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Wewnętrzne dzieje Niemiec zapisują 
przełomowe momenty z telegraiiczną 

szylbkością. Rozwiązańię socjal-demokra- 

cji, wchłonięcie „Stahlkelmu“, wchlonię- 

<ie niemiecko-narodowych. Pozostaje 

tylko centrum, ałe wszystko zapowiada, 

że Niemcy przegrupowują się w kierunku 
państwa o jednopartyjnym systemie, że 

pod tym względem prześcigną może na- 

wet faszystowskie Włochy. 

Pod adresem naszym napisano w pra 

się połskiej zarzut, że jesteśmy zwolenni- 

kami „metod hitlerowskich“. Oczywiście 

zarzut taki mógł powstać tylko w związ- 
и z płytkością myśli i całkowitą nieod- 

'(powiedzialnošcią w dziedzinie  fzucania 

oskarżeń w polemice dziennikarskiej: 

Tak jest, chcemy pokojowego współży- 
cią z Niemcami;—tak jest, wskazywaliś- 

my, prorokowaliśmy od bardzo dawna, iż 

w Niemczech zakwitnie okres rządów pra 

wicy i że tylko z prawicą niemiecką, ja- 

ko czynnikiem za Rzeszę odpowiedzial- 

nym liczyć się należy. Ale to wszystka 

bynajmniej nie znaczy, abyśmy byli zwo- 

lennikami, czy sympatykami metod, które 

Hitler w swem państwie stosuje. Czytel- 

nik sobie natomiast przypomni, że, za 

poprzedzających hitlerowski okres 

rządów, czasów v. Papena pisaliśmy о- 

twarcie, iż do ideologji i programu poli- 
tyki wewnętrznej tego męża stanu mamy 

duże uznanie i sympatję. Ale to jest epo- 

ka bliska, a jakże strasznie jednocześnie 

dawna. 

Artykuł niniejszy chcielibyśnry po- 

święcić ujawnieniu tej głębokiej i zasad- 

niczej dystynkcji, która zachodzi pomię- 
dzy stosunkiem do -partyj „opozycyjnych 

ze strony Hitlera, a -Marszałka Piłsud- 
skiego. ” 

Hitler tworzy partję jednolitą, dogma 
tyczną, zaciśniętą w ciasnym extra-par- 

tyjnym widnokręgu. Hitler nietylko nie 

chce mieć w Niemczech opozycji, lecz l- 

kwiduje własnych szczerych czy przymu- 

sowych sojuszników, likwiduje politycz- 

nych ,poputczyków*. Obserwując wy- 
padki w Niemczech, widząc, jak zdmuch- 

mięto tam, jak choinkową świeczkę, orga- 

nizację socjal-demokracji, czyli organiza- 

cję tak potężną, tak starą, z tak wielkie- 

„mi tradycjami — doprawdy dochodzimy 
|do przekonania, że nasze organizacje 0* 
| pozycyjne są-do pewnego stopnia SZiiCz- 

| nie przez reżim obecny podtrzymywane. 

Być może zresztą, że wyrazy „sztucznie 
podtrzymywane nie oddają całej praw- 

dy. Ale przyzna chyba każdy, że nasza 

P. P. S. jest organizacją stokroć, tysiąc 

kroć od niemieckiej socjal-demokracji 

słabszą, mniej zwartą, mniej zamożną, 

skupia mniej świadomy i o mniej ugrun- 

towanych przekonaniach materjał ludzki, 

Ten dystans słabości P. P. S$. od niem. 

-socjal-demokiacji musi=być  zreszią Ol- 

brzymi, bo Niemcy to państwo robotni- 

cze, Polska to państwo rolnicze. jeśli 

więc Hitler zdmuchnął socjal-demokrację 

"jak choinkową świeczkę, to tembardziej 

zlikwidować by mógł P. P. $. rząd Mar- 

{ 
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| szałka Piłsudskiego gdyby chciał. 

Jednakże Marszałek Piłsudski rozróż. 

nia jak się zdaje pomiędzy koniecznością 

stworzenia w Polsce warunków dla sil- 

nej władzy, a kwestją istnienia opozycji. 

Rząd Marszałka Piłsudskiego mie dąży do 

zlikwidowania opozycji. Jest to bardzo 

wyraźne. Co innego utworzenie własne- 

go obozu w Sejmie i społeczeństwie, Ist- 

nienie takiego -obozu jest konieczinścią 

dla ierfenra silnej władzy, a gdzie nn- 

at. władzy, tam niema-państwa, gdzie 

niema silnej władzy, tam państwo wyst: 

wione jest na wielkie niebezpieczeństwa. 

Co innego jednak likwidowanie opozycji, 

"wchodzące w system rządów hitlerow- 

sko-faszystowski. Tego w Polsce niema. 

Natomiast jest jeszcze inna różnica, 

która dzieli nas i nasze partje opozycyj- 

ne od Niemiec. Oto-w Niemczech opozy- 

cja szuka kompromisu z Hitlerem, a Hit: 

jer ją likwiduje. U nas raczej jest na- 

odwrót. U nas rząd toleruje istnienie »- 

pozycji, u nas wyraźnie marsz. Piłsudski 
jest zwolennikiem koegzystencji obozu 
rządowego z partjami opozycyjnemi, a 

* natomiast partje opozycyjne uprawiają 

    

z zamiłowaniem sport samołikwidacji. |- 

naczej bowiem nie możemy określić tyci: 

posunięć partyj opozycyjnych, które prze 

radzają stanowisko opozycyjne na sta- 

nowisko  antypaństwowe. Głosowanie 

przeciw budżetowi-jest oczywiście stano- 

wiskierr opozycyjnem, może takie głoso- 

wanie przeciw budżetowi mniej lub wię- 

cej patrjotycznie wyglądać, lecz temnie- 

mniej jest to przez tradycję uświęcone u- 

prawnienie opozycji parlamentarnej. Na- 

tomiast absencja podczas wyborów Pre- 

zydenta jest oczywiście aktem antypańst= 

wowym, aktem o charakterze rewolucy|- 

nym. 

Otóż niestety tego rodzaju posunięcia 

mnożą się w ostatnich czasach: N-Decja 

inicjuje bojkot wylsorów Prezydenta, le- 

wica ludowa macza swe brudne łapy w 

chłopskich zaburzeniach w Małopołsce. 

— Wszystko to nazywamy procesem sa- 

molikwidacji. Zrozumiałe jest, że gdyby 

partje opozycyjne miały tego rodzaju 

antypaństwowe i rewolucyjne posunięcia 

przerabiać na regułę swej pracy, gdyby 

odczuwając swą bezsiłę w parlamencie, 

chciały odegrywać się ze sztandarem Sze- 

fi w rękach, — to byłoby to prowokowa- 

niem, a poniekąd nawet zmuszaniem rzą- 

du do ich zamknięcia. Aż dziwnem się 
wydaje, że partje opozycyjne mając nie- 
mieckie wzory przed oczami, chcą na tę 
drogę samolikwidacji w takim momencie 

wstępować. 

Z drugiej strony objektywizm każe 
nam wskazać na objawy nadające się do 
zaklasyikowania nie do dziedziny tej sa- 
molikwidacji partyj opozyjnych w Polse 

    

lecz. właśnie do dziedziny kocęzystewe —ięe-msgę ie 
Myslamy tu o takich iaktach, jak np. p, Tt : 

sowanie za poborem rekruta przez stron- 

nictwo narodowe, lub chociażby udział 

opozycji we wczorajszem „Święcie mo- 
rza”. 

Ponieważ potrącamy o „Święto mo- 

rza”, więc musimy też dać kilka słów 

wyjaśnień, aby nam nie zarzucano, ze 

zmieniliśmy nasze stanowisko wobec tej 
imprezy. 

A więc pod względem polityki zagra- 

nicznej „Święto morza” było naszem zda 

niem posunięciem taktycznie i psycholu- 
gicznie błędnem. Za kilka dni prezydert 
Senatu Gdańskiego przyjeżdża złożyć po- 
Wimry hold rządowi Rzeczypospolitej. 

Hitler ma związane ręce sprawą austrjac- 
ką — w tym momencie organizowanie 

olbrzymiej manifestacji pod niczem ak- 
tuałnie nieuzasadnionem hasłem „iesteś- 

my zagrożeni*, było dobrowolnem osła- 
bianiem naszego prestiżu i kredytu za- 

granicą, = 

Pod względem samej idei morza — o- 

czywiście „Święto morza*, jakkolwiek 

nieprzyjemnie uprogramowane — glosi- 

ło ideę słuszną i piękną. Daliśmy tego 

wczoraj wyraz w artykule wstępnym, któ 

rego zamieszczenie było z naszej strony 

podporządkowaniem się ogólno-polskie- 

mii nastrojowi dnia wczorajszego. Na tym 
zaś specjalnie odcinku, który dziś nas in- 

teresuje, tj. co do kwestji koegzystencji 

obozy rządowego i opozycji w Polsce, to 

„Święto morza” było wypadkiem pomyśl- 

nym, bo-wzkazywało na możliwość współ 
działania opozycji z obozem rządowym 
w pewnych Sprawach państwowych. 

Jestem zwolennikiem sitqej. władzy, lecz; 
to nie znaczy, abym chciał, aby w Polse 
nie było opozycji. Owszem uważam, że 
istnienie opozycji nietylko da się połą- 
czyć z zasadą władzy 
je 
nient, oczywkiaję 
śli tą 0poż; 

  

A nie może. Kareszcze: chodzi nam 
Wytworzenie W SPREczeństwi = blonu poglądów=-rzeczy p 

szą metę niebezpiecznej i de 
— lecz 0 umożliwienie isin 
cjonowania siłnej władzy. Tutaj jest więc 
ta granica. Opozycja i „Samokrytyka““ są pożyteczną instytucją kontroli, o ile oczy- 
Wiście nie wychodzą za miedzę państwo- 

Moiajizującej 

wości. Wolę więc koegzystencję od sa- | 
molikwidacji i będę żałował, jeśli partje 

opozycyjne nadal po drodze samolikwi- 
dacji kroczyć będą. Cat.     

  

  

    

: silnej i stałej, leczę 
t tej zasady požytecznem uzupełnie-| 

"cię jednak tylko wtedy, ie] 
Jeja'Sile i stałości władzy zaj nej 0 

ienia 1 *unk- 
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Księgarnia Spółdz. Naucz. 

— ul. Wileńska 15 T. Gurwicz 

i PiNSK — Kslegarnia Polska — St, Bednarski 

    

       

  

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Laszuk.. DRUJA —- Kowkin, 
GŁĘBOKIE -— ul. Zamkowa i4 Księg. W. Wlodzimierowa, : OSZMIANA — 
GRODNO — Księgarnia Tową „Ruch“. 1 PODBRODZIE 
HORODZIEJ — Księgarnia iol. „Ruch“. 

' KLECK — Skiep „jedność”. į 
LiDA — uł Suwalska 13 — S. Mateski. ! 
£UNINIEC — Księgarnia Kol. „Ruch“. i 

MOLODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“ i > : 
MIORY — Ejdelman S i ST. SWIECIAN 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia Jažwinskiego. i SZARA = 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. j WOŁOŻYN — 
N-SŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch* i 

  

CHOROBA PREZYD ENTA HINDENBURGA. 

PARYŻ. PĄT. — Na podstawie wia- 
domtości, zaczerpniętych z pism wschod- 
nio-pruskich „Le Rempart“ 
prezydent Hindenburg nie opuszcza Neu- 
detk, gdzie uległ atakowi apopłektyczite- 

ZMIANY PERSONA! 

BERLIN. PAT. — Urzędowo komunikują: 
Na wniosek kanelerza Hitlera prezydent 

Himdenburg przyjął zgłoszoną przez ministra po 
łączonych resortów gospodarczych Rzeszy i 

Prus Hugenberga dymisję, mianując równocze- 
śnie ministrem gospodarki Rzeszy . dr, Kurta 
Schmidta, generalnego dyrektora Twa ubezpie- 
czeń Allianz, zaś ministrem wyżywienia i rof- 
nictwa Rzeszy — posła do Reichstagu dr. Wal- 

tera Darre. Następnie prezydent Hindenburg 
przeniósł w stan spoczynku tymczasowego do- 
tychczasowego sekretarza stanu w ministersi- 

Do Warszawy przybył nowy posel perski Fe gospodarki Rzeszy dr. Banga, powołując 

Azooli Yadollah Khan, którego podobiznę TB lego miejsce posła do Reichstagu inż. God. 
podajemy na nasszem zdjęciu. ARESZTOWANIE 
REALS : — BERLIN. PAT. — Na polecenie władz 

Nowe kredyty dia rolnictwa prokuratorskich policja aresztowała byłe- 
na zasiew zboża go kanclerza Rzeszy  sojcal-demokratę 

: Bauera oraz szereg wyższych urzędników 
oku poprzednim kredy- 

ty na: zastaw znajdują S obecnie 
w stadjum likwidacji. Obecnie zadłużenie 

šetwa z tytułu tyeh kredytów wyno- х > z 5 z 
około 1 miljon złotych. gosi z Berlina, iż w związku z głuchą 

i „dni: ^ skrąć lką, jaką się toczy obecnie wewnątrz Jak się dowiaduje Agencja „Iskra“ Walką, į У at 
w początku lipca r. b. Bank Polski u- Reichswehry, marszałek Mackensen, wier 
ruchomi ponownie kredyty na zastaw 

# 
zbóż m wysokości 30 milj, zł, Wamunki 

м . 

Przemówienie Pana 
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korzystania z tych kredytów. i ich spła- 
ta będzie analogi a do roku poprzed= 
niego, a mianowi "wysokość požy- 
czek nie nroże przełk 16 50 proc. war- 

tości giełdowej zbóż, spłata ma być usku- 
teczniona ratami ad stycznia do czensea 

1934 roku. Stopa procentowa dla ban- 
ków, — wozprowadzających bezpośrednio 

kredyty będzie 6 proe., jak przy zwykłym 

dyskoneie. em, że banki te 

ad" SYOpĘ Bón= 

    

  

    

        

   

  

<kugniem , odbvia_ sie, ną. Zamby, podniosia uro- 
O godzinie 12 Pan Prezydent Rzeczypospo- 

ieg, zdał е litej w, towarzystwie szefa gabinetu płk. Gło- W związku z unuchomieniem kredytów gowskiego i szefa kancelarji cywilnej dr. Hel- 
S ralniczy  ongamizacj erolnicze czyńskiego udał się do sali Canaletta. W sali 

r do Banku Polskiego szereg wnio- dawnej sypialni królewskiej zainstalowano mi- 
dotyczących zwiększenia szacum- krofon radjowy, przed którym Pan Prezydent ku zbóż do 75 prac wantości. Sprawa ta wygłosił przemówienie treści następującej: będzie omawiana: ina specjalnej kon£eren- Niema: sprawy, dla której serca polskie bi- 

cji w ministerstwie rolnictwa, któr «odbę- '7DY mocniej i zgodniej, niż dla sprawy morza, 
się 'w dniu 28 b. m. z udziałem Która stała się nieustanną troską rządu i przed- 

przedstawicieli onganizacyj rolniczych o- miotem żywego zainteresowania społeczeństwa. 
raz banków, za kliórych pośrednictwem Rzeczpospolita nasza, po kilku zaledwie latach 
mają być rozpnosiadzane kredyty  reje- pracy, może poszczycić się wzniesieniem Gdy- 
strowe. * ni, rozwojem portu gdańskiego, budową kilku 

przystani rybackich w zatoce Puckiej i na pei- 
nem morzu, zapoczątkowaniem floty hadlowej 

polskiej i marynarki wojennej. 

        

Podwyższena składka do ZUPU 
PODZIAŁ SKŁADKI POMIĘDZY PRA- Ale najgorliwś AM zala 8 gorliwsze wysiłki rządu nie odnio- 
CODAWCĘ 1 UBEZPIECZONEGO. słyby skutku, gdyby naród we wszystkich swo- 
„Na mocy rozporządzenia rady mini- jch warstwach nie miał dla nich zrozumienia 
PA ao b. m. zosiiała — jak ; nie dawał im poparcia, zarówno bowiem do 
— wadi js i |... założenia i obsługi portów, jak i do uruchomie- 
= Zakładu Ubezpieczeń PracówuMcóć a nia okrętów potrzebne są „nietylko wielkie fun- 
mysłowych na pokrycie świadczeń z ty- dusze, ale jeszcze bardziej potrzebni są ludzie 

tulu braku pracy. : chetni, wyszkoleni, obyci z morzem i jego tech- 
Rozporządzemie wady ministrów unox- "icznemi urządzeniami. 

miawało jednocześnie podział podwyższo- Z radością trzeba stwierdzić, że coraz wię- 
nej składki między  predodewcę i ubezpie- cej Polaków garnie się do służby w marynar- 
схопево. > ce, interesuje się handlem zamorskim, waży się 
a: metan iiki, | jeżeli na szukanie pola do pracy, a nawet osiedlanie 

wnuk otrzymuje wynagrodzenie W się na stale w dalekich krainach i na obcych lą- 
granieach od 60 zl. do 400 zl. miesięcznie gąch. W ten sposób rozszerzamy granice na- 
wówczas pracodawca i pracownik płacą 650 państwa, obnosimy banderę polską po tytuem skłedki po 1,4 proc. płacy podsta- > i y RAA wowej świecie, przysparzamy Polsce bogactw i wzma 

Gdy pracownik otrzymuje wymagrodze- gamy jej „znaczenie. Zadomowieni, zasiedziali 
nie od) 400 zł, do 800 sł, miesięcznie, — Polacy, którzy dzielnie pracowali na roli i bro- 
wówczas pracodawca placil 1,2 prog, a nili każdej piędzi swej ziemi, lecz niechętnie 
pracowinik 16 ргое., „placy: podstlaimowej. wygladali poza opłotki ojczyzny, nabywają 
Gdy pracownik otrzymuje wynagrodzenie dzisiaj ducha podróżniczego, przedsiębiorczego. 
pen”d 800 zi. miesięcznie — pracodawca Przyczynia się do tego niemało uprawianie spor 
płaci 1 proe., a pracowmik 18 proe pia- t6w wodnych i turystyki wodnej, do których 
cy podstawowej. tak żywo garnie się ostatnio młodzież. 

