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BARANOWICZE — ul, Szeptyckiego — A. Łaszuk.. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 14 Księg. W. Włodzimierowa. 

GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

HORODZIEJ — Księgarnia Kol. „Ruch”. 

KLECK — Sklep „Jednošė“. 

2 ŁIDA — ul. >uwalska 13 — S. Mateski. 

ŁUNINIEC — Księgarnia Kol. „Ruch*. SŁONIM — Księgarnia ]. Ryppa ul. Mickiewicza 10. 

MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“ SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 

WiLKO, Poniedziałek 26 czerwca 1933 r. 
MIORY — Ejdeiman i ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin — Biuro gazetowe ul. 3 Maja T. 

Wilno, Zamkowa 2, Otwarta od godz. 8 do 4. Telefony: Redakcji—17-82. Administracji 228. 

DRUJA — Kowkin. > 

OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. й 

PODBRODZIE — al Wiłeńska 15 T. Gurwicz 3 
PIŃŚK — Księgarnia Polska — St. Bednarski # 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. ‘ 

STOLPCE —- Księgarnia T-wa „Ruch“ * 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskiego. i SZARKOGWSZCZYZNA, M. „Mindei, sklid apte y. 

NOWOGRODEK — Kiosk St. Michalskiego. ! WOŁOŻYN — Liberman, Kiosk gazetowy _ 
N.-ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch* i WARSZAWA — Kiosk Ksieg. Kol. „Ruch“. : Kedakcja i 

| 
р 
| 
Е 
: 
| 

    

Administracja: 

= 

FRENUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu, lub z 

przesyłką pocztową 4 zł. zagranicę 7 zł, Konto czekowe PKO 
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Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. I 

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administra- i 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. į 

Kardynał Hozjusz 
Wielki czas wskrzesić żywą pamięć niejszych swego czasu obradach kości 

wielkiego księcia-biskupa ' warmijskiego, nych i politycznych: na synodzie w Pioti 
wielkiego kardynała, jednego z najdziel- kowie 1551) choć nie był. obowiązany, 
niejszych biskupów polskich, męża, któ- gdyż podlegał jako biskup  warmijski 
ry swoim umysłem i pracami górował wprost Rzymowi), i Sejmie 1565, na Sej- 
nad swoją epoką, bez poznania którego mie w Parczewie 1564, Lublinie 1569, 
nie zrozumiemy Polski wieku XVI. służąc we wszystkich sprawach swoją 

Wskrześmy w czasach zamętu pojęć światłą radą królowi i obradującym sta- 
religijnych biskupa, którego słusznie nóm. Dbając o podniesienie szkolnictwa, 

i sprowadza w 1565 r. do Polski jezuitów, 
którym funduje kolegium i oddaje w za- 
rząd seminarjum duchowne diecezjalne 
w Brunsberdze. Jako wierny syn Ojczy- 
zny wspierał w Rzymie. polskie pielgrzym 
ki, rozpoczął budowę kościoła św. Sta- 
nisława i założył dom gościnny polski. 

Hozjusz kochał swoją Ojczyznę, sta- 
rał się o jej szczęście i świetność, czuł 
wielkie przywiązanie i miłość do króla i 

do rodu panującego Jagiellonów, był do- 
radcą króla i królewicza. Z gorliwą służ- 
bą Kościołowi i sprawie religii umiał tak 
pięknie połączyć wierną i owocną służbę 
państwu polskiemu i rodzinie królewskiej. 

To prawdziwy kapłan-obywatel. 
Nie do przeniesienia” zwłok, w opinii 

świętości zmarłego, wielkiego kardynała 
z prastarej bazyliki Najśw. Marji Panny 
za Tybrem z Rzymu, lecz do przypomnie 

nia jego zasad i świetlanych czynów. 

winno się walnie przyczynić i miasto sto- 

łeczne Wilno. Wszak tutaj (gdzie ojciec 

jego był horodniczym i mincarzem litew- 

skim) lub też niedaleko stąd w majątku 

Bezdanach stąd na Litwie Besdaniusem 

lub de Besdaiis nazywanym (patrz A. Mi 

EEK ckiewicz, Pisina t. VII, str. 157, wyd. 
intrepida“ uratowała Polskę od zalewu 1858 r.). Tutaj w Wilnie spędził swe mło 

retormacji, katolickości naszej Ojczyzny *qzieńcze lata, tu u domowników odebrał 
od mrzonek sekciarskich narodowego ko średnie wykształcenie, tu w 1527 r. otrzy 

ścioła, wzbudzimy obrońcę objawienia mał od króla dwa beneficja: wileńskie i 
Pisma św.,, tradycji i powagi nauczyciel- trockie; losami Wilna żywo się intereso- 

skiej Kościoła, wskrześmy obrońcę celi- wął przez całe życie, jak świadczy jego 
batu duchowieństwa, Komunji św. wier- korespondencja z sławnym wójtem wi- 
nych pod jedną postacią, powagi Stolicy ! 
Apostolskiej i jej siedziby w  Rzymiie, — 
Wskrześmy autora książki Conicssto Bezdany gniazdo 

Bezdany, pow. wileński, wieś i majątek 
przeważnie do niedawna leśny (w 1880 roku 

fidei catholicae christianae', w którego 
dziełach znajdziemy prawowierność i na- E AL i aj: pac NEC 

maszczenie pism Ojców Kościoła, olbrzy Giiej, mad rzeka Wilją, o 24 wiorsty od Wilna. 
mią erudycję, siłę argumentacji, silną pod Majętność ta, jak świadczą dokumenty z 

porę i odprawę przeciwko dzisiejszemu archiwum dawniejszego dziedzica Ignacego Ło- 

sekciarstwu, odgrzebującemu stare błę-e pacińskiego *, nadaną została (dn. 4 listopada 
dy, oprzyjmy się na tej „kolumie wiary*, 1880 r.) przez Zygmunta I króła Polskiego Ulry 

с й * A . kowi Hozjuszowi, horodniczemu  wileńskiemu, 
człowieka wielkiego, nieskazitelnego Cha gjęy wiekopomnej pamięci Stanisława  Hozju- 

rakteru, którego życie jednym służyło za sza. Od tej posiadłości (jako prawdopodobnie 
wzór, a drugim za wyrzut. Oby duch je- a z AO > e: = 

i głos Ai й ius Hosius rz A. Mickiewicz, Е 

2 „Palaja S > aż RE „ki t. VII, str. 157, wyd. Merzbacha z r. 1858). Po 
ziesiejsze Spoleczenstwo wpływ, |aKi zgonie Ulryka odziedziczył Bezdany młodszy 

wywierały za jego życia! syn jego Jan, a po nim syn tegoż Ulryk Ho- 
Wzbudźmy wielkiego psychologa. zjusz, który dnia 1 marca 1605 r. sprzedał Bez- 

który znając duszę polską, że nic z nią dany za 5.000 zł. księdzu Wilczopolskiemu, ka- 

przemocą, narzucaniem się nie da się nonikowi wileńskiemu. S a peta po- 

ы У twierdzona z króla munta jegoż 
zrobić, używał metody łagodnego prze- аша i roku. > 
konywania, dowodzenia i jednania ser- W kilka lat potem dnia 5 września 1609 r. 

cem. ksiądz kanonik Wiłczopolski pomienione dobra 
SZAŁ " Š£ darował ojcom įjezuitom kolegjum Wilenskiego 

Wskrześmy 1 par a T i akt darowizny zeznał na rokach trojeckich w 

do końca 1563 r. stał na Soborze TY Wilnie, Odtad pozostawały w ich władaniu až 
denckim na czele episkopatu całego Świa- do kasaty zakonu, 

ta, przyczyniając się do jego odnowienia, Dnia 12 lipca 1774 r., przywilejem króla 

prezydjując na nim i pracując gorliwie Stanisława Augusta, nadane zostały  Bezdany 

nad ustaleniem dogmatów i reformy oby- dziedzicznym prawem Mikołajowi - Tadeuszo- 
> i 5 >| wi - Bernardowi Łopacińskiemu, wojewodzie 

O. az o brzesko - litewskiemu z obowiązkiem opłacania 

Zygmunt August przyjął te postanowie- ną fundusz edukacji narodowej procentów od 

nia na Sejmie piortkowskim w 1565 r., sumy 72.222 zł. 6 gr. 2 szelągów. 2 czasów ro 

iskupi zaraz przystąpili do ich Ssyjskicn wpłatę tę znacznie zwiększono. : 

Ё Ё;Кцсрі] Pasty PZ Ludność płci obojga w 1861 r. wynosiła 184 

g JE „KĘ fitycze osób, wszyscy wyznania rzymsko-katolickiego. 

W czasach zamętu pojęć po! YCZ“ Nadzielono im grutnów podiug manifestu z 19 

nych, osłabienia poczucia obowiązków lutego 1861 r. 400 dziesięcin gruntów ornych. 

względem państwa wskrześmy pamięć o: a aa (w 1880 r.) > ro- 

pl. i В > = in szlacheckiego pochodzenia w charakterze 

AŻ M een dien a ame dzierżaców w obrębie dóbr Bezdany w jednym 
la, wiernego syna mat i ojczyzny. folwarku, jednej wsi i kilkunastu zaściankach 

Czy to na stawiskach sekretarza, CZY na 600 dziesięcinach ornej ziemi i łąk. Reszta 

regenta kancelarji królewskiej, czy to ja- 5.000 dziesięcin paz była w 1880 A 

ko poseł królewski na dworze króla Fer- długo jeszcze potem, puszczą sosnową, w x10- 

Sisi I i ces. Karola V, czy na dwo- zk S pa newer drzewa a 1 
+ - > Р :„ Szty okrętowe gęs e 

е BEE OE EE a O puszcy Bezdańskiej wspomina w swych 

jak najlepiej swoje obowiązki z jaknaj- pgezjach Sarbiewski „Quales Lucisci vel No- 
większym pożytkiem dla swego pań- mencini lucus, Udunve Bezdani nemus“ I Ep. i 

stwa. Naruszewicz, który, jak wiadomo, był probo- 

Talent polityczny Hozjusza i zdolno- 
szczem niemeńczyńskim. (Patrz jego Od. VII 

й KIA Niemenczyn). 

ści dyplomtyczne (które później wyzy” Ignacy Łopaciński ratując resztę funduszu, 
skują papieże Paweł IV, Pius IV) zaja- sprzedaje w 1880 r., znacznie obdłużony ma- 
ini . i jako poseł Zyg- iątek przez jego matkę Dorotę z hr. Moryko- 

śniały w całej pełni, gdy Ja | nich, synowi unickiego księdza prawosławne- 

munta Augusta wobec wspomniany! 5 Kormuowiczowi. Ten odprzedał majątek 
monarchów udaremniał intrygę krzyżaC- sjązakowi,  wasser-polakowi,  Hochsteinowi, 
ką przeciw panowaniu Polski na Pomo- poddanemu pruskiemu, a ten ostatni zbył go 

i 0 wy całkowicie nie zała- Rickertowi, teściowi pułkownika sztabu general 
rzu i choć sprawy ! iskiego (a przedtem  žandarmerji) 
twił, jednak odwrócił na dłuższy czas o. oso sA niemi <ckiego: 

burzę od Polski. . Za jego to staraniem 30) czołebo DIE w SKUKAJOŚ > 

Król V odnowił przymierze # Zygmun- Część Bezdan kupił niejaki Tęczyński, po- 
tem Augustem. Hozjusz, posługując od 

    

   

  

współcześni, dla jego prac pisarskich 
działalności religijnej nazywali „Filarem 
Kościoła”, „Drugim Augustynem*, „Mło 
tem heretyków. 

Wskrześmy biskupa, którego „Fides 

  
chodzenia polskiego rosjanin, który w 1920 r. 

roku 1569 z woli króla i sejmu na dworze został zamordowany w lesie niemeńczyńskim. 

papieskim aż do swej śmierci, nie za- Pewną część Bezdan nabył plenipotent za- 

Ž Е 1 SB rzysłużyć mordowanego mecenas Stefan Mickiewicz, ro- 

niedbywał żadnej BĘ R у dem z Kowieńszcyzny, działacz społeczny i 
się krajowi. : st płomienny mówca i jeden z organizatorów Sa- 

Najważniejszy okres działalności Ho- moobrony wileńskiej w czasie pierwszego naj- 

zjusza dla Polski przypada na lata 1563 ścia bolszewików. Prowadził on życie na b. sze 

: 1569. Hozjusz w Polsce jako bp. chełm ma aa ten sposób wana AR 
RE 8 siais A ; . iewicz przed kilku laty w Rado- 

ski i książę biskup warmijski i senator mit **). y 

wirilista uczestniczył we wszystkich Waž | Syn Tęczyńskiego ożeniony z zrusyfikowaną 

leńskim Rotuńdusem (Mieleckim). 
W  400-letnią rocznicę otrzymania 

przez Hozjusza doktoratu "w Bolonii 
(1534), powrotu jego do kraju i rozpoczę 
cia działalności publicznej winny się w 
pierwszej mierze zainteresować wskrze- 
szeniem jego wielkiej postaci Uniwersy 
tet S. B., 0.0. jezuici, stery duchowne i 
mieszkańcy Wilna. Wskrzesić winniśmy 
w uroczystych akademjach, wydaniu w 
spolszczonych przekładach myśli wielkie 
go księcia Kościoła, biskupa-obywatela, 
wielkiego wilnianina, który dobrze zasłu- 
żył się Kościołowi i Ojczyźnie, którego 
i dzis za wzór postawić można! 

Ks. Edmund Nowak. 

Przyp. aut. Sprawa beatyfikacji świą- 
tobliwego kardynała Hozjusza w toku. 

Do wydobycia z mroków za- 
pomnienia swietlanej postaci dziejowej kardy- 
nała Hozjusza wielce się przyczyniła Akademja 
Umiejętności w Krakowie, wydając w Aktach 
Historycznych, w trzech tomach zbiór jego li- 
stów za lata 1551—1558, w opracowaniu dr. 
Franciszka Hiplera i dr. Wincentego Zakrzew- 
skiego „Hosii epistolae“, Kraków, 1886 i 
1888 r. 

Niedawno ukazała się książka ks Józefa 
Umińskiego. Opinję o cnotach, świątobliwości 
i zasługach Stanisława Hozjusza, Lwów 1932 r. 
str. VIII--240. Dzieło to wyszło w związku z 
przygotowaniami do kanonizacji znakomitego 
kardynała polskiego. 

Natomiast powierzchownie i z pośpiechem 
opracowana książka niemiecka dla upamiętnie- 
nia 350 rocznicy śmierci kardynała przez J6- 
zeia Lortza „Kardinal Stanislaus Hosius* Kóln, 
1934, str. 12-242, niezupełnie odtwarza nam 

osobę i działalność piśmienniczą i religijną kar- 
dynała. Autor nie znał języka polskiego i nie 
wykorzystał źródeł polskich z terenu działalno- 
ści Wielkiego Kardynała, pobieżnie potrakto- 

wał bogate zbiory warmijskie, które miał pod 

ręką. 
Czas już wielki, by uczeni zajęli się wy- 

daniem reszty listów, odtwarzających postać   

duchową Wielkiego Biskupa polskiego i Kar- 

dynala. 

rodowe Hozjuszów 
rumunka podadł zgonu Ojca w 
melancholję. 

Uwaga: Oparłem się przy pisaniu niniej- 
szego na notatkach z archiwum udzielonych mi 
łaskawie przez p. Euzebjusza Łopacińskiego, 
wnuka byłego właściciela Bezdan Ignacego Ło 
pacińskiego. 

pod wpływem 

*) Ignacy Łopaciński był członkiem rządu na 
rodowego na Litwie w 1863 r., o którym z wiel 
kiem uznaniem pisze w swych pamiętnikach 
Jakób Gieysztor, zaznaczając, że był on auto- 
rem odezw rządu narodowego na Litwie, posia- 
dając płomienny i piękny styl. 

**) Mecenas Mickiewicz część większą ma- 
jatku rozparcelował między szlachtą zagrodo- 
wą i włościan miejscowych, pozostawiwszy 50- 
bie pięknie położony młyn z folwarkiem, włas- 
ńość obecnie brata jego. Sam fundusz należy 
do p. Tęczyńskiego. Sprawa jest jednak bar- 
dzo zagmatwana i współwłaścicielami są jecyś 
panowie z Kongresówki i miejscowy bogaty 
izraelita. Działki posiadają jeszcze spadkobier- 
cy zmarłego Rickerta. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz inilimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc „drożej. 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń 
to do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zinieniane dowolnie, Za dostarczenie n-ru dowodowego 20 gr. 

  

Książe Mikołaj Rumuński w Warszawie 
WARSZAWA, PAT. — Dziś w nie- 

dzielę przybył do Warszawy samolotem 
z Pragi Książę Mikołaj Rumuński w to- 
warzystwie dwu adjutantów kpt. Oprisa 
i kpt. Nicołaia. 

Przylot ks. Mikołaja poprzedził przy- 
lot płk. Stoicescu, który wylądował na 
lotnisku warszawskiem © godz. 16. W 
związku z przyjazdem Ks. Mikołaja lot- 
nisko udekorowano flagami o barwach ru 
muńskich i polskich. 

