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Układ pomiędzy SSSR, Polską 

i państwami Bałtyckiemi 

PARYŻ PAT. — Agencja Havasa 0- 

głasza w niedzielę po południu oficjalny 

komunikat, dotyczący układu między 

ZSRR a państwami bałtyckiemi, Małą En 

tentą, Turcją i Polską, w sprawie defi- 

nicji napastnika. Komunikat _ stwierdza, 

ze z punktu widzenia francuskiego układ 

ten ma znaczenie zasadnicze dla konsoli- 

dacji pokoju w Europie Wschodniej. 

Plany Mussoliniego 
BERLIN PAT. — „Kreuzztg.* donosi 

z Rzymu, že Mussolini, po niepowodze- 

niu konierencji rozbrojeniowej, zamierza 

skorzystać z przewidywanej w pakcie 

4-ch możliwości przeprowadzenia roz- 

mów w sprawie rozbrojenia w gronie 

kontrahentów paktu. Mussolini ma podo- 

bno zaproponować pozostałym uczestni- 

kom paktu podjęcie już w najbliższym 
czasie bezpośrednich rokowań w Rzymie 

lub w jednej z miejscowości szwajcar- 

skich. 

  

  

   
Pan Prezydent R.P. na Święcie Morza 

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

Opłata pocztowa niszczona ryczałtem. 

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administra- 

cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

     

W czasie wczorajszego Święta Morza w Warszawie odbyła się m. in. defilada taboru wiś- 
lanego przed Panem Prezydentem R. P. Defiladę tę, w której uczestniczyło około 20006 stai 
ków parowych, motorówek, żaglówek, łodzi ikajaków przyjmował Pan Prezydent R. P. z 
pokładu statku „Francja”. Na zdjęciu naszem widzimy Pana Prezydenta R. P., wchodzącego 

na pokład statku „Francja”. 

  

Nic nowego na konierencji londyńskiej 
JEDYNE ZDANIE NA KONFERENCJI 

LONDYN PAT. — Jedynem zdarze- 
niem dnia dzisiejszego na konierencji lon 
dyńskiej była narada, odbyta przez dele- 
gację irancuską. Na naradzie tej stwier- 
dzono, że teza francuska pozostaje bez 

"zmian. Decyzja Stanów Zjednoczonych 
nie ma na to żadnego wpływu. Delega- 

> cja francuska żałuje że Stany Zjednoczo- 
" ne nie uznały za właściwe przyłączyć się 

do deklaracji, przedstawionej przez pań- 
stwa o walucie złotej, ale przyjmuje to z 
zupełnym spokojem i nie zmienia w ni- 
czem swego stanowiska. 

OPTYMIZM KóŁ BRYTYJSKICH 

LONDYN PAT. — W kołach brytyj- 
skich panuje optymizm co do możliwości 
uzyskania porozumienia z Ameryką w 
sprawie wspólnego podjęcia akcji prze- 
ciwdziałania zbytniej fluktuacji walut. Ze 
strony brytyjskiej podkreślają zwrot w 
odpowiedzi amerykańskiej, że prezydent 
Roosevelt nie zaaprobuje deklaracji walu 
towej „w jej obecnej formie", z czego lo 
gicznie ma wynikać, że prezydent Roose- 
velt zaaprobuje deklarację, zredagowaną 
w innej formie, dla Ameryki pożądanej. 

Delegacja amerykańska otrzymała 
dziś instrukcję szyirową, w której za- 
warte są wskczówki ce do stanowiska 
Ameryki, jakie ma ujawnić w tej sprawie 
jutro delegat amerykański Hull. Premier 
Mac Donald powrócił dziś wcześniej do 
Londynu i odbył kilka konierencyj, m. 
in. z delegatami amerykańskimi Hullem 
i Moley'em oraz z kanclerzem skarbu 
Chamberlainem, który pozatem ze swej 
strony odbył rozmowy z gubernatorem 
Banku Angielskiego i delegatem skar- 
bu francuskiego. Konierencje te dotyczy- 
ły instrukcyj, jakie przesłał delegacji a- 
merykańskiej prezydent Roosevelt w 
sprawie jutrzejszego wystąpienia Hulla. 

W kołach francuskich, w odróżnie- 
miu od kół brytyjskich, panował w nie- 
dzielę rano silny pesymizm co do możli 
wości pogodzenia się z amerykańskim 
punktem widzenia. Po wizycie delegata 
skarbu francuskiego u Chamberlaina na- 
stroje francuskie uległy pewnej popra - 
wie. Naogół przeważa pogląd, że kom- 
promis, aczkolwiek z trudnościami, to 
jednak zostanie osiągnięty, aby wyciąg- 
nąć wóz konferencji z błota, w którem u- 

Samolot ufundowany przez 
podoficerów 

WARSZAWA. PAT. [Wi dniu 2 b. m. 
odbył się tu zjazd! delegatów  Ikionpusu po- 
dofieerskiego poszczególnych grrnizonów 
mający na eelu omówiieniie sprawy ufundo- 
mania przez podoficerów armji samolo- 
tu. na którym podoficerowie — piloci: wie- 
zmą udzial w challienge'w 1934 moku. W 
wyniku obarad! przyjęto przez klamację 
rezolucję treści: następującej: 

Delegaci [korpusu podoficenskiego ar- 
mji ląjdowiej, marymarki wojennej i K. 
O. P. zebiramii w dniu 2 lipca 1933 r. ma 
zjeździe rw! Wanszajwie, mejąc (na uwadze 
konieczność (dotrzymania kroku w! wielkim 
wyścigu pracy pokojowej całego społeczeń. 
stwa, postanawiają ufumidować dwa samo- 
loty podoficerskie, ma kttfónych wezmą u- 
dział w chalienge'u 1934 r. 

  

grzązł, inaczej konferencji grozi odrocze- 
nie. Wyjaśnienia sytuacji należy oczeki- 
wać przed najbliższą niedzielą. 

"WYZWANIE. FRANCJI 

NOWY YORK. PAT. — Odrzucenie przez 
prezydenta Roosevelta rezolucji o złotym pary 
tecie interpretowane jest przez korespondentów 
waszyngtońskich dzienników jako wyzwanie, 
rzucone Francji, lub też jako usiłowanie opóź- 
nienia ną kilka _dni decyzji, aż kurs dolara bę- 
dzie na tyle niski, że pozwoli na zastosowa- 
nie specjalnych środków kontroli. 

PROBLEMY MONETARNE 

WASZYNGTON PAT. — Prezyden: R00- 
sevelt zwołał naradę członków rządu oraz 
wyższych funkcjonarjuszów w Anapolis lab na 

pokładzie krążownika „Indianopolis* na ponie- 
działek po południu celem wspólnego omówie- 
nia problemów monetarnych. 

LONDYN PAT. — Grupa państw kontynen- 
tainych © wahucie złotej nie może powziąć de- 
cyzji co do swego stanowiska dopóty, dopóki 
nie będzie jej znane stanowisko Wielkiej Bry 
tanji oraz warunki, od których prezydent Roo- 
seveit uzależnia przyjęcie złożonej mu wczoraj 
piel ji. Po odrzuceniu przez prezydenta Roo 

sevelta rezolucji o przyjęciu złotego parytetu 
odbyła się narada 5 państw o walucie złotej, 
na której debatowano nad wytworzoną sytua- 
cją. Przedstawiciele tych państw postanowili 
kontymuować politykę przyjętą na początku 
konierencji, a mianowicie współdziałać w u- 
trzymaniu obecnego parytetu walut swych kra 
jów. 

  

Nieustanne zbrojenia Niemiec 
STRASBURG PAT. — Dziennik „Les Der- 

nieres Nouvelies de Strasbourg“ twierdzi, że 

Rzesza Niemiecka przeprowadza nieustanne 

zbrojenia w każdej dziedzinie zbrojeń. Gorącz- 
kowo pracują zakłady artylerji ciężkiej i wy- 

twórnie gazów. Motoryzacja Reichswehry jest 
ukończona. Dziennik podkreśla, że we wszyst- 

kich gałęziach przemysłu niemieckiego panuje 

bezrobocie, z wyjątkiem samochodowego i 

lotniczego. Specjalny nacisk kładzie się na pro 
dukcję samolotów. 

. REWELACJE „ARBEITER ZEITUNG". 
WIEDEŃ PAT. — „Arbeiter Ztg.* wyraża 

przekonanie, że zachwianie się rządów Hitlera 

nastąpić może rychło ze względów  gospodar- 

czych i zewnętrzno - politycznych. Hitler pod 
kreśla wobec mocarstw pokojowość Rzeszy i 

przysięga na wszystkie traktaty, lecz równo- 
cześnie zbroi się potajemnie ze wszystkich sił. 
Oto jest tajemnica jego ataków na Austrję— 
Niemcy wywołały w Europie Środkowej fer- 

ment i niepokój. Aby uniknąć rosnących trud 

ności wewnętrznych, dyktatura hitlerowska bę 
dzie szukała wyjścia w awanturach zewnętrz- 
no - politycznych, od których też zginie. Na 
dowód tego, że Niemcy jawnie przekraczają po 

stanowienia traktatów pokojowych, „Arbeiter 

Ztg.“ przytacza fakt, że przedsiębiorstwo „Ber 

lin Karlsruhe Industriewerke A.G.* postanowiło 

widocznie z wiedzą władz kompetentnych, wró 

cić do swej dawnej nazwy, którą nosiło do 
końca wojny: „Deutsche Waffen und Manition 

rabriken*. Uchwałę tę akcjonarjusze przyjęli z 

entuzjazmem. Sprawozdanie roczne tego przed 

siębiorstwa, do którego należy koncern „Mau- 

serwere* stwierdza, że od czasu „odrodzenia 
naródowego* konjunktura poprawiła się zado- 

walająco, wobec czego musiano zwiększyć li- 

czbę pracowników. 

Ten sam dziennik donosi dałej, że niemiec- 

ka Luithansa otrzymała od Goeringa zamówie- 

nie na budowę samolotów na surmię 13 miłjo- 

nów mk. Chodzi tu o nowy typ samolotu J.U. 
52, którego szybkość i uzbrojenie odpowiada 
najnowocześniejszym wymogom wojny powie- 

trznej. W ostatnich latach Rzesza Niemiecka 
wypłaciła towarzystwu Luithansa zapomogę w 

kwocie 50 milojnów mk. Za rok 1933 subwen- 
cje podwyższono z 15 na 25 miljonów. Do fi- 

nansowania zbrojeń powietrznych przyczynia- 

ją się również wielkie miasta niemieckie. Nad- 
to użyte będą do tego celu także fundusze roz 
wiązanych związków młodocianych. 

Przemówienie kancierza Hitlera 
BERLIN PAT. — Kanclerz Hitler wygłosił 

na zjeździe przywódców oddziałów szturmo- 
wych i Stahlhelmu przemówienie, w którem 
m. in. oświadczył, że konkretnym celem rewo 
łucji narodowo - socjalistycznej jest uporząd- 
kowanie stosunków wewnętrznych jako waru- 
nek rozwinięcia siły nazewnątrz. Najważniej- 
szym etapem na drodze do osiągnięcia tego ce 
lu jest wychowanie szeregów przywódców i 
rozwiązanie zagadnienia bezrobocia. Kanclerz 

przeszedł dalej do sprawy stosunku ruchu na- 

rodowo - socjalistycznego do Reichswehry i 
oświadczył, że oddziały szturmowe i Stahl- 
helm stanowiące armję polityczną kraju, nie 
mają na celu zastąpienia Reichswehry lub kon 
kurowanie z Reichswehrą, będącą właściwą 
reprezentacją siły zbrojnej Rzeszy. Kanclerz 
wyraził przytem przekonanie, że armja niemiec 
ka samorzutnie stanęła na gruncie nowego 
światopoglądu państwowego i w każdej chwi- 
li wystąpi w jego obronie. 

Inżynierowie angielscy wypuszczenina wolność 
MOSKWA PAT. — Angielscy inży- 

nierowie Thornton i Mac Donald wyje- 
chałi o godzinie 23 do Stołpców. — Na 
dworzec towarzyszyli _ odjeżdżojącym 
przedstawiciele ambasady angielskiej w 
Moskwie, reprezentant firmy Metropoli- 
tan Wickers oraz grono dziennikarzy. — 

W ciągu popołudnia inż. Thornton przy- 
jał w ambasadzie angielskiej korespon- 
dentów prasy zagranicznej i udzielił im 
intormacyj o regime więziennym. Thorn- 
ton zajmował w więzieniu oddzielną celę 
wraz z Mac Donaldem. Z innymi więź- 
niami nie komunikował się, 

Powódź w Huculszczyźnie 
KOSSOWO PAT. — Wskutek długotrwa- 

łych deszczów na Huculszczyźnie nastąpił wy- 
lew rzek i potoków górskich, wyrządzając du 

że szkody. Szczególnie ucierpiała nowobudu - 
jaca się droga, prowadząca z Worochty do 

Żabiego. Wody wezbranego potoku Waratyń 
w gminie Jesieniów Górny zalały dom urzędu 
pocztowego oraz spółdzielnię. Pod Żabiem wy 
lał potok Krywe, który uniósł rusztowania, -— 

  

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk.. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 14 Księg. W. Włodzimierowa. 

GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

MORODZIE| — Księgarnia Kol. „Ruch“. 

KLECK — Sklep „Jedność". 

LIDA — ul. >uwalska 13 — S. Mateski. 

ŁUNINIEC — Księgarnia Kol. „Ruch*. 

MIORY — Ejdelman 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskiego. i 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. т { 
N.-SWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch* 
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PODBRODZIE 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

STOLPCE — Księgarnia T-wa „Ruch* 2 

SLONIM. -— Ksiegarnia J. Ryppa ul. 

DRUJA — Kowkin. 3 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 

— ul. Wileńska 15 T. Gurwicz 

Mickiewicza 10. 
z : ы “ { SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 

MOLODECZNO  Xegarnia T-wA „ich i ST. SWIECIANY — M, Lewin — Biuro gazetowe ul. 3 Moja %. 

WOLOŽYN — 
SZARKGWSZCZYZNA, M. Mindeł, skład apte y. 

Łiberman, Kiosk gazetowy 
| WARSZAWA — Kiosk Księg. Koł. „Ruch“. 
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3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 

TELEGRAMY Kredyt rejestrowy 
PRZYJĘCIE NA OKRĘTACH 

SZWEDZKICH 

GDYNIA. PAT. Na zakończenie poby- 

tu wojennej floty szwedzkiej odbyła się 

nfzoraj ma krąžownikach herbata, wy- 

ф аа przez korpus oficerski marymanki 

szwedzkiej. : 

Wieczorem (konsul! szwedzkij wydał na 

cześć gości waub iw gmachu „Państwowej 

Szkoły Morskiej. W niedzielę przed połud- 

miem. flota szwedzka iodpiymęła, żegmana 

przez mamynawkę polską. 

„ŚWIĘDO MORZA* W BUKARESZCIE 

BUKARESZT. PAT.. Staużniem połą- 
czonych organizacyj polskich w Buka- 
reszcie- odbył się tn mmoczysty obchód 
„Święta Morza”. W czasie obchodu prze- 
mawiał minister  Ameiszewski ma temat 
zmaczenia morzy: dla! nozatoju narodu. 
Prasa rumuńska z (okazjii Święta. Morza. 

szamieściła szereg artykułów: io polisikiem. 
4fŚwiięcie Miorza'y  mnzyjczem dzienniki 
stawirją iPolskę za przykład zrozumienia 

przez naród zmaczenia własnego dostępu 
do miomza ii wykorzystania go dla swej ek- 
spamnsji zewnętrznej. 

LOT ESKADRY WŁOSKIEJ 

BERLIN. PAT. W, niedzielę o godz. 

7.30 ramo wystrertowały. z. Amsterdamu 

wiłogikie samoloty, | odbywające kat! etapa- 
mi do Ameryki Północnej. Trasa tego dru- 

giego etapu prowadzi |do Londondemy w 

Irlandjii i wymosi tysiąc km. Ogólem wło 

Sl: eskadra hydroplanów ma przelecieć 

11300 klm. ‚ 

LONDYN. PAT. Wioska eskadra Ilot- 

miczni składająca się z 24 hyidroplanów, z 

wyjątkiem jednego, któny uległ kata- 
strofie mw. Amstendamie, opuściła się na 

jezioro Foyle wi Londonderry. Gen. Balbo 

przewiduje, że eskadra odleci jutro w kiie- 

nukkit Istamdji. i 

WYRATOWANTE GORNIKOW 

BUDAPESZT. PAT. Po 4-dniowych 

wysiłkach mdmlo się dziś mratować 9 

sómiików: zasypanych ziemią w czasie ka- 

tastrofy w kopalnii Solymar. Znaleziono о- 

fiary katastrofy (w stamie wielkiego 

wywięczenia: i natychmiast przeniesiono do 

Szpitała, Alkeja ratunkowa: trwa py dalszym 

ciągu. bowiem jeszcze  2-ch 

zasypanych górników. Słaba jest ma.dzie- 

ja -> uratąwamiia ich. 

Zjazd Gospodarczy woj. War- 
szawskieg s 

WARSZAWA PAT. — W. niedzielę w sali 
Kasyna Oficerskiego odbył się zjazd działaczy 
gospodarczych i społecznych województwa 
warszawskiego. 

Przybyło na zjazd około 800 delegatów. 
Obrady zagaił sen. Stefan Perzyński, po- 

czem powitał zjazd wojewoda Twardo, życząc 
ażeby obrady szły w kierunku wydobycia ze 
społeczeństwa możliwie największej liczby jed- 
nostek, zdolnych do pracy nad usprawnieniem 
życia gospodarczego Polski. 

Zkolei zabrał głos dyrektor BGK Drecki, — 
który podkreślił, że współpraca społeczeństwa 
z rządem winna być oparta na wzajemnem za 
ufaniu i zrozumieniu, co stwarza wyjątkowe 
warunki działania. Mówca zaznaczył, że okres 
ostatnich 3 lat wypełniony był akcją ze strony 
rządu zwalczania przejawów depresji gospodar 
czej wśród społeczeństwa, jak również akcją 
nad zachowaniem równowagi ekonomicznej w 
gospodarce publicznej, wreszcie nad zapewnie- 
niem stabilizacji pieniądza. 

