 — „Peppina* z M. Gatwietli i 
10.6 — „Kobieta, która iwie, czego chce". 
W Białymastoku w aiedzielę 11.6 -— dwa 
przedst:wienia: popołudniu o g. 4-ej po 

cenach zmiżonych — „Peppina”, . wieczo- 

rem „Kobieta, która wie, czego chce". 
— W KINIE „PALACE“. Niewątpliwie du- 

żą sumę pieniędzy zebrałby osobnik, . któryby 
i awiał na seanse do „kina*(!) „Palace”, 

    

  

  

wypożyczając maski przeciw zanieczyszczone- 
mu powietrzu. W budzie gdzie dawniej był ma- 
lutki „cyrk-balagan“,. mieści się obecnie. pla- 
cówka kulturalna, zwana kinem. Samo położ 
nie tej z desek skleconej budy (nad rynsz 
kiem), i wentylatory, które nie pracują, (właś- 
ciwie tylko jeden nie pracuje), niskie ceny (30 
gr.), „charakterystyczne'* obrazy pociągają do 
tego kina publiczność dość ubogą, która sku- 
piając swą uwagę na obrazie zapomina o 
„wszystkiem*. Wobec takiego stanu rzeczy, 
wskazanemby było, by takie „kino jak „Pala- 
se' uruchomiło swój drugi wentylator, a nawet 
zainstalowało jeszcze z pięć. 

— PRZYJACIELE DROBIU. —- Jacyś 
niezmami osobnicy skradli na szkodę Nata- 

Iji Górskiej (Sienkiewicza 1) 5 kur, co ob- 
lieza poszkodowainia. mai 15 zł. „Przyjaciół 

diiobim“ poszukuje polieja. 
— POPROSTU NABRAŁ. — Wasi- 

lemski Aleksander m-c Skidla, kupując u 
Goldberga Chone (Orzeszkowej 19) aku- 
mulator, został oszukany przez tegoż Gold- 
berga, 0 czem zameldował ma Posterunku. 

— NAJŚCIE NA MIESZANIE. — W 
dmiu wczorajszym do mieszkania Szunej- 
ko Józefa (Zbożowa 22) wiiaremęło kilku 
osobników, którzy zabrali rzeczy i 20 zł. 
gotówką. Dochodzenie prowadzi posteru- 
nek P. P. 

— PRZYWŁASZCZBNIE. — Karysiej 
Kazimierz (Białostocka 168) zameldował 
o przywłaszczeniu na jego szkodę roweru 
firmy „Diirkopp” przez Wosziko Jana (Na 
mufowicza 24). 

Džwiekowe kino „APOLLO“ 
DOMINIKANSKA 26. 

Arcydzieło najwyższej miary o rewelacyjnej 
kreacji gwiazd: GRETA GARBO jako kurtyza- 
na przy współudziale CLARKA GABLA w fil- 

mie pt. 

LITEDNA LENNY 
jako nieślubne dziecko! jako utrzymanka mil- 

jardera! jako narzeczona zazdrosnego! 

Wstęp od 50 gr. 
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towem mieście. 
Kazia obrachowała starannie swoje 

mizerne grosze, szarpnęła się i upiekła 
mazurek królewski. Dołączyła do tego 
duże koło kiełbasy, podarek którejś ucz- 
niowskiej matki i cieszyła się, że i ona 
z pustemi rękoma nie przyjedzie na świę- 
cone. 

Przyjechała w Wielką Sobotę po po- 
łudniu i zatrzymała się u referentki pra- 
cy żeńskiej. Była to stara panna, poci- 
chu uwielbiająca komendanta i grzeją- 
ca zwiędłe serce przy jego zdawkowej, 
głównie organizacyjnemi względami spo- 
wodowanej, życzliwości. 

Wszystko w czasie tych Świąt szło na 
rękę Józkowi i Kazi. Starosta wyjechał 
na wieś, a za nim, jak wymiótł opróżaił 
się cały urząd starościński. Uciekał — 
gdzie kto mógł, nawet Bóboczka znalazł 
jakiś przytułek. Po ogołoconem ze znajo- 
mych miasteczku, można było chodzić 
bezpiecznie, bez obawy wywołania nie- 
potrzebnych komentarzy. 

