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Duży sukces dyplomacji sowieckiej Parsz, Piłsudski w Wilnie 
konferuje z ministrem Beckiem 

Wczoraj został podpisany nowy akt 

o określeniu napastnika, który podpisały 

trzy państwa Małej Ententy, Turcja i 

SSSR oczywiście. Tekst tego  traktaiu 

jest taki sam, jak tego z onegdaj. Dla- 

czego więc są dwa akty, a nie jeden? 

Czy dlatego, aby tem silniej uwydatnić, 

że jedyną ich organizacyjną klamrę po- 

między sobą stanowi osoba — że się tak 

wyrazimy —— związku socjalistycznych 

republik rad?. 

Pakt czterech był dla nas nieprzyjem- 

ny, jakkolwiek niewiele co zmieniał w 

ewnętrzno - europejskich stosunkach. 

Przed paktem czterech nad Ligą Naro- 

dów górowała hegemonja trzech państw: 

Francji, Anglji i Niemiec. Żadna kwestja 

nie mogła być przez Ligę Narodów roz- 

strzygnięta, ani załatwiona bez uprzed- 

niego uzgodnienia między sobą przez 

ministrów tych trzech państw. Po pakcie 

czterech Włochy dostały się do rzędu 

mocarstw decydujących. 

Jeśli więc pakt czterech przedstawiał 

dla nas, jako dla Polaków, pewne nie- 

dogodności i niebezpieczeństwa, to je- 

nak dla nas, jako dla Europejczyków, 

mieścił лу sobie duże korzyści. Był ak- 
tem organizującym Europę na wewnątrz, 

wzmacniającym stanowisko krajów euro- 

pejskich _ zarówno 

SSSR. Trzeba zaś pamiętać i trzeba ro- 

zuimieć, że Polska jest zbyt wielkim kra- 

jem w Europie, aby mogła się wyrzec 

odpowiedzialności za losy naszego kon- 

tynentu, losy naszej cywilizacji. Pisząc 

taki aforyzm, nie mamy na myśli wzgię- 

dów moralnych. Polska jest poprostu 

zbyt wielkim krajem europejskim, aby 

nie miała się liczyć z tem, że to, co za- 

szkodzi Europie, zaszkodzi nam, zwycię- 

stwa Europy są nąszemi zwycięstwami. 

Jak trzeba było usunąć szkodliwe 

strony paktu czterech? Fatum, czy prze- 

kleństwo zawisło nad polityką polską, 

ale fatum, z którem liczyć się musimy. 

Nie możemy jednocześnie prowadzić po- 

jlityki antyniemieckiej i  antysowieckiej. 
Polityka antyniemiecka popycha nas w 

|ramiona Sowietów.łNa przyjaźń jednego 

z tych państw muimy się zdecydować. 
"Innego wyjścia nieqha. 

Proponowaliśmy] pokojowe współży- 
cie z Niemcami, nifj] dlatego zresztą, aby 

prowadzić politykęjj antysowiecką, lecz 
dlatego, aby wyjgk z upakarzającego 

stanu państwa zagjfbżonego. Roku ze- 
szłego ogłoszone zjłstały rewelacje o ii- 

lopolskiem stanowijłku min. v. Papena. 

Odpowiedzielišmy Hna to podpisaniem 
„paktu о nieagresji B Sowietami. W roku 

bieżącym Hitler pofzynił nam daleko idą- 
ce deklaracje. Odjpowiedzieliśmy na to 
„Świętem morza”,jwołaniem, że jesteśmy 

zagrożeni, poto, ły w kilka dni po- 
tem święcie morjzą przyjmować gdań- 

szczan, którzy fresztą nadal deklarowali 
się po linji fildhpolskich oświadczyn Hit- 
lera, poto, aby ludziom jeszcze brzmiały 
okrzyki w uszach, że jesteśmy zagrożeni, 

kiedyśmy podpisywali sowiecki pakt, c- 

kreślający napastnika. To „święto mo- 
rza“ chyba dlatego było urządzane, aby 

w liczbie państw, które na inicjatywę D. 
Litwinowa przystały, Polska znalazła się 
w charakterze możliwie „Zagrožonego“ 

państwa, co oczywiście osłabia tyłko na- 

sze stanowisko i wobec współpodpisu- 

   

   

   

    

   

jących i wobec tych, którzy nie podpi- 

sują. 

Z Niemcami, czy z Rosją — oto jest 
pytanie. 

Szukając porozumienia pokojowego z 
Niemcami, nie potrzebujemy się wyrze- 

kać naszego sojuszu z Francją. Przeciw- 

nie, pokojowa współpraca z Niemcami 
byłaby tylko jego uzupełnieniem, 
współpraca polsko - niemiecko - iran- 

cuska byłaby kamieniem węgielnym po- 

koju w Europie. 

Czy pakt Sowiecki 
pokojowy? 

Są tam momenty, które mogą wywo- 
łać wielkie trydności i bardzo łatwe za- 

drażnienia przy minimum woli w tym 

kierunku. Oto ustęp 0 bandach, go- 
tujących się do wtargnięcia na cu- 

a 

jest istotnie tak 

wobec U.S.A., jak liśmy SSSR przy podpisywaniu 

dze terytorjum  zabarwia cały ten 

pakt na szczególny, sowiecki spo- 

sób, zabarwia na czerwono. Nie- 

dawno, jeszcze przed dwoma la- 

ty, prasa sowiecka oskarżała Polskę 

że się na naszem terytorjum takie bandy 

wylęgają. Było to oczywiście 

stwem, ale wiadome jest, że we Francji, 

w Niemczech, w Jugosławji istnieją or- 

ganizacje białorosyjskie. Prawda, mamy 

za sobą precedens francusko - sowiec- 

kiego paktu o nieagresji, w którym był 

przepis podobny, a jednak nie miał on 

żadnych złych skutków dla emigracji ro- 

syjskiej, której, jak władomo, we Fran- 

cji jest najwięcej. Temniemniej ten ustęp 

o bandach ma w sobie coś zagrażającego. 

Drugi moment niepokojący, to azja- 

tycki charakter paktu. Afganistan, Persja, 

Turcja. To są wszystko punkty 

brzmiałe możliwościami kolizyj, spotkań, 

niespodzianek. Przecież Afganistan od 

1880 r. był pod protektoratem Anglji, 

Persja układem w 1907 r. była podzielo- 

na na sferę wpływów pomiędzy Anglją a 

Rosją. Turcja... Turcja z przed wojny by 

ła wszystkiem, tylko nie domeną wpiy- 

wów dyplomacji rosyjskiej. Być może 

znajdą się u nas publicyści, którzy każą 

się domyślać, że to my, Polska, kierowa- 

„pod 

przewodnictwem komisarza Litwinowa', 

— jak mówi tekst naszej urzędowej a- 

gencji telegraficznej — paktów o defini- 

cji napastnika. Być może każą nam się 

domyślać, że jak ten mały chłopak pro- 

wadziliśmy niedźwiedzia, za łańcuszek 

przytwierdzony do żelanego Kółka w no- 

oszczer- 

na- 

sie. Ак РРа tio, sie d 

magis amititia veritas. 

Pakt wczorajszy i onegdajszy wskazują 

na ogromne wzmożenie się dyplomaty- 

cznego stanowiska Rosji Sowieckiej. Na- 

wet za Aleksandra Ill-go Rosja Cesarska 

marzyć nie mogła o takim  zasię- 

gu wpływów. Ponieważ jednak ta Rosia 

Sowiecka to nie żadna Rosja, to idea 

płomieniejąca, to kościół w żarze ideo- 

wym, wałczący ©0 prozelitów — więc 

konstatowanie tego faktu musi budzić w 

nas różne refleksje. 

Wreszcie trzeci moment, który niepo- 

koi w tym pakcie. Oto zawarły, oto przy- 

gotowały jego podpisanie niewątpliwie 

dwa państwa, to jest SSSR i Polska. Z 

tych dwóch państw SSSR kieruje się, je- 

żeli nie fałszywą, to bezwzględnie przez 

siebie przesadzaną (także z wewnętrz- 

nych względów) obawą przed tak zwaną 

interwencją, a Polska kieruje się rów- 

nież przesadzoną i również częściowo 

ze względu na stosunki wewnętrzne prze 

sadzoną obawą przed agresją niemiecką 

na Pomorze. 

Trzeba zupełnie na znać SSSR, nigdy 

tam nie być, aby w zastosowaniu do 

niego używać wyrazów: rosyjskość, sło- 
wiańskość. Ale oto już w kilka godzin 

po podpisaniu tych paktów pisze się o 

„nowej orjentacji państw słowiańskich ". 

Przy szyderczym uśmiechu panów & 

Kremla powstanie zapewno jakiś mit 

neo-panslawizmu, jakiś bolszewjo - sło- 

wianofilizm eseseser-ignorantów. 

Jesteśmy temu wszystkiemu 

sercem przeciwni. Cat. 

całem 

WILNO. — Pan Marszałek Józef Pił- 

sudski przybył we wtorek dnia 4 lipca 

o godzinie 18-ej z Pikiliszek do Wilna 

i zamieszkał w pałacu Reprezentacyj- 

nym. 

  

WILNO. — Dziś spodziewany jest 

przyjazd do Wilna p. Ministra spraw 

zagranicznych pułk. Becka, który złoży 

. Marszałkowi Piłsudskiemu sprawozda 

nie z aktuałnych spraw, dotyczących po 

lityki zagranicznej. 

| DZETTSPSEZ O SEOROIE PE ZZOWDZOZDCZ 

Niemcy i Polska przed Ligą Narodów 
SKARGA POLAKÓW ŚLĄSKICH 

GENEWA PAT. — Związek Polaków z Nie 
mieckiego Górnego Śląska zawiadomił sekre- 
tarjat generalny Ligi Narodów o petycji, którą 
wniósł na podstawie art. 149 konwencji górne- 
śląskiej do przewodniczącego komisji miesza- 
nej w Katowicach p. Calondera. Petycja ta 
dotyczy spisu ludności w Niemczech i powo- 
łuje się na tajny okólnik niemieckich władz ad- 
ministracyjnych, które połeciły władzom lokal- 
nym wydanie urzędnikom spisowym zakazu 
wpisywania wszystkich osób, które nie mówią 
polskim językiem literackim (Hochpolnisch) — 
jako osoby, których _ językiem macierzystym 
jest język polski. Funkcjonarjusze spisowi win 
ni w tym wypadku wpisać jako język macie- 

  

PARYŻ PAT. — Korespondent „E- 

cho de Paris" donosi z Londynu, że w 

czasie najbliższym mają być podpisane 

pakty o nieagresji między Rosją a pań- 

stwami Ententy i analogiczne do tego 

paktu umowy między Turcją a jej sąsia- 

dami: Grecją, Bułgarją, Rumunją i ш- 

gosław ją. 

Komentując podpisanie konwencji, — 

dziennik przypuszcza, że zbliżenie mię- 

dzy Sowietami a państwami Małej Enten 

ty spowodowane zostało przedewszyst- 

kiem stanowiskiem Niemiec i słynnym 

memorjałem  Hugenberga. W rezultacie 

nastąpi może zupełnie nowa orjentacja 

państw słowiańskich. 

LONDYN PAT. — Agencja Reutera 

donosi, że w dniu 4 bm. podpisana zo- 

stała w Londynie przez przedstawicieli 

ZSRR, Czechosłowacji, Rumunji, Jugosia 

wji i Turcji konwencja, określająca po- 

jęcie napastnika. 

Konwencja ta posiada to samo brzmie 

nie, jak konwencja podpisana wczoraj 

przez przedstawicieli 8 państw. Rumunja 

podpisała więc konwencję, określającą 

pojęcie napastnika, po raz drugi, tym ra 
zem jako członek Małej Ententy. Turcja 

przyłączyła się do nowej konwencji, któ 

ra w przeciwieństwie do podpisanej 

wczoraj i ograniczającej się tylko do 

państw sąsiadujących z ZSRR, jest do- 

stępna dla wszystkich. 

WYJAŚNIENIA LITWINOWA 

LONDYN PAT. — W deklaracji, do- 
tyczącej podpisania w dniu wczorajszym 
konwencji o nieagresji, Litwinow wyjaś- 
nił, że ponieważ przyjęcie tekstu, zapro- 
ponowanego w komisji ogólnej konteren- 
cji rozbrojeniowej stało się nader pro- tą 
blematycznem, postanowiono włączyć de 
finicję nieagresji do konwencji między о- 
graniczoną liczbą państw, tak, ażeby in- 
ne państwa mogły się do niej przyłączyć 
lub pójść za naszym . Pomyś 
lałem naprzód o naszych sąsiadach. 
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Echa polskiego przyjęcia w gdańskiej prasie 
GDAŃSK. PAT. Cła prasa gdańska 

podaje w pełnym tekscie  pnzemówiienia 
ministra skarbu ' oraz puiezy- 
denta Senatu gdańskiego  Rauschninga, 
wygłoszone n: wezorajszyjch  bankietach, 
zamieszczając rdwiież fotografję z poby- 
tu przedstawicieli Senalłuw Warszawie. 

W zwiiądkiu z wilzy(tą wamszawską. „Der 
Danziger Vionposien“, organ marodawych 
socjłilisttów, po silwlierdzeniu, że osiąg- 
mela ona swój cel pod każdym wzglę- 
dem, zaznacza, że wizyjła Senatu gdań- 
skiego, Kkltóra mastąpiiła: kirótlko po obiję- 
cu wilłałdzy, została w: poskildh kołach mzą- 

dowych przyjęta z uznaniem. Naród pol- 
ski — pisze dziennik hiłllerowski — zna- 
my jest ze swej kurtiuazji, gościnności i 
upanzejjmiości. Tnzeba. przyznać — — „pisze 
dalej orgam  marodołxio — 
my, że pnzyjęcie, którego doznali. sidłrń- 
szczanie było pod każdym względem nie 
do prześcigmięcia. Co prawdai był to tylko 

zumiemia, kitóre będzie (trudne do osiąg- 
mięcia, Nibziliczone kwestje sporne Iktóre 
będą omtiwiane, mają dla żywotności! 
wolnego miasta  decyjdłujące zmaczemie. 

„Danziger Neuste Nachrichten“ pisze: 
że пйдуй@  warszawisika  spolwodowr.ta 
stwtierdzenie obopólniej dobrej woli do 
misumięcia. mieporozumień. które zaczęły 
się ujawniać w: stosunkach między Pol- 
ską a Gdańskiem. Pismo zazmkicza daeij, 
że priezyjdenki Ranschniinę mówił na kon 
ferenicji prasowej bez przygotowiamia, 
dlatego 'też przemówienie to  odznaczało 
się mezuciem serdeczności i! szczeności. — 
Wizyta wawszawskh pozostawiła: madzwy- 
iczalj głęboki ślad, otwierając mową 
epokę iwi stosunkach polsko - gdańskich. 
Zamdwmo w Polsce, jak w Gdańsku Tud- 
mość ma u4:sadnioną nadzieję, że ostre ma- 
stroje wymażame w stiosumkach polsko- 
gdańskich znikną — ustępując miejsca 

wioli do mozstirzygnięcia rozmai- szczerej 
wstęp do zrealizowamia fakiłycznego poro- tych trudności. 

х į 
  

rzysty „polsko - gėornošsląski“. (Oberschlesisch- 
polnisch). Władze zastrzegły sobie sprawdze- 
nie wszystkich danych, dotyczących tej spra- 
wy. 

Związek Połaków uważa powyższe zarzą- 
dzenia władz niemieckich za sprzeczne z po- 
stanowieniami konwencji genewskiej. 

SKARGA NIEMCÓW POZNAŃSKICH 

HAGA PAT. — Do Trybunału haskiego 
wpłynęła skarga niemiecka w sprawie stosowa 

nia reformy rolnej w Poznańskiem i na Po- 
miorzu., Posiedzenie publiczne w tej sprawie od 

będzie się 11 bm. 

Litwinow dodaje, że konwencja oraz 
inne układy, jakie mogą być podpisane, 
nie eliminuje z porządku dziennego kon- 
wencji rozbrojemowej propozycji sowiec 
kiej, dotyczącej ogólnego przyjęcia deii- 

nicji napastnika. Podpisana wczoraj kon 
wencja — zaznaczył Litwinow — ustali- 
ła pokój między narodami, liczącemi zgó- 
rą 200 miljonów mieszkańców. 

GŁOSY PRASY 

Polskie ajencje prasowe podają cały szereg 

głosów prasy o konwencji sowieckiej i sąsia- 

dów. Kilka jest rzeczywiście pochwalnych i 
przychylnych jak lewicowego „Popułaire* „lub 

rządowego rumuńskiego „Adeverul“. — Już 

„L'Oeuvre* woli pisać o geogralicznych spe- 
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PRZEDSTAWICIELE W. M. GDAŃSKA 

W WARSZAWIE 

  

Wczoraj rano przybyli do Warszawy: pre- 
zydent Senatu w. m. Gdańska dr. Rauschning 
i wiceprezydent oraz senator do spraw wew- 
nętrznych dr. Greiser w towarzystwkie kiiku 
urzędników Senatu. 

Na zdjęciu naszem widzimy powitanie go- 
ści gdańskich: prezydenta Senatu dr. Rauschnin 
ga (1) i wiceprezydenta dr. Greisera (2) przez 
Komisarza Generalnego R. P. dr. Papee (3) i 
p. ministra dra Zarzyckiego (4). 

  

cjalnościach konwencji raczej, niż o jej polity- 

cznym sensie, a genewski „Journal des Nati- 

ons*, kłopota się raczej tylko o to, w jakie 

formułki międzynarodowe wstawić świeżo pod 

pisany akt. 