Za ubezpieczonych mieotrzymujących 3 ы Ę я żadnego wymaerodzenia lub otrzymują- | Ww iadomo, że najlepszymi marynarzami są 
cych wynaerodzenie _ mibsze miż, 60 zł, mieszkańcy wybrzeży, ale wybrzeże morza pol- 
miesięcznie, alb o tylko mfirzymanie je- skiego jest szczupłe i nie iest w stanie zapew- 
ko formę wynagmodzenią opłacs składkę u- nić dostatecznego dopływu elementu łudzkiego 

  

    

bezpieczeniową tylko pracodawea: w wyso- 
kości — 38 proc. podstawowej pnze- 
ridziamej w' grupile zamobkowiej А. Polska obchodziła uroczyście Święto JwMdfża. 

Ubezpieczenii, których wynagrodzenie Wszędzie odbyły się nabożeństwa: pochody i 
przekracza 720 al... opłacają tytnlem 

składki, niezależnie od kwot! przypada: 
jących w myśl ustępu pienwszego — 

akademie, na których uchwalono fezolucje, któ 

re następnie-szfafetami lotniczemi, samochodo- 

wemi, motocyklowemi, rowerowemi i pieszemi 

  

1468 proce, od meinej  kwiofy otirzy= Nos я 
nywamego wynagrodzenia, _ podłeemiącej ESS Daly do stolicy. — „Dotychczas na- 

iczemiiu dlo ubezpieczenia, deszlo około 2 tysiące rezolucyj z przeszło 800 п ротарйетето ° 2 EE sija z 
ZE miast, miasteczek, wsi i osiedli. Jest to niejako 

„_ Bliska s 
h ujawnila się LONDYN. PAT. — Fonowny spadek dola- 

3 y krytyczną sytu- ra wczoraj wieczorem według przewidywań an- 
jospoxd: "ret l zęzatglkie i bezrobociem gjejskiej prasy jest zapowiedzią bliskiej stabili- 

m me Kano) zacji. Dołar spadł wczoraj w Nowymi Yorku 

7ch rolników: iil beudštiaych“ = blisko 10 punktów, zamykając się notowa- 
zybi mku wojskowym do "ie" przy kursie 4,395. Równocześnie ceny na 

(gdzie 20 delega. pszenicę, które są tmiernikiem wartości dolara, 
prefektawi odpowiednie zaczęły raptownie spadać. Wobec tego wytwo- 

1 ówości rzyła się deprecjacja dolara poniżej wartości 

lee molmiczy buszła pszenicy. EE 
mrezolneji potę- W ciągu czwartku fluktuacja doszła do roz 

ądu wobec molnikėw. miarów niebywałych. Prawie przez cały dzień 

7.20 złotych. 

  

BEZROBOCIE WŚRÓD FRANCUSKICH 
ROLNIKÓW, 
    

    

     

     
      

    

MOŻLIWOŚĆ ARESZTOWANIA 

PARYŻ. PĄT. — „Łe Rempart* do- ny przyjaciel Hohenzollernów i Hugenber zbożowego. 

mu. Dzięki wysiłkom lekarzy prezydent 
Hmdenburg nioże z wieiką trudnością 

ogólny stan organizmu budzą jak najwię- 
ksze obawy wśród otoczenia. 

LNE W RZĄDZIE. 

irieda Federa. 
Z urzędowych kół pruskich donoszą, że mi- 

nister Goering jako namiestnik Prus zamiano- 

wał dr. Waltera Darre pruskim ministrem го!- 
nictwa, zaś Kurta Schmidta — pruskim minis- 
trem gospodarki i pracy. | 

Кет samem teki gospodarki oraz rolnictwa 
Rzeszy i Prus pozostaną nadal połączone w rę- 

ku 2 ministrów. Dr. Darre jest jednym z głów- 
nych przywódców ruchu chłopskiego i zwałczał 

energicznie plany: ministra Hugerberga na połu 

kołonizacji rolnej, zaś dr. Bang był jednym z 

mężów zaulania Hugenberga i wybitnym człon- 
kiem trakcji niemiecko-narodowej, 

B. KANCLERZA. 

magistratu berlińskiego, pod zarzutem u- 
działu w  Gszukańczych manipulacjach 
na szkodę T-wa budowy tanich mieszkań 
i osiedli podmiejskich. 

MARSZAŁKA MACKENSENA. 

ga, ma być w najbliższych dniach aresz- 
towany lub conajmniej całkowicie izoło- 
wany, podzielając los gen. Schleichera. 

  

MORZA 
Prezydenta Rzplitej 

w dniu święta Morza 
WARSZAWA. PAT. — Wczoraj przed po- do rozwijającej się marynarki handlowej i wo- 40 dalszego  lofiu na linji Stambuł — 

- - į cha. —- Barlranonei ——Lipos— 

     równie dobrze można о- 
ić się z potężnym i wspaniałym żywiołem, ja- 
kim jest woda, aby przygotować się do pracy 
na morzu. Ten wielki korowód statków, łodzi, 
kajaków i żaglówek, który widziaiem wczoraj 
na Wiśle, świadczy, że zrobiliśmy w tej dzie- 
dzinie wielkie postępy w ciągu kilkunastu os- 
tatnich lat, że rozumiemy zadania, jakie nas 
czekają na morzu i że planowo i masowo spo- 
sobimy się do nich. 

Dzisiejsza manifestacja, tak powszechna ; 
zgodna, obejmująca nietylko wszystkie dzielni- 
ce Polski, wszystkie jej miasta, wsie i osiedla, 
ale sięgająca także w najdalsze krańce świata, 
gdziekolwiek znajdzie się grupa naszych roda- 
ków, a choćby rzucony jlosem Polak, stanowi 

nowy dowód przywiązania do morza. 

Nasze myśli, dążenia i plany, kierują się 
dziś ku Baitykowi. Stamtąd czerpiemy siły i tam 
widzimy ostoję i gwarancję mocarstwowego 
rozwoju. Linja naszego wybrzeża — to grani- 

ca nasza z temi wszystkiemi państwami, z któ- 

remi nie mamy bezpośredniej granicy lądowej. 

Jest ona bramą na Świat, bramą, dającą nam 

wolność utrzymywania stosunków z kim chce. 
my, jest ona tym najcenniejszym klejnotem 

Rzeczypospolitej, którego każdy Polak gotów 

jest zawsze bez wahania czujnie strzec i bro- 

nić nieugięcie. Jesteśmy i pozostaniemy nazaw- 

sze nad naszem polskiem morzem, będzie ono 
trwałym pomostem między Polską a Światem. 

Niech ta myśl, która przenika dzisiaj nas 

wszystkich w dniu Święta, ożywia też cały na- 

ród i w każdy dzień powszedni! я 

W tej samej sali Pan Prezydent przyjąi de- 
legację z Łódzkiego z pos. FiChną na czele o- 
raz prezdstawicieli Komttetu _ Wykonawczego 
Święta Morza z gen. Orlicz-Dreszerem. Poseł 
Fichna w imienta delegacji łódzkiej wręczył p. 
Prezydentowi czek B. G. K. na 265 tysięcy zł., 

‚ iż fundusz ten, asd z 0: 
t społeczeństwa 5 Ę- 

m Pi jako dowód troski spo- 
łeczeństwa o obronę morską państwa. )) 

Pan Prezydent podziękował za złożony dar, 

przekazując go Fanduszowi Obrony Morskiej. 

    

WARSZAWA. PAT. — W niedzielę cała-powszechny plebiscyt, w którym ludność całe- 
go kraju, bez różnicy wyznania i poglądów po- 

litycznych stwierdza, że społeczeństwo polskie 

jest gotowe bronić w każdej chwili słusznych, 

nie do zakwestjonowanią praw naszych do Bal- 

tyku. Powszechna deklaracja gotowości narodu 

polskiego jest największym triumfem dzisiejsze- 

go święta. 

CZOP KOMEZOSJEAOKA оч 4 

abilizacja delara 
edbywały się-gorączkowe narady i posiedzenia 

w kwestji stabilizacji. Prace kenierencji w in- 
uych dziedzinach nie wywołują najmniejszego 

zainteresowania. 

  

PAMIĘTAJ OBYWATELU, E VW. WIEKŁ: 
9D 15 DO 60 LAT, CO TRZECI CZŁOWIEK 
URSIERA Z GRUŹLICY: WYOBRAŻ SOB: 
OGROM TE] KLĘSKI i POPIERAJ WALKĘ 
Z NIĄ. KUPUJCIE NALEPKI PRZECIWGRU. 
£LICZE'1 POPIERAJCIE BUDOWĘ 

TORIUM POD WIŁNEM. 

c 

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

A zwyż Niemiec osiągnął 178. W skoku 

POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
STGŁPCE — Księgarnia F-wa „Rach* 
SŁONIM — Księgarnia j. Ryppa ui. 
SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 

Mickiewicza 10. 

Y — M, Lewin — Biuro gazetowe ul. 3 Maja 1. 
ŻYZNA, M. Mindel, Skład aqde y. 
Liberman, Kiosk gazetowy 

WARSZAWA — Kiosk Księg. Kol. „Ruch“. 

i | 

| 

Koeozystencja i samolikoiimeja “7 Ostatnie wypadki w Niemczech 
NOWY PRZYWILEJ PARTJI NARODO- 

WO-SOCJALISTYCZNEJ. 

BERLIN. PAT. — Rząd Rzeszy uchwelii 

donosi, iż chodzić po parku, jednak wiek chorego i przyznać zastępcy kanclerza Hitlera w naczel- 
nemi kierownictwie partji narodowo-socjalistycz 
nej Hessowi prawo do stałego udziaiu w posie- 

dzeniach gabinetu oraz w konierencjach rady 

ministrów. 5 

REWIZJE W ZWIĄZKU KATOLICKIM. 

BERLIN. PAT. — We Wrocławiu policja 
polityczna przeprowadziła rewizję w lokalach 

12 związków katolickich. 

TELEGRAMY 
OZ ODROCZENIE  KONFERENCJi RO. 

BROJENIOWEJ. 
GENEWA. PAT. Na wnios 

wodażeczącego konferencji +ozbrok“ 
Henderscne, poparty przez Stany Zj 
czone, Amglję, Włochy i Francję, komi- 
sja główna odwoczyła konferencję roz- 
brojeniową do dbiła 16 października n. b. 

USTAWA ZBIOROWA WE FRANCJI. 
PARYŻ. PAT. Senat przyjął dziś nro- 

jekt ustawy” w. rawie ochrony rynku 

  

  

SPRAWA PARYTETU ZŁOTA. 

LONDYN PAT. Zebranie  przedsta- 
wicieli Amgljf, Wiłoch, Frameji  Belgji 
Szwajcanji į Holandji mw sprawie parytet 
złota została odroczone do  jutr 
Ze źródeł mianodajnych donoszą, že 

zem posiedzeniu  osiągnieto 
ch znaczne postępy, ; ; 

DALSZY LOT AWIONETEf- Ё 

ATENY. PAT. Wtzoraj Wake a 
"do Aten  awionefką ASrektubu 
skiego „PZL 5, pilotowania Prze, 

braci Chalupników. Juito lotnić: 2 

  

   

  

    

Drug:' awionetka pilctowama į 
trowsikiegyo, uległa! usukodzenii 
mie w* Salonikach, gdzie dckonaf 
miaiprawa. . 

NORMAN DAVIS U PREZYD. 
ROOSEVELTA. 

NOWY JORK. PAT. Nor 
udał się do znajdującego 
Dž ia Roesevelta w cel 
wamia: go 0 орт  eiunopejsik! 
mich dotyczących vozibmojen 

'Rcesevelt poleci! Davisewi 
ponownie do Europy ! 

dnia. : 2 
BAL DOBROCZYNNY POLSKI 

W PARYŻU. 
PARYŻ PAT. Wiezoraj w salon jch ho- 

telu Riłza odbył się bal! pod pratektona- 
liem ambasadeno'wej Chłapowskiej 0 cha- 
rakiterze idobitoczynoym: zorganizowany na 
cele organiizajcyj polskich, przynosząc do- 
chód w powaźmej sumie 100 tysięcy fra 
ków. Bał zaszczyciii swą obecnością 
przedstawiciele życia (towiarzyskiego i d 
plomatycznego P-iryża. ; 

O 

Wiadómości spe 
ZAWODY TENISOWE O MISTRZOSTWO 

АВМИ. £ 

  

a 
     

  

  

WARSZAWA. PAT. © W cz 
kortach tenisowych Legji rer.poczęły - 
ne zawody tenisowe 0 mistrzostwo 
zawodów stanęło 24 zawodników 2 
ski. Tytułu mistrza broni por. Przy 
wody odbywają się w ст?юы рО @ 
dwójnej. 

W” gros pojedyńczej 
ćwierćfinałów, do których weszń 

por. Przybylski, kpt. Konopacki. 
finalista nie został jeszcze wyelimino 

MECZ PIŁKARSKI LIGI ZACHOD. 
I WSCHODNIEJ. 

WARSZAWA. PAT. — Na stadjonie Legji 
w Warszawie, wobec wielotysięcznych tłumów, 
rozegrany został sensacyjny mecz piłkarski ро- 
między reprezentacjami Ligi Zachodniej į Ligi 
Wschodniej. 

Zwyciężyla Liga Zachodnia w wysokocy- 
irowym stosunku 5:0 (1:0). * 

Gra naiežala do naipiekmeįszych w biežą- | 1 
cym siezonie, Początkowo zaznaczyła się prze- 
waga Wschodu, ale zupełna impotencja strza- 
łowa sprawa, że okres ten minął bez żadnych 
efektywnych rezultatów. Po 30 minutach gra 
się wyrównuje, przyczem zarysowuje się coraz 
bardziej rcsnąca przewaga Zachodu. Po przęr- 
wic Zachód góruje jaż bezapelacyjnie i przewa- 
sę swoją akcentuje 4 bramkami. Wschód prze- 
chodzi okresami jedynie do ataku, ale obrona 
Zachuds bez adu likwiduje nieliczne zres:ta 
wypady nika. Nawet rzut karny przy- 
znany Wschodowi został przez Martynę prze- 
stzelony. bramki dla zwycięzców zdobyli: Pa- 
zurek (2), Smoczek, Artvi (najpiękniejsza biam 
ka dnia) i Urbah. Sędziował inż. Przeworski. 

JUBILEUSZ CZARNYCH. е 
LWÓW. PAT. — Uroczystości jubileusžo- 

we (czarnych rozpoczęły się od odsłonięcia po- 
piersie Maiszałka Piłsudskiego na frontonie try- 
bun. Obecni byli przedstawiciele władz ż woje- 
wodą lwowskim Beliną - Prażmowskim na cze- 
le oraz delegaci Flubów. 

Na zawodach iekkoatletycznych, zorgani?a 
wanych z tej okazjii, uzyskano niezłe wyniki. 

Na 1500 metrów Sawaryn ustalił nowy re- 
kord oktęgowy w czasie 4:10,8. W skoku 

      

  

  

  

Górniak riiał 655. W kuli Kaniak rz 

— 2 
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    bocie jest obecnie jedną z naj- 
      

    

     
    

: įszych klęsk. Ale bezrobocie mło 
dzieży jest klęską podwójną, gdyż zabi- 

ju młodą energję | demoralizuje tych, 
którzy. muszą zasilać / / 
zapalem, entuzjazmei i šwiežos 
rywów. Młodzież wyn „Specjal 
płeki, aby nie marnowała się jej energia, 
ар /ebna narodowi. Nic też dziwne- 
go. że myśl wielu szlachetnych jednostek 
Ziwsaca się kir młodzi a iroska © Ga- 
Ero narodu-k- państwo każe szukać jakie= 

    
   

  

koś Wyjścia. 
Polska Zbrojna ( 

inż H. Wierc 
skaw ym 

h warsztwów, 

y młodzież bezrobetna 
Bardzo ważnym zaradczym 

bezrobocie 

  
projek 

  

     
środkiem na 

jest zakładznie warsztatów pracy 
dia tej młodzieży. Powinien zaistnieć, mojem 
zdańiem, stan następujący: bezrobotna  mło- 
dzież w wieku 15 — 20 tat nie otrzymuje za- 
pomóg w wypadku nieregularnego uczęszcza- 
nia do takich warsztatów, oraz właściwych, 

` doksziałcających szkół zawodowych ze świe- 
ticami i przysposobieniem wojskowem. 

źakładaniew i organizowaniem tych war- 
sztatouw powinny zająć się połączone organiza- 
cje społeczne przy częściowemi . poparciu Fun- 
duszu Pracy, oduoszącego się bardzo życziiwie 
do takich poczynań, oraz przy ogółnej współ- 
pracy tachowych związków пацсхускф  szkol- 
sictwa dołształcejącego ewodowego, którzy 
wp. na noo sin zjeździe Sekcji SŽkolai“ 
Mus Niro Tr TND w ono” 

"m 

   

  

zurrać 4 

  

    

   

  

zitdiejszając teisenos ępy niezatru- 
i specjalistów, rzemieślników. 

r projektu stusznie „odkr=lą, iż 

FSomsl warsztatów musi być wybiiuny: 
f'aca przecieć byłaby wyjątkov 
wiedziaę ze wzgłędu 1%. woniecznrść 

ziaływańia wychowawczego aa zatrud 
опа młodzież, 

Ale: 40 nu 
warsztaty? 