Referentka pracy żeńskiej, panna Eu- 
femja, zajęła się przygotowaniem święco- 
nego dla „Strażaków*, ta praca póchło- 
nęła ją całkowicie. Songin był niezrów- 
nany: usuwał się dyskretnie, znikał bez 
śladu, gdy tylko czuł się zbytecznym, zja 
wia się, jak z pod ziemi, gdy był potrzeb 
nym, a zawsze z jednakowym poczciwyim 
uśmiechem od ucha do ucha. 

Kazia prześniła najcudowniejszy w 
świecie dwudniowy sen. Każda chwila 
była szafirowa i złota, każda pełna nie- 
zgłębionego, tajemniczego znaczenia. Ka- 
zia nie potrafiła już nigdy potem  przy- 

SI AAA AG ОНО ВЕО Asosa ALI V As 

Ds „SLOWO“ Drukarnia 

    

   

  

Dziś premjera! — Najwspanialszy epokowy film prod. francaskiej reżys. TURŻAŃSKIEGO 

"ORLATK „М Protektorat nad tilmem łaskawie przyjąć raczył J. Eksc. Ambasador Francji Juljusz Laroche. 
Seanse o 4, 6, 8 i 10.15. — W dni świąteczne od g. 2-ej 

według Edmunda Rostarda. 

(eny 28 ŹORE: 
miłosne dzieje na 1 sesns 

gm Napoleona | | 7" 40». 
Parter 70 w. 

Wiecz. od si gr 

  

Ostatnie dni! Wielki 
rewelacyjny pregr.: 1) 

„CN 
Satyra na zmerykańską prohibicję 

„7 Portów — 7 dziewcząt = siezrównsnym Jihtem Giliberem 1 Wallate Bztiy. 
3) Katastrofa Sterowca „Akron“. Komedja rysunkowa Flejszera. Cany zniżena. 

te fum „Piyg Sobowi.* w 1G 
akt. zEl. Brendelem w r. g. 

  

  

Dziś ostatni dzień! 

  „PAN“ „« CHARLIE ratuje Europę 
wywołująca nieprzerwane huragsny śmiechu 

Świetna komedja CHARLIEGO Następny pregram wielki proces, fiłm niezwysłych po- 
wikłań sytuacyjnych p t, 

SKARŻZONA” 
znanego psychologa Mauricea Teurnaura. 

  

Dziś 

premjera! Holly Kod TAJEMNICA? sekretarki 
W rol. gł: CLAUDETTE COLBERT i GEORGE METAXA. 
  

„LUX „UWIEDZIONA” 
Tragedja nwiedz. dziewcz. sprzed, do domu schadz. i niewin. oskarż o zabójstwo. Nad pr: Wspaniała rewja kolorowa. 

Dzis wielki polski 100 proc. dzwiękowiec p. i. 

ś W rol. ei. MARJA MALICKA, Krystyna 
Ankwicz, Zbyszko $awan, Kazimierz 

Janusz Stępowski i in. 

  

Światowid| Parada   
Dziś!Nsjpiękniejsze arcydzieło dźwiękowego ekranu p. t. 

miłości 
  

Radje wiieńskie 
wtorek, dnia 6 czerwca 1933. 

11,40: Przegląd prasy, kom. meteor. czas. 
12,05 Audycja dlo pobor. (muzyka). 
13,10: Aud. dla dzieci szkół powsz. gm. 

Powurak. 
14,45: 
12,15: 
15,25; 
15,35: 
15,50: 
16,25: 
16,40: 
17,00: 

18,00: 
odczyt. 
10,45: Muzyka taneczna (płyty). 
18,40: Wiad. bieżące. 
18,45: „Hervoik Europy* odczyt litewski. 
13,00: Wil. kom. sportowy. 
18, 

nego Krzyža“ pogadanka. 
19,30: Humor na „Polonji“ teljeton. 
19,45: Pras, dz. radį. 
20,00: O operze „Chopin“ pogad. 
20,10: Trans. z Teatru Wielkiego („Ci:0- 

pin“ opera). 
23,00: Muzyka taneczna. 

Czajkowski—Symionia (płyty). 
Giełda rolnicza. 
Radjowa gazetka rzemieślnicza. 
Wśród książek. 
Koncert dla młodzieży (płyty). 
Odczyt dła nauczycieli, 
„O fotograiji górskiej" odczyt. 
Koncert muzyki szwedzkiej 
„Przed sezonem żeglarskim na mo- 

rzuć 

    

B. ŁOKUCIEWSKI 
SKŁAD MEBLI 

Został przeniesiony de nowego obszernego 
lokala w tym samym domn przy ulicy 
WILEŃSKIEJ 23 (za apieką). Poleca wielki 
wybór mebli stylowych i innych. Tanie me- 
ble koszykowe. Galanterja drzewna. Sprze- 
daž na bardzo dogodoych warunkach, Upra- 
sza się Sz. Klijentelę do obejrzenia sklepn 
nie obowiązując do kupna przedmiotów. 