Następnie przemawiał poseł dr. Czernichow 
ski. W zakończeniu obrad plenum przyjęło sze 
reg tez, opracowanych przez komisje. Między 
innemi zjazd przyjął tezy w sprawie rozwoju 
spółdzielczości rolniczej, uprawy roślin ogrodo- 
wych, uruchomienia stacyj mleczarskich, reduk 
cji personelu samorządowego, ograniczenia u- 
żywalności środków lokomocji przez czynniki 
samorządowe, rozwinięcia akcji budowy szkół 
powszechnych, budowy domków dla robotni- 
ków, ułatwienia rzemiosłom dostaw państwo- 
wych i samorządowych i wiele innych. 

Po sprawozdaniach przewodniczących komi 
syj Zjazd został zamknięty. — Przewodniczący 
sen. Perzyński w imieniu prezydjum zjazdu za 
proponował wysłanie depesz do p. Prezydenta 
Rzeczypospolitej, p. Marszałka Piłsudskiego, p. 
prezesa Rady Ministrów jędrzejewicza oraz pre 

zesa Walerego Sławka. Zebrani propozycję tę 
przyjęli niemiiknącemi oklaskami. 

Po zakończeniu obrad zjazdu działaczy go- 
spodarczych odbyła się konferencja działaczy 
legjonowych i peowiackich, zwołana przez za- 
rząd okręgowy woj. warsz. Związku Legjoni- 
stów i Związku Peowiaków. Zjazd odbył się 
z udziałem przeszło 500 działaczy. Zjazd uchwa 
lił rezolucję, stwierdzającą, że naczelnem za- 
daniem jest zespolenie wszystkich sił Polski 
dla ugruntowania mocarstwowego stanowiska 
państwa na rubieży wschodniej Europy. Speł- 
nienie tego zadania wymaga od każdego oby- 

watela państwa czynnego i twórczego usto- 
sunkowania się do zagadnień życia publiczne- 
go. Obowiązek pracy twórczej dla państwa wi 
nien być powszechny i bezwzgłędny. Praca 
ta powinna być prowadzona w zespołach zrze 
szeń społecznych jako komórek podstawowych 
życia publicznego. 

    

brakuje 

W roku obecnym mie mieliśmy już 

wielkiej konferencji rolniczej na wzór tych 
które jw ciągu ostalinich 3 lałt zbierały się 

w okresie  przednówkowym dla: omój: tenia 

zagadnień polityjki molmej. Zastąpi? ją — 
poczęści Zijazdj BBWR il szereg innych 
kolaferemcyj. iw! Mikiistersfiwiie  Rolniidiwa. 

Cyklt narąd nad całością zagadnienia 
zemiknęła ostatnia, konferencja, zajmują- 
ca się sprawami kredytu rejestrowego. 

Kredyt rejestrowy tlinlien odegrywać 
w całokształcie maszej polityki zbożowej 
niiezmierniie: dolaiosłą rolę. / Zadaniiera jego 
jest zwiiązaniie w. okresie  pożmiwowym 

nejdmiieinej podaży zboża: dla. równiomier- 
mego jej rozłożenia w diągu całej kam- 
panji. Wpływ kredytu rejestrowego się- 

ga znałczniie dalej, niżby się to miapozór 
mydaiwalo. Nie możemy tzapomiłneć, Że w 
ostafiniich latach udział masz w świiatio- 
wym eksporcie znaezniłe się zwiększył. Talk 
mp, udzia! masz w eksponcie żyłki zbli- 
żał się do 30 prioe., co stamiowii już bardzo 
połważlały odsetiek. 

Skieriowiałniie całej. fali podaży pożni- 
wwej zajgstraniicę 'w malzbyjt lkrójikim cza- 
sie czasu m ilości, pnzekinaczającej zdol- 
ności chłonne ryjników światowych mu- 
siałoby (wywołać obhniiżenie ceny: świato- 
wiej, co w formile fali |pownotniej nie 

może się nie odbić ma cenach u nas w 
kraju. 

Spelnienie przez kredyt. rejestnowy — 
przeznaczonego mu zadania wymaga za- 
chlowamila, dłwóch tmtamumków: musi on 
przyjść dość jwcześniie i musi być tani. 
Pierwszy wawumek jest: jasny, nie wyma- 
ga więc specjalnego  wiyjaśnienia. Co 
do drugiego warunku.  ito konieczność mi: 
skiego opnocentieł  Gmiia, (ktedyltłu wejestro- 

iwego znajduje swe  uzasaldwmiemie nie 
tylko w ogólmej poltnzebie _ dosjtawczenia 
rolnictwiu itamiiegio kredytu. 

Diošwiadezentie lat mubiegłych wykaza- 
ło, że majwet prizy popandiu państwawiej 
alkcji  lmterwemicyjnej jest: miezmiernie 
itimadno osiągnąć [talką, madwyżkę ceny wio- 
sennej (wi stłosumiku ido cemy jesilenmej, że- 
by zechęcalla: ona do stlošowainia ww, szero- 

kich rozmiarach miagazymowania zboża. 
do uliosay. Nile wchodząc mkrazie w 
dziedzinę polittyłki, cem, zatzmiaczyć muszę, 
że różbiiice: ta. miimijo wszystko pokryć wiiin- 

na. koszty przechowywianiia zboża. W ma- 

szych stosnmikach rwiilejskich przy magazy- 
nowetniiu zboża rw sterftach, «czy własnych 
śpiiehrziach, głąstaą pozycja kosztów 
przechowiywianiia = dest | oprocentowanie 

kapiltatu.  Zmiiżka lego oprocednitioweniia. — 
jest zaltem kwestją pienwszonzędnej wagi. 
Wyniki prowadzonej iw: tym. zakresie 

alkieji,  ujawnańine ma: osiatłniiej konferen- 
alają się spodziewać, że w 

ym nozproweldzenie kredytu me- 
jesiwowego nasłiąpi! dość wcześnie, a mad- 
to całkojity koszt jego obracać się hę- 
dzie w granicach 5—6 proc. 

Na zakończenie piragmąjbym dodać je- 
szeze. jedno wryjaśniieniie. Obecne warumki 
nja śwliatłowyich aymikiach zatrówino walarto- 
wych, jalk i zbożowych, mie dają możności 
zagwarantowania rolnikowi. . stetej ceny. 
Alkcja państwiowej polityki zbożowej — 
może conłajwiyżej łagodzić  miezmiernie 
dziś ostre wstrząsy Świałtowe. Stwarzaniie 
dogodnych  wiamumków przy, zaśsfławiie 
zboże umiożliiwia jedynie nolnilkowi spo- 
kojne  wyzyskaniie tych, niestety, przej- 
ściowtych konjumktur, jakie ,w najgorszych 
miawiet llalttadh dają się zauważyć. Omsa- 
mizacja kredytu, pozwiałająca  zriealliizo- 
wać zboże w każdej chwili czed upływem 
terminu doskonalie się db tegro. nadaje. 

O ile więc bylbym daleki! od tiągo, 
żeby itinalktować iten kredyt jako manzędzie 
masowiego  spekulacyjnego przechowania 
zboża do przedndalka, o tyle sądzę, że 
molniicy wie własnym linftenesie winmii w jak- 
naljszensych rozmiiarach z miego skorzystać 
na. jesieni uchroni ich to bowiem przed 
zmiiżkową spekulacją jesienną, a mie za- 
myjka drogi ido swobodniej  realiizaleji 
zbilorów w: momencie dogodniym . 

Nie mogę iwneszcie mie zwrócić uwagi 
va jedną dkoliczność. Władze nządowe i 
woujganiizacje rolnicze, przygotłoweawszy cały 
aparat polityki zbożowej, spełniły swe za- 
dania. Powiodzemie jednak całej akcji 
w zaacznym stopniu zależeć będzie od na- 

  

    

  

   

strojów, panujących ma rynku, eo znów m 
dużym stopniu zależy od samego rolni- 
kia. i 
niione przerwy w; dosfiawach rw chwili po- 
prewy konjunktuny, gdyż umadzieje na 
miadmierną w4wiyżkę mogą okazać ię 
zwodnicze — jak i pamiczae wrzucanie zbo- 
ža mia rymiek w okmesie załamania cenv, 
gdyż utrtudniia tło akieję lniterwencyjną i 
pmowadzi dlo dalszej — milemzasadnionej 
już gospodarczo zniżki. Trzeźwa ocena 
kiaždej sytłuacji ii spokój są niezbędnem 
<lopelniieniiem środków! materjainych na 
:kcję  iinterwencyjną przeznaczonych. 

Józej Wielowieyski 

Zamieszki w Bułgarj 
W powodzi innych wiadomości niemal nie- 

postrzeżenie przeszły wiadomości z Bułgarji o 
krwawych zamieszkach w Sofji, przez 24 go- 
dziny odciętej całkowicie od świata, o niezmier 
nie licznych aresztowaniach i wogóle o bru- 
talnem, ostrem i bezwzględnem tłumieniu nie 
pokojów w Bułgarji, Wiadomości te były o ty 
le ciekawsze, że całą tę ostrą kampanię prze- 
prowadził rząd, daleki od wszelkich zakusów 
dyktatorskich czy terorystycznych, stojacy bar 
dzo wyraźnie na gruncie demokratycznym i 
skupiający pod przewodnictwem premjera Mu- 
chanowa wszystkie partje narodowe Bułgarji 
w jeden silny „blok narodowy”. Pod wzglę - 
dem ustrojowym jest Bułgarja najbardziej skon 
solidowanym krajem bałkańskim — tem więk- 
sze też zainteresowanie musiała wzbudzić wia- 
domość, że właśnie tam wybuchły tak groźne 
i poważne zamieszki. 

: Podložem tych zamieszek byty, jak možna 
się tego było spodziewać, dwie zawsze w Buł 
garji zaognione sprawy: macedońska i komit 

mistyczna. Rząd Muchanowa zdecydował się bo 
wiem na położenie kresu zarówno nieustają- 
cym wybrykom komunistów bułgarskich, jak i 
nieskoordynowanej akcji bojowych organizacyj 
macedońskich, będących wieczną groźbą dla 

spokoju wewnętrznego i zewnętrznego Bułga- 
rji. i 

„Sprawa komunistów bułgarskich przedsta- 
wia się względnie prosto. Rozwiązana w r. 
1924 parija komunistyczna bułgarska nie za- 
przestała swej działalności, przekształciła się 
tylko na partję robotniczą bułgarską i pod 
tym płaszczykiem prowadziła w dałszym ciągu” 
swoją destrukcyjną robotę, nie gardząc przy- 
tem rozlicznemi środkami terorystycznemi. — 
Partja robotnicza nie została wprawdzie jesz- 
cze oficjalnie zabroniona, przedstawiciele jej je 
dnak zostali usunięci ze skupczyny, a cała 
działalność partji jest kontrolowana i utrudnia 
na w najrozmaitszy sposób. Wobec tego jed- 
nak, że działalność tej partji nie ustawała, -— 
rząd Muchanowa postanowił przejść do ofen- 
zywy. W pamiętny dzień ogłoszenia stanu ob- 
iężenia w Sofji, rząd bułgarski dokona: maso- 
wych aresztowań wśród partji robotniczej, kon 
fiskując broń i papiery. Jak się zdaje, ów dzień 
przyniósł też zupełną likwidację partji robot- 
niczej, na dłuższy czas z pewnością niezdolnej 
do czynu. 

Dałeko bardziej skomplikowanie przedsta- 
wia się sprawa bojowych organizacyj mace- 
dońskich, przedewszystkiem zaś organizacji O- 
rim. Rząd bułgarski pomawiany był wieiokrot 
nie o tajemne współdziałanie z tą organizacją, 
z której celami — przynajmniej na terenie ze- 
wnętrznym, tj. z oderwaniem części Macedonii 
od Grecji i jJugosławji — z pewnościa szcze- 
rze, choć w cichości sympatyzował. W dzisiej 
szej jednak sytuacji Bułgarji — stojącej nolens 
volens na gruncie wykonywania traktatów, — 
działalność Orima narażająca na ustawiczne 
konflikty z sąsiadami, stawała się coraz bar- 
dziej niewygodną. Konflikt ukryty rozgorzał na | 
dobre, gdy organizacja Orim stosować zaczęła 
coraz wytrwalej i coraz konsekwentniej akty. 
sabotażu i teroru, których długą listę łatwoby 
było przytoczyć. Ostatnio rząd  Muchanowa, 
który mimo już dwuletniego okresu panowania 
bloku narodowego, nie zdobył się jeszcze na 
sprecyzowanie swego stanowiska względem 
sprawy Macedonji, zdecydował również odciąć 
się bardzo wyraźnie od wszelkiej akcji w tym 
zakresie. Aresztowania wśród przywódców ko- 
mitadżów macedońskich — będących zresztą 
w ciągłej zwadzie między sobą — miały być 
tego oczywistym dowodem. Jednocześnie z ak- 
cją przeciw komunistom rozpoczęła się w So- 
fji wielka akcja przeciw organizacjom macedoń 
skim, przyczem rząd bułgarski zrobił wszystko 
aby tym poczynaniom nadać możliwie zdecy- 
dowane i brutalne piętno. Stan wojenny w 
Sofji, aresztowania itd. — zaświadczyły przed 
całym światem, że w Bułgarji „coś* się dzieje. 
Czy to „coś* da w przyszłości konkretne re- 
zultaty — trudno to dziś jeszcze ocenić i prze 
widzieć. 
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Szwedzkie okręty wojenne w Gdyni 

  

W dniu 28 czerwca przybyły do Gdyni dwa 

ning Victoria", pozostające pod dowództwem 
okręty szwedzkie 

„Gustaw V“ i Drot- 
widzimy 

pancerniki szwedzkie: 
admirała Tamma. Na zdjęciu naszem 

na redzie Gdyni. 

Niepożądanie są zarówno mieuzasad- - 

A 

X 

   



Niewłaściwe postępowanie komi- 
tetów uroczystościowych 

Od j.E. ks. biskupa Stanisława Łu- 
komskiego, biskupa łomżyńskiego i se- 
kretarza Episkopatu Polski, otrzymujemy 
pismo następującej treści: 

„W Polsce ilość uroczystości i ob- 
chodów rośnie z roku na rok. Nie byłoby 
w tem jeszcze nic wiele złego, gdyby, o 
ile z tej okazji chodzi o akty religijne, 
komitety urządzające te obchody, poro- 
zumiewały się zawczasu z odpowiednie- 
mi władzami. kościelnemi. Tymczasem, 
poza uproszeniem do protektoratu lub 
komitetu honorowego któregokolwiek z 
dostojników kościelnych, tego uprzednie 
go porozumienia niema, lecz komitety sa- 
mowolnie postanawiają czas i sposób 
odprawiania nabożeństw i wymagają 
następnie od ks. ks. biskupów, lub pro- 
boszczów, aby się do ich postanowień 
zastosowali. Gdzie zaś ich żądania w ca- 
łej pełni spełnione być nie mogą, powsta- 
ja gniewy, żale i krytyki władz kościel- 
nych. Tak też było z okazji ostatnio '0b- 
chodzonego „Dnia Morza*. Komitet urzą 
dzający, nie zważając na to, że dzień 29 
czerwca jest jednem z największych świąt 
Kościoła katolickiego, na cześć Aposto- 
łów św. Piotra i Pawła, zadeklarował, 
ze o godz. 10-tej, a więc w czasie, w któ 
rym zazwyczaj odbywają się główne na- 
bożeństwa, mają się odbyć we wszyst- 
kich kościołach uroczyste nabożeństwa 
na intencję dalszego rozwoju potęgi Rze- 
czypospolitej Polskiej na morzu, że ma 
być uwzględniony w kazaniach cel i zna 
czenie „Święta Morza', bicie w dzwony, 
śwłęcenie wody i t.d. 

Wykonanie tego „dekretu** usunęłoby 
zupełnie w cień właściwy charakter świę 

ta kościelnego św. Apostołów, a w jego 

miejsce wysunęłoby „Święto Morza”, a 

więc obchód, jakkolwiek doniosły, jednak 
świecki, który nie może dominować w 

kościele nad uroczystością religijną. Nad- 

to proboszczowie są obowiązani w tym 

dniu ofiarować Mszę św. za swoich pa- 

rafjan. 

Komitety lokalne atoli posunęły się 

jeszcze dalej, domagając się „Mszy po- 

lowych*, co do których istnieje dekret 
św. Kongregacji Sakramentów z r. 1924, 

zabraniający Ordynarjuszom udzielania 

zezwołenia na Msze poza świątyniami z 

* okazji tylko wspomnień świeckich, lub u- 

roczystości o charakterze politycznym. 

Odmówienie zaś na tej podstawie 

Mszy św. t. zw. połowych ściąga na bi- 

skupów odrazu zarzut niepaństwowości 

lub nawet wrogiego nastawienia do Pan- 

stwa. 
Wszystkiego tego możnaby uniknąć, 

gdyby komitety uroczystościowe, uprzed 
nio z władzami kościelnemi omawiały 

projekty tej części programu, któraby 

ННБИЕТОКТОЗЕРДОИ ЫН НУ DEN ATS INA 

CZWORONOŻNY PRZYJACIEL ŻOŁNIERZA. 

  

Na zdjęciu naszem widzimy defiladę psów, i 
ich opiekunów z Czerwonego Krzyża japońskie 

go przed pałacem Mikada w Tokio. 

  

miała dotyczyć aktów religijnych, a nie 
decydowały jednostronnie 4 następnie 
domagały się od władz kościelnych, je- 
dynie wykonania swoich  jednostron- 
nych postanowień. Cóżby powiedziały 
władze administracyjne lub wojskowe, 
gdyby biskupi bez porozumienia się z 
niemi zadecydowali zarządzenia, jakie 
miałyby one wydać, lub sposób ich u- 
działu w publicznych urocżystościach ko- 
ścielnych i następnie wymagały od nich 
ścisłego zastosowania się do decyzji 
władz kościelnych? 