Przedmioty na rynku niewykonywane, ap, 
niektówe konieczne pomoce szkołue, jak modele 
mastyn, urządzeń, oraz przedmioty do użytku 
bezrobotnych i bezdomsiych rodzin. Nie stwo-, 
rzy się przez to niczdrowej konkurencji Ala 

есоя супки. 
роо&ипуф zasadach należy uruchomiać 

i takie nawet przy niektórych szkołach 
ształcających zawodowych. 

da projektu wydaje się Słusz- 
Ko : ud „Odzi o tworzenie warsztatów, 

któreby „mikurowały z istniejącemi i mo 
iewębijać, — lecz należy nadać in 
ЛУ zakres. 

Atr pówi dalej: 
Do sagų zrealizowania 

dzjeż_bezegpjtą 

    

     

  

     by wyrabiać podobne 

   

  

     
    
    

   
     

   

     tych projsktów, 
w wieku 15 — 20 lat nie 

Zymywąć zpponcyi bez rugių 5 
przynajmiej do szkół dokeztał 

Odowych ze świetlicami i przy- 
wójskowem.Z braku narazie Od- 
przymusu ustawowego, niogą ta- 

zanie spowodować propagandą i 
przymusem: instytucje społeczne, u- 

tej młouzieży. 
yższe wynikają z tera, że uwa: 

ństwo za wspołodpowiedzia! 
y sian nienormainy. Wyrikają 
gi se szczerej troski o zdrowie 

fizyczną bez. 

    

  

   

    

  

    
ska. 0 zdrowie moralne 

młodzi eży, pozbawionej pracy, sprawiż, 
i cio” kończy swe rozważama  nastę- 
P'igcy"o apelem do. społeczeństwa: 

Zwracan: się do orgacizacyj społecznych w 
_ mię chrześcijańskiej, s więc czynnej miłości 

bliźniego, w imię dobra państwa z "astępują- 
cyrs apelem: przez zakładanie warsztatów jua- 

1 ty dła młodzieży bezrobotnej i bezdomnej га- 
tujmiy ją przed straszną zarezą, jaka na nią 
spadnie wskutek nieróbstwa. : 

» «rio zastanowić się nad tym proje- 
kiórego realiżacja nie jest tak trud- 

„ skutki zaś mogłyby być bardzo do- 
: Lector. 

  

    

  

     

    

404 DOBALZEWS5KA 

Kielkiewicz podskakiwa! na krześle 
nie roziinię” wprost, co czyta, 

Ryattownyni ruchem odsuną: | 

e zawiolai pizėž ranię. 
, tzę..panby nie ze- 
przyjemniej ZONE Ć 
załatwić, kiórem panu 

/agi był cierpki, Doboczka przy 
8 argi. 

Już załatwione; = panie reterond 

rzu. Czekałem z niemi, aż pan  referen- 

darz będzie niej zajęty. Służę uprzej- 
e. 

"5" Bóboczka wstał i, b alansując tanecz- 
się; zbliżył się do. biurka zwierzchnika z 

Dapierami w ręku. Cegiełkiewkz sapnął 

bezsiłnie; znalazł wszystko w porządku, 

4 „sekowač“ Bóboczkę nie mógł w żadzn 

sposób... Osobisty znajomy Starosty, syn 

dawnych sasiadów.. Pozostawał Filip, 
jedyae stworzenie boskie, na ! tórerm mo- 

Żna było swobodnie wytadow ač*.ziošč. 

iEzgiełkiewicz zabrał się do Filipa 

3 o, proszę tu biižej! Bližeįl Nie 
zi Śbędię krzyczał przez cały. pokój Z czem 

40 starosty? 
Filip pokłon ił. się,raz jeSżcz 8, 

 wiedziasogigdnie. 
- Mówił ja panoczek, u mnie do pa- 

  

aie po: 

   m. mówiłewny że starosta 

aż dziś. nie przyjinuje Mais powzed 

10-60 thodzł, ia powtórzę panu star 

"Taki obrót rceczy nie vdpówi y 

najmiiej dziądźcie TNipowi. On miał:sp. 2 

WP paniczem fuskieni, Bie z tyn! gru- 
bytu, krótkim,  rozzłoszczcqym miewla- 

  

  

   
   
  

    

„DRUK 
Ukazat się ,„po konfiskacie nakład drugi 

czwartego numeru miesięcznika społeczno-litc- 

rackiego „Druk*. Jest to pismo jaczejki komu- 
nistycznej na uniwersytecie Stefana Batorego. 

Wszystkie artykuły w tym miesięczniku 

podpisane są imionami i nazwiskami. | wszyst- 
kie te imiona i nazw ą zmyślone, napraw-     
dę tych ludzi niema, — niema żadnego Leona 

Jarockiego, jana Grocha, W. Kieleckiego i 1.d. 
jedno nazwisko jest tylko autentyczne, to pod- 

pis wydawcy p. Zygmunta  Kruszewskiego, 

akademika, źżnaneg» na gruncie uniwersytcc- 
kim w charakterze przyjaciela politycznego 

p.p.: jędrychowskiego, Ryńcy, Kapały i t.p. 

Charakter pisma zupełnie odpowiadający 

przeciętnemu szablonowi pisma  komunistycz- 

nego. Artykuły bez większego zacięcia publi- 

cystycznego, czy polemicznego — stanowi to 

bodaj jedyną wskazówkę, że nie pisuje tam p. 
jędrychowski osobiście. Pozatem nad calem pi- 
smem króluje, już nie wpływ komunistycznej 

ideologii, bo to jest zupełnie jasne, lecz po- 

prostu wpływ sowieckich pieniędzy. Tak wła- 

ściwie bez żadnego większego osobistego zain- 

teresowania, tak szablonowo powtarzac komu- 
nistyczne frazesy mogą chyba tylko ludzie, 

dla których to przepisywanie formułek jakiegoś 

„Młotu”, czy „Orki* jest już źródłem  utrzy- 
mania, inaczej ci, którzy za to otrzymują od 
agentów bolszewickich pieniądze. 

Oto próbki tej frazeologii: 

Okres obecny jest okresem wielkich kata- 

strof wojennych, oraz gwałtownego  zaostiza- 

nia się przeciwieństw państw kapitalistycznyci 

(między soba. zyltącje szykowania się 

  

a. 

- 40 wojny interweńcyjnej zZ.S.R.R.) Mylne jest 
mniemanie, że ustrój kapiialistyczny sam się 

rozpadnie. trzeciwnie, porzucenie desiokratycz 

nej formy parowania 1 wprowadzanie iaszy- 

-. stowskiej dyktatury wraz z jej niesłychanym 

uciskiem, wskazuje na to, że burżuazja prag- 

nie wszelkiemi środkami utrzymać swój paso- 

żytniczy żywot, z tego wszystkiego staje się 

jasna rola rewolucyjnej awangardy mas robo- 

tniczo-włościanskich w wałce z faszyzmem 1 

socjał-faszyzment. 

Druskieniki 
Pierwszy rzut olka na: Druskieniki - - 

przynosi dziwne wrażenie, 
Wszędzie dużo zieleni i prymitywizmu 

— dużo eiegamdko ubranych pań i wy- 
twornyeh panów. 

Kontrast ten Świadczy 0 tęsknocie 
mieszkańców wielkich miast do upro- 
szczonych wanuuków życiowych. 

Wikilka dni po WRZE dystyn- 
gowajnia jejmość, albo sztywny dygni- 
tarz zjawia się na ulicy, bez pończoch, 
bez kapelusza, bez kołnierzyka. 
W godzinach mamnych @о dobrego 

temu należy moszenie przescieradla ką- 
pielowego, miezależnie od tego czy ten 
Iktoś komzysta z dołpbnodziejstw  solnaki 
czy nie. 

M „„Migoeį jedoak osób 2 i jed widuje się w 
„olradiej usdrtua= 

trze wwiaszcza (lekarze bezpłatmie, któż 

jemmniej. Korzystają ze słońca i powie- 

trza zwłaszcza lekanzu bezpłatnie, któ- 
may z powodu braku praktyki mają du- 

żo wolniego czasu. 
Niepróżmują obeomie w Druskienikach 

jedynie chlopey do podziwiania piłek na 
kortadh — zarabiaj więcej od 
lekarzy 1 zł. za godzinę. Talksa jest м- 
stalona wedlug zasad! miejscowej logiki: 
miech schudnie kur:.ejusz nie tyiko.na cie- 
le, ale i ma kieszeni. 

Grobowo wygląda większość pensjo- 
natów szczególnie w mocy: nuieoświetllo- 
ne okna zdradzają bmak x! mych 
z dmia ma dzień gości, Tylko gdzie nie- 
gdzie jak — га orejtacyjny wali się w 
pokoju lampka. й 

     
      ЦБЧИ/А KREM 
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Zwycięstwo Józefa Żołądzia 
jąc towarzyszy. Panicz Jurek zrozumiał- 
by i nie wymagał... jemu dziadźka Filip 
„z nieboszczykowem objawieniu się po- 
wi „Ale ten obcy?... Nie, nie będzie te- 

um? „się chytrze do własnych 
myśli i udał zupełnie. durnego Nic nie ro- 
zumie i doŚĆ... Podtari nos palcem, prze 
s'ąpił z nogi na nogę... - 

— Nie wiem ja panoczek, siak mnie 
byćw. 

nie wiecie? += Toż,” i 
Saw laimis „Anis wasz interes, Ty 
nie rozgadywać się! Kródzą, zwięźle! zro 
zumiale! No?! 

ilip postanowił zyskać na czasie. A- 
nuż Starosta wyjdzie skądś, zobaczy go 
i pozna? Tymczasem nie należało gnie- 
wąć tego pana. On był też ważny.... Na- 
leżało raczej wyjaśnić mu niektóre oko- 
liczności. 

— Ot, panoczek, to, znaczy sia taka 
sprawa: ja u starego pana, u Janiszew- 
skiego, za leśnika był... Ja pana starosty " 
ot takim znał; -— pokazał ręką nieznacz- 
ną wysokość nad podłogą. Cegiełkiewicz 
szarpnął się na krześle. 

— | to ma być ważny interes? Z tem 
późdźcie ojciec, jeśli cheecie do prywa- 
tiego mieszkania pana starosty... Ale tu 
nie wolno takiemi reczami „glowy za- 
w ae Tu jest urząd. Nie rozumiecie te- 
go? U dd, panie, o! 

p oburzył się na takie posądzenie. 

   

nu staroście gościne - przyniósł. Pušcič 
r 'anie, panoczek + tarosty... uścić.. 

„Sosua sk Zegieł jewicza= 
ał.go pócałow rękę, Domeyko, 
wiony natarczyw ą dziada, prze-    

  

ił ме do-Bóboczki. 

Fi 
— Jaż nie po biedności. Jai sam pa-ko 

SŁOWO 

  

Cały ten „Druk* naprowadza myśl naszą 

na wspomnienie tych smutnych czasów z przed 

roku, kiedy zmuszeni byliśmy na tych iamaca 

staczać walkę z grupą p. jędrychowskiego. Ze 

znanych względów, znaleźli się w Wilnie lu- 

dzie ze starszego społeczeństwa, którzy wzięli 

p. Jędrychowskiego wtedy w swoją opiekę. i 

obronę, nazywając jego działalność „rewizjoniz- 

mem społecznym”, określeniem, w którem pru- 

derja walczy o lepsze z tępotą. Skutkiem tego 

poparcia wpływy p. Jjędrychowskiego zaczęty 

się szybko przez pewien czas rOZ- 

powszechniać wśród młodzieży i zarażać 

nasz uniwersytet _ frazeologia  bolszewic- 
ką, której skrystalizowanym owocem jest 

taki „Druk%. Z dumą myślimy. o roli, którą 

odegraliśmy przed rokiem i która kosztowała 

nas tyle listów potępienia ludzi starszych # 

ich wystąpień zbiorowych, o których, z perspe- 

ktywy tego roku i tego „Druku*, mamy pra- 

wo chyba myśleć z lekceważeniem i pogarda 

Natomiast "pod jednym / względem 

musimy uderzyć się w piersi: „Legjon 

Młodych*- zawiódł įn glis nasze ocze- 

kiwania. P. Jedrychowskiego, mimo  wszyst- 

kich jego osobistych zdolności, wydal! 

swej organizacji. Potraiił oddzielić swój, zre% 

tą bardzo daleko idący radykalizm społecz 

od komunizmu. Ci wszyscy panowie, pi 

tchórzliwie pod pseudonimami do takiego „ 

ku”, to ludzie napędzeni Z Legionu * 

albo takich na 

uchylić głowy 

się w. grt 

fil. utrzymać 

się przed bolsz 

karjery, czy tępoty 

„Legjon Młodych 

pod wzgiędem spolecznym»« 

ko taki jest naszym przeciwnikiem +łeowym 

Ale co innego jest najskrajniejszy chociażby 

radykalizm społeczny, ale połski, ale z hasiarw 

państwowemi w sposób. słuszny czy nie słusz- 

ny, logiczny, czy nielogiczny  powiązanemi, a 

co innego komunizm. jest pomiędzy tym taka 

różnica jak pomiędzy Polską, a Bołszewią. Cat. 

w czerwcu 
Na ulicach natomirst uderza  obfi- 

tość światła elektrycznego, zwłaszcza w 
dzień: wwzystkie prawie latarnie uji- 
czne polą się 24 godziny na dobę. Czy 

  

          

    

        
   

samodzieir 

mi z przękora 

swo 

jest 

teligijnyrn, 1 je 

możn: tu mówić o oszczędnościach | 
Ikryzysie? — Widocznie Druskieniki ležą 
poza strefą zaburzeń ekonomicznych. 

Zalbuwzenia natomiast w allimosferze di:- 
ją się często odczumać. Przelotne burze i 
deszcze pnzyczyniają sią do utrzymania 
„dostatecznej ilości wilgoci w powietrzu” 

Nie więc też dziwnego, że w piękne i 
słoneczne dnie aż się roi na chodnikach 

którzy nie uznają zu- 
przepisów o ruchu kole- 

A propos kołowy - kołosadizny można: do- 
stać. gdy się czyta „gozmaite meklamy na 

Wurszawy poleca: „majorygin:inieszo 
szlagiery z biżuterji sztucznej”, inna 
zmów restauracja w sposób  niezwyłkie 
dowcipny (od tego dowcipu wyrazy twa- 
rzy robią się dziwnie pominszezone) те- 
klamuje angielską  orikiestrę, w. której 
nie jeden wilnianin może poznać „na- 
szych z lll Niemieckiej, grają rzeczy- 
wiście z flegmą angielską, nie uważając 
na bruk słuchaczy: 

W powietrzu jednak poza 

systematycznym deszczem i  krzykliwą 
reklamą wisi dużo midzieł ma powodze- 
nie obecnego sezonu. Czy się one spraw 
dzą ? — Może tak, a może nie — odpawie- 
dzieł ma to pytanie stany Hipolit — ma 
rację. Ondymopij. 

dziwmić 

  

ŻÓŁTE PLAMY» 
OPALENIZN 

PRECIOSA 
PERFECTION 

    

— Wiesz kochany? Mnie coś wydaje 
się, że z tym starym warto pogadać. Ce- 
gielkiewicz już widzę, nie potrafi... Nie 
orjentuje się... za żebraka bierze. A to na 
mój rozum kłusownik, czy leśnik... On 
może wie, co w lesie słychać?... Drań Ce- 

giełkiewicz, bo drań, a nie od rzeczy bę- 
dzie dopomóc jemu trochę. 

Ale Bóboczka był jeszcze pełen świe 
żej urazy... 

— Eee, panie szanowny, on nie lubi, 
jak mu się wtrącać... Wyobraża sobie, że 
zna doskonale tutejszy lud... Niech poka* 
że co umie... Co pan dobrodziej będzie 
ze swoją pomocą ofiarowywać się? On 
pana dobrodzieja tak niedawno obraził. 

Przykre wspomnienie gorącą łuną za- 
lało czoło starego pana. 

— Bo i prawda, że obraził! A nie 
przeprosił potem, żadnej satysfakcji nie 
dal: Masz rację, kochany! Niech sobie 
daje radę! Galicejska jego mać! Tutejszy 
chleb je, tv + tutejszych Judzi rozumieć 
powinien. * 

Żołądź położył gazetę: Takolanach i 
przysłuchiwał się uważnie rozmowie Ce- 

giełkiewicza z Filipem. Brnęła ona eo- 
raz wyraźniej na manowce. 

— Oddajcie mnie ten gościniec. Ja < 
przekażę panu staroście. 

Filip uśmiechał się coraz chytrzej, kła 
niał się coraz pokorniej, 

— Nijak nie możno, panoczek. 
Wreszcie Cegiełkiewicz huknął pię- 

ścią w stół: 
—— Psiakrew! gadać zaraz, co macie 

za zębami! A nie — to... 

Sięgnął ręką do dzwonka i to poskut 
„ Filip zląkt“ | się. Wyobraził sobie, 

że zworek przywoła niechybnie uzbro- 
aj ezoliję że gruby, zły pan z za biwi 
"ba każe zabrać iego, a ' A 
тагет z Mit'ką Pa 

rady, t 
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szkoła żon w Tokio 

   i 

*ciu naszem przedstawiona jest oryginalna ceremonja promocji w szkole żon w Tokio. 
Uczenice tej szkoły, pochodzące z najlepszych sfer stolicy Japonii, kształcą się na dobre żony. 

„daka jutro będzie pogoda" 
Przeszło 80 procent 

Komunikaty PIM'a, ukazujące się w pis- 

ac codziennych, czytane są skwapliwie zaró- 

mo przez tych, którzy w jakikolwiek sposób 

ależnieni są w swej pracy od złej lub dobrej 

>gody, jak i przez zwykłych Śmiertelników, 

ugnących wiedzieć, „jaka będzie jutro pogo- 
«* Najmniejsza nieścisłość w komunikatach 

sdważała wiarę w ich dokładność i prawdzi- 

ość i dawała temat do dowcipów, niezawsze 

słusznych, gdyż ostatniemi czasy przepowiednie 

PIM'a okazywały się naogół trafne. 