A" oby gl gl p gl й а О да н К 

Ho DPEASJOMT w AMORIEJKORIE 8 
nad 

ŚWITEZIĄ 
WANDY KULWIEĆ FRYDRYCHSOWEJ 
otwarty będzie od 15 czerwca, — Pokoje 
słoneczne, wspólny salon i taras, bibije- 

4 teka, pianino, kuchnia wiejska, posiiek 
4 razy dziennie. Doskonała kąpiel, anto. 
Dojazd z Baranowicz lub Nowogródka 

r antobusem. Ceny 350, 4.— i 4.50 w za a 
leżności od pokoju, — Poczta Walówka 

1 kolo Nowogrėdka, Ardrzejkowo |] 

о еа tm ini zn Na NI UNI is Tr 

ŻĄDBAJCIE 
we wszystkich aptekach 

składach aptecznych znane 
średka ed edcisków 

Prow. A. PAKA. 
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pomnieć sobie treści rozmów, które wów 

czas prowadzili oboje. Zapewne były to 

rozmowy pozbawione głębszego znacze 

nia... zapewne nic ważnego nie zostało w 
nich wypowiedzianem, ale dla Kazi, każ- 
de słowo miało swój ukryty, tajemniczy 
sens, zawarty wtonie głosu, w uśmiechu, 
w spojrzeniu... I Kazia uwierzyła świę- 
cie, że między nią i Józkiem zawiązała 

się już nić, co to przez całe życie zupeł- 

nie zerwać się nie da, co, nawet stargana, 

wlecze się za człowiekiem i przeszka- 

dza, boli za każdem pociągnięciem. 

A Józek czuł się poprostu bajecznie. 
Na całe dwa dni postanowił sobie odrzu- 
cić wszystkie troski i nie myśleć 0 ni- 
czem innem, prócz tego, że mu dobrze. 

Kazia podobała mu się szalenie, jak żad 

na kobieta dotychczas. Drżał z niecierpli- 

wości, gdy nie mógł być z nią sam, cało- 
wać jej i tulić. A ona wyglądała rzeczy- 
wiście bardzo ładnie. Podstroiła się jak 
mogła i umiała, chodziła cięgle z wio- 

sennemi kwiatami we wosach i zlekka 

podniecona alkoholem, bo przecie to by- 

ło Święcone. Józek postarał się o godne 

uczczenie swoich gości, a panna Euiemia 
zrobiła o wiele więcej, niż od niej zale- 

żało. 
Fotograija Zoni spała przez ten czas 

na dnie szuilady, a sama Zonia znikła ze 

świadomej pamięci Józka, chwilowo wpra 

wdzie, ale, zato, doszczętnie. 

Songin i panna Eutemja, na wieczor 

nych spacerach, rozmawiali stale między 

sobą i do zakochanej pary odzywali się 

tylko wyraźnie zagadnięci. 
Drugiego dnia Świąt, 

  

wieczorem, 

   ai Assia B O Z л, 

: „Cel i znaczenie Polskiego Czerwo- 

„tai NA A SK asi E AO ei AA 

          

     

    

450 I. P. 
НУ Wodnej 
do wykorzystania 

AJ 

   

   
    

  

Lekarze RGADŁOKDAAADACAOWEA: 

—uu KUPNO 
DOKTOR aw 

Zeidowicz — — — — — — — 
Choroby skėrne, wene- Kupię 
ryczne, narządów mo- dąb, jasion, wiąz (go- 

czowych. ba) w klccach lub na 
od 9 do 1 i od 5 do 8 pniu, Wilno, Zamkowa 

wieczorem. Ul. Mickie- 16 m. 3. Wacław Janc- 

  

wicza 24. wicz, 
DOKTOR AE r 

ZELDOWICZOWA MW oTOCYKL 
kobiece, weneryczne — Douglas i rower z mo- 
narządów * moczowych torkiem sprzedim. — 
od 12 — 2i od 4—6 Kolejowa 64 — 2 przy 
ul. Mickiewicza 24 — dworca. 

tel. 277. - -- 

zi. 1180 
pozbędzie się każd 

    

*|, buty dziarkOWANE 21 z. 