W niniejszym przypadku tego poro- 
zumienia między komitetem „Dnia Mo- 
rza* a Episkopatem nie było, dlatego 
przeprowadzenie programu co do aktów 
religijnych nie wszędzie i nie we wszyst 
kich punktach było możliwe. 

W przyszłości to uprzednie porozi- 
mienie powinno zawsze mieć miejsce. 

WD          
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Miesięcznik „PANI DOMU* — numer lip- 

cowy. 
Ogólnopolski Towarzyski Zjazd Pań Domu 

w Katowicach uchwalił m. in.: „Zjazd wzywa 
wszystkie kobiety do prenumerowania  miesię- 
cznika „Pani Domu*, jako jedynego w Pol- 
sce pisma zawodowego gospodyni, Cóż więc 
przynosi nam zeszyt lipcowy tego pisma? 

M. Walterowa, kierowniczka „Szkoły Uro- 
dy”, nawołuje do wykorzystywania ziół, natu- 
ralnych bogactw przyrody, do leczenia róż- 
nych dolegliwości i wymienia, co i w jakiej 
formie stosować na wyczerpanie, zły wygłąd, 
artretyzm, psujące się zęby, 
sów i 
„tetycznych całodzienny jadłospis na lipiec po- 
daje również potrawy, zawierające owe lecz- 

wypadanie wło- 
iinne przypadłości. Ze względów. die- 

regeneracyjne składniki. 
M. Karczewska doradza, jak urządzić Śpi- 

żarmię w mieście, a o tem co.i jak dw niej 
przechować donosi Poradnia Warszawskiego 
Oddziału Związku Pań Domu. H. Semadenio- 

nicze į 

wa mówi o sposobach utrzymania ładu w do- 
mu. ]. Huberowa proponuje ulepszenie systemu 
rozkładu posiłków. 

Instytut Gospodarstwa Domowego zawia- 
damia, że nowe cechy otrzymały: kuchenka 
spirytusowa „Atis“ i spożywczy syrop ziem- 
niaczany; Sposób stosowania i zalety owych 
wyrobów są również podane. 

Dział kroniki zawiera opis działalności sze- 

regu oddziałów Związku Pań Domu, ze šwiet- 
nie zorganizowaną imprezą Zjazdu w Katowi- 
cach na czele. i 

Wiadomości z działu kobiecego szkolnictwa 

zawodowego, rozszerzony obecnie program ra 

djowy, oliczne ilustracje i wzór haftu (dołą- 

czany tylko dła prenumeratorek) składają się 
na całość tego aktualnego numeru. 

Cena zeszytu zł. 1,10. Adres red. i 
Warszawa, Nowy Świat 9. 

adm.: 

  

  

E. ROMER: Europa. Mapa polityczna. Po- 

działka 1:6,000.000. Instytut wydawniczy Książ 

nica — Atlas, Lwów — Warszawa. 1933. 

Nowa mapa polityczna Europy zaspokoić 

ma przedewszystkiem silnie odczuwaną potrze- 

bę posiadania aktualnego obrazu stanu politycz 

nego naszego kontynentu. Ma ona także słu- 

żyć turyście polskiemu poza granicami Pol- 

ski i uwolnić go od posługiwania się produ- 

ktem obcym. 
Strona rzeczowa mapy stoi na bardzo wy- 

sokim poziomie, a jej reprodukcja zadowoli na- 
wet wybrednego pedanta. 

SŁOWO 

Z CAPRI 

  

   
Na zdjęciu naszem widzimy część drogi wybudowanej przez Oktawjana Augusta w wieku I 

po Chrystusie, prowadzącej do budowli Ty 

dy, pozostałe jeszcze z czasów rzymskich. „ 

  

WIADOMOŚCI 
MECZE O MISTRZOSTWO LIGI 

KRAKÓW PAT. — W Krakowie rozegrane 
zostały w niedzielę dwa mecze o mistrzostwo 
Ligi. 
BRE. Wisła — Podgórze zakończył się 

zwycięstwem Wisły w stosunku 10:1 (7:1). — 
Przez cały czas silna przewaga Wisły, dla któ 

rej bramki zdobyli: Optułowski (3), Artur (4), 
Sołtysik (1) i Feret (2). Dla Podgórza jedy- 
ną bramkę zdobył Hodura. Sędzia p. Gaudał. 

Widzów 1500. 
W drugim meczu Cracovia niespodziewanie 

przegrała z Garbarnią 1:3 (1:2).— Przez cały 

czas przewaga Garbarni, mimo że ta ostatnia 
wystąpiła bez Smoczka i Tylla. Pierwszą bra 

mkę zdobył Pazurek dla Garbarni. Wyrównał 
Malczyk.— Decydującą o zwycięstwie bramkę 

strzelił Bator. W drugiej połowie Garbarnia ma 
dałszą przewagę, akcentując to 3-cią bramką 
Pazurka. Widzów 3 tysiące. Sędzia Wardęskie 

wicz. / 
* * 

KATOWICE PAT. — W Katowicach wo- 
bec 5 tysięcy widzów Ruch pokonał Wartę w 
stosunku 2:1 (2:1). Ruch miał cały czas Silitą 
przewagę i gdyby nie świetna gra bramkarza 
Warty Fontowicza stosunek byłby O wiele dla 
Warty gorszy. Wszystkie bramki dnia padły w 
pierwszym kwadransie gry. Pierwszą zdobyła 
Warta przez Szerikego. W 6 minutach następ 
nych Gwoźdź i Gemba zdobyli 2 bramki, u- 
stalając wynik dnia. Sędziował Rutkowski. 

* * 

* 

SIEDLCE. PAT. — Mecz o mistrzostwo Li- 
gi między drużynami Legji (Warszawa) i 22 
p.p. przyniósł zwycięstwo Legji w stosunku 
3:1 (1:0). 3 4 

Legja wystąpiła w pełnym składzie, z Nav 
rotem i Cebulakiem. Drużyna 22 p.p. grała w 
składzie cywilnym, bez wojskowych. Mimo to 
gra była ładna, żywa i emocjonująca. Bram- 
ki dla Legji zdobyli Maurer, Nawrot i Marty- 
na z karnego. Wynik dnia tistala Biegański, — 
który zdobył honorową bramkę dla miejsco- 
wych. Zawody prowadził p. Hausman ze Lwo- 
wa. 

CZARNI — GEDANJA 4:1 

LWÓW PAT. — W dalszym ciągu uroczy- 
stości Czarnych odbyły się dwa mecze towa- 
rzyskie. 

Czarni pokonali Gedanję z Gdańska w sto- 
sunku 4:1 (2:0). Podczas meczu doszło do 
przykrego incydentu. Mianowicie Czarni nie 
chcieli się. zgodzić na jedną z bramek, zdoby- 

berjusza, obecnie odkopanych. Widać też scho 

SPORTOWE 
tą przez Gedanję i uznaną przez sędziego. — 
Ostatecznie Gedanja z tej bramki zrezygnowa- 

ią у 

  

3 W drugim meczu Pogoń pokonała ŁKS w 
stosunku 5:1 (1:0)., zdobywając puhar Czar- 
nych. 

MISTRZOSTWA TENISOWE ARMII 

WARSZAWA PAT. — W niedzielę zakoń- 
czone zostały w stolicy na kortach Legji mi- 
strzostwa tenisowe armji. 

W grze pojedyńczej oiicerów zawodowych 
w finale por. Przybylski po bardzo ciężkiej 
walce pokonał kpt. Krahla w 5 setach 6:3, 6:3, 
2:6, 4:6, 7:5. Zatem mistrzem został ponownie 
por. Przybylski, 

Finałowa rozgrywka w grze podwójnej oii- 
cerów zawodowych przyniosła zwycięstwo pa- 
rze kpt. Krahl — por. Burzyński, którzy poko- 
nali pare kpt. Reyman i kpt. Herhold 8:6, 
6:4, 6:3. 

Mistrzostwa oficerów rezerwy rozegrane by 
ły tylko w grze pojedyńczej. Z powodu braku 
zgłoszeń nie rozegrano gry podwójnej.— Finat 
przyniósł zwycięstwo kpt. rez. Marszewskiemu 
m Pt rez. Czetwertyńskim w stosunku: — 

HL, 752 

SPRAWA KUSOCIŃSKIEGO 

WARSZAWA PAT. — Po rewelacjach od- 
nośnie „aiery* Kusocińskiego w prasie szwedz 
kiej i fińskiej PZLA zażądał od związków lek 
koatletycznych powyższych krajów wyjaśnień 
w tej sprawie, a zarazem zwrócił się do Mię- 
dzynarodowego Związku Lekkoatletycznego z 
prośbą o zajęcie w tej sprawie stanowiska. 

Obecnie nadeszły pisma wyjaśniające od 
wszystkich 3 wymienionych organizacyj zagra 
nicznych. Związki fiński i szwedzki złożyły 
przeproszenie za artykuły w prasie swoich kra 
jów, krytykujące Kusocińskiego, nadmieniając 
zarazem, że nie mogą odpowiadać za treść ar- 
tykułów. Jednocześnie oba związki stwierdziły, 
że z akcją, skierowaną przeciw Polakowi, nie 
miały i nie mają nic wspólnego oraz zadekla- 
rowaty chęć dalszej współpracy z PZLA. 

Jednocześnie nadeszło pismo od p. Edstroe- 
ma, prezesa Międzynarodowego Związku Lek- 
koatletycznego, w którym Edstroem donosi, że 
jest najzupełniej zadowolony z wyjaśnień, nade 
słanych przez PZLA i sprawę Kusocińskiego 
uważa tem samem za zalatwioną. 

W ten sposėb „aiera“ Kusocinskiego zosta- 
ła zlikwidowana i nasz mistrz olimpijski Z0- 
stał amatorem niekwestjonowanym. 

Pod protektoratem Pana Marszałka JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 

£IM Targi Północne i Wystawa Lniarska 0 Oilnie 
26, УН, 1933 10. IX. 
DZIAŁY GŁÓWNE: Przemysł, handel i rzemiosła, rolnictwo ilniarstwo. 

Wystawcy korzystają ze znacznych udogodnień kolejowo-transportowych. — Cen; stoisk znacznie zniżone. — 

W przygotowaniu masowe wycieczki z całej Polski i zagranicy 

DYREKCJA TARGÓW 
WILNO, OGRÓD BERNARDYNSKI, TEL. 11-06 

  

  

Porubanek 
Hekroć jestem na Porubanku, zawsze 

stoi mi przed oczyma ten skwarny dzień 
lipcowy roku 1920-go. Tem więcej wczo 
raj, gdy na drodze panował dławiący 
kurz. 

Ale wtedy było gorzej. Świeciło lip- 
cowe słońce, któreśmy przeklinali. Od go 
rąca pierzchły usta, a napić się nie było 
moźności. Stać tylko w zwartych szere- 
gach. Przesolonych  „porcyj żelaznych'* 
nikt nie tykał, a z głodu i niewyspanła 
podcinały się nogi. Na niebie ani chmur- 
ki. Olbrzymi obóz kawaleryjski leżał na 
błoniach Porubanka, koń przy koniu, lan 
ce wbite w ziemię, proporce zwisały 
chmurnie. Nie trzepotał niemi wietrzyk. 
Ponury wszędzie panował nastrój. Dzień 
to był przed burzą, gorący, parny. Przed 
burzą i bitwą. Z Porubanka mieliśmy 
ładować do pociągów i gdzieś pod 
Święciany śpieszyć na obronę: Wilna. 
Czekaliśmy dzień, czekaliśmy noc, a nad 
ranem nieprzyjaciel tak już był blisko, 
że padła tylko komenda: „do wsładaaa- 
nia, na koń* i oto wszystko. — Gdyś- 
my z powrotem jechali na Raduńską, z 
pod kopyt końskich wydobył się ocean 
kurzu. Nie było czem oddychać. Siodła, 

broń, mundury, stały się nagle białe, jak 
w brudnej umaczane mące. 

Wszyscyśmy wtedy wiedzieli o roz- 
gromie, o panicznym odwrocie i o tem, 
że mimo odezw i plakatów Wilna nie 
obronimy. Pamiętam, w jakiemś miejscu 
rozchyliła się nagle zasłona kurzu i uj- 
rzałóm tuż przy drodze, w zbożu leżący, 
rozbity samolot. Skrzydło aeroplanu ster 
czało bezradnie pośród kłosów żytnich. 
Za chwilę ktirz przysłonił znów oczy. 
Ten, widok jednak utrwalił się w mojej 
pamięci. Złamane skrzydło, jak symbol 
przegranej wojny sterczące w zbożu, wi 
działem przed sobą tego dnia, kiedyśmy 
wszyscy jechali w półsennej malignie 
zmęczenia i apatji na front. — Było źle, 
a później coraz gorzej. Oddaliśmy Wil- 
no bolszewikom i cofali dalej na połu- 
dnie. Już w pierwszej bitwie zapomnia- 
łem o złamanem skrzydle aeroplanu. 

Dziś o tem wszyscy możemy nie pa 
miętać. Dziesiątki skrzydeł nowych ma- 
szyn stoją na tych samych błoniach, 
warczą motory, kłania im się trawa, ko- 
łysana pędem powietrza, klaszczą w dło- 
nie tysiące widzów. — Hangary, port 
lotniczy, nowe budynki, masżyny, roz- 

DEB © 

Biuro czyni 

wój, postęp, — oto dzisiejszy Poruba- 
nek, 

* * * 

Wczorajsze, na większą skalę zakro- 
jone popisy i zawody łotnicze na Poru- 
banku, po raz pierwszy zorganizowane 
zostały przez Wileński Aeroklub. Mają 
nam ilustrować tę miarę rozwoju polskie 
go lotnictwa, jaką inne dzielnice ogląda- 
ją już dawno. To — „po raz pierwszy” 
posiada znaczenie specjalne, bo ściąga 
imasy, nie umiejące się jeszcze odnieść 
krytycznie, zaciekawione nieznanem wi- 
dowiskiem. Z drugiej strony tłumaczyć 
może niedociągnięcia i wady organiza- 
cyjne imprezy. Z ręką na sercu: 

Było bardzo ładnie, ale nie pokaza- 
no nam dużo. Właściwie tylko akroba* 
cje lotnicze. 

One jednak były zachwycające. Być 
może słowo „zachwyt najwłaściwiej od 
daje miarę reakcji przyziemnego człowie 
ka w takim momencie... To go „chwyta”, 
„Zachwyca“. 

O, o, 0,.. patrz — słychać głos, który 
się nagle urywa. Człowiek już tylko stoi 
z otwartą gębą i szeroko rozwartenii 
oczyma. „Wrrrr, wrrrr" wyrywa aparat 
w gorę, leci pionowo, kładzie się na 
skrzydła, przewraca, tika koziolki, spa- 
da korkociągiem. Cisza, Dlaczego wszy- 
scy zaczęli mówić szeptem?.. Zgasił mo 
tor. Spada, spada powoli i nagle: wrrrr 

na dla interesantów codziennie 
z wyjątkiem Świąt od 11 do 131 0d17 do 19. 

  

nad samemi' trybunami, już wyrównany, 
już pewny siebie, posłuszny, leci w prze 
stworza, a za nim wzrok człowieka, któ- 
ry za tą przestrzenią tęskni... 

Takie sztuki wyrabiał ze swym apa- 
ratem i z nami pilot Kosiński i major 
Pawlikowski. Potęga ludzkiego genju- 
szu.. Zdanie równie banalne, jak równie 
na miejscu. Wisieć wdół głową, kiedy 
prawo: w górze niebo, pod nogami zie- 
mia — dawno już w łeb wzięło; na bo- 

    
Szybowiec w. loci 

ku, prostopadle, pętać się pod obłokami 
jak jaskółka, — na to trzeba mieć ner- 
wy! 

Pierwszym wyleciał kapitan Kosiński. 
Nabierał wysokości i tam przebłyskiwał 
w słońcu czerwienią jego aparat. Dru- 
gim był Pawlikowski. Publiczność nie 
mogła się wstrzymać od oklasków, choć 

sty, 

WALKA Z TUSZĄ 
Nie było chyba dotąd: epoki w życiu 

ludzkości, w. którejby tak zawzięcie wał- 

czono z tuszą, jak dzisiaj. Wszyscy prag- 
ną być chudzi. Ale kiedy jest. się mad- 
miiermie tłustym? Wiiedy — powiadają — 
kiedy się przekracza nomnelną wagę. 

Zgoda, ale eo nazywa się normalną 
wagą? I tutaj stajemy przed pytaniem, 
na które niełatwo odpowiedziec. 

Wprewidzie uczeni twierdzą, że normal- 

nem j jeśli! podściółka tłuszczowa nie 
wynosi więcej ami też mniej, jak jedną 

piąt qogóinej wagi ciała czyli: że się 

macogól tyle powinno ważyć kilogramów, 
ile się mau' centymetrów ponad  melr 

Wzrostu, : 

Ala zapominieji dodać, czy ta norma 
równie obowiązująca dla Panyża, 
przypuśćmy dla Konstantynopola 
Amsterdamu. 'Bo przecież we wszy- 

: :h krajach i strefach со innego ucho- 
dzi za anomalję. 

Kwólowa z Małej Azji, o której Hero - 
dot opowiada, że tuezomo ją kasztanami, 

aby jej madać majestatyczny widok, -— 

glądklłaby: zapewne z pogardą ma t:ką 
chudeuszk jak Amdromeda „ obrazu 

Rubensa, która znowóż w maszych oczach 

nie grzeszy zbytnią smulkłością. 

Próbowamo wtedy ustalić tnzy stopaie 
otyłości:  piemwsży taki, w: którym mo- 

żma jeszcze mówić o estetycznym wyglą- 

dzie — ty pRubensowski n. p. jest tłu- 
ale mimo to zdecydowanie piękny ; 

— drugie studjum, w którym grubość 
wywołuje wirażemie (koraiczne, i trzecie, w 
którem zapomina się o śmiechu ( i to tak 
obserwator, jak i oglądany) i w którem 
mie mówi się już obłudnie o grubości, a 
tylko nazywa się rzecz po imieniu: oty- 
łość. 

