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Żydzi wobec Arabó 
(Copyright by „Siowo“.) 

Jakiś dziennikarz francuski napisał, a nasza prasa 

demokratyczno - antysjonistyczna z radością powtó- 

rzyła, że Żydzi o sprawie arabskiej wolą nie mówić 

i nie myśleć. Trudno o bardziej kłamliwy i bardziej 

śmieszny zarzut. jeżeli u nas rozum polityczny całych 

obozów nie zdobywał się na jasne, konsekwentne i re- 

alne podejście do takich Spraw, jak ukraińska, to 

o sjonizmie powiedzieć tego nie można. Kolejno 

w ciągu czternastu lat mandatowych wzeszły na hory- 

zont Palestyny aż trzy koncepcje sprawy arabskiej. 

Niema tygodnia niemal, by prasa żydowska w Djaspo- 

rze nie zgłębiała po raz tysiączny tej kwestji. Najgor- 

szy antysemityzm nie postawił też żydom tak oczywi- 

ście krzywdzącego zarzutu. 

Koncepcja kantonalna. Były to pierwsze lata Pale- 

styny mandatowej, rządy pierwszego Wysokiego Ko- 

misarza angielskiego, Herberta Samuela, Żyda, który 

się sprawie żydowskiej nienajlepiej przysłużył. Pale- 

stynę, będącą od wieków jednolitym krajem, podzie- 

lono na dwie osobne części: na Palestynę właściwa 

i kraj na wschód od Jordanu, Transjordanję, gdzie 

usadowiono jednego z synów zasłużonego władcy 

Arabów, Hussejna, Abdullę. Cel koncepcji był przej- 

rzysty: przypominał poniekąd hymansowskie rozwią- 

zanie sporu polsko - litewskiego z 1921 r. drogą 

stworzenia z części ziem Wielkiego Księstwa Litew- 

skiego dwóch kantonów: litewskiego z Kownem, poi- 

skiego z Wilnem. Imigrację żydowską skierowano do 

umniejszonej o kraj z lewego brzegu Jordanu Palesty- 

ny, wzbroniono jej najsurowiej rdzennie arabski kan- 

ton, rządzony przez arabskiego emira. Sądzono, że 

w ten sposób zgęści się ludność żydowska na mniej- 

szej przestrzeni kraju, że drażliwą  kwestję ograniczy 

się terytorjalnie. 

Koncepcja lewicowa. Przemożna działalność. Hista- 

druth Haowdim i" socjalistów palestyńskich i na tem 

polu pracowała. Gdy stworzenie Transjordanji, jako 

czysto arabskiego kraju, nie uspokoiło ruchu arabskie- 

go w Palestynie, gdy jednocześnie kierownictwo 

w nim objął kler i możni arabscy, rzucono hasło za- 

stąpienia walki religijno - narodowej walką klasową. 

Histadruth począł wciągać w swe szeregi robotników 

arabskich, począł ich organizować, począł współpraco- 

wać z nimi w pierwszych ich strajkach przeciw wyzy- 

skowi pracodawców arabskich. Niemniej mimo bardzo 

wytężonej pracy w tym kierunku wyniki jej są nikłe, 

współpraca proletarjatów obu narodów * przeciw kla- 

som posiadającym słaba, jeśli ją zaś porównać z an- 

tagonizmem żydowsko - arabskim, wprost żadna. 

A wreszcie: zastąpienie w masie arabskiej Mahometa 

Marksem nie daje jeszcze żadnych gwarancyj, czy 

kiedyś ruch ludowy arabski, zamiast pójść na współ- 

pracę z proletarjatem żydowskim, nie utworzy jakie-, 

goś arabskiego hitleryzmu, w którym znajdzie się 

miejsce i na socjalizm i na nacjonalizm. Memento 

hitleryzmu jest dla żydostwa groźnem mementem. 

Podczas gdy Palestyna Koncepcja współpracy. 

wrzała walką narodów, ale jednocześnie pęczniała 

złotem, Transjordanja pozostała nadal piaskami. 

Transjordanja miała jednak na czele człowieka, który 

z synów Hussejna, panujących na innych tronach 

arabskich, jest bezwątpienia indywidualnością najsi!- 
niejszą, zupełnie niepoślednią. Abdulla zrozumiał do- 

skonale, że podniesienie jego nędznego kraju jest nie- 

możliwe bez współpracy żydowskiej, gdyż tylko stąd 
może Transjordanja liczyć na napływ kapitału konie- 

cznego, by jej piaski zamienić na pardesy. Wiosną 

bieżącego roku na radzie królestwa postawiono spra- 

wę pozwolenia żydom na nabywanie ziemi w Trans- 

jordanii. 

Dziś jest to sprawa, należąca nieco do historji. 

Wśród nieopisanego 'wrzasku Arabów palestyńskich 
i bardzo słabego oporu części transjordańskich, nie 

bez bardzo czynnego udziału Anglji, perraktacje z Ab- 

dullą Farbsteina i Newmana, dwóch przywódców ży- 

dowskich, którzy są twórcami tej koncepcji, projekt 
został spławiony. Brama do Transjordanji, gdzie ist- 

nieją jeszcze z czasów tureckich stare kolonje sjoni- 

styczne, pozostała zatrzaśnięta. Jest to szczegół, jest 

to jeden moment pewnej akcji. Nikt nie wątpi dziś, że 
prędzej czy później brama ta się otworzy. Wobec tej 

szalonej nędzy, jaka panuje w  Transjordanji, wobec 

tego, że z chwilą otwarcia dla Żydów Transjordanii 
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ceny ziemi podniosą się do wyżyn palestyńskich, czyli 

że majątek 'każdego właściciela ziemskiego wzrośnie 

7—10-kroč, na dłuższą metę zbyt słabą zaporą okaże 

się cały gniew (zresztą konkurencyjny) palestyńskich 

Arabów. Gniew ten mógł starczyć na jeden raz. To 

jednak nie wszystko. W Transjordanji zorganizowało 

się potężne stronnictwo, które przy każdej sposobnoś- 

ci maniiestuje swe sympatje do Żydów. Abdulla ma 

ogromne poparcie w całym narodzie. 