Aby zapoznać się bliżej z pracą i postę- 

pami, osiągniętemi w tak młodej gałęzi wiedzy, 

jaką jest meteorologia, zwróciliśmy się do Pań- 

stwowego Instytutu Mtetorologicznego z proś- 
bą o wyjaśnienia w sprawie metod i sposobów 

przepowiadadania pogody. 

— W dziedzinie badań nad pogodą — in- 
formują nas dyrektor PIM'a p. Lugeon i inży- 
nier Chmielewski — posługiwano się do nieda- 

wna metodami czysto statystycznemi, opierają- 

cemi się na ustalaniu ciśnienia atmosferycznego 
itp. Dopiero przed 12 laty meteorologowie nor- 

wescy z prof. Bierknesem na czele wprowadzi- 

li nową teorję badań meteorologicznych, two- 

rząc pojęcie tak zwanego frontu, tj. granicy 
pomiędzy warstwami zimnego i ciepłego powie- 

trza, wzajemnie się nie przenikającemi. Front 
ten, na którym panuje największe zachmurze- 

nie, przesuwa się, zależnie od panujących wia- 

trów, i pozwala wnioskować o zbliżaniu się lub 

oddalaniu fali niepogód i chłodów. Sprawą prze 
powiadania pogdy zajmuje się wydział synop- 

tyczny Instytutu na podstawie obserwacyj, do- 
konywanych przez stacje, rozsiane po całej Pol- 

sce. Obserwacje te tžyniodės są wszędzie Ści- 
— 10 оЪ 

dług czasu Greenwich, a także o ł-szej w no- 

cy), chodzi bowiem o możność porównania о- 

bserwacyj jednoczesnych. Wydział synoptycz- 

ny pozostaje w ścisłej współpracy ze stacjami 

zagranicznemi, którym przesyła przez radjo kil- 
ka razy dziennie depesze o stanie atmosferycz- 

nym Polski. Zestawienia danych z całej Europy, 
notowane są na specjalnych mapach synoptycz 

nych, według których wysnuwa się prognosty- 

ki na najbliższą przyszłość. 

— Na jaki okres czasu przepowiedzieć mo- 

żna pogodę? 

„— Niestety nie na dłużej niż ”na+24_go- 

trafnych przepowiedn 
tów zabrała polską ekspedycja polarna na Wy- 
spę Niedźwiedzią. 

— Jaki jest stosunek procentowy przepo- 
wiedni sprawdzających się? 

— Stosunek ten jest chwiejny. Przepowie- 
dnie sprawdzają się naogół w granicach 80 Jo 
100 procent. W niektórych jednak wypadkach 
zachodzą Zupełnie niespodziewane zmiany at- 
mosferyczne, nie da ję z góry obliczyć. 

— J aka jest rola innych działów Instytutu? 
— pytamy. 

— Tak ważne dla naszego rolnictwa bada- 
nia nad klimatem prowadzi wydział klimatolo- 
giczny, czyli wydział stacyj, który posiada w 

Polsce przeszło tysiąc korespondentów, przysy- 

łających dane o stanie: opadów, ciśnienia, za- 

burzeń atmosferycznych itd. Specjalne badania 
meteorologiczne dla użytku lotnictwa prowadzi 
wydział aerologiczny w Jabłonnie, a wydział 

morski w Gdyni — badania dla żeglugi mor- 

skiej. Ponadto istnieje jeszcze wydział spraw- 
dzań, który zajmuje się sprawdzaniem przyrzą- 

dów, rozsyłanych do stacyj, ustalaniem instruk- 

cyj itd. 

Samoloty 

tomaaikacyjne 
kursują 

CODTIEKNIE 
(iskże w niedziele 

j święt=» 
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WARSZAWA — RADOM 

Lepiej się dziś rozumie 

niż przed 26-iu laty. rabz © 

Radomia b; : zeds po      
całodziennej, 

uocowaliśmy w 

nas już w Białobrz ie 

Teraz też jedzie się przez fa.czyf, 4 

łobrzegh— pół godzimy do jednej dziury, pot 
do następnej. Po naiiepsz,j sz 

przystoi jechać j 

Co za Xacsa! Szeroka, ž 

się rozminęjo, 

ordędze, pi 

ynie' Druga no 

    

osie w Polsce nie 

80, 

autobusów by 

bez. zakcętów gładsza niż te p 

      

  

wolniej 
   

  

  

pisowe 5 metrów. isfalłtnagstratw wiłeńsk'e 

go przed sądem okręgowyai 
Asfalt i kostka na przestrzeni -100 kłni. 

  

gdzie w Polsce coś podobuego? 

sie samochód po 100.000 kim. wygląd 

niż na prawdziwej naszej —- tubytczej po 20 

Aż monotonnie jechać tak brak wstrząsów; rai- 

Na takiej sqo= 

lepiej 

      

  

dowcy zagraniczni nieraz mówili, że u nas 

da ciekawsza riż zagranicą, bo wciąż są 

spodzianki —  wykroty, dały, trzeba - wważz 

brać przeszkody, zasnąć ani 3030 — 

nas, asfalt i asfalt... dziecko, gd; 

   może równie dobrze prowadzić... 

smętnie. 

Motocykliści z panienkawmi hasają do Rado- 

mia całemi.sznurami. „Zawiozę cię Kundziu, w 

śliczną miejscowość?" "y="Lul" Droga rzeczy 
wiście zyskuje wznanie Stedzegja dziewcząt! 

Radom brudny, niechiujmy, zażydzony pon 

przyzwoitość, bez możliwej kawiazni=+_ “te 

pów, nie przedstawia żadnych atrakcyj. Wobec 

nudy i jałowości miasta, niema co — tylko iść 

spać do hotelu. Motocykliście właśnie о & 

dzi — biedak co przywłęzie <tobola na 

ring, ma trudności ze zwabieniem go do 4 
— tu miasto 7“ wyręcza. Radon; to raj dla eks- 

kursyj parówek. S 

= Bruki gorsze o klasę niż w Wilnie. Roz: Tys 

pny magistrat zdłiągną: ogromną pożyczkę, 

wybudował ogromną rzeźnię, mogącą  zaopa 

trzyc mijonow* miasto. Radom ma 90.000 mie 

szkańców, więc rzeźnia próżnije, ale pożyczia 
zarżnęła miasto. Sytuacja się poprawi guy lud 

ność Radomia dojdzie do wielkości rzezai. 
Szczerzy patrioci pracują w tym kierunku. 

Karot. 

    

  

  

MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ TENISOWY. 
LONDYN. PAT. — W. Wimbsedonie na 

międzynarodowym turnieju tenisowym pierw 
szy miecz w grze podwójnej panów przyniós 
odrazu niespodziankę w postaci kięski Św, 
pary Vines —- Uledhill, która została wyt 
nowana przez parę Quist —- iurnbull po ci 

kiej 5-setowej walce 6:4, 4:5, 2:6, 4:0, 2:6. 

KOLARSKI WYSCIG SZOSOWY. 
WARSZAWA. PAT. — W czwartek o/był 

się kołarski wyścig szosowy na trasie v/arsza- 

  

    

  

wa — Płock -— Warszawa z udziałern 67 za- 
wodników z Warszawy i prowincji. — Dystans 

waka 227 km. 
Zwyciężył Kiełbasa (AKS) w czasie 8:40, 

  

32,2, Drugi taste? ze Świtu 8:19-76,2, 

—-000—— 

Е уч T — ® SP: tw pow. Yue cor PRE: 
Wilej i. Sticzue miastec;- sów : 

ko, п ajbardziej na letnis- bi 
ka. Ца ш;м„щ wsięgą отасха to m. Członkowie P. w. zUobyż 45 Otiznak 
sto i łączy ze Ślicznemi pagórkami, las- Szkoły 56 odznak 
kami i wioskami o tanich produktach Spo niestowarzyszeni 11 odnax 
żywczych, doskonałem mleku, serze a pó- 
źniej i owocach. 

W samej Wilejce praca wre, I to praz 
ca polska. Zapomnieli wszyscy, że nieg 
dyś Wilejka była małem centrem rusyfi- 
kacyjnem. Dziś pozostali tu Rosjanie są 
najlojalniejszymi za małemi wyjątkami, 

dziny. Badania nad możliwością przepowiada- obywatelami RO. ŁC u- 
nia pogody na czas dłuższy prowadzone są w 
Rosji i Niemczech, ale pozostają dotychczas w. 

sferze prób. Jeżeli chodzi o nowe metody prze- 

powiadania, w Polsce podjęte zostały badania 
przy pomocy aparatu radjowego, który jest wy 

nalazkiem dyrektora PIM'a p. Lugeon, t. zw. 

„radjoatmografu*. Aparat ten notuje trzaski a- 

tmosferyczne, tj. napięcie elektryczności atmo- 
sferycznej. Jest on dotychczas jednak używany 

do badań pomocniczych. Jeden z takich apara- 

  

początku. Filip otarł pot z czoła i przy 
stąpił do opowiadania: 

— Niechaj tak budzie, koli treba. 
Powiem ja, a panoczek powiesz dla pa- 
na starosty. Nu tak wo: U lesie ja był... 
po lesie chadził... Miesiac świecił... ciacie 
ruki takowali.. Na ciacierukach ja, bywa- 
ło, z panom Janszewskim nie raz i nie 
dwa zasidzieusia... Janiszewski — dobryj 
był pan... niczoho naprzeciw kazać nia 
można. Nu wo... tak dziś jeho ja i ba- 
czył.. Hamonił on do mianie.. Ratuj, ka- 
ZĘ. : 

W tem miejscu Cegiełkiewicz nie wy- 
trzymał. Skoczył do przerażonego Filipa 
i zatrząsł mu pięściami przed nosem: 

— To ty mnie tu będziesz ... duby 
smalone wygarniał? Ja mam czas na twe 
je bajdy? Co?! Durniu! 

— Nie gniewaj sia, panoczek... Jaž 
tolki... 

— Oiermo! 

Dziadžka Filip wyprostował się z go- 
dnością. 

— Czamuż, panoczek, zamorskimi 
łowami łajesz sia? Nie-chosz słuszać, 

nia trebą, 
Odwrócił się i wyszedł zwolna, nie 

śpiesząc, pozostawiając osłupiałego Ce- 
giełkiewicza po środku..pokoju: Domeyko 
śmiał się do łez, aż oczy musiał wycierać, 
Bóboczka daremnie silił się na zachowa- ; 
nie powagi. Cegietkiewicz odwrócił się 
do nich, purpurowy, i wyzgrzytał: 

— Panowie się tak świetnie bawią.. 
moim kosztem... 
skaw dopomóc mi, z tytułu swej, ejo 
szości, porozumieć żę z tym zwi ZAJE 

   
leśnym... z tym. b ei 

Ilinicz ponai nai yig st, pod-- 

niósł się z krzesła 1 a E służbowo: 

  

    Ban darz i 

     jej po 
Lpowažnineią 

A pan Ilinicz nie był łą-- 

m dobia herbata... karafeczka wódki... 

Mrok już otulił ola i 

Aki 

czą sie i mowia-po polski. 
" Zwłaszcze prace W. F. i PW. roz: 

wijają się pomyślnie. Istnieją komitety 
gminne, którym komitet po: — 
dziela sprzęt. Komitet Zoewiatowy ZTOBIE 
bardzo wiele — 

Oto mała statystyka: 
W strzelaniach uczestniczyło 105 zaw. 
W zawodach lekkoatletycznych 109 zaw. 

W grach sportowych 36 zaw. 

Żołądź 
gazety. 

— Niesłusznie pan obraża tego dzia- 
da. Pan nie dał mu skończyć, Mnieby na 
pana miejscu zainteresował taki typek. 
Właśnie mam ochotę pójść za nim, jeśli 
pan nie ma nie przeciwko temu. 

Cegiełkiewicz wzruszył ramionami. 

— A cóż ja mogę mieć przeciwko 
temu? Proszę bardzo. Ja panu nawet po- 
wiem, co to miało być: bezwartościowy 
donos na kogoś z sąsiadów, w przewidy- 
waniu nagrody. Otrzymywałem tego ti“ 

zinami w ostatnich dniach... zawsze pźdu 

ry... Proszę bardzo. a jeśli będzie coś cie- 
kawego, podzieli się pan ze mą now: 
nami. 

Żołądź przystanął jeż w drzwiach. 

— O, niech pań I na to nie liczy. Pan 

sam, dobrowolnie, wyrzekł się tego czło- 

wieka... Teraz moja kolej. Cegiełkiewicz 
patrzył chwilę wślad za Żołądziem, my- 

Ślał chwilę, czy nie kazać odszukać sta- 

rego, ale spojrzał ukosem na drwiącą mi 

nę Bóboczki i zaniechał tej myśli. pe 

Żołądź ma czas do stracenia, EC z 

starym gada. Stanowcze nic w 

podnisł głowę z nad swojej 

  

lipa, 
sił do 
brym T 

W ytłoma że jest do- 
RE fi przyjacielem starosty. —° ajomy: 

    

A fi. więc у żonej iie- adat o do winy. Skąd więc ten ton urażonej 

A zaczepi 12 ielił zapra Saški Brak poczucia  przyzwojłóści, 
czy poprostu beze zelność? Ale skóro iak 

„Odznakę strzelecką zdobyło 174 osób 
na 387 ubićgających się, czyli zdobyło ją 
46 procent uczesiników. 

O narciarstwie i jego tozkwicie dużo 
dałoby się powiedzieć. 

Kosztem Komitetu wybudowano w 
Wilejce strzelnicę maiokalibrową „schron 
przeciwgazowy oraz boiska sportowe, Na 
terenie powiatu mamy 19 boisk, a także 
32 świetlice. Pozatem kupuje się duże i- 
łości”sprzęte-"DOrt"WwEgo, a także czapek 

i kurtek-strzelccnich, Które e 
biane i z dumą noszone. 

Z temi wszystkiemi poc | 
patyzuje miejscowy KOP, = 
jest prawdziwem  dobrodz 
prac sportowych i pizyspc 
skowego. 
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Wetowicz podr.asł 
niechętnym ruchem, odst 
papiery, 

— Tak. Ea 
porządku pause", tiłeancie. Ale ja, 

człowiek 6 tyie starszy ad paia, prezes 

v:łpowiedziałpa"całe, organizacji, m 

chyba prawe ; >wiedzieć „anw. 
Żołądź liajeżyłsięi zesztywma,. Biał 

wypiostowany  api2ečiw Weoliowic2s, 
pizė zielony odeń biurkiemį -+stucial; 

gryząc nieziacžiie War) 
Wołłowicz *rqgrat dalej z 

trudem, jakby przemegając 
własnych słów. 

— Z wieku mógł>vn być pana ojcem 

i Tu CE do pana dużo sympatji. 
Ulatego powieii panu otwarcie, że mnie 

tutaj rozmaite rzecz” :hardzo nie _pode- 
bały się, — wskaza sr 

biurku, jachumki i +: 

  

    aaa O W 

widocznym 
odrażę tto 

  

  

„poż 

Co właści? ш! kis. 
zgeytał dość PE! 5, A BiĘ MA mus 

Wołiowścza. ery $ 

56 Wołowie” 
doskonale rozu” 

*zawinił.. žė w głęb: < 

sd PT EY 1 

    

   

  

NOK ži SMS 

trzeba z tem skończyć! Wolłowiez 

Filip znał zołądzia, widywał go w Za- wziął jeden z kwitów,F Pokazał go 20- 
p zdecydował tedy, że Straż 

Mora choć sobie 1 pańskie parob- - 

«i, a wszystkoż lepiej niż policja. Reszty 

"dokonaf | samowar pełen wrzącej wody, 

e 

*sadku, a 1 dziadika itp zaęjąde? 3    

    

   

* łądziowi. a : 

— Biorę chėg8y10, sa przykladu. 

Pańska podróż 10 Wilna. Pozycja: tyłe 
uie bardzo ciężka mówić 

  

    

  

— hotel. 
m, p Józefie, ale wiem skąd- 

inąd, ż w-hotełu nie stawał, tylka 

prywatnie, u znajomych. 

VR 
GO "aminasm! 
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KT 
iaściwie tytuł tych uwag powinien 
ć. „Watykan a Palazzo Venezia“ 

diem zagadnienie stosunku po- 
y Stolicą Apostolską a Włochami 
towskiemi, uosobione jest w g0- 

arzach obecnych obu wymienionych 

„w Papieżu Piusie XI i w pre- 
Mussolinim. Obaj /są wielkimi, 

ko ponad miarę zwykłą w całem -te- 
a znaczeniu „mężami opatrzno- 
i; Papież dła całego  chrześci- 
katolickiego i— jako wielki Pa- 
siny — dła całej ludzkości; Mus- 

e Włoch. 
+ ma się wrażenie, iż w końcu, 
wstrząsach, sporach, ugodach, 

ii mężowie się „dogadali*. 
/ Paigrzymkę katolicką razi może po- 
4 iowo „włoskość* Watykanu. Ta wło 

b 4 dumą Włoc!, słusznie zado- 
hi z monopolu faktycznego obda- 

nia świata namiestnikami Chrystusa i 
ssadanie w najbardziej nawet oddalo- 
Pi apo świata rodaków na sta- 

kach apostolskich nuncjuszy, dele- 
, wikarjuszy i td. Język włoski 

faktycznie drugie miejsce Obok 
kościele katolickim. Ten pry ° 

oszczyzny nie" wychodzi jednak 

    

ów 

      

    

  

   

    

     

   

  

    

   

  

   

   

chy zewnętrzne. Łatwiej oczywi- 
po włosku rozmówić się w  Waty- 

Mie, mało gdzie jednak katolik z in- 
(hi krajów tak prędko czuje się zado- 
pwiony. Co włoscy księża watykańscy 
Wo wiecej okazują katolickiego kos- 

tyzmu od wszystkich krajowych 
larzy kościelnych razem wziętych. 

|wo reż dojść z katolickiego punktu 
pora do wniosku, że Papież stanow- 

,w obecnych warunkach, powinien 
je Włochem. Wobec ograniczenia-pań- 

" kościelnego do Citta del. Vaticano, 
70! jest żywotnie zainteresowany w 

|umouijner: układaniu się współżycia 
kędzy Watykanem a Kwirynalem. 