Zupełny brak głosów prasy niemieckiej, 

włoskiej i angielskiej, bardzo powierzchowne 

i częściowe zdania francuskie, sprawiają wra- 

żenie, że dokonano tu pewnej „selekcji* i że 

polskie ajencje prasowe cytowały tylko te gło 
sy prasy obcej, które dla naszej konwencji z 

Sowietami były przychylnie lub choćby obojęt- 

nie nastawione. Trudno tego rodzaju politykę 
uważać za szczęśliwą. lm więcej światła pad- 

nie na zawarfą konwencję, tem — przynaj - 
mniej naszem zdaniem — lepiej tylko być mo- 

że. 

  

Porozumienie polsko-gdańskie 
Oto, co pisze prasa hitlerowska: 

BERLIN PAT. — Organ hitlerowski 
„Voelkischer Beobachter“, pisząc o wi- 
zycie dra Rauschninga w Warszawie, pi- 
sze, że wizyta ta może stać się wstę- 
pem do nowego rozdziału historji stosun 
ków polsko - gdańskich. Droga do tego 
prowadzi — zdaniem dziennika — tylko 
przez lojalne wypełnienia umów, normu- 
jących stosunki między Gdańskiem a 
Polską. 

GDAŃSK PAT. — W dniu 4 b.m. po kon- 
ierencji prasowej w Gdańsku prezydent Sena- 
tu dr Rauschning przyjął tutejszych przedstawi 
cieli prasy zagranicznej, podkreślając, że cel 
podróży warsz. osiągnięto w całej rozciąg- 
łości, Nie chodziło przytem o właściwe rozpo- 
częcie zamierzonych rokowań, lecz o stworze- 
nie atmosfery, usuwającej stan nieporozumień. 

Dalej p. Rauschning zaznaczył, że nietylko 
władze polskie, lecz także i publiczność wita- 
ła uprzejmie gości gdańskich. W dalszym cią- 
gu swych wywodów p. Rauschning oświadczył 
że zarówno wojsko, jak i policja polska zrobi 
ły na przedstawicielach Senatu dodatnie wra- 
żenie. 

Wkońcu stwierdził on raz jeszcze, że wizy 
li Senatu, która stworzyła moż 

wóść wszczęcia bezpośrednich rokowań speł- 
niła oczekiwania i nadzieje władz gdańskich. 
Rozpoczęcia rokowań spodziewać się należy w 
najbliższym czasie. 

* * + 

Cztery lata temu w Niemczech o ko- 
nieczności pokojowego współpracowania 
Gdańska z Polską pisały nie mające żad 
nego echa organa pacyfistyczne, być mo 
że blisko stojące tych czy innych dyspo- ę 

zycyjnych funduszy. Dziś proklamuje tę 

konieczność nietylko wielki organ anty- 
polski, nietylko reprezentujący poglądy 
kilkunastu zgórą miljonów ludzi, ale i 
"organ Świeżo utrwalonego reżymu. Zda- 
je się, że różnicy tej Czytelnikowi komen 
tować nie trzeba. 

P. Rauschning mówił czułe słowa nie 
tylko w Warszawie. To, co w Gdańsku 
powiedział p. Rauschning, to były nietyl- 
ko niesłychane (w dosłownem tam zna- 
czeniu) komplementa o polskiej policji i 
polskiem wojsku w ustach hitlerowca, to 
było znowu powiedzenie o stworzeniu at 

mostery porozumienia, która dokonać ma 

zbliżenia gospodarczego Polski i Gdań- 
ska. Gdyby w ostatnich wyborach do 

Sejmu gdańskiego zwyciężył nie hitlero- 
wiec, a najskrajniejszy pacyfista, to mo- 
żemy być pewni, że jego mowa i jego do 
polityka byłaby w stosunku do Polski 

bardziej hitlerowska, niż polityka tego 
hitlerowca. 

W Polsce istnieje najpełniejsza w sto 
sunku do Niemiec nieufność. — Na wy- 
stęp Rauschninga, gdyby był występem 
socjalisty, patrzanoby z entuzjazmem nie 
mai. Ponieważ jest inaczej, nie wiem czy 
nie patrzy się dziś z niewiarą. A tymcza 
sem to wszystko jest bardzo proste: Nie- 
mcom chodzi nietylko o ożywienie gospo 
darcze Gdańska, którego wojna celna z 
Polską podkopała gorzej niż kryzys. Nie- 
mcom chodzi przedewszystkiem — i 10 
wygląda napozór na paradoks — i o to 
by granica polsko - niemiecka była mo- 
żliwie najmniej dotkliwą. Dlaczego Niem 
com o to dziś chodzi? Chodzi dlatego, 
że polityka prosowiecka Polski od cza- 
su paktu o nieagresji z Sowietami aż do 
ostatniego zgrupowania się przy Rosji, 
jest polityką ogromnie dla dzisiejszych 
Niemiec nieprzyjemną. W Niemczech wie 
dzą, że politykę tę dyktowała presja nie 
miecka na nasze granice zachodnie, jak 
presja antysowiecka w Niemczech stała 
się tą jedyną siłą, która Rosję popycha 
do zacieśniania węzłów przyjaźni z Pol- 
ską czy Łotwą. Niemcy chcą i muszą 
wykazać, że współpraca polsko - nie- 
miecka nie jest antytezą programu hitłe- 
rowskiego. W tym sensie mówił Hitler, 
w tym sensie otwiera „nową erę Gdań- 
ska“ Rauschning. Polityka ta mogłaby 
e polityką wielkich dla Polski korzyś- 
ci. Ale przychodzi w momencie, gdy 
wchodzimy w orbitę sowieckiej polityki 
zagranicznej jeszcze wyraźniej, jeszcze 
głębiej, gdy odpowiadamy na nią  lon- 
dyńską konwencją Litwinowa... K.P. 

48 osiwobodzicikla 

Ż.5.R.R. rozszerza swój pakt o nieagresji 

Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń 
co do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie n-ru dowodowego 20 „Par. 

  

TELEGRAMY 
SENATOR WIELOWIEYSKI 

W PARYŻU 

PARYZ, (PAT. W, dniu 4 b. m, odbyło 

się zebraniie grupy parliamentarmej fnn- 

cusko - polskiej pod przewodnictwem po- 

sła Bibie, wiceprezesa komisji spraw 
zagranicznych lzby, ma którem obecny 
był członek zanządu grupy parijtmentiar- 
mej polsko - francuskiej sen. Józef Wie- 
lowieyski. 

sOdkzyt wygłosił pos. Guemut, radykał 
socjalny, mili niczący komisji — 
sprawi zagranicznych Izby, o zaganieniu Po 
mionza, referując tezy polską i miemiec- 
ką w idobitny sposób podkireśl:jąc suwe- 
menność Polski nad temi ziemiami. 

Po itym  refemalcie dlluższe przemówie- 
mie wygłosił sen. Wielowieyski, Przemó- 

.wiienie tło wzbudziło wśród licznie zebra- 
nych posłów: i senatorów duże zaintereso- 

wanie, 

Interesującą  dyskusję zamkinelo qmze- 
mówienie prezesa Bibie, który, areasu- 
mował poglądy móweów, podkreślające 
'zmaczenie komiaktów między parlamenita- 
rzystami framcuskiimi i polskimi 

KRÓL POLSKI NA OBCYCH ZNACZ- 
KACH POCZTOWYCH 

(WIEDEŃ. PAT. Jak słychać, poczta 
anusitrjacka zamierza wydać a okazji zja- 
zadu katolików. miemiedkich serię nowyjch 
zmpiczików, poeztowych Na zwa z tych 
zmaczków zamieszczona. będzie podobizna 

Wiednia kmóla Jama So- 
bieskiego. 

SOWIETY SPRZEDAJĄ KOLEJ 

TOKIO. PAT. Ambasada sowiecka w 

Tokio ogłosiła memorjał według którego 
rząd sausliedki gotów: jest sprzedać swe 
prawa do Kolei (wsehodnio — chińskiej 
państwu Mandżuko za 210 milijonów 
złotem. 

PROCES STERYLIZACYJNY 

WIEDEŃ. PAT. W toczącym się w Gra- 
cu procesie o sterylizalkcję mężczyzn za- 

pt dis "wyrok - uwalniający . głównego 
ostkawżonego Piotra  Ramusa ii współoskan- 
żonych od winy: i kary. 

TAJEMNICZY ZAMACH 

BUDAPESZT. PAT. W miejscowości 

Potreie, +M komiitecie Zala, wskutek  ek- 
splozji bomby podrzuconej przez niezna- 

nych sprawców wybuchł wielki pożar. 
Spalilo się 25 domów mieszkalnych oraz 
iiezne zabudowania. W: agniu  znalaźło 
śmierć 4 strażaków i jedna kobieta. 13 
osób jest ciężko rannych. 

NA KORTACH W WIMBLEDON 

LONDYN. PAT We włtonek, w dalszym 
ciągu ówierófinałowych rozgrywek o mi- 
strzosłiwo pań w tumnieju tw Wimbledon 
Round odniosła zwtycięsiso nad Włoszką 
Valerio ii reprezentować będzie Wielką 
Bryftanję w półfinale. Niemka Krahwinkel 
niespodziewamie pokonała Angielkę Seni- 
ven 6:4; 3:6; 6:2, W półfinale walczą 

zalem panie: Round, Kmahwinkel, Willis, 
Moody. 

W wpmiku gier pojedyńczych panów 
do półfinału doszti: Oochet, Vinies, Cnaw- 
ford i Salioh. 

Złoty polski zamiast dolara 
podstawą rozrachunków polskich kolei 

z Niemcami i Rosją Sowiecką 

Jak się dowiaduje agencja „Iskra“, na kon- 
ferencji między ministerstwem komunikacji a 
zarządem kolei niemieckich, strona polska za- 
proponowała wobec wahania się kursu dolara 
Stanów Zjednoczonych, aby w miejsce dolara, 
na którym dotychczas opierały się rozrachunki 
w komunikacjach międzynarodowych wprowa- 
dzić jako podstawę rozrachunków, wynikają- 
cych z ruchu komunikacyjnego między Polską 
a Niemcami — złotego polskiego. Propozycja 
powyższa została przez zarząd kolei niemiec- 
kich przyjęta. W ten sposób Polska uniknie 
strat ponoszonych przez koleje połskie na sku- 
tek wahań kursowych dolara w czasach ostat- 
nich. 

Również w rozrachunkach kolejowych pol- 
sko-sowieckich ministerstwo komunikacji uzys- 
kało zgodę strony sowieckiej na wprowadzenie 
w miejsce dolara stałej jednostki taryfowej. — 
Dzięki temu czynne saldo polskich kolei państ- 
wowych we wszystkich komunikacjach z ZSRR 
będzie wyrównywane w złotych polskich. 

Zastosowanie złotego polskiego jako pod- 
stawowej jednostki do rozrachunków między- 
państwowych jest dowodem coraz większego 

zaufania czynników międzynarodowych do sta- 
łości naszej wałuty. 

 RZEEEEOETSENNE: -TTTZZBIW AI TTK PZETKOZRWOTYROWR AZT BAZIE TOOK” PLUTO PTAK LOWE 

Na konferencję 
GENEWA. PAT. [Przewodniczący kion- 

feremcejii  wogbułojeniiawej  Hendenson  aru- 

ściił dziś Genewę dlla mozpoczęcia rokowań, 

które zamiema prowadzić w różnych sto- 

ficach. elem doprawładzenia do uzgod- 
nienia — sprzecznych problemów mozbūio- 

jeniiowyich. Henderson | midryje sie prmede- 
wszysikliem. do Paryżą, gdzie spodziewa 

odbyć w ciągu tygodnia mamadę z 
premjerem franicuskiim Dalladier. Z Painy- 

ża Hendenson uda się nejjpnawiopadobniej 
Londynu. Co się fiyczy daliszych pro- 

jekłłów podróży Hendersona, (tio (tutejszy 

rozbrojeniową 
„Journal des Naitiions* przewiiduje, że 
przewiadniczący konferencji uda się z Lon 

dynu do: Berlina następnie ewentualnie do 

Pragi, gdzie odwiedziłby, sprz iwozdawcę 
gemeriallniego konferencji Bemesza. : 

Dziennik uważa za: wyłączane, że 
derson. uda się itrikże do Wiarszawiy. 
szcie przewidywana jest wizyłtła r 
mile. 

GENIEWIA. PAT. Dziś 
Wiawszawy: delegat polski: na 

nozbrojeniiową gen. Burhard - 
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SILVA RERUM 
O KATEDRY PROFESORSKIE DLA 

PISARZY. 

Gazeta Polska (180), a šcišle Juljan 
Kaden-Bandrowski wciąż prowadzi walkę 
o prawo pisarzy do zabierania decydują- 
cego głosu w sprawie programów szkol- 
nych z dziedziny literatury. Rozumowanie 
jest bardzo proste: kto zna literaturę le- 
piej, niż ten, kto ją tworzy? — więc kie- 
rownikami młodzieży szkolnej i akademic 
kiej w tym lub innym stopniu muszą być 
pisarze czynni. 

Wykład polskiego języka w gimnazjum, o 
ile chodzi o jego część literacką opiera się (w 
myśl programu Nr. R-531/33), albo na utwo- 
rach poetyckich i prozaicznych w całości lub 
wyjątkach z czasów nowszych i najnowszych*, 
albo na utworach podanych w nieznanym mi i 
nieznanych ogółowi pisarzy spisie lektury. Jt- 
dna i druga kategorja zawiera wyłącznie litera - 
turę, dzieła autorów dawniejszych i współczes- 
пуйс. 

Czyż nie jest rzeczą conajmniej dziwna, że 
w sprawie jednej i drugiej kategorji nie maja 
nic do powiedzenia ci, którzy ię kategorję two- 
rzą? 

Rozumowanie całkiem słuszne, ale... 
kogo właściwie ze współczesnych pisa- 
rzy można postawić obok/ Mickiewicza, 
Słowackiego, Sienkiewicza, Prusa i in- 
nych „szkolnych* autorów? Kto z obec- 
nych pisarzy będzie mógł z całą pewnoś- 
cią twierdzić, że jego utwory zasługdją 
na powszechne uznanie i że on potrafi 
być dobrym przewodnikiem w dziedzinie 
literatury? 

]. Kaden-Bandrowski pisze: 

Czyż nie jest rzeczą conajmniej zabawną, 
że nawet przy wykładzie sztuki pisania, minis- 
terjalni poloniści pragną całkowicie polegać na 
sobie samych? jekże później ów praktykujący 
polonista ma uczyć chłopca sztuki opisu (a po- 
winien!). Jakže „zada“ uczniowi do napisania 
sylwetkę postaci ludzkiej, gdy sam pojęcia o 
tem nie ma?! 

A nie ma, wiemy, że nie ma. W swojem 
dawnem gimnazjum nie uczył się pisać. Opuś- 
ciwszy uniwersytet polonista ów nietylko nie u- 
mie pisać, lecz przyswoił już sobie osobliwą, pa- 
skudną prozę seminarjalnego, quasi-naukowego 
przewodu stylistycznego. 

I znowu: myśl jest słuszna, ale... prze- 
cież nawet tak niewątpliwie wybitny pi- 
sarz, jakim jest autor rozważań, nie na- 
daje się na mistrza stylistyki: jego 
własny styl pozostawia przecież dużo do 
życzenia!... Więc skądże brać tych mis- 
trzów??... 

W zasadzie dobre reformy programu poło- 
nistyki w szkołe średniej są połowicznem załat- 
wieniem kwestji, o ile ci, którzy reformowali 
program gimnazjalny, nie wprowadzą stosow- 
nych inowacyj do studjum polonistycznego na 
uniwersytecie. Jak długo do Studjum powyż- 
szego nie zostaną wprowadzone katedry litera- 
tury współczesnej, jak długo am, na uniwersy- 
tecie (choćby z katedry lektoratu), nie będzie 
mógł przemawiać pisarz o sztuce pisania, jak 
długo ów pisarz nie będzie mógł uczyć przysz- 
łych połonistów choćby najpierwszych elemen- 
tów sztuki pisania, — tak długo przedmiot ten 
chromać będzie u polonistów, wykładających 
w szkołe Średniej. 

Pomysł całkiem dobry! W Krakowie, 
na zjeździe, domagali się pisarze dla sie- 
bie emerytur według VII stopnia służbo- 
wego, teraz chcą katedr uniwersyteckich! 
Czemu nie? Ktoby nie chciał być profe- 
sorem od pisania nowel i układania wier- 
szy?... Kandydatów na katedry profesor- 
skie nie zabraknie: 

Rzecz do praktycznego przeprowadzenia 
z łatwa, gdy się zważy, że w każdej 
dzielnicy Polski jest ośrodek współczesnego ru- 
chu literackiego. Dlaczegóż więc nie uwzględ- 
uiono w programie łączności pomiędzy pisa- 
rzem a młodzieżą, łączności, która taką radość 
i taką zachętę stanowi dla słuchaczów najwyż- 
szych klas szkół średnich? 

Czy naprawdę młodzież tak bardzoby 
się cieszyła z łączności z pisarzem, — kto 
tam wie, ale, że pisarz cieszyłby się ser- 
decznie, gdyby miał dobrą posadkę, nie 
ulega wątpliwości!... Lector. 

  

Zwraca się uwagę Szanownej Klijenteli, że wydawnictwo nasze przyjmuje ogłoszenia do godziny 4-ej wł., a po tej godzinie tylki 

Prenumerata również może być opłacana do godziny 4-el pp. | 
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LONDYN PAT. — Ogłoszono następujący 
komunikat: 

Prezydjum konierencji zebrało się o godzi- 
nie 18 pod przewodnictwem Mac Donalda. Po 
omówieniu obecnego stanu prac konferencji po 
stanowiono prowadzić dalszą dyskusję w tej 
sprawie na następnem posiedzeniu, które odbę 
dzie się 6 lipca o godzinie 10-ej. 