Na powitanie Księcia przybyli na lot- 

nisko tninistrowie spraw zagranicznych 
Beck i Komunikacji Butkiewicz, podse- 
kretarz stanu w M.S.Z. Szembek, wicemi- 
nistrowie spraw wojskowych Fabrycy i 
Sławoj - Składkowski, szef Sztabu Gene- 
ralnego gen. Gąsiorowski, gen Wienia- 
wa-Długoszowski, naczelnik Wydziału 
Wschodniego M.S.Z. minister  Schetzel, 
Szel Gabinetu p. ministra spraw wojsko- 
wych pix. Sokołowski, szef Gabinetu Mi- 

nistra spraw zagranicznych Dembicki, dy 
rektor rilipowicz, płk. Rayski, członko- 
wie poselstwa rumuńskiego z ministrem 
Gadere na czełe, attache wojskowi Ru- 
munji i Czechosłowacji, wojewoda Jaro- 
szewicz i inni. : 

Przylot ks. Mikołaja nastąpił punktuał 
nie o godz. 17-ej. Wychodzącego z samo 
lotu Księcia powitali ministrowie Beck i 
Butkiewicz, wojewoda Jaroszewicz, gen. 
Wieniawa - Długoszewski i inni. Orkie- 

stra odegrała rumuński hymn narodowy, 
poczem ks. Mikołaj dokonał przegiądu 
kompanji honorowej 36 p.p., * ustawionej 
wzdłuż lotniska oraz plutonu hoporowe- 
go 1 p. lotniczego. 

Po powitaniu Ks. Mikołaj w towarzy- 
stwie szefa Protokułu Dyplomatycznego 
Romera odjechał do Łazienek, gdzie za- 
mieszkał w przygotowanych dla niego 
apartamentach pałacu  łazienkowskiego, 
jako gość rządu polskiego. 

Kongres Eucharystyczny w Krakowie 
KRAKÓW. PAT. — W niedzielę, w 

drugim dniu nongresu Eucharystycznego 
odbyły się msze we wszystkich prawie 
kościołach krakowskich, poczem  wyru- 
szyły z nich procesje przed Kościół Marja 
cki, celem wzięcia udziału w uroczystej 
Sumie. 

Z katedry na Wawelu wyruszła pro- 
cesja po godz. 10-ej. Pod baldachimem 
postępował ]. E. Ks. Metropolita Sapie- 
ha w otoczeniu biskupów i licznego kle- 
ru. Procesja przybyła głównymi ulicami 

  

w 
SPRAWA TAJEMNICZYCH 

SAMOLOTÓW 

PARYZ. BAT. — Prasa paryska zajmuje się 
sprawą tajemniczych samolotów nad Berlinem. 

Porownując czas pojawieni się tych samo- 
lotów nad stolicą Rzeszy z ogłoszeniem komu- 
nikatu agencji Conti, dochodzi do wniosku, że 
agencja mija się z prawdą. Komunikat agencji 
pojawił się o godz. 22 min. 30, a godz. 22 
min. 25, według wyników badań dziennikarzy 
zagranicznych, żadna instytucja urzędowa w 
Berlinie, kierująca ruchem samołotów, a więc 
przedewszystkiem Tempelhoi nic o samolotach 
obcych, znajdujących się rzekomo nad Berlinem 
lub nad innemi miastami Rzeszy, nie wiedzia- 
ła.Gęsta sieć stacyj samłotowych w Niemczech 
wyklucza przelot „eskadry'* nad terytorjum Rze 
szy, © czem piszą z rozkazu dzienniki niemie- 
ckie. Wymienione w komunikacie agencji Conti 
miasta, nad któremi również rzekomo widzano 
samoloty, każą się domyślać, że podejrzenie o 
zorganizowanie tego raidu rzuca się na Francję. 

Analizując źródła wzmiankowanego komuni- 
katu agencji Conti wydawnictwo „Le Repard* 
przypomina, że w najbliższych dniach rozpo- 
czyna się w Niemczech tydzień lotniczy. Dru- 
gim momentem tej prowokacji niemieciej była 
chęć wykazania światu, że Niemcy nie mają 
pościgowych samolotów i skazane są całkowi- 

  

Echa zamachu bombowego w Wiedniu 
WIEDEŃ. PAT. — Dochodzenie po 

licji wiedeńskiej w sprawie krwawego za- 
machu bombowego na sklep jubilera w 
dzielnicy Maidling, wyjaśniło całkowicie 
ten zamach, w którym było kilka ofiar w 
życiu ludzkiem. Zamachu dokonali czte- 
sej narodowi socjaliści: kelner bez zaję- 
cia Krcil, introligator Teuer, cukrownik 
Bedenik i handlowiec Rieger. 

Po zamachu 3-ej jego sprawcy uciekli 
z Wiednia, a czwarty, introligator Teuer, 
został aresztowany przez policję, W za- 
machach dokonanych 12 i 13 maja w 

Wiedniu wybitną rolę odegrał zbiegły in 
żynier Grillneyer, który w grudniu zeszłe 
go roku zorganizował zamach na dom to- 
warowy Gerngrossa. Zbieg komunikował 
się często z emisarjuszami narodowych 
socjalistów z Niemiec. 

W aresztach sądu krajowego w Wie- 
dniu osadzono 14 osób pod zarzutem u- 
działu w zamachach bombowych. 

Aresztowany został słuchacz medycy- 

ny Leberl i robotnik Fenz za wrzucanie 
rurek z kwasem solnym do skrzynek pocz 
towych. 

Angielska eskadra w Gdyni 

  

Dnia 21 b. m. Zawinęły do portu gdyńskiego dwa kontrtorpedowce angielskiej ma- 
rynarki wojennej: „Venetia* i „Viceroy”. 
wilsonowskiem w basenie Prezydenta, W 

Okręty amgielskie stanęły przy nabrzeżu 
godzinach przedpołudniiowych dowódcy 

kontrtorpedowców złożyli wizytę kontradmirałowi Unrugowi, dowódcy floty wojem 

NIEMC 

łniemieckiego ruchu 

miasta do wspaniale przybranego ołtarza 
u wejścia do kościoła Marjackiego. Byli 
tu zgromadzeni przedstawiciele władz i 
tłumy ludności. Samę Pontyfikalną cele- 
brował biskup Lisowski z Tarnowa. Po 
nabożeństwie metropolita Sapieha udzie- 
lił błogosławieństwa pasterskiego. Chó- 
ry odśpiewały Te Deum i Boże coś Pol- 
skę. 

O godz. 8 wieczór w wielkiej sali Do 
*mu Katolickiego odbyła się uroszysta aka 
demja dla inteligencji krakowskiej. 

ZECH 
cie na łaskę napastników. Dalej pismo podaje 
treść odezwy, rzuconej rzekomo przez tajemni 
cze samołoty, a której przedruk byi w prasie 
niemieckiej £abronieny. Odezwa mówiła. ,Lud- 
wałczy, Hitler kłamie i oszukuje Niemcy, nie- 
mieckie _stronnictwo komunistyczne zaczyna a- 
takowač“. 

REORGANIZACJA KOŚCIOŁA 
EWANGELICKIEGO 

| BERLIN. PA1. — W trwającym od dłuższe- 
go czasu konflikcie między rządem pruskim a 
kościołem ewangelickim w Prusach, nastąpił 
decydujący zwrot. Rząd pruski mianował spe- 
cjalnego komisarza dla przeprowadzenia reorga 
Įnizacji w kościele ewangelickim. Komisarz roz 
"wiązał zarządy wszystkich gmin ewangielickich 
«w Prusach. Wskutek tego biskup ewangelicki 
Bodelswig złożył urząd. 

KRONPRINZ WILHELM 
ZADOWOLONY Z HITLERA 

BERLIN. PAT. Kronprinz Wilhelm 
wystosowa ł do kierownictwa Stahlhelmu 
list, w którym wita powziętą przez Hitle 
ra i Seldtego decyzję w sprawach Stahl- 
helmu, jako zapowiedź ścisłej współpra- 
cy i wspólnego trontu narodowo usposo- 
bionych czynników. Kronprinz apeluje 
do organizacji Stahlhelmu, ażeby wyka- 
zała zrozumienie sensu i celów wielkiego 

wyzwoleńczego 0- 
raz przypadającej jej w tem roli. 

GWAŁT NAD KSIĘDZEM KATOLICKIM 

BERLIN PAT. — W miejscowości Woli- 
stein* w Palatynacie tlum wdarł się do pleba- 
nji katolickiej, wyprowadził przemocą miejsco- 
„wego proboszcza na ulicę i zmusił go do publi- 
cznego odwołnia na placu przed ratuszem zarzu 
tów, stawianych narodowym socjalistom. Na- 
stępnie sztarmowcy hitlerowscy zamknęli pro- 
boszcza w areszcie. 

— — —оОо———— 

Francuzi © konferencji 
londyńskiej 

PARYŻ. PAT. — Koła polityczne fran 
cuskie uważają wynik ostatnich dni obrad 
kemierencji gospodarczęj w Londynie za 
ui:rany. Stabiliza cja walut została odro- 
zona ad Calendas C-necas. Wszystkie za 
gadmenia gospodarcze zawisły w powie- 
trzu. 

W kołach finansowych Francji oba- 
wiają się, że funt szterling niedługo ruszy 
w ślady za dolarem i wtedy iosy walut, 
zwiazanych z londyńskim rynkiem wałuto 

wym mogą stać się bardzo niepewne. 

  

Bomba w bazylice Św. 
Pietra I Pawła w Rzymie 

RZYM PAT. Około południa jakiś nieznany 
osobnik, wchodząc do bazyliki Św. Piotra, po- 

zostawił u jednego ze służących kościelnych ma 

ty pakiecik, który w kilka chwil potem eksplo- 

dował, raniąc lekko 3-ch mężczyzn i jedną ko- 

biete. Wytuch był tak słaby, że nie uszkodził 

murów kościejnych, a znajdujący się wewnątrz 

bazyliki nie słyszeli nawet detonacji. 

 TOWERZRETZZYCZZE O ODER) 

3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 

TELEGRAMY 
POŚWIĘCENIE GMACHU BANKU 

ROLNEGO 

GDYNIA. PAT. Dziś odbyło się tu u- 
noczyśsite p. cenie gmachu Państwiowe- 
go Banku Rolinggo. Poświęcenia dokomał 

ks. biskup Okoniieniski, Kkitómy w okoliicz- 

  

mościowem przemówieniu wyraził  życze- 
nie, aby instytucja przyczymiła się do 

u potęgi finiamsowiej, Polski nod 
dem i byla wiidomym znakiem 

żywiotniości narodu polskiego. 

Wygłoszono szereg pirzemówień . 

20-LECIE HARCERSTWĄ ŻEŃSKIEGO 

W WIELKOPOLSCE 

IPOZNAŃ. PAT. (W zafiązkiu z 20-1eciem 
H:meerlstwa. Żeńskiiego Wielkopolski ©- 
bywa się w Puszczykowie pod Poz: 

niem zlot hareerek z calej Wielkopolski. 

W niedzielę ramo odbylo się uroczyste ot- 

warcie ziotu. 

OLBRZYMI POŻAR W PRZEMYŚLU 

PRZEMYŚL. PAT. W! niedzielę 0 godz. 
6 wieczór, wybuchł olbrzymi pożar w 

młynie Alfreda  Frenikla w Przemyślu. 

Jest to, jeden z niajstaszych młynów w 
Malopolsce, przedstawiający twairtość  o- 
koło 2 miljonów: złotych. Pożar widoczny 
jest w: promiieniiu kiikumasiu kilometrów. 
Na miejsce wypadku wyjechali  przed- 
staiwieiiele wiłłaldz. 

ZWIĘKSZENIE KARY ZA PORYWANIE 
LUDZI W AMERYCE 

NOWY JORK. PAT. -O surowości u- 
stawy przeciwiko tak częstem mw; Ameryce 

porywamiiu ludzi! w celu uzyskamie! okupu 
świadezy  wy|dany  ostalniio wyrok, ska- 
zuijący ma 25 Taki mig: a niejaikiego 
B osikanżomego © poniwamiie córki —- 
wielkiego przemysła tj:' iw Detroit, Mac 
Maha: . LR 

AUSTRJA PRZECIW HITLEROWCOM 

WIEDEŃ. PAT. W aytlku BDngelman- 

na, na'masowem zgiom:idzeniiu wygłosili 
kanclerz. Dolfuss i minister spra woj- 
śkowych  Vaugoin mowy. zapowiadając 
bezwzględną walkę przeciw  hiltlerowcom 

W czasie tych przemówień odbyła. się 
bumzliwa m:mifestacja zgromadzonych na 
qizecz wprowadzenia rw Alustlrji! kary śmier 
ci dla: sprawiców zamachu. 

ERTRERZCZN EPC POD ZR OPEC O NOZAKTEIE NOE 

Notztki polemiczne 
Są pisma, które cytuje się dla ich imienia i 

znaczenia, są takie, co do notatek polemicz- 
nych wsadza się jako okazy. „Głos Narodu* 
najniewątpliwiej do pierwszych nie zaliczał się 
nigdy, zaś w rzędzie drugich zajmuje „niskie 
drążkowe krzesło”, to pewna. Stylem endeckiej 

polemiki prasowca jest jak wiadomo kłaść w 

artykuł przeciwnika tezy, których on nigdy nie 

wygłosił i z temi włożonemi tezami sobie pole- 

mizować. Polemikę ułatwia to znakomicie, więc 

tež „Glos Narodu“ przejął z zachwytem ten 

znakomity system. W artykule „O radę na zlo“ 

piszemy, mówiąc o zwalczaniu wpływów anty- 

religijnych wśród młodzieży akademickiej: 

   

      

    

  

Е 

  

„Najszczęśliwszem wyjściem byłoby wspar 
cie się na wszystkich bez wyjtąku organi- 
zacjach, które od lat stoją na gruncie ety- 
ki katolickiej i za światopogląd swój przyj 
mują światopogląd katolicki, — choć nie- 
koniecznie swój katolicyzm z nacjonaliz- 
mem łączą". 

Zaznaczaliśmy w nim poprzednio  (polemi- 

zując, jak Czytelnicy pamięt*ją, z O. Kosibowi- 

czem( że dotąd część sier uuchownych odno- 

siła się z niezasłtużoną bodaj anfypatją do orga 

nizacji akademickich, katolickich acz nie ende- 
ckich. A oto, jak sobie nasze słowa wyżej za- 

cytowane preparuje „Głos Narodu*: 

Inemi słowy: niech wszystkie katolickie 
organizacje młodzieży przejdą na podwór- 
ko sanacji dla walki z młodzieżą „nacjona 
listyczną”, a wszystko będzie dobrze!... 

Hm... bardzo pięknie. YVylko — gdziešmy to 

pisali?... 

  

„Robotnik“ przewodzi polskiej lewicy jako 

organ prasowy, to też z wyjątkiem rzadkich 

lapsusów wystrzega się naogół endeckich chwy 

tów. Przytacza naszą krytykę „Legjonu Mło- 

dych”, pisaną w tymże samym artykule, który 

tak podretuszowywano w rakowie, przytacza, 

go jako dowód, jak to „sanacji* kłóci się mię- 
dzy sąbą. Że na nadzieje sprewadzenai komso- 

miolców do Polski, jaki cieszył się świeżo „Le- 

gion*, nie zapatrujemy się różowo, o tem mógł- 

hy „Robotnik* pamiętać choćby cało z roczne- 

go wytykania wszelkich objawów sowietyzowa 

nia. Taką rewelacją nasze gteche stanowisko 

wu ive jest. BWR — obczem  niejednoli- 

tym? Z tego się panowie tak ceszą? To z taką 

radością stw.erdzają? A któż tak się złości na 

każde „stawanie na baczność „z tego samego 

BBWR* Obóz niejednolity? Zależy kiedy, pano- 

wie, zależy kiedy... Wiecie zaś. może, jakie to 

cbczy Duli'vczne muszą z natury rzeczy być 

„mejednelite” 

Ą no wielkie obczy, proszę jenów, wielkie. 

ISP 
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W dniu Imienin š. p. ks. biskupa Ban 
druskiego 27 czerwca odbędzie się 
Wilnie uroczyste nabożeństwo w koście- 
le św. Jana. 

Wilno corocznie w dzień śmierci i w 
dzień kmienin czci pamięć Tego, który 
był tu dla nas prawdziwym Ojcem i miłu- 
jącym opiekunem wszystkich naszych 
poczynań społecznych. Los i jego własna 
wola sprawiły, że ostatnie lata służby ka- 
płańskiej i obywatelskiej poświęcił ten 
gorący patrjota i ten wzorowy Kapłan na 
szej ziemi. Gdy przybył tu zaraz po woj- 
nie, narazie nie miał zamiaru pozostać, z 

Wilnem łączyło Go tylko uczucie dla 
miasta romantycznej poezji Mickiewicza, 
Lelewela, których tak lubił w przemówie- 
niach swoich cytować. 