Mi zaś lepiej nie zdołałby właściwie 
/ouć potrzeb i możliwości chwili w 
/"ukach pomiędzy Kościołem a Włocha 
'› amiżes właśnie Papież Włoch, dosko- 
*€ rozumiejący psychologję swoistą na 

Ku włoskiego. To tež i temu faktowi 
| macznym stopniu przypisać należy o- 
feczne powodzenie -ugody pomiędzy 
fochami a Watykanem. Prawdą też 
BL że ze wszystkich języków właśnie 

$ki najbliższy jest łaciny, języka-li- 
go przeważającej części katoli- 

    

| Ee można śmiało powiedzieć, ži 
sunki pomiędzy Watykanem а К 

ułożyły się najlepiej dla ob 
ż obecny jest wielkim p 

kiem łączenia interesów K 

    

        

  

   

*Teszmi"jakiefkotwiek pAfjL pole 
Ki chociażby najbardziej katolickiej. 
«|. gdzie jest ustrój demok 

palamentainy, katolicy powinni 
> opasowanie  miarodajnych 

i, względnie 0 -dostateczne 
;w ustrcjach zaś ; 

katolicy powinni 
nozliwienie stałej współpra 
nego współżycia pomiędzy 

Jem a temi rzudami, unikając za- 
owania Wiary w wir walk politycz- 

» obeych zadaniom Kościoła. Kościół 
ża tylku rządy, krzywdzące zasad - 

Ge interesy Wiary, prowadząc tę wal- 

| *isdy na gruncie całkowicie ponad- 
Kod "ymi _ponadpartyjnym. Stosunek 

mu do katolicyzmu jest zapewnew 
СО1 swojem utylitarny—zaś_ przez 

| skrajny nacjonalizm i  monopol 
owawęzy, brzemienny w możliwości 

iktu Od czasu jednak ostatniej ugo- 
sy już świat cały nie widział możli- 

u zażegnania sporu pomiędzy Ojcem 

0, tym a wodzem Włoch — Kościół u- 

Ra ał dla akcji katolickiej, za cenę jej 

ju den .okratycznego, ogromny 

w na dziedzinę moralną życia pu- 
mego Włoch, w szkolnictwie, w lite- 
ize, w prasie i t.d. Faszyzm przy- 

Krzyżowi dominującą . symbolikę 
wie, Króluje On w Colosseum, w 

ch, sądach; na-wystawie faszystow 
td. rolicja tępi z bezwzględną 

>ścią wszelkie objawy antyreligij- 
w prasie, w piśmiennictwie, w teatrach 

Tak zw. „moralność* taszyzmy, 
e zaznaczona w stosunku dokapła 

. dancingów, kostjumów  sporto- 
td. jest, jak przyznają wszyscy 

sei, wyłącznie skutkiem presji ze 
ry Watykanu. W niedziełę «w» kościo 

Ch rzymskich pełno jest wojskowych 
łoskiego, obecnie, jeden z najwyżej e- 
ladze włoskie starannie podkreślają — 
*rętrznie przynajmniej — swój pozy- 

w stosunek do katolicyzmu. Trudno 

i ać z katolickiego punktu wi- 
iue występienie tak przera* 

j we Włoszech przestęp- 
sób, czyniący z 
Z najwyżcżi e- 

(nie stojących spox. 

stron- 
w nich 

gwarantują-    
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© atykanem a pań 
В cm zapanowała oryginalna 

"włpraca innego zupełnie rodzaju, wy- 
jąca stałe współzawodnictwo w 
gu przey*, Wiadomo jakie są ol- 

, imponujące rozmiary iaszystow 
»ót publicznych, przez które Mus 

zinodernizował Włochy z jednej, a 
ał zabytki przeszłości z 

omy. Wspaniałe budowle, nie 

w swojej doskonałości szosy, 
zowane w znacznym stopniu ko 

e i zamienione na upraw- 
ia, uwidocznione na nadzwy- 

ę ruin starej Romy przez prze- 
miejscu starych ruder zbudo- 

ау 1 Impero, przerobienie Rzy- 
Ga pier rzędną stolicę pod każ- 
względem, — oto dorobek, każący 
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tykan a Kwirynał 
(Wrażenia specjalnego wysłannika naszego pisma). 

każdemu przybyszowi chylić czoło przed 

jego ogromem, w podziwie dła wielkiego 

budowniczego i odnowiciela Włoch 

współczesnych. Ale i Watykan nie pozo- 
staje'w tyle. Nigdy chyba jeszcze tak nie 
wrzała praca przy remontowaniu i upię- 
kszaniu budowli i ogrodów watykan- 
skich, przy robotach w katakumbach, 

przy badaniach zabytków naszej Wiary. 
Korzystają z tego zapewne Włochy przez 
pozyskanie tak wydatnej pomocy w zwal 
czaniu bezrobocia. Korzysta jednak cały 
świat katolicki przez podniesienie swoje- 
go prestige'u. O ile zaś Mussolini na każ- 
dym kroku nawiązuje do tradycji staro- 

   

  

żytnej Romy jako kolebki Włoch współ- , 
czesnych, napawając Włochów dumą z 
ich wielkiej przeszłości, o tyle to rzym- 
skie wyznanie wiary faszyzmu doskonale 
harmonizuje ze staraniami Papieży o cią- 

głe odnawianie i podkreślanie całkowitej 

ciągłości tradycji katolickiej od czasów 

Apostolskich do ostatniej chwili. Najbar- 

dziej zaś udostępnioją obecnej-generacji 

pamięć pierwszych. wieków chrześcijań- 

stwa katakumby, nimo „rozgrabienia* ty 
lu grobówców dla uzyskania relikwij, 
pełne jeszcze śladów męczenników. Peł- 
no tam nadzwyczajnych dowodów całko- 
witej zgodności dogmatyki ówczesnej i 

współczesnej. Zdaniem Papieża katakum 

by więcej są warte od wszystkich bazylik 

rzymskich. Z dumą obywatele Citta del 

Vaticano pokazują na pozostające pod 

wyłączną suwerennością Papieżą liczne 

gmachy i kościoły w Rzymjes“W których 

praca wre niemniej gorąco, aniżeli w sa- 

mem miasteczku Watykańskiem. Uderza 

nas wspawiała nowa cerkiew przy kole- 

gjum-Pro Russia, żywy dowód ogromne- 

gó zainteresowania Papieża dla sprawy 

reunji schizmy wschodniej. Księży obrząd 

ku wschodniego spotyka się w Rzymie 

niezmiernie wielu. > 

Jakby dla szczególniejszego zamaniłe- 

stowania tej współpracy, względnie „kon 

kurencji*, Mussolini właśnie na cały czas 

trwania Anno Santo, ściągającego tak ol- 
brzymie ilości pielgrzymek do Włoch, u- 
rządził w Rzymie wielką wystawę, po- 

święconą dziesięcioleciu rządów faszys- 

towskich, której zwiedzenie zapewnia 75 

procent ulgi przy kupnie biletu kolejowe- 

go na drogę powrotną, względnie na dal- 

sze podróże 'po kraju. jest to właśnie 

pierwszorzędne ułatwienie dla pielgrzy- 

mów, których ogromny napływ oczywiś- 
cię nadzwyczaj korzystnie się odbija na 

kim, ogromnie ułatwiając u- 
odpowied sum budżeto- 

yy publiczne ł 
Wszelkie udogod- 

une są gościom 
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ir Srogi mili- 

: jacy porządku 

na kołejach, jest tyłka uprzejmym opieku 

em dla podróżnych z zagranicy. Wogó- 

le przy trwaniu bezwzględności regime'u 

w stosunku do jakichkolwiek objawów 

opozycji na wewnątrz, której też wobec 

całkowitego opanowania aparatu praso- 

wego nie widać, — przybysz uderzony 

jest raczej pewnego rodzaju „Gemiitlich- 

keit* w stosunku władz do ludności. Nie- 

ma po miastach śladu wtrącania się poli- 

cji do sposobów przechodzenia przez jez- 

dnię; pieski biegają swobodnie i wesoło, 

samochody i autobusy mijają bez wy- 

padków z nieprawdopodobną szybkością 

regulujących sprawnie ruch policjantów, 

nader uprzejmie objaśniających błądzą- 

cych po Iieście- turystów wszełkich naro- 

dowości (najwięcejwszędzie jest. Niem 

c6w). Ta „Gemiitlichkeit“ zaznacza 

    

  

w sposób zupełnie już patrjarchalny ze 

strony papieskich żandarmów i strażni- 

ków szwajcarskich w stosunku do bezu- 

stannego naporu niesłornych  pielgrzy- 

mów na bramy, wiodące do państwa wa- 

tykańskiego. Sam byłem świadkiem for- 

malnej bójki pielgrzymów w Watykanie 

o święcone przez Papieża medaliki; z nad 
zwyczajnym taktem straż zlikwidowała 

szybko zajście i uchroniła bezcenne go- 

beliny jednej ze sal watykańskich przed 

uszkodzeniem. Zupełna harmonja panuje 

na placu św. Piotra pomiędzy papieskimi 

a królewskiemi organami bezpieczeństwa. 

Pomimo zaś królewsko - włoskiego i ia- 

szystowskiego piętna, cechującego współ 

©zęsną Romę, ogromna ilość księży i piel- 
snow na wszystkich ulicach wciąż 

nam przypomina, daleko nawet od pała- 

ców i kośćigłów Watykanu i jego enklaw, 

że jesteśmy w Wiecznem Mieście, które 
charakteryzuje posąg św. Piotra na kolum 
nie Trajana, symbol zwycięstwa Chrystu- 

sa nad niezrównaną potęgą cesarskiej 
Romy. Posąg ten dobrze widać z. okien 
palazzo Venezia, co łatwo tłomaczy zro- 
zumienie genjalnego wodza Włoch współ 

czesnych dla roli i znaczenia „Kościoła 

Rzymskiego**, Adam Romer. 

I t“ Eugenja Kobyliūska 

Świat w szkole 
Pamiątnik nauczycielki ы 
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Książka ta wyszła jaż zią,, 

do nabycia w księgaralikka wiata ch 7" Szłed główny w księgarni św. Wojciechs 
Cena zł. 350 gr. 
  

„Wymaga Sieszyc, 

SŁOWO 

i fot północno-wschod- 
niej Polski 

Dowiaduje się dalszych gółów 
Zawodach Lotniczych, które odbędą się 1 
lipca r.b. 

awody te będą się powtarzały corocznie i 
bejmowały coraz szerzej teten północ- 
hodniej części ziem Rzeczypospolitej. 

Należy mieć nadzieję, że miasta  Wileń- 
szczyzny i Nowogródczyzny, świadome  zna- 
czenie posiadania swego lotniska, pójdą śladem 

jeszcze w roku bieżącym przystą 
pią do pracy. eużytki wszędzie się znajdą, 
a rąk do pracy w «kresie dzisiejszego bezrobo- 
cia nie braknie. 

Na zawody lipcowe składają się następują- 
ce loty: 

W sobotę dnia l-go lipca zier kometowy 
zawodników z całej Polski do Wilna. Lot mo- 
że rozpocząć i-go o godz. 0, to znaczy o 
północy, a m ę skończyć na !otnisku w 
korubanku m.ędzy godz. 18i 19 w tymże dn u 

Zawodnik óry w tym czasie przeleci 
iększ «sć kilometrów, zdobywa  pierw- 

e Za każde lądowanie po drodze do- 
się 50 kim. 

W ten spostk w interesie każdego zawod- 
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będą 
no- 

  

    

Oszmiany i 

  

     

   

   

    
   
   

  

      

   
    

  

   

    

   

terom regulaminu ttodziło o 
jak najsze: propagandę lotnictwa w Polsce. 

2-go | przed południem nastąpi stat da 
Lotu Okreżnego o nagrodę miasta Wiina. Pię- 

Liuncowalo miasto. jest to nagro- 
la Cla Aeroklubu, do którego na- 

lezy zwycięsu: zawodnik i przechodzi na wła- 
sność po trzykrotnem jej zdobyciu przez pilota 
tego samego Klubu. 

Trasa lotu biegnie z Wilna do Mołodecz- 
na, Baranowicz, skąd po uzupełnieniu paliwa 
nastąpi start do Nowogródka, gdzie z powodu 
braku lotniska bedą zrzucane meldunki w kole, 
oznaczonem białą linią. 

Z Nowogródka trasa prowadzi do Oszmia- 
ny, lecz z powodu nie wykończenia jeszcze 
łetniska w roku bieżącym, będa zrzucane niel- 
drnki jak w Nowogródku. 

Lot kończy się w Porubanku. 
Za rzucenie meldunku najbliżej środka koła 

tak w Nowogródku, jak w Oszmianie, przewi- 
dziane są specjaine nagrody. 

Po południu w dniu 2-go lipca o godz. 3 
odbędą się na lotnisku w Porubanku pokazy 
lotnicze: 

Sztaieta lotniczo-samochodowo-motocyklo- 
wa, pokaz akrobacji lotniczej, pociąg powietrz- 
ny i konkurs sprawności na motocyklach. 

Program pokazów bardzo urozmaicony. 
Takiej ilości samolotów, oraz takich popisów, 
Wilno jeszcze nie widziało. 8 

Zapowiedziany jest przylot wielu gości z 
Warszawy, między innymi Kwiecińskiego, se- 
kretarza Aeroklubu Rzeczypospolitej, znanego 

ze swego lotu do Casablanki w bieżącym mie- 
siącu z kpt. Hirschbandtem — inž. Grzeszczyka, 
asa szybownictwa polskiego i wielu innych. 

Na szybowcu ITS będzie latał p. Oleński, 
znany pilot szybowcowy i zwycięzca wielokrot 
ny na zawodach. 

  

  

  

H. DANIEL—ROPS, którego powieść „Du 
sza w mroku ukazała się niedawno w prze- 
kładzie ]. Makarczyka, nakładem Gebethnera i 
Wolifa (str. 432, cena zł. 8) jest un as b. ma- 
ło znany, A Przecież należy on do najwybitniej 

ajDaraziej —ootecującyca 1 poważny ci 
pisarzy francuskich młodego pokolenia. Powie- 
Ściopisarstwo traktuje nie jako wirtuozję sty- 
listyczną i ekwilibrystykę pojęciową, jak więk 
szość tych płośnych pisarzy, którzy wycisnę- 
li piętno na współczesnej literaturze francuskiej 
— lecz jako powołanie o poważnem znaczeniu 
i oddziaływaniu moralnem i społecznem. Je- 
go zainteresowania skupiają się tedy nie na 
formie, nieposzlakowanej zresztą, lecz na tre- 
ści i zagadnieniach dzieła literackiego. Z. Da- 
niel-Ropsem wkraczamy w klimat moralny, po- 
krewny autorowi „Kłębowiska Żmij”, Fr. Mau- 
riacowi. 

„Dusza w mroku*, to powieść o pokole- 
niu, które dorastało w okresie wojny Świato- 
wej, nie biorąc w niej udziału, lecz dojrzewa- 
jąc w jej atmosierze, rozwijając się na jej grun 
cie, wyjałowionym ze związków tradycji, z mo- 
ralnej dyscypliny. To głęboka analiza duszy, 
rozdartej pomiędzy wiarą, a negacją, między 
rozbieżnemi namiętnościami cielesnemi i  du- 
chowemi. 

Książce te poświęcimy: więcej uwagi, oma- 
wiając ją w obszerniejszej recenzji. 

  

razy 

  

„ našladowany- 
nigdy niedościgniony 

ЗИМ о2О н 
MOTOR 
idealna kapiel 

. balsamiczna 
kosodrzewinowa 
  

DZIEŃ ŚWIĘTA M 
Rozpoczęte we uroczystości 

Święta Morza, skupiły się głównie w dniu 
św. Piotra i Pawła (czwartek 29 b.m.). 

Rano, o godz. 8 zabrzmiała na u 
cach miasta muzyka. Orkiestry, masze- 
rując w różnych kierunkach, dźwięczną 
pobudką wzywały wszystkich do wzięcia 
udziału w święcie. 

Jako też ściągać zaczęły rozmaite or- 
ganizacje ze sztandarami na plac Ratu- 
szowy przed kościół św." Kazimierza. 
Przed godz. 10-tą cały plac zapełniony 
był tłtmem publiczności. 

O godz. 10-tej odezwały się we wszy- 

2 
srodę 

     

stkich kościołach dzwony 4 biły przez 
kwadrans, 

Nastrój świąteczny stał się jeszcze 
bardziej uroczysty i podniosły. 

Odgłos dzwonów docierał do najodle- 
glejszych krańców miasta. 

Wnet potem rozpoczęły się w świą- 
tyniach nabożeństwa. W kościele św. Ka- 
zimerza zgromadzili się przedstawiciele 
władz z p. wojewodą Jaszczołtem na cze- 
le. — 

Po nabożeństwie przeciągnęły na 
brzeg Wilji pochody ze sztandarami i li- 
cznemi transparentami, na których wid- 
niały napisy i hasła, świadczące o łącz- 
ności Polski z morzem. 

Nad Wilją, u wylotu ulicy  Arsenal- 
skiej, ustawiły się poczty sztandarowe, a 
całą przestrzeń placu ulic przyległych i 
Cielętnika zajęła tłumnie przybyła pu- 
bliczność. Na brzegu zbudowano specjal- 
ny pomost, przy którym stał piękny sta- 
tek „Wilja“. © godz. 12-tej, ks. prałat 
Żebrowski dokonał poświęcenia bandery 
Ligi Morskiej i Kolonjalnejj poczem 
podpodniesiono tę banderę na statku 
„Wilja“ 

Z tarasu pałacu  Tyszkiewiczowskie- 
go wygłoszone zostały przemówienia, 
które podkreśliły zdecydowane stanowi- 

ORZA W WILNIE 
sko Polski w jej prawach do morza. Od- 

czytane zostały odpowiednie  rezolucje, 
stwierdzające gotowość całego narodu 
de obrony dostępu do morza. Gromkie o- 
kizyk. zebranych były wyrazem zupełnej 
jednomyślności. 