Wniosek o odłożenie posiedzenia prezydjum 
o 24 godziny wyszedł od delegacji amerykan- 
skiej, która pragnęła nawiązać kontakt z Wa- 
szyngtonem i według obiegających pogłosek 
zamierzała złożyć dekiarację, wyjaśniajaca jej 
stanowisko. Myśl ta zakomunikowana została 
Mac Donaldowi przez Hulla w czasie dalszej 
rozmowy. Co się tyczy przyszłości konierencji 
sytuacja pozostaje niezmienioną i jeśli tyko 
nie zajdą jakieś nowe wypadki, prezydjum wy 
stąpi z propozycją, która pierwotnie zamierza- 
no ogłosić w dniu dzisi m, przewidującą od 
roczenie obrad koniece jako całości, przy 
nieprzerywaniu prac prezydjum i niektórych 
podkomisyj. 

Podobno delegacja amerykańska usiłowała 
w dniu dzisiejeszym nawiązać kontakt z Roo- 
seveltemi dła podkreślenia rozpaczliwej sytuacji 
konierencji, lecz przeszkodziły temu niepomys!- 
ne warunki meteorologiczne. W kołach amery- 
kańskich spodziewają się, że do czwartku rano 
nastąpi pewne uspokojenie i dosadne słowa 
Roosevelta zostaną zapomniane. 

Występując z wnioskiem «0 odłożenie posie 
dzenia prezydjum, delegat amerykański Hull 
pragnał zyskać na czasie i przeprowadzić na- 
rady z ważniejszemi delegacjami. Chociaż z 
Waszyngtonu nie jest spodziewane żadne sen- 
sacyjne oświadczenie, jest prawdopodobne — 
jak mówia w kołach delegacji amerykańskiej 

że Roosevelt przyśle orędzie do konieren- 
cji, utrzymane w tonie przyjaźniejszym dziś 
wieczorem lub jutro rano, gdyż pragnie, aby 
konferencja omawiała dalej zagadnienie podnie 

  

      

    

SŁOWO 

Konierencja gospodarcza w zmierzchu 
sienia cen w innych państwach poza Stanami 
Zjednoczonemi. Wielka Brytanja wypowiada 
się też w tym sensie, dominja zaś i państwa 
skandynawskie nie życzą sobie obecnie odro- 
czenia konierencji. 

Po posiedzeniu prezydjum Mac Donald wy- 
dawał się bardzo zmęczony i zniechęcony, 

ODROCZYĆ CZY KONTYNUOWAĆ? 

‚ LONDYN PAT. — Wśród kół kierowniczych 
konterencji londyńskiej zaznacza się niepew- 
ność co do tego, czy kontierencję kontynuować 
czy też przerwać. — Wśród przedstawicieli 
państw europejskich złotego parytetu odzywa- 
ły się dziś głosy za odroczeniem konierencji. 
Wniosek tego rodzaju postawić miał nawet w 
dniu 4 bm. rano na posiedzeniu prezesów i 
wiceprezesów komisyj i podkomisyj premjer 
holenderski Colijn, uzyskując rzekorio popar- 
cie belgijskiego ministra spraw zagranicznych. 
i francuskiego ministra skarbu. Oficjalnie tej 
propozycji nie złożono. Należy przeto trakto- 
wać ją jako sugestję nieoficjalną. Sugestja ta 
jednak spotkała sie z zastrzeżeniami z rozmai- 
tych stron, przedewszystkiem ze strony Mac 
Donalda. Również Amerykanie sprzeciwiają się 
odroczeniu, zaś Francja nie występuje oficjał- 
nie energicznie za odroczeniem. W godzinach 
popołudniowych szef delegacji amerykańskiej 
Hull odbył dłuższą rozmowę z Mac Donaldem 
po której rozeszła się wiadomość, że delegacja 
amerykańska nie uważa deklaracji prezydenta 
Roosevelta za ostatnie słowo i "przewiduje mo- 
żliwość otrzymania od prezydenta nowych kon 
kretnych propozycyj. Po zakończeniu konieren- 
cji z Mac Donałdem Hull wysłał do Roosevel- 
ta telegram, w którym przedstawił stan rzeczy 
na konierencji i zwrócił się w imieniu delega 
cji amerykańskiej z prośbą do prezydenta o 
stormułowanie nowych propozycyj amerykań- 
skich. ! 

Zamach antysowiecki 
MOSKWA PAT. — Z Tokio donoszą, że 

wczoraj rano dokonano zamachu na przedsta- 
wiciela handlowego ZSRR м Japonji Kolseto- 
wa. 

Sprawcę zamachu aresztowano.— jest nim 
przewodniczący organizacji reakcyjnej Kaku- 

meise. Wkrótce po zamachu dyrektor protoku- 
łu -dyplomatycznego MSZ. Minati złożył wizytę 
ambasadorowi Sowietów Jurenjewowi i złożył 
mu wyrazy ubolewania, zaznaczając, że rząd 
japoński przeprowadzi najsurowsze śledztwo i 
zawiadomi ambasadora o jego wynikach. 

Mu jednej partji w Niemczech 
BERLIN PAT. — Przewodniczący niemiec- 

kiej partji ludowej zarządził dziś rozwiązanie 

stronnictwa wraz ze wszystkiemi organizacja- 

mi mu podległemi. Obecnie toczą się rokowa- 

nia z miarodajnemi kołami narodowo - socja- 

  

Pan młody nie mógł ukięknąć 
Para małżeńska, składająca się z 80-letnie- 

go męża i 28-letniej żony, to stadło niezwyk- 
łe, nawet w dzisiejszych czasach ekstrawagan 
cji! Małżeństwo takie skojarzyło się przed kil- 
ku dniami w New Yorku po bardzo romantycz 
nem poznaniu. 

Utalentowany poeta, Grosby Leonard, mio- 
dy duchem, choć leciwy ciałem, wygląda nad 
wiek młodo, i gdyby nie lekkie drżenie gło- 
su i pochylenie ramion, mógłby z powodze- 
niem udawać sześćdziesięciolatka,. Indagowa- 
ny, co go skłania do ożenku w tak późnym 
wieku, twierdzi, że wbrew prawom natury, czu 
je się „dużym chłopcem”, 

Panna M. Clarke, obecnie pani Grosby Leo 
nardowa, oświadczyła się sama. 

A było to tak: „młodzi* poznali się na od- 
czycie metodystów i z miejsca zapałali ku so 
bie aiektem, zwłaszcza poeta, który jednak nie 
miał dość tupetu, by się oświadczyć. Dopo- 
mógi mu przypadek: dumając o ukochanej — 
wpadł pod samochód, i gdy karetka pogoto- 
wia odwiozła go do domu ciężko rannego, zna 
lazł u wezgłowia przedmiot swych aiektów, — 
rumianą niby pączek pannę Clarke. 

Pielęgnowała go w chorobie jako sanitarju- 
szka, a w pewnym momencie zaproponowała 
mu opiekę „dozgonną“. 

ślub odbyt się w modnym kościołku prote- 
stanckim „The little church around the corner* 
(„kościołku na rogu ulicy") przy licznym udzia 
le reporterów i fotogratów. 

Wszystko poszło gładko, z wyjątkiem krót 
kiego momentu, kiedy przyszło klęknąć przed 
ołtarzem. Pan młody nie miał dość siły, by 
zgiąć kołana... 
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Dzieje walk i słaby 5 p. p. Leg. 
(NA DZIEŃ ŚWIĘTA PUŁKOWEGO) 

Stało się właściwie bardzo źle i dzi 
wnie: dotąd jeszcze w szerszem ogóle 
wojna „wielka* zagłuszyła wojnę „„pol- 
ską“. Dzieje krwawych lat 1914 — 1918 
dzielimy takiemi wydarzeniami, jak upa- 
dek Przemyśla, czy bitwa Gorlicka, po- 
grom Renenkampia na jeziorach mazur- 
skich, ataki Niemców na Łódź. Armaty, 
grające pod Kraśnikiem  zgłuszyły Pol- 
ską Górę i Kościuchnówkę, Łowczó- 
wek, boje linji Stochodu. Czemś ogrom= 
nie małem wobec wielkiej kałuży krwi 
pobojowisk Szampanji wydawała się nie 
raz krew leguńska, ta, która „w: wołyń- 
skie 'wsiąkała piaski". Dziś dopiero za- 
czyna się silniej odczuwać, że właściwie 
były to dwie wojny: jedna europejska, 
druga polska, zaś ludzie, którzy zasłucha 
ni w pierwszą, ech drugiej dosłyszeć nie 
zdołali, byli właśnie ową Polską, która 
„wśród huku żołnierskich stanic zgubiła 
wielki swój ton“. — 

Dla tych ludzi rozpoczął się teraz in- 
ny proces. To, co miało kiedyś sławę ni- 
belungowskich zmagań wielkiej wojny, 
te wszystkie Przemyśle i Werduny na- 
wet, zaczyna w oczach młodszego poko- 

   

į“. O bojach tych ską 
isały gazety i jeszcze skąpiej mo- 
aije historyczne. Na swego Sienkie- 

czeka Kościuchnówka, jak ongiś 
Wydawnictwa gromadzą listy, 

ją. opisy. Nie wyrosło z nich 
dzieło, takie, któreby mo 

gło przemówić do społeczeństwa całą 
swego patosu wymową. A jednocześnie 
młode pokolenie szuka tych opisów, szu- 
ka historji polskiej wojny. Umyślnie wy 
łącza ostatnie echa zmagań podprzemys- 
skich i renenkampfowskich. Tam, gdzie 
inni stawiali tylko Serajewo, ono stawia 
Oleandry. 

Historję iegjonowych pułków stają 
się tak, w braku monumentalnego na 
miarę liwjuszowską dzieła, temi šciežka- 
mi, któremi nowe pokolenia schodzić za- 
czną na uroczyska bojów zgłuszonych bo 
jami, większemi cfiwilowem znaczeniem, 
większemi ilościową ofiarą: jednak wojna 
widziana przez pryzmat dziejów takiego 
5-tego pułku, to coś innego, niż to, co 
wiedziano najpopularniej o tej samej 
przecież wojnie. To doprawdy inna zu- 
pełnie wojna. Święta pułkowe pozwalają 
to przypomnieć, a zarazem zbliżają do 
owego czasu, kiedy echa tego, co možiia 
nazwać wojną połską w wojnie świato- 
wej zgłuszą zupełnie echa tamtej. . 

* * * 

„Boje 5 pułku 'w dniach 4, 5 i 6 lip- 
ca, jeżeli pozostaną w -mojej pamięci 
smutnemi z powodu ciężkich i bolesnych 
strat, zaliczonemi jednak być muszą do 
najsławniejszych, jakie 1-sża Brygada 
przežylai. 

Są to słowa rozkazu Komendanta jó- 
zeia Piłsudskiego, ogłoszonego w czasie 
ciężkich walk g ke nad Stochód 

\ 

listycznemi w sprawie łosu mandatów, posiada- 

nych przez członków partji ludowej. . 
Ogłoszenie rozwiązania partji centrowej na- 

stąpić ma we środę. Pomiędzy kierownictwem 
partji centrowej a przywódcami ruchu narodo- 

wo - socjalistycznego toczą się jeszcze roko- 

wania w sprawie umowy, przewidującej moż- 

ność kontynuowania działalności politycznej 

przez sprzyjających ruchowi narodowo - socja 

listycznemu przywódców partji cėūtrowej. 

* * * 

Jest to dalszy ciąg polityki, prowadzonej od 

początku rządów Hitlera: ku jednej partji. Naj 

pierw złamano komunistów i  socjalde- 

mokratów, następnie wchłonięto Stahihelm* i 

niemiecko - narodowych. Dziś pertraktacje pro 

wadzone z przywódcami niemieckiej partji lu- 

dowej osiągnęły swój cel, a dokonanie tego sa 

mego z Centrum ma być kwestją godzin. Od 

systemu wielu partyj, których koalicja stała się 

niemożliwą, przechodzą Niemcy ku systemowi 

jednej partji. 

65 miljonów 300 tysięcy niem- 
ców w Rzeszy 

BERLIN. PAT. Ogłoszony. dziś мууа 
spisu ludności w Niilemezech «z dnia 16 
czerłwica m. b. rwyłkiamuje, że ma olbszamze 
Rzeszy Niemiiegkiidj zamieszkuje 65,3 
miiłijonta: mieszkańców. Stanowi tlo o 2,7 

miilijonia, więcej, niż w maku 1925 i o 2 i pół 
miljona mniej miż przed (wojną. Gęstość 
zaludnienia w Niiemiczech. w ciągu ositat- 
mich lat podjstyższytłai się z 133 do 139 mie- 
szkańców na jeden! kilometr kwadratowy. 
Stosunek Iliczby kobiet! do liczby mężczyzm 
uległ ;dałlszemu zmniejszeniu z 1073 aa 
1060 kobiedń na tysiące mężczyzn. 

w lecie 1916 roku, kiedy to pułk ,„Zucho- 
watych'* okazał w całej pełni swą naj- 
wyższą wartość bojową i wydał sobie 
krwią pisane świadectwo bohaterstwa i 
nieograniczonego poświęcenia dla spra- 
wy, której służył. 

Okres tych walk zapisał się niezata!- 
temi głoskami w historji pułku, więc nic 
dziwnego, że „Zuchowaci* poświęcają 
im rok rocznie specjalny dzień, zwany 
„Świętem putkowem“. 

W dniu 5 lipca piątacy czczą w pierw 
szym rzędzie tych, którzy złożyli swe ży- 

cie na ołtarzu Ojczyzny, a których mogi- 
ły rozsiane są wzdłuż całej drogi, którą 
5 pp. Leg. wiernie kroczył ku Niepodleg- 
łości. 

A sławna jest historja tej drogi. 
Na zew Komendanta staje pułk do 

walk w pamiętnym roku 1914 i po prze- 
kroczeniu granicy rosyjskiej bierze udział 

    

W związku z tym krokiem delegacji ame- 
rykańskiej, na żądanie Hulła Mac Donald od- 
roczył posiedzenie prezydjum konierencji, które 
miało się odbyć w dniu 4 bm. o godz. 18, ce- 
lem powzięcia postanowień co do odroczenia. 
Posiedzenie prezydjum odbędzie się dopiero 
we czwartek o 10 rano, przyczem spodziewane 
jest, że przed jego odbyciem się nadejdzie od- 
powiedź od prezydenta Roosevelta, formułująca 
nowe propozycje amerykańskie, które umożli- 
wią dalsze odbywanie konferencji. 

LONDYN PAT. — We wtorek rano odbyła 
się narada, w której wzięli udział Mac Donald, 
Colijn, Bonnet, i Hymans. Zebrani uznali, że 
w związku z notą Roosevelta konierencja go- 
spodarcza znalazła się w położeniu bez wyj- 
ścia i obecnie zostaje jedynie omówić warun- 
ki, na jakich przystąpi się do odroczenia kon- 
ierencji. 

Amnestja 3-em Polakom 
w Gdańsku 

GDAŃSK. PAT. Skażzamii za obrazę 

nauczyciela gdańskiego mer kilka  miesię- 

cy wiięzienia red. Cieszyński pracowink 

Rady Portu Maliszewski oraz robotnik 

Elmanowski otrzymali dziś pismo. są- 

du gdańskiego, zkjwiiadamiające, że na 

postawie amnestji: wydanej przez Senat 

kary powyższe oraz koszty, sądowe zo- 

stały umomzome. Również postępowanie 

kamne wdrożone przez sąd gdkński prze- 

ciwko trzem działaczom socjalistycznym 

w związku «z wypadkami w dniu objęcia 

gmachu wolnych związków a4wodowych 

zostało wstrzymane. 

NE g ARE 

Gigantyczny lot przez ocean     
a oai   

Przed kilku dniami eskadra lotnicza włoskapod dowództwem generała Balbo wyruszyła z 
Ortebello do gigantycznego łotu przez Atlantyk do Chicago. 

Eskądra ta przeleciała już pierwszą trasęz Ortebello do Amsterdamu (1400 km.) 

Na zdjęciu naszem widzimy mapę pierw-szej trasy lotu, mapę trasy całego lotu oraz po- 

dobiznę generała Balbo. 
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SZYBKIE SKRZYDŁA ŚMIERCI 
TOWARZYSZ LORDA CARNARVONA o PRZEKLEŃSTWIE TUTANKHAMENA 

Dziesięć łat upłynęło od rewelacyjnego od- 
krycia wyprawy lorda Carnavona, która zupeł 

„nie przypadkowo natrafiła na grób króla Tutan 
khamena w Egipcie z niebywałą wprost iloś- 
cią skarbów. 

W krótkim czasie po tem odkryciu lord Car 
narvon oraz inni członkowie wyprawy jakgdy 
by pod przekleństwem jakiegoś tragicznego 
prawa serji poumierali. Przekleństwo Tutank- 
hamena, mówiono wówczas. Ale w jaki sposób 
ono działało? Jaka była technika tego przekleń 
stwa? 

Odkrywa nam to, aibo przynajmniej próbu- 
je odkryć, jeden z członków ekspedycji, Tom 
Terris, który w Londynie wygłosił na ten te- 
mat sensacyjny odczyt. 

Terris był świadkiem naocznym owego hi- 
storycznego momentu, gdy Howard Carter, nie- 
zmordowany towarzysz Carnavona, po raz pier 
wszy wstąpił do grobowca egipskiego władcy. 
W ślad za nim Carnarvon. Obydwaj badacze 
byli śmiertelnie bladzi i zdenerwowani. Oślepie 
ni blaskiem wspaniałości, które tysiące lat cze 
kały na nich, kroczyli na pół przytomni. Na 
jednej z waz, którą Carnarvon wziął do ręki, 
spostrzegają napis: Nietrudno było egiptolo- 
„gom odcyirowač go. Brzmiat następująco: 

„Na szybkich skrzydłach niech Śmierć tego 
dosięgnie, kto zbrodniczą ręką obrabuje grób 
Faranona“. 