I tu właśnie, przy tym czysto praktycznem rozwią- 

zaniu sprawy, nasunie się może trzecia jeszcze kon- 

cepcja: po latach czternastu jedno jest w Palestynie 

pewnem: chybiły zarówno wszystkie ataki Żydów na 

Arabów, jak i wszystkie ataki Arabów na Żydów. je- 

dynym benificjentem całej walki była Anglja. Czterna- 
šcie lat wykazało, że ani usunięcie Arabów z Palest;- 

ny, ani wygnanie z niej Żydów nie jest możliwością, 

wykazało dalej, że jedynym kapitałem, jaki może pójść 

w te kraje (prócz eksploatacyjnego kapitału angiel- 

skiego), to wyłącznie kapitał żydowski. A wreszcie: 

„zagrażanie* przez żydów šwietošciom  mahometar- 

skim jest akurat na tyle uzasadnione, co zagrażanie 

Świętym Miejscom Chrześcijaństwa. Ludzie, którzy da 

Palestyny emigrują, doprawdy nie emigrują w tym 

celu. 

Katolicyzm arabski. Pamiętam ogromne wzrusze- 

nie; gdy w bazylice Nazaretu nie znalazłem na konie- 

sjonałach innych napisów jak arabskie, to dziwne 

uczucie wiecznej żywotności Kościoła, jego kroczenie 

coraz dalej, gdy pierwsze z rzędu czternastu kazań, 

w noc wielkoczwartkową na Getsemani wypowiedział 

po arabsku Franciszkanin Arab, gdy widziałem koś- 

ciołek w Hajfie, zrana, w dzień powszedni, biały od 

zawojow beduinskich + czerwony od fezów. Pamię- 

tam uczucie niesmaku, gdy byłem w domu katolików 

arabskich, którzy mi przez godzinę tłumaczyli, że oni, 

stawszy się katolikami, przestali być Arabami, że są 

„kulturalnymi Europejczykami”, że „z tem tam WSZy- 

stkiem“ nie mają „nic wspolnego“. Pomyšlatem wte- 

dy z pewną melancholją, że u nas, nie na żadnych 

Kresach, ale w Słonimie, inne misje już nie to, że bu- 

dzą, ale wprost stwarzają nowe narodowości, podczas 

gdy na ogromnych przestrzeniach Bliskiego Wscho- 

u... Ale fakt przytoczony choć dość częsty, jest jed- 

nak wyjątkiem. Katolicy arabscy stanęli w szeregach 

panarabizmu. Wyrzekłszy się Mahometa, jako proro- 

ka, czczą go tem więcej, jako narodowego genjusza. 

Dokonało się to może i wbrew i bez świadomej my- 

śli katolickich kierowników, ale dokonało się. Mam 

wrażenie, że katolicyzm ma w Arabji tak wielkie rze- 

czy do dokonania, jakich nie miał na tym opornym 

terenie jeszcze nigdy: drogą do tego: pełne włączenie 

arabskiego katolicyzmu w nurt odrodzenia narodc- 

wego. 

Coś podobnego ma się z Žydostwem. Istnieją już 

dziś, rojone tylko, bo gigantyczne plany: zespolenia 

ruchu sjonistycznego, z ruchem panarabskim, wzmo- 

żenia osiedlnictwa żydowskiego już nie w Palestynie 

tylko, ale w Egipcie, Syrji i innych częściach Arabji. 

Niepodległości nie osiąga naprawdę kraj bez kapita- 

łów i bez wykształconych kadr pracowników. Arabja 

nie ma absolutnie pierwszych, w bardzo małej liczbie 

drugich, Żydzi dadzą jej jedno i drugie. Dziś aktyw- 

ną niechęcią Żydostwa jest tylko niechęć do Arabów, 

jutro miejsce jej może zająć aktywna, niezahamowana 

czem innem niechęć do Anglików. 

Są to rzeczy niesłychanie trudne. Na to muszą 

przedewszystkiem Arabowie zrozumieć te wielkie ko- 

rzyści, jakie unja z Żydostwem dać im może. Na to 

muszą Żydzi zrozumieć, że jedynymi upełnomocnio- 

nymi arabskimi nie są specimeny socjalizmu arabskie- 

go, ludzie absolutnie bez znaczenia i wpływów. Głos 

ma tylko Wielki Mufti, głos mają tylko ludzie do nie- 

go zbliżeni. Nie jest to konstatacja wesoła, to pewna, 

ale jest realna. Z wrogiem, z którym się ma i wspól- 

ne interesy i wspólnego wroga, można się dogadać. 

Gadanie z kim innym to tylko niemądre, złudzenia, to 

tak, jakby pertraktując z Rosją w 1933 r., pertrakto- 

wało się z Kiereńskim czy monarchistami. Mimo wszy- 

stko, mam wrażenie, że stosunki w Palestynie powoli 

dojrzewają do tej rozmowy. I o Żydach i o Arabach 

istnieje przekonanie, że posiadają mało zmysłu pań- 

stwowotwórczego. Pertraktacje prezesa Farbsteina 

i Newmanna dowodziłyby czegoś przeciwnego. Poli- 

tyka Emira Abdulli również. 

: Ksawery |Pruszyński, 

  

Lotnik Maftern żyje! | 
- LONDYN PAT. — Otrzymano tu wia Syberji, w lokolicach morza Beringa. — Jak przypuszczają w Moskwie, Mattern 
domość z Moskwy, iż zaginiony lotnik Jak wiadomo, Matternwyleciał z Chaba- Wskutek złych warunków atmosferycznych za- 
amerykański Matern znajduje się w rowska w kierunku Alaski 22 czerwca i Vdzl był i musial lądować w pustynnej o- 

miejscowości Anadirczutka, w północnej od tej pory mie było o nim wiadomości. 
kolicy. Zapewne błądził w lasach tych stron. 
Jego zaginięcie trwało przeszło 13 dni. 

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

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

GRODNO — Księgarnia T-wa .„Ruch*. 

HORODZIEJ — Księgarnia Kol. „Ruch“. 
KLECK — Sklep „Jedność*. 
LIDA — ul. >uwalska 13 — S. Mateski. 

ŁUNINIEC — Księgarnia Koł. „Ruch*. 

MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“ 
MIORY — Ejdeiman 
NIEŚWIEŻ -- ul. Ratuszowa — Księgarnia Jažwiūskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N.-ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch* 

DRUJA — Kowkin. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 

! PODBRODZIE — ul. Wileńska 15 T. Gurwicz „A 

PIŃŚK — Księgarnia Polska — St. Bednarski 4 

POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. х 

STOŁPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“ 7 

SZARKOW 

  

SŁONIM — Księgarnia J. Ryppa ul. Mickiewicza 10. 
SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 
ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin — Biuro gazetowe ul. 3 Ma;a % 

ZCZYZNA, M. Mindel, 
WOLOŽYN — Liberman, Kiosk gazetowy 
WARSZAWA — Kiosk Księg. Kol. „Ruch“. 
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L а L SA TIC SOS TL TT A TOS TC PT IO 

Ww KONFERENCJA PRACUJE DALEJ 
Pogląd brytyjski bierze górę nad francuskim 

LONDYN PAT. 6 W ciągu piątku 

prace konferencji polegały na układaniu 

w poszczególnych podkomitetach list 

tych spraw, które mają być przedstawio 

ne prezydjum, jako nadające się do dal- 

szego rozpatrywania i kontynuowania 

prac konierencji. 

Uwaga ześrodkowała się przedewszy 

stkiem na pierwszej podkomisji monetar 

nej, której zadaniem jest ustalenie na- 

tychmiastowych zarządzeń celem odbu- 

dowy monetarno - finansowej. Podkomi- 

sja ta, pod przewodnictwem włoskiego 

ministra skarbu Junga, odbywała swoje 

obrady publicznie.jung przypomniał po- 

szczególne sprawy, jakiemi komisja 'mia- 

ła się zajmować, wyłiczając je w nastę- 

pującej kolejności: polityka kredytowa, 

poziom cen, ograniczenia fluktuacji wa- 

lut, kontroła ruchu wałutowego, zadłuże 

nie, przywrócenie ruchu kapitałów w sto 

sunkach międzynarodowych. 

DYSKUSJE 
Jako pierwszy zabrał głos kanclerz skarbu 

Chamberlain, który w króciutkiem dwuminuto 
wem przemówieniu oświadczył tylko, iż ponie 
waż niemożliwe było dotąd osiągnięcie poro- 
zurnienia, a różnica zdań trwa, wszystkie spra 
wy pozostają otwarte i należy kontynuować 
pracę podkomisyj w niezmniejszonym zakresie. 

Wnioskowi temu przeciwstawił się rummuń- 
Ski minister skarbu Madgearu, który podkreślił 
iż widzi tylko możność dyskutowania kwestji 
zadłużenia, jako niezwązanej bezpośrednio z 
kwestją stabilizacji walut. 

Delegat brazylijski zaproponował, aby roz- 
bić podkomisje na dwie odrębne grupy, a mia 
nowicie na grupę państw, uważających na - 
tychmiastową stabilizację za konieczność i na 
grupę— państw, , nie przywiązujących znacze- 
nia do natychmiastowej stabilizacji. — Obie te 
grupy miałyby oddzielnie rozważać te same 
problematy, a potem porównać swoje rezulta- 
ty. Wniosek ten zgłoszony zresztą jak najpo- 
ważniej wywołał powszechną wesołość. 

Zkołei zabrał głos francuski minister skar- 
bu Bonnet. Mowa Bonneta była niezwykle 0- 
stra w tonie i zdecydowana pod względem 
rzeczowym. Bonnet jak najwyraźniej zarzucił 
brytyjskiemu  kanclerzowi skarbu całkowitą 
zmianę frontu, — podkreślając natomiast 
że Francja ani na jotę nie zmieniła swej poli- 
tyki, jaką uzgodniono w marcu z okazji wizy- 

  

Spadek dolara i funta 
ECHA ROZDŹWIĘKÓW KONFERENCJI LONDYŃSKIEJ 

WARSZAWA PAT. — Spokojniej- 
sza tendencja dla dolara, jaka panowała 
wczoraj na giełdach europejskich, uległa 
zmianie już późnym wieczorem, przy za 
mknięciu giełdy nowojorskiej, to jest 0 
godzinie 21,15 według czasu europej- 
skiego. Na giełdzie tej dolar pod koniec 
zebrania wykazał tendencję wyraźnie zni 
żkową, tracąc np. w stosunku do iranka 
szwajcarskiego 20 punktów. Zniżka do- 
lara w stopniu jeszcze silniejszym miała 
miejsce również: i dzisiaj, tak na giel- 
dzie nowojorskiej, jak i па wszystkich 
giełdach europejskich. 

Oto dane porównawcze: 
Przy otwarciu giełdy nowojorskiej 

notowano dziś dewizę paryską 5,54, 
szwajcarską 27,30, a londyńską 4.7275, 
podczas gdy wczorajsze notowania otwa 
rcia wynosiły: Paryż 5,2975, Szwajcarja 
26.00, Londyn 4.50625. Na stu frankach 
szwajc. różnica wynosi więc w przecią- 

  

gu 24 godzin 1 dolara 30 centów. —Na 
giełdzie warszawskiej kurs czeku na No 
wy York zniżkował © 16 groszy i wyno 
sił 6.40. Przekaz telegraficzny notowano 
6.45 — 6.40, tį. niżej o 17 groszy. —W 
Zurychu dewiza nowojorska spadła z 
3,85 na 3,79 (og. 12), w Paryżu z 
18.88 na 18.18. (g. 15)., a w Londynie 

— inne wnioski tem samem odpadły. i z 4.4975 na 4,7125 za funt (g.16). 
Dziś więc dolar osiągnął najniższy do- 

tychczas notowany kurs. 
Fumt szterlin zniżkował również, lecz 

w stopniu nieznacznym. Na giełdzie war 
szawskiej dewiza londyńska straciła 2 
grosze na funcie i była notowana 29,80 
—29,78. W Paryżu notowanie Londynu 
spadło z 85,08 na 85,01, a w Zurychu 
z 17,35 na 17,26. Nieco większa zniżka 
funta ujawniła się przy zamknięciu gieł- 
dy londyńskiej, gdzie Zurych notowano 
17,195 (17,33), a Paryż 85,03 (wczoraj 
85,09). 

ty Bonneta w Londynie, gdy ustalai on z 
Chamberlainem podstawy konferencji. Bonnet 
zarzucił również Ameryce, że odstąpiła ona od 
własnej deklaracji, jaką delegat Stanów Zjed- 
noczonych Cox złożył przy wyborze na prze- 
wodniczącego komisji monetarnej „konierencji. 
Minister Bonnet podkreśli następnie, że jeżeli 
Francja bierze udział w konierencji, to uczy- 
niła to na podstawie tej pozycji, jaka istniała 
przed samą konierencją, a która, jak można 
było przypuszczać — — będzie zachowana na 
czas trwania konferencji. Taki był sens rozej- 
mu celnego i taki powinien być sens propono 
wanego przez Francję rozejmu walutowego— 
W chaosie trwającej obecnie fluktuacji walut 

konierencja nie może się odbywać.— Dopóki 
stanowisko Ameryki nie ulegnie zmianie, —nie 
można liczyć na osiągnięcie rezultatów. Mini- 
ster Bonnet zaproponował zawieszenie prac 
podkomisji, z wyjątkiem kwestji zadłużenia i 
poparł w tym względzie wniosek Madgearu. 