W czasie przemówień latały nad mia- 
stem samoloty wojskowe i awjonetki 
Aeroklubu wileńskiego, rzucając ulotki. 
Na rzece uwijało się mnóstwo łodzi i ka- 
jaków. 

Na zaproszenie Ligi Morskiej i Ko- 
lonjalnej odbyt się spacer w górę rzeki 
ta statan „Wilja*. Wśród gości obecny 
był p. wojewoda wileński Jaszczołt, p. 
starosta Kowalski, p. wiceprezydent mia- 
sia Czyż, p. kurator Szełągowski, p. ad- 
mirał Borowski, oraz przedstawiciele róż- 
nych organizacyj wileńskich. 

Goście mogli podziwiać luksusowe 
irządzenie wnętrza statku, szczególnie, 
że dopisująca dotychczas pogoda zepsi- 
ła się i deszcz zmusił do zejścia z po- 
kładu. 

Na szczęście ulewa była krótkotrwała 
i uroczystości mogły się odbywać w dal 
szym ciągu. 

Ruch na ulicach był wzmożony, bo to 
i kiermasz na Antokolu i Święto Mo- 
rza, więc mało kto siedział w domu. 

Po południu odbyła się w parku na 
Zakrecie zabawa ogrodowa, a na asfalcie 
koło placu Łukiskiego, taneczna. 

Wieczorem o godz. 20 w teatrze Le- 
tnim poświęcone było Świętu Morza spe 
cjalne widowisko o bogatym i urozmai- 
conym programie. 

W ten sposób, nie było w tym dniu 
miejsca, gdzieby nie dotarła idea Morza 
polskiego, nie było nikogo, ktoby w ten 
czy inny sposób nie zetknął się z uzc- 
wnętrznioną myślą, że byt Polski mocar- 
Stwowej opiera się na Morzu. 

(t.c.) 

  

Na kiermaszu... 
„Wo, i Piotra nadespiawszy, trzeba jechać 

do Wilni, može co zarobim!“ — taka mniej- 

więcej konkluzja rozbrzmiewała w tysiącach 

wiejskich chat, rozpalała promyk nadziei w 

skłopotanej głowie chłopskiej i pobudzała do 

aktywności... 

Jakoż istotnie już na kilka dni przed ŚŚ. 
Piotrem i Pawłem rozmaite „dziadźki”* klecili 

mozolnie z patyków i desek stoiska jarmarczne; 

uiewymuszonego wdzięku. Trudno o coś bar- 

dziej wileńskiego, bardziej z ziemią naszą zwią- 

zanego, niż ta emanacja nastrojów i barw su- 

rowej przyrody północy!... To też kupowały je 

panie i paniusie, a można było także oglądać 

i panów z towarzystwa, objuczonych formalnie 

dywanikami, obrusami i kilimami... 

Niejedna z gospodyń wiejskich wyzbywszy 

się w ten sposób owoców całorocznej gorliwo- 

  

  

babiny zajeżdżały z wozami wypchanemi prze- 
różnym skarbem; budowano cieniste altany so.-- 
dowiarni i piwiarni; montowano karuzele... 

Nie dziw więc, że w dniu święta kiermasz 
tradycyjny prezentował się nader okazale a 
morze stoisk i wozów wypełniło nie tylko roz- 
legły plac przed kościołem, lecz także wycią- 

gnęło się w głąb aż do cmentarza, wkroczyło 

na ulicę Wiosenną; na ulicy Holendernia dosię- 

gło Szkoły Technicznej a na Košciuszkowskici 
— boiska wojskowego!... 

Tuż przed bramą kościelną po obu stro- 

nach ustawiły się stragany z dewocjonaljami; 

dział galanteryjna - obuwiowy jarmarku rozlo- 
kował się na stromem zboczu placu od strony 

wzgórz Antokolskich; wozy i rozmaite części 

ich, zwłaszcza koła drewniane, można było 0= 

glądać na Holenderni, natomiast wozy z samo- 
działami i stragany z piernikami rozproszyły się 

po całej przestrzeni placu... 

Ach te samodziały — cuda pracowitości i 

Echa oszustwa na szkodę P.K.O. 
Przed niedawn. czasem pisaliśmy o areszto- 

waniu w lasach Ławaryskich |. i W. Niewiaro- 
wiczów (ojca i syna) z.Wilna, którzy z jeszcze 
jednym osobnikiem umykali autem na wschód. 
M Niewiarowicz byt poszukiwany* za u- 

w podstępnem podjęciu w PKO 16 tys. 
złotych i za fałszerstwo dowodów. 2 

W związku z tą sprawą aresztowano oneg 
daj drugiego syna Niewiarowicza Józefa, jako 
poszlakowanego o współuczestnictwo w Oszus- 
twie. — Niewiarowicze są oskarżeni ponadto o 
cały szereg innych fałszerstw, jakich mieli się 
dopuścić w ciągu ostatniego roku w stosunku 

Syn cieżko pobił 
WILNO. Wczoraj o godzinie 6 wieczorem 

do ambulatorjum Pogotowia Ratunkowego do- 
starczono 60-letnią kobietę Annę Finkiewiczo- 

wą (Trakt Batorego 20) z oznakami poważne- 

go potłuczenia głowy i całego ciała. 

jak się okazało, pomiędzy Finkiewiczową 

a jej młodszym synem wynikła kłótnia, w cza- 
  

1-go lipca r. b. wstrzymamy 
zalegającym do tego dnia w   

MA 

Od Administracji 
Uprzedzamy naszych Sz. Sz. Prenumeratorów, Że z dniem 

wysyłkę pisma wszystkim IE 
spłacie, 

    

do różnych instytucyj i osób. Suma uzyska- 
nych w ten sposób pieniędzy sięga, jak obli- 
czają, do 40 tysięcy złotych. 

Policja przypuszcza, że za te pieniądze о- 
szuści nabyłi sklep przy uł. W. Pohulanka, oraz 
auto, które pozwoliło im na szybkie przenosze- 
nie się z miejsca na miejsce i zacieranie za sobą 
wszelkich śladów, używając różnych numerów 
rejestracyjnych. 

Dobrana rodzina (bowiem i córka Niewia- 
rowicza była zamieszana w swoim czasie w 
sprawę z fałszywą książeczką PKO), osiadła 
obecnie na dłuższy odpoczynek na Łukiszkach. 

60-letniq matkę 
sie której młodzieniec rzucił się na swoją sta- 
rą matkę i tak dotkliwie ja potłukł, iż Pogoto- 
wie. Ratunkowe po udzieleniu poszwankowanej 
pierwszej pomocy, przewiozło ją do szpitała Ży 

dowskiego w stanie poważnym. 

Q wypadku powiadomiono również policję. 

Wiany pobicia starej matki pociągnięty zo- 

stanie do odpowiedzialności sądowej, Grozi mu 

surowy wymiar kary, е 

"FEVTYYYWYCYYTYWYYYWYTYWYYYYYVYYYTYYTYVYTYYCYW 

CZY WIESZ OBYWATELU, ŻE Z GRUZLICY 
UMIERA DWA RAZY WIĘCEJ] OSóż, Niż 
NA OSIEM NAJBARDZIEJ] ROZPOWSZECH- 
NIONYCH CHORÓB ZAKAŻNYCH RAZEM. 
DBOWIĄZKIEM WIĘC KAŻDEGO JEST WAL 
KA Z TYM GROŹNYM, A NIEUBŁAGANYAĘ 
UICZEM LUDZKOŚCI POPIERAJCIE „DNI 
PRZECIWGRUZLICZE“! POPIERAJCIE BUDQ 
WĘ SANATORJUM NA WILEŃSZCZYŹNIEJ 
KUPUJCIE NALEPKI PRZECIWGRUŻLICZE.. 

  

m.
 

šci, udawala się z zarobionemi pieniędzmi do 
Żydów, by tuż na kiermaszu kupić coś z miej- 
skiej tandety ubraniowej lub obuwiowej. Przy- 
pominało to dzikusów z filmu „Białe cienie”, 

kupujących u białych rozmaite błyskotki bez 
wartości za cenę ciężko zdobytych i kosztow- 
nych pereł- 

A i „wody ognistej* także nie brakło w wi 

łeńskiej wersji: zalewali się nią kmiotkowie nie- 

zgorzej naprzemian z piwem lub lemonjadą! 

  

Acz, ta lemonjada rynkowo-kiermaszowa: 

przęraźliwa w kolorze, niesamowita w smaku; 

trzeba być bardzo odważnym człowiekiem, by 
ją skosztowač!... Między innemi można było o- 

głądać na kiermaszu takie kontrasty: na ladzie 

straganu stoi kipiący samowar a tuż obok nie- 

go wiadro z butelkami lemonjady, przywalonej 

od góry kawałkami autentycznego lodu, można 

więc było dowoli rozgrzewać się lub chłodzić. 

    

   

lnne jeszcze punkty odżywcze prezentowa- 
ly: stragany z wędliną i sadłem, w których nie 
brakło również obrzynków dla najbiedniejszych; 
piwiarnie na Świeżem powietrzu z zakąskami 
i hałaśliwie przygrywającą muzyczką; wreszcie 
stoiska z obwarzankami i łakociami. Tu się wy- 
różniały pierniki, z których największe ozdobio- 
ne były nadpisami: „Jesteś moim ideałem", 
„Pamiętaj o mnie długo!" itp. : 

Obok straganów z zabawkami dla dzieci, 

mogłeś znaleźć wóz z serem i śmietaną, zaś o- 

bok stoiska z chomontami itp., częściami uprzę 

ży końskiej jegomość w ponoszonym cylindrze 

Żegiarzu 
poznaj tę książkę 

Bibljoieka sportowa, wydawana przez 

Główną Księgarnię Wojskową w Warza- 
wie, wzbogaciła się w nowy, b. ciekawy 

y tomik. 

na myśli podręcznik dia žegia- 
Żeglarz  Śródlądowy, 

i siiar:mnie przez 

        

   

    

   

  

cpraecwany; 
wybitnego 
larstwa, śmiałego podróżnika - sportow- 
ca p. Ludwika  Sawylkcwskiego, Dyrekio- 
na Wil, Oddz. Banku Gospodarstwa Kra- 
jowego. 

Mając za” sobą bogate doświadczenie, 
zdobyte podczas szeregu  brawurowych 

podróży: żaglówką po wodach Bałtyku 
„(do portów Danji i Szwecji) « docenia- 
jae potrzebę przyjścia z pomocą coraz 

Jiczniejszym rzeszom młodych polskich 
żeglewzy wydaje szczegółowo opracow:nyv 
podręcznik uwzględniający specjalnie po- 
trzeby żeglarstwa śródlądowego  posił- 

kującego się jolkami i kaj.kami żaglo- 
młemi. Podręcznik ten w dostępnej dla 
każdego formie podaje caty zasób wia- 

domości niezbędny dla początkujących że- 
giaray. 

„Po podaniu krėtkiego zarysu  historji 
žeglamstwa zaznajamia Autor, czytelnika 
szczegółowo z budową jachtu, zastiosowa- 
miem  praktycznem poszczególnych jege 

części składowych, udziela cennych 1ad 

iwskazówek wreszcie podaje słownik że- 
głarski craz obowiązujące zwyczaje. 

Książki napisana stylem jędrnym a 
datwo zrozumiałym oraz zaopatrzona w 

kilkadziesiąt rysunków i przekrojów (wy- 
komanyich staranmie przez córkę Autora 
p. Dorotę Szwykowską, któna już jako 

RB
 

  

   

15-letnia panienka towarzyszyła ojcu w 
śmiałej podróży do Banji na małej łodzi 

żagiowej) powinna się znaleźć w ręks 

ującego się śżeglarsy 3 
udźi: zaunieweso 

Że moe możli-- 
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ku: uoszedł też Nucze: 
Głównej E sy Haneerstwa polec 
swym rozkazem „Żeglarza Śródlądowego 
„do użytku służbowego w hancenskich dru- 
żymach żeglarskich. 

Książkę tą można kupić w każdej księ- 
gamni: Kosztuje 2 zł. 80 gr. Zawiera 139 
stmon. 

TWYTYYYYTYYYVYYYYYYYWYPYTYYYYTYYYTYYYT"PPEPYTT 

ATOLGś: 
KAŻDEGO 

00 PLAGI letniej, 
tępiąc radykalnie: muchy, komary, 
pchły, pluskwy i wszelkie robactwo. 
Sprzedaż w składach apt. i aptekach. 

Przedst. H. Wojtkiewicz, 
Wilno, Kalwaryjska 21. 

     

        

        

RA FILMOWEJ TAŚMIE 
„POD KOPUŁĄ OYRKU* — „PAN“ 

Subtelma miłość wiotkiej lincskaczki 
do młodego pieśnianza... 

Czy to mie pięknie powiiedziane 

Kiedy się czyta taki amons chęć bie- 
rze pójść i zachwycać się obrazem. 

Motyw: cynku nis' wszelikie sposoby był 
wyzyskiwany, i w liłeraturze i w malar- 
stwie i w teatrze iw kinie. * 

Co do kina, tio „Vanwiete* Duponta i 
„Cynk** Chaplina biją na głowę wszyst- 
kie innmeobnazy. 2 

: „Pod kopułą cyrku” jest m» małej czę- 
z:ledwie zbliżone do tamtych dwóch 

filmów. 'Wędrowmy: (cyrk sielanka akvo- 
batłki i tenora, czarne chamakiiemy i po 
Kkiiku przejściach dramatycznych pomy- 
Ślne zalkończenie — oji, szabillonowy 
schemalt filmu w guście taniego oleodruku 
iz sentymentalną łezką. 

‚ Тепогек śpiewa gladko, ale rusza 
Się z gradją młodego hipopotam, limoska- 
czka (Hell Twelwetfiers) ma miłą itwtadrzy- 
£uikę, ale taką ciamcialowatą, że ię až 
mła płacz zbiera, 

Film  djelogówi mie ma.: Są tylko 
wlstwki śpiewne, dość luźno 2 całością 
powiązame, ! 

Praiwdziwą zmorą są majpisy,  utrzy- 
Reka ix stylu momensu io podwiązce hra- 
biny. 

Ź Wszystkie okazje do wywołania <mo- 
cji i mapięcia haniebnie zmimnowame. zu- 
pelnie brak nastroj ucytkowego. Montaż 

jest! bardzo zgtubsza pomyślany, «c: łość 
filmu jest jakby zesztukowana: i postkle- 
jama na ślepo. 

Mimo swych braków obraz może się 
podobać tym, którzy lubią wzruszeni, ; San- 
Itymenity i rozitkliwiantie się ma madok giiu- 
chających  giolabkėw, — 

  

    

W dodatikach — filmik rysunika i 
przegląd „Pathe* — п piejącym rogate, 

° Tad. С. 
—_… 
sprzedawał: „cztery, pachniące mydełka za je- 
dne 50 groszy!”... 

Nie zbrakło wreszcie i tradycyjnych dzba- 
nów polewanych; parę babulek pod murami 
kościoła rozłożyło na ziemi tajemnicze zioła i 
korzenie z nieodzownym „Iubczykiem“ na cze- 
le, a amatorzy mogli próbować swych sił na si- 

  

łomierzu, wałąc co siła młotem i patrząc z przę- 
jęciem, czy wysoko wzleciała wskazówka na 
słupie z działkami... 

  

'Dwie karuzele mechaniczne ustawione po 
obu stronach ul. Kościuszkowskiej, užupeiniaiy 
dział rozrywkowy kiermaszu. „Przechodzień* 

   



  

KRONIKA uu 
4 

e 

PUNT OST 

iPIĄTEK 

Dris 30 

Lucyny 
Jatro 

Teodora 
PCWFĘSOROFO 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 
GICZNEJ USB W WILNIE. 

z dnia 28 czerwca 1933. 

Ciśnienie średnie: 754, 

Temperatura Średnia 

Temperatura naj 

Temperatura naj 

Opad w mm.: 1,0 

Wiatr: południowo-zachodni. 

Tendencja: wzrost. 

Uwagi: przelotne opady. 

PROGNOZA POGODY P.I.M.-* 

na dzień dzisiejszy: 
Najpierw pogoda słoneczna o zachmurze- 

niu umiarkowanem. Potem stopniowy wzrost 

zachmurzenia. Cieplej. Słabe wiatry południowo 

zachodnie, 

  

Wschód słońce g, 2.45 

Zachóć słońca į 7,57 

   

  

  

MIEJSKA. 
— UCHWAŁA W SPRAWIE TEA- 

TRU. W przysziym tygodniu w magi- 
stracie zapadnie ofiejalma uchwała w 

sprawiie oddamia dzierżawy teatru ma Po- 
hulamce dyr. Sep<kiewiczow:. 

Stamowisko miasta i komisji teatral- 
mej zostałą 'w tej mierze już przedtem u- 

zgodnione, niemniej jednak odnośna u- 
chwała magistratu jest niezbędna. 

PRACOWNICY AUTOBUSOWI W 
MAGISTRACIE. P. Prezydent miasta — 
przyjął omegdaj delegreję pracowników 
komumikacji autobusowej, która prosiła 

ybkie załatwienie sprawy u- 

mewy dzierżawnej z kierownietwem  au- 
tobusów, bowiem od tego zależny jest los 
kilkuset pracowników i ieh rodzim. Inter? 

senjujący ofrzymałi odpowiedź, że jak 

«dc:ychczas, - kierownictwo autobusów nie 

mawiązało z miastem pertraktacyj w 
spreiwie dalszej dzierżawy i tylko z tego 
powodu cała sprewa mległa zwłoce. 