Uczestnicy wyprawy spojrzeli po sobie w 

w ofenzywie październikowej na Warsza- 
wę. Był to faktycznie pierwszy chrzest 
bojowy, jaki przeszedł pułk pod dowódz- 
twem kpt. Wyrwy-Furgalskiego. 

W czasie śwłąt Bożego Narodzenia 
pułk walczy pod Łowczówkiem, ścierając 
się z doborowemi pułkami syberyjskich 
strzelców. 

Rok 1915 rozpoczyna pułk walkami 
nad Nidą, mając jako dowódcę kpt. Ber- 
beckiego. 

Po kilkumiesięcznych walkach pozy- 
cyjnych pod Pińczowem, 1-sza Brygada, 
a w jej liczbie i 5 pp. Leg. forsuje Nidę, 
aby przez cały czerwiec trwać w stałej o- 
fenzywie wobec stawiających zacięty 0- 
pór wojskom rosyjskim. 

W bojach pod Ożarowem zostaje rax- 
ny mjr. Berbecki, lecz nadal dowodzi puł 
kiem. 

Po przez Urzędów, Jastków, Babin, 

    

osłupieniu. Lord Carnarvon wzruszył ramiona- 
mi i prowadził dalej ogiędziny. Zapalił zapał- 
kę i przy jej blasku oglądał drugą wazę ala- 
bastrową. Była ona cudownej roboty. Przy pło 
mieniu zapałki przeświecała nawskroś. — Lord 
wziął ją do ręki i zauważył, że z jej wnętrza 
wydobywa się zapach róż. Stwierdził to też 1 
Terris. Przechował się ten zapach oleju różane 
go 3,700 lat.. 

Lord Carnarvon postanowił przekonać się о- 
sobiście, co to może być za tajemnica tego za 
pachu. 

la ciekawość kosztowała go życie. Zdjął rę 
kawiczkę, z ręki (stale pracował w rękawicz- 
kach) i 
wyjął ją, towarzysz jego, Terris, mógł zauwa- 
żyć, na palcu wskazującym kropię krwi. Lord 
Carnarvon podniósł palec do ust, wyssał krew 
1 już więcej o tem skaleczeniu nie myślał — 
Teraz zkolei Terris włożył bardzo ostrożnie rę 
kę do wazy i odkrył na jej dnie niezmiernie 
ostre kolce, jak szpilki, które przy lekkiem na 
wet dotknięciu mogły wejść w ciało. 

W trzy tygodnie po tym wypadku Lord Car 

narvon zamknął oczy. W następnych trzech ty 
godniach umarło piętnastu członków wyprawy 
wśród tajemniczych okoliczności. 

Lekarze starali się wytłumaczyć w sposób 
naturalny to żniwo Tutankhamena. 

Kto wie, czy prawda, lub przynajmniej 
część prawdy, nie spoczywa na dnie tajemni- 
czej wazy. ^ 

Kamionkę, gdzie giną porucznicy Rybar- 
ski, Długosz i Maksymowicz, przez zie- 
mię Siedlecką, trwając w ciągłych wal- 
kach, przechodzi pułk w sierpniu na Wo- 
łyń. 

Nad Styrem i Stochodem —. żołnierz 
5 pułku nabiera jeszcze bardziej hartu 
bojowego i stawia czoło dziesięciokrotnie 
liczniejszemu  nieprzyjacielowi, zadając 
mu dotkliwe straty. 

Na wiosnę 1916 r. pułk walczy pod 
Kościuchnówką. W dniu 4 lipca niezliczo- 
ne masy piechoty rosyjskiej, wspomaga- 
ne huraganowym ogniem artylerysjskim, 
ruszyły do ataku na odcinek legjonowy, 
usiłując go przełamać. 

Dwukrotnie zrywa się pułk do konti- 
ataku na Polską Górę, porzuconą przez 

Austrjaków, lecz z powodu opuszczenia 
sąsiednich pozycyj zostaje otoczony i mu 

i cofać się na Lasek Polski. 

W bohaterskich tych zmaganiach pa- 
dli: kpt. Zwierzyński, i porucznicy Kar- 
wacki, Guzowski, Warski, Niehryng i 

wielu żołnięrzy. 

  

W dniu 5 lipca 2-gi bataljon zamie- ' 
rza odebrać utraconą Polską Górę, gdzie 
znowu giną porucznicy: Ityczyński, Cha- 
rzewski, Zaliwski, Chmura, Koneczny, 
Hajec, Janicki. 

W dwa dni potem podczas odwrotu 
nad Stochów pada zabity dowódca bata- 
ljonu mjr. Wyrwa - Furgalski, ciężkie 
zaś rany odnosi ppłk. Berbecki. 

Następują potem długie i krwawe 
zmagania się pod Dubniakami, Sitowi- 
czami, Rudką, gdzie hart ducha żołnierza 

przezwyciężył wszystkie przeciwności, 
jakich los mu zgoła nie szczędził. Po od 
mówieniu złożenia przysięgi na wierność 

włożył rękę do wnętrza wazy. Gdy = 

  

     

    

(W WIRZE STOLICY 
BAER I CARNERY 

Ex-Litwin Sharkey i Niemiec Schmelling 
dopchali siędo mistrzostwa i wicemistrzostwa 

Świata w boksie. Raz ten, to tamten zwyciężał 

— opinja widziała w nich najlepszych bokse- 

rów świata. Ostatnio pokłócili się strasznie i w 

żaden sposób nie mogli uzgodnić warunków no- 

wego meczu. Sharkey żądał 3/4 dochodu, 

Schmelling choć tylko wicemistrz domagał się 

połowy zysku. Zacietrzewili się do tego stop- 

nia, że — na złość drugiemu —— każdy pos 

nowił pokazać, iż f©trafi dobrze zarobić 

mniej renomowanym przeciwnikiem. 

Schmelling wybrał sobie Baera, który gdy- 

by nie szczęsłiwy zbieg okoliczności, jeszcze 

długo mógł czekać na okazję walki o tytuł mi- 

strza świata. 
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No i Baer znokautował Schmełlinga. 

Niedługo cieszył się Sharkey pogromem ry- 

wala. Carnera w szóstej rundzie palną go tak 

w mordę, że sędzia wyliczył go bez trudu. Ol- 

brzym włoski równie niespodziewanie jak Baer 

stał się kandydatem na mistrza. 

Zacietrzewienie Schmellinga i Sharke 

zbawiło ich tedy ogromnych zarobków. Teraz 

tłumy nie będą chodzić na ich treningi, firmy 

płacić za prawo umieszczenia ich podobizny na 

reklamach, Schmelling i Sharkey zejdą do roli 

setek innych dobrych, ale nie extra-bokserów. 

Naturalnie nastąpi wkrótce 

mecz Baer — Carnera. Będzie miał 

powodzenie, bo wyniku niepodobna przewidzieć. 

Rzadko zdarza się mecz o tytuł mistrza bez u- 

działu samego mistrza, zazwyczaj broni on ty- 

tułu, ulega itd. Tutaj zderzą się dwaj bokserzy, 

ktorzy dotychczas ani powąchali mistrzostwa. 

Carnera ze swemi dwoma metrami i jede- 

nastu centymetrami wzrostu i 126 kilogramami 
jest oczywiście-faworytem. Taką górę mięsa »- 

balić to sztuka nielada, ale jednak sztuki tej do- 

konało wielu bokserów. Carnera poniósł nieje- 

dną klęskę, jest powolny, sygnalizuje uderzenia, 

niezbyt wytrzymały, przeciętny technicznie. — 
Lecz jeśli raz dobrze trafi to — niema ratunku. 

Sharkey nigdy nie przegrał nokautem, 

jednak nikt go nie zdzielił jak Cernera. 

Baer też jest bardzo słaby technicznie, nie 
ma jednego morderczego ciosu, ale setki moc- 
nych. Niespożytych sił, wytrzymały bez granic 
młóci przeciwnika nie kryjąc się wcale, nie zwa 

żając na to, co on robi. Nie został nigdy znok- 

autowany, parę razy zaledwie dotknął desek. 

Baer jest znacznie młodszy od Carnery, lżejszy 
i ma dużo mniej walk za sobą, a temsamem ru- 
tyny. 

Carnera uciekł przed poborem i przez to 

utrącił obywatelstwo włoskie. Ciekawe czy, je- 

Śli zostanie mistrzem Świata, Włosi zatrą tę 

sprawę, sa przecie bardzo wrażliwi na sukcesy 

sportowe. 8 

  

decydujący 

ogromne 

nigdy 

Ameryka sprzyja naturalnie Baerowi, który 

jest urodzony w Stahach. Carnera natomiast 

to stuprocentowy Europejczyk. Karol. 

  

Eugenja Kobylińska 

Świat w szkole 
pamiętnik nauczycieiki 

  

  

  

Książka ta wyszła już z drukarni LUX i jest 
do nabycia w księgarniach wileńskich, 

Skład główny w księgarni św. Wojciecha 
Cana zł. 350 gr. 

    

   
    

     

  

      

    

Dokucziiwe 

upały 
Qwodują częstokroć 
ne bóle głowy. S 

Dkbrym Iekiem oka- 
a się wówczas 
tabletki Aspirin. 
ieje tylko jedna 

SPIRINAI    
   

4 
   

    

    

    

   

państwom centralny? 
druty Szczypiorna. 

Mimo. okropnych warunków, pułk nie 
traci nic ze swej wartości, jest nadal 
zwartą organizacją, jwródomwią swych ce- 
lów. | 

Że nie uległ załamaniu dał dowód, 
gdy nadszedł listopad 1918 r. 

Na rzucone przeą kpt. Tokarzewskie- 
go-Karasiewicza hasło, 5 pułk staje w po 
łowie listopada pod Przemyślem, nieco 
zaś potem śpieszy z odsieczą pod Lwów. 

Na tych wiernych żołnierzach Komen- 
danta opiera się cała obrona miasta, o- 
toczonego przez Ukraińców. 

Dopiero po czterech przeszło miesią- 
cach, bo aż w marcu 1919 r., pułk wyco- 
iuje się do kadry i w Ostrów - Котого- 
wie szykuje się do ojenzywy na Wilno. 

W dniu 17 kwietnia ;,piątacy'* współ- 
działają w zdobywaniu Lidy, w dwa dni 
potem są już 'w Wilnie, gdzie walczą na 
ulicach. Po odparciu bolszewików, pułk i- 
dzie na Święciany, Wilejkę, Kurzeniec. 

We wrześniu pułk walczy nad Dźwi- 
ną, gdzie w operacjach koło Dryssy i Drui 
uzyskuje duże sukcesy. 

W akcji na Dynaburg pułk dostaje się 
po przez Dźwinę na tyły bolszewickie, 
gdzie stacza ciężkie walki z zaskoczonym 
tym śmiałym manewrem wrogiem. — 
W akcji tej, trwającej trzy dni (do 6-g0 
stycznia 1919 r.), pułk traci około 200 
zabitych i rannych. W dalszych walkach 
oienzywnych „piątacy“ doeierają do gra- 

nic historycznych Rzeczypospolitej. 
Pięć tygodni zasłużonego odpoczynku 

pozwala pułkowi uzupełnić braki, tak, że 
jrz w kwietniu „piątacy“ stają na czele 

piątacy trafiają za



t 
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Lniarstwo podstawą dobrobytu 
szerokich warstw 

CO MÓWI GEN. ŻELIGOWSKI 

Dnia  4-go b. m. p. Gienierał Bromi 
w stanie spoczynku Lucjan Żeligowski 
przyjął w majątku swoim Amdrzejowie, 

odlegiym o 40 kim. od Wiilnia szefa Wy- 

działu Prasowego - Targów: Północnych p. 
B. W. Świięciekiiego, któremu dzielił 
dltuższej nozmowy prasowej z okazji bie- 
żącej kampanjii IIl-ch Targów. iPółno- 

cnych A Wystawy  Lnianskiej, mających 
się odbyć w Wiilnile w czasie od! 26 sierp- 
nia do 10 września r. b. 

Z aozmowiy tej mającej stiamojwić miejtęp 
do opracowywanej  prizez p. B. W. Świię- 

ciekiego ankiety - reportażu p. t. „Wszyst- 
ko ze Inu”,  zamlieszczamy,  'tneściwy wy- 
ciąg. 

Osajawą nozmiowity z p. Geneirałem stia- 

i sprawia linarsk:+ b. Naczelny Wódz 
Likiwy: Środkowej 4 Oswiobodziciel 

Wileńszczyzny jest główietym 
promelitorem. av: 

Zarańź mai mwstepile p. Genierlai  Žeilijejow- 

iż dla spray lej podeho- 

śniolwiilsika  państwiawca i że w 
Iniamsliwe!  wildzil  įplodlaiie i 
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rołąwicju 
dobrobytu ciajszerszych wła yi Iudini ъ 

а м ślad za! tem całego ki Lnilamsitiwio 

daje zam w siaEj pensjpelkty(wie mozwlojo= 

wej leał - samtowyśtti triczaliności gOFPO- 

darczej kraju, a! tlo! przecież winno być 
wiszystikiich  państiwoa- głłówmem idążeniem | 

i Plolisiki. wpmyslącyieh  obyiwiaiijel    

Same styigilajnczaliniość — zdaniem — p. 

Generali 1 — ogiiągriemy wójwiczas, gdy 
eerwiemy ze zgubnym w, Skiutkach dla 
Polski liberalizmem  gecepodemezym i wy- 
tężymy wszyskie siły na wydobycie natu 
ralmych silk piotenejonalnych z maszego 

go | mollnicjiwa. P. Generał uwi:ża, 
iż główna inicjatywa pracy ma wsi i kie- 
rownieiwo akcji fniarskiiej winny  splo- 

cząć w męku czołowych czynników, rol- 
mileczych i powołanych do tego insltytiucyj, 
które jak dotąd), jpomłoszą główną moralną 
odpowiedzi. llność «za biedę ii zacofanie go- 
sporadeze mia: mkii miaisziej. 

Przed! wszystikiemii — ezyminiikami 
podasczemii kraju, a więc iii plaśredniio 
przed orgamizowanemi IIl-mi Tengami 

Półlmocnemii i Wystawą Lmiirską p. Ge- 
naral stawiia (tnzy piodstawiąwe  zaidamila: 

1. Wynmvoliantie wi szerckilej skali pro- 
dukejė Inju; ы 

2. Zongemizjojsaniie  tikactm: diomioiwego 
(bowiem zidiaintiem p. Generała milion 

ŚLUB - 
W. sobotę 1 lipca wieczorem w; Rogożmi- 

gy u szłamibelama Jegio Swiąjtobiiwości p. 
Oskana Mieygszitowikcza miał. milejsce śllub 
jego  ©órki, panny  Murji  Meysz- 
tówiczówhy z hr, Xawemym (Pruszyńskim 

    

Sas- 

  

зупет - & p. Edwanda fi Anny z 
Chodkiewiiezół,  lliteraltem i publicystą, 
współriedialkitiorem „Słlowiać'. 

Dswny prefekit panny młodej profesor 
Puciata błogosławił  zwiiązkiowi: małżeń- 
skiemu. prizyftem wmiygłlosił iolkiolilczniościiowe 
przemówiiefiie, a przy końcu urdczystości 
kościelnej odczyltalł depeszę  błogosłatwiącą 
Ojca $w. Piusa XI znedagtowaną w tych 
wyrazach: 

Satnt Pere bónit ėpoux Comte Xavien 
Pruszyński et Marie Meysztowicz  gage 
abondantes faveurs divines 

Cardinal Pacelli. 

Z kościoła, funidowe.mego przez  ojea 
panny: mlodej młojdożeńcy ii weselmi: goście 
udali! się |do palcu vu Rogożniicy, przed 
Którym czekała mia niłih ludność  okiolilcz-- 
nych wiosek z życzeniami, ą także przyr 
szło 300 depesz ze wszysiikich sittrom: Polski. 

Wśród! gości weselnych  liczriie były 
reprezentowane obie modziny i kirewjni: — 
Lipkowscy, Dunin - Bonkowscy, Niezaby- 
towscy i p. Ostaszewiski ze strony modziiny 
Meyszitowiiczów,  Chodkilewiicze i Siłalblew- 
Scy ze strony, pana: młodego, sąsiedzi! Ro- 
gożnicy: hr. Beata Bralniidka, |. Kiazimite- 
tsowie Bigpingojwie z dzieómi, jen. Zuraw, 
pp. KajenkiełA(iczowię, a także liczni przy- 
jaciele prma' młodego p. Adolif Bocheński, 
p. Czaykowkkij, p. Konarski, pp. Sttanisła- 
wostiwo Mackiewiiczowiie. 

Osółem do kiolacji! zakiładlo 42 osoby. 
Panna miłoda w tradycyjnym stroju ślub- 

nym i cudojwinym: weloniie ze staryjdh: ktomo- 
mek  vibeil Фуойге žegmala dom: rodzinniy 
wśród najserdeczniejszych życzeń i! owacji. 

mw Piclsiaie › 

par rąk kobiecych ww chaflach wiejskich 
ma. zliemiach północno - wisdhodnidh iocze- 
kiuje ma ikonzyści ze swiej pracy); 

3. Wyylniłezienie atymków, zbyłu dla 

lrju i wyrobiów lniilamsikich. 

Jalk dotąd na iemiait liniamsiwa dość du- 
się mówi, zaś czynnie popienia je wła- 
ie  byflkło mząd za pośrednictwem 

wojska i w dmobniej mienze miekftóne origa- 
niizacje i instytucje rolniczo - gospodłn- 
cze. 