Ale rozejrzawszy się w położeniu po- 

litycznem naszego tu odcinka,  przeko- 

*nawszy się, jak dalece przypomina on for 

tecę stale zagrożoną, ile nad nim wisi 

ciemnych chmur i jak podminowany jest 

podziemną agitacją antypolską, ten Ka- 

płan-żołnierz wspomniał czasy walk fron 

towych, okopy lejonowe, które odwie- 

dzał i nieustępliwe walki swoich ukocha- 

nych żołnierzyków. I pozostał. Pozostał, 

bo ujrzał nowe pole walki, nowe pole 

pracy, czynu, ofiary, a to było wszak tre- 

ścią Jego pięknego życia. I trwał tak do o 

statka, jako kapłan, jako dobroczyńca 

każdej biedy, co się do Jego miłosierne- 

go serca zwróciła, ogarniając wielką mi- 

łością twróczą pracę na polu odbudowy 

Kraju i odrodzenia społeczeństwa. 
Był zawsze gotów zawsze na stano- 

wisku, obecny wszędzie, gdzie drgało 

życie polskie i gdzie słowo Boże trzeba 

było ponad ludzkie poczynania wymówić, 

by je utrwalić w sercach i pamięci. I tak 

pracując niezmordowanie każdodziennym 

trudem, padł powalony chorobą serca, 

które zawiele miłowało, które wszystkie 

radości i smutki polskie brało w siebie # 

rozpłomieniało je w gorący płomień olia- 

ry. Wilno i Wileńszczyzna, jak cała Pol- 

ska, zdawało sobie sprawę, kogo ma 

wśród siebie, czeiło i kochało swego Bi- 

'skupa Legjonowego. : 

Zawiązany w 1931 r. Komitet Uczcze- 

nia 25-lecia Sakry Biskupiej J. E. Wtady- 

sława Bandurskiego miał doręczyć zebra- 

ną kwotę Jubilatowi do uznania, a wie- 

dziano, że myślą jego umiłowaną było 

wzniesienie Stanicy Harcerskiej dla od- 

działu miejscowego i dla zjeżdżających 

tu z całej Polski harcerzy, bowiem był 

ich serdecznym opiekunem. Projektowa- 

no również wydanie dzieł: Biskupa. 

Nagły zgon X. Biskupa przeszkodził 

wykonaniu tych  zamysłów. Komitet 

Uczczenia Sakry przetworzył się w Ko- 

mitet Pogrzebowy i rozwiązał się, prze- 

kazawszy swe niezakończone sprawy | 

zebrane ofiary w kwocie 36.000 zł. nowe 

mu Komitetowi, powołanemu przez społe 

czeństwo pod nazwą: „Komitet Uwiecz- 

nienia Pamięci X. Biskupa Władysława 

Bandurskiego. 

Na ten Komitet: społeczeństwo włoży 

ło obowiązek stworzenia dzieła, któreby 

choć w części mogło stać się wyrazem 

godnym zasług Zmarłego, aby w swej 

idei było Mu bliskiem i drogiem, a zara- 

zem miało szersze społeczno-państwowe 

znaczenie. 
W wykonaniu uchwał Walnego Zebra 

nia Komitet zwrócił się przedewszystkiem 

do Pana Prezydenta Rzeczypospolitej i 

do Pana Marszałka Piłsudskiego z prośbą 

o łaskawe przyjęcie protektoratu nad Ko- 

mitetem. Przedstawiciele Komitetu byli 

osobiście przyjęci przez Wysokich Pro- 

tektorów i otrzymali ich zgodę oraz za- 

pewnienie co do materjalnego i moralne- 

go poparcia zamierzeń Komitetu. 

Godność ezionków honarowego Komi- 

tetu przyjąć raczyli: 

Abramowicz W. — Semator. Beczko- 

wicz Z. — Miister pełnomocny, b. Wiożew. 

Wil. Dąb - Biernacki St. — Generał, Insp. 
Armji. Fabrycy K. — I Wiieemin. Spr. | 
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   ki Romuald Ks. Ar 
c; up Metł'op. Wileński. Januszkiewicz 
А. — Ъ. Rekltor USIB. Jaszczołt Władysław 
Wojewoda: IWileński, Jędrzejewicz J. 
(Priezes Rally, Ministrów i Min. Wyz. R. 
i O. P. Kadenacowa Zojja, Kaliński Е. — 
Minister Poczt: i Telegrzfów, Litwinowi. 
A. — Gemerai Dida OK III. Maleszewski 
W. — Prezydent m. Wilna  Meysztowicz 
A. — b. Mihi. Spełataledkiwiości. Pieracki Br 
— Mia, Spr. Wewn. Piłsudski: Jan — b. 
Mi nlbiu, wiesprezes B. P. Prystor A. 
b. Prezes Rady Ministrów. Prystorowa Ja- 
nina. Raczkiewicz Władysław — Marsza- 

łek Senatu Rzeplitej. Ryde - Smigły E, — 
Generał Inspsktor Armji. Skiadkowski S. 
'Gienenail Szef Wojsk. Inst. Histor. Stanńie- 

wicz W. — b. Mim. Relkiicr USB Stroń- 
ski Zdz. — (Wiceprezydent m. Lwowa, 
iPrezes Obyrxy Komit. Budowy: pomniki 
(ks, Bik. WŁ Barldurskiiego. Szymański J. 
b. Marsz. Senatu, (Prof. USB. Umiastowska 
Japiima. Wyszyński W. — Prezes Sądu 
Apel. Zawadzki Wł, — Min. Skarbu. Żeli- 
gowski Lucjan — Generat Broni, 

Rozpoczynając w tych warunkach 
swą pracę, Komitet zwraca się przede- 
wszystkiem z gorącem podziękowaniem 
do tych, ce się tak przychylnie odnieśli 
do wezwania poprzedniego Komitetu i 
przyczynili się do zebrania powyżej wy- 
mienionej sumy. Zarazem Komitet prosi 
usiinie tych, którzy jeszcze nie zwrócili 
składek o odesłanie takowych, chociaż- 
by złożone ofiary były najimniejsze, naj- 
później do dnia I września rb. pod adre- 
sem Sekretarjatu, Wilno Mickiewicza 24, 
m. 10. Przystępując do swej akcji Komi- 
tet bierze pod uwagę ten fakt, że z chwi- 
że osoba $. p. Biskupa Bandurskiego nie 
jest wyłączną własnością Wilna, że nale- 
ży do całej Polski, i że każdy obywatel 
Polski powinien przyczynić się do uwiecz 
nienia Jego pamięci, ale zarazem Komi- 

tet berze pod uwagę ten fakt, że z chwi- 

lą, gdy się ziściły marzenia i praca całe- 
go życia Tego Bojownika i Proroka Nie- 
podległości i Polska powostała wolna, 

On obrał Wilno za siedzibę w tej wolnej 

Ojczyźnie. 
Stąd płynęły Jego natchnione słowa 

na kraj cały, tu budował dalej w trudzie 

i radosnym znoju siłę moralną Państwa, 

tu padł na stanowisku, i tu wreszcie spo- 

częły Jego zwłoki w podziemiach Kate- 

3 Jałbrz; 

            

SŁOWO 

owa Komitetu Owiezniocia Paie |. E. I. Bidkip 
Władysława Bandurskiego 

dry wileńskiej obok krółów tej -Ziemi. 
Więc przedewszystkiem tu w Wilnie, 
gdzie działał i gdzie spoczął, z nakazu o- 
bowiązku i z nakazu serca gorąco pra- 
gniemy i powinniśmy pamięć jego uwie- 
cznić. 

Zdając sobie sprawę z ideologji i za- 
miarów dostojnego Zmarłego, Komitet w 
myśl wielekroć wyrażanych przez Niego 
chęci, zainierza ze składek, zebranych 
drogą ofiar spełnić następujące zadania, 
mające ua celu dobro społeczne, które 
Zmarłe,jo zawsze tak serdecznie obcho- 
dziło, a zarazem uczczenie jego pamięci. 

iWęc 1; budowa Stanicy Harcerskiej, 

odzianego Gomu dla braci skautowskiej, 

gdzicby znalazła to ciepło serdeczne i 

idoewe wskazówki, których im udzielał 

drogi ich Nauczyciel i Pasterz. 2) Wyda 

nie dzieł wybranych $. p. Biskupa Ban- 

duiskiego i zbiorowego dzieła 0 Nim, 

które już jest częściowo napisane. 3) 

Wzniesienie w Bazylice grobowca, który: 

by adp” viadał dostojeństwi Zmarłego i 

uczuciom wiernych, 

Utrwali* pamięć o Nim czynem real- 

nym, dla przyszłych pokoleń, jest zada- 

miem tych, co mieli szczęście Go znać i z 

nim współpracować, a każdy grosz pol- 

ski, złożony w ofierze na cel przez Niego 

ukochany, rozraduje Jego czystą duszę w 

Żaświatach, skąd błogosławi całej umiło- 

waej przez ie Ojczyźnie. 

Przewodniczący Komitetu: 

A. Januszkiewicz 
profesor U.S.B. 

Wieeprzewodniczący: W. Mateszewski, 

prezydent miasta Wilna. 

St. Skwarczyński, 
gen. bryg. 

K. Szelągowski, 
kurat. Okr. Szkolu. 

Przewodniczący. sekcyj: 

    

  

  

  

   

  

a) finamsowej — M. Obiezierski, pre- 

zes ZOR. 

b) organmii yjnej W. Piotrowicz, wad- 

dzi, ; 

c) prasowej — M. Szydłowski — pre- 

zes Symłdyikatu Dziennikarzy Wieńskieh. 

Sełkirelttaniz Giemerialny: R. Szczęsny, — 

Naczelnik Wydz. Tzby Skarbowej. 

Higleniczny schowek 
Wzdłuż niemiedkiej granicy, szło czte- 

rech mężczyzh. Nie ubogo, alę zadziwiają 

eo brudno i niedhiiujnie ubrani, - siąpali 

špiesznie boso, miosąc ma pllecach buty. 

Buty były też brudne, wychodzone, utiy - 

tłame w: błocie i kurzu. Oglądalbi się dość 

miiespokojnie, choć okolica była pełna 

spokoju i wioseniaej knasy. 
W chwili, kiedy przechodzili obok le- 

sku, wchodził z miego policjant. Szedł 
ku miasteczku i śpieszył się. Obojętnie 

spojrzał ma przechodniów, zle kiedy. zau- 
ważył u wiich magily jakiś ruch, jakby do 
ucieczki skiemowany, skręcił ku nim i zapy- 
tał o dokumenty. Nie bylo dokunientėw 

żadnych. Chlopi wzuejii niesioae buty i, 
w miogi, me przełaj przez poletko, w las. 

Mimo najwoływań, mimo nawet strzału, 
alle zatrzymali się, Striqpiony policjanit na- 
chylił się ku czterem pamom butów leżą- 
cych ma idnodze: rzecz miezwiykła, aby 
włóczęgi porzucały buty, choćby nawet w 
panicznej ucieczce! Przecież but tyle nie 
waży, a dla/ włóczęgi jest majątkiem. 

1 — istotmie był „majątkiem ', bo kie- 
dy wziął jje do ręki policjamit skonsta'tował 

iich nieproporcjonalny, ciężar. 

  

  

I £ugenja Kobylińska 

Świat w szkole 
pamiętnik neuczycielki 
  

Ksiątka ta wyszła już z drukarni LUX i jezt 
do nabycia w księzaraiach wileńskich. 

Saład główny w księgarni św. Wojciecha 

Cena zł. 350 gr. 

  

„Daleki Wschód' 
W Harbinie wychodzi pismo polskie 

p.t. „Daleki Wschód*. Czasopismo ma 

jpoza sobą długoletnią tradycję z poprzed 

nich czasów, jakkolwiek pod nowym tytu 
łem ukazuje się dopiero trzeci rok. „Da- 

leki Wschėd“ jest dobrze redagowaną ga 

zetą. Mówiąc jednak o nim, nie chodzi 

nam w tej chwili o zrecenzowanie pisma, 

czy poszczególnych artykułów, tembar- 

dziej nie o polemikę. Pismo jest polskie, 

ale wychodzi na gruncie egzotycznym. 

Życie tamtejsze to dla nas terra incogni- 

ta mimo, iż w byłym zaborze rosyjskim 

mieliśmy ustawiczny kontakt z tą terrą. 

Dlatego interesuje nas „Daleki Wschód”, 

od karty tytułowej, do ogłoszeń i cen pre 

niimeraty włącznie. Wpadł mi ostatnio do 

ręki numer 9/10 pisma. Już taki jeden nu 

'mer pełen jest drobnych rewelacji. Nie 

trzeba zapominać, że wszystko dzieje się 

tam na tle... „wypadków na Dalekim 

Wschodzie". 

„Daleki Wschód* kosztuje w Harbi- 

nie w dolarach meksykańskich, w Chi- 

nach w dolarach srebrnych, pozatem pła- 

cić zań można dolarami amerykańskiemi. 

A zatem rubryka „Warunki Prenumera- 

ty' prezentuje się wcale barwnie. W nu- 
merze, o którym wspominam, kartę tytu- 
łową zajmuje portret Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej Polskiej, z okazji ponownego 
wyboru. Później artykuł wstępny — 
„Święto Niepodległości Gruzji*, Dalej coś 
'0 rocznicy odsieczy wiedeńskiej i rubry 
ka „Wieści z Polski*. Dłuższy artykuł po 
lityczny o Niemczech, a następnie „Zeń 

Szeń* — słynny uzdrowieńczy korzeń 
rośliny, o którym prawią całe legendy, 
a którego cena sięga dziesiątków tysię- 
cy dolarów. — „Clo:sanne*. Co to jest? 
„Chińczycy i Japończycy celują w obra- 
ibianiu naczyń itd." 

Niespodziewanie ra stronicy 10-ej 
autor: K. Simonolewicz, „Ewgien Mala- 
niuk poeta-łycar* — Grażdanką pisany 
artykuł ukraiński, Dalej takiż wierszyk: 
„Prozrinna“. To już nam zac .yna impe- 
nować. Czyżby tam, w talekim Harbin:?, 
nie dochodzi:.a do ciągłych nienawiści 
kłótni? Żyją w zgodzie. Proszę rzucić Э- 
kiem na małą wzmiankę pt. „Z życia kiu- 
bu Prometeusz': : 

Dnia 6 maja w sobotę odbyła się ko- 
lejna herbatka klubu Prometeusz, która 

   

Trzy pary butów były wypchane szaru- 

glowanym tytomiem, « jedńa para cygara- 

mi. Pemźjając już fakt, jaką szkodę svx- 

rządzają tecy przemytnicy Skarbowi pań- 

stwa, warto się przyjrzeć higjenie „na- 

dzyń* w któnych fłytoń jest įprzemycany i 

to przemyjcany, w wielkich ilościach. 

W owych butach, porzuconych na dro- 

dze, w przepoconych, oblepionych: (brudem 

cholewach i stopach,  wtłoczonmych było 

kilka Giłogramów tytoniu, z wierzchu 
plugawemi onuczkemi! nakrytych. W: ciie- 

ple południowego słońca, nagrzany ty- 

toń wiehianiał te okriopne miazmaty i-wy- 

dzieliny i — z talkiego to towaru wyra- 

Ibiane „pokątne* papierosy, kupuje i pali 

mieuświe domiony obywiateł. 

Niechžeby ratz zwrócił uwagę, chociażby 
na policyjne raporty! Ra. 

     

WIADOMOŚCI SPORTOWE 
CRACOVIA — WARTA 

POZNAŃ. |PAT. W miedzielę odbył się 
w: Poznaniu mecz ligowy między Cracovią 

a: poznańską Waiitą, zakończony zwycię- 
stwem gości 2:0 (2:0). O zwfycięstwie gra- 

czy krakowskich zadecydował 1 kwadrans 

   

  

meczu. wi ikltórym Oralcovia' przejajwiiała 

znaczną wyższość itiechniczaią. W 8-ej mi- 
nucie |pierwiszą (briaimikę strzelił Zieilńsl 
a kilke. mimut potem Mfalczyk uzyskuje 
2-gi piunkit. Po 25-minutowej grze zazna- 
cza Się przewiaga (Warty, która: ma więcej 

zgry, ale ałtak pozniański gra bez szczę- 

ściki i strzela miiecelmie. Sędziawłał ib. do- 
Waatdężikilewiicz. Publilezności 3.000. 

WARSZAWIANKA — LEGJA 

WARSZAWA PAT. W, meczu ligo- 

wym Warszawianka wygrała z Legją 2:0 

(2:0). Wiarszawiamika: lepsza we wszyst- 

kich Minjach, mimo, iż Legja wystąpiła 

z Nawiolttem tw: ałtalku.  Wiidzówi 3.000. 

POGOŃ — CZARNI 

LWÓW. PAT. Pogoń pokonała Czannych 

2:1 (2:1) Gra mieciekawa ma niskim po- 

ziiomie. Dwie bramki dla Pogoni Strzelił 

Maltjas, bramkę dla Czarnych Makuch, — 

Wiidzów: 2.000. 

MISTRZOSTWO POLSKI W PIŁCE 
WODNEJ 

WIARSZAWIA, PAT. W sobotę i niedzie- 
lę odbyły się dwa mecze piłki) wodnej o 
miistirzostiwo Polslkii drużyn llieawych. — 
PKS pokonał AZS 4:0 (2:0). Gra ma iwy- 

sokiim poziomie, prowiadzona iw szyjklkiem 
tempie. Obie idiużymy techniczniie wyrów- 
name. O zwiycięstwiłe (PKS zadecydowala 
lepsza Italkitiyika. wiailiki. 

W: drugiem spollkaniu AZS pokonał 
Cracovię 4:0 (3:00. Bnemikii dla. zwycięz- 

eójw, (uzyskali: Mialkowskii — 2, Małtysiak 
i Szwamkowiski po jednej. Cracovia grata 

dość prymitywnie. 