Wszystkie te stany mają jako pnzy- 
czynę zaburzenie bilansu, nieład w książ- 
ce gospodamczej organizmu, z tą szczególmą 

właściwością, że w tem Iksiąžkowianiu na 
dmiar dochodów, a więc przekarmienie, 
albo skąpstiwo »w wyłdałtikach, więe leni. 

stwo i brak muchu, prowadzą do banknu- 

etwa. Albowiem człowiek nie tylko leni- 
wieje, kiedy, jest. tłusty, alle także tuczy 
się, kiedy jest leniwy, Natura  stworzy- 
la. bardzo precyzyjne urządzemią zabezpie-. 
czające w postaci takich uczuć ogólnych 
negułujących zużycie energji i pobieranie 
pokarmów. jak znużenie, apetyt, popęd 
do zajęcia się czemkolwiek, Jak sprawnie 
funikcjonują te urządzenia o tem poucza 
doświadczenie; muchiliwe, rosnące z dnia 

ma: dzień u dzieci a także wekonwalescenci 
zdradzwją m. p. potężny apetyt, podczas 

gdły obłożnie chorzy, nie wykonujący żad- 
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mego wysiłku fizycznego, mle czują za- 

zwyczaj żadnego głodu. 

Do tego mechanizmu regulacyjnego, 
kontrolującago obrót, dołącza: się jeszcze 
i drugi: system gruczałów o wydzielamiu 

wew iętrznem, przedewszystkiem gruczo- 

łu tanczyłkowego. Jeślitu coś jest nie w 
porządku, to przemiana materji odrazm 
spada, i przychodzi do otyłości z przy- 
czym. wewiiętinzmych. 

Z jakichkolwiek przyczyn ona pow- 
staje-wewmętrznych czy zewnętrznych —- 
mie musi 'to być otyłość rówmomiernie 
ma calem ciele występująca. Jeszcze maj- 
częściej 'wrystępuje w tej formie wskutek 
pnzekarmienia potrawami mącznemi i 
słodyczami, podczas gdy nadmierne odży- 
wianie się polkarmami tłustemi prowadzi 
najczęściej dlo otłuszczenia .brzucha i lędź- 

Niałogół jednak można powiedzieć, że 
tłuszczu bywa mierównomienny. 

Mężczyźni n. p. zdradzają skłonność do 

magazynowania tłuszezu w górnej części 
ciała, najczęściej ma karku; «alkoholicy 

odznaczają się dłustą  twemzą, obwiisłym 
brzuchem, podczas gdy mogi! mają chude i 
tyczkiowate. Kobiety matomiast a zwła- 
szcze: niektóre m. p. dzisiejsze Greczynki 
są zeszpecone miesłychanie gnubemi, sło- 
niiowatemi nogami, 

Ogólna 'czy częściowa otyłość zwalcza 
na być może tyliko częściowo: wtiyłość en- 
dogeniczna prepzmatami /tarczycznemi, — 
wzgdędnie wyciągami z innych gruczo- 
łów pokrewnych; otyłość « przejedzenia 
głodem -— daniami mlecznemi, owocowe- 
mi lub janzynmowemi — przez usunięcie zma- 

gazynowamych zapzsów: i postępowe sta- 

łe ograniczanie odżywiiania, by miedopu- 
ścić do nowego nagromadzenia się tłu- 
Szczu. 

Najlepszem :postępowaniem jest i tu 
zipobiegamiie. Należy postępować  tak,, 
jak nasi) mięsożermi koledzy w stamie 
natunalnym — czy słyszał ktoś, a. p. 

o tłustym jaguarze lub otyłej panterze? 
— którzy  zaudawalasją się jednorazowem 

   

     

nie dołatywały one aż tak wysoko. 
Ogląda'śśrny, a wielu z pośród nas 

po raz pierwszy, wszystkie korkociągi, 
immelmany, beczki, loopingi, jak się rze 
kło — z zachwytem. 

Majora Pawlikowskiego, gdy wysiadł 
z aparatu proszono na różny ład, by ze- 
chciał był przejechać się autem wzdłuż 
rozentuzjazmowanej publiczności. Tak i 
owak mu przedkładano, zdejmując lotni- 
cze ubranie i odpinając spadochron. Nie 
zgodził się za nic. 

  

  

— Czy to ja — powiada — ocean 
przeleciałem jaki, czy co? Polatać mog- 
łem, ale defilować nie będę. 

Prócz tego był lot szybowca. 

A ludzi, ludzi przybyło bezmiara! Try 
buny, loże i tłumy „wejściowych* bile- 

tów nie stanowiły gros publiczności. 

Tam co się działo, tam za parkanami, na 

drzewach, na górach, na polach poblis- 

kich!. Ciżba nieprzebrana. Z góry musie 
li wyglądać jak gęsto obsypany maczek. 

Teraz należy przyznać, iż oczekiwali 

wciąż czegoś więcej. Przedewszystkiem 

więc pociąg szybowcowy zawiódł. Na 

sztaietach, na innych zbyt skomplikowa- 

nych zawodach trudno się rozeznać. Nie- 
wątpliwie były, skoro stały w programie 
nadrukowane. Megafon nam objaśniał to 
i owo, przeplatając niewinnemi żarty. 
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odżywiamiem Się 'w ciągu dnia. Unikać 
nadmiaru masła, sosów, słodyczy ałkoho- 
lu; jeśli już ktoś juda zupę, ilo miech 
dba 0 to, by nie było w miej zadiużo soli. I 
raz przymajnaniej w roku należy prze- 
prowaldzić wielkie sprzątanie w gospodar- 
stwie, "najlepiej przez kurację wodami mi- 
nerzimemi mia (wiosnę. A wreszcie przez 
cały rok dbać 0 much, nuch na świeżem 
powietrzu , sport, zabawę, albo przynaj- 
mniej fizyczn ąpnacę. 

Afera szpiegowska 
czasu wielkiej wojny 
Wkońcu grudnia 1915 roku do rosyjskiego 

posła w Paryżu zjawił się wojenny korespon- 
dent jednej z gazet petersburskich, zarekomen- 
dowawszy się jako lstomin. Poseł Izwolski był 
o tej wizycie uprzedzony. Wiedział również, iż 
rzekomy Istomin nazywa się właściwie hrabia 
Paweł Ignatjew i że jest naznaczony naczel- 
nikiem rosyjskiego kontrwywiadu we Francji. 

. — Muszę panu powiedzieć otwarcie —- о- 
świadczył łzwolski — że nie jestem amatorer 
szpiegostwa, wywołuje bowiem komplikacje i 
najczęściej kończy się skandalem. Dlatego, ; 
nie pułkowniku, proszę nie liczyć na mnie 
na moich podwładnych... )а ignoruję pańską 
czynność. 

Od tej chwili rosyjski kontrwywiad począł 
pracować na wiasną rękę i na własną odpo- 
wiedzialność w ścisłym kontakcie z trancus- 
kiem biurem „Nr 2" i z rosyjskim sztabem 
generalnym, który wydelegował pana „Istomi- 
na” do Paryża. 

Praca była niełatwa. W pierwszej chwili 
„2-gie biuro" dało do pomocy hr. Ignatjewowi 
sprytnego komisarza 'B., który w swoim cza- 
sie pilnował Mikołaja Il w czasie jego pobytu 
we Francji. Pewnego wieczoru w kabarecie B. 
zwrócił uwagę Ignatjewa na młodą, piękną tan 
cerkę, mówiąc, że jej narzeczonego zabiłi Niem 
cyi że jest ona gotowa na wszystko. 

Po spektaklu —. kolacja. :W czasie kolacji 
Joanna X. zdecydowała: : 

‚ — Rozumiem o co panom idzie i zgadzam 
się być waszą agentką. Zrobię to, kierowana 
pobudkami patrjotyzmu i nienawiści do Nie- 
mców. Czego właściwie panowie żądacie? 

— Chcemy posłać panią do Genewy. Wsta 
pi tam pani do kabaretu, postara się nawiązać 
stosunki z oficerami niemieckimi na urlopie i 
wydostawać od nich ciekawe wiadomości. Czy 
zna pani języki? 

— Hiszpański, niemiecki i 

Wkrótce Ignatjew zaczął otrzymywać od 
niej ze Szwajcarji genewskie gazety napozór 
nie interesujące, lecz w nich niektóre litery mia 
ły nakłócia igły, a z nich tworzyły się wyrazy 
zawierające bardzo. ważne wskazówki 0 ru- 
chach wojsk niemieckich na granicy rosyjskiej. 
Pewnego razu Joanna „zawiadomiła o przygoto- 
wującym się ataku powietrznym i informacja 
Gkazaia się dobrą. Pracowała szczęśliwie 1 in- 
tensywnie, a gdy wreszcie została przez Niem 
ców „nakryta“, umknęła że Szwajcarji z pow- 
rotem do Paryża, lecz jej karjera szpiegowska 
była już skończona. 

Na scenę wychodzili coraz to nowi agenci, 
a byli to ludzie rozmaitego gatunku — jedni 
nich pracowali z patrjotyzmu, drugimi kierowa 
ła nienawiść do Niemców, trzecich pociagała 
hojna zapłata. Miss Daisy! młoda Amerykank 
pracowała dla rosyjskiego wywiadu w ZUPY 
i otrzymywała za to 6000 franków szwajcar- 
skich. miesięcznie. Widocznie zarobek. ten „jei ь 
nie wystarczał, bo wkrótce okazało się, że ab- 
sługiwała równocześnie i Niemców ZEsGła а- 
resztowana i do końca wojny pozostawała w 
jednym z koncentracyjnych obozów Austrii— 
Od kary śmierci ocaliły ją szczere wyznania 
poważne zasługi okazane wywiadowi sojuszni- 
czemu. 

„Był w liczbie rosyjskich wywiadowców i 
kupiec holenderski, który otrzymywał aż 10 ty 
sięcy franków szwajcarskich miesięcznie oraz 
3000 franków za każdą wiadomość dodatkową. 
Był i... pułkownik austrjackiego sztabu general 
nego. й 

Jakiemi były losy agentów szpiegowskich, 
kierowanych przez pseudo-lstomina, a właści- 
'wie przez hrabiego Ignatjewa? 

Szwajcarski fabrykant parasoli Simermann, 
który ze swoim towarem  objeżdżał Austro - 
Węgry, został przyłapany i rozstrzelany. Ta- 
jemnicza emigrantka Marusia, przyłapama na 
podwójnej grze, bo obsługiwała i Niemców, 
otruła się lub została otruta przez swego nie- 
mieckiego kochanka pułkownika O. Gruzia „Zo 
zo”, który pracował razem ze słynną Martą Ri 
chard, mieszka skromnie dotychczas w Paryżu, 
Miał Ignatjew jeszcze jednego cennego agenta 
— świetnego oficera gwardji „Siergieja”, który 
otrzymywał olbrzymie sumy i dostarczał nie- 
zmiernie cennych wiadomości. Po wojnie udał 
się do Ameryki Południowej i tam śład jego 
zginął. 

Organizacja rosyjskiego kontrwywiadu w 
Paryżu została zlikwidowana po październiko- 
wej rewolucji. Jej dokumenty zostały ziožone 
w 2 biurze francuskiego ministerstwa wojny. 
A naczelnik organizacji hr. Paweł Ignatjew u- 
marł w Paryżu w grudniu 1930 r. „Wspomnie- 
nia” rzekomego Istomina wyszły już pe jego 
śmierci. 

  

  

  

   
  

   

angielski. 

@ 

* * * 

Jakby to powiedzieč?... Organizacja 
była dobra. Wszystko pięknie pomyśla- 
ne i może nawet przemyślane. Ale wy- 
konanie imprezy trochę szwankowało. 
Przedewszystkiem więc sprawa komuni- 
kacji stała się niespodziewanie  proble- 
mem dnia. Niepodobna inaczej określić, 
jak że publiczność została oszukana. je- 
dni szukali autobusów na Placu Katedral 
nym, inni pobiegli pod Ratusz, poto tył- 
ko, by... walczyć. Na pięści, na łokcie 
głównie, nadeptywać damskie suknie i 

wymyślać się wzajemnie. — Po drugie, 

gdzie te pociągi? Co? — Oszukano jed= 

nak najbardziej publiczność, że jej nie 

powiedziano, iż zdobywanie fortu auto- 
busowego odbywać się będzie czterokrot 
nie. Na Raduńskiej most zepsuty. „Prze 
sładka* — powiada konduktor znudzo- 
nym głosem. Uszom własnym trudno u- 
wierzyć. jJakto, znów szturmem — 90 
miejsc?! — Ba, jeszcze jaki to byt 
szturm. Z powrotem ta samiuteńka przy 
jemność. Stało się tak, że w końcu zapo 
minał człowiek o wszystkich aeroplanach 
całego świata i całą uwagę skierował 

na wileński autobus... 

Nie była to sprawa bagatelna. Kwe- 

stja komunikacji na tyle znużyła publicz 

ność, iż wielu wracało niechętnych i w 

złych humorach. aż.



Troki w dniu Święta 
a 
kraima conaz pię- 

knilej rozwijającego się sportu piednego, 

jest krainą przyszłości, mia bowiem w 

swojej  isiiocie. rwiszellkie zadatki! ma ośrio- 

dek turystyczny li Spontowy!. 

sta: stolicy) Wileńszczyzny, Wiilna, idobra 

*omunikacja,  przecuday pejzaż  widny 

jezior i geridecznij, kodhanii ffwdzie ma ka- 

żajym. kroku. 
Jeżelli święto micnza obchodzone jest u- 

roczyścije pirzez ltle ośriodki, któne na swym 

teremie mają tylko myleńkie nzeczułki, 
łub anobn. e strumyjki, a miejmet" przez każ- 

ly dmay „suchy ośradek, to Tlinolki zje swio- 
jemi przepięknemii  jeziloramii, mają do 

tego tem wiiękisze piajwio, że są jakby mis= 
już (dzisiaj — 

a ilodzii, lówek, kaj: 
powiledzieč prawo. Troki 

zez dziś ciśmodelk «r V 
. mają obaniązek jw ela 

zajmanlifestlować jelk 

        

  

     

      

   

    

      

        

              

  

siwą. milość do L piolllslki! m 
sinego By tjvku, posiadającego (taiką par- 
ię miast portowych, jaką jest Gidynia. 

oldby- 

(przy 

Ww godzitaach popoliudnicwych 
tewinęjinzicia uroczystość 

        zez Kier. Kumsu Żeglarskiego Okręg. 
rin Aika WI. F. 
Po uszykowianiu kursanitów przez p. 

Kruka, dzielnego [pomocnika kpt, Ostrogy 
i iwygłosił ickioleczniościiawie 

    

     
ski 

ае drtużymiowy, — „Amaeireniłej ej 
Trójki" wsk zująje ma kionileczność ukocha- 
wia, polskiego miarzia, nia konieczność sltwio- 
rzenia. „myltu serie, przez który mikt nie 
połfriafi dlosiięgnąć ltlej majcenniejszej z 
ziem. polskich (Pomorza . 

Wieczorem: odbył się caąpstrzyłk dlosko- 

mx lej ockiestry KOP. Ullicami miasta — 
przemaszerowatyj iw (takt muzyki oddziały 
„Amiarianltiawiai Trėjka“ 3  mlowiogrėdzkiej 

drużyny haneehzy; ilm. Mianszalka: Pilsud- 
skiego. uzbrojone ww amiarainitjowe yvilosta — 

(bylo to ibamdizo, etfelklto'wme), z amalranitio- 
svemė chusitiami. ma! riamiotniach, miiejsqowa 

drużyna: hlarcerska il strzż pożarna. 
Wieczorem lila sama — „Amalriamtiowia 

Trójka" mozpaliła mz: Szczycie kopca rwilel- 
kie ognikiko,  puzy Iktórem: znaleźli się 
wszyscy. Ofieerciwie K. O. P., Klom. Okr. 
Ošr. WL. F. "Wilno. Ikiptt. Dobrowolski, bur- 
mistrz miasta z małżonką, śmacz. poczty 

Komendent poster. IP. P. harcerki. u- 
ezestniey kursu žeelairskiego Olkir. Osriodka 
pamie 2 (P. W. K. prtaybylle do Tnolk i 
miiellka ilość obymwiaiteli  aniastta:  "Trioik. 

Pairę gorących słów 0 znaczeniu ogni- 
sikc: obozowego wypowiedział drużymtojwiy; — 
„Amarzhnitłowiej Trójki  kłtóry następnie 
odczytał umywiek z miajpisanej przez siebie 
kkiążlki p. ft. „Jalek Llondcn* (oopwieści 
mnorskie) poczem haveerkii Danusia i 
Kmysia  Tomaiszkdame zadeklemowiaby iklil- 
ка okolicznłościwytdh  twiienszy (o morzu). 

Zieleń -harieenz „„,Amawantiowiej Trójki" 
Owsiany «idśpiiewat _piosenikę z „szopki 
nowiogródzkiej (3-ciej drużyny w Niowo- 
gródku). (Wszyscy zaś hemcerze i harcer- 
ki, wspomagani przez zebremych,  za- 
śpiktwłalii kilka populamych pieśni. Z 
kolei zmiany aattystła dramatyczny. ii fil- 
miwy, onej reżyser filmowy p.  Puszyjeki 
wybudzał salwy śmiechu swiemi dodko- 
nale recytowanemi!  mloniellqgami.  Dekla- 
miowat jeszcze hancenzyk ulieduży  Mu- 
rajwski Jan (z „Amar. Trójki*), draży- 
mowy  metyłogródziałn! nozbawił wszystkich 
swą. sztuką z zegantlkiem. 

Na zaktończenie (ogniska przemówił 
raz jeszcze drużynowy „Amar. Trójki* R. 
Kawalec. W serdecznych  słowiadh  po- 
dziękował — mieszkańcom: mliasta zx ich 
miły i przyjadny stttosiunek do jego hamce- 
rzy, oraz klapitaniawiił Olstrowiskiiemu Klom 
Olkr. Ośr. W. F. wa: jego poamioe i żywą 
ajeowską opiekę, jaką darzył i darzy ciągie 
3-cią drużynę. 