Po przerwie obiadowej konierencja obrado- 
wała dalej. Delegat amerykański sen. Couzens 
przeciwstawił się mowie Bonneta, przypomina- 
jąc, że Ameryka nie krytykowała innych 
państw, gdy wycofywały się one w swoim cza 
sie ze złotego parytetu. Obecne starania Ame- 
ryki mają na celu zwalczanie bezrobocia, któ- 
re jest dla Ameryki zagadnieniem najważniej- 
szem. Sen. Couzens wypowiedział się za pro- 
pozycją Chamberlaina kontynuowania prac pod 
komisji na podstawie niezmniejszonego progra 
mu. 

Następnie Polska, Holandja, Szwajcarja, 
Austrja, Hiszpania, Czechosłowacja, Belgja, 
Niemcy, Jugostawja, Włochy, Bułgarja i Litwa 
wypowiedziały się za wnioskiem rumuńsko - 
francuskim, zaś Indje, Portugalja, Norwegja, 
Szwecja, Danja, Argentyna, Australja, Ekwa- 
dor i Japonja wypowiedziały się za wnioskiem 
Chamberlaina. Deklarację polską, wypowiada- 
jącą się za wnioskiem ministra Madgearu zło- 
żył w imieniu delegacji polskiej radca Mohi. 

Gdy dyskusja w ten sposób została wyczer 
pana, przewodniczący poddał wniosek Cham- 
berlaina jako najdalej idący, pierwszy pod gło- 
sowanie. Wniosek ten został przyjęty 25 głosa 
mi przeciwko 15. Delegat Związku Sowieckie- 
go wstrzymał się od głosowania. Wobec tega 

Podkomisja postanowiła wbrew opinii 
15 państw europejskich, reprezentują- | 
cych interesy stabilizacji wałut, mimo 
bardzo zdecydowanego apelu francuskie 
go ministra skarbu Bonneta, zakomuni- 
kować prezydjum konierencji, iż gotowa 
jest kontynuować swe prace we wszyst- 
kich kwestjach, jakie dotąd omawiała, a 
więc w niezmniejszonym programie . 

Ten wynik obrad podkomisji jest nie 
zwykle znamienny i wskazuje na zdecy 
dowaną wolę Wielkiej Brytanji utrzyma- 

; nia konferencji w najszerszych ramach. 

  

Rauschning 0 Polsce i Niemczech 
WRAŻENIA HITLEROWSKIEGO PREZYDENTA W. M. GDAŃSKA 

Prócz konierencyj z władzami polskiemi w 

Warszawie, prócz znanego oświadczenia, dane- 
go prasie polskiej, prócz podobnego dla prasy 

gdańskiej, gdzie raz jeszcze stwierdził koniecz 

ność jak najbliższej współpracy z Polską, no- 

wy hitlerowski prezydent Senatu Wolnego 

Miasta zamieścił wielki artykuł o głównym or- 

ganie Hitlera w „Voelkischer Beobachter“, w 
którym znalazły się rzeczy dużo bądź co bądź 

wnoszące prawdy w nasze z obecnemi Niem- 

cami stosunki: 

„KROK PIERWSZY* 

— Senat (Wolnego. Miląsta zamierza 
dać dowód, iż mietylko uznaje i ceni zna- 
czenie ustalomych pirzez traktaty, między- 
marodowe ścisłych stosunków Gdańska z 
Rzeczpospolitą. Polską, lecz chce również 
uczynić pierwszy, krok w) kierunku poro- 
zumienia, które umożlijwiłoby wyjście z 
niemošniego stanu. ustawicznego napięcia 
walk gospodanczych. 

Jeżeli Gdańsk uczynił ów długo oczekiwa- 

ny krok pierwszy, to hitlerowski jego prezy 

dent na łamach naczelnego organu hitleryzmu 

stwierdza, że: 

— Rząd Polski! dowiódł, że pragnie 
ze swej strony ułatwić kirok Gdańska. 

PRZED REWIZYTĄ RZĄDU PSE 
GO W GDAŃSKU? 

Jako wymik wizyty dr. Rausehning 
stwierdza: 

— ...politycznia zgodność w życzeniiu u- 
sumięcia miapiętej altmosfdry, która dla 
człej pollityki stała się wpmost niebez- 
pieczeństtwem. 

Со do kwestyj spormych polsko - gdań- 
skich dr. Rauschning oczekuje, że mimo 
trudności znajdzie się możliwość wyrów- 
nania interesów, "w, której uwzględnione 
zostałyby uzasadnione stamowiska obu 
partnerów. 

Dalej Rauschning wyraził  zadowole- 
nie, że cel inicjatywy Gdańska, polegający 
na ustalieniłu pierwszej podstawy zaufania, 
został osiągnięty i wyraził oczekiwanie, 
że po tym pierwszym  kmoku mastąpi: 
drugi wi formie rewizytyj rządu polskie- 
go, przyczem możnaby dojść do poro- 
zumienia w pewnych aktualnych kiwest- 
jach spornych. 

A KIM JEST DR RAUSCHNING? 

Odpowiedź na to daje „„Czas* w dłuższym 
artykule: Dowiadujemy się paru ciekawych 

rzeczy, paru niemniej ciekawych szczegółów: 

czy kto u nas wie, że p. Rauschning jest naj 

wybitniejszym znawcą... muzyki krzyżackiej? 