SKARBOWA 

ULGOWE ŚWIADECTWIA PRZE- 
MYSŁOWE. Izba Skarbowa otrzymała 
wyjaśnienie, że wszystkie niezałatwione 
dotychez: podamia o przyznanie ulgo- 
wych świadectw ma rok bieżący winne 
być załatwione, do 1 lipca r. b. 

- „Ponadto urzędy  Sranbowe na terenie 
Izby Skarbowej Wileńskiej upoważnio- 
ne zostały do zezwalania na prowadzenie 
tkania ? ANA н 1 

   

   

    

  

   

      

is 

     
   

E A WRA WON Ka ŁADY UA 

1932 mie pnzekwoczył kwoty 2000 zł. 

x ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Kłub Włóczęgów. W piątek dnia 30 bm. 
w lokalu przy ul. Przejazd 12, odbędzie się 0- 
statnie przedwakacyjne zebranie Klubu Włóczę- 
gów. Początek o godz. 19. m. 30. Na porządku 
dziennym: 1) Sprawy związane z Nr. 10 „Włó- 
częgi* i 2) Administracyjne klubu. Obecność 
wszystkich członków niezbędna. 

— ZJAZD ADMINISTRACJI GMIN- 
NEJ. Wczoraj odbył się mw Wilnie w Ma- 
łej Sali Miejskiej Zjazd delegatów Zw. 
Pracowników  Admimistracji Gminnej 
Rzeczypospolitej Polskiej, 

Na zjazd przybyło około 300 dele- 
gatów z całej Polski. Rozpatrzomo spra- 
wozdanie z działalności w roku 1932, 
mastępmie wygłoszone zostały  meferaty: 
„Sprawy pracowmiieze w świetle mowej u- 
stawy samorządowej" — przez wicepreze- 
sa p. Michalskiego, „Uregulowanie sto- 
sunków służbowych pracowników. samo- 
wządowych* i Akcja: semopomiocy koleżeń- 
skiej” — przez dyrektora Związku  po- 
sta  Pacholiczyka. 

W dniu dzisiejszym uczestnicy zjazdu 
zwiedzą zabytki historyczne m. Wilna, 
poczem Troki, Werki oraz udadzą się 
nad jeziono Narocz į 
== 

uwiUw wma awa 

я RÓŻNE 
— KONKURS KWIATOWY. Magi- 

еа rezpisał konkturs ma dekorację kwia- 
tami bollkonów, 

Ci którzy chcą wziąć udział w kon- 
kursie winni zapisać się w. wydziale 
zdrowi a. 

Dia stających do konkursu ustalono 
5nagnód od 25 do 40 zł. 

TEATR I MUZYKA. 
— TEATRY MIEJSKIE ZASP W WILNIE. 

Dzisiejszy występ Reduty w Teatrze Letnim. 
Dziś, w piątek 30 bm. o gódz. 8,30 w. Zespół 
Reduty odegra doskonałą sztukę L. Pirandella 
pt. „Żywa maska* w świetnej interpretacji Ka- 
zimierza Junoszy-Stępowskiego w roli Henryka 
IV, sięgającej najwyższych*szczytów sztuki ak- 
torskiej. Ceny miejsc specjalne. 

Niedzielna dniówka w Teatrze Let- 
nim. W niedzielę | lipca o godz. 4 pp. po ce- 
nach propagandowych (od 20 gr.) arcyzabaw- 
na komedja „Piorun z :asnego nieba". 

Premjera w Teatrze Letnim. W niedzielę 2 
lipca o' godz. 8,15 w. premjera szampańskiej, 
pełnej humoru i werwy węgierskiej komedji w 
3 aktach Stefana Zagona pt. „Bez posagu oże- 
nić. się nie mogę". Udział biorą: :St. Grolicki, 
W. Preiss, St. Martyka, |. Paszkowska, L. Po- 
spiełowski, j. Braunówna, W. Pawłowski, W 
Neubelt, M. Bielecki i St. Skolimowski. Rzecz 
dzieje się w r. 1933 w Budapeszcie, w miesz- 
kaniu księcia Akosa Inofay'a. Reżyserja Z. To- 
maszewskiego. Dekoracje W. Makojnika. 

Teatr muzyczny „Lutnia Rewja „Już lato 
się zbliża”. Dziś po raz trzeci Świetna rewja 
w 20 obrazach „Już lato się zbliża”, pod kierow 
mictwem artystycznem reżysera teatru „8.30% w 
Warszawie Witolda Zdzitowieckiego. W wyko- 
naniu bogatego programu biorą udział: nowo- 
pozyskani aryś. Ala Rudnicka, Tadeusz 
Chaveau-Zakrzewski, Witold Zdzitowiecki oraz 
S. Nowicka, N. Wilińska, H. Cort, S. Laskow- 
ski i K. Worch. Ceny zniżone. Początek o godz. 
8,30 wiecz. 

— Park im. gen. Żeligowskiego. W sobotę 
1 i niedzielę 2 lipca o godz. 7 wiecz. odbędą 

   

  

„ Mydawia: Stanisław Mackiewicz 

    

2 się 2 wieczory tańca laureatów |-go Między- 
narodowego Konkursu Tańca Artystycznego w 
Polsce: 1) Ruth-Sorel Abramowi (1-sza na- 
groda p. Prezydenta Rzeczypospolitej), 2) Ge- 
orge Groke (1-szy złoty medal), 
i Ziuta Buczyńska. Program uzupełni | 
Orkiestra Symfoniczna pod dyr. M. Sa 
(muzyka lekka). 

CU GRAJĄ W KINACH? 
CASINO — Dzielmy wiojak Szwejk 
HELIOS — Flip i Flap przybyli do 

Wiilma- i robią kanjerę, 
HOLLYWOOD — Noce paryskie. 
PAN — Pod kopułą cyufku. 
ŚWIATOWID — Czar jej oczu. 
LUX — Afryka mówi. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
— BÓJKA NA KIERMASZU. Wczoraj na 

kiermaszu Antokolskim grupa pijanych awan- 
turników wywołała bójkę, w trakcie której 2 
osoby odniosły rany zadane nożem. 

Sprawców zajścia ze znanym policji M. Žy- 
go, zatrzymała policja. 

— OKRADZIONY SKLEP. Na szkodę Cha- 
ny Cipłowiczowej nieznani sprawcy  Okradli 
sklep spożywczy w Wołokumpji. Wartość skra 
dzionego towaru wynosi 300 złotych. 

— TARGNĘŁA SIĘ NA ŻYCIE. Wczoraj 
późno wieczorem w zamiarze samobójczym 
wbiła sobie nóż w okolicę klatki piersiowej 27- 
letnia Helena Grygorowicz. W stanie ciężkim 
przewieziono ją do szpitala żydowskiego 

Powód — niewiadomy. 
— Kradzieże na kiermaszu. W ciągu dnia 

wczorajszego na kiermaszu św. Piotra i Pawła 
dokonano kilku kradzieży kieszonkowych. Mię- 
dzy innemi skradziono torebkę wartości 12 zł. 
niejakiej Helenie Zienkiewiczowej (Tatarska 7) 

Trzech podejrzanych o dokonanie kradzie- 
ży zatrzymano. 

    

   
   

  

  

Z POGRANICZA 
— RUCH OSOBOWY Z LITWĄ. W 

pienwszej połowie czerwes r. b. na pod- 
stawie przepustek przekroczylo granicę 

do Polski i Litwy 3796 rolników. (W la- 
stach poprzednich w ciągu połowy miesiąca 
granicę przekraczało zaledwie 1500 — 
2000, 2500 osób maksinnum). 

   
W wyniku odb; 

  

     

  

       
   

      

` śię przez 
kilka dai zawodów: hippii 3 Samo- 
(dhielnej Brygady Kam | ustalona 
została  reprezemtacj: B ly (zespół 
zwycięski pułku craz im Imialiai zwy- 
cięzcy poszezególnych pu 

zawody: o misiirzostMo Ammji. 

Na zawod; gi 
zespół 23 p. 
4. uł. r Jarząbkiewi 2 
por Romaszkiewicz — 23 p. ut.. oraz Bart- 
kowski — 3-DAK 

* 
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pier viszego dmiia 

1 żydowskich — 
rgieea_z duurzymą 

grodźięhyka 
— REZOLUCJA RADY MIEJSKIEJ 

Z OKAZJI „ŚWIĘTA MORZA*, We 
wtorek dnia 27 b. m. odbyło się nadzwy- 
czajne posiedzenie Rady Miejskiej z oka- 
zji Świętą Morza na którem jednogiośnie 
uchwalona zostala  mastępująca rezolu- 

cja: 
„Wobec szerzonej powszechnie przez 

Niemcy propagamidy, zmierzającej do 
rewizji gmanic, 

Rida Miejska miasta Grodna na nad- 
zywczajnem swem posiedzeniu uchwala: 

1) Osbnzec opinję światową „przed nie- 
poczytalną propagandą miemiecką jako 
działaniem zbrodniczem, godzącem w po- 
kojowe współżycie mavodów; 

2) Rada Miejska miasta Grodna uwa- 
iż tylko poszanowanie przez wszyst- 

je nemody i pańsiiwa traktatów. między- 
narodowych jest najistotniejszą gwaran- 
cją pokoju powszechnego i pozytywnym 
czynnikiem pragy nad odbudową gospodar- 
czą i rozwojem kulturalnym świat»; 

3) Ruda Miejska miusta Grodna 
sliwierdza nierozerwalną  šącznošė Pol- 
skiego Pomorza i wybrzeża morskiego z 
Rzeczpospolitą przez setki łat wspólnoty 
dziejowej ; 

4) Rada Miejska mi.sta Grodna —- 
łącząc się w dniu obchodu „Święta Mo- 
"an* z calym narodem, wyraża żywą du- 
mę i radość z posiadamia własnego portu 
w Gdynli, oraz marynarki Wojennej i Han- 
dlcwej jako komiecznych warunków życia 
państwowego i rozwoju gospodarczego 
Polski; z 

5) Rada Miejska Miasta (Grodna 
stwierdza, że każda próba zamachu na 
całość granie Rzeczypospolitej napotka 
n azdecydowane отейпе odparcie ze stmo- 
n ycalego narod polskiego. 

  

Dźwiękowe kine „APOLLO” 
DOMINIKAŃSKA 26. 

  

Pierwszy polski dźwiękowy film o pogodnej i 
ciekawej treści 

<<BUSZCZA:*: 
Główne role kreują dwie nowe siły polskiego 
filmu dźwiękowego Ina Benita, Nina Grudzińska 
Oraz Jerzy Marr, Andrzej Korewicz i Paweł О- 

werło. 
Nadprogram: Tygodnik Foxa. 

    ERY KANUT IA: 

  

LEKARZ - DENTYSTA 

Stanistaw 

Gintułt - Gintytło 
przeprowadził się 

na ul. Gdańską, Nr. 1 (róg Wileńskiej) 
tei. 15-16. 
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"NIC. W dniu dzisiejszym komitet 400 - 

ogóddzka 
— ŚWIĘTO MORZA W NOWOGRÓD- 

KU. Obchód Święta Morza zainauguro- 
wumy został w dniu 28 czenwea ma uli- 

    

    

    

a ° Asi“ kr“ 

al uroczystym capstr iem na 

NR JRE CRO овО ОНЕ 
W dniu ziś 29 ezerwea pobudka u 

godz. 8-ej, Dalej w dniu 29 czerwca 0 В. 
odbyły się uroczyste nabożeństwa 

w świątymiach wszystkich wyznań, prez- 
pełnionych wiernymi. 

W Iiošeieie św „Michała, gdzie obecny 
był na nabożeńs p. wojewoda Świder- 

ski, jako przedstawiciel rządu, zebraly 
się poczty sztandarowe organizacyj  spo- 

łecznych, liczni przedstawiciele władz j u- 
rzędów, oraz omganizacyj spolecznych : 

s.morządowy!ch. Po nabożeństwie o g. 
11-tej uformował się pochód, przy udziale 
paru tysięcy lud który udał się na górę 

   
  

  

  

  

Zamkową, gdzie do zebranych wygłosił 

doskomałe w fommie przemówienie prof. 

Majchrzycki. |Po odegraniu  Pienwszej 
Brygady przez orkiestrę strażacką, po- 
chód został rozwiązany. Wt ym czasie 
nadłeciał mad miasto samolot, który roz- 
rzucił w tkllilku punktach ulotki okolicz- 
mościowe. O godz, 13-iej w sali teatru 
miejskiego, odbyła się akademia, gdzie 
dluższy referat wygłosił delegat Ligi 
Monsik i Kolonjalnej 7 Warszawy. Po 

    

    

referacie zebrami na akudemji uchwafi- 

li mastępującą rezolucję: z 
„W dniu Święt: Morza* ludność Ziemi 

  

Nos ogródzkiej, z całą Polską lączy się w 

alkcji obnomy Morza i Pomorza Polskiego 
przed zalborczością Niemiec i składa 
scienne  oświładczenie: Morza Polskie- 
go bromić będziemy ze wszystkich sil”, 

O godz. 17-tej ma górze Zamkowej 
mozpoczęła się z:barwa ludowa przy dźwię- 

  

kach 'orkiestny policyjnej. 
O podobnie uroczystym obchodzie na- 

deszły wiadomości z Korelewicz, Dwore: 

eioła i Lubczy, oraz szeregu mniej- 

W «części powiatu, 
g ludność przeważnie 
wyznania prewoslawnego — obchód „Świę 
ta przesunięty zosta! ma dzień 2 lipca b 
r. 

   
   

  

    

30 czerwca 'pocznie 
gródku 

wychodzić w now'o- 
tygodnik 'w języku żydowskim, p. 

„Nowogrėdker Lebn“, po eCOM y spra- 
wiem spolecznym i gospoderczym  ludńoś- 
ei żydowskiej, . Jak się dowiadujemy, w 
skład komitetu redake ego tego tygod- 
nika 

        

  

  

  

    

    

  

   

    

weszło  .:zeneg alaczy  społecz- 
nych różnych odcieni polityczaych m. 
in. pp. A. Ostaszyński, mec.  Gumener, 
Salamon, i inmi. Zatem tygodnik nie bę- 

e organem li tylko jednej  jakiejkol- 
wiek grupy politycznej, lecz będzie repre- 
zemitował całokształt eresów społeczeń- 
stwa żydowskiego. 

  

— URZĘDOWA. Ostatni „Dziennik 
Penscnalny M. S. Wojsk.“ zawiena pnze- 
niesženie diugoletniego dowódcy 79 p. p. 

płk.  Marjana  Turkowskiego na siamowi- 
skio dowódey piechoty „dywizyjnej w 
Kowlu, przy 27 dywizji. Dowódcą 79 

p. p. w Słomimie został mienowany płk. 
dypl. Trapszo, dotychczasowy zastępca 
dowódcy 4 p. p. leg w Kielcach, 

Pik. Turkowski był czynnym  dziala- 
czem spolecznym li zdziałał bardzo dużo 
dia rozwoju ruchu społecznego na tu- 
tejszym terenie, To też społeczeństwo (u- 
iejsze żegis go z żalem. 

— ŚWIĘTO MORZA. W dalszym cią- 

gu uroczystości Święta Morza w Słonimie 
po pobudice o godz, 8 rano i bieiu dzwo- 
nów w tutejszych świątyniach o godz. 10 
odbyły się o godzinie 11 uroczyste na- 
bożeństwa, O godz. 12.30 mastąpiło pod- 
imiesfenie banidery Ligi Miorskiej i Ko- 
lonjalnej, poprzedzone przemėwieniem — — 
'burmistirza miasta, a zarazem przewodni- 
czącego Ligi  Momskiej + Kolonjalnej 
inż, Michalskiego. Orkiestra  odegwała 
hymu marodowy. Podczas podnoszenai 
nia bamidery oddano kilkr strzałów: ho- 

norowych. Następnie odbyla się defilada 
flotyli sportowej, w. której waęły udział 
kluby spomtowe 79 i 80 p. p, Ligi M. i 
K, Związku Strzeleckiego, Klubu Pocz- 
towców @® miestowamzyszeni.  Defiladzie, 
która wypadła imponująco  przygladaly 
się  wielotysięczne tłumy. 

O godz. 15.30 odbyły się zawody 
pływackie i wiośalrskie. Nagrodę prze- 
chodnią (srebmy puhar) Ligi M. i K. 
zdobył zwycięzea 1000 metinowego biegu 
na przełaj Zieniewicz z seninarjum nan- 

czycielskiego, 

O godz. 12.30 odbył się na placu Wol- 
ności tlumny miec, ma ktėrym przemawiali 

p. Woszezyński i dr, Efros, podkreślając 
zmaczemie: morza dla potęgi mocarstwowej 
Rzeczypospolitej. Uchwalono odpowiednią 
rezolucję. 

W ciągu środy i czwamiku odbyły się 
82 posiedzenia organizacyj spolecznych na 
terenie Słonima i 3 pobliskich gmin, na 
iktónych powzięto rezolucje, dające wyraz u- 
czuciom około 15 tysięcy ludności Sło- 
nimszczyzmy. Podobne zebrania odbyły 
się na 'tereni ecałego powiatu, 

Tegoroczne Święto Morza przybrało 
na terenie powiatu slonimskiego charak- 
ter wielikiej manifestacji narodowej . 

"Z okazjii Święta Momza odbyło się / ot- 
warcie nowozbudowamej przystani 80 p.p. 
Na' otwaneiu prócz kompusu oficerskiego 
i podofiserskiego 2% rodzinami, obecni by- 
li przedstawiciele sSpoleczeństwa na cze- 
le z bummistrzem Michalskim. 