Dni» 29 czerwca po: uroczystem: niajbo- 
żeństwie w: kośdielle paratfjalnym . odbyła 
się oryginialna akademia nia wadach jeziło- 
ra. Oto wi pobliżu brzegu stanęła z waz- 

wiiniętemi żaglami,  tzakiqtwiczona „Mie- 
imta“ „która miała izajstąjpiići salę kameralną. 
Półkolem po obu istiNanadh „Mewy usflla- 
wily sie żaglówiki, łodzie i iklajalki, two- 
rząc istny las mesztów i taboru 'wiodnięgto. 

Ka. Podszewski nmozpoczął uroczystość 
pnzez poświlięcetniie ndwozbadawaniych ka 
jaków i łodzi, — Dnużymniowły Amiarainlilowej 
Trójki — wygłosił 2 wielkim zapaltem 
pięknie ujęte i barwnie  skiomponcdwane 
pełne polotu przemówienie. Niastępniie — 
dhów kościelny: odśpiewał kilkło elktolidzno- 

ściowych pieśni, a pan) [Pumzyckil wypo- 
wiiedziikił wispalnialle twliensze o Piłsudskim i 

Jego idei. Jeszjcze |dekiiamował (malusieńki: 
(3 lata)  Miiecio Mazur, ai jegio wecyftacja 
wyrpiowiiedzilafnia! tz rwileliką, siwobiodą, rwzbiu- 
2а emtuzja:m.. i 

Nią zaokńczenie (ks, |Podszewskiii po kmót- 
kiem alle bardzo moeniem: il pięknem prze- 
móstieniu, odczyteł rezolucję, którą przy- 
ięto przez alklamację. Silnie wmażenie 
zmobilo odlśpilewanite pnzez ollbnzymiią rze- 

szę ludzi zgromadzcnych mia: uroczysto- 
ści, rezolłucjii datyczącej Pomonza . 

  

    

  

Defilada łodzi), ikltomai zai ! uroczy 
stość była realnym. dowodem, jek  pięk- 
nie, jak żywiiollowio możtwijja! silę w. Trokach 
Sport wodny,  omgemizowamy  niłezmordo- 
walnie przez Olkręgowy Ośrodedk W. F. 

Wiilno z; "Kajpliianem Osfinowskiim ma czele. 
„ Widzieliśmy, łodzie żagilowe Liigi Mor. 

skiej z „Mewą” kurólkwa, trockich żagló- 
wik, Todziie Kilubu Poliicyjniegio mozwilja- 
jącego. się bardzo ładnie i wreszcie „А- 
marantową flotylę" (sześć kajaków i 2 
łodzie) dorobek 3-ciej (drużyny, harcerzy 
im. Mawszaika Pliłsudskiego w Nowogród 
ku. Pozallem widzieliśmy łódź mlotiondwa 
Ligi! Morskiej, kajaki miejscowych hatee- 
rzy, Szereg pryjwalinych  tkajalków) i całą 
masę lodzi zwykłych. 

Troki mogą być dumne!  Seplnity 
zmakomikie swój |obowiązek obyiweltelski, 
wykazały sprejsjność orjganiizacyjnia (brawo 
Komitet) li tężyjznę sporłłową . 

iPlobiliiże mia- , 

  

„ stlneny przeciwinej. 

  

Tyttut _ jest być może trochę niewłaś- 
ciwy. W tem sposób nie można ustalić 

kto wygrał? — [Wygralło oczywiście Wil-- 
о AZS. (Przegrał matomiast 

który z ręką na. sercu 

zbiyłt pochopnie stanął z 
rakietą ido walki. 

PANI DOJWBOROWA RATUJE HONOR 

Ale mowmopowistažy Klub Prawników 
uratową:ta swój  hiomor w ten sposób że 

schronił się za. sinęiel pań, 
Pieriwiszą makietą Klubu Prawników 

jest p. Wenk, który. mim okilku ładnych 
drajfów, przegra jiyraźnie 6:2, 6:1. Mówi 
jecin:(k przysłowie: że gdzie "Wien: nie 
mioże, tttam  Dowbonową poszlą. T oto pa- 

nii Dowiborowa  wiyjgrywia: iz idobaze gra- 
ą przed! niciellką [Wiarszanjy p. Kry- 

wmą 6:2, 6:2. Czy pami | Diowlbionowa 
maialia Siwi eń? Argument melczej dla 

INam się zdaje, że pa- 
a coraz lepiej i z „gło- 

ie m ibiałojgłowiych mzad- 

      

      

    
  

   

    

   
mi Dow 
wą”, ico 

owal (e 
mil 

iko zdańmz4 
W pienwszej emize p. Zieleniewski — 

(Warszawa) rozgromił Zialbonomiikiego -—      
(W'iino) 6:0, 6:1, Gdy, ijaik mwyžej powie- 
dziario, p. Challlier zwy 
byllo meldlziei, Pełęcki (Wiatrszawa!) y- 
ieieža Bukiowskiego (Wilo) iw tym samym 

sitoeumiku 6:1 6:0. — Klub  Prawmików 
mžail przyjemność. 

GRABOWIECKI 

Nieprzyjechał 

wierszawisikiego Zbyszek, 

    

  

'PRZECHYLA SZALĘ. 
pierwszy: gracz AZS 

który mzekio- 

IWelnika, mie 

SŁOWO 

Na boiskach i bieżniach 
Mecz tenisowy Wilno—W arszawa 

mo nie figuruje już na Tiście klubu. Pen 

Chalilier jest  miezłym. Ma piękne ude- 
rzenia, siline drajfy z prawej 4 piękne 
miejczy. Rusza Się pięknie ma karcie i pięk- 

mie zwłaszcza! smeczuje w lewej, ale Gra- 
bowiecki roziożył 0 zdecydowi: mie — 6:3, 
6:3. Grabowiecki gmał bardzo dobnze. 

już 

kiedy, 
Dla fachowca wynik singla jasniy; 
byt przed południem w miedzielię, 
się mozegral! miikistt, 

ytówiaa  ((Wiarszawej) 
iecki, Hiohenidlilnigerdwina: pana: ` 

wygrała 6:2, 4:6, 6:3, zajnydzięczaj "Wy- 

łącznie grze Girabowiedkiego, który słu- 
ezymił . „zalbierejąc* piłki (Hiolhien- 

dl łówiniie. iPłofdlezais gdy jej przeciwni 
czka warszawska p. Krytówma była sil- 
mniejsza, i pnzegit wszy: m Dlowiblomowją, wy- 
grała malstępnie z Hiohenidlimgerówną 6:2 
6:3. 

W deblu panów gónował też Ста- 
U i. Wynik — OChaltier, Zieleniewski 

prizejciwiko: Girebojwiecki; 

(Wilno) 9:7, 5:7, 7:5 mawidzię 

wyłącznie słabej grze Tur- 

To też miespodzianką było 
Mo Tunczyńskiego mad  Zie- 
ima,  Ikilórty, sitainiowiezoi góruje nad 
ikiema formą ii stylem (6:1, 5:7, 

ędki jwygrał z Lisowskim 6:3, 

natomiast maecz Kozłowski (Warsza- 
zalkończył się 

wem Wiilna: 5:7, 2:6. 

AZS Wilno wyłgu: ił w ogėlmem oblicze- 
niu 4:3, 

      

  

przeciw  Grabo- 

    
   e) 

   

   
    

   

   

  

6:1, 
wia) i Pioltrowiez (Wilno) 

Л     zwytci. 

Warszawianka — Reprezentacja Wilna 3:3 
Wi dniu imeczorajszym mia. koisku 6 p. p. 

Leg. został mozegrany mecz pilkzuvski — 
ligowej druży. „Wamszawianika” 2.,,Re- 
prezenltacja 'Wiilma", który zefkończył się 
remisowo 3:3. 

Prizebieg meczu maloigół byił ciekawy. — 
W pierwszej pollówie przewaga była piło 

stmonie  „W'iarszawmiamki“, która izdobylła 
dwie bramki zaś wdlnienie jedni. Po 
przerwie  'imiejłatywię wzięła wi swoje rę- 

    

cę*. „Reprezentacja Wilna” i utrzymała ją 
do końca meczu. 

Skład  „Wzłrszalwiianiki* . był miaisłttępu- 
jący: Jachimek, Pawilak, Rusin, Malter- 
ski, Gazur, Stollentwenik,  Finost,  Prosta- 
ton, Ziwiienz, Kefzy i Kiorngold, zaś wil- 
nian: Ziemiewiez, Maniecki, Ohowiamiiec, — 
Bilewiez, Balosek, (Wysocki. Chełmczyń- 
ski, Hajdul TI, Zbroje, Pawłowski i Na- 
czulski, Sędziował p. Kiatz. 

  

WKS. — ŻAKS 4:2 (1:2) 
Żaden z klubów piilik:rsikich naszego 

ciktęgu nie poprelwiił talk włydalimie swej 
fonmy jak ŻAKS. Mieliśmy (tego dowóśl 
ma, ikiliku ostaitnich zawodach zwiłaszeza na 
meczu z WKiS'em. 

Rutynowan: drużyna miksłtrza, Okręgu 
miała niklada: zadanie ii schodziła z boi- 
slka podczas przerwy z wyłollkiem 2:1 na 
swoją miejkonzyść, 

ŻAKS był zespołem - rówonrzędnym, 
mimo że jw: składzie zabr:kło dwóch mbo- 

enych graczy. Ostatecznie wojskowi wy- 
grali, mlie przekonała mas jednak ta wy- 

grana w: tem, że nasz mikfirz jest o klesę 
lepszy od innych idrużyn  iokiręgu. 

Qzegoś brakło w zagramiach ataku, coś 
się uie kfleito. Brakoiwało prizedkiwszyst- 
kiem wenwy, w kitórą obfitują Żaksiści z 
wyjątkiem: weterena! Biirmbachna. 

Mecz obfitował wi szereg emolcjonują- 
cych momentów] il wypadł jciekarwiie. 

pana 

  

Pisarze rosyjscy a szachy 
History gry: (w szaldhy w, Rosji M. S. 

Kagan wydał niedawno w Pzryżu  cie- 
kawą nadzwyczaj książkę p. t. „Szachy w 
życiu  mosytjskileh pisarzy”. Klsiażka [tia 
podlaje miejttylko ogólny pogląd rozwo- 
ju gry wi sizalchy «le zarazem  opisu- 
je stosunek z jakim odnosili się do itej 
gy, wielcy: plilsamze rosyjscy Płuszkin, — 
Turgienfitw, Tołstoj i Czernyszewskij. — 
Przejd oczymiaj czyłteloiika tej książki prze- 
sjuwajją się móżne osobistości, z któremi 
sityikalli się ci głośni. pisarze, 

Ksiąžka  opiraccfalainia jako „moat:ż”, 
dziś tak modny, w literaturze a twiomzą ją 
przeważniie wycinki z różnych pism, wy- 
datki  Ililstow,  cydatty. dokiumentėw i t. p. 
Giekajwiw Фа Iksiąžka zainteresować  raoże 
itych, których inaczej szachy nie zaj- 
miują. Z iniej bowiem dowiadujemy się 
jelk 'wiłelcy ci ludzie stławiafil się niewolni- 
kami szachu. 

O Tugiieniąwie w książce tej mapisau 
„Pewnego razu groziła mu przegram: 
Jak bardzo. Tungieniew był wzruszony. —- 
Oczy jego mibyi sypały iiskny, muchy jego 
były, menwowe. - Skiomcentnowiał swą 
uwagę ma grę, kiłóna ikłoniiec końców, oacy- 
wiście, mie bez znacznych: wysilików z je- 
go siinony doprowadziła do maszej klę- 
ski. Po skończonej pantji Tumgieniew z 
wyraźnym. uczuciem uleji |oadetcihniął ". 

  

V; 
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Komunikacja pociągami 
Warunki Kupna: 

. reszta ratami 

INFORMACIE:   
į w maj. Landwarów: 

     

  

Parcelacja maj. 

Landwarów 
5 # і są ži d letniskowo - ogrodniczo - budowlane 

nad Jeziorem, rozmaite] wielkości. 

część pożyczką długoterminową, 

Cena od 600 złetych za uziałkę. 

, w Wilnie: Pierwsza Wileńska Spółka Parcelacyjna, 

Zarząd Dóbr. 

„Tołstoj grał zawsze z  miłodzieńczy 
zapałem — pisze autfor książki — i za 
każdym razem szuikłał_mowtych kombinacyj, 
Figury brel dwoma palleami, wskazującym 
i średnim, dłonią iwigórę, jalkoby,  miožy- 
cziktamiić*, 
„Jest llam równiież ciekiawie opowiadanie, 
jaik to,  Czermyszewskij, kupował sza- 
chy; i podręcznik. Najciekatwszy. może 
jest jednak wyjątek m llistłu Kirjejew- 
skiilego «dlo (księdze  zalkominego Majkarioiwa 
w bkitórym powiada: „Pirzyznam się, że 
zbyt zajęła mnie (etat wi szachy, która 
stall się dla mnie niemal! nałogiem. Obok 
mnie stale leżała iszachownica u fiigu- 
rami, która odwtracetła mą myśl od! in- 
myjeh zajęć. Najpierw! położyłem szacho- 
mtniicę obok: siebile poło, aby: w: wiolnyich 
chwilach dokonywać ma niej trudnych po- 
ciągnięć, ale polttem  dbeeność  szacho- 
wniicy przed memi odczym=: uniemożliwia - 
ła mi jakąkolwiek pracę. Usilnlie prosiłem 
Boga, aby daž mi na tyle siły, by pnze- 
zwyciężyć mamieędność, alle siły tej mie 
miałem.  Ofirzymawiszy Mist od! Was, spa. 
kowełem szachcxtniicę z figurkami: ji scho- 
wałem (w słatfie, "Oprócz itego | pd 
tea dwa di niie grać ani zi nii (AE 
mzyby, mmie odwiedzili a potem grać 
tyliko z ozumem. Szachowhiicy potem już 
bak sliebie nie kladliem*.    
= — — оя ° 

i autobusem co godzinę. 

miesięcznemi, 

ui, Mickiewicza 4, m. 2, 
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 WARERZKZEKAASŁCEA | 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 
GICZNEJ USB W WIŁNIE. 

Z DNIA 2 LIPCA 

Ciśnienie średnie: 762. 

Temperatura średnia: - 19. 

Temperatura najwyższa: --22 

Temperatura najniższa: --12. 

Opad: 

Wiatr: północny. 
Tendencja: wzrost. 

Uwagi: pogodnie. 

PROGNOZA POGODY P..M.-« 
na dzień dzisiejsz”: 

Rankiem naogół chmurno,— W ciągu dnia 
rozpogodzenie. Dość ciepło. Słabe wiatry za- 
chodnie i północno - zachodnie. 

MIEJSKA. 

— Lustracja brzegów  Wilji. — W związ- 
ku ze wzmożonym ruchem na Wilji policja rze- 
czna zwiększyła odpowiednio dozór nad kąp'ą 
cymi się, bacząc, aby nie używano do kąpieli 
miejsc niezabezpieczonych. 

— WYMÓWIENIA W AUTOBUSACH, 
Wlbee niedojścia ido porozumienia z pra- 
cownilkamii «go do wysokiości poborów, — 
dyrekcja! autobusów! piostiamiowiłe/  idokio- 

mać w dnitu 5 bipca wypłaty mależności 
według sitłanyjch stelnfek z tem, że cały per- 
sonel techniczny otrzyma jednocześnie 2 
tygodinicwe wymówienie pray . ‚ 

WOJSKOWA 
— KONIEC POBORU. W ub. środę, 

zakończyła swą bez mała dwumiesięcz- 
ną pracę komisja pobonowa, (która do- 
komała przeglądu "rocz. 1912, oraz zgła- 
szających się ochotników z lat 1913 

14 i 15. 

Należy dodać że w noku bież, liczba 
dobrowolnie zgłaszających się do woj- 

ska była bardzo: duża. 
— DZIAŁALNOŚĆ KOP (W ub. mie- 

siącu zanotlowiano znacznie mniej wy- 
padków przemytu «4 [lo z powodu kar na- 
klladamydh ma przemyfniików. W m. czerw- 
cu r.b. ujelnniomo przemytu na ogól- 
ną sumę 29 itys 567 ził. 

Na skonfiskowany: przemyt złożyły się 
towamy: miarzędzia lekarskie, hammonje, 
jedwalbie, (tytoń, sachamyna, eukier i It. p. 

39 pmizemyftnilków: pociąjgnięto ido 'oldipo- 
wiiedzialności, karmo - sądowej. 

— ABSOLWENCI 4-LETNIEJ SZKO- 
ŁY HANDLOWIEJ MĘSKIEJ STOWA- 
RZYSZENIA KUPCÓW I PRZEMYSŁOW 
CÓW CHRZEŚCIJAN [(W|WILNIIE (Bisku- 
pin: 4) wicieleni do szkół podchorążych. 

Powiatowa: | Komenda Uzupełnień — 
Wiillno - Miasto, pismem z dnia 26 czerw 
ca b. r. zamiadomiiliai Diymekeję Szkoły, 
že absolwenci wymiienionej, Szkiolty, jaiko 
posiladejący prawia ido skróconej służby 
wojskowej, zostaną już w: bieżącym roku 
wcieleni do szkół podchorążych  rezenwy 
narównii z infniemii zakładami! średniemi, 
które dotychezals z (tego prawia konzystały. 
Dodać mależy, że įwspomniana  Szikiola 
jest: dotychczas pierwiszą szkołą hamnidlową 
wi Wilnie, której absoliwenci mają prawo 
wistępu do szkół podchorążych, madame 
Szkole - przez władze  cenltraline. 

RÓŻNE 
— Dzieci bezrobotnych. — W celu skiero- 

wania na kolonje letnie również dzieci bezro- 
botnych. województwo wileńskie otrzymało z 
opieki społecznej odpowiednie fundusze. 
— GOŚCIE Z KOWNA. Bawiący w Wiil- 

miie delegaci litewscy, biorący czynny u- 
dzilał 'w; Symodzie kościoła ewengielieko - 
reformowanego t. zw. Jednioty litewskiej 
«wkzoraj zwiedzali miastio i zapoznali! się 
z zabytkami wi Wilnie. Semochód litewski 
z chorągiewikami: żóltemi i znakami „Kau- 
mas“  wibzący (gości! zwracał powszechną. 
uwagę. 