Dziadkowie obecnego prezydenta se- 
matu gdańskiego posiadali przez jakiś 
czas w Prusach Wschodnich majątek — 
Neudeck — niegdyś gmiłazdo rodowe i dziś 
własmość obecnego prezydent» Rzeszy. 
Sam prezes senatu gdańskiego urodził 
się w stamem  polskiem: mieście Toruniiu, 
jako sym pruskiego oficera, który ipo 
wyjściłu z włjska powrócił na molę, ale 
— pruską jumkienską tradycją — kazał 
symowi skończyć szkołę kadetów. Mło- 
dy Rauschnime mie miiał jednak ani moj- 
skowych, ani wolmiczych «zamiłowań. — 
Skończył wykształcenie  jalko germaniista 
i muzykolog, majlepszy podobno w Niem- 
czech — zmefwieal dziejów muzykki! w Za- 
konie krzyżackim. Niedawno jeszcze wró- 
cit do tych zamiłowań pisząc studja z 
dziejów: muzyki! w Gdańsku. 

iWojnła: przenwała. prace mlodego kan- 
dydata ma uczonego. Długie lata fromtu, 
z których 'wymióst ciężką ramę i chorobę 
serca, — Gdy zaś powrócił — miasto w 
którem  woSi:dł, Poznań — zastał jako 
miasto polskie. Stamął miedługo jaka 
majczymniejszy w: szeregu tych Niem- 

ców, którzy w Polsce pozostali, obok . Leo 
Wagenera, Friedricha Swanta, ks. pra- 
tata Kilinke,  pestora i superintendenta 
Blaua. Pracował około  -.„ultirzymania 
miemczyzny* ma odwiecznie polskich zie- 
miach z pasją i namiętnością, która mie- 
długo wysumęła go ma pierwszy front nie- 
mieckich działaczy w Poznańskiem. — 
Pienwszy, mzucił w Nilemcy, wielką pracę © 
odniemczeniu b. zaboru pruskiego o 
„Verdringunę der Deufschen in Posen und 
'Westpreussen*.. Stiwmorzył jedyne niemiiec- | 
kie czasopismo maukowo: - informacyjne 
w Polsce „Deutsche Blūtiter in (Polen“. Od 
początku jasknawy miacjonslista, ale przy- 
tem — stwierdzić trzeba — legalista nie- 
długo jednak wytnwał w zgodzie z swoimi 
niemiedkimii iwspółpracownikami. Szef 
niemieckiej pracy w Poznańskiem. = 
„deneski Senolz, był mu za ciężki, za zsa- 
мОУ, za mało 'współczeny. (W. roku 
1926 opuścił (Polskę. Kupił pod Gdańskiem. 
folwłank Wamiau. [Wrócił ma rolę, W r. 
1932 stanął ma czele gdańskiego .,Land- 
bumdu*. Rósł w zmaczenile jelko! wódz 
rolników (Wolnego  Miiasta. Niedługo 
później (wstąpił do mpamtji marodowo - 
socjalistycznej. Jlest więc  hitleroweem 
stosunkowo niedawno. Zrobił to jednak 
ma ezas, by stanąć ma czele pierwszego 
hitlerowskiego nządu Gdańska. 

Kiedy rozmowy polsko-gdańskie? 
GDAŃSK PAT. — We czwartek dn. 

6 bm. komisarz generalqy Rzeczypospo- 

litej Polskiej w Gdańsku dr Papee odbył 
z prezydentem Senatu gdańskiego pier- 
wszą po powrocie z Warszawy naradę 

w sprawie ustalenia programu rozmów 

polsko - gdańskich. 

Wszczęcie tych rozmów było celem 

przyjazdu Rauschninga do Warszawy. 

Zarówno w Gdańsku jak i w Polsce 

przywiązuje się do nich wielką wagę. 

Zbliżenie pras po zbliżeniu państw 
KAROL RADEK GOŚCIEM „GAZETY |POLSKIEJ* 

WARSZAWA PAT. — Naczelny redaktor 

„Gazety Polskiej“ pik. Bogusław Miedziński 
podejmował w 'dniu 7 bm. śniadaniem w salo- 

nach Klubu Towarzyskiego przybyłego wczo- 

raj z Moskwy wybitnego polityka i publicystę 
sowieckiego p. Karola Radka. 

Na śniadaniu obecni byli: — wiceminister 
spraw zagranicznych Szembek, poseł ZSRR An 
tonow - Owsiejenko, naczelnik wydziału 

wschodniego MSZ min. Tadensz Schaetzel, na 
czelnik wydziału prasowego MSZ Wacław 

Przesmycki, były minister lgnacy Matuszewski 
dyrektor naczelny PAT-a Konrad Libicki, i 

„Gazety polskiej" p. ].. Otmar - Merson, kore 
spondent warszawski TASS J. Kowalski, —re 
daktor maczelmy „Kurjera Porannego" Woj - 
ciech Stpiczyūski i szereg innych osobistości 
ze świata dziennikarskiego i literackiego. 

х 
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SILVA RERUM 
ECHA NIEFORTUNNYCH POMYSŁÓW 

LIGI GWIZDKOWEJ. 

Liga Morska i Kolonjalna, która 
wskutek swych niezwykłych projektów 
obchodu „Święta morza* uzyskała dodat 
kowy przymiotnik — „gwizdkowa*, — 
musi nadal pokutować za swe pomysły, 
w których myśli jednak była doza umier- 
kowana. 

Kurjer Poranny (185) pisze: 

Weżmy to ostatnie Święto Morza! Nic bar- 
dziej potrzebnego od spopularyzowania haseł 
„morskich“ w szerokich masach — nic bardziej 
przekonywującego, jak argument „masowošci“ 
takich demonstracyj promorskich, Cóż uczyni- 
liśmy, aby wciągnąć żywiołowo całe społeczeń 
stwo w orbitę święta? Nic. Przeciwnie, odstra- 
szamy ulicę od wszelkiego partycypowania, od 
wszelkiej z zasadą, z hasłem komunji. 

Nietylko sprawa „mostowego* ściąganego 
prawem kaduka z przechodniów, ale forma 
tych haraczów!!! — Z tramwajów, przejeżdża 
jących przez most, ten i ów 'wyskoczył na mo- 
ście — jeden nie wiedział wcale o Opłacie, a 
chciał popatrzeć — inny, mając kilku członków 
rodziny, nie był w stanie zapłacić paru złotych 
i pragnął się przemycić, a policja miała nakaz 
rozpraszania bezpłatnych gapiów. Stawiano: o- 
pór, _wywiązywały się kłótnie — zupełnie nie- 
potrzebne i niepedagogiczne zjawiska!!! 