& 
brze 

   

ZAWODY LKKOATLETYCZNE 

O MISTRZOSTWO ŚLĄSKA 

KATDOWICE. PAT. Do okręgowych 

zawiodów  tekikoaltlełtyjczmycch 0  miktrzo- 

stwo Śląska slianęło 70 zawodników, w 

tera 40-tu mężczyzn i 30 pań. Wyniki 

były dość słabe, pobito jędymie  mekord 

okręgasty iw pehnilęciu kulą 13 m. 31 cm. 

Nie startojwaiłi Hiarttlik, Czyż i Brojerów- 

niz. 

WISŁA — GARBARNIA 

KRAKÓW. PAT. W meczu ligowym — 
Wisla — Gatbarnia wynik był remisowy 
2:2. Do przenwy 2:0 dla Garbarni. W 

enwszej polowie pirzewaga! Garlbzeni, po 

przenwie przewaga IWiisły. Bramki dla 
Gajibarni zdobyli! Smoczek i Skiwjariczew- 
dki — dla [Wiisty. — Artur i Sołtysik. — 
Widzów: 3.000. 

GEDANIA — BEV 

GDAŃSK. PAT. [Po _ finałowym meczu 

o mistrzostwo Gdzńska| polski! klub spor- 

towy Gedanila, pokonawszy klub niemiec- 
ki BEV 4:2, zdobył szaszczyłłny tytuł 

mistrza Gdańska. (Polski klub wywałl- 
czył pierwsze miejsce wśród killkudzie- 
siędłu silnych Kliubów! mliemiecdkich. 

ŁKS — 22 P.P. 

ŁÓDŹ. РАТ. ŁKS — pokonał w meczu 

ligowym 22 p. p. 3:1 (1:0). [Dinužymiai 22 

p. p. wystąpiła m cywilnymi graczami 

Z czynnych wojskowych  jedłymie Kios- 
sowiski vofttrzymet pozwolenie wzięcia u- 
działu 1 meczu. 

Z ZAWODÓW LEKKOATLETYCZNYCH 

W WARSZAWIE 

WARSZAWA. PAT. iWi zawodach lek- 

koatletycznych o mikfinzostiwo drużyn 

warszawikieh wi klasie A startowało 80 
zawodników.  Mistirzostywo zdobyła niespo- 
idziewamiie Legja 22,023 punktów. Drugie 

miejsce zajął AZS — 21,704, ltrzecie — 
Wiarsza'wiłamika 10,953. 

        

  

Drega stalowa na Górnym Siąsku 
  

  

Na odcinku komunikacyjnym Katowice — Królewska Huta rozpoczęto budowę pierwszej na 
ziemiach „polskich drogi stalowej. Zdjęci? na sze przedstawia roboty przy budowie tej dro- 
gi. Na pierwszym planie widać rozpoczętą naziemi siłną siatkę stalową. 

  

0d Administracji 
Uprzedzamy naszych Sz. $z. Prenumeratorów, że z dniem 

1-go lipca r. b. wstrzymamy wysyłkę pisma wszystkim 

zalegającym do tego dnia -w opłacie. 
     

Pod protektoratem Pana Marszałka JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 

Ml Targi Północne i Wystawa Lniarska © Oilnie 
1933 16. IX. 

DZIAŁY GŁÓWNE: Przemysł, handel i rzemiosła, rolnictwo ilniarstwo. 
Wystawcy korzystają ze znacznych udogodnień kolejowo-tran 

W przygotowaniu masowe wycieczki 

  

zgromadziła 150 osób. Herbatka przeszia 
w niezmiernie serdecznym i wesołym na- 
stroju. 

Jak zwykle przed właściwą herbatką 
odbyły się trzy krótkie odczyty informa- 
cyjne: m. Jewsiewij Achwledjani poin- 
formował zebramtych o życiu 4; twórczości 
sławnego poety Qruzińskiego,  Baratase- 
wilego. 

Następnie p. Husein Abdjusz mówił o 
poecie tatarskim Abduli Tukaju, — Ораг о 

tem, jak obchodzone były w kolonjach ta- 
tarskich na Dalekim Wschodzie uroczy- 
stości tegoroczne, poświęcone Tukajowi z 
okazji 20-lecia jego śmierci. Wiersze po- 
ety w tłumaczeńiu polskiem deklamował 
p. Leon Wleciał, Na zakończenie p. Jam 
Świt wygłosił krótki referat o działalno- 
Ści i twórczości poety ukraińskiego, Bo- 
hdana Leplkiego, 

Po wysłuchaniu odczytów zgromadzeni 
praeszli do wielkiej sali, gdzie zasiedli 
przy stołach, Według utartego już w klu- 
bie zwyczaju został wybrany prezes sto- 

łu — tułumbasza — którym został p. Kuli- 
jew. Pani Kulijew powołał na pomocników 

pp. Świderskiego i Szewczenko. 
Wymiana zdań i nieprzymuszona zaba- 

  

; wa trwała do godzimy 4 ramo. 
Dnia 26 maja b. r. kolonja Gruzińska 

obchodzi uroceyście dzień ogłoszenia nie- 
podległości Gruzji. Dowiadujemy się, że 
kolonja polska, ukraińska i tatarska ma- 
ja przyłączyć się do tego wielkiego świę- 
ta . Klub Prometeusz również ma wystąpić 

sportowych. — Ceny stoisk znacznie zniżone. — 
z całej Polski i zagranicy 

DYREKCJA TARGÓW 
WILNO, OGRÓD BERRARDYŃSKI, TEL. 11 c6 
Biuro czynne dia interesantów codziannia 
z wyjątkiem świąt od 11 do 13i od 17 do 19. 

w celu wspólnego z Gruzimami świętowa- 

nia dmia 26 maja, 

Samo zestawienie nazwisk już nam 

mówi wiele o zgodnem współżyciu Bar- 

dziej jeszcze st zamieszczony w dziaie 

„skrzynki pocztowej: 

Do W. Pama Redaktora „Dalekiego 

* Wschodu w Harbinie. 
Szanowny Panie, 
Komitet Harbiński dla uczczenia  pa- 

mięci poety 4. Tukaja na posiedzeniu 
swojem z dnia 21 kwietnia b. r. uchwalił 
przesiać Redakcji „Dalekiego  Wschodu* 

wyraży serdecznej wdzięczności za umiesz- 

czenie w Nr. 1—8 „Dalekiego Wschodu” 
materjałów dotyczących życia i twórczo- 
ści tatarskiego poety. 

Komitet z uczuciem głębokiej satysfa- 

   keji powitał artykuł wstępny, poświęcony 

A. Tu wi w tymże numerze, który to 

artykuł znalazł komitet w języku tatar- 

skim w tataysikm tekscie. Na serdeczny i 

szczery apel, wyrażony w powyżej wemian- 

kowanym artykule wstępnym — Komitet 

uważa za swój obowiązek odpowiedzieć 

ueżuciem szczerej sympatji i wzajemności 

jak również i wielkiej wdzięczności. 
Życząc dalszego pomyślnego rozwoju 

„Dalekiemu W schodowi* kreślą się z nale- 
żytym szacunkiem, 

Prezes i Sekretarz Komitetu (podjpiisy ) 
Harbin, 12. У. 1988 r. 

Albo: „Lista osób, które złożyły ofia- 

ry za bilety honorowe na Polski Bal Tra- 

  

dycyjny dn. 11 lutego 1933 r.“ Jakież to 
są osoby? a no w pierwszych miejscach 
widnieją takie nazwiska: _Li-Szao- 
Gen, Ko - Wen - Ko, Tsoo-Han-Chen, 
Scheng - Ho - Jan, Hsu - Lo - Tin, Thun- 
Teng-Teh. Nie bądźmy  jednostronni, 
więc oczywiście pp. Kwiatkowski, Kos- 
sakowski, Judkiewicz, |aniszewski, Wa- 
silewski, Lewicki, ale obok też Zikman 
i Trocki i4Kopelowicz s-ka Zitrin, jedno- 
cześnie Kurenkofi, Winogradowa, Kasat- 
kin, Smirnow, jest pan Pines i Neufeld, 

pp. Mikaładze i Makaładze, Hajmosowie, 
Czernomorec, a też bardzo liczne o dźwię 
kach — Parbury, Squires, Laws, pan puł 
kownik Kamacubara i pp. Gronberry, 
Haag, Wilson, i dużo, dużo jeszcze osób. 

Wyniosło to razem dolarów meksykań- 

skich 1922, dolarów srebrem 20 i jen 21. 

Takiej zbiórki mogłaby pozazdrościć nie 
jedna impreza nawet w Warszawie... 

Więc jednak Polacy cieszą się tam zna- 

czną popularnością, jednak muszą ich 
tam lubić i poważać. 

Przewracamy kartki dalej. Ciągle ury 
wają się łacińskie czcionki polskich tek- 

„stów i idzie 8 stronnic dodatku gruziń- 
skiego, swoistym oczywiście alfabetem, 

a później jeszcze dwie tatarskie. Ta bliz- 

ka współpraca jest nawet rozrzewniają- 

ca, jeżeli się zważy ogólny polski tytuł 

i oczywistą supremację. Ci panowie za- 

W WIRZE STOLICY 
TRZEBA GRAĆ ACUMULATIW 

  

W bridża się przegrywa, bo karta nie idzie 

1 żaden, impas nie udaje, w ruletę, bo tyle j 

systemów, że trezba п dzikie y 

akurat wybrač ten dobry, w oko, bo partnerzy 

szachrują, ale dlaczego nie sposób wygrać na 

wyšcigach, tego juž nikt nie wylumaczy. 

5—6 koni to przecie bagatelka, co za sztuka 

puknąć palcem w program: — ten wygra! i 

potem do kasy po p adze — a jednak do ka 

sy idzie się przeważnie tylko przed biegiem — 

z pieniędzmi. 

Wygrać można grubszy grosz jedynie w a- 

kumulatiwie, twierdzi vox wyścigovum. W о- 

becnym sezonie jeszcze nie było tęgiego aku- 

mulativu, w zeszłym wygrała ta manie 

ka 26 tysięcy i ten żydłaczek z Gęsiej 

30.000. 

Żydłaczek nie chodzi już na wyścigi, 

raz nie przeżyłby tej emocji ostatniego biegu. 

Było z nim tak: 

Splajcorował jego kramnik, zlicytowano wszy 

stko. Wziął skądziś — przez sekwestr 3 

— 20 zł. i zaniósł na tor, postawił do ak 

lativu na 5 koni. Pierwszy koń wygra! gładko, 

drugi również, trzeci też — oho, żydowin obii 

czył, że już ma w kasie trzy tysiące. 

Czwarty bieg i czwarty sukces, wypiatz 

zł.! W kasie jest więc 15 tysięcy. Żyd szaleje— 

tam 15.000, a tu on nędzarz, za chwilę jak ta 

piąta chabeta skrewi znowu będzie goły. 

Żyd leci do kasy, chce odebrać pieniądze — 

nie wolno, do zarządu — ofiaruje połow a 

Towarzystwo — nie wolno, do dżokei — 

ga, by ten koń został na starcie (wtedy zwra- 

cają pieniądze nań postawione) — śmieją si 

lata wśród publiczności — chce sprzedać 

akumulatiw za 3000, za dwa, za tysiąc zi. — 

niema amatora, dzwonek — wyścig się zaczy- 

na, żyd złamany pada pod ławkę, nie patrzy. 

Wygrał piąty koń z rzędu, wypłata była 20, 

żydaczek dostał 30.000: zł. Taki fuks! Tylko 

żyd może mieć podobne szczęście! Karol. 
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Ambasador Jouvenel 

e stanowisku Włoch 

PARYŽ. PAT. Rzymiki  korespon- 

dent „Mein“ zwrócił się do ambasadora 

Jouvemelaj z zapyłtaniiem ma temat po- 

głosek o rzekomych pziojekłtach  NMiusso- 

liniego doltyczących Europy śriodikiowej, 

którym to pogłoskom wloskie koła urzę- 

dowe izapirzeczają kategorycznie. Ambiasa- 

dor de Jouvenel podkireślił, że wiaidomo- 

ści te są całkowiiecie bezpodst:lnine -а 
nawet. sprzeczne z poglądami! Mnussoliinie- 

go. Włochy mie zamierzają wieale przy- 

mirócić do życia u swych bram potężne- 
go państ które w olkresie powikłeń 

mogłoby się stać grioźnem. Jiedyną mzeczą 
pewną jest — powiledzał ambasador: — 
že mocanstwa  zapejs hiiwszy,  miezałleżność 

Ajustrji, muszą myśleć o jej konsolidacji 
jako państiwie. 

  

  

  

Rozmowa Litwinowa 
z Titulescu 

LONDYN. PAT. Według infomnacyj 

„Observera* w piątek wieczorem odbyło 

sil ępomfne spolikianie (romisarza; ludowego 

do spraw zagranicznych Słowiietów Litwii- 
mowa z rumuńskim ministrem spnew za- 

gmanilcznych _ Tiltlullescu.  Spotkamiis to 

włtoczome było ścisłą tajemnicą. Wiedług 

pogłosek: rozmowa. dotyczyła  dirsźliwych 

płunkitów. stosunków  rumuńsko - sowieo- 

kich a przedewkzystikiem Besarabji. Pio- 

dobhio obie stromy są zadowolone za spot- 

kamia, 

Dość mają awantur ma- 
cedańskich 

,SOFJA. FA1. — Parlament uchwalił wczo- 
raj w drugierm czytaniu projekt ustawy, mają- 
cej na celu zapobieżenie zamachom  macedoń- 
skin. Ustawa zwiększa sankcje kodeksu karne- 
go i przewiduje karę śmierci nietylko dła oskar 
żonych © zabójstwo, ale nawet za usiłowanie 
zabójstwa, dokonane z rozkazów jakiejkotwiek 
organizacji, 

£ zarzarzenia władz policja, "vspomagana 
przez oddziały wojskowe zablokowała  dzisiej-. 
szej nocy stcjicę. Ruch na ulicak został zamknię 
ty aż do gódzin poruwowych W tym czasie 
policja dokonała rewizji w poszukiwaniu osób 
podejrzanych i broni. 

000——   

tem z kolonji polskiej posładają siłę a- 
rtakcyjną, skoro potrafili przyciągnąć i 
gruzinów i tatarów i ukraińców, mimo 
dawno zakorzenionych w Harbinie pism 
rosyjskich, o różnolitym kierunku. Tego 
stanowczo możemy im zazdrościć. : 

Žycie polskie w Harbinie obrazuje nam 
chociażby Preliminarz Budżetowy  Sto- 
warzyszenia „(Gospoda Polska* na rok 
'1933. Są tam takie pozycje, jak: Szkoł 
stypendjum na studja orjentalne, wydaw 
nictwa i czasopisma, zopomogi organiza- 
<cjom polskim, t-wo dobroczynności, sek- 
cja bursowa, polskie koło wschodoznaw- 
cze, koło miłośników sceny polskiej, 

Taż „Gospoda Połska* posiada domy 
i budynki, oraz plac wartości łącznej oko- 

iło 50 tysięcy złotych jen, obraca tam ka- 

pitałami, udziela pożyczek. 

Komitet Rodzicielski w roku bieżącym 
organizuje letni obóz dla młodzieży  mę- 

skiej szkół polskich w Harbinie, jaki już 

istniał w latach 1930 i 1931. . 

Szczęść im Boże — ruszają się  lu- 

dzie! aż. 
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     pięć dlhi odbywały się zawody 

stmzelecko — iuezne i marszowie o mistnzo- 
stwo m. Wilna, (Wyniki osiągnięte w cza- 

ższych zawodów przedstawiają 
„pujjąco : 

BROŃ WOJSKOWA DŁUGA 

Pierwsza klasa strzelecka 

Wyniki zespołowe: 

1-sze milejjsce — WIKIS 5 p. p. Leg. — 

401 pkt. па 600 możliwych. 

    

    

2-gie milejsce —WIKS 1 p. p. Leg. — 
(1-szy zesp:) — 363 piki. 

Wyniki jednostkowe: 

1-sze miejsce — chor. Sokulski Stani- 

sław z 5 p. p. Leg. — 141 pkt. na 200 mo- 

żliwych. 
2-gie miejsce — plut Szejpunas Fraa- 

<iszek z 6 p. p. Leg. 136 pkt. 

Druga klasa strzelecka 

Wymiki zespołowe: 

1-sze miejsce — [WKS 5 p. p. Leg. — 

(1-szy zespół) — 415 pkit. me, 600 możliw. 
2-gie miejsce — (WIKIS 6 iv. p. Leg. — 

409 pit. 

Wyniki jedmostk owe: 

1-sze miejsce — por. Drzewiecki Sta- 

uisław z 5 p. p. Leg. — 158 pkt. ma 200 

enożlówych. 
2-gie — plut. Bielalczye Józef z 1 p. D. 

Leg. 157 pkit. 

Trzecia klasa strzelecka: 

Wyniki zespołowe: 

1-sze miejsce — WKS 5 p. p. Leg. — 
(1-szy zespół) — 519 piklti. na 600 możliwych 

2-gile miejsce — [WKS 5 p. p. Leg. — 
(2-gi zespół) — 515 pkt, 
Wyniki jednostkowe: 

1-sze miejsce — Et. sierż. (Wagner Lu- 
dwiik z 5 p. p. Leg. — 183 pkt. ma 200 
możliwych . 