— OENY ZBOŻA. — Nastąpilła dalsza 
zw'ytžika cen ma rtynikiu ziblożowym. 'W szeze- 
góllnościi podrożała wi ostatniidh dniach mą- 
ka pszenh:), pszenica i jęczmień. 

Prziewiidłuje się dalszą |jpopratwę na ryn- 
ku zbożowym, aj to ze wzęflędu na szeroką 
alkeję linterwemeyjna, ma którą przeznia- 
czomio w raku. gospodarczym 1933/34 -— 
około 75 mil. zł, Interwencja ta ma: być 
rozszerzolnia! również ma poszczególne ar- 
tykuły prodłukejii mollnej, objęte dotych- 
czas aklcją, 

— BOJKOT FILLMÓW NIEMIECKICH, 
Związek WłaKcicieli ikinoftealtirów mia os- 
tajtniem zebraniu postenojwiił iw dalszym 
ciągu (kontynuować bojkot filmów nie- 
mieckich, sprowadzonych po dniu ogło- 
szeniia: bojkiatu! ad dniia 23 marca b. r. 

— RUCH NIA GRIANICY  ŁOTEW- 
SKIEJ. W miesiącu ezerńweu r. b. na po- 

Wscaód słońca 2, 2,48 

Zachód słońca g. 7,56 

  

mi 

|. granilkzu pollslkio - łoftewisikiem ma podkta- 
wiie przepustek: rolnych granicę państ(wo- 
wą. przekiroczyjło: wi obie strony: przeszło 
3325 molników i osób uprawinionych do 
przekraczamiła graniicy. 

Rolniley ii osoby: przekraczające gremi- 
) ce państwową przenosili zesobą itiowanty, 
в miwentanz i pnzepucwiadzali konie i byidło. 

TEATR I MUZYKA. 
— Teatr muzyczny Lutnia. — Występy ar- 

tystów warszawskich. — Dziś o godz. 8 m. 30 
najbarwniejsze widowisko letniego sezonu, uro 
cza mozajka wrażeń — „Już lato się bliža“ bo 
gata w melodje i humor. Rewia — w wyko- 
naniu całego zespołu gości warszawskich. Ce- 
ny zniżone. : 

— Dziś „Tani poniedzialek“ w teatrze Let- 
nim. — Niezrównana komedjo - satyra bawią- 
ca do łez publiczność „Piorun z jasnego nieba” 
daria będzie dziś 3 lipca o godz. 8,15 wiecz. 
w Bernardynce po cenach propagandowych — 
od 20 gr. 

— „Bez posagu ożenić się nie mogę* — ar 
cywesoła nowość pod tym tytułem, ukaże się 
po raz drugi na scenie teatru Letniego 4 lipca 

o godz. 8,15 wiecz. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

CASINO — Dzielny: wojalk Szwejk 
HELIOS — Flip i Flap przybyli do 

Wiilna: i mobią kanjerę, 
HOLLYWOOD — Noce paryskie. 
PAN — Pod kopułą cyuikiu. 
ŚWIATOWID — Qzar jej oczu. 
LUX — Afryka mówi. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

— W POŚCIGU ZA KĄPIĄCYMI SIĘ 
ZŁODZIEJAMI. Od maja policja śledcza 
poszukiwała dwóch  młodoeianych  pmze- 
slttępeós( Adama Ciesiuna'i W|. IWiitowskie- 

gio, którzy przed kilku (tyjgodniemii po 
mciieczcze z domu poprawczego wi Wiellu- 
cianiach  zomgałaizojwali szajkę złodziejską 
dokcnując szeregu kmadzieży., 

Specjajlniością idh byiło wtyrywaniie  to- 
mebek damskich przechodzącym  kobie- 

tom Przed niedawnym czasem dokonali: oni! 
iw pobliżu Wilczej Łapy mapadu mabun- 
Ikiorwego. Ofiarą ich padł wóskzas prze- 
ježdžający włościanin, któremu napastnicy 
zrabowialii kożuch. z 

W! ubiegłą siobotę policja: dowiedziała 
się, że poszukiwani! ukrywiają się w lesie 
ina Z:lkmecie, Gdy  iwyjsliadowey odnaleźli 
kryjjówikę milkogo tam nie było. Nieco pó- 
źmiej  zastamio ich ikąpiących się w Wi- 

Bi. Kiedy policjanci usiłowali zatnzy- 
mać  kłąpiącyjch, ci 'wywinąli się im z 
rąk i z powariełtem weszli! dlo; nzeki, Dopiierto 
po dłuższych wyttilłkach udalo się rabusiów 
z: trzymać. 

— SAMOBÓJSTWO. Wczoraj iw mie- 
szkaniu swojem przy ml. Sadowej 15 (Za- 
jazd)  zraleziono zwłoki 60 letniego kel- 
mena Adama! Ciieślaka który; popelinił se- 
miojbójstwo! przez: powiieszenie się. Lekarz 
stwieridził iż Cieślak powiesił się jeszcze 
wi mocy. Zwłoki samobójcy zabezpileczo- 
mo, 

— iPODCHÓD. Niejaiki: Kasperowicz — 
poznał na ul. Wielkiej: dziewiezymę, która 
podała się za sklepową i udiłł się z nią da 
podnzędniej restaumacyjkii przy ul. Szkła- 
nej 5. W (czasie „zabawiy” zginął Kaspe- 
mowiiezowii portfel z 60 zł. Pieniądze te wy- 
Ikracle jego towarzyszka kitóra! wsko- 
(dzyjziszy: ido domożki usiłowała zbiec 
Koło poczty: idorożkę zalirzymai policjant, 
Zatrzymana okazała się Janina Jamikow- 
sko (Olimpja 5). 

„ — NAJŚCIE NA MIESZKANIE. Kont 
staneja Żygo (Równe (Pole)  zaimeldowała 
policji iż onegdzgj wieczorem ma jej mie- 
szikanie dolktomało najścia 20 osobników. 
Wybito wiszygtkie szyby oraz  zdemolo- 
wano urządzenie mieszkania. Najścia tego 
dokonał miej:fsi Ciepliński, który w: żem 
sposób zemścii! się na jej synu za poranie- 
mie. | (Pollieja wszezęlla dochodzenie. 

— WYPADKI NIA iWILJI. W: ciągu 
ubieglydh claįėch dni! zanotowano na Wibji 
szereg mieszczęśliwych wypaldków. Pod- 
czas kąpieli mą plaży wr Wołokumipji о- 
mal nie utonął medakitior żydowskiej ga- 
zety: „MWilmer Radijo“ TL. Sltocki, którego 
wydobył z rzeki już nieprzytomnego. Na 

  

    

pośpieszce wywróicł się kajak miiiejafeim - 
Abramowiczem. Uiretołxtano" go też. 

— Z POGOTOWIA RATUNKOWEGO. 

kowe udzieliło pomocy w 613 wypadkach 
W tej liczbie było 298 wyjazdów = mia- 
sto, w pozostałych zaś wiyp:idkiach płomo- 
cy udzielono ma miejscu. 

IGNALINO 
„— Z życia Ignalina. — W dniu 25 czerwca 

miejscowe organizacje spółdzielcze urządziły 
Święto Spółdzielczości. Wprawdzie pogoda nie 
dopisała, bo deszcz trwał od piątku, lecz mimo 
to w obchodzie spora liczba ludności wzięła 
udział. O godz. li na rynku przed Kasą Stef- 
czyka do zebranej publiczności przemówił agro 
nom p. Pawłowski o spółdzielczości w Ignali- 
nie, poseł Krasicki mówił o znaczeniu organi- 
zacji spółdzielczej wogóle. Po południu odby- 
ły się zawody sportowe między harcerzami ze 
Święcian, którzy tu rozbili swe namioty od 10 
dni, a drużyną Strzelca. 

Miłe było, że — wojskowość oraz harcerze 
wzięli udział w obchodzie spółdzielczym. Trze 
ba stwierdzić, że współżycie z oddziałem KOP 
stojącym w Ignalinie jest jak najlepsze. 

Z tego też względu organizatorzy uroczys- 
tości wyrażają dowództwu oddziału za wzię- 
cie udziału przez wojsko w uroczystości podzię 
kowanie. 9 

Obóz harcerzy ze Święcian, a więc hufca 
męskiego i żeńskiego znajduje się w pobliżu 
Ignalina w lesie nad jeziorem Bałtis. Niestety, 
pogoda im nie sprzyja, lecz mimo to młodzież 
humoru nie traci, a zawdzięczać to należy jej 
opiekunom, prof. prof. Maciusowiczowi i Stry 
chowskiemu. 

Operetka wileńska 
w Krynicy 

Po wielkich sukcesach w Krynicy ze 
spół Teatru Muzycznego „Lutnia* powró 
cił wczoraj do Wilna. 

Występy tego teatru cieszyły się nie 
bywałem wprost, jak na dzisiejsze czasy, 
powodzeniem, a pożegnalne przedstawie 
nie stało się prawdziwą manitiestacją na 
cześć Wilna i zespołu. 

Na dworcu w Krynicy żegnano odjeż 
dżający zespół bardzo serdecznie i z pra 
wdziwym żalem. 

Przybyło znaczne grono mieszkańców 
z dyr. Zakładu Zdrojowego inż. Nowo- 
tarskim na czele. A 

Członkowie zespołu otrzymali barw- 
ne wiązanki kwiecia. Specjalnie zarezer- 
wowany wagon był formalnie ukwieco- 
ny. 
; Perony dworca przepełnione publicz- 

nością, żegnającą zespół, a kilkanaście 
osób pojechało wraz z zespołem, aż do 
pobliskiej Muszyny, aby jak najdłużej 
przebywać z tak sympatycznymi gośćmi. 

Od i-go lipca rozpoczął 'w Krynicy 
występy teatr krakowski im. Słowackie- 
go, zaś od 1-go sierpnia gościć tam bę- 
dzie teatr lwowski. 

Wilno ze swej strony wita z radością 
powrót miłego i zasłużonego zespołu i 
z niecierpliwością oczekuje występów. 

  

RA FILMOWEJ TAŚMIE 
„TAJEMNICA SEKWANY* — „Pan“ 

Kryminalno - lotniczy film. 

Między Londynem a Paryżem grasuje ban- 

da Marlowa. Sam szef jest zbiegłym z Amer;- 

ki gangsterem i ukrywa się w najlepszem to- 

warzystwie londyńskiem. 

Detektywów  depczących mu po piętach 

sprząta gładko — usypiając ich, a potem to- 

piąc w Sekwanie. 4 

Po „operacji** trzy godziny łata i znów 

Londyn. — 

Trafia jednak kosa na kamień i Marlow 

ginie w ucieczce przed młodym detektywem, 

któremu, pomaga dzielna dziewczyna, też detek 

tyw. 

Sceny z lotnisk pasażerskich, wnętrze stacji 

radjowej, pogoń samolotu za autem itp. atrak 

cje znajdą niewątpliwie chętnych widzów. 

Dialogi są wprawdzie niewyraźne, a 

narjusz kuleje raz po raz — ale od tego jcst 

lato i program wakacyjny. 

Dodatki stare z poprzedniego programu, a 

na osłodę filmik makietowy Starewicza, bajka 

c królewnie i rycerzu (widzieliśmy już,to pa 

rę lat temu, ale bajki można powtarzać dużo 

razy). Tad. C. 
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— NOWIOGRÓDZKA STRAŻ POŻAR- 
NA NA WYCIECZCE W SŁONIMIE. W 
(dniu Świięta Morza pnzybyła do Słomima 
wycieczka Striaży Pożajrnej z Nomiogródka 
na: szimochodzie sfrażackim, Liczba wycie- 
cezkiw'ilezówi sięgalła 25 osób. Szuikamo dro- 
gi na Wołkowysk. Czy znalezioną ją mie 
więmy. Wiemy tylko, że wi mlacy allarmo- 
mano w, Słcnimie wiceburmistrza pro- 
sząc o pomoc gdyż auto stnażejdkie ze- 
psuło się. 

Proponowanio mawet jak mówią ‹5- 
a zie Słoniima samochodu  strażae- 

ikiego, lecz  mzecz oczywista, sllonim=ka 
streż jeździ ityliko na: pożary,.. 

Rano autobus p. Niziollkia umożliwił po- 

miróż wycieczki ido Wiojewłódzikiegio Nowo- 
gródka. Że straż iognidwai unządziła wy- 
cieczikę mie w tem nie widzimy dziwaeco, 
lecz użycie taboru pożarniczego w tym 
celu wyideje się mam miewłaściwem, z 
punktu widzenia bezpieczeństwa mpuost 
karygodne, powstaje bowiem mzasadnie- 
ne pytanie kto i czem broniilby Nowogirod- 
ka w wypadku klęski pożamowej w czasie 
gdy: strażelcy, Ibyli ma wycieczce. 

— WIELKA: IWIYCIECZKA  TURY- 
STYCZNA KRAJOZNIAWCZA DO SWA- 
RZEWA. Słonimski Oddział Polskiego 
Towarzystwa: Krajoznawczego w iPorczu- 
mieniu z Oddziałami PTK wi Lidzie, Ba- 
wamowiezach i Nowiogródku oraz Radami 
Powiiatowemi BBWIR yw) Stołpeach i Nie- 
šwiežu organizuje wielką wycieczkę tu- 
rystyczmo - kirajozniaiwiczą mad Piskie 
Momze dlo. Swatnzewia 

Wycieczka  zwiedzi także po dir 
Toruń i Byjdgoszcz, wkzystikie swiaż: 
maiejscowiości: nadmorskie jak Gdynia: 
Puck, Hel,  Jastamnia omaz  pirizer 

St     R   

Koszt udziału w tO4dniiowej tej wy- 
cieczce «z mieszkaniami i obiadami w 
SŚwarzewie wynosi przy pizejazdach w 
klasie III-ciej 54 zł. 50 gr. zek w klasie 
T-ej 67 zł, 50 gr. к 

Wyjazd uczestników! miakstąpi z Bsra- 
nowicz w dmiu- 15 lipea r. b. o godzinie 
18,42, zaś- przyjazd w dńiu 28 lipca r. b. o 
godz. 10-tej mano. 

— PIERWSZE ZAWODY PŁYWAC- 
KIE W SŁONIMIE. Ostatnio wj Słonimie 
odbyžy się pierwsze zawody:  pływeckie 

które wywołały w: miejseowem społeczeń- 
stwie wielkie zainńtteresqwanie. Podajemy 
pilerwsze miejsca poszczególnych koniku- 
rencysj: 

1-sze mailejsce w wiyścigu tkajekowym 
jednoosobowym ma trasie 1600 mtr. za- 
jak  Girochol, stnzelee 79 p. p. przebywa- 
jąc przestrzeń w) 8, 25 min. : 

1-sze miejsce w wyścigu kajaków 

dwuosobowych — Zespół Słtrzelec. w Sło- 
nimie który prizebył trasę w 8 min. 
W biegu na przełaj 1000 mitr. (pływanie) 

1-sze miejsce zdobył Ziniewicz z Semi- 
metijum Naucz. Mięskiegło wr Słonimie — 
przebywając przestrzeń w 10 mim, 40 sek. 

IW biegu 100 mfin. l-sze miejste zmdo- 
był Kowszun pdhor. rez. 80 p. p. w cza- 
siie 48,4, 

Sztafeta 4X50_ 1-sze miejsce acdby — 
zespół Seminarjum Naucz. Męskiego w 
Slonimie w: czasie 1, 45,2 

*W! skokach z trampoliny zdobył pierw- 
Sze miejsce Giecołd z Sem. Naucz, Mę- 
skiego w. Słonimie. 

Po zakończeniu zawodów odbyło sie 
rozdanie magród i dyplomów. które wrę- 
czalła p. stamościnia, IKoślaczowa. 

Najgrodę — patzechodnią _ miejscowego 
Oddziału L MiK. (puhar srebrny) zbo- 
był Zieniewiez Seminerjum Naucz. Mr- 

— BÓJKA NA SIEKIERY (Wi RODZI- 
NIE. 'W| dniłu 26 VI m. b. pomiędzy miesz- 
kańcami wsi Horbacze gm. Dziewiątko- 
wiiekiej braćmi! Andrzejem lat! 60 i Alek- 
szmidrem lat 56 Jakiubczykami nia tle 
nieporozumień majątkowych powstała 
bójki: w Której wzięli udział po dtinonie 
Antdirzeja Jakubczyka syn jego Pawel 
lat 19 zaś po stronie Aleksandra  Jałkquhb- 
lezyika: szwagiem jego Paiweł Jakubczyk lat 
30. W czasie bójkii Pawieł Jalktubczy k 
sym Andrzeja uderzył Aleksandra Ja- 
kubczyka siekierą w głowę ześ Amdrzej 
Jalkóbczyk uderzył Parwiła Jalkubczyka — 
(Szwagra Aleksandra) 2 kilogramowym ka- 
mieniem "w" pmaiwy: policzek i wybił 1 ząb. 
Raniony siekierą  Aleksnader' Jakubczyk 
adstawtlomy, zostalł dlo szpilialla w: Słonimie 
zaś Paweł Jakubczyk z wybitłym zębem 
pozostaje na kuracji! wi domu. Dochodzenie 
prowadzi. się, 

— ZABÓJSTWO. Na: drodzie Zajgryjcko- 
wo — Słonim powsłała bójka nia tle po- 
rachunków osobistych pomiędzy: miesz- 
kchcami wisi  Zagmydkawio gm. Dere- 
wna Piotrem  Łazarem a: Janem Ohillkio. 

W bójce Jan Chilko odniósł b. ciężkie 
odzenie ййа i w dnoidze do szpitulia 

  

   

   
   

„Szwajearję K:kzubską' z Kościerzyną | W miesiącu ubiegłym Pogotowie Rafun- Kartuzami.