Cllcu tydh niezmiernie diekawych wy- 
iwiodów: p . General a Żeliigowiskiiego daje 
stę sflrieścić nasiiępującem zdaniem: — 
"Trzeba raz wreszcie zerwiać z tem ciągiem 

ogłądamiiem się na rządły i! jego urzędnii- 

ków GHz ma upokarzające wyciąganie 

mękli (abo. skarku IPaństwia. W! społeczeń- 
słłwiie musi narodzić się ń utrwalić po- 

iły & chiejatyny | obywatelskiej, 
ż bez tego nigdy mie wyjdziemy z 

inypzsu gospodarczego. 

      

SŁOWO 

PEWNOŚĆ - 
Wyjeżdżając na lato nie 

Każdy Urząd Pocztowy wypłaca 
pieniądze z książeczki cszczędnościowej 

Magistrat obejmie zuto- 
busy w mieście? 

  

W magflsitinacie poważnie jets у 
my projekt prowładzenia komunikacji miej- 

skiej wie własnym zakresie 
(W związku z tem w mejbtiższym cza- 

sile ma slię odbyć marada koles 
której spmatwa ta zostanie gru 
mówiona. Jak się okazuje ms 

już kilka ofert od finm autobusowych, 
które pucjpolrują wozy ma bardzo dogod- 
mych warunkach. 

Poadlobinie riozwiązamie Sprawy komu- 

biutobusowej będzie dla mias:a 
miajdłogcdinii em wyjściem z obecnej sy- 
tułalcji. 

  

  

   

   

   

  

  

Goście litewscy w Wilnie 
WILNO. — Odbywający się od kilku 

dni w Wilnie synod Kościoła ewangeli- 
cko - reformowanego zakończył swe ob- 
rady. 

Przybyli z Kowna na zjazd prezydent 
Kolegium dr. Mikulenas i p. Warjako- 
nis edjcchali wczoraj samochodem z po 
wrotem do Litwy. Granicę przekroczyli 

  

wczoraj w dzień w rejonie Mejszagoły, 
wysyłając poprzednio depeszę z podzię- 
kowaniem za przyjęcie w Wilnie. 

Superintendent generalny dr. Jakube- 
nas i b. minister Iczas pozostali jeszcze 
w Wilńie do dnża dzisiejszego w celu 
spotkania się z p. A. Lednickim. 

ТОВа СОН PZA ANZIEA ALORA ANZCZA 

RONIKA 
© 

GPM 
ŠRODA 

Dziś 5 

Antoniego Z 
Jatro 

Dominiki 
KUKL 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 
GICZNEJ USB W WILNIE. 

Z DNIA 4 LIPCA 

Ciśnienie średnie: 757. 

Temperatura najwyższa: + 18. 

Temperatura średnia: + 13. 

"Temperatura najniższa: -+7. 

Opad: 2 mm. 

Wiatr: północno - zachodni. 

Tendencja: wzrost. 

Uwagi: przelotne opady, grad. 

PROGNOZA POGODY P.I.M.-a 

na dzień dzisiejszy: 

Zachmurzenie zmienne z większemi 
rozpogodzeniiamii w ciągu dni:. Nieco ciie- 
plej. (Słabe lub unaiatrkowialne wiatry pół- 
mocno - zachodhiie, 

Wschód słońce s. 25! 

Zachód słońca g. 7,55 

URZĘDOWA 
— Zwolnienie tranzakcyj eksportowych ra- 

kami od podatku przemysłowego od obrotu. —— 
Na skutek starań lzby Przemysłowo - Handlo- 
wej w Wilnie Ministerstwo Skarbu w porozu- 
mieniu z Ministerstwem Rolnictwa i Reform 
Rolnych oraz Min. Przemysłu i Handlu roze- 
słało do wszystkich  Izb Skarbowych okólnik 
(LDV 28755(4)33 z dnia 23 czerwca rb.) — 
zwalniający na podstawie art. 94 ustęp 3 p. 1 
ustawy o państwowym podatku przemysłowym 
(Dz. U. P. R. nr'17 z r. 1932 poz. 110) od*po- 
datku przemysłowego od obrotu tranzakcje eks 
portowe rakami, uskuteczniane w okresie po- 
cząwszy od I stycznia 1933 r. 

Ulga niniejsza stosowana będzie tylko w od 
niesieniu do tych eksporterów, którzy prowa- 
dzą prawidłowe księgi handlowe i będą mog- 
li udowodnić fakt eksportu deklaracją wywozo 
wą względnie innemi wiarygodnemi dowodanii 
jak np. zaświadczeniem urzędów celnych, li- 
stami przewozowemi itp. 

MIEJSKA. 

— MAJĄTEK MIASTA. Województwo 
polecilo — magistratowii — pnzeszącowanie 
miadcttości majątku miejskiiego. Prace te 
zostały już mozpoczętle. Podług dotychcz:- 

Gddziałów biorących udział w wyprawie 
kijowskiej. 

Po walkach o Żytomierz, pułk ochra- 
nia przyczółki Kijowa, a następnie stacza 
boje pod Żydostawami, Wasilewem itd. 

W czasie odwrotu bataljony pułku 
stanowią arjergardę armji gen. Rydza - 
Śmigłego. 

W pobliżu Bodzianki 
coiającym się oddziałom. 

о drogę na zachód wywiązuje się za- 
żarty bój, w którym bataljony 5 pułku 
wraz z innemi oddziałami |-szej dywizii 
Leg., rozrywają otaczający je pierścień 
wojsk nieprzyjacielskich. W czasie tych 
walk w dniu 12 czerwca dowództwo puł- 
ku po rannym mjr. Dobrowickim  obej- 
muje kpt. Skwarczyński. 

„ W spotkaniu z Budiennym w rejonie 
Równego, pułk dzielnie stawia czoła, u- 
możliwiając oddziałem wycofanie się nad 
Styr, a następnie nad Bug. 

W czasie decydujących walk sierp- 
niowych „piątecy” ruszają z nad Wiep- 
rza f już w dniu i7tym docierają do Bia- 
łej Podlaskiej, którą zdobywają wstęp- 
nym bojem. 

Uciekającego w popiochu nieprzyja- 
ciela pułk sciga bez wytchnienia i w tym 
dniu wkracza wraz z |-szą dywizją Leg. 
do Białegostoku. 

„__ Tysiące jeńców i mnogość sprzętu wo 
jęnnege są widomyn: znakiem aktywnoś- 
ci pułku. 

: Akcja pod Grodnem, a następnie w 
rejonie Lidy przynoszą pułkowi dalsze 
sukcesy. 

Zawicszenie bron: zastaje pułk w dro- 
dze na Mińsk. Po odejściu w głąb kraju 

odcięli odwrót 

staje pułk najpierw w Lebiedziewie, a po 
tem w L dzie. 

W soku 1928 „Zuchowaci* przenoszą 
się do Wilna, gdzie pozostają na stałe. 

Order „Virtuti Militari“ otrzymał 
sztander pułkowy z rąk Ukochanego Na- 
czelnego Wodza w roku 1920, podczas 
postoju w Mołodecznie. 

W pracy pok»iowej pułk, wierny swej 
tradycji kroczy nadal w pierwszym sze- 
regu budownicz ch moca:stwowej Polski. 

Czas czyni bzlesne szczerby w szere- 
gach, lecz „Zuchowaci* nadal są wierci 
hasłu „my zawsze pierwsi i zawsze 
czujni”. 

Kyceiska przednia straż... 

APEL POLEGŁYCH 
Wczoraj jako w pierwszym dniu święta 5 

p. p. Leg. o godzinie 3 min. 30 odbyły się na 
Pióromoncie żawody sportowe. 

O godzinie 8 min. 30 wiecz. oddziały puł- 
ku wraz z kompanją sztandarową ustawiły się 
koło Kasyna Oficerskiego w koszarach 1 Bry- 
gady, gdzie pod pomnikiem odbył się uroczy- 
sty apel poległych. W obecności dowódcy puł- 
ku pułk. Pełczyńskiego i wszystkich oficerów 
nastąpiło odegranie marsza żałobnego, poczei 
w poszczególnych oddziałach odczytano przy 
świetle pochodni listy poległych towarzyszy 
broni. 

Przy każdem nazwisku z szeregów padała 
odpowiedź „zginął na polu chwały”. 

Po apelu odbył się na ulicach miasta cap- 
strzyk orkiestr. 

DZISIEJSZE UROCZYSTOŚCI 
Godz. 9-ta. — Nabożeństwo — Kościół gar 

nizonowy; 10.00 — Złożenie wieńca na grobie 
śp. biskupa Bandurskiego — Katedra; 10.30 — 
Defilada pułku — plac Łukiski; 11.30 — Nada- 
nie odznak pułkowych — plac ćwiczeń pułku; 
13.00 —- Obiad żołnierski — koszary | Bryga- 
dy Leg.! 17.00 — Teatr dla żołnierzy; 21.00 
— Zabawa taneczna — Oficerskie Kasyno I 
Bryg. Leg. 

saw ego szuicuniku majątek m, Wiilna obli- 
czamy jest na sumę 83 miiljonów złotych. 

— EMERYTURA DR. MINKIEWICZA 
Dilugoletnli lekarz niaczelny m. Wilna: dr. 
Minkiewicz wobec wysługi lat _ w najbliż- 
szym iczalsiie przechodzi (w sitian|i Spoczyn- 
ku. Sprawa przyznania mu emerytucy — 
będzie poruszona. na cznlartikowem posie- 
dzenóu Blidy Mliejskilej. 

—EMERYTURY DLA LEKARZY 
ŻYDOWSKICH. Jalk się dowiadujemy, 
"wi majbliższym. ieczasie przechodzi dr. Zał- 
kiindison, najstanszy lekarz oddziału chi- 
rurgieznego przy szpitara żydowskim na 
emerytiurę. Kto zastąpi popularnego chi- 
rura narazie nile ustatono, ; 

Magikiimat zainteresował się  1ównież 
aadzinią daino zmarłego przy wykony- 
wiamliu swych. czynności doktłowa chorób 
kobiecych Gecowa. Prizejpinowa: ię obec- 
miie dochodzenie, 'w jakich okolicznościach 
dr. Gecow zmarł. chodzi bowiem o przy- 
zmanie emeryjiury dia roziny zmartego (k) 

—0 KOMUNIKACJĘ POŚPIESZKA- 

    

KOLONJA  MAGISTRACKA. Dyrekicja 
autłobusów dhce uzyskać ;w: magfistracie 
zezwolleniie na umujchloralieniie kiliku au- 
tobusów ma trasie (Piośpieszka - Kolomyja 
Magistracka (plaża) — Pośpikeszika. Linję 
tą  obslugilsałyby, mlie autobusy miejskie 
lecz ihme rpnz. „Chewndlety*  mabyte 
przez dyrekcję. 

Wisprawie taj toczą się pertn ktacje, 
— BRAKI W KOMUNIKACJI AUTO- 

BUSOWEJ. Liczba autobusów: kursu- 
jących w: śródmieściu jest itak nieduża, że 
tę (wozy, które są w! ruchu słtłalle mają prze 
pełniienie , 

Np. wczoraj o godzinie 2-ej na przy 
staniku koto ul. Krėlymskiej trzeba: było 
czek. |ć aż ma 7 autobus, który. mógł za- 
brać oczekujących pasażiemów. 

Nalieży przypuszczać, że niiedociągnięcia 
te są tylka chwilowe i że już w majbliż- 
szym (czasie komunikacja mw mieście zosta- 
nie odpowiednio uregulowiana. 

— Redukcje w autobusach. — W biurach 
dyrekcji autobusów spodziewane są niezbędne 
redukcje. й 

M. in. opuszcza stanowisko sekretarz i kie 
rownik biura p. Michał Massalski, który pełnił 
swe funkcje od zawiązania się w Wilnie „Ar- 
bonu”. 

Dzięki swym walorom osobistym p. Mas- 
salski cieszył się dużem uznaniem u przełożo- 
nych i kolegów. ` 

— ZACHOROWANIA ZAKAŹNE. W 
ub. tygodniu zanotowano ina terenie Wiil- 
na 32 wypadki zasłabnięć miau (dhonoby: 24::- 
kaźjnie r tem na: kyfus I 2, płomi- 
eę 8, błdnicę 3, gruźlicę 17 (w tem 6 
zgonów,), i! różę 2. 

"Trzeba zaznaczyć, że stłan  zdrowotay 
ostłtnio siłale ulega poprawie. Trudną 
db  zwalczenia pozostaje miadal griuźlica, 
która zabiera liczne ofilary. 

UNIWERSYTECKA 
— Sekcja kajakowa Akademickiego Związ- 

ku Morskiego Oddział Wileński komunikuje, iz 
w dniu 8 lipca rb. urządza spływ kajakowy z 
jez. Narocz do Legaciszek. 

Wszelkich informacyj udziela i zapisy przyj 
muje kierownik sekcji we środę i czwartek w lokalu AZM (ul. Zygmuntowska 16 — Zw. 0- 
sadników) od godz. 18 do 19. 

AKADEMICKA. 
— Godziny otwarcia Bibljoteki Uniwersytec 

kiej w Wilnie, — Dyrekcja Bibljoteki komuni- 
kuje, że w okresie wakacyj letnich od 1 do 29 
lipca i od 16 sierpnia do 2 września Czytelnie 
będą czynne w godz. 9 do 15. Wypożyczalnia 
w godz. 12—-14. 

W czasie od 31 lipca do 15 sierpnia cała Bi 
bljoteka będzie zamknięta celem przeprowadze 
nia wewnętrznych prac porządkowych. 

RÓŻNE 
— 3 zł. na rzecz Izby Rzem. — l|zba Rze- 

mieślnicza podaje do wiadomości, że zarząd Iz 
by ustanowił termin ostateczny wpłacania 3 - 
złotowych opłat na rzecz Izby na dzień 15 lip- 
ca 1933 r. 

. Od tych wszystkich, którzy do tego dnia 
nie uiszczą należnej opłaty, zostanie ona bez- 
zwłocznie ściągnięta przez urzędy skarbowe 
drogą egzekucji, co pociągnie za sobą znaczne 
dodatkowe koszty, 

Izba ostrzega, że w interesie każdego płat 
nika leży obowiązek uiszczenia we wskązanym 
terminie należnej kwoty. p 

— Czytelnia czasopism artystyczno - litera- 
ckich Rady Wil. Zrzeszeń Art. przy ul. Ostro- 
bramskiej 4 (Cela Konrada) czynna jest mimo 
wakacyj codziennie od godz. 6 do 9 wieczo- 
rem. Czytelnia zawiera 70 wytwornych czaso- 
pism ze wszystkich dziedzin sztuki w sześciu 
językach. Wstęp jednorazowy 20 groszy. i 

  

ZAUFANIE 
bierz z sobą gotówki 

P. K. 0. 
— DOBROCZYNNY. DESZCZ. Do- 

zoreów nie sposób jak widać zmusić do 
zstillżamiia ježdni, talk że tumany kurzu u- 
moszą Się na wszystkich ulicach nawet w 

śródmieściu (plac Katedralny). 
Wcżzontaj młajpnz. stróże doczekali się desz- 

czu o godz. 3p.p. a bywały dnie, że 
cały, dzień mimął na wyczekiwaniach, 

a deszczu jek mile było, tak niebyło. 
MWiobec kego zwilżane jeźdnie  rwówiczas 
miealle mie byly. 

— SKLDPIKI LETNISKOWE. Ozešė 
sklepików ma letniskach. podmidjskich u- 
legła, ilkwidacji! a to mobee braku jdostate- 
cznej liczby, letników. 

W porównilniu z latami ubieglemi: frek- 
wencja zmniiejszyla się prawie o 50 proc. 

— Z LEGJONU MŁODYCH. Klomen- 
da Okręgu Wileńskiego L. MŁ podaje do 
wiadomość: wszystkich  kaindydatów iż 
od 15 lijpca. rozpocznie się kuris kainidyda- 
tiki (skrócony) wszyscy więc kandydaci 
pozostający, w.  dkresie (wi kacyjeqym w 

Wiillnie mają zgłosić się ma kums pod 
rygowem organizacyjnym. 

Rólwłniocześniie podaje się dlo wliadomo- 

    

   

  

  

ści. iż seksejtamjat Okmęgu Wil. Leg. 
Mł. urzęduje codzieminiie ad giddz. 17-tej 
dlo 19-tej w) tym czasiie” udzielaj inforrma- 

cy ji przyjmuje mpisy. 
Wszyscy mięc kandłydaci którzy  za- 

piszą silę przed 15 lipca będą mieli! spo- 
solblniošė - ukończenia  skwóconego kursu 
Kkejnidjyjdaiekiiągo, 

WI związku z adtiwandiem w Legjoniie 
Milodyich infonmaftonjum. dla notvojwsitępu- 
jących stiudentow wiłiśdiciele mlieszkań, u 
których sa pakoje do wytniajędia proszeni 
są ©0 zgłaszanie (takowych wraz z wamun- 
ikamii wymajmu da seknetarjatu w godz. 
urzędcwenmia ul. Królendki 5, m. 22. 

— ŻYDZI SZYKUJĄ SIĘ DO KON- 
GRESU ŚWIATOWIEGO. W związku z 
przygotowaniami żydowistiwa całego światw: 
ta do ogólinożydowełkiego kongresu Świt 
ticiwego, przyjechał obecnie do — МУ 
przedstawiciel korjgresu żydowskiego z 
Ameryki! rabin dr. Goldbarg, który wy- 
głosil  wizomaj referat sprawozdawczy 
z dzialalnośdi  klomiłtetu  wytkionawizego 

zi powiiedziiatnejgo * kongresu świlatowego w 
Amietryce. 