OBUWIE LETNIE 
BREZENTOWE. 

WIELKI %YBÓR. 

W. NOWICKI 
Wilno, Wielka 30 

    cierpienia, bólów, 
piekoty nóg 

y nabywając 

eleganckie z niepiekącej skóry bardzo wygodne i higjeniczne 

15 -'|. buy plecione z: 15 
Modne sandałki 390] tylko w polskiej |Dam.wiatrówki 10 80 
Śliczne opanki 14.60] wytwórni obuwia |Dam. prunelki 

Przecudny śpiew — Kulisy dworów monarszych — Niespotykany prze- 
pych wystawy — W rołach głównych najsławniejsza para kochanków 

ekranu 

_Jeanette Mac Donald i Maurice Chevslier. 
LETNISK© 
PENSJONAT 
lasy, rzeka, sporty — 
radjo etc. Dowiedzieć 
stę mi. Zarzecze 16 m. 
17. od 3 do 5. 

POKÓJ 
LETNISK6G 

lub dwa, z dużą wersu 
dą, obok lasu, do wy- 
najęcia tanio. Zakret — 
ul. Letnia 6 m. 1. Do- 

KADA AAA AAA ы 

Lokale 
FEPTVYTYWYYPTYYJWYTY 

MIESZKANIE 
5 pokojowe 

w ogrodzie świeżo od- 
remontowane suche i 
słoneczne z wygodsmi 
DQ WYNAJĘCIA 
Popowska 15 m. 1. 

Poszu' ują letniska wiedzieć się od godz. 
w majątka z caikowi 12 do 5 po poł. 

tym otzymsdiem o NSS A 

pierwszorzędnym dia 5 
osób; wymagane Sos: 
nowy las, rzeka i te- 
nis. Oferty kierować: 
inżynier Walkowski 
Głębokie. 

Tanie letnisko 
1 12 pok. do wynajęcia. 
Blizko Wilna, miejsco- 
wość prześliczna rzeka 
i las tuż koło domu — 
Pokoje słoneczne Ślicz- 
ne z werandą i kuchnią. 
Dowiedzieć się proszę 
w Administracji „Sło 
wa* Zamkowa 2. 

LETNISKO 
nad Naroczem. (1 i pół 
klm,) ładnie położone 
las. Intormacje: Boni 
traterska 2 m. 4 Kazi- 
miera Lepichjns. 

Emerytowana  nau- 
czycielka gimnazjem z 
ukofczsnem konssewa- 
torjum pragnie е- 
chsć na P ag 
lekcje trancuskiego i 
muzyki. Wiadomość w 
Admlnistracji Słowa dla 
W. K. 

—ABAAAARA NIRO 

POSZUKUJĄ 
PRACY 

WYYYWPYWYTYTYW 50 

DOŚWIADCZONA 
— wychowawczyni —. 
z dobrym akcentem gol 
skim poszukuje posady, 
przy dzieciach.  Posia- 
da świadectwa. Dąbro- 
wskiego 12 m. 3. 

  

Ochmistrzyni 
wykwalifikowana, zna 
się dobrze na kuchni. 
Wyrób masła na sprze- 
daž. Uczciwa pracowita 
Skromne wymagania. — 
Nieświeska 16 — В. 

PILNOWAĆ 
MIESZKANIA 
zgodzę się za skremne 
wynagrodzenie — po- 
siadam referencje. Pil- 

sudskiego 29 m. ' 
4—6. 

Letniska w Anielinie. 
Miejscowość sucha, ma- 
lownicza. Las sosnowy, 
rzeka. Tenis, siatkówka 
krokiet, radjo. O wa- 
runkach Słowackiego 16 
m. 6, tel. 13—69, 

5 „1180 

  

   
— — оан вн Że 

Młody, uczciwy 
chłopiec 

(skończone 5 oddz. szk. 
powsz.) prosi 6 jską- 
kolwiek pracę, -—— Ądrei 
Wiłkomierska Ne 117. 

5.90 
MODNE PANTOFLE 

RANNE, 
NISKIE CENY. 

  

  

wileńskie Koncesjonowane 

Kursy Samochodowe 

i motocykiowe 
Zapisy i informacje zauł. Bernardyński 8 w godz. 