  

  

— Komisja rewizyjna Kasy Chorych. — 
      

organizacyjne komisji rewizyjnej Kasy Cho 

Członkami komisji rewizyjnej powołanymi 
na to stanowisko przez Ministerstwo Pracy i 
Opieki Społecznej, sę: Cydzik, Fromberg, Asz- 
kenazy, Fomicki i Berdoński. — Zastępcami 
członków są: Wojownik, Ł. Mejłachowicz, M. 
Chwiliwicki, i D. Klinkowsztyn. 

Na pierwszem posiedzeniu wybrano p. Cy- 
dzika prezesem, a p. Aszkenazego sekretarzem 
komisji rewizyjnej. 

Zadaniem k . r. będzie rewidowanie dzia- 
łalności zarządu Kasy Chorych pod względem 
finansowym i stosunku instytucji tej do ubez 
pieczonych. 

Spodziewać się należy, że nowopowołana 
ta instytucja istnieć będzie nietylko na papie- 
rze, łecz wręcz przeciwnie, mając obszerne po 
le do działania, przyczyni się do zmniejszenia 
narzekań na zarząd Kasy Chorych, których, 
niestety, dotychczas nie brakło, tak ze strony 
ubezpieczonych pracowników, jak i ich pra- 
codawców. 

— Zakończenie egzaminów maturalnych. — 
W tych dnia zakończyły się egzaminy matural 
ne we wszystkich tut. zakładach naukowych. 

W gimnazjum państwowem męskiem im. 
Adama Mickiewicza świadectwa dojrzałości o- 
trzymali następujący abiturjenci: 

Beklemiszew Mikołaj, Chajek Lejba, Dzi- 
mał Herman, Epsztejn Samuel, Ejsymont Czes- 
ław, Frenkel Bejrach, Kulbacki Łazarz, Kulikow 
ski Jan, Komar Stanisław, Kierwiak Czesław, 
Kantor Mojżesz, Kużmier Witold, Litwin Gu- 
staw, Marcinowicz Stefan, Mrozowski Dymitry 
Newel Władysław, Pawłowski Stanisław, Paw 
łowski Ryszard, Rozwadowski Stanisław, Smol 
ski Tamilan, Szulc Tadeusz, Szulkies Mordu- 
chaj, Rymaszewski Czesław, Rowicki Wiktor, 
Trylsik lzaak, Turd Adam, Wistaniecki Borys, 
Warsniecki Genadjusz, Źrebiński Włodzimierz, 
i Zubkowicz Stanisław. 

W I spolecznem gimnazjum koeduk. świa- 
dectwa dojrzalošci otrzymali: 

Czertokówna Mery, Drażninówna Jochewel, 
Epsztejnówna Mina, Gotkinówna Sara, Grod- 
zieńska Fania, Himelfarb Izrael, Kotówna Lu- 
ka, Łabędżiówna Zynaida, Paradistalówna Han 
na, Prener Mojżesz, Rutkowska judyt, Skibei- 
ska Juda, Trop - Kryńska Cyła, Wajnsztejnów- 
na Chasia i Wejcman Mejer. 

W gimnazjum PMS im. Henryka Sienkiewi 
cza: 

Frolich Nachman, Galpern Lejba, Hrynie - 
wicz Henryk, Iwanowski |ózef, Kars Hirsz, Mat 
wiejczyk Jan, Mazurow Mikołaj, Niprachski Ja- 
kób, Radziszewski Franciszek, Sawicki Bohdan 
Sienko Feliks, Trydeński Aleksander. 
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Dźwiękowe kina „SPÓŁLO” 
DOMINIKAŃSKA 26. 

Pierwszy polski dźwiękowy film o pogodnej i 
ciekawej treści 

<<PUSZCZA 
Główne role kreują dwie nowe siły polskiego 
filmu dźwiękowego Ina Benita, Nina Grudzińska 
oraz jerzy Marr, Andrzej Korewicz i Paweł O- 

werło. 
Nadprogram: Tygodnik Foxa. 

nowogtódzka 
— KOMITET OBYWATELSKI OB- 

CHODU „ŚWIĘTA MŁODEJ WST'. 
Związek Miłodzieży Ludawtej wojewódzówa. 

miowogmódzkiiego umządza. о. ūku ibieżą- 

ym. „Święto Milodej (Wisi“ połąezonie z wo- 
jewódzikierii dożjynikiami. (Niald! uroczysto- 

ścią łasikajwie objął jpmotekttomat Pan Wo- 

jewioda Nowogródzki. 
W tych dniach odbyło się zebramie 

organizacyjne Klomitetiu Dožymikowkgo. — 
W. skład zarządu weszli: p. Dir. Wiajda- 
słowa, sitanościna, jako: przewodniicząch, D. 
Galasewicz Celestym, Naczelnik Wydz. Sa- 

  

  

  

WANDA DOBACZEWSKA 

ych dniach odbyło się pierwsze posiedze- ; 

TAB > SDEROWE 1% 

nvorz. — jaklo zastępca przewodniczącego, 

p. Bubień Stmisław — jako seknetamz, 
tof. Slkrebiec — jako skarbnik. 

et powołał do życia cztery sekcje: 

  

   
    

     

Origair у pod przewiodnidtiwem p. 
pirlof.  Majchirzyckiego, artystyczną pod 
prize uoidlniieywie p. prof. Wolonezy! >      
   
   

    

   
           

    
przewiodtnietwem p. 

jwalca. Romuald. 

JWIĘTO MUODEJ WST*. Dnia 25 

оу) ю się „Święto Młodej Wii“ 
w. Roczegniiczach, zorganizowanie stana- 
miiem Zarządu iPlowlilatowego Ziwiązku Mło- 
dzieży, Ludawiej. Święto ibiylio [połączone 2 
obchodem „Święta Miorza'. „Na uroczy- 
sitlość tą. pomimo milewniejgo deszczu przy- 

  

  

    

Ibiytto szelszijo, 500 sasób.  Olkalezniościowe 

referaly i puzemójstieniła wygłosili: p. 
Sz:ido Kazimierz, Zarządłu  Głójw- 
mego ZML., p. prof. Majchrizycki, WZML 

w Nowogródku, p. Sienkiewicz Alleksan- 
derį, wiceprezes Zarządu Powiatowego Z 
ML i p. Kiołajtes kiki. WZML w Niowo- 
gródku. Podczas obrad pdszięto rezoliucję 

protesiiującą (przeciwko  zaborczości nie- 
mieckiej, oraz skłubowamo gotowość do 
bezwzględnej obromy zagrożonych ziem. __ 
Brziciom. IKlaszubom postanowiono  pnze- 
skać majsendeczniejsze podziękowanie za 
wyżywiamie i obriomianie Pomorza w ezasie 
niiejavadi, Zjazd! zalkiończono okrzykiem na 
cześć Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, — 
fPrezydenita: plonf, Mościdkiiegio i Budowni- 
czego. Piollsiki Pieriwiszego  Mamszałka Jó- 
uefa, Piłsudskiego. Nat zjazd pmzyfbyli — 
prócz tego p. Кар амт  Tom=eszewski, 
oficer P/W. ma powiat wiłożyński, p. 

Instruktor Stmaży Pożantnej w 'Wolożynie 
p. Tyszkowslki, pirezes Ziwiązku  Powia- 
towego Nauczycielstwa Polskiego, oraz 
sekretamz gminy Imienliec.  Umoczysitość 
ta me idługo pozosfialniie "w pamięci obec 
nych. Wiieś Rioczewicze pokazała, co mo- 
że zmobić u siiebile dobrze pracujące koło. 
Młodzieży Liudowiej nald: podniesieniem wy- 
glądw zewhietirznegio siwej, (wsi, oraz zdno- 
wotnościi daniej miejscowości. Oby więcej 

  

biorących udział w locie północno - wischo 

Pierwszym ma lotnisko przybył pilot 
pom. Mościgki z obs. p. Kiozłowską z aero- 
klubu Poznań. © godz. 10.54 odlecia! — 

11.50. 
Drugim por. Kosiński z obs. Mach- 

n — Kałowice o godz. 10.58 о4- 

      z obs. Osin- t Uvianomrslkė 
y 1140 adlot — o godz. 

11,50. 
Czwastym pił. 

skim z aenki. Lwów. ‹ 
Piąty pil. Onoszko z obs, Matysiakie: 

— Warszawa — przylo 11.17 odlot 18.00. 
Reszita maszyn: wogóle mie przyleciała 

gdyż zrezygmowali z lotu. 

Szarek obs. Pruszyń- 

IPI. Omoszko zepsuł się motor rwsku- 
ek czego miał przymusowy: postój dla 
majpriawy motomu. 

       

  

Pogoda przepiękna, (o też ma lotmisku 
zebrało się moe publiczności, szczegól- 
mie podziwianio . malutiki samolocik RDW 
5, który przedktawiał z siebie karelikę po- 
wiieitrzną. 

Obsługa ma: lotnisku byla sprawna, 

porządek utrzymany zawdzięczając  od- 
dziaiowi! policji: i siiraży pożarnej waoro- 

wp, gdyż poprzednio publiczność |wiprost 
przeszkadzała piloitłom, ma ten: maz wszy- 

stko utrzymane było w karbach. 
iPrzez cały czas lądowania ma lotni- 

sku był obecny zastępca starosty p. 
Kumaczyckii. 

    

rw 

POPIERAJCIE L.O.P.PJ 
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usuwa koen, |         
Kół poszło śladami! Kola Roczewiiczach - 

Po uroczystościach, w czasie których 
popisywaliy się chóry ;poszczególnych Kó!l 
odbyła się 1х БроШа) zabatwa ludowa. Przy- 
byłych gości Koło pedejmowało sknrom- 
nym wiejskim obiadem. 

  

— PRZENIESIENIE KS. ŻOŁĄDKOW- 
SKIEGO. Dawno krążyły stale po mie- 
ście sludhv o przeniesieniu lks. (k ynio- 

nika  Żołądkowskiego. obecnie dowiadu- 
jemy się z pewnych Źródeł, że ks. kamo- 
mik «dniem 15 lipca zostaje pnzemiesio- 
ny do Brześcia, a ma jego miejsce wy- 
zmalczomy został z Brześcia IK. Borysek. 

— ŻYWA MASKA. W dniu 5 lipca w 
sali Casino mespół Reduty wystawi — 
szinikę „Żytna Maska” z Junoszą - Stępow- 
skim ma czele. 

— WYONBCZKA  KRAJOZNAWICZA 
ZW. RIEZERIWISTÓW. R. P. (W| dniu 6 
lipea wyjedzie z Baranowicz wędrowny 

obóz _ kmajoznajwiczy Oddziału |PWi WF 
Komendy  |Powiatowego Związku Rezer- 
wistówn. 

Wycieczka zorganizowana pod! przewiod- 

miciwem prezesa Pos. Komendy Zw. 

Rezenwistów p. Budirewicza! zwiedzi Wiar- 

szaiwę . Gdymię, Hel,  Jastannię, Orłowio, 
Poznań, Gniezno. "Wiidrodze powmotiniej wy- 
ciieczka, złoży wieniec ma' Grobie Niezna- 
mego Żołnierza wi Warszawie i zložy hold 
w .Beliwederze. Główną myślą przewjodnią 
wycieczki jest mawiązanie łączności 7 
rezenwiksiami zachoidniej połaci kraju. 

— LOT IPÓŁNOCNO - WSCHODNI. 
W dai 2 Iliipea ną lotnisku in Barenowi- 
cząch lądiomalo 5 samollotówi sponitowych, 

57) 

Zwycięstwo Józefa Żołądzia 
— Panna Kaziunia, ach, panna Ka- 

ziunia! Przeżegnać się! zła pokusa od- 
pędzić! Toż jest dobrych ludzi na świe- 
cie! Toż ja sam dla panny Kaziuni serce 
z piersiby wyjął i pod nóżki rzucił... a- 
by tylko... gi 

A Kazia uspokoiła się tak samo nag- 
gle, jak wybuchła, wysunęła ręce z rąk 
Michasia i powiedziała dziwnie spokoj- 
nie: 

— Dziękuję, panie Michasiu, ale ja 
pańskiego serca niegodna, niczyjego już 
serca niegodna. 

Potem odeszła między kwitnące wiś- 
nie, jej jasna sukienka zlała się w pół- 
mroku kwietniowej nocy z bielą drzew i 
znikła. Michaś pozostał sam, boleśnie o- 
szołomiony.. postał trochę i wrócił zwol 
na do świetlicowej izby. 

Tu było jeszcze weselej, bo przyszły 
dziewczęta z żeńskiego oddziału... Śmia- 
no się i przekomarzano, ktoś zaczynał 
już grać na harmonji miejskiego fox - 
trotta. 

Michaś siadł ciężko na ławie pod ok 
nem, tuż obok Dyrmy. Sekretarz oddzia- 
łu skończył już z szachami, a teraz wo- 
dził szczurzemi oczkami po strażackiej 
młodzieży, tańczącej w takt foxtrotta — 
staroświecką polkę. Potem spojrzał uko- 
sem na Michasia, zaciągnął się mocno 
papierosem i zagadnął znienacka: 

-—- Cóż panna kierowniczka? Do mie 
szkania odeszła? a?- Nadto smutna, bie- 
dulka. Musić prawda, co ludzie gadajo. 

Michaś obrócił się całem ciałem ku 
„Dyrmie: 

— Ludzie? Jakie ludzie? 
Dyrmo zląkł się Michasiowego głosu; 

i A a T T 

„ Wydawza: Stanislaw biacziewier 

nie lubił awantur, Z robioną nonszalan- 
cją rzucił z poza papierosowego dymu: 

— Różne ludzie... Ot, choć sobie i 
Abramka. 

— Wstyd, pan Dyrmo, żydziuka słu- 
chać! ' ‚ 

Dyrmo stał się surowy. 
A ty mnie nie ucz, co wstyd, co 

nie wstyd! Choć ty sobie i komendant 
strażacki, a dlatego ja gospodarz tutej- 
szy i sekretarz w urzędzie, i w gminie, 
i ciebie małym ja znał... Dlatego po pra 
wdzie powiem ja tobie, Michaśka, nie dla 
ciebie ta żonka, co inni pobawili się... 
Tyż gospodarski syn.. Komendant  Żo- 
łądź, wiadomo — pan, po miastowemu 
gada,.. po miastowemu ubrany.. i ona 
panienka... A dlatego, słyszę, spakimuł on 
jo. Nu? czego jak ten wilk szczerzysz 
się? Abramka żydziuk, a dlatego tutej- 
szym gospodarzom dobrze życzący... 1 
nie ze złości on mnie mówił, a że ja two 
jemu ojcu — kum. No? co ty? stołbun 
na ciebie naszedł? a? 

Michaś był straszny w tej chwili; o- 
czy gorzały mu, jak gromnice, a twarz 
zsiniała od napływu złej 
krzyknąć Dyrmie w oczy, że jego prze- 
klęty Abramka łże po psiemu, po żydow- 
sku... ale wspomniał na Kazię, wijącą się 
u płotu i zamilkł. Odsunął się od Dyriny 
jak mógł najdalej, skulił się w najciem- 
niejszym kącie, ręce zacisnął... myślał. 

— Ej, Kazińka! Kab* ty mianie polu 
biła! Aniby ty płakała, aniby tużyła! Na 
rękach by ja ciebie, panienkę złocistą, 
nosił, prochby ja przed twojemi trzewicz 
kami zamiatal... Aniby ty u mnie rączki 
za robotą poczerniła.. ej..., 

    

krwi. Chciał 

  

ŻÓŁTE PLAMY. 
OPALENIZNĘ 

  

„М 
Nie zważając na sezon letm arcydzieło pikanterji!! Słynna na cały Świat platynowa bion- 

dynka, rywalka Grety Garbo i Marleny Dietrych JEAN CHARLOW w 

„ZONA Z DRUGIEJ REKI 
Ceny zniżone: Na | seans balkon 25 gr., parter 54 Gr., 

wysoce pikantnym filmie 

2) „GŁOS PUSTYNI" 
rolski film egzotyczny. 

wieczor. 40 gr. 

  

„PAN“ 
Radje wiieńskie 
PONIEDZITARJEK, idnia 3 lipca 

7.00 — Czas. 
12.05 — Komcerit 

12.25 — Przegląd prasy 

12.55 — Dziennik popołudu. 
14.50 — Pirogram džzienny. 

14.55 — Plytiy, 
15.25 — Giełda roln. z 

15.35 — Słuchojwiiskio dla dzieci 
16.00 — Koncert 
17.00 — Framkeusikii 

17.15 — Piešni litewskie 
17.30 — Recital fortep. 
18,15 — Odczyt. 
18.35 — Płyty 
18.45 — Rozmaiit. 
18.35 — Audycja żolniersko - strzel. 
19.20 — Odczyt litewisk, 
19.35 — (Program na witorek. 
19.40 — Felijetom. 
20.00 — Operetka. 

* 22.25 — Wiad. spomtowe. 

22,40 — Muzylka tan, 

  

PRECIOSA 
PERFECTION 
  

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW PODMIEJSKICH 
odchodzących z placu Orzeszkowej w Wilnie 

N. WILEJKA 
Odjazd z Wilna 

od g. 7 rano (w świę- 
ta od g. 8 r.) co go- 
dzinę do 21, w dnie 
przedświąteczne i świą- 

teczne do 23. 

Przyjazd 
do N. Wilejki 

pół godziny drogi. 
od g. 8 rano (w Święta 
od g. 9) co godz. do 2i 
Ww dnie poświąteczne i 
Świąteczne do 23. 

Przyjazd do Wilna Odjazd do Wilna 
pół godziny drogi. 

  

Ostatnie dei. Niebywała SENSACJA! Humor! Napięcie! Bohaterstwo! Tempo akcji! 
w emocjonującym filmie niebezpieczeństw, emocji tajemnic pt.: 

oTAJEMREICA $EKWAK Y< 
Nad program: 3-aktowa KOMEDJA I DODATEK DŹWIĘKOWY. Ceny na i seans: balkon 25 gr., parter 54 gr. 