To właśnie było podstawą nieskom- 
plikówanej koncepcji obchodu „święta 
morza: policjanci mieli gwizdać, mieli 
zatrzymywać ruch, mieli pilnować po- 
rządku itd., — publiczność zaś miała 

entuzjazmować się i opłacać daninę. 
Organizacja obchodu "w Warszawie 

(i nietylko w Warszawie) bardzo szwan 
kowała. W Warszawie urządzono „wian- 

ki* na Piotra i Pawła, — a jakże!... 
Właśnie w dniu Święta Wianków, kiedy 

dia każdego Wisła powinna być celem myśli, 
wycieczek, spacerów, odwiedzin, pozamykano 
ulice prowadzące ku Wiśle, nagle, w ostatniej 

chwili i dla pieszych i dla pojazdów, tramwa- 
jów, autobusów. Kto wyruszył piechotą na Po- 
wiśle Nowym Światem, pl. Zamkowym, ten 
został raptem zatrzymany i skierowany w do- 
datku bez objaśnień, w przeciwną stronę. W 
ostatniej chwili, też bez żadnych informacyj w 
dziennikach, zbałaganiono cały ruch tramwajo- 

wo-autobusowy. 
Bardzo wielu entuzjastów morza zrezygno 

wało i wróciło do domu. RZ z» 

Ci, co szczęśliwie dostali się do miej- 

sca, nie wiele mogli zobaczyć, a jeszcze 

mniej zrozumieć, gdyż nikt nie udzielał 

informacyj. 
Nikt nie pomyślał o tem, że zapłaciwszy 

3 zł. za miejsce, publiczność chciałaby coś wie- 
dzieć. Nikt nic nie wiedział. Zamiast nadawać 

przez megaion idjotyczne jakieś tanga, o po- 
wtarzających się niezmiennych rymach: dal, 
żal — dziewczyno — miną nikomu na 
mysł nie przyszło podawać informacje. Np.:: 
rozpoczynamy defiladę. Oto statek p. Prezyden- 
ta Oto kutry rybackie. Nikt nie wiedział, że 
defilada rozpoczęta — nikt się nie zorjentował, 
że mijamy właśnie statek p. Prezydenta, do- 
piero w ostatniej chwili ktoś zauważył na po- 
kładzie: o, patrzcie! Flaga państwowa!!! 

Defilada udekorowanych statków wy 

magała komentarzy, gdyż dezorjentowa- 

ła tłum: 
Na statek ze Światowidem — słyszałam 

informację: Piłsudski!!! "Na przepływającego 
iabędzia — ktoś uczony oburzył się, że to Lo- 
hengrin — „poco ta szwabska opera w święto 
morza polskiego?!*, ale inny skorygował, że... 
to ks. józeł Poniatowski na koniu. Na chybił 
trafił biła mimo to publiczność brawo, trochę 
aby się zagrzać,* trochę aby przecież objawić 
odrobinę radości tłumionej, — tłumionej Коп- 
sekwentnie, zdecydowanie, przez organizację, 
przez nieumiejętność naszą aranżowania takich 
zabaw. * 

Wszystko można zrozumieć: i tę 
„szwabską operę“ i „Poniatowskiego na 
koniu”, ale żeby nie poznać Światowida, 
to już skandal prawdziwy!... 

W Wilnie -napewno iwszyscyby odra- 
zuzorjentowali się, co to znaczy taki 
Światowid, a gdyby kto zechciał wymie- 
nić przy sposobności jakieś nazwisko, 
wymieniłby... w każdym bądź razie cał- 
kiem inne... Lector. 

BER UDGD WP TWOBADCDERGYTDTH 
JESTEŚMY ZA BIEDNI, BY KUPO- 
WAĆ BAWEŁNĘ — KUPUJMY SAMO 
DZIAŁOWE WYROBY Z WŁASNEGO 

LNU. 
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NOWY WICEPREZES P.K.0. 
Dnia 3 bm. Pan Prezydent R. P. miano- 

wał p. Kazimierza Kościesza - Strzegockiego, 
Dyrektora Technicznego P.K.0. — Wice - 
Prezesem Pocztowej Kasy Oszczędności. 

Nowomianowany Wiceprezes urodził się w 
r. 1894. Po ukończeniu gimnazjum w Stani- 
sławowie studjował na Uniwersytecie w Wie- 
dniu, poczem otrzymał absolutorjum Wydzia- 
łu Matematycznego na Uniwersytecie w Kra- 

  

kowie. Od 1914 do 1917 roku bierze czynny 
udział w walkach o niepodległość Polski, po- 
czątkowo w pierwszej brygadzie, gdzie w r. 
1915 zostaje ciężko ranny, następnie w 6 p. 
p. Leg., później brał czynny udział w pracach 
POW, a w latach 1918 — 1921 w wojnie pot 
sko - bolszewickiej. 

Po wyjściu z wojska zajmował kierownicze 
stanowisko w instytucjach przemysłowo - han 
dlowych w Małopolsce i na Górnym Śląsku, 
poczem w r. 1929 przechodzi do PKO, gdzie 
ostatnio zajmował stanowisko dyrektora tech- 
nicznego. 

Posiada odznaczenia: Virtuti Militari, 5 kd. 
Krzyż Niepodlegiości, Krzyż Kawalerski Polo- 
nia - Restituta oraz Krzyż Walecznych z trze 
rsa okuciami. 

TELEGRAMY 
Z POBYTU PREM. JĘDRZEJEWICZA 

W RUMUNII 

BUKARESZT. PAT. Premjer Vaida - 
Voievod  mydłał wileczorem bankiet na 
cześć  premjerz,  Jędrzejewieza, który 

wdllatuje iw sobotę wano — samolotem ido 

Warszawy. Dzienniki komentują wizytę 
premjera  Jędrzejewicza, jako dowód 
serdecznej i ścisłej (współpracy  polisko- 
rumuńskiej. 

NASZ TRAKTAT Z U.S.A. 

WARSZAWA. PAT. W Dzienniku U- 
staw: ź dia 7 lipca ogłoszony został trak- 

tat przyjaźmii handlowy i przw konsular- 
mych między Polską a Stanami Zjedno- 
czomemi A. P. Jednocześnie opublikowa- 
mo  o-świadczenie nządowe wi sprawie wy- 
miamy: dokumentów ratyfikacyjnych te- 
gło tnektatu. Traktat przyjaźni, ze wszyst- 
kiemi jego postępowaniami wchodzi w 
żydie w: dniu 9 b. m. i pozostawać będzie 
w mocy w ciągu 1 roku. W dziedzinie 
prawa spadkowego: traktat! postaniawia, 
że spadkobienea będzie miał prawo w 
okresie 3 lat zlikwidować i wycofać spa- 
dek' bez ograniczeń i bez przeszkód. 