10 — 13 i 16 — 20 

Ро!есэту 
miłosierdzia  Czytelni- 
ków wdowę z 9-letnią 
córeczką. Ostatnia nę- 
dza. Dziecko, szykuje 
się do pierwszej Ko- 
munji św., niema co 
włożyć na siebie, Ofiary 
przyjmnje Administrac, 
„Słowa” dla S., B.   

  

wszyscy czworo byli na Zamkowej Gó- 

ze. Księżyc świecił jasno i stare ruiny 

rzucały przed siebie czarne, wyrażne cie- 

nie. Józek i Kazia zanurzali się raz po 

raz w te cienie, jak w chłodną kąpiel i 

ginęli dła oczu. 

  

Panna Eufemja i Songin usiedli so- 

bie na murku, niedaleko szczątka bramy, 

wyolbrzymionego przez księżycową po- 

światę. Panna Eufemja wzdychała cichut- 

ko i patrzyła na daleką, szeroką równi- 

nę, sięgającą od stóp Góry Zamkowej, aż 

tam, gdzie wzrok nie mógł dosięgnąć. 

Panna Euiemja nie lubiła księżyca: nigdy 

się tak nie złożyło, by miała zkim przy 

nim pomarzyć, więc rozdrażniał ją zaw- 

sze i smucił, ilekroć wytoczył się tak, 

błyszczącą gładką pełnią na puste i wy- 

sokie niebo nocne i wzywał cichym: bla- 

skiem do ukojenia tęsknot, których nie 

można było ukoić. 

Songin popatrywał z ukosa na dziel- 

na reierentkę, na jej chudą, żylastą 52у- 

ję, wychylającą się nadaremnie z białego 

kołnierzyka... na jej wysokie czoło, bez- 

barwne włosy i anemiczne, zaszerokie 
usta, przecinające miękką szparą twarz 
zwiędłą i » żółtą.” Popatrywał i, także, 

wzdychał. Nie wiedizai absolutnie, o 

czemby z nią rozmawiać wobec ruin, księ 

życa i migotliwych, ruchomych cieni, tań 

czących po srebrnej mgle. W tych roman 

tycznych warunkach, trudno jakoś na- 

wiązać do spraw służbowych... a długo 

milczeć.,, też nie wypada... W ciężkim 

kłopocie, Songin, pierwszy raz, od chwili 

zaciągnięcia się do Straży Granicznej, 

    

pozwolił sobie, w duchu, zakląć na ko- 
mendanta. i 

Kazia szła obok Józka wąziutką ścież- 
ką, po zboczu góry, i by nie spaść 
urwiska, musiała oprzeć się o miłego ca- 
łem ciałem. Rozmawiali zniżonemi głosa- 
mi, mówiąc sobie nawzajem: „ty, bo już 
tak się samo utarło, przez Święta. 

— Trzeba mnie kochać, — mówił ci- 
cho Józek. — Tak mi dobrze z twoją 
miłością, Kazieńko maleńka, tak mi cza- 
sem potrzeba ciepłego, kobiecego serca. 

— Nie masz innego, tylko moje? — 
pytała Kazia, zaglądając mu zbłiska w 
oczy. 

— Takiego prostego, serdecznego, 
niewymagającego, jak twoje — nie mam, 
— stwierdził Józek z giębokiem przeko- 
naniem, szczęśliwy, że nie potrzebuje kła 
mać. Kazia wzięła tę odpowiedź z najlep- 
szej strony, więc przygarnęła sięę jeszcze 
mocniej i szepnęła jeszcze ciszej: 

— ja ciebie nigdy nie przestanę ko- 
chać i, wszędzie pójdę za tobą, i wszy- 
stko zrobię, co każesz. 

Tyle było podświadomej namietno- 
ści w jej szepcie, że Józek złąkł się 
mgnienie. Jutro, jasne, odarte z ksi 

wej mgły — jutro, wraz ze wszystkiemt 

konsekwencjami marzeń, mignęło mau 
przed oczyma. Pomyślał, jak krótkie są 
chwile bezinteresownego oddania i po- 
wiedział gorzko: : 

— Wy wszystkie tak mówicie, zanim 

z 

  

  

   

się nie ziękniecie o przyszłość. ]a ia 
znam. 

Kazia poczuła łzy w oczach Z žalų 

nad jego niewiarą. 

Redaktor w/z Witołd Tatarzyński 
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