  

  

Letniska 
NFYPTYYWWYYWYYTYVVFYN 

Tanie ietnisko 
1 i2 pok. do wynajęcia, 
Blizko Wilna, miejsco- 
wość prześliczna rzeka 
i las tuż koło domn — 
Pokoje słoneczne ślicz- 
ne z werandą i kuchnią, 
Dowiedzieć się proszę 
w Administracji „Sło- 
wa" Zamkowa 2. 

Wileńskie Koncesjonowane 

Kursy Samochodowe 
i motocyklowe 

Zapisy i informacje zauł., Bernardyński 8 w godz. 

10 — 13 i 16 — 20 

  

  

PENSJONAT 
w _Andrzejkowie nad 
Świtezią Wandy Kul- 
wieć - Frydrychowej. 

Pokoje słoneczne wspól 
ny salon i taras, bibljo- 
teka, pianino, kuchnia 
wiejska, posiłek 4 razy 
„dziennie. Doskonała ką- 
piel, auto, dojazd z Ba- 
ranowicz lub Nowo- 
gródka autobusem. Ce- 
ny 3,50, 4 i 4,50 w za- 

1l"* Na lato 

OPANKI 12,50 

SANJAŁKI 3,60 

Najwięsszy wybór.   
z niepękającej skóry b. wygodne higjeniczne 

tylko w POLSKIEJ WYTWÓRNI GBUWIA 

eleganckie '|, buty dziur. fi” 

D.-H-go PLECIONKI 147" 

й. KONICA o 
Wilno, Wieika 30 PRUNELKI 5 

Modne pantofle ranne 
Nsjnowsze ftsony.   

  

leżności od pokoju. — 
Poczta Wałówka koło 
Nowogródka  Andrzej- 
kowo. Patronat Więzienny 

w Wilnie zwraca się 
do ludzi dobrej woli z 
gorącą prośbą o stare 
ubranie i bieliznę dla 
b. więżniów i ich ro- 
dzin. Ołlary prosimy 
skierowywać na ul.3 go 
Maja — gmach Sądu 
Grodzkiego, parte:, po- 
kój Nr 15. - 

DO WYNAJĘCIA 
duży, jasny, numeblo- 
wany : osobnem wej- 
šciem. Elektryczność, 
wanna, telefon. Porto- 
wa 8 m, 3. 

DOM-W LLA 
z 5 pokoi i weranda 
słoneczne, snche, ciep- 
łe, odremontewane, ze 
wzelkiemi wygodami i 
„ogrodem oraz 2 poko- 
jowe mieszkanie de wy- 
najęcia, Ul. T. Zana 15 
dow. się u dozorcy do- 
mu Ne 13. = 
  

  

  

MEJSZAGOŁA ka = 

"Odjazd z Wilna Przyjazd Odjazd do Wilna Przyjazd do Wilna Rožinė 
godz. 9, 14, 18. do Mejszagola OSB ЦОСЕ o g. 8. 13, 18. 

o godz. 10, 15, 19. KRBEEETREPEI ŁOT 

NIEMENCZYN Modystka 

Odjazd z Wilna Przyjazd Odjazd do Wilna Przyjazd do Wilna wykonuje tanio i ele- 
6 godz, „7; 9% 14,018, do Niemenczyna 
15, 17, 19, (w soboty |godzina drogi. 
o godz. 9). | 

o g. 7.30, 9, 11, 13 15, 
17, 19, (w soboty od g. 
9). 

godzina drogi. gancko wszelkie roboty 
kapelnsznicze — Wielka 
3 m. 16. «a 

  

    

-< — — — - 
AKWIZYTORÓW | 

energicznych i solid- 
nych, obeznanych Z 
branżą  wydawniczo - 
księgarską poszukuje - 
my. Warunki pracy bar 
dzo dogodne. Warsza- 
wa, Poste - Restante: 
„Wydawnictwo“. 

— Lekcje _ 
Pianistka, 

dobry pedagog. Prag- 
nęłsby udzielać lekcji 
muzysi lab też podjąć 
się innej pracy. Łaska- 
we zgłoszenia adreso- 
wać proszę: Warszawa, 

  

Sienna 28 m, 22 Kizi- 
miera Kałużyńska. 

  

waaAaoAnARAkkAnoWiiw Przyjmę pracę 

Kupno (przy) gospodzańwie 
wiejskiem, znam się ue 

i SPRZEDAŻ Rodowii drobiu, mle- 
RPYYYYTYYYYYTYCYCYYWO czarstwie, kuchni. Mam 

poważne referencje, 
Wiadomość; Ostrobram= 
ska 3—n woźnej szko- 
ły powszechnej, | 

JAKIEJKOLWIEK 

  

Sprzedaje się wanna 
miedziana, Sosnowa 17 
(Zwierzyniec) wskaże 

stróż. — 

- Przy przystanku Czar. Pracy poszukuje czło- 
ny Bór w sosnowym wiek uczciwy, pracowi- 

lesie sprzedzje się V, Samotny, połeckny 
WILLA z i2 pokoi; Przez osoby znane. — 
2oficyn i 2i pół ha Werkowska 30 im. Ё К& 
tasm, można działkami, 7imierz Kirjacki. 
Adres w redskcji „Sło- — 
wo“. —г Były podofice! 
-- — иподоп{,осьоыі W. 

MaAkkAkŁAŁANALANĄ 0 P., długoletnia PSE 
POSZUKUJĄ ka biurowa w dzi 

rachunkowo - kasowym, 

  

  

praktyka leśna i kand 
RE lowa, posiada dobe 

= _. Świadectwa i referencje 
poszakoje jakieįkoiwiek Ochmistrzyni pracy — blarowej, leś. 

praktyczna, zna się do- 
Skonale na kuchni i wy ekspedjenta lab inne 
robie masla, Pracowita, pracy. e 
52 Nieświeska 16—2 |yb ns wyjazd, Oferty 
jerska. —li do Red. „Śłowa* pod 

niczego, gajowege — 

Młoda, m 
inteligentna osoba go- BUCHALTER - BLA 

„ Szukuje pracy do dzie: SISTA ze znajomością 
ci lub skromnego go- buchalterji hadil., 
spodarstwa. Adres; 
łocka 52 m. 4 

przę- 
©- mysł. - fabrycznej, rol 

nej przyjmie pracę za 
minimalnem wynagr. w 

—————— Wilnie lub na prowincji 
Młody, uczeiwy Wilno, Garbarska 17 - 

chłopiec 10. 
(skończone 5 oddz. ssk 
powsz) prosi © jazą DOŚWIADCZONĄ 

kolwiek pracę, — Ądre: — wychowawczyśi —. 
Wiłkomierska Ne 117. 7 dobrym akcentem wał   

  

  

  

    

  

ŻNIWIARKI KOSIARKI, 
grabie konne oraz części zspasowe do nich 

poleca 

- |ZYGMUNT NAGRODZKI 
Wilno, Zawalna 11-a. 

OSZMIANA 

Odjazd z Wiina Przyjazd Odjazd do Wilna Przyjazd do Wilna | 
o godz. 8, 11, 14, 16, 18, do Oszmiany g. 6, 7,30, 11, 12,15, 17| .9,45, 13,15, 14,15 17.15 
tw dnie rynkowe o g. 6)|10,15, 13,15, 16,15, —| 19, 19,15 21,15. 

18,15. 20.15. 

TROKI 
(przez Landwarów) 

Odjazd z Wilna Przyjazd Odjazd do Wilna Przyjazd do Wilna 

o g. 7. 8,30, 10, 12, 14 do Trok o g. 6.20, 8, 9.30, 10,30|godzina i 20 minut drogi 
17, 18,30, 20,15 jgodzina i 20 minut dro-j12,30. 14. 15,30. 18.30. |(z Landwarowa 55 mi- 

gi (do Landwarowa 55 nut). 
minut). 

POŁUKNIA 

Odjazd z Wilna Przyjazd Odjazd do Wilna Przyjazd do Wilna | 
o godz. 6, (bez sobót) do Połukni lo g. 6.50, 10,50, 13,50|8, 12, 15, 20, 21,20 i 
7.30,1330, 15.30, 16, 10 17,10, 8.40, 14,40, 16,40]18,50, 20,10, 21, 22,10. 

17,10 18.10. 

NAROCZ 
(przez Michałiszki, Świr) "IE 

Odjazd z Wilna Przyjazd Odjazd do Wilna Przyjazd do Wiina 

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

k RAIT E YOTNON UKE 

Przemawiał do niej w myślach, jak 
nigdy nie ośmieliłby się głośno. Opowia- 
dał jej o swojej miłości wiernej i wy- 
trwałej, odrzuconej i pogardzonej i sa 
memu dziwnie było, że tak bardzo cier- 
pi. 

Jedna dziewczyna, a dolę zagrodziła 
i on niby ptak postrzelony bije się w mę 
ce i nic na ulgę wymyśleć nie może... 

Nagle, dziewiątą falą, tą najmocniej- 
szą, nachłynęła nienawiść! Zaciekła, nie- 
ubłagana, odrazu wszechpotężna, — nie 

nawiść do krzywdziciela! Kt6ž on był, 
ten komendant, dotychczas Ukochany? 
Podlec, co szczęście Michasiowe naumy 
ślnie w błoto wdeptał,, ot, tak, mimocho 
dem, bez żadnej dla siebie samego ko- 
rzyści! Komendant! Wziął, co chciał, pra 
wem mocniejszego, a sam poszedł dalej, 
ważny i niedosiężny. 

Michaś zaciskał pięści w bezsilnej pa 
sji. Zdusiłby za gardło, kołem przez łeb 
zwalił, albo siekierą... Niechby krew czer 
wona trysnęła szeroko, niechby zalała 
tamte czarne oczy... twarde, mocne, wy 

dające rozkazy... Jakiż to rozkaz był na 
dzisiaj? Odprawa! W zmąconym mózgu 
Michasia zamigotał jasny punkt. Toż to 
dziś, za parę godzin odprawa! A do Za 
lesia ośm kilometrów! Ledwo zdąży 
zajść na piechotę! 

Pot zimny oblał go na myśl o spóź- 
nieniu. Odruchowo, przyzwyczajeniem, 
wrośniętem już w krew porwał się i sprę 
żył służbiście. Jakby aż tu doleciały sło- 
wa komendy, strażak Michał Kunicki 
przyjął należną postawę, odrzucił daleko 
swój ból i zabrał się do drogi. 

Zamienił parę słów z prezesem Ara- 
simowiczem, pożegnał oddział głośnym 
okrzykiem: cześć! wyszedł ze świetlicy i 
wsiąkł w wiosenną noc. 

Drogą polna, jeszcze tu i ówdzie 
grząska, wiodła przez nieźle podrośnięte 

     

      
żyta. Zielone piórka przyszłych 
kołysały się z cichutkim szelesteni... 

kiosów chał jakiejś kwaśnej uwagi i odszedł na 

póź bok, w najc:emniejszy kąt. Odepchanął 
ny, ubywający księżyc jeszcze nie wze- niecierpliwemi burknięciami przyjaciel 

szedł, więc rosa nie lśniła i całą prze- Skie zagadywania kolegów. 

polną wypełniał strzeń 
mrok. 

Z głębin tego ciepłego wilgotneg 

mroku nadlatywały raz po raz ostre krz 

ki jakichś nocnych ptaków. Lelek - ko 

zodój musnął prawie czoło Michasia 
przepadł w olchowych zaroślach. Żab 
grały gdzieś bardzo daleko; sennie, 
sowa hukała ustawicznie, po Michasi 

wej, prawej ręce, jakby leciała z nim r 

szary matow 

zem, niewidzialna w przydrożnych zaros ini rękami 
lach. ; 

Całe szczęście, że nie było cicho 

szalał z cichości. I tak ściskanie w gai 
dle i ból w piersiach powróciły natych- 
miast, gdy znalazł się sam w polu, a ci 

żkie myśli towarzyszyły uparcie, czają 

się po rowach przydrożnych, wychylają 

się z za każdej krzywej wierzby, wykrz 
wiając się z za każdego płotu. 

Chwilami jęczał Michaś na głos, z b 
lu, a chwilami brała go pokusa rzuci 
się twarzą do ziemi, na chłodne, zielon 

żytnie źdźbła, pozostać tak sam na sam 

tej 

nocy wiosennej, boby Michaś chyba o- 

y Nie miał serca do rozmowy, musiał 

skupić siły, uzbroić w wytrzymałość, że 

o by móc stanąć oko w oko z komendan- 

y tem okręgu. : 
1 W dużym pokoju, słabo oświetlonym 

j nattową lampą: pod zielonym  klosz:m 
y szklanym, sześciu oddziałowych czekało 

j przyjazdu Żołądzia. Matka gospodarza, 
o- pani Kupściowa, niewiasta lat Średnich, 

a ubrana z waszecia, grubemi spracowane 
nalewała herbatę w grube 

szklanki i nakładała plasterkami bo :zku 

grube kromki czarnego chleba. Skarżyła 

się przytem | Baranowskiemu, którego 

„ miała najbliżej, piskliwym i * cienkim gło 

sem. 
ę Skarżyła się, że niczem więcej poczę 
c stować nie może, bo przednówek... i wo 
c góle ciężko, a dziedzic z wypłatą pensji 
y zalega... Ale może panowie komendanci 

wybaczą? może zjedzą ten chleb czarny, 

6 z dobrego serca podany? Baranowski zer 

ć kał łakomie na kopiaste talerze kromek 

e chlebnych i zapewniał, że zje. | = 

Więc pani Kupściowa ustawiła swój 

ze zwierzem i ptakiem polnym, z noc- poczęstunek na szarym Inianym obrusie 

nym wiatrem nad głową... Ale szedł cia 
gle naprzód, bo taki miał rozkaz 

24. ы 
Odprawa była wyznaczona w miesz- czął zapraszać do stołu i 

kaniu rządcy majątku Zalesie, ojca załe- li prędko, zanim komendant 

w skiego komendanta. Rządca mieszkał 
domku osobnym, dzikiem winem gęst 
zarośniętym, ta uboczu stojącym. loch 
dziło się doń przez park, wprost od dr 

wysunęła się bezszelestnie. 
Jej syn, młody chłopak, o ściągłej, ro 

mantycznie - melancholijnej twarzy, po- 
naglić, by jed 

przyjedzie. 

Dla komendanta miała być osobna kola- 

o cja, jako że obiecał zanocować. Młody 

o Kupść wysuwał się raz po raz przez Sień 

o do przeciwległej kuchni, widocznie na 

m1 

gi, ominąwszy główny dziedziniec dwar- narady z matką w tej materji. 
ski... niczyjej uwagi nie zwracając 

Michaś zameldowat się ostatni reion 
wemu Baranowskiemu, sprawdzajączmu 
z namaszczeniem listę obecności. Wysł 

З 

gicrwa „SŁOWO 

Rupejko pił zwolna herbatę z wyra- 

о zem twarzy poważnym i  skupioliym, 

1 między jednym łykiem a drugim, tłuma- 

ucząc coś komendantowi wsi Lipnie. Dzi- 

—— skim poszukuje possćy, 
Poszukuję przy dzieciach.  Powia- 

įskiejkolwiek pracy, -- 53, Świadectwa. Dqtra. 
Znam _ gospodarstwe WSkiego 12 m. 3. 
wiejskie. Znam dobrze 
kuchnię, mogłabym sią 
zająć domowem gospe 
darstwem albo pilno- 
waniem mieszkania. Wy 
magania najskromniej- 
sze. Świadectwa i rełe- do Redakcji „Słowa, 
rencje poważnych osób, pod „Młody* 
Ul. Bskszta 11 ш. З.А — — — — — — — 
— 

Były urzędnik 
pocztowy, pisze na ms- 
szynie poszakuje ре- 
sady biurowej RZE 
jenta lub fatiefź. er ty 

    

siejszą odprawę w dużym stopniu uwa- 
żał za swoje dzieło. Czuł się niejako pa- 
wołanym na zastępcę wodza, ku wyraż- 
nemu niezadówoleniu rejonowego Bara- 
nowskiego. 

Michas wziął swoją szklankę, wypił 
chciwie, duszkiem, aż usta puparzji i 
wrócił na ławę pod ścianą. Drżał na myśł 
ze zaraz przyjedzie komendant okięgu i 
pragnął, by to się stało jak najprędzej. 
Zdawało mu się, że niech tylko zobaczy 
Żołądzia—coś się w nim skończy, tak, 
albo tak olbsóci, ale nie będzie więcei nie 
zu.śnego bolu w piersiach. : 

_ Zaturkotała bryczka i Kupšč, potrą 
trącając obecnych ludzi i porozstawiane 

steiki, wypad: do sieni. Po chwili wszedł 
stamiąd Żołądź z nieodstępinym  Songi- 
nem ża plecami. Wszedł sprężystym woj 
skowym krokiem, powitał go zgodny ru- 
inci prężących się na baczność oddzia?» 
wych. Żołądz, przyjmując raport Bara- 
nowskiego, obleciał bystrem spojrzeniem 
twarze obecnych. Wszystkie były ku nie 
mu zwrócone, uine i 
jące. 4 

Żołądź edniósł wrażenie, że czegokał 
wiekby zażądał od tych ludzi, — stanie 
się. Nawet gdyby żądanie byfo najdziw- 
uojsze i najtrudniejsze. Wychował ich 
sobie ciężką kilkuletnią pracą i miał w 
ręku, jak sprawne, posłuszne narzyuzie. 
Podniósł głos i przemówił do nich: 

— Strażacy! Żądam dziś od was wy 
siłku, przechodzącego miarę zwykłej, ce 

dziennej pracy. Nie wątpię, że tego wy- 
siłku dokonacie. Dzięki informacjom od- 
działowego Rupejki wiem, że banda Ko- 
rolonka planuje napad na dwór Lipnie. 

Udaremnimy ten zbrodniczy zamiar. 
Dokonamy tego my, Straż Graniczna, 
własnemi siłami. Pokażemy, «co potrafi- 

my i czego jesteśmy warci. 

ASSR NS EEEE R S INIT III T A III INC III у” 

Redaktor w,/z Witold Tatarzyst» 

  

spokojnie oczeku- |