Po wefemacie odbyla się dyskusja, w 
kitórnej wzięli udział: adwokat Ozernichow 
ławnik Kruk, adw. Słtuczyński (i inni. — 
Jutro dir. Goldberg wyjeżdża do Sbwie- 
tów. (k). 

— UCIEKINIERZY DO ROSJI SO- 
'WIECKIEJ STARAJĄ SIĘ O POWRÓT 
DO POLSKI. Od _ dluższego czasu rodzit 
ce i krewni zbiegłych do Rosji. żydów, o- 
trzymiują Disty, błągallnę, z pośbą 0 umożli: 
wienie im: powrotu do Polski, gdyż wege- 
tlacja. ich mw Rosji sowiadkiej przechodzi 
wkzelłkiłe gmamiice. 

Niejednokrotnie st:nalii się już dzia- 
łacze spolecznii żydowscy m odpowiednich 
władz o pozwolenie pownotu ich do Pol- 
ski, lecz narazie bez skiutku, Obecnlie 
wobec przyrzeczenia, p. wojewody: Jasz- 
ezolta, który, obiecali poparcie ze swej 
sfirtcny,  wyjechełł zmany adwiokat  willeń- 
ski do Wamszawy, celem interwencji! , w 
tlej spiriajwiłe „wi sowlleckiem poselstwie by 
władze sowiićdkie ze swej slfrony mie mobi- 

ły trudnośdi w powrocie do Polski! miefor_ 
turmych płoszykiwaczów chleba wi maju 
siojwłeclkiim. 

— BKSPORT GRZYBÓW.  Niedawmo 
bawił wr Wiilniie speejalinty idellegy:t z Włiatr- 
Szawy i spuławlie pizygołlowań do urucho- 
miienia pnzy pomocy ikapikłału | Požonji 
amerykaiskiej Iilka A:bryk  przetyviorčy: 
grzybów mai Wiileńszezyźniie. (К się dowia- 
dujemy w; najbliższym: czasie ma przybyć 
do Wliina idelegaicja Polaków z Ameryki 
która ma miejscu zbada warunki even- 
tu:llnego uruchomienia fabry x, 
Wytwórnie gnzylbów pracowałyby prze- 

ważnie dla rynków amerykańskich, — 
gdzie grzyby wileńskie ci i ży: 2 cieszą sių  dužymi 

W czerweu 
Tummionty 1 sz 

1300 /bonin: mwiagla polstkiejgio. ic cy: 

TEATR I MUZYKA. 
— Teatr Letni w ogrodzie Bernardyńskim gra dziś 5 lipca o godz. 8 min. 15 wiecz. pory wającą humorem, młodością i temperamentem 

węgierską komedję „Bez posagu ożenić się nie 
mogę", która wypełnia stale widownie teatru 
Letniego po brzegi rozbawioną publicznością. 

Jutro we czwartek 6 lipca po raz czwarty 
„Bez posagu ożenić się nie mogę”. 

„ — Jim i Jil“, komedja muzyczna, która 
święciła triumty na wszystkich scenach euro- 
pejskich, pełna dowcipu i melodyjności, uka- 
że się wkrótce na scenie Bernardynki. Atrakcją 
„Jima i Jilla" będą gościnne występy nadzwy 
czaj uzdolnionego młodego artysty Mieczysła- 
wa Węgrzyna (syna znakomitego Józefa Węg- 
rzyna), kfóry rolę Jima kreował w Łodzi. — 
Partnerką jego będzie znana publiczności wi- 
leńskiej Halina Kamińska — a wspaniałe tańce 
reprezentować będzie para artystów baletu O- 
pery Łotewskiej w Rydze p. p. Edyta Pieiier 
i Zenon Leszczewskis. Artystyczną oprawę : 
koracyjną przygotowuje Makojnik — reżyscrja 
dra Ronard - Bujańskiego. 

— Teatr muzyczny Lutnia. — Wznowienie 
widowisk operetkowych. — Stały zespół teatru 
muzycznego Lutnia po powrocie z występów 
w, Krynicy, zamierza w sobotę najbliższą wzno 
wić swą działalność. Będą to widowiska po ce 
nach popularnych (specjalnie zniżonych na 0- 
w letni) — a więc dostępne dla każdego wi 

za. \ 
W. sobotę wystawioną zostanie ciesząca się 

wielkiem powodzeniem operetka Gilberta 
„Cnotliwa Zuzanna” z B. Halmirską w roli ty- 
tułowej. 

W niedzielę ujrzymy Świetną komedję mu- 
zyczną Stolza „Peppina* z Mary Gabrjelli na 
czełe najwybitniejszych sił zespołu. 

— Park im. generała Żeligowskiego. Dziś 
we środę dnia 5 lipca o godz. 8 wiecz. odbę- 
dzie się koncert wiłeńskiej orkiestry symionicz- 
nej pod dyr. R. Rubinsztejna z udzialem war- 
szawskich artystów teatru „830%, ulubienicy pu 
bliczności, uroczej Niny  Wilińskiej, operowej 
śpiewaczkii (sopran) Ali Rudnickiej, Tadeusza 
Chavau - Zakrzewskiego i znakomitego wode 
wilisty - humorysty Stefana Laskowskiego: — 
Wykonane będą najnowsze przeboje i  humo- 
rystyczne piosenki, sketche, tdinga brazylijskie i 
groteskowe. tańce przy akompanjamencie , Z. 
Sołomonówny. 

  

W pościgu za mordercą 
ECHA STRZAŁÓW NA ULICY WODOCIĄGOWEJ 

WILNO. — W związku z wczęraj- 
szem postrzeleniem podczas ucieczki po- 
dejrzanego osobnika na ul. Wodociągo- 
wej, otrzymujemy następujące szczegó- 
ły: — 

Po aresztowaniu onegdaj nad Wiłją 
dwóch zbiegłych z Wilucian Adama Cie 
siuna i Witowskiego policja ustaliła, iż 
obaj młodociani przestępcy działali w po 
rozumieniu z poszukiwanym przez poli- 
cję rzezimieszkiem Józefem Rudzińskim, 
który od dłuższego już czasu ukrywał 
się. 

W dniu 19 kwietnia Rudziński za- 
sztyletował innego rzezimieszka Wincen- 
tego Kodzisa, którego podejrzewał, że de 
nuncjował go przed policją. 4 

Po zabójstwie znikł on bez śladu, tak 

że zachodziło podejrzenie, iż zbiegł on 
do Litwy. 

Dopiero w poniedziałek połicja otrzy 
mała pouine informacje, iż poszukiwany 
zabójca ikrywa się w lesie na Zwierzyń- 
cu. 

W czasie przeszukiwania iasu wywia 
dowcy zauważyli Rudzińskiego nad brze 
giem Wiłji w towarzystwie innych osob 
ników, z którymi grał w karty. 

Na widok policjantów Rudziński rzu- 
cił się do ucieczki, Podczas pościgu po- 
licja zmuszona była do użycia broni, — 
przyczem jedna z kul trafiła towarzysza 
Rudzińskiego Chodźkę, karanego dwu - 

Rudziński i tym razem zbiegł. 

Straszny czyn umysłowe chorej 
UTOPIŁA W STUDNI DWOJE DZIECI 

WILNO. — We wsi Jurgańcach gminy bie 
niakońskiej wybuchł w nocy pożar w stodole 

Jurgi Władysława, niszcząc kilka zabudowań, 

należących do samego Jurgi oraz do Mikołaja 

Stanisława i Jurgi Andrzeja. 
Podczas pożaru wydarzył 

Ofiary 
WILNO. — Z prowincji nadchodzą dalsze 

wiadomości o wypadkach podczas. kąpieli „— 
I tak: w jeziorze koło wsi Tarakańce powiat 
wileńsko - trocki) utonął mieszkaniec Warsza 
wy Kazimierz Słowacki, we wsi Rudnia gminy 
orańskiej utonął w rzece Ule 14-letni Franci- 

się tragiczny i 

niezwykły wypadek. Mianowicie umysłowo - 
chora Katarzyna Jurgowa, pod wpływem prze 

strachu wrzuciła do studni dwóch swych sy- 

nów dwuletniego i czterołetniego, Obaj uto- 

nęli. 

kąpieli 
szek Jurgielewicz. 

w Pźdbrodzia utonął ułan 23 pułku ułanów 
— zaś w Brasławszczyźnie podczas spaceru 
łodzią po jeziorze wraz z koleżankami utonęia 
15-letnia Marja Ławrynowiczówna. Koleżanki 
jej zostały uratowane. 

Pożar wsi 
WILNO. — We wsi Krupniki, gminy buds-dowani obliczają straty na sumę około 40.000 

ławskiej wybuchł pożar, który strawił 17 do- 
mów mieszkalnych, 16 chłewów, 8 špichrzy, i 
kilkanaście sztuk inwentarza żywego. Poszko- 

DIEKEW 

CO GRAJĄ W KINACH? 
CASINO — Moja żona awanturnica. 
HELIOS — Żona z drugiej ręki. 

HOLLYWOOD — Noce paryskie. 
PAN — Tajemnica Sekwany. 

SWHATOWID — Czar jej oczu. 
LUX — Zwycięstwo. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
— QOkradzione mieszkania. — Na szkodę 

Dzius Melanji (Szyszkińska 1-c) skradziono z 
mieszkania garderobę męską, bieliznę męską i 
damską oraz nakrycia stołowe, łącznej warto- 
ści 700 zł. Kradzieży tej dokonała Sawicka We 
ronika (Graniczna 38), którą ze skradzionemi 
rzeczami zatrzymano. 

Z przedpokoju mieszkania, należącego do 
Dobrałowiczówny Józefy (Lipowa 18) niezna- 
ni sprawcy skradli zapomocą t. zw. „wędki* 
różną garderobę damską, wartości 160 zł. — 
Kradzieży tej dokonała Sawicka Weronika — 
(Graniczna 38), którą ze skradzioną garderobą 
zatrzymano. 

— Fałszywa 5-złotówka. — Zatrzymano Ha 
rasimowiczową Aleksandrę (Lipowa 20) na go 
rącym uczynku usiłowania puszczenia w obieg 
fałszywej monety 5 zł. w kiosku przy ul. Ostro 
bramskiej. Fałszywą monetę zakwestjonowano. 

— SAMOBÓJCZYNI. —W sklepie przy ul. 
Mickiewicza 17 Tyszkówna Janina (Tatarska 
17) lat 19 biuralistka, w celu pozbawienia się 
życia przyjęła 15 pastylek bromu. Dz 
ratunkowe odwiozło desperatkę do szp Sa 
wicz w stanie niezagrażającym życiu. Przyczy 
na usiłowania samobójstw: iezna 

  

a — nieznana. 
— ROBOTNIK MIĘDZY WAGONAMI. — 

Wczoraj na stacji Wilno uległ uszkodzeniu go 
leni i prawej ręki robotnik kolejowy Józef Dur 
nowski, który samowolnie przesuwał wagon, 
chcąc sobie przyśpieszyć wykonanie pracy. 

Durnowskiego odwieziono do szpitała na 
Wilczej Łapie. 

— ZWŁOKI NAD WILJĄ. — W dn. 2 bm. 
pomiędzy wsią Krzywoznaki a Pohost znalezio 
no zwłoki nad rzeką Wilją. Ze znalezionych 
przy zwłokach dokumentów ustalono, iż są to 
zwłoki Janica Czesława, mieszkańca Łodzi. 

DE WILEJKA 
— 14-LETNI SAMOBÓJCA. — Na pastwi- 

sku około wsi Słoboda gminy  dołhinowskiej 
Adamowicz Adam, mieszkaniec tejże wsi, łat 
14, popełnił samobójstwo przez powieszenie 
się. Przyczyny samobójstwa narazie nie ustało- 
no. 

— DWA SAMOBÓJSTWA. — Za stodołą 
należącą do Aleszki Juljana w -zaśc. Swejginie 
gminy wiszniewskiej znaleziono zwłoki Falewi- 
cza Bolesława, służącego Ałeszki. Zwłoki były 
z przestrzeloną piersią w okolicy serca. Przy 
zwłokach znaleziono fuzję. Oględziny zwłok na 
suwają przypuszczenie samobójstwa. р 

Mieszkanka wsi Zadubienie, gminy krzywi- 
ckiej pozbawiła się życia przez powieszenie się 
w stodole. 

ŚWIĘCIANY 

— ZABITY W BójCE. — Podczas kłótni 
na tle wyrządzonej szkody w połu mieszkaniec 
wsi Troszczany gminy  Żukojnie Wołujewicz 
Jan uderzył kołkiem drewnianym po głowie 
Wołujewicza Wiadysława, który po upływie kil 
ku godzin zmarł. Trupa zabezpieczono do de- 
cyzji władz. Wołujewicz Jan oddał się sam w 
ręce policji. 
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Wycleczka 

W m:fjbkższą wiedzielę dnia 9 b. m. Dy- 
wakieja P. K. P. w Wiilnie organizuje dru- 
gą z kolei! wycieczkę do Druskiieniik. 

Przejazd w obie stironiy, w klasie II-ej 
tączniie m przejazdem autobusem ze stacji 
do uzdnojowiska i z powrotem kosztuje 
zł. 8 50 gr. 

Zapisy przyjmuje biumo „Orbis* Ja- 
gielllońska 1. 

Dln, wygody  wycieczkowiiczów. odjazd 
pociągu z Wilna wyzmiaczono mia! giodziinę 
6 manio — potwrót o godz. 11.30 wliecz, 

112444444441544 24120 1422 
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złotych. Pożar powstał prawdopodobnie wsku- 
tek nieostrożnego obchodzenia się z ogniem. 

  

Kura o trzech nogach 
WILNO. — Wczoraj do miejskiego ogrodu 

zoołogicznego dostarczono kurę © trzech no- 

gach. 

Kurę tę przyniosła do rzeźnika rytuainego 
jakaś żydówka, lecz wobec odmowy zarznię- 

cia, „czubatka“ znałazła się w zoo. 

© rynki zbytu dia rzemiosła 
wileńskiego 

WILNO. W przyszłym tygodniu uda- 
je się do Rygi delegacju (istniejącego — 
pitzy Izbie Rzemieślniiczej biuma eksporto- 
iwiego, iw celu zbadaniia na miejscu możlić 
wości eksportu wyrobów rzemiosiy wi- 
lieńsikiegio. [Ponadto prowiądzone będą per- 
'tnakitalcje z przedstawicielamii importerów 
amerykańskich, którzy obecnie bawia w 
Łiofiwie w: sprawie dostawy: do Ameryki 
Północnej beczek wileńskich. Jak wiia- 
domo pertrelkiłacje z ilmporterami ame- 
rylkańskiiemi "w spuawiie (tej dostawy to- 
Gzą, siię już tod dłuższego czasu i jak prze- 
puszczają czynniki miarodłyjne wkrótce 
zostaną pomyślnie sfinializowame, cho- 
ciaż będriemze 'wiileńscy mie będą mogli 
podjąć się dostawy beczek w. ilości! wyma- 

SPORT 
W KILKU WIERSZACH 

W nmiiedziielę odbył się idottoczny walny 
ajazd delegatów, Pol. Zw. - Nandiarskte- 
go. M. im. spnawamii dokonano wyboru 
nowego zarządu. Jednym z członikdw ma- 
mządu zost:t min. Kuncz uznany na te- 

* + * 

Wylkireślenie w, związku bokserskim — 
„unieszkiodiwia“ zawodnika ma mok, a 
йе jak dotyjchczas maj sześć miesięcy. 
Odhpośnk zmiana | przepisów. została uchwa- 
Tona na słalnem  zgmomiadzeniłi PZIB. 

* * * 

Rozgrywiki końcowe wi mistrzostwach. 
Klasy jA w, całej Polsce dobiegają końca. 
W majbliższym czasie nozpoczną się eli- 
miinacje o wejście ido Ligi. 

* * s 

Rainį ulegi w. Ameryce liespodziew — 
lie Steelowi, Kanjera Rana, zdaje się, ma 
się ku końcowi. Jego sukcesy przed iprzy- 
jazdem dlo Polski malleżą dziś do historji. 

* * * 

Wil. Okr. Kolegijum Sędziów zali; 
czylło w poczet kandydatów: ma sędziów — 
pilki możnej pp. J. Rabinowiicza, St. Wa- 
rowskiego i L. Zajdla, 

[Ponowne egzemina ina. sędzi»! prób- 
mych oldbędą się w: dnilu 20 b. m. 

* * * 

W dhiiu 16 b, m. ma Się odbyć w Wil- 
miie mecz lekikcalletyczny pirzy(czem prze - 
ciwnikami naszej reprezentacji - byłby ze- 
spół słuchaczy CTWIF. Niezalieżnie od ie- 
go projjelktowanie są zaiwiody z udziałem — 
kilku „asów*  poliskiich. 

Ze waglłędów propugandd wych zawody 
te odbyłyby się ma terenie Parku Sporto 
włęgo. 

* LŽ * 

Bieg kolamski dokiotai Polski przebie- 
gać będzie przez (Wilno, gdzie w dniu 13 
sliempmia zawodnicy będą odpoczywać 
przez, całą dobę. s 

  

WYNIKI ZAWODÓW PŁYWACKICH * 
WARSZAWA. PAT. — W niedzielę zakoń- 

czone zostały dwudniowe zawody pływackie o 
mistrzostwo Warszawy. W ogólnej punktacji | 
drużynowej pierwsze miejsce zajęła Legja, ma- 
jąc olbrzymią przewagę punktów (2406), dru+ 
gie AZS (844), trzecie ZASS (270). W biegu 
na 100 metrów stylem klasycznym dla panów 
Szrajbman Il ustanowił rekord Polski 1 m. 24 
sek. W biegu na 100 metrów nawznak dla pa- 
nów Choina z Legji ustanowił rekord okręgo- 
wy I m. 24,2 sek. " 

L do 2



  

grodžiejyka 
— OBÓZ HARCERSKI. W Grandziu- 

czach pod Grodnem rozpoczął się od dnia 3 

  

bm. obóz harcerski, w którym wzięło, udział 
190 harcerzy, a t 120 harcerzy z Grodna i 
70 harcerzy zamiejscowych (Białystok i  Li- 
da). 