2-gie miejsce — kpir. Januszewski Igna- 

wy z 5 p. p. Leg. — 179 pkt. 

BROŃ WOJSKOWA KRÓTKA 

Wyniki zespołowe: 

1-sze miejsce — (Policyjny Kilub Spor- 
towy — 249 pkit, na, 360 możliwych . 

2-gie miejsce WKS 3 Baon Saperów -— 
230. pkt. 

Wymiki jednostkowe: 

1-sze milejsce — por. Flus Stefan z 3 
Baonu Sąperów! — 98 pkt. na 120 możliw, 

2-gie miiejsce — p. Derecki Waełaz z 

PRS — 92 pkt. 

BROŃ KROTKA DOWOLNA cal. 22. 

Wymiki jednostkowe: 

1-szę miejsce — por. Pus Stefan z 3 
B:onu Sajperów. 213 pkt. na 300 możliwych. 

2-gie miejsce — p. Dereckii Władysław 
u PRS — 201 pkt. 

BROŃ KRÓTKIA pistolet syliwefikowy 

1-sze miiejsce — por. Fus Stefan z 3 
'Baonu Sajperówi — 178 pkt. ma 200 możi, 

2-gie miejsce — p. Kotter Antoni z 
PRS — 171 pkt. # 

BROŃ MAŁOKALIBROWA — i PANOWIE 

Pierwsza klasa strzelecka 

Wyniki zespołowe: 
© 1-sze miejsce — ZiwiiązekStrzeleckii — 
1385 pkt. na 1500 możliwych. 

2-gie miejsce — Państwowe, Szkoła: Te- 
ohuiczna (Kiomenda iP. (W. 'Wiillno - Mia- 
„sto 2). 1370 pkt. 

Wyniki jednostkowe: 

1-sze miejsce — p. Klozakiawilez Wae- 

ław z SMP — 285 pkt, ma 300 możliwych. - 
2-gie miiejsce — p. Legunek Wzcław. z 

%w. Strzel, — 248. 

Druga klasa strzelecka 

Wyniki zespołowe: 

1-sze miiejsce — Państwowa Szkoła Og- 
rodniicza (IKom. P. W. Wiilno - Miasto 2) 
— 1330 pkt. na 1500 możliwych. 

2-gie miejsce — (Policyjny: Klub Зрог- 
tomty — 1323 pkt. 

Wyniki jednostkowe: 

1-sze miejsce — p. Meniich Bolesław z 
PKS — 284 plkit. na 300 możliwych. 

2-gie miejsce — p. Rostowski! Mikołaj 

„Sokė“ — 278 pkit. 

TT Treecia klasa“ štrzelecka 
Wyniki zespołowe: 

1-sze miejsce — WIKS 6 p. p. Leg. 
1277 pkt. ma 1500 możliwyjch. 

2-gie miiejsce — WKS 3 Baomi Saperów. 
— 1200 pkt. 

Wyniki jednostkowe: 
1-sze miejsce — plut, Wiłnowski Jam 

26 p. p. Leg — 274 pkt. na 300 możliwych 
3-gie miejsce — p. Trzeciak Witold z 

РО М. — 265 pkt. 

BROŃ MAŁOKALIBROWA — PANIE 

Pierwsza klasa strzelecka 

Wyniki zespołowe: 

1-sze miejsce — Związek Strzeledki—- 

  

SŁOWO 

Zawady strzelecke-lucznicze i marszowe © mistrzestwo Wilna w r. 1933 
1345 pkt. na 1500 możliwych. | 

2-gie miejsce — Org. Przysp. Kob. do 
Qbrony Kraju — 1250 pkit. 

Wyniki jednostkowe: 

1-sze miejsce — p. Szłajewska: Leokad ja 
z Zw. Stinzel, — 248 pkt. na 300 możliwyca 

- iejsicie — Kowellczykówna Irena 

z Z. O. P. K. do O. K. — 273 pktl 

Druga klasa Streelecka 

Wymiki zespołowe: 

   

1-sze miejsce — Org. Pnrzysp. Kiob. do 
Obroniy Kmaju — 1096 pkt. ma 1500 moż- 

(iwych. 
2-gie miejsce — K. S. Rodziny Wojsko- 

waj — 978 pkt. 

Wymiki jednostkowe: 

1-sze miejsce — p. Lewkowiezówna 

Marj:; z К. S$. Rodz. Wojsk. — 250 pkt. na 
300 możliwych. 

2-gie miejsce — p. Łaska Teofila z O. 
P. IK. do O. K. — 246 pkt. 

Treecia klasa strzelecka 

Wymiki zespołowe: 

1-sze miejsce — Związek Stnzelecki — 
955 piklf, na 1500 możliwych. 

2-gie miiejsce — K. S. Rodziny Woj- 
skowej — 933 pkt. 

Wyniki jednostkowe: 

1-sze miejsce — p. Mzallicowia Jedwiga z 
K. S. Rodz. Wiojdk. — 230 pkt. ma 300 < 

„ możliwych. = 

  

   

  

gie miejsce — p. (Was 
torja z Zw. Stnzet, — 229 pikti . 

ZAWODY ŁUCZNE 

Panowie: 

Wyniki zespołowe: 

1-sze miejsce — Gilmnazjum im. J. 
Lelewela — 181 pkt. nia 450 możliwych. 

Wymiki jednosikowe: 

1l-sze miiejsce — p. Onokako Jianiusz Z 
im. J. Teltejxiellia -— 70 pkt. ma 150 

iiwych. 

2-gie miejsce — p. Przybora Wzlide- 
miar: z Gimn. im. J. Lelewela 64 pkt. 

   

ewska Wik- | a 

Panie: 

Wyniki zespołowe: 

__1-sze miejsce — Zespół  instruktorski 
OPK do CK — 151 pkt. na 450 możliwycł 

2-gie miejsce — Zespół Nr. 3 OPK do 

OK 109 qkit. 

Wyniki jednostkowe: 

1-sze miejące — Kowailczukówna Cze- 
słewa — QIPK do OK — 67 pkt ma 150 
możliwych. 

2-g1e mil 2-g.e 

        

— p. Hiariasiimówna Janin: 
— 59 pkt. 

ZAWODY MARSZOWIE ZE STRZELA - 

Kategorja przedpoborowych 

1-sze miejsce — Gimanzjum im. J. Le- 
lewela w czasie 1 godz. 3 min. 13 sek. 

Kategorja popoborowych 

1-Sze miejsce — Pocztowe przysposo- 

     

e Wojskowe w czasie 1 godz. 2 min. 

2-gie miejsce — Kolejowie Przysposo- 

bienie (Wojskowe w czasie 1 godz. 19 min. 
35 sek. 

  

zcłt i ppłk. dypl. Wenda Zygmurit w! olbe- 
Zastępey Przewodniczącego 

etu (W. F.iP. W. pana 

ego Kowalewskiego, kie- 

v por. R. Lipczyńskiego, 
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   magro (dyplcmėw Pan 
zjeweda wygłosił okolicznościowe prz 

mówienie, w kiónem podkreślił ws 
sportiu strzetedkiiego (dla  dbrony kraju. 

Pana Włojewodę i rpiłk. dypl. "Włędę 
Zygmunta witał i żegmał piutom repre- 
zeritacyjny „Hiufea  [Wyboarowego* gimn. 
im. J. Lelęwe!a z orkiestrą ltego gimnaz- 
jum. 

      

  

Wczeralsza sensacja piłkarska 
Drukarz — Ognisks 3:3 

+ Pewnego radzaju sensacją były! wiezoraj- 
ziewiejdy: Drukarze — Ognisko, 

IWypaldało iż rutymowani= drnżyna Og- 
mieką mając na wjdoku zdobycie wilce- 
misłtmzicisttwia Wiilnia wi piłee da sobie radę 
а outsiiderem A klasy Dnułkarzem, jednak- 
że jw) wymilku gry miusieli kolejenze po- 

żegnać wię z mrzenkami i ustąpić rozpacz- 

  

   

nej ambicji „Drukanza”, prizełgtfywiając zu- 
pełnie zresztą zasłużenie 3:0. 

, Wyńiwonzyla się ciekława zresztą syttu- 
eja, iż w razie powitónzenii:» meczu ŻAKS 
— Drukasz (zupelnie zresztą możliwego), 
Drukarz w) razie zwycięstwa  mawet w 
Stosumiku 1:0 otnzyma  3-cie miejsce i 
to byłoby największą niespodzianką * 

    

Raid motocyklowy na trasie Wilne-Lida-Wilno 
Wczoraj odbył się zapemitedziany raid 

motocyklowy. Do zewlodów stanęli praw- 

Kdziiwłi gparitowigy, lkltórych mie pnzestna- 
szył padający: (deszcz. Udział wsięło 14 
miotiocy(kilistów, z kitórtyyhh 5 ma maszynach 
kat. 350 cm3 i 9 — kat. 500 em3. 

Do Komilsji Sędziowiskiej weszli pano- 
wile: ini Jananjicz, prezes Kuree, koman- 
dłoni Miamcejwicz,  Rydliewski,  Holsztejm, 
Kryński, 

Nzgrody otrzymali: w: kat. 350 em3, 

I nagmodę — Riudlalk Edwand (18 pkt. 
fkairtn, ), il Mioroz Brionisłatw (18 pkt. k.). 

II nagrodę —  Temaltowilez Nilkodem 
(26 p. k.). 

Nagrodę pocieszenia otrzymali: 
Rudomińskii Szolom i Włagjnbeng Z. 
Wkalt. 500 em3, 

I nagrodę — Bohdznowich Al. (8 p .k.) 
II miagradę — Klieraszewicz Wiojeiech 

(10 p. k.). 
III najgrodę — Klejw er: Tadeusz (12 p.k.) 

= Należy z wielkiiem uznaniem podkreś- 
нё „dobrą organizację raidu, a przede szy 
stkiem — wiielki wysiłek  Polieji Pań- 
Stwowej, która pilnowsła! porządku na ca- 
łej trasie ralidu. 

Šwieto spartowe Ž.T.G.S. Makabi 
Nieraz juž pisališmiy. o mynikaich pra- 

cy Żyd. T-wia Giimn, — Sportiowego Maik:- 
bi prawaldzomej mia terenie Wilna od — а% 
blisko dwudziestu. 

Na ciężkim terenie wileńskim  zdola- 
ło Dowarzystwo przezwyciężyć tysiące 
futudności i mzbudzić wśród majszersz. mas 
społeczeństwa żydowiskiego zainteresowa- 
nie do idei wiychiowamia fizycznego. Wy- 
miki tej pracy, mma każdy  iniieresujący 
się sportem mie będziemy miięe o nich mó- 
wić, ograniczając się do podania Ikrot- 
kiego sprawozdania ze „Święta Sporto- 
wego" — zorjganizew: niego w ub. sobotę. 
To icošmy mieli możność ieglądać, utrwa- 
Tiło mas w przekonaniu, że kryzys, jaki 

przechodziło Towarzystwo minął szezęśli- 
wie i praca trwa maldai. 

Pokazano licznie pnzybyłej publicz- 
mości szereg cidkawydh popisów i po- 

ikazów ia wiięc: mecz koszykówki pań (dość 
izresztą słaby), efektowne  ćwiiczenia 
grupy cylkiliistów, — ltioszeczkę lekikiej aftlle- 
tyłki pań i panów (ma okropnej „bieżni 
Pp. Lewin) - Szmułklierowna  uzysk:ła w 
biegu nia 60 mtw. 9,5 sek, majmłodszy Ko- 
iezenigiińigki w' setce 12,8 sek. a bokser — 
Jiunger wygrał bieg ma 1000 mtr.), lek- 
cje pokazowe gimnastyki pań i panów b. 
efelktioiwne ówiczeniia m przyrządach gi- 
mnastycznych — оат wyścigi i brawurową, 
jazdę figuriową — cykiliistówi 

Najlepiej wypadły ćwiczenia gimna- 

Peas i Į 
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stów na it. zw. poręczach (grupe p. Ber- 
lina) i lekcje pokazowe gimnastyki zy 
tnienej pań (grupa red. Szyfryna). 

Zm:'cznie gorzej, a mawet wręcz słabo 
zaprezentowała się grupa gimnastyczna 
panów (ówiiezemia. zespołojwe), pirzyczem 
część tych samych zawodników  demon- 
sirując skadki z trampoliny zasłużyła na okl: ski publiczności. : 

Wyścigi kolarskie ma trawiastem bo- 
isku, rzecz jesnia nie mogły mieć żajdmego 
zmacze sporito'wegio, lecz jako widowi- 
sko daly publiczności trochę - emocji. 

Program zakończono meczem  piłkar- 
skim obu žydowsikich drużym: Makabi — 

KS oczem piszemy: na ilnmem miejscu. 
Impeneza _ soboflnia  pnzeprowadzona 

została sprawnie i onganizetorzy ułożyli 
program uł sposób miepozwalający miko- 
mu nudzić się, 

‚ Obserwując ją przychodziło na myśl, 
że Zamząd  Malkabi w ten sposób zechciał 
„ogłosić swój bilians*.  Bilemis tem wykazał 
dobitnie, że „obroty”, w porównaniu z 
latami  przedkriyzysowemi zminiiejszyłky 
się znacznie (ilość ćwiczących w: gmu- 
padh) miemmiej jednak zamkniętego z 
wymikiem dodatnim, Praca dała wymi- 
ki pozytywne, 

(ŻAKS — Makabi 3:2 
Mekabi w uroczystym dla! siebie dmiu 

wobec kilku tysięcy publiczności przyby- 
łej aby oglądać „Święto Sponltiu“ miosta- 
ta gkrzywidzona przez sędziegio. P. Cudnik, 
dobry i uważny: zwyłkile sędzia! miał swój 
słaby dzień. Przeoczył tkannego me: ko- 
mzyść Małkabi. aponadto podyktował wąt- 
pliwego przeciyiko Miakalbi. — Nile można 
mieć o io ido milego jpreltensji, bo ltóż nie 
jest omylny, alle skoro mie zauważył sam 
obowiązany był zapytać się u sędziego 
limjowago, którym na. tem maz był p. Nilko- 

Nikołajew. (też  ipomosi! zma- 
wimy, bo skoro był pewien 

   
      

  

  

v.S. Kipping — Ahglja — (Wiestminster J. Gross — Jugosławja — Kagans Neus. tego, że by! kanay (sam tlo oswiadczył w. 
Gazette 1914 r. 

К :8; H al; W 8, d2;G c4, 
23; S 08, d8; piony b4; d6; 
£7; h3; h5; (14). 

CZARNIE: К f5; H e5; W g7; G h7; h8; 
piony; d7; e4; f3; f6 (9) 
Mai! w trzech posunięciach. 

BIAŁE: 
ЕЬ 

Schachtz. 1929 r. 

1. G b2 — e z groźbą 2. W h4Xf4 mat. 

1-2 K #5—е4; 2. № h4Xf4 mat. 

Le S f4—g6; 2. W h6—h5 mai 

..... H dbXe5; 2. S f3—d4 mat, 
—^ 

kierunku trybum) powinien był enengicz- 

zwrócić ma. to uwagę sędziemu głów 

nemu). 

Makabi został: sktzywidzonia, al e biorąc 
pod uwagę grę przegnala słusznie. Była 
przez godzinię  dnużymą wyraźnie słabszą. 

Rozegrała się po przerwie, przez kwa- 

   

    

ZAWODY LOTNICZE 
Aeroklubu Wiieńskiege 

r wre praca 
rączkowa nad przygotowaniami. Cho- 

dzi przecie o to, by ta pierwsza w Wil- 

nie impreza dzła publiczności możność zor- 
jentowania się w dorobku lotnictwa spor- 

towego. 
impreza ta jest! wielka, a: dowodem 

isego miech będzie fakt, że Komitet Hono- 
rowy tworzą osobi ci następujące: 

Dąb - Biernacki gen. dyw. Inspektor 
Armji. 

Felkowski Kazimierz inż Prezes Dyr. 

K. B. 4 Prezes Kol. Kom. LOPP, 

    

Godlewski Franciszek  Wieewojewoda 
Nowogródzki Prezes Nowogrodzkiego 
Komitetu Wojewódzkiego LOPP. 

Iwaszkiewicz [Warcławi ppłk. pil. D-ca 

5-go Pułku Lotniczego. 
Jaszczolt Władysław 

leński. 
Jamkawski Marj:mt [Wicewojewoda Wi- 

łeński Prezes Wileńskiego Komitetu Wo- 
jewódzkiego LOPP. 

Litwinowicz Aleksander inż. gen. bryg. 
Dowódca Okr. Kiorfp. Grodno. 

Małeszewski Wiktor Dr. Prezydent 
Miasta Wilna. с 

Pakosz Michel! Płk. Dowódca 
War. Wilno. 

Świderski 
wogródzki. 

Szelągowski Kazimierz Kurator (Wiil. 
Qkm. Szkoln. Prezes Okr. Kom. Szybowce. 

Dotychczas wpłynęły następujące 
zgłcszenia zawodników: 

Aeroklub Śląski 
Samolot! P. Z. 5 — piliot Sopora Edwand 

obs. Serafin! Kezimienz. 
Samolot Mollh de Havilland — pilot 

Kosiński! Stanisław, obs. Murttowski Stani- 
sław. 

Wojawłoda Wi- 

Obsz. 