— ODROCZENIE OBCHODU ROCZ- 

  

lecia nadania Stomimowi przew magdenu 
skich, 300-iecia śmierci Twa Sapien; i 
150-lecia otwarcia kanslu Ogińskiego 
odroczył obchód uroczystości do jesieni 
bież. wolku, Pnzyczymą odroczenia są wzglę 
dy techiniczne. 

Niezależnie od postanowienia komite- 
tu wielkich mocznic słonimskich, spływ 

  

— „NOWOGRÓDRIER. „FE3N* Z dn. 

WORNDŁROWEG LE PCD o: 

Drukarnia Wydawnictwa „SŁOWO" 

  Ceny zniżane: 
Na 1 seaus 

# 

„Н Balkon 25 gr. 
Parier 54 gr. 

Wiacz. cd 40 gr 

PODWÓJNY PROGRAM! Polski film egzotyczny 

W rołach gł. Brodzisz, Bodo, Nora Ney, 

Flip I Flav robią karierę 
Najnowsza _i najdowcipniejsza kreacja królów śmietchu i humoru. 

  

psłny program zawierający moc atcsxcyj, miądzy janemi „MŁYN ŚMIERCI" E @ iin. atrakcje akrobatyczne w emocjonującym filmie ilastrującym zycie E SE śćć 
aitystów cytkowysh wE E 

— © ZB £E = + -„Pod kopułą Cyrku" = ŽŽ  =*"'„Pód Kopu TKU > SĘ ZE gy Ig 

„GŁOS PUSTYNI" 
Marja Bogda, Conti. 

  Dzis ostatni dzień! 

    

  
  

„USN 
„LUX 

  

Dziś! Gigantyczny tilm ćźwiękowy! — Polska wersja dźwiękowa! 

„Afryka mówi' 
Ę Przepiękne arcydzieło, które przewyżSzń 

kie oczekiwania bywalców kinowy**+=- 

jące momenty. Napięcie! Dla młodz. dc 

Dziś! Wielkie arcydrzieło literatury Czeskiej według słynnej powieści Jarosława Haszka 

” „Dzielny wojak Szwejk” | 
w wykonaniu genjalnego artysty, czeskiego Janningsa SASZA "RASZILOW. 

  

a 
! 

  

Dzišl 

Światowid   
Wspaniały 100 proc. dżwiękowiec. 

»- „SZAR EJ ©CZU* 
Prześliczny romans filmowy 

W rol. gł. przemiła gwiazda ekranu Janet 
Gaynor, 

program: Urozmaicone dodatki džwiekow 
niezrównany  Charies 

    

  

ulepszoną (pogłębioną), ULE 
i wszelkie przybory pszczelarskie 

poleca 

WILEŃSKI SPÓŁDZ. SYNDYKAT 
ROLNICZY 

Wilne, Zawalns Nr 9, tel. 323. 

baradiiwicka 
POSIEDZENIE RADY MIEJ- 

    

SKIEJ. W dwiu 2 7czerwca o gadzimie 
21 odbyło się posiedzenie Rady  Miej- 
skiej. 

Na wstępie p. burmistrz zdjąt z porząd- 
ku dziennego p. p. 2. 3 ii 5 wobec czego 

2 óćby się mogło, iż posiedzenie skoń- 

е ągu godzimy, mx h. ale nie 
są! Ao, sni. Ć plp. radnym zażywać spoko- 

ju nocnego, gdyż każdy chciałby się wy- 
gadać, każdy chcialby. wnieść choć w. koń- 
cu (kalddencji coś mowego, «a nóż podczas 
odnowienia Rady: nie popadnie do jej s 
ida, wówezes okazja popisania się prze- 
padnie i z tego też wizględu 
przeciągnaę!to się do 12-tiej, byt 

i inny powód! przeciągnięcia, pos 
mie mogły frakcje, a raczej sam 

  

   

  

    

  

   

  

zelbramie 

   
    

    

reso vant do otrzym: odszkodowania 
(ławnicy i wiice-bummistrz) dojść ido osiia- 

tecznęgo wniosku, z teg oteż względu 
po 2-ch naradach, frakcyj i po 2 przer- 
wach R:da poszła po linji majmniejsze- 

go oporu i punkt ten zdijęle z porządku 
«dzieninejgo, przenosząc go ma specjalne 

  

posiedzenie w dniu 5 lipcaj, snać jeszcze raz D A NIU SZE 
pp. radni cheąe ma ten temat pogadać, ale 
BEN mada rail Ala In : 
glem cd tem.itių, ia przeto mMmuszę cofnąć 
nieco i zacząć właściwie od! początku 
Otóż zaczęto, się posiedzenie jak mw 
od nudnego odczytywania protókółu, 
re mikt mie słucha, rozmawiają dub @ 

tają dłaliszy pomządiek: dzienny, 

był wyjątek, gdyż p. bummistrz, 
ją < odczyłtywania protokółu '(smać nie my- 
ślał o mflezem innem) zwirócił uwagę, że 

sia) Ainiai 

   

  

  

Aluieha-   

obecność p. Tarajewicza, 

ENTIS: ROWNESZOWSRANE 
MIODARKI, WĘZĘ SZTUCZNĄ Lekarze 

BEPOTZEZEWSCPU RSS 

pensjumat = 
Janiuszew — Kiersnow Mmiedzians, Sosnowa 17 

— ska stacja Smorgome. (Zwierzyniec) wskaże 
ie plaża, kajaki, tenis. Žž 

stó pra PE SD AT 

  

Dr.Ginsberg 
Choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopłciowe. 
Wileńska 3, od 8 — 1 

i 4 — 8. Tel. 567. 

  

  

  

  DOKTOR 

wileńskie Koncesjonowane л 
Kursy Samochedawi“ | 

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

10 — 13 i 16 — 20 

  

Blumóowicz” 
horoby skórne, wene- 

ryczne i moczopłciowe. 
WIELKA 21 — tel. 92i 

od 9—] i 3—7 
wz. P. 28; 

Dr. Wolfson 
Choroby skórne, wece 
rytzoe i moczopłciowe 
Wileńska 7, tel. 10-67. 

"Letniska 
Tanie ietnisko 

1 i2 pok. do wynajęcis. 
Blizko Wilns, miejsco- 
wość prześliczna rieks 
1 las tuż koło domu — 
Pokoje słoneczne ślicz- 
ne z wersndą i kuchuią. 
Dowiedzieć się prosię 
w Administracji „Sło- "7 
wa* Zamkowa 2. ® a 

art. kąpielowe, 

rvve' 

  

| Lokale 
DQ WYNAJĘCIA 

багу, jasny, umebio- 
wsoy « » obnem wej 
šciem.  Elektrycznošė, 
wsnue, ieielon. Forto- 
wa 8 m, 3, 

  

a 

Kupno 
i SPRZEDAŻ 

*PECPTTEYTTYYTTTYEFY 
w 

MAJĄTEK 
LETNISKO 

poczta EC sie wźynz 

  

0 

пЕ › оче 
RÓŻNE w _Andrzeikowie nad 

Switezią Wandy К- вятеиттниии оооленого 
wieć - Frydrychowej. 

n A > Pokoje słoneczne wspól Patronat Wiezianny 
w protokėle zapisans  usprawiedliwiona ny salon i taras, bibljo- w Wilnie 5. 

ktony: Ю@ pół teka, pianino, 
zwiacz 516 

kuchnia do ludzi dobrej woli z 
roku mia) posiedzeniach nie był, Rada ener- wiejska, posiłek 4 razy gorącą prośbą o stare 

2 ie popa Hiorvtanie „1 i. dziennie. Doskonala ką- ubranie i bieliznę dia praktyka leśna i hand: buchalterii hadl., prze” 
śm AC o S piel, auto, dojazd z Ba- b. więżniów i ы i ' 

„ranowicz 
2 gródka autobusem. Ce- sklerowywać na ul. 3 go 

odczytywanie protokólów — ny 3,50, 4 i 4,50 w za- Maja — gmach Sądu 
ieżności od pokoju. — Grodzkiego, parter, po- 

siirza i p. radny Tarajewicz skończył swój 
żywot jako riadmy: 

D:ilsze 
mie wniosło do sprawy — ойс nowego. 

  

Regulamin biura: ewidencji Judności Poczta Wałówka 
popriawek: został Nowogródka 

kowo. 
po zgłoszeniu kilku 
przyjęty, ma ciekatsły momeat zwrócił 
mwiagę jednie z radnych, a mianowicie, że 
kiedy burmistrz podpisuje papier, Ito re- 
fereni' nie podpisuje, a stewi swoje fak — 
symilje, wywołało to burzę śmiechu, co 

zmesziią było i przy innych miejscach, al- 
ibowiem posiedzenie całe było mia wesoło, 
smutek oganniał tylko radlniych ma skutek 
tego, iż na ten r:z zawiodła. kuchnia: ma- 
gistracka, gidyż p. p. radni obrado vali 
bez herbatki, 

Wdalszym ciągu prędko załatwiono 
sprawę wydzierżawienia ogródków dział 
komych od Wojew. Wydziału Komumika- 

еуйзено, poczem burmistrz poinformo- guz ZZSK STORE WE WRA TECZCE IATA 
wał Radę iż pomimo bamdzo dogodnych 
ofent(i musimy zrezygnować z budowy e- 
lekttrowtwi i dlatego wydzierżawiamy nad] 
prąd od Dyrekcji PKP, jedłaak ma wa- 
rumkach znacznie  dogodniejszych. 

Rada upoważnił» Magistrat do per- 
tmaktacyj i zawiareia umowy. 

Po omówieniu jeszcze. kilku spraw ze 
mwezględu ma późmą porę, wesztę porządku 
dziennego  oadłożonio do m:tstępnego po- 
siedzenia. 

u
w
 

  

TYYYYTYYYWTTYTTYTYYVYĘTTCYYYTY sagė — 

kajakowy szlakiem Szpiehy i Ogińskiego 

odbędzie się w zapowiedzianym 'iemminie. — 

Komitet spływu (przyjmuje jeszcze wgło- 

szenie 'do dniia 5 lipca 

F3 stał pożar, który 

  

ich ro- 
lub Nowo- dzin. Ofiary prosimy 

koło kój Nr 15. 
Andrzej- == 

M tka — 
-wykotusje tanio i ele- 
gancko wsrelkie roboty 
kapzłusznicze — Wielka 
3 m. 16. = 

  

Pianistka, 
dobry PSA R: - 
nełeby udzielsč leke — ее че ее оо 

шешуи lub też podjąć Anglik przyjmie po- 

się ianej pracy. Łaska- Sadę ua wyjazd (lipie) 

we zgłoszenia adreso- w majątku w Wileńsz : 

wać proszę: Warszawa, czyżnie. Adres: Zyg- 

Sienna 28 m. 22 Kszi- muntowska 20 m, 3. 

miera Kałużyńska. 

      

— POSIEDZENIE RADY MIEJSKIEJ, Pria 
22 czerwca r.b. odbyło się posiedzenie” Rady 

Miejskiej. Na posiedzeniu dokonano” Zimiany 

budżetu na rok 1933 — 34, oraz "miany a 

znaczenia zużycia pożyczki B.G.K. w sumie 21. 

150.000, zaciągniętej na budowę  Ва! targo- 

wych. Rada Miejska upoWażniła Su, p. 

Staniewskiego doprzeKazania Skarbowi  Pail- 

stwa placu pod betlowę nowego gmachu GR 

zjum, OO budowa ma się w tych dniach 

rozpocząć: Obniżono taryfę opłat ubojowych w 

rzeżni. Nadzorującemu w rzeźni pow. Lekarzo- 

wi weterynarji uchwalono odpowiednie wyna- 

grodzenie. m й 

Poza tem Rada Miejska wyasygnowała su 

mę 100 złotych miesięcznie na przeciąg od 

15-VIH 33 r. do 15-V1 1934 r. na zaangażowa- 

nie nauczyciela kontraktowego dla dzieci „Kid 

rzy z powodu przekroczenia wieku. SZ sach 

miały być ze szkoły usunięte. PAOK к 

uchwalę w sprawie - zaciagbiečia DO ego 

Kom. Funduszu Pazyożkówo-Zanz g e 

w sumie 50.00052f na_zasilęn*= Tunduszu 1 

ER purnistrz przyjmuje obecnie interesan 

w godzińach od 10 — 13. 

— POŻARY. W. dniu 24 b.m. w 

raniaca Chmysko Mikołaja we wsi ) 

W Skidelekiej z nieustalonej przyczyny pow- 

i 1 stodołę wraz ze 

paszą. Straty wynoszą 

  

tów. zabudo- 
Chwaty 

    znajdującą się w n 

twórnia Gbuwia poleca ssndałki, opanki, plecionki, pre 
nelki, atłsski, obuw. tenisowe brezentowe, plażowe, leni mf 

dziurkowane, plecione, eleg. spacerowe i t d. 
Sprawdzenie naszych niskich cen 

TYTYYYYYYYPYYYYYTYTYVYYTYYYYYTYTYYYYYYYTYTYYSYYYY 

—© ekspedjenta lnb innej ; 

- wiejskie. Znam dobrze 

AAAAAAsA4S AAAAAAAAAAALAAAAAAAAAALALAALAASAAAAA LA AAAAAAASAAAA AAA 

drei wyjazdem na Ietaiska 507|, 
przez niebywałą zniżkę cen w firmie W. NOWICKG * 
Wytworns konfescja, galsnterja, trykotaże, Wilnc, Wielka 36 

zaoszczędzi 
każdy 

   

   
    

       

   
     

tenisowe, piażowe i t d. Własna wy- 

są 

sp, P 

nie obowig:uje kap й 
A 

AAAAAAAAAAAAAAAAAK AAA AAA AA 
оз STRACIC SYBASE 

Rzenę ścierniskową, 
obsypniki, kesy, sierny 

poleca 

Zygmunt Nagradzki 
Wilno, Zawaisa 11-a 4 

PRYTYYYTWYYTYTYVYYYYVYYYVYTYYVYYYYTYV 

    

POSZUKU Młody, uczeiwy | 
chłopiec 3 

PRACY PE (skcńczone 5 oddz. & 1 

JAKIEJKOLWIEK NIEŻ waż eh 
pracy poszukuje czło- 
wiek uczciwy, pracowi- . 
ty, samotny, polecany , 
przez osoby znane. — 
Werkowska 30 m. 1 Ka 
zimierz Kirjacki. 

> Wiłkomierska M 117. | 
- 

Ktoda, 
inieligentna osuba po” 

  1 

    

+ 
szukuje pracy do dzie || 

      

   
    
    

    

   

   

Były podoficer 
zawodowy, ochotnik W. 
P., długoletnia AE =; 
ka biurowa w dziale BUCHALTER - BIŁANŃ 
rschunkowo - kasowym, SISTA ze znajomością | 

ci lub skromn:co ge=. 
spodarstwa. Ad. - 
łocka 52 m. 4 . 

— 

lowe, posiada dobre mysi. - fabrycznej, 
Świadectwa i rełerezcje nej 
poszukuje jskiejkolwież mjy 
przcy — biurowej, leż vyjj 
niczego, gajowego 

przyjmie pracę 
imalnem wynagr. 
nie lub na prowim 

Wilno, Garbarska 17 

pracy. — MOOR - —— =— 
lab azd. Olert Чна ооа pad DOŚWIADCZONA 
„FE; Pe” — wychowawczymi — 
RCW wara — m z dobrym akcentem poł. 

skim poszukuje posady, 
Poszukuję przy dzieciach. Posle- | 

jskiejkolwiek pracy. — gą swiadectwa. Dąbro- 
Znam _ gospodarstwe wskiego 12 m. 3. 

kuchnię, mogłabym: $ię 
zająć domowem gozpu 
darstrem albo pilao- 
waniem mieszkania, Wy szynie poszakułe pe @ 
msgsnia najskromniej- sady biurowej eksped- 
sze, Świadectws i refe- jenta Inb innej. Oferty 
rencje poważnych osób. do Redakcji „Słowa, 
Ul. Bskszta 11 m. 8:4 pod „Młody* 

Były urzędnik ё 
pocztowy, pisze na mz- 

kadie Wueńskie 

PIĄTEK, dnia 30 czerwca 1933 r. 
“1,00: Czas, gimnastyka, płyty, dzien. pos. 

plyty. 11,57: Czas. 12,05: Audycja dła poboro= 
wych (muzyka). 12,25: Przegląd prasy, kom. 
meteor. 12,35: Audycja dla poborow 
zyka). 15,20: Program dzienny. 15,25: 
rolnicza. 15,35: Utwory Saint-Saesnes (płyty 
16,00: Muzyka z Ciechocinka. 17,00: . 
rozkosze na ziemiach płn.-wsch. djalog. 
Fragmenty z op. „Gondoljerzy* (piyty). 18,ł3- 
„O Białej i Czarnej Rusi* odczyt. 18,35: Kon- 
cert dla młodz (płyty). 19,05: Rozmaitości. 
19,10: Recytac: Bylin ruskich”. 14 
na sobotę. 19,25: Że spraw litewskich. 1940: 
Na widnokręgu”. 20,00: Koacert symfoniczty, 

dziennik wieczorny, weekend, -d. ©. koncertu, 

22,00: Muzyka taneczna. 25: Wiad sport. 
22,35: Komtnikaty.-22,40: Muzyka taneczna. 

e ża 

BOLE Crass 
, ЕЧ ТАГ ан 

AS La 

(mu- į 
Giełda. 
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     ORCZyWSZE         

  

      

  

          
koło 850 zł. ы 2388 о! W nocy na 23 b.m. we wsi Zo) w zró et hr ! 

zabudowaniach Szezasnego jana ona SOW EN BAZA PE 5 
2 у "buchi żar w Za V: * Ń. 

ion. NR ARE chlew na szkodę oko POT: NIEMIŁ A (JJ ą 

ło 500 zł. ч DBS Sal 

ZOWOOOWZEZDZZKOE$ WAGĘ Ino Oi OT E 

S, Redaktor w/z Witold Tatarzyńsi 

> ° a zz 

   