Obóz prowadzi mjr. Zeucha. 
Udział harcerzy wileńskich w ostatniej chwi 

li został odwołany — wobec czego liczba ucze 
stników zmniejszyła się do 150 osób. 

— KONFISKATA TOWARU U ULICZ- 
NYCH SPRZEDAWCÓW CZEKOLADEK. — 
Od pewnego czasu rozpowszechniła się ilość 
ulicznych sprzedawców różnych słodyczy, prze 
wążnie czekoladek. 

Bardzo lichy ten „towar* sprzedawano prze 
ważnie w drodze loterji, czego sprzedawcy, nie 
mając na to pozwolenia władz skarbowych, i 
administracyjnych, nie mieli prawa urządzać. 

Oprócz tego „loterja* ta wywołała protesty 
ze strony znanych firm, które mają prawo 
sprzedawać czekoladę ' z premjami, wobec cze 
go wiadze skarbowe przystąpiły do likwidacji 
sprzedawców „czekolady* i w tych dniach 
skonfiskowała w dość dużej ilości ich towar, 
nad którym prawdopodobnie będzie jeszcze 
przeprowadzona analiza, aby wyjaśnić, czy za 
jęta czekolada nadaje się wogóle do jedzenia. 

— SAMOBÓJSTWO. — W dniu 3 bm. po- 
pełnił samobójstwo przez powieszenie się Sta- 
nisław Żukowski, mieszkaniec Wielkiej Brzo- 
stowicy. Przyczyna samobójstwa nie jest na- 
razie znana. 

— NAPAD RABUNKOWY. — W dniu 3 b. 
m. na powr: ącego z jarmarku z Łunny pre 
zesa Kasy czyka Antoniego Matusewicza 
na przėdm'e: Wola w Lunnie. napadlo czte- 
rech osobników, którzy pobili go i zabrali 179 
zł. 50 gr. gotówką oraz klucz od Kasy. Prze 
prowadzone dochodzenie  ustaliło, że rabunku 
dokonali m-cy wsi Szczerzyce gminy Łunna, a 
to: Siemienczukowie Józef i Paweł, Mozyrko 
Andrzej i Szurej Józef. Zasządzone poszuki- 
wania za rabusiami nie dały pożytecznego wy 
niku, gdyż zbiegli oni i. ukrywają się. 

— KRADZIEŻE. — Rabinowicz Fani zam. 
w maj. Pyszki gminy Hoży nieznani sprawcy 
skradh drobiu i artykułów spożywczych warto 

i 50 zi. 

    

   

  

  

* * * 

Putrym Bronislaw st. sieržant 76 p. p. za- 
meldowa! o kradzieży na jego szkodę roweru 
firmy „Durkopp* o co podejrzewa rezerwistów 
wojskowych. = 

— SPORT. — W ub. sobotę odbył się w 
Białymstoku mecz piłki nożnej między grodzień 
ską Makabi a białostockim ŻKS-em. 

Do spotkania tego tut. Makabi wystąpiła w 
składzie osłabionym _ najlepszymi graczami, a 
nie mając rezerwy grało tylko 8 graczy. 

Wobec zdekompletowania drużyny grodzień 
skiej do 7 graczy sędzia przy stanie 1:1 
mecz przerwał, co przypieczętowało przegraną 
grodzieńskiej Makabi. 
"WETTYTYYYYYYTYYYYYYYYYYYTYCYYYYYYYYYYYYTYYYY 

Dźwiękowe kino „AP6LLO“ 
Dominikańska 26. 

Jedyne w swoim rodzaju arcydzieło filmowe, — 
iłustrujące życie kobiet w więzieniach amery- 

kańskich p. t. — 

„Gehenna kobiety” 
Realizacji głośnego sowieckiego reżysera M. 
GERYNGA. — Bohaterką tego niezwykłego 
arcydzieła jest premjowana gwiazda SILVIA 

SIDNEY. 
Fdm porywający siłą treści i głęboka grą! — 
Symionja przeżyć, uczuć, wrażeń i miłości! 
Nadprogram: Tygodnik Foxa — NAJNOWSZE 

- AKTUALNOŚCI! 
Wstęp od 50 gr. 

niecka 
— PRZYJAZD INŻYNIERÓW MAC DO- 

NALDA I THORNTONA DO STOŁPCÓW. — 
Sowieckim pociągiem pośpiesznym o g. 13,10 
przybyli wprost z Moskwy zwolnieni na pod- 
stawie porozumienia i uregulowania stosunków 
angielsko - sowieckich zaaresztowani w swoim 
czasie i skazani inżynierowie Mac Donald i 

"Thornton. у 
Przybywających na dworcu oczekiwali ko- 

respondenci najwybitniejszych gazet londyń- 
skich jak Times, Daily Herald i innych; przy= 
byli też korespondenci niemieckich gazet i sto- 
łecznych polskich. 

Inżynierowie zapytywani przez poszczegól- 
nych korespondentów, oświadczyli, że nic nie 
powiedzą o swym pobycie w Rosji, zanim nie 
będą rozmawiać ze swymi przełożonymi. 

Niższy wzrostem inż. Mac Donald, o wy- 
bladłej i wychudzonej twarzy, skąpych tylko u- 
dzielał odpowiedzi. Zaznaczało się na jego ca- 
łej postaci zmęczenie. Hojniejszy w udzielaniu 
odpowiedzi był Thornton. 

Po posileniu się w restauracji dworcowej, 
inżynierowie wraz z korespondentami zagranicz 

    

  

WANDA DOBACZEWSKA 

Zwycięstwo Józefa Żołądzia 
— Nima drugich, panieneczka, — Но- 

maczył się. Do wsi poszli. Tam wesele u 
Mironowicza leśnika. Wszystkie ze 
dworu szli, to im nadto zechciało się. Pro 
szo nie mówić dla Stągowickich panów. 
Oni wraz wróco. 

Zonia zbyła proszącego jakąś niewy- 
raźną odpowiedzią i przeszła na folwarcz 
ne podwórze. Tu także było pusto. W 
czworakach świeciło się jedno okienko i 
płakało dziecko. Stuk kołyski dochodził 
wyraźnie poprzez niebywałą ciszę... Tru- 
dno. Wesele — to 'wesele. Zawsze tak 
bywa po przewodniej niedzili. Zonia spra 
wdziła tylko, czy wszystko jak należy zam 
knięte i zawróciła ku dworowi. 

Przedwczesny dzisiaj mrok gęstniał z 
każdą chwilą. Trzebaż takiego zbiegu о- 
koliczności, że w Poszumieniu jarmark 
doroczny: rządca pojechał kupować rob» 
cze konie, a ogrodnik powiózł drzewne 
szczepy ze szkółki lipniowskiej, słynne na 
całą okolicę... 

Zonia uświadomiła sobie, jak bardzo 
zdany na łaskę Opatrzności jest dzisiaj 
lipniowski dwór. — Możnaby nas wziąć 
gołą ręką — martwiła się. — A wszystko 
przez papusia. Zawsze każdemu na każdą 
prośbę pozwoli... tylko mnie utrudnia... 
mnie zagradza drogę... 

nymi udali się w dalszą drogę wprost do Berli- 
na, a stamtąd do Anglii. 

Korespondenci i przedstawiciele wytwórni 
filmowych przybyli aż z Londynu na specjal- 
nych 3 awjonetkach, które natychmiast po sfil- 
mowaniu przybyłych i krótkim wywiadzie po- 
szybowały do Londynu. 

— WIANKI W STOŁPCACH. Zakończe- 
niem Święta Morza stały się odbyte dnia 2 lip- 
ca wianki. Już o godzinie 4 zaczęły się groma- 
dzić na błoniach nadniemeńskich tłumy Stołp- 
czan. Wody Niemna zaroiły się od kajaków.—- 
Przechadzającym się i oczekującym  umilała 
czas Świetnie zgrana orkiestra wojskowa. 

Właściwe uroczystości rozpoczęły się o g. 
20-tej z chwilą zapadnięcia zmroku. W dali u- 
kazały się świetlne punkciki, któremi po znacz- 
nem zbliżeniu okazały się specjalnie na ten 
dzień przygotowane wianki. 

Kolejno przed podziwiającymi przesunęły 
się: wspaniała latarnia morska, z której wierz- 
chołka co pewien czas zabłysnął promień šwia- 
tła. Znajdujący się wewnątrz członek Zw. Strze- 
leckiego, gdyż właśnie Zw. Strz. przygotował 
tę niespodziankę, doniosłym głosem deklarował 
konieczność i gotowość obrony ziemi pomor- 
skiej przed zakusami zaborczych Niemców. — 
Tuż za latarnią morską popłynął kontrtorpedo- 
wiec, zbudowany staraniem Policji Państwowej, 
jako wyobrażenie mocarstwowości pod wzglę- 
dem lądowym i morskim Polski. Za niemi ma- 
jestatycznie sunęła strożnica, praca rąk żołnie- 
rzy tut. Garnizonu, stająca się symbolem sku- 
pienia i złączenia się w jedną całość polskich 
granic od Gdyni po Stołpce i Zaleszczyki. Na 
zakończenie falami Niemna spłynął spokojnie i 
siłę swą wewnętrzną czujący Orzeł. Latarnia 
morska, kontrtorpedowiec, strażnica, Orzeł, oto 
piękna symboliczna całość, zamykająca w nad- 
zwyczaj plastyczny i szczęśliwie pomyślany spo 
sób dni Święta Morza w Stołpcach. 

nouogiddzka 
— KRONIKA KRYMINA LNIA. MW dmiu 

4 ib. m, z niezamkniętego mieszkamia No- 
chimowiskiego  Hirsza, przy, ul. Zamkowej 
Nr. 23 rw Niawogródza, m godzinach ran- 
mych w czasie sau domowników, sikmadzio- 
no zegarek ze złota amerykańskiego, 20 zł. 
gotówiką, oaz kilka: weksli wystawionych 
pzez zużnikć(w Nochimowskiego. Ogó- 
tem wianitość — skiraldzionych przedmiotów 
wynosi iolkioło 500 'złotyich. 

W dniu 2 lipca z mieszkania Lepiesz- 

ko Zofji, przy ul. Ogrodowej Nr. 7, skra- 
dziomo rw gatówice kwotę 65 zt. 

W obu wypadkach policja prowadzi 
dochodzenie, 

  

— ECHA OBOHODU ŚWIĘNA MORZA 
m obiehiodłu  Świięta  Momza wi Biara- 
ach uroczyste obchady odbyły się 

we zyssttikiiich gminajch, 1 * rrzeiważmie + 
siedzibach gmiin. 

Frekwencja na obchodach była różna 
alle nie mniejsza miż 150 csób, @ azegło na- 

leży wnioskować że sprawa iwatrtlości mo- 
rza zaczyna! przenikać ma wieś 
— ZAWODY O MISTRZOSTWO ARMJI 
Jk się dowiadujemy: w Baranowiczach 

odbędą się zawody 0 mistirzostwio armji, ( 
Zawody. odbędą się w dniach 27 — 31 

lipca. 

W zaiwiddach jmieźmie udział około 200 
zawodników — oficerów armji czynnej. 

— MECZ PIŁKI NOŻNEJ. W dhiła 1 

lipca od godz. 16 m. 30 do 18 m. 30 
został riczegm ny mecz piliki nożnej po- 
między drużyną Makabi a 9 DAK, 

Meczowi  pmzyjglądwło się  lakolo 200 
osób. 

    

  

nowoczesby, niezwykłe 

precyzyjny apsrat toto- 

graficzny o niszrównanej 

gotowości do zdjęć i naj- 

bardziej wszechstronuych 

możliwościach użycia, 

Do nabycia w składnicach totograł cznych. 

Wyczerpujące katalogi i opisy użycia 
: bezpłatnie! 

Ernst Leitz, 
Zakłady optyczne w Wetziar. 

Jeneralua reprezentacja: ; 

Warszawa, Chmielna 47445. 

  

    

Do akt nr. Km. 126-457-33 r. 

OBWIESZCZENIE 
O LICYTACJI 

Komornik Sądu Grodzkiego II rewiru w Sło 
nimie, zamieszkały w Słonimie przy ul. Koś- 
ciuszki 8, na zasadzie art. 602 KPC obwieszcza 
że dnia 11 lipca 1933 roku będą sprzedawane 
z publicznej licytacji następujące ruchomości: 

1) w majątku Azarycze, gm. Derewna, pow. 
Słonimskiego od godziny 11 rano: umeblowa- 
nie domowe, fortepian, radjoaparat trzylampo- 
wy z akumulatorem i wirówka do mleka, o- 
szacowane na sumę zł. 1250i 2) w maj. Wy- 
sock Dolny, gm. Derewna, pow. Słonimskiego 
fortepian, oszacowany na sumę zł. 850 od ко- 
dziny 14-ej. 

Spis i oszacowanie ruchomości moga być 
przeglądańe na miejscu w dniu licytacji. 
Słonim dnia 1 lipca 1933 roku. 

Komornik Sądu Grodzkiego 
Jan Pyszkowski. 

Doktėr R. BUCH 
akuszurja I choroby kobiece. 

ordynuje cd 1i — 1 i 4 — 6 przy ul. Nie: 
mieckiej 33, tel. 8-64. 

Lokuje chorych w Lecznicy Połoźniczo- 

  

  

  

Ginekcolegicz. M-Pohulanka 15, tel. 14-71 

FABRYKA 
| SKŁAD M E BLI 

Й. RILENKII I $-ha 
Spółka z ogr. odp. 

Wilno, ul. Tatarska 20, | 
dom własny. Istnieje od 1443. 

Jadalnie, sypialnie, saleny, 
gabinety, łóżka niklowane i 
angielskie, kredensy, stoły, 
szały, biurka, krzesła dębowe 

1 t.p. Ceny znacznie zniżonue. 

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach 

składach aptecznych znaue 
średka ed edcizków 

Prow. A. PAKA, Ė 

Radje wileńskie 
ŚRODA, dnia 5 lipca 1933. 

1,00: Czas. 7,05 Gimnastyka. 7,20: Muzyka. 
7,25: Dziennik por. 7,30: Muzyka. 7,52: Chwił- 
ka gosp. domowego. 11,57: Czas. 12,05: Muzy- 
ka. 12,25: Przegląd prasy. 12,33: Kom. nieteor. 
12,35: Muzyka. 12,55: Dziennik połudn. 14,30: 
Program dzienny. 14,55: Słynni śpiewacy na 
płytach, w przerwie chwilka strzel. 15,25: Gie!- 
da rolnicza. 16,35: Utwory Rimskij-Koreskowa 
(płyty). 16,00: Koncert z Ciechocinka. 17,00: 
Pogad. aktualna. 17,15: Koncert z płyt. 18,15: 
„Czy turystyka może być sportem? odczyt.— 
i8,35: Recital skrzypcowy. 19,20: "Przegląd li- 
tewski. 19,35: Program na czwartek. 19,40: 
Godzina życzeń. 20,50: Dziennik wiecz. 21,00: 
Rozmaitości. 21,10: Koncert kameralny. 22,00: 
Sprawa pomnika Mickiewicza w Wilnie pogad. 
22,15: Muzyka tan. 22,15: Muzyka tan. 22,25: 
Wiad. sport. 22,35: Komunikaty. 22,40: Muzy- 
ka taneczna. 

      

  

  

  

  

  

„ES 
Nie zwazając na sezon letni arcydzieło pikanterji!! Słynna na cały Świat platynowa blon- 

dynka, rywalka Grety Garbo i Marleny Dietrych JEAN CHARLOW w wysoce pikantnym filmie 

„ŁONA Z DRUGIEJ RĘKI 
Ceny zniżone: Na 1 seans balkon 25 gr., parter 54 gr., wieczor. 40 gr. 

2) „GŁOS PUSTYNI" 
Polski film egzotyczny. 

  

Dziśl 
karjera żony aferzystk 

cnska reżyserji DE „LU 
Wielki podwójny program! 1) Dzieje i 

i! Wesola operetka fran- 
VANCORBEILA p. t. 

Następny program: Bajeczne widowisko 

MOJA ŻONA AWANTURNICA 
W rolach gł. przepiękna Renee Deviliers i Robert Arnovx, jeden z czołowych wykon. filma „Kongres Tańczy* 

2) Wielki przebój czeski „DZIELNY WOJAKR SZWEJK". 
„BIAŁY WÓDZ 

Ceny nadsi znitone. 

  

„PAN“ 
PRZETARG 

Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie o- 
głasza piśmienny przetarg ofertowy na roboty 
budowlane przy wykończeniu _wewnętrznem 
gmachu anatomji opisowej przy ulicy Zakreto- 
wej 23. Przetarg odbędzie się w dniu 19 lipca 
1933 r. o godz. 12 w lokalu biura techniczno - 
gospodarczego Uniwersytetu przy ul. Uniwersy 
teckiej 3. Piśmienne oferty winny być złożone, 
do tego dnia do godz. 9-ej i pół w Sekretarja- 
cie Uniwersytetu łącznie z pokwitowaniem Ka 
sy Skarbowśj na wpłacone wadjum przetargo- 
we w wysokości 1 proc. zaoferowanej sumy. 
W ofercie winien być podany minimalny ter- 
min, w którym firma podejmuje się wykonać 
objętą niniejszym przetargiem robotę. Ślepy ko 
sztorys otrzymać można w biurze techniczno - 
gospodarczem za zwrotem kosztów wykona- 
nia. Tam również można codziennie od godz. 
12-ej do 13-ej przejrzeć ogólne i techniczne 
warunki wykonania robót przez wrzedsiebior- 
ców, projekt robót i projekt umowy, które dla 
ofertanta są obowiązujące 

Uniwersytet zastrzega sobie prawo wyboru 
ofertanta uzależniając to od fachowych i fi- 
nansowych zdolności przedsiębiorstwa, oraz 
prawo zredukowania ilości robót, lub nawet zu 
pełnego ich zaniechania. 