Stefan — Wojewoda: No- 

Aeroklub Warszawski 

Samolot R. W. D. 5 — pil. Iwanowski 
Stefan, obs Osiński Jerzy (Read. Skrzyd- 

Tatej Polski), 
Samolot J. D. 2 — pil. Mztysiak Jam 

obs. Onoszko Aleksamder. 

Klub Lotniczy Podlaskiej 

Samolotów 
Samolot! P. W. S. 50 — pil. Uszacki 

Amtoni, obs, Kirytluk 'Wiładysław. 

Aeroklub Lwowski 

Samolot R. W. D. 4 — pil. Szawek Aiddam 
obs „Pruszyński Józef. 

Oczelkiwsme są zgloszenia  Aeroklu- 
bów: Jeszcze z Warszawskiego dalszych 
3 samolotów, Lixjowskiiegd. Lubelskiego, 
Pioznańskięgo, Krakowskiego i Gdańskiego 

Zawodnicy do: sztafet ma: motocykiach : 
Pp. Holsztejn, Saldowsiki, Hermanowicz, 

Balui, Bohdenowicz, Kaczyński, Ignato- 
wiez,  Rajdzikowski, Kleber, Brzozowski, 
Rudak, Kieraszewicz. 

Razem 12 zawodników. 
Dalsza  zgłoszeniia Motocyklistów i 

Automobilistów wiptytwaiją.. 

Wyniki „Dnia sprintów" 
Niniejszem podajemy: wiymiki  „Dniia 

Sprintów** zorganizowanego przez ŻAKS 
według kalendarzyka Wil. O. Z. L. A. w 
dmiiu 24 b. m. są maktępujące: 

60 mir. pań: — 1. „Wiłtka” (Sokół) 8,4 
2. Putrymowiiczówma (Sokóły 

80 mitr. pań: — 1. „Wiitlka“ 11,4 
2. Putrymowiiczówinia. 

100 mitr. pań: — 1. „Witka 14,6. 
2. Putrymowiezówna. = 

60 mtr. prmow — 1. Wiieczorek (3 ba- 
cm sap.) 7 sek. 
2. Wacilleyw/ki, (Ogmisko:) 7,3 sek. 
3. Smongoūski (ŽAKS)., 

100 mir, — 1. Wieczorek 11,3. 
2. Smorgońskii 12. 
3. Wasilewski | 

200 mitr. — 1. Wieczorek 23,8 
2. Słoniimczyk (ŻAIKS) 24,2, 
3. Wasilewski 

Finały turnieju teniso- 
wego ŻAKS'u 

Finały turnieju tenisowego ŻAKS'u — 
pod! protektoratem Oś. Wych. Fiz. odbę- 
dą się dziś w dniu 26 czerwca b. r. na 
kortach O. W. F. — Pióromcnt od godzi- 

ny 16-tej. › 
W razie niepogody temnin rozgrywek 

będzie dojdatkowo 'ogloszony w prasie, 

Wyścig! kolarskie dokoła Polski 
Tegoroczny wyścig Kolarski „dokoła 

Polski* odbędzie się w dniach 3 — 15 
sierpnia w 13 etepach na trasie 2150 klm. 

Program tej największej w: Polsee im- 
prezy: kolarskiej, po: raz pienyBzy, u- 
sitaliony został (w sposób dla Wilna, za- 
szczytny, gdyż trasa biegu obejmuje i 
Wilno. Zawodnicy przybędą do Wiiln:, z 
Grodna i gościć będą przez cały dzień. 

Zawodnicy wyruszą z Warszawy 3 
sierpnia i pojadą mastępującą trasą. 

Wlanszawa — Klielee — 180 klm., — 
Kielce — Krokow| 183 klm., Kiraków: — 
Częstochowa — 160 Iklm., Częstochowa — 

Kaliisz 183 klm., Kalisz — Tomuń 189 klm 

odpoczynek w Toruniu. Toruń — Ostrołę- 
ka! 254 klm., Ostrołęka — Grodnio 200 klm., 
'Głrodno — ою 169 klim., odpoczynek wi 

(Wilnie, Wilno — Wołkowysk 270 klm., 

Wołkowysk — Brześć 240 kim. Brześć — 

Warszawa — 122 kilm. 

PST TIT TTT A TT 

dyans gniotła nawet, ałe była słabszą. 
Prócz tęgo miisła pecha. : 

2AKS był drużyną lotniejszą, i lepiej 
żgmaną i gdyby więcej grano prawym 

skrzydłem (Birmbach, b. słaby, ale mimo 
Birmbach) zwycięstwo byłoby wy- 

maźniejsze. 

Bezbłędhie zalgnat jedynie Gotlib na 

obronie ŻAKS'u nieźle Ahntokoliec i prawy 

pomocni zielonych. Pozostali poniżej nor- 

malnej swej formy. 

Wytwórni 

      

   

   

    

WIKTORJA 

czerwca r. D., 

+ 
z BIALYNICKICH-BIRULOW 

JANUSZKIEWICZOWA 
po długich i ciężkich cierpieniach zasnęła w Bogu dn. 24 czeryca 1933 r. 

й w wieku 64 lat. 
Złożenie zwłok w grobach rodzinnych w Brasławiu nsstąpi du. 26-go 

o czem zawiadainisją pogrążeni w nientuionym smutka 

Synowie, Synswe, Wnuki i Redzinz. 

  

     KAROLINA 

     
        
     

   

Lrwawe starcie z bandytami 
Wezoraj zrana: władze bezpieczeństwa: w 

Wiinie zostały zaałarmowanie  wiadomo- 

ścią o krwawiem starciu pomiędzy, paltro- 

lem policyjnym, a podejrzanymi! osobni- 

kami w wyniku którego jeden z policjaa- 

tów! został ciężko ramniy, jeden opryszek 

zabity i jeden: zatrzymamy. 

Jak wynikało z dalszych informacyj na- 

desłantych w spralwie tego wypadku @ Мо- 

łodecznia przebieg zajścia, był następujący: 

W nocy, na miedzielę policja mołode- 

czańska  piłzeprowadziłła  obławę w! oko- 

licy  Mołodeczna, poszukując koniokra- 

dów: omez innych podejrzanych  osobni- 

ków. 

W pobliżu wsi Žerlaiki — jedeni z pałtro- 

Ii policyjnych zauważyk dwóch osobni- 

ków, któwzy ma widok patroli usiłowafi 

zbiec. 

Mimo- tego, osobnicy cil usłuchali roz- 

kazu i zatrzymali się. 

W czasie legiiymowania nepastnicy 
wydcbyłi szybkim ruchem mwewclwery i 

wysłirzelili w kierunku policjantów. 

Jeden z poldejamitów, Grzegorczyk Z0- 

stał ciężko ranny w brzuch. Przewiezio- 

noi go do szpitala „u Mołodecznie, gdzie on 

miłe odzyskując przytomności zmerł. W 

wiymiku dalszej strzelaniiny. jedem z napast- 

ników zostal zabity, zaś drugi zatrzyma- 

my. Na miejsce  wiyplaldkiu wyjechał:'. z 

Wilna specjalna: komisja śledcza: ma czele 

z komen(dantem powiatowym i nadzeln:- 
kiem urzędu: śledczego, którzy prow:dzą 

dalsze dochodzenie razem z wiceprokunma- 

torem Odyńcem. 

Narazie szczegóły dochodzenia nie mo- 

gą być ogłoszone. Policja bada  identy- 

czmość zmalezionych przy zafirzyminych 

dokumentów. 

  

Wileńskie rękawiczki jadą de Chin 
W miesiącu maju wileńscy eksporte- 

rzy rękawiczek wysyłali zagranicę prze- 

ważnie końcowe partje z poprzedniich za- 

mówień. Sezon letni eksportu rękawi- 

czek zbliża się już ku końcowi. Wartość 
ogól:ego eksportu rękawiczek w mie- 
Siącu poprzedni m wiporówmaniu z kwiet- 
miem wzrosła niemal 0 10% procent. i wy- 

  

nosiła Gikolo 70.00%  ziotych. (Większość 
wywozu kierowała: się do Holandji, poza- 

tem do Anglij, Frameji, Niemiiec, Melk 
syku, Chih i Pełeistyny. (Wiywieziomio rów- 
nież za pośrednictwem «eksporterów fran- 
cuskich próbiną przesyłkę rękalwiiczsk do 
Manidžurji. 
—— 0 r —— 

  

KRONIKA 

ai 
PONIEDZ. 

Dzie 26 

Jana i Pawła 
Jatro 

Władysława 
ESPZUNITSYCYCIAI 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 
GICZNEJ USB W WILNIE. ; 

z dnia 25 czerwca 1933. н 
Ciśnienie średnie: 747. 

Temperatura średnia: + 14. 
Temperatura najwyższa: +16. 
Temperatura najniższa: + 12. 
Opad w mm.: 63. 
Wiatr: cicho. 
Tendencja: spadek, następnie stan stały. 
Uwagi: deszcz. 

PROGNOZA POGODY P.I.M. « 
na dzień dzisiejszy: 

Ranikiiem pochmurno il deszcz, w ciągu 
idniiaj poprawa stant pogody , dość ciepło, 
słabe wistry południowie i południowi - 

zachodnie. 

Wschód słońce g, 2,44 

Zachód słońca g 7,57 

ŻAŁOBNA 

— Jutro, we wtorek, w dniu 27 bm., 
jako w dniu imienin $. p. ks. biskupa dra 
Bandurskiego, odbędzie się w kościele 

św. Jana, o godz. 10 uroczyste nabożeń- 
stwo, urządzone staraniem Komitetu 

Uwiecznienia Pamięci Wielkiego Patrjo- 

ty, Kapłana i Kaznodziei, Komitet wzy- 

wa rodaków do jak najliczniejszego u- 

działu w nabożeństwie. 
KOŚCIELNA 

— REKOLEKCJE DLA. RAI PŁANÓW. 

Tegorccznk rekolekcje dla kapłanów cdbę- 
s 

dą w imzech etapach, a ma:mowilcie w 

okresie od 3 do 6 lipea, od 10 do 13 i od 

19 do 20. 
MIEJSKA. 

— DALSZA: KOMPRESJA BUDŻETU 

MAGISTRACKIEGO. iDowiiadujemy się, :* 

że w iwynilkiu ostatnio: przeprowadzonych 

w Unzędzie Wiojewódzkiim  Ikonferencyj 

mowy prieliminarz budżetowy: miasta: po- 

sftlanowilomo poddać dalszej kompresji na 

sumę ckoło: 400.000 złotyich. Ogółem re- 

dukcje nowego budżetu sięgają 800.000 

złotych . 
W. dolu dzisiejszym budżet: wipłymie na 

posiedzenie Wydziału Wojewódzkiego. i 

po zatwierdzemiiu wejdzie iw życie : 

— PRZED KIERMASZEM NA ŚW. 

PIOTRA i /PIA(WIŁA.. Nia 29 b. m. przypa- 

da dziień św. Pioflra i Patstła, tradycyjnie 
obchodzony wi Wilnie. W dhiiu tym do- 

recznym. zwyczajem. icdbywa się mia plzeu 

około kościoła: Św. Piotra i: Pawła ckazały: 

kiermasz. 
W związku z tem do wydziału mynków 

wpłynęło już mnóstwo zgłoszeń ma miejsca 
ust'rilenia  stiragianów. Jak można 
skowłać z fłyjch zgłoszeń tegoroczny 

nmasz prezeniiować się będzie niemniej 

mponujaco niż wi latach poprzednich. 

RÓŻNE 

— RKSPORT PAPIERÓWKI Z WILEŃ 
SZCZYZNY. Jak wyłkazują ostatnie da- 

me, ekspont papierówki п Wileńszczyzny 

w miesiący maju był znacznie większy niż 

w miesiącu popinzednim i wylosił 550 

  

       
м 

  

tonn wysłanych do Niiemiec. Sytuacja ek- 
sportu papiierówiki jest maogół niepomy- 
ślna, gdłyż odezuwia się kompletny zanik 
zadiniteresowania się papierówką i brak 
nowiych kionitralkitów.  Płoważną  przeszko- 

dą w eksporcie papierówiki jest konku- 
renieja „lasów państiwowych, sprzedających 

GE ziajgramniicą pio bamdzo miskieh 
cenach. 

TEATR I MUZYKA. 
— Tani poniedziałek" w Teatrze Letnim — 

Dziś, w poniedziałek, dn. 26 bm., o godz. 8.15 
wiecz., Teatr Letni gra arcydowcipną, wspól- 
czesną komedję St. Kiedrzyńskiego „Piorun z 
jasnego nieba”. 

Ceny miejsc podwyższone. 

— jutrzejszy występ Leureatów i Mi na- 
rodowego Konkursu Tańca asi 
Jutro, we wtorek, dn. 27 bm., о godz. 8.30 w. 
w teatrze Letnim odbędzie się pierwszy wieczór 
popisu Tańca Artystycznego. Udział biorą: 
Ruth->arel Abramowicz, Gorge Groke, Ziuta 
Buczynska, Julja Markus — nagrodzeni najwyż 
szemi nagrodami. Ceny miejsc specjałne. 

— K. Junosza - Stęj w teatrze Let- 
nim. — Dnia 30 (piątek) oraz 1.7 (sobota), o 
godz. 8.30 w. zespół Redytuy gościć będzie w 
Teatrze Letnim z fenomenalną sztuką L. Piran- 
della pt. „Żywa maska”, w której rolę tytuło- 
wą Henryka IV, odtworzy as sceny polskiej — 
Kazimierz Junosza-Stępowski. > 

Ceny miejqsc podwyższone. 

‚ — Teatr muzyczny „Lutnia. — Ostatnie 
przedstawienia rewji „Halio! Witajcie!* — 

Dziś grana będzie w dalszym ciągu pełna 
humoru i werwy, barwna rewja w 17 obrazach 
„Hałło! Witajcie!" w wykonaniu zespołu arty- 
stów warszawskich. Ceny zniżone. 
732/VL. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

CASINO — Tichij Don. 
HELIOS — Flip 4 Flap przybyli do 

Wiilma: i: robią kanżerę, 
HOLLYWOOD — Noce paryskie. 
PAN — Briewiczę z gór. 
ŚWIATOWID — „Serca na rozdrożu” 
LUX — Arsene Lapin 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
— ZŁODZIEJE W' DOROŻCE. Na ui. 

Mostowej do domożki A. Naklewskiego 
wsiadho witezoraj o gołdz. 11-tej w mocy — 
dwóch osobnilków, kłtórzy Kazali się za- 
wiieźć ma ul. Sosnową. W idhnwiilii kiedy 

dottożka, zn:lazia się na ul. Gedyminiow- 
skiej osobnicy zerwali z idorożki fartuch 
skėrzany wartości 35 zł i zbiegli do pobli- 
skiego lasu. 

Mimo pościgu zuchwałych  złodzieja- 
szków. mie zdołano zatrzymać. 

— ZAMACH SAMOBÓJCZY. Na tle 
zawiedzionej miłości tergmęła się na 
życie 29 letnia: Leonarda Parafjanowi- 
czówna, zam. u swojej siostry przy ul. 
Niešwieskiej 12. W stanie beznadziejnym 
przewibzło ją pogotowie matunikowe do 
Szpiłtajla' Sawiicz, 

— I KIOSKI OKRADAJĄ. Ubiegłej no 
cy mieujawnieni narazie sprawcy  wia- 
mali się do kiosku z papilerosami przy 
ulicy Wiielkiej róg Sawicz mależącego do 
p. Komnstamtego  'Wlasilewskiego i skr: dl: 
stamtąd: 'wywobów tytoniowych na ogól- 

ną sumę blisko 70 zł. 
  

Sameiety 

šamas katyjas 
karsują 

CODZIENNIE 
(iskže w niedziele 

i święta!)



  

  

— ŻYTO PRZYCZYNĄ BRATOBÓJ- 
STWA. Na ła! h Sądu Okrę    

   
     
    

    

   

gcwcgo zal ch mieszika- 
alia ali Rem: iellkie Ejsmon- 
ty  Pulxasze my 0 ito, że 

dniu 25 'а 1933 r. w iczasie po- 

oskarżonym a je- 
m, zadał temu ostatnie- 

możem, z których  jeder 

wskutek czego Antoni Łu- 
1 kilku minut zmam 

się do faktu za- 
istrzeżeniem, że 

Ibieataj lecz 20- 

  

Oi Ww 

     
   

# аэуг 1 z zabitym. 
dzie i wspėlnie prowadzili gospodarkę, — 

z Gd czasu powitównego oženiku  brzia, 
iła kardynalma zmiana na gorsze,    

   

   
    

    

   

gdły uga żoaai Antomiego byla przyczy- 
ną częstych kłótni. Dzięki tej drugiej żo- 
uie zalbity brat wydeti: ze swego domu 
ciwueh moich chorych na gnuźlijeę dzie- 
oi ist miatikę, których przyjął do sie- 
bie oskarżomy, "u którego 'też wydalone 

przez ojca dzieci zmia 
Badani! w tej sprawie 7 świ:idków <- 

prócz żony zabitego odzywają się o os- 

kamżoniym _— idość- pachllebiniie. 