ZNOWU ŚMIERĆ LOTNIKA 

WARSZAWA. PAT. Dziś o godz, 2.50 
w mocy: рой Grodziskiem Mazowieckiem 
spedł samolot wojskowy Foker 7. W sa- 
miolocie znajdowało: się. 4 wojskowych, z 
iktórych szeregowiec Tadeusz Piotirow- 
skli poniósł śmienć ma miejscu, por. óbs, 
Cumiptf i plutonowy Hanecki doznali li- 
ezniyłdh obnażeń, pilot kapral Paszktow= 
ski wyszedł bez szawaniku. Pogotowie 1 
p. lotn. przewiozło waunych do Wierszawy 
Na miejsce katastrofy przybyła komisja 
dedhniczna departamentu aeronautyki, — 

która. beda przyezymy, wypadku. 

ZAKAZANY BANKIET 

BUDAPESZT. PAT. Dywekcja policji 
zajkazała urządzenia (bankietu  legitymi- 
stycznego, motywując swój kmok tem, 
iż zebrania mpolliityczne odbywać mogą 
tylko pzmtje reprezentowane w parla- 
memcie. Zamządzenie polieji wywołało 
silne. podniecenie w: prasie i w: kołach le- 
gilttymistycznych i spowodowało  intenpe 
lację hr. Jerzego Apomyi w parlemencie. 

SŁOWO 

WIELKA POWÓDŹ NA POKUCIU 
Prut i Czeremosz zatopiły pola 

STANISŁAWÓW PAT. — Trwające 
od szeregu dni opady deszczowe spowo 
dowały liczne wezbrania rzek i poto- 
ków górskich na terenie całego wojewó 
dztwa stanisławowskiego. W wielu miej 
scach rzeki wyłlały. 

Sytuacja w piątek w południe przed- 
stawiała się następująco: 

Powiat Kołomyja. — Woda na Pru- 
cie podniosła się o 3 m. 30 cm. ponad 
normalny poziom, zalewając niżej poło- 
żone poła. Wylew rzeki spodziewany 
jest po południu. Wody Prutu obrywają 
brzegi w dalszym ciągu. Wezbrały rów- 
nież dopływu Prutu w kiłku miejscach. 
Komunikacja kołowa jest chwilowo prze 

In] 

  

rwana. 
Kosow. — Stan wody na Czeremo - 

szu Czarnym podniósł się o 1 m. 60 cm. 
ponad normalny. Most na Rybnicy mię- 
dzy Sokołowem a jJaworowem został 
zniesiony. Komunikacja kołowa w kilku 
miejscach przerwana. 

Pow. Śniatyń. — Na Prucie i Czere 
mmoszu Czarnym wody przybrały ponad 
stan normalny о 1 m. 60 cm. 
—Woda stale przybiera. — Stan 
wody na rzekach Sukieli i Świcie pod- 
niósł się o 1,30 m. W Kałuszu i Łomni 
cy woda przybrała o 1:60 m. Most w 
Patarowie jest zagrożony. Pod Mikulczy 
(pow. Nadworna) — woda zalała 12 

zghodniopruskie Hitlera 
1 TO, CO PLANY TE DLA NAS OZNACZAJĄ 

Krėlewiecka „Preussische Zeitung“ przyno- 

si bardzo ciekawe dane o planie ratowniczym 

Hitlera dla Prus Wschodnich. Prowincja ta, ko 
lebka prusactwa, oddzielona od Rzeszy i wy 

ludniająca się jeszcze z czasów przed wojną, 

jest od 10 lat zgórą przedmiotem starań Nie- 

miec, które opracowały już i realizowały ko- 

sztem wietu miljonów wielkie programy „ra- 

townicze* dla „oddziełonego kraju”. Hitler i- 

dzie w inny sposób na jego ratunek i plan 

przez niego opracowany obecnie jest bardzo 

ciekawy. 

Chodzi tu o uczynienie Prus Wsch. „Rzeszą 

w minjaturze“. Polegač to ma na tem, że wszy 

stkie wielkie zakłady przemysłowe niemieckie, 

zaopatrywujące w poważnej mierze i Prusy 

Wschodnie będą musiały utworzyć w tym kra 

ju oddziały swe i iilje, które będą zaopatry- 

wać jego potrzeby. 

Przemysł metalurgiczny i tekstylny są już 

w trakcie montowania swych oddziałów, — 

Stworzenie w Prusach  filji niemieckiego prze- 

mysłu da tej prowincji zatrudnienie i  šciag- 

nie do niej ludność bezrobotną z Zachodu, — 
Robotnicze rodziny będą jednocześnie osadzo-, 

ne na roli: ich rodziny będą zajęte jej uprawą 

oraz gospodarstwem. Projetk rządowy zapo- 

wiada rozbudowę istniejących i utworzenie no 

wych dróg komunikacji wodnej, Zakłady prze- 

mysłowe w Prusach Wschodnich otrzymają na 

szereg dni zgóry zamówienia ze strony insty-* 

tucyj użyteczności publicznej Rzeszy, Z inicja 
tywy kanclerza uniwersytet królewiecki ma być 

rozszerzony i przekształcony na niemiecką 

wszechnicę narodową 

* * * 

Jak się zdaje, Hitler zmierza obecnie do ul- 
żenia sytuacji Prus Wsch. Dotąd w Niemczech 
trzymano się raczej taktyki: „im gorzej, tem 
lepiej" i wspomagano tylko antypolskie na- 
stroje w tym kraju, nie zaś jego samego. Obe 
cnie nowy kanclerz zmierza wyraźnie do na- 
prawienia sytuacji kraju, w ramach istniejące- 
go stanu rzeczy, raczej dopasowania go do rze 
czywistości. 

Stalin — Trocki 
PARYŻ. PAT. „La Concorde“ donosi 

z Moskwy, mie podając źródeł informa- 
cyj iż irezes Gosbanku Szajmau w 
ciągu kllikaknotnych odwiedzin Kiomstan 
tymopola dążył do: pogodzenie Trockiego 
ze Stalinem. Wysiłki jego zdaje się do- 
prowadziły, do porozumienia ii Tinocki ma 

powrócić do Związku Sowieckiego przed 
końcem roku bieżącego, Obecnie poszu- 
kuje się formuły komunikatu. zawiada- 

miającego 0 ;powrocie Trockiego,  która- 
by mie prowadziła mowych  zadrażmień 
między Stelinem a Trockim. 