Z REKTORATU UNIWERSYTETU 
STEFANA BATOREGO W WILNIE. 

REKTOR OPOCZYŃSKI 

УУ 

Pe 

Baczność! szenie do pism miej- 
® scowych wileńskich 

Sprawdzcie ceny ogłoszeń i 
żądajcie koszto- 

rysów a bezwątpienia przekonacie się, iż 

ogłoszenia do SŁOWA oraz de 

wszystkich pism TANIQ I bardzo 
wygodnie jest załatwić 

1a pośrednictwem Binra Reklamowego 

S. GRABOWSKIEGO 
Gzrbarska 1, 

tel. 82. 
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Parcelacja maj. 

Landwarów 
Działki 

Kcmunikacja pociągam i 
Warunki 

letniskowo - ogredniczo - budowłane 

nad jeziorem, rozmaitej wielkości. 

autobusem co godzinę. 
kupna: część pożyczką długoterminową, 

reszta ratami miesięcznemi. 

Cena od 600 złotych za działkę. 

INFORMACIE: 
w Wilnie: Pierwsza Wileńska 

w maj. Landwarów: Zarząd Dóbr. 

Spółka Parcelacy jna, 
ul, Mickiewicza 4, m. 2, ; 

59) 

Myšlata o Jėzku, zapominając dosz- 
czętnie, że sama postanowiła z nim zer- 
wać. — Gdybym mogła zaprosić go na 
dzisiaj, byłoby raźniej. Ale nie mogę, bo 
papuś sobie coś uroił. Pójdę, powiem, jak 
mnie bardzo straszno. 

Weszła szybko na ganek, nie mogac 
opędzić się dzikiemu wrażenm, że ktoś 
patrzył na nią zza żywopłotu spirei. W 
przedpokoju paliła się lampa, drzwi w 
głębi, prowadzące do gabinetu ojca były 
uchylone, majaczył stamtąd zarys biórka 
i grzbiet jednego z foteli. Okrycia gości, 
na wieszaku z rogów jelenich, w sposób 
przychylny zwróciły uwagę Zoni, że nie 
jest przecie sama z ojcem w dużym, pu- 
stym dworze. Że w razie czego jest czte- 
rech mężczyzn... | wogóle nie należy hi- 
steryzować, bo wszystko stoi na swojem 
miejscu, zaraz podadzą wieczerzę i nie 
zanosi się na nic nadzwyczajnego. 

Wróciła do salonu. Tu Żozio, nie wie- 
dzący już co począć z przydługiem sanr- 
na-sam, zaproponował Lilce Lasockiej grę 
w szachy. Zonia siadła przy nich, niby 
radząc kuzynce, a właściwie korzystając 
z okazji przyzwoitego milczenia. Nagle 
Żozio, pomiędzy jednem posunięciem a 
drugiem, powiedział nieoczekiwanie: 

— Wiecie, panie? jadąc tutaj widzia- 

  

łem parę oddziałów strażackich... , mają 
gdzieś, pod Szutkowem, nocne ćwiczenia. 

Wcale dobrze się prezentują... owszem... 
owszem... Nawet byłem zdumiony... 
Każdy z karabinem, jak się patrzy... 

— Naprawdę? — Zonia ucieszyła się 
tak widocznie, aż Żozio uśmiechnął się 
ironicznie. Ale ironia nie dosięgła Zoni... 
Strażacy blizko. — Może Józek z nimi... 
To wystarczy... ; > 

Żozio spotkał pierwszy oddział złożo- 
ny z ośmiu ludzi, który przyszedł na sta- 
nowisko pod Rupejką. Komendant Zaho- 
rański wyprowadził swoich bardzo wcze- 
śnie, ruszył w kierunku wręcz przeciw- 
nym niż należało i kluczył z nimi dość 
długo, nim przyszedł na miejsce zbiórki. 
Drugi stawił się Michaś z Lachowickimi 
i zapadł w przydrożne gąszczary. Niktby 
nie poznał z drogi, że tam są ludzie w 
tych krzakach... Karabin nie szczęknął, 
gałązka nie chrupnęła. Czekali cierpliwie 
na deszczu, skuleni pod szerokiemi łapa- 
nu swierków. Żołądź nadszedł z o'luzia- 
łem Zaleskim, naprzełaj Szutkowskim la- 
sem... nawiązał łączność z innymi... byli 

wszyscy na stanowiskach. Wówczas Żo- 
łądź rozpoczął ze swoimi powolny ruch 
oskrzydlający poprzez zarośla nadłączne, 

poprzez zagajniki... ostrożnie, cicho, tak, 
by przedwcześnie bandytom nie przeciąć 
drogi. Alojzy Rupejko prowadził lewe 
skrzydło, Miches Kunicki prawe. Przemy- 
kali się za krzakami zgięci wpół, niedo- 

strzegalni, niedosłyszalmi, jak wilki. Zac:- 
skali obręcz, jedną drogę pozostawiając 
wolną —- od Wyr. 

— Wejdą w sak — powiedział Ża- 
łądź obu swoim pomocnikom. Nikt ujść 
nie powinien. Nietylko obronimy Lipnie, 
ale za jednym zamachem zlikwidujemy 
całą bandę. 

Sani p owadził oddział środkowy i, 
posuwzjąc się na jego czele, myślał in- 
tensywnie o tem, czy zdąży na czas. Tyle 
iylko, żeby Wołłowicz się wystarczają 
przeraził, zeby pomoc wydała mu się tem 
cenniejsza. A jeśli... coś nieodwołalne- 
со!... Nie! Tacy ludzie, jak Korolonek, 
jak Wańka Pawluk, jak Lawon Kulawy, 
lubią zazwyczaj pobawić się przerażeniem 
swych ofiar, ich rozpaczliwą, wścćiekłą 
Lezracnością... Zejdziz im 1 to parę mi- 
nut... Wystarczy! — uspakajał sam sie- 
b.«, dygocąc wewnętszne z 1iecie'plivo- 
ści. Jakże długo trwało to okrążanie! 

Ła Czarną masą ogrodu i dworskich 
zabudowań, jeszcze mocniej . czerniały 
Wyry, las gęsty i posępny, z nizkiego mo 
kradła wyrastający, nieprzebyty gąszcz 
świerkowy. Sięgał prawie ogrodowego 
parkanu, przedzielony odeń wązkim pa- 
sem końskiego pastwiska. Tam właśnie, 
posuwając się wzdłuż parkanu miał do- 
trzeć Rupejko ze swoimi. Żołądź wszyst- 
kiemi siłami wsłuchiwał się w ciszę. Mo- 
notonny plusk deszczu zagłuszył wszyst- 
kie zwykłe szmery wiosennego wieczoru. 
Milczały żaby i derkacz nie krzyczał... 

  

Z powodu wielkiego powodzenia jeszcze dziś! 

„Tajemnica *ekwany 
Wkrótce niezrównana KOMEDJA „COHN I KELLY* W TARAPATACH" oraz melodyjny film „,W małej kawiarence 
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Od 5 lipca b. r. 

sprzedaż 

zywych karpi 
z nowych letnich odłowów prowadzi 

„Spółdzielnia Prodncentów Ryb” 
z własnych basenów na Rynku Drzewnym 
przy ul. Zawalnej, jak również z basenów 

w sklepach. 

Kupujcie rybę z pierwszorzęd- 

nych firm, gdyż wszelkie kupo- 

wanie okazyjne mści się 
na zdrow:ul 

  

  

POTRZEBA PRZEPROWADZIĆ MELJO 
RACJĘ 10 ha. ziemi w Wilnie. Bin a lut 
inżynierowie proszeni są o składanie ofert. 

Informacje: Snbocz 28, od 10—2i 5—8 wiecz 

OBWIESZCZENIE 
Do akt nr Km 418 L33. 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie rewi- 
ru 9-go Władysław Matuchniak zamieszkały w 
Wilnie przy ul. Sierakowskiego 14 na zasadzie 
art. 602 KPC ogłasza, że w dniu 5 lipca 1933 
r. od godz. 10-ej w Wilnie przy ul. Dąbrow- 
skiego 10 odbędzie się publiczna licytacja ru- 
chomości, a mianowicie: taksówki firmy „Tat- 

    
  

    

ra - Auto“. oszacowanych na łączną sumę zł. 
1000 gr. które można oglądać w dniu licy 

tacji w miejscu sprzedaży, w czasie wyżej o- 

znaczonym. 
Komornik WŁ. 

05 аЕ НОНыЕы 

450 I. P. 
iły wodnej 
do wykorzystania 

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

i 4 — 8. Tel. 567. 

      
     
    

MATUCHNIAK 

   

        

   

  

"žiai UART) 
Lekarze 

ЕРИЛЕПДЕШНИИИС ПТЯ 

  

DOKTOR 

Blumowicz 
Choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopłciowe. Dr. Wolfson 
WIELKA 21 — tel. 921 Choroby skórne, wene- 

od 9—] i 3—7 ryczue i moczopłciowe 
We ž- PS 23: Wileńska 7, tel. 10-67.' 

  

Wileński Lombard „Kresowia” 
Wilno, Hetmańska 1 (róg Wielkiej 53) tel. 722 ` 

podaie do ogėluej wiadomošci, że 17 i 18 lipca r. b. o godzinie 
4-ej p.p. odbędzie się w lokalu lombardu licytacja niewyku- 
płonych i nieprolongowan aw od Nr. 50 009 do 

r Nr. 100030 i od Nr 1 do 

  

tylko sowa huknęła raz t drugi, gdzieś 
niedaleko. 

już blizko. Już zaraz żywopłot spire.. 

Jeszcze parę kroków i przypadł do Żołą- 

dzia Artoś Mironowiez Juz tamci okrąre- 
ni. Już są 'w ogrodzie. Obręcz zamknięta... 
A teraz za nimi w ślad! Do dworu! 

* * * 

  

We dworze byto po kolacji i brydžy- 
ści, karcianym obyczajem, zaraz z ostat- 

nim kęsem wrócili si» zralonego stolika. 

Żozio i Lilka rozflirtowali się nareszcie, 

Żonia, poprostu z iiaćw rywróciła do 

swołca poprzednich złych przeczuć. 
Podeszła do grających, usiadła na po- 

ręczy ojcowego fotela i powiedziała, niby 

żartem, a z podświadomą troską w głosie: 

— Wiesz, papuś, że nikogo prawie ze 
służby niema we dworze? Wszyscy po- 
szli na wieś na wieczorynkę, nawet fur- 

mani gości. Bo u Mironowicza - leśnika 

wesele... 

Wołłowicz obrócił się ku niej żywo. 

—- | konie zostały bez opieki? 

— No, nie. jest Józiuk pani Bobrow- 

skiej. 

— Oj, dam ja mojemu pasternaku!— 

mruknął lob Stągowickł, rzucając karię 

r:a stół. 

Ale Wołtowicz zaniepckoił się zaraz 
niepokojem córki. 

— Więc czegóż ty chcesz, dziecko? 
— Nic. Myślę, co byśmy zrobili, gdy- 

by dziś właśnie napad na dwór. — 

    127277 KDS VONIAI AA 8 LLA i RL, k a b LA ANNA A O V A IRAS INS KARAI 

„ Mydawia: Stanislaw Mackinw ix 

  
   iwa „SŁOWO 

MIESZKANIE 

JE wynajęcia. 
i hulanka 32 m. 2. Cena 

fizyki — udziela naucz. 

  

    

L м 

KuPno Letniska 
I SPRZEDAŻ | Tu" 

 ———— Letniska tanie 
SPRZEDAM z kuchniami. w maj. 

DOM Biała Waka, telefon, 
murowany Z 
mieszkań wolny od po- Stanek kolejowy Ponar 
datków — ul. Wiwul- Wiadomość także Wil- 
skiego 26 m. 1. no tel. 177, 

WILLA do sprzedania P E NSJ O NAT 
w obrębie m. Wilna w w  Andrzejkowie nad 
kol. Zgoda przy Jero: Świtezią Wandy 
zolimce (Kalwarja). Ła: wieć - Frydrychowej. 
dnie położona, 
wo 

Budynki mieszk. i gos- teka, pianino, 

kąpiel. — Komunikacja ranowicz 

torm. na miejscu a wla- |ežnošci od pokoju. — 
ciciela Kryłowa lab we Poczta Walówka 
wtorki, czwartki i sobo: Nowogródka 
ty Kalwaryjska 12 m. 6 powo. 
od godz. 5 do 6 wiecz. _.. 

Przy przystanku 
Czarny Bór w sosno- 
wym lesie spizedałe się 
willa z 12 pokoj; 2 ofi- 
cyn i2 i pół ha łasu, 
można działkami. Adres 
w redskcji „Słowo*. 

Andrzej- 

> KA 

POSZUKUJĄ 
PRACY 

YPTYTYPPYPTYYEEYYE 
  

SUCHALTER - BILAN 
SISTA ze znajomością 
buchalterji hadl., prze- 

Z powodu mysł. - fabrycznej, roł- 
wyjazdu sprzedam nej przyjmie pracę za 
sklep spożywczy w rn 
chliwym miejscn — ul. 
Konarsk'ego ;9 m. 5. 

Wyżeł . suka 
setter 

angielski czarny czystej 
rasy półtora roczny z 
bardzo dobrą tresurą 
pierwsze pole tanio do 
sprzedania — ul. Anto- 
kolska 35 m. 1. 

Lokale 

minimalnem wynagr. w 
Wilnie łub na prowincji 
Wilno, Garbarska 17 - 
10. 

Były urzędnik 
pocztowy, pisze na ma- 
szynie poszukuje pe- 
sady biurowej ZE 
jenta lab ienej. ty 
do Redskcji „Słowa, 
pod „Młody* 

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

6 - pokojowe, kapital- 
nie odremontowane 2 
pokojem dla służby, ła- 
zienką, wszelkiemi wy- 
godami, z ogrodem do 

-— W. P0- 

200 zł. miesięcznie. internat 
Tow. „Labor“ przepro- 
wadzil się na al. Želi- 
gowskiego 1—18, 

Patronat Więzisnny 
w Wlinie zwiaca się 
do ludzi dobrej woli z 
gorącą prośbą o stare 
ubranie i bieliznę dla 
b. więżniów i ich ro- 
dzin. Ofizry prosimy 
skierowywać na al.3 go 
Maja — gmach Sądu 
Grodzkiego, parter, po- 
kój Nr 15. sA 

  

LEKCY j matem. 

gimn. Ofiarna 2 m. 14 
od godz. 3 do 5. 

  

Pianiatnąj 
dobr: edagog. Prag- 
BE udzielać lekcji 
muzyki lab też podjąć 
się innej pracy. Łaska- 
we zgłoszenia adreso- 
wać proszę: Warszawa, 
Sienna 28 m. 22 Kszi- 
miera Kałużyńska. 

  

ZGUBIONĄ 
legitymację służbową 
wydaną przez Izbę 
Skarbową na imię An- 
tosiego  Szczypczyń- 
skiego — unieważnia 
się. 

POPIERAJCIE 

L.0.P.P 

  

  

Paa' Bobrowska podniosła obie ręce 
w górę 

— Acn mie daj Boże! co ty mówisz, 
Zoniuś! ! jeszcze przed nocą! 

Starosta, tasując karty, wzruszył nie- 
znacznie ramionami. 

— W najgorszym razie, panno Zofjo, 
jest nas tu czterech. 

— No, i pan Żołądź prowadzi nocne 
ćwiczenia gdzieś w pobliżu, — wyrwało 
się zatroskanej Zoni. 

Wołłowicz ściągnął brwi: 
— To tam najmniejsze. 
Starosta uśmiechnął się. 
— Dlaczego? Gdyby istotnie napad, 

chętnie widziałbym Żołądzia i jego ludzi. 
Sąsiad ostatniemi czasy niełaskaw — па 
swego komendanta? 

— Istotnie, mam z nim na pieńku. 
Lob Stągowicki łypnął wesoło w stra 

nę wiija. Mógłże mieć nadzieję, że jego 
weksle u Szlomy erkmana będą kiedy- 
kolwiek zapłacone? Z radości zrobił się 
nagle dowcipny. : 

— Kuzynko! Nie bać się napadu, ra- 
czej pragnąć go powinniśmy! Dałby moż- 
ność mnie i bratu pokazać damom i wu- 
jowi, że szlachecka krew w nas płynie! 

,— Jacy z was rycerze! 
— Nie kpij. Serjo mówię. Proszę, wu- | 

jaszeczku? Pas. 
— Ja powiem trefle, — zabrał głos 

starosta. 
— Karo. Nie denerwuj się, córuś i 

wróć do salonu. (Cd; n.) 

w/z Witold Tatarzyńsić 

dwóch poczta w miejscu przy- 

Kui- 

wzoro: Pokoje słoneczne współ 
zagospodarowana. ny salon i taras, bibljo- 

kuchnia 
pod. drewniane nowe, wiejska, posiłek 4 razy 
Ziemi około 4 ha. Park dziennie. Doskonała ką- 
ogród owocowy, blisko piel, auto, dojazd z Ba- 

lub Nowa- 
autobusowa — Dogodne gródka autobusem. Ce- 
warunki sprzedaży. 1n- ny 3,50, 4 i 4,50 w za- 

koło 

| 
| 
| 
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