Paa prokurator iPiewko w przemówie- 
niu swem prosił o surowe ukaranie os- 
kalrżomiągo, gdyż łagodłojy wymiar kary mo- 
że służyć złym przykładem dla wsi, w 

kitorej bójki przyjmują groźne formy. 
Obrońca oskarżonego p.. Firstienberg 

wiskazując ma to, że oskarżony działał 

w stamie silnego wzruszenia i w obronie 
własnej. Możliwem jest, że oskarżony 

  

  

przekteeiczy! obronę  komieczną wobec cze- 

mikawanie Łuka- 

obniomy Kko- 

i o eweniualne 
za! przekroczenie 

  

miecznej. 
Sąd po rozpakrzeniu całoks    

  

skazać Łakaszew 
z zaliczeniem «1: 

    

Gźwiękowe kin? „SPZLLO” 
DOMINIKANSKA 20. 

Marlena Dietrich, Gary Cooper, Adolphe Man- 
jou w rewelacyjnym filmie: 

„AAROKKO““ 
Nadprogram: Tygodnik Foxa. 

Wstęp od 50 gr. 

AAKAKKAAAAAAAAAAAAAAAA AA SAALAŽAAAAA A AAA AA Aa 

nouogiddzka 
— WALNY ZJAZD DELEGATÓW — 

PODOKRĘGU ZW. STRZELECKIEGO W 
NOWOGRÓDKU. W dniu 2 Mipea. b. ©. w 

sali konferencyjnej Starostwa poawiato- 
mwiego w Nowogródku, odbędzie się walny 
zjazd delegatów. Podłokręgu Zw. Strze- 
ledkiego. Otwarcie Zjazdu nastąpi o godz 
11-tej. 

— PRZEDSTAWIENIE AMATORSKI 
W WERESKOWIE. W niedawno otwar- 
tym, mawowyfbudowamym Domu  Ludo- 

wym w Wereskowie, odbyło się w dniu 
18 b. m. przedstawienie amatonskie u- 

mządzonie staraniem Zarządu Kioła Pracy 
Obywatelskiej Kobiet, Wystawiono z 
powodzeniem sztuki: „Precz z mężczyz- 
mami (w języku polskim i„Pierwsze ja- 
skólki* w języku białomuskim. [Po przed- 
stawiieniu odbyła się zabawa 'tameczna. 

—DZIEWIĘTNASTOLETNIA POD- 
PALACZKA. W miasteczku Wsielub, 
pow. Nowiogródzkiego w: dniu 22 usiłowa- 
mo podpalić stodołę miejscowego: gaspoda- 
rza Mamiiuka Sergjusza. W porę pnzesz- 
Ikodzila temu, córka gospodarza, Helena 
tóna dostlrzegła jelk Irena Archimowi- 

s 

WANDA DOBACZEWSKA 

  

  

czówna, mieszkanka wsi Genjusze gminy 

   
iubskiej, podłożyła mod słomianą 

kawał gazety i podpaliła 2za- 

himowiczówjia ma zatarg z sąsia- 
dem. miie.losziego  poszkiodowanego,  Mi- 

chałem Maniukiem, 6 las. Widać więc 
przez pomyłkę usiłowała podpalić siwilę 
Serjgjui Man'juka. 

Sprawą zajęła się policja. 

— SPRZEDAŁ CIELĘ I UKRADŁ JE. 

Na targu w: dniu 23 b. m. w; Nowo- 

gnódlku, Miozjdiajch  Mondluchawicz, kupiec 

z Nowogródkia, nabył <cieię od mieszkań- 

ex wsi Duliczewo gm. poczapowskiej, Mi- 

chała Nahosaiego. Po zapłaceniu, rzeźnik 

pozostawi) cielę pod opieką Nahornego, i 
i poszed: kupować dalej na targowicy. W 

W tym czasie Nahonny zwisł razem z 
cieleciem. 

    

   

      

— ZUCHWALI ZLODZIEJE, Rusa- 

     
   

  

odbywający się 

Tu lejno  obeho- 
'eo się dallo. Amtykiuły 
dwie żelazne osie ich 

rtystępy przyby 
(Siiotpeach javimų 

dząe sklepy  kraidi 
żywmiościiowe, mial 
znęcilły. 

feszli kolejno do jedaego ze sklepów 
iwójdi yich niby to po dobrym tangu 

kupić aż 5 litrów wódki. Tak spi е 
polkrecili že nagle ilch ii nadomiar wódki w 
sklepie już nie bylo. Nie  spostrzeżono 
my tvet kiedy wyszli. 

w 

      

    

  

Ośmieleni powodzeniem wrócili raz 

jeszcze do tego samego — sklepu 
pomimo wzmiożonej  iczujności personelu 
sprzedającego bo się ich miało w podej- 
mzemiu zdołali wiymieść dalszych 10 bu- 
tellek wiódki. -Jalk to się stało, to dziś je- 
szcze  spnzedawczynie wyilłumaczyć sobie 
mi e mogą. W (czasie gdy kupowali, przy- 
szły drwiie Ikioblielijy, |eoś poczęły tamgowkć, a 

tamici rv; tym czasie już w nogi. Lecz ca- 
tych 10 butelek?? . 

Mimo matlychmiastowej pogoni i rewi- 

  

  

uji ujęto wraz Chwieczkę i w wozie zna- 
lez'onio tylkio jedną (butelkę. Reszta zni- 
kla jak kamfora. 

Wczoraj odbylia się nad  spyciarzami 
rozprawa. Okazało się, że sprawcy ci. to 
nielada ptaszki. Z teki policyjnej ока 
się, że są to necyjdyjwiści, zmami złodzie- 
je. Ziłączywszy, się w szajkę, ikrajdili co 

egii. Sąd biowąc pad wyłagę ich mpante 

źniych dowodów prizeczenie, — 

służoną karę, 

om po 1 roku więzienia, Chwi- 
przyzm nie się łagodniejszą 8 

  

      

   

    

  

Radje wiieńskia 
e 

Poniedziałek, dnia 26 czerwca 1933 r. 

1.00:: Czas. Gimnastyka. Muzyka. Dziennik 
poranny. Muzyka. Chwilka gospodarcza. 11.37: 
Czas. 12.05: Audycja dla poborowych (muzy- 
ka). 12.25: Przegląd prasy. 12.35: D. c. audy- 
cji dla porobwych (muzyka). 15.20: Program 
dzienny. 15.23: Giełda roln. 15.35: Audycja dla 
dzieci: „Wyprawa po cudowny kwiat“ w-g L. 
Krzemienieckiej w oprac. Ciosi Hali. 16.05: Mu 
zyka baletowa (płyty). 17,00: Francuski. 17.15: 
Koncert kameralny w wyk. Kwartetu im. Kar- 
lowicza. 18.15. „Międzynarodowa konferencja 
gospodarcza“ — odczyt wygł. ]. Komarnicki. 
18.35: Koncert dla dzieci (płyty). Muzyka ro- 
syjska. Objaśnia Zofja Ławęska. 19.05: Wil. 
kom. sportowy. 19.20: Progr. na wtorek. 19.25: 
Węgry po wojnie światowej" — odczyt litew- 
ski. 19.40: Feljeton literacki. 20.00: Opera „Hal- 
ka“ St. Moniuszki. Dziennik wieczorny. D.c. o- 
pery. Skrzynka rolnicza. D. c. opery. Wiad. 
sport. Kom. meteor. L. c. opery. 

* ZAPYTAJ 
kogokelwiek, gdzie masz 

sfotograłowsć swe dzieci, 

a każdy Ci odpowie 
tylko u SKURJATA 

w Wilnie, ml, Śniadeckich 4. 

      

  

  

  

  

Hurtowa sprzedaż 

Cement M. Deull 
Wiino, Jagiellońska 3, tel. 8-11 

Składy: Kijowska £, tel. 9-99   
  

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW PODMIEJSKICH 
odchodzących z piacu Grzeszkowej w Wilnie 

N. WILEJKA 
Odjazd z Wilna Przyjazd 

od g. 7 rano (w świę- dv N. Wilejki 
ta od g. 8 r.) co go-| pół godziny drogi. 
dzinę do 21, w dnie 

przedświąteczne i świą- 
teczne do 27, 

Odjazd do Wilna 
od g. 8 rano (w święta 
od g. 9) co godz. do 2i 
w dnie poświąteczne i 
świąteczne do 23. 

Przyjazd do Wilna 
pół godziny drogi. 

  

e MEJSZAGOŁA 
Odjazd z Wilna | Przyjazd Odjazd do Wiina Przyj i godz. 9, 14, 15. do Mejszagoła o g. i Т o a Eda = 22 o godz. 10, 15, 19. PR 

NIEMENCZYN 
  

Odjazd z Wilna Н "Przyjazd 
o godz. 7, 9, 11, 13,) do Niemenczyna 
15, 17, 19, (w soboty godzina drogi. 
o godz. 9). ! 

OSZMIJ/ 

Odjazd do Wilna 
lo g. 730, 9, 11, 13 15, 
17, 19, (w soboty od g. 
9), 
ANA 

Przyjazd do Wilna 
godzina drogi. 

  

Przyjazd Odjazd z Wilna 
do Oszmiany o godz. 8, 11, 14, 16, 18, 

Odjazd do Wilna Przyjazd do Wilna 
g. 6, 7,30, 11,12,15, 17 9,45, 13,15, 14,15 17.15 

  

tw dnie rynkowe o g. 6) |10,15, 13,15, 16,15, — | 19, Sn 19,15 21,15. 

' TROKI 
(przez Landwarow) 

Odjazd z Wilna Przyjazd Odjazd do Wilna Przyjazd do Wilna 
o g. 7. 8,30, 10, 12, 14 

17, 18,30, 20,15 
do Trok 

godzina i 20 minut dro- 
gi (do Landwarowa 55 
minut). 

Odjazd z Wilna 
o godz. 6, (bez sobót) 
730,13.30, 15.30, it, 10 

Przyjazd 
do Polukni 

7,10, 8.40, 14,40, 16,40 
17,10 18.10. 

Odjazd z Wilna Przyjazd 
o gedz. 6 rano. do Narocza 

o godz. 12 w poł.   
50) 

Zwycięstwa Józefa Żołądzia 
Bardzo ostrożnie i delikatnie prze- 

mawiał do córki... dobierał słów... rwały 
mu się zdania... Chciał, żeby odgadła z 
prawie nieuchwytnych napomknień, o co 
mu. chodziło.. Siedziała naprzeciw niego 
+ patrzyła *hierożumiejącemi oczyma. 
Zdumienie podnosiło się, wzbierało w 
niej i zalewało całą złość do Józka. Jak 
to? Feż pomysł! Ten ojciec to rzeczywi- 
ście! 

Wołłowicz skończył i spojrzał na nią 
lękiiwie. Wydęła pagardliwe usta: 

— Ależ papuś, twoja historja jest zu- 
pełnie nieprawdopodobna. Wprowadzo- 
no ciebie w błąd. 

Wołłowicza oszołomiło 
wienie sprawy. Spodziewał się i 
buchu rozpaczy. Prawie rad, że to 
ominęło, spróbował perswadować. 

‚ — Ależ córuś, znasz mnie chyba, że 
kalumnij niczyich nie słucham. To, co 
mówię, zaobserwowałem sam, zwolna i 
stopniowo. Ja wiem, że on ma pensję ma- 
łą, ale to jego nie tłumaczy. Nie wolno 
nadużywać społecznego zaufania. Dzia- 
łacz społeczny musi być kryształowy, 
najlżejszy cień podejrzenia uwłacza całej 
organizacji... Ja cierpię nad tem, że moje 
nazwisko łączone jest z jego nazwiskiem 
w pracy wspólnej... cóż dopiero gdyby... 
ja teraz myśleś o tem nie mogę córecz- 

ko... = 
Zonia zakręciła się 

fotelu. 
— Papuś! to nieporozumienie! dzikie 

nieporozumienie! Czyż jabym mogła ko- 
chać Józka, gdyby był takim, jak mó- 

wisz? 

takie posta- 
bał wy 

go 

niecierpliwie na 

ъ 

„ Mzydaw:a: Stanisiaw Macklewicz 

— Kochasz go? — targnął się roz- 
paczliwie Wołłowicz. 

— Kochałam. 
— Jakto? Nic nie rozumiem! 
— Ja także, PR Kręci mi się w 

głowie od rana! Żebyś ty wiedział, cze- 
go ja się dowiedziałam. 

Wybuchnęła płaczem i 
cu na kolana. 

Wołłowicz długo musiał uspakajač, 
nim doczekał się spowiedzi. Śmiać mu 
się chciało z tych gorzkich oburzeń, nie- 
przytomnych uniesień córki. Cóż znaczy- 
ła chwilowa, zapewne, niewierność Żo- 
łądzia wobec jego własnych podejrzeń. 
1u przynajmniej mógł Zonię pocieszyć. 
Głaskał ją po głowie i ' przekładał, jak 
małemu dziecku. 

— Dajże spokój, daj spokój, maleń- 
ka. Gdyby on był wart «wego serduszka, 
ten incydent z nauczycielką, to byłoby 
najmniejsze, Że z nią tlirtował, słyszałem 
coś przelotnie... ale czyż mógł ją nawet 
porównać z tobą? jej się coś uroiło i 
mówiła ze złości... A zresztą, gdyby na- 
wet... posunęła się za daleko... to tylko 
źle o niej świadczy.. i niepotrzebnie za- 
dajesz się z nią... A on... No, mój Boże, 
któż z nas jest bez grzechu? Nie znasz 
życia, dziewczynko! 

Zonia wyprostowała się na kolanach 
ojcowych i otarła zapłakane oczy. Obu 
rzenie drżało jej w głosie, gdy pytała: 

— Więc ty uważasz papuś, że powin- 
nam mu przebaczyć? Tak? 

— Gdybyś miała pewność, że ciebie 
kocha, powinnabyś nawet wybaczyć mu 
chwilowe zapomnienie. A ja nie wątpię, 

skoczyła oj- 

NSE FIE WSKR A Vi, ||| VT rai T KISS akis as Mo SS 

POLUKNIA 

NAROCZ 
(przez Michaliszki, Swir) 

lo g. 6.20, 8, 9.30, 10,30 godzina i 20 minut drogi 
12,30. 14. 15,30. 18.30. (z Landwarowa 55 mi- 

nut). 

Odjazd do Wilna 
o g. 6.50, 10,50, 13,50 
18,50, 20,10, 21, 

Przyjazd do Wilna 
8, 12, 15,20, 21,20 i 
22,10. 

Odjazd do Wilna 
lo godz. 15 . 

Przyjazd do Wilna 
Jo godz. 21.     

że on ciebie chciałby nawet bardzo za 
żonę i nietylko dla materjalnych korzy- 
ści. jesteś taka ujmująca, kiedy chcesz... 
Ale nie w tem rzecz. On, jako człowiek, 
nie jest ciebie wart. To o wiele poważ- 
nijsza przyczyna, 

Zonia westchnęła ciężko. 
—- Myślę, papuś, że tym rażem nie 

rozumiemy się jakoś. Ale to nic, jeżeli i 
ty jego nie chcesz i ja jego nie chcę. 
Zgódź się, żebym jutro pojechała do mia- 
sta. Muszę to jemu powiedzieć do oczu. 

— Wolałbym — nie. 
— Zgódź się! Czy chcesz, żebym roz 

paczała Bóg wie, jak długo? Czy chcesz.. 
żebym dostała gorączki? Już czuję, jak 
mnie skronie palą! Chciałabym dostać 
zapalenia mózgu, nie wiedziałabym 0 
świecie przez dłuższy czas... 

— Dajże spokój... nie gadaj głupstw.. 
Dobrze. Pojedziesz ze mną. Czy obiecu- 
jesz być rozsądną dziewczyną? 

Ach, Zoniu, mnie o wiele ciężej, niż 
tobie... 

Zonia, łkając gwałtownie, objęła ojca 
za szyję, zaczęła całować po oczach i 
czole. 

Och! nie mów tak! Papusiu najuko- 
chańszy! Ja zrobię wszystko, co zech- 
cesz! Słuchaj, ja jemu nigdy nie przeba- 
czę! Ale ty mnie obiecaj... że nie potę- 
pisz go, nie zrobisz mu krzywdy, że 
wpierw przekonasz się! dziesięć razy 
przekonasz się, nim coś  postanowisz! 
Dobrze? 

Wołłowicz pokiwał głową: 

— Ja jeszcze nigdy w życiu 
nie skrzywdziłem, córuchno. 

Długo jeszcze siedzieli tak, w jednym 
fotelu; i księżyc już począł zaglądać 
przez okno, i ciocia Pelasia podchodzi- 
ła na palcact: do drzwi. A ori wciąż je- 

nikogo 

Drukarnia 

Pai „ROR. - ARS 

Wydawnictwa „SŁOWO* 

  

Dziś! 

Ceny zniżone: KU 
Wielki i lm produkcji „Sowkino* w Moskwie p.t. 8 

Nad program: 1) Tygodnik dźwięk. Foxa, 2) komedja rysunkowa „Zabawa na Oceanie" 

dz. balkon 25 gr., parter 54 gr. 
Następny program: Przebój 

czeskiej sztuki filmowej 

„VWEGMIJ DOŃ'* 
(ZEMSTA 

DCŃSKIEGO 
KOZAKA) 

„Dzielny wojak Szwejk" 
  

Wesoły 

„ES 
tydsień! 

FLIP i FLAP przybyli do Wilna i ROBIĄ KARJERĘ 
Najnowsza i najdowcipuiejsza kreacja królów Śmiechu i humoru. Nad program: Wesołe strakcje. 

Cany znižona: Ns 1 seans balzon 25 gr., parter 54 gr., wieczr, od 40 gr. 

  

wielobarwny him   „PAŃ” 
Dziś ostatni dzień! Sensacja! To, czego jeszcze nikt nie widział! 

Nancy Brown 
Nad program: Dodatki dźwiękowe. 

tańca 1 beztroskiego 
życia górskiego p. t. 

humoru, pieśni, „DZIEWCZĘ Z GÓR" 
obdarzona przedziwną urodą i porywającym głosem jako nieokiełzane dziewczę z gór. 

Partnerem jej jest uwodzicielski, wspaniały špiewak Harry Walchman. 
Ceny na 1 seans Balkon 25 gr. Parter od 54 gr. 

Następny program: Film sensacyjny! „„TAJEMNICA SEKWANY". 

  

„LUX 
Dziśl Gigantyczny tilm dźwiękowy! — Polsks wersja dźwiękowa! 

z 66 Przepiękne arcydzieło, które przewyższa wszel- 

33 ry 5 mow kie oczekiwania bywalców kinowych. Zadziwia« 

jące momenty. Napięcie! Dla młodz. dozwolone 
  

  

Dziś! 

UWAGA! 
tygodnik „Foxa. 

ВА FILMOWEJ TAŚKIE 
„CIOHY DON“ — „CASTNO“ 

— „ЛЫ Don“ jest io owyginalny ty- 

tui tegio filimiu. W zeszhym. roku klem; 

Światowid   
  

  

     
  

sam obraz w Wilmie pod zmiieniow ty- 
tułem: „Miłość dońskiiego Ikozaika“. 

Filmy sowieckie zmaadka do nas do- 
chodzą. Dobrze czy źle, kwestja pogiądów 

Sztuka filmowia sowiecka ma dużo de 
powiiedzemi:: i gdyby nie jej upnzykazona 

tendencyjniość  propagałnidowa... 
Wśród: weżysemów sowieckich (Pudow- 

kim, Trauberg, Fisensteim) specjalne miej 

see zajmuje  Oliga IPreobrażenskaja. Jej 
filmy są opante nia fallkilosze (usi mosyj- 

skilej. („„Wiejsikiie grzechy”, „Cilehy Donf') 
Fedlklor Iten! sam. įprizez nią jest uchwyco- 
ny z wyjątkowym artyzmem. W całości 
filmu fragmentemy, który powiązany 

  

    

    
      

“ z adobremi partjami podkreśla: pewne idee, 
    probiemy „łozumgj” i służy propaga 

Jednak przy tej plakatowiości fi 

sowieckich  udenza w mich bogactwo - 
wenieji artystyczniej. Miożma  więe podzi- 

wiiać świietnią bajkę na wsi, pmześlicznie 

zmoniiažowiaine  wieselle (chłopskie j nie wi- 
dzieć deptania krzyża: ;wallecznych prze 
muzyka.  Zwesztą le partje są wycięte 

przez cenzurę. 
Przez te 'a(ycięcia film treci zwar.ość, 

ale inaczej wogóle byśmy go nie w 
(i. — Techniika zdjęć i świlate! filmów" 

obrażeńskiej idzie mw kierunku naturali: 
mu. Nie można powiedzieć, aby 'to było u- 
dłatne. Natomiast układ obrzzów, do- 

bon twamzy, 'reżyserja jest ma wysokim 

poziomie, 

Można się wiefu rzeczy nauczyć. 
Tad, C. 

FTYVYYYYTYYYYYYTYYYTYVYYYYVYVYYYYYVYVYVYYYYYYYN 

PRZETARG 
Państwowy Szpital Psychjatryczny w Wil- 

nie ogłasza przetarg piśmienny ofertowy na bu- 
dowę kuchni i pralni na posesji tegoż szpitala. 

Przetarg odbędzie się w dniu 5 lipca 1933 
roku, o godz. I2-ej, w kancelrji Szpitala, ul. 
Letnia Nr. 5. 

Piśmienne oferty winny być złożone w szpi- 
talu w tymże dniu do godz. 9-ej, łącznie z po- 
kwitowaniem P. K. O. na wpłacone wadjum 
przetargowe w wysokości 5% zaoferowanej 
my. Omawiane wadjum należy wpłacać 
konto czekowe w P.K.O. Nr. 38490 Izby Skar- 
bowej w Wilnie celem zarachowania na rachu- 
nek bieżący Nr. 90-B szpitala tut. 

Termin wykonaia budowy dwumiesięczny. 
Ogólne warunki przetargu, ślepy kosztorys, 

odbnki projektu budowy otrzymać można w 
kancelarji Szpitala za zwrotem kosztów wy- 
konania. 

Szpital Państwowy zastrzega sobie prawo 
wyboru oferenta, uzależnaiając to od fachowych 
i finansowych zdolności przedsiębiorstwa oraz 
prawc zredukowania ilości robót, lub nawet zu- 
pełnego ich zaniechania. 

  

   

        

     

na 

Dyrektor 
Prof. dr Maksymiljan Rose. 

szcze coś sobie szeptali. Dobrze im było 
tak razem i przeraźliwie smutno. 

20 

Las szumiał. Odmawiał przedwieczor 
ne pacierze. Zielonym mrokiem, zapadłą 
w gąszcze Ścieżyną, szła Ulka Pawluko- 
wa. 

Wysoko nad»jej głową, na czubach 
świerkowych, *rudym płomieniem błyska 
ły skaczące wiewiórki. Ciepło buchało od 
śpiących mrowisk, chłód ciągnął z pod 
miodych paproci, ad nizkich leśnych mo- 
kradeł zawiewało pleśnią. Ulka, omija: 
jąc starannie te zziębłe, zbutwiałe zapa- 
dliska, wyszła na suchą ścieżkę, wijącą 
się przez wzgórza leśne, między czerwo- 
remi scenami. Tutaj świeciło jeszcze za- 
chodzące słońce, sikory krzyczały mu na 
pożegnanie, gdzieniegdzie brzęczały za- 
późnione pszczoły. Powoli nadchodził 
wieczór. Za ostatniem suchem wzgórzem 
ścieżka Ulki spuściła się w jar; odraza 
zrobiło się ciemno i straszno. Niewi- 
działny strumyk bełkotał coś na dnie ja- 
ru, trzeba było iść zboczem, żeby bosych 
nóg nie zamoczyć... a na zboczu rosły 
kolące maliny i dziki chmiel о szurst- 
kich pełzająych łodygach. Ulka, choć la- 
su zwyczajna, sykała raz wraz na o- 
strych, niewiadomo skąd wyłażących ko- 
rzeniach. Mruczała przekleństwa na leś- 
nych: — I zabraliżsia do czorta na kulicz 
kil — A przecie inaczej nie mogło być! 
Potem przyszły świerkowe gęszczary, na 
pozór nieprzebyte. Tu już trzeba było 
wpół giąć się, iść takiej skulonej, po 
ścieżce, wydeptanej przez dziki. Krysty- 
nopolskie lasy — nie żart! Nie gorsze 
puszczy Rudnickiej! Ciemność zasnuwa- 

ła się coraz nieprzezroczyściej na świat. 

Z początku gorzały jeszcze czuby drzew 

i kuly na nich dzięcioły. Ulka mogła za- 

Wspantały 100 proc. dżwiękowiec. 

- „CZAR JEJ OCZU 
Prześliczny romans filmowy 

W rol. gł. przemiła gwiazda ekranu Janet 
Gaynor, 

Nadprogram: „Wystąpienia Hitlera i Hindenburga w Niemczech“ oraz najnowszy 
niezrównany Charles Farrell. 

    

  

Lekarze 

Dnia 15 czerwca r. b. 
zostsłursciomiony ga- 
binet Hydropatyczny 
dra ALKSNINA przy 

ul. Wiwulskiego 5 
godz. przyjęć 12—2i 
4—6 codz. opr. niedzie 
i świąt. =   

Wileńskie Koncesjonowane 

Kursy Samochodowe 
i motocyklowe 

Zapisy i informacje zauł. Bernardyński 8 w godz, 
10 13 116 — 20       

DOKTOR 

М. Hanrykkiewiczawa 
ordyunje w Warszawie 
Szopena 18. Choroby 
Skóry, leczenie włosów, 

22 

  

operacje kosmetyczne. 

Lokale 
ПРУТРУТУОТУ ТОИ 

MIESZKANIA 
6 pokoi z wygodami, 
4 pokoje saika, sklep z 
mieszkaniem. W. Pchu- 
lanka 41. —Į 

DO WYNAJĘCIA 
daży, jasny, umeblo- 
wady 2 o obnem wej 
Ściem. Elzktryczność, 
wanna, telefon, Porto- 
wa 8 m, 3. 

  

Pianistka, 
dobry pedagcg. Przg- 
nęłaby udzielać lekcji 
muzyki lno też podjąć 
się ianej pracy. Łaska- 
ve zgłoszenia adreso- 
wać proszę: Wsrszawa, 
Sienua 28 m. 22 K.zi 

Tanie ietnisko 
1 12 pok. do wynajęcia. 
Biizko wiloa, miejsco 
wość prześliczna rzeka 
i las 'uż koło domu — 
Pokoje słoneczne Ślicz- p 
ne z werandą i kuchnią. 
Dowiedzi:ć się proszę 
w Administracji „Sło- 
wa* Zamkowa 2. 

Potrzebne jest na lat 
nisko 3-4 pokoje we 
dworze. Ołerty z czna- 
czeniem ceny w Adm. 
„Słow:* dla W. St. 

SJONAT 
i vie nad 

Kul-       
      

У 

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

  

  

DANIUSZEW Poszukuję 
MAJĄTEK jakiejkoiwiek pracy. — 

LETNISKO Znam  gospodarstwe 
pensjonat — poczta -— wielskie. Znam dobrze 

    

Patronat Więzienny 
w Wilnie zwiaca się 
do ludzi dobrej woli z 
gorącą prośbą o stare 
ubranie i bieliznę dla 
b. więżniów i ich ro- 
dzin. Ofiary prosimy 
skierowywać na nl 3 go 
Maja gmach Sądu 
Grodzkiego, parte:, po- 
kój Nr iż. ce 

WADADADAAAŁANNIOA 

PoSZUKU:3 
PRACY 

TEPPYPPYTYEWTETYCE 

8UCHALTER - BILAN 
SISTA ze znajomością 
buchalterji hadl., prze- 

Uaniuszew — Kiersnow kuchnię, mogłabym się 
ska stacja Smorgonie. 
Plaża, kajaki, tenis. 

zająć domow em gospo 
darstwem sibo pilno- 
waniem mieszkania, Wy 
mzgania neįskromnieį- 
sze. Świadectwa i refe- 
rencje powa: nych osób, 
UL Bikszta 11 m. 3-4 

  

Były urzędnik 
pocztowy, pisze na m£- 
Szynie poszaktje pe- 
Sady biurowej «ksped- 
jenta lub innel. Oferty 
do Redskcji „Słowe, 
pod „Miody“ 

  

Młody, uczciwy 
chłopiec 

(skończone 5 oddz, xk. 
powsz) prosi e jakę- 
kolwiek pracę — Ądras 
Wilkomierska Aš 117. 

  

Mładz, 
inteligentna osoba ga- 
szukuje pracy do dzie- 
ci lub skromnego go- 
spodarstwa. Adres; Po- 
łocka 52 m. 4 

  

miera Kałużyńska. Nowogródka  Andrzej- 
rainė po kowo. 

ED DEEEEESIAEL NSE   

    

     
Rzepe šcierniskową, 
obsypniki, Kosy, sierpy 

poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, Zawalna 11-а 

RAUENTŲ, UI ASTRA 
WYYYYVYVYYYYYYYYYYYVVYY 

Liergiczny samodzielny akwizyłor | 
konteniujący się małemi zarobkami 
potrzebny zaraz Redakcja „Słowo* 

pod „Słówko*. 
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drzeć głowę i nabrać spokojności z tych 
rozzłoconych sosnowych i jodłowych 
wierzchołków... ale one pogasły nagie i 
dzięcioł umilkł, jak nożem uciął. Po krza- 
kach leszczyny przeleciał trwożny szept, 
zwiastun zbliżającej się nocy. Ulka sku- 
liła się, wciągnęła głowę w ramiona. 
Pierwszy raz przyszło jej być samej tak 
głęboko w lesie i o tej porze! 

Kto wie, co zbudzi się za chwilę, ot, 
choćby pod tym wywrotem? albo na tam 
tej grząskiej polanie? Ciemność dookol- 
na zgęstniała w jakieś bezkształtne zja- 
wy,przemykające się zdradziecko między 

pniami. Pnie, osmalone w niepamiętnych 

leśnych pożarach, zdawały się przycup- 

niętemi czujnie i skrycie  wilkołakami. 
Smukłe, młode drzewiny czernialy grož- 
nie, niby długie chude Kikimory, gotowe 
każdej chwili zastąpić idącej drogę. 

Ulka lodowaciała ze zgrozy na myśl, 

je, jako brzemienna, podlegała ich złe- 

mu czarowi, że gdyby teraz zginęła, mu- 

siałaby powiększyć ich ponure grono. 

Och! straszno! jeszcze trochę, a przy- 

stałaby na drodze od tego strachu. Ale 
myśl, że niesie ratunek Mit'ce, dodawała 
jej sił. Zbierał się Korolonek na panów, 
ot, ona jemu powie, gdzie i kiedy moż- 

na znaleźć samego starostę. Że we wto- 

rek, w Lipniach.. a przy tej okazji i 

Lipniowskiemu panu dostanie się za jego 

poganą Straż. Toż żeby nie straż, spał- 

by Mit'ka do tej pory przy jej boku i 

jare zboże byłoby zasiane... i nie przy- 
szłoby sie sprzedawać krowy... 

Poszła szybciej, bo otrząsnęło ją Z 
chwilowej niemocy przypomnienie o kro- 
wie. Ścieżyna wyczołgała się wreszcie z 
pomiędzy świerkowych gęszczarów i 
wpadła w rojsty. Tu już trzeba było do- 

brze patrzeć każdego kroku, ale Ulka 

nie bała się zapadnięcia; dopiero za Czar 

*| ty, samotny, 

mysł. - fabrycznej, rol- 
nej przyjmie pracę za 
minimalnem wynagr. w 
Wilnie lub na prowincji 
Aina, Garbarska 17 - 
10. 

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

JAKIEJKOLWIEK 
pracy poszukuje czło- 
wiek uczciwy, pracowi- 

polecany 
przez osoby znane. — 

POPIERAJ 

Werkowska 30 m. 1 Ka 
zimierz Kirjacki. = 0.P.P 

Były podoficer 
zawodowy, ochotnik W. 
P., długoletnia prskty- 
ka biurowa w dziale 
rzchunkowo - kaso 

- praktyka leśna i hand- 
lows, posiada dobre 
świadectwa i referencje 
poszeknje jakiejkolwiek 
pracy — binrowej, leš- 
niczego, gajowego — 
ekspedjenta [lub inne$ 

pracy. W miejsce 
lub ns wyjazd. Oferty 
E Rel „Słowa" pod 

-— — 

  

nym Dębem było rzeczywiście — тебет- 
piecznie, a tam już miał czekać przewo- 
dnik. Od czasu do czasu trafiały się such 
sze polany, Ulka przystawała wówczas i 
ocierała pot z twarzy. Karłowate brzóz- 
ki, bielejące leniwie poprzez ciemność, 
rozstępowały się przed nią, jak przed 
swoją i dawały dalszą drogę. Północ już 
wyszła na niebo i stanęła między gwiaz 
dami, kiedy Ulka trafiła na polanę, gdzie 
Czarny Dąb. Oparła się o jego mocarny 
pień, odetchnęła ciężko i przeżegnała się 
pobożnie, — Sława Bogu. 

Zamroczyło ją ze znużenia... 

na mokrej od rosy trawie.. ale zerwała 
się zaraz, zwinęła ręce w trąbkę i huk- 
nęła trzy razy po sowiemu, jak umiała 
najlepiej. Potem słuchała chwilę z zapar- 
tym oddechem... na razie tylko las szi- 
miał i dziki fukały gdzieś  niedaleka... 
ale zaraz jęknął puhacz raz, drugi... za- 
chichotał przeraźliwie... jakiś cień, 
chę gęstszy od nocy, wychynął 
przed Ulką, jak z pod ziemi. 

— -Chto? 
— Pawluczycha, — pisnęła Ulka cie- 

niutko... ze strachu... Bóg jeden wiedział 

tuż 

z kim można spotkać się po nocy w raj- || 
„ichni“ * 

stražnik? - t 
stach? A nuż to nie był wcale 

Ale był... sam Lawon kulawy. Przywi 
tał się z Ulką za rękę i zapytał groźnie: 
czego ona tu? — Wiadomość, że drogę | 
wie od Filipa, a przyszła, bo ma „nadto 
ważną nowinę”, nie udobruchała go zbyt 
nio. Mruczał, że źle trzeba mieć w gło- 

wie, żeby łazić od wsi i Bóg wie komie 
drogę pokazywać. 1 tak ktoš niedaleczko | 

badział się parę dni temu. Apanas Žuk 

widział, ale nie rozeznał: leszy, czy czło 

wiek? . 
D->C:N. 
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kolana | 
pod nią drżały.. więc przysiadła chwilę | 
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