  

Zwycięstwo lewicy w Finlandji 
HELSINGFORS. PAT. Dotychczas — 

podliezono 2/3. głosów, oddanych w. wybo- 
mach do parlamentu. Socjal - demokraci I 

liberali zdobyli znaczną ilość mandztów 
kosztem konserwatystów. 

sw) (JJ 

Australja zwyciężyła w Wimbledon 
WIMBLEDON PAT. — W Wimbledon od- 

bywają się obecnie ostatnie rozgrywki finało- 
we o nieoiicjalne mistrzostwo świata. 

W grze pojedyńczej pań do iinału doszły 
Amerykanka Wills Moody i Angielka Doro- 
tha Round. W półfinale Wiłłs Moody odniosła 
łatwe zwycięstwo nad Niemką Krahwinkel 6:4 
i 6:3, zaś Dorotha Round wygrała ze znako- 
mitą Amerykanką Helen Jacobs 4:6, 6:4, 6:2. 

W ćwierćiinałach gry podwójnej panów 
para francuska Borotra — Brugnon pokonała 
parę australijską Crawford — Mac Grath 6:2, 
3;6, 6:2, a para japońska Nunoi — Satoh wy- 
eliminowała po ciężkiej wałce znakomitą parę 
angielską Perry — Hughes 5:7, 6:3, 6:4, 1:6, 
6:3. 

W półfinale mistrzowska para Francji Boro 
tra — Brugnon odniosła zwycięstwo nad po- 
łudniowo - airykańczykami Farquhasonem i 
Kirby 5:7, 3:6, 6:3, 6:4. 

W grze mieszanej olbrzymią niespodziankę 
przyniosło spotkanie pary Krahwinkel—Cramm 
z parą amerykańsko - hiszpańską Ryan —Ma- 
yer, zakończone zdecydowanem zwycięstwem“ 
pary niemieckiej 6:1, 7:5. 

w OI sensacyjnem spotkaniu —w 
finale gry pojedyńczej panów Australijczyk 
Crawford odniósł zwycięstwo nad mistrzem 
świata i mistrzem Wimbledonu  Amerykani- 
nem Vinesem 4:6, 11:9, 6:2, 2:6, 6:4, zdoby- 
wając w ten sposób po raz pierwszy mistrzo- 
stwo Wimbledonu. 

Sztuczne uchs wynalezione 
STOKHOLM PAT. — Lekarz tutej- 

szy dr Wilhelm Nasill zademonstrował 
na kongresie laryngologicznym w Oslo 
spreparowany przez siebie sztuczny bę- 

benek uszny, który został uznany za naj 

lepsze rozwiązanie tego skomplikowane 
go problemu. Proteza wykonana została 
z celofanu 4 przywraca ona słuch, o ile 
głuchota spowodowana została pęknię- 
ciem lub rakiem bębenka. 

domów. Elektrownia w Mikulczynie jest 
nieczynna. W pow. stanisławowskim we 
zbrała Bystrzyca. Na przedm. Stanisła- 
wowa kilka ulic stoi pod wodą. W pow. 
stryjskim również wezbrały rzeki, Stan 
wody na Dniestrze podniósł się o 2 m. 
18 cm. ponad normalny poziom. 

Droga ze Stanisławowa do Kołomyi 
jest zalana w niektórych miejscach. — 
Na wszystkich zagrożonych odcinkach 
czuwają oddziały policji razem z ludno- 
ścią. 

Ё Poludniowo - wschodnia Małopolska padła 
już przed paru laty ofiarą wielkiej powodzi. 
Wskutek dewastacji części lasów, wchłaniają- 
cych jak wiadomo wilgoć, w porze większych 
deszczy rzeki Pokucia wzbierają katastrofalnie 
Nieuregulowanie Czeremosza zwłaszcza i Pru 
tu powiększają rozmiary klęski. 

Wedle niesprawdzonych ostatecznie wiado- 
mości, szereg domów na zalanem przedmieściu 
Stanisławowa zagraża już zawaleniem się. 

Bliższe wiadomości spodziewane są jutro. 

Wąż morski w sezonie 
ogórkowym 

W okresie letnim we wszystkich dziedzi- 
nach życia politycznego, społecznego, gospo- 
darczego, samorządowego rozpoczyna się t. zw. 
„martwy sezon”, zwany też okresem „ogólrko- 
wym”, kiedy urlopy i wyjazdy przerywają nor- 
malny tok pracy i nie dzieje się nic, godnego 
uwagi i zainteresowania — wówczas w całej 
światowej prasie rozpoczyna się okres ciężkiej, 
wytężającej pracy. Dziennikarz musi informo- 
wać swych czytelników, musi codziennie przy- 
nosić im ciekawe i interesujące wieści z miasta, 
kraju i świata, nie może opuścić swej placów- 
ki i nie dostarczyć czytelnikom strawy codzien- 
nej tylko dlatego, że „nic się nie dzieje”, I wten 
czas właśnie w prasie rozpoczyna swe panowa- 
nie t. zw. „wąż morski*, Powstają historje, 0- 
parte nie tylko na faktycznych zdarzeniach, ale 
na fantazji dziennikarskiej. I za taką „iantazję“ 
uważano historję o wężu morskim, siłą tradycji 
powracającą na łamy dzienników każdego nie- 
mal lata, od chwili, gdy pierwszy dziennikarz 
opowiedział swym czytelnikom o potworze mor 
skim, który sprowadza nieszczęścia na okręty 
i marynarzy. 

A tymczasem historja o wężu morskim nie 
jest wcale owocem fantazji dziennikarskiej. — 
Jest to legenda niezwykle ciekawa i interesu- 
jaca. 

Oficjalna nauka dotychczas odnosi się do 
wszystkich opowieści i legend o wężu morskim 
z największym sceptycyzmem. Tymczasem nie 
dawno ukazała się publikacja naukowa słynne- 
go uczonego angielskiego Roberta Gooda p. t. 
„Prawda o wężu morskim", w której uczony 
ten twierdzi, że sceptycyzm nauki nie jest do- 
statecznie uzasadniony. Jest taktem, że nikomu 
dotąd nie udało się schwytać tego potwora mor 
skiego i zbadać go dokładnie, ale istnieją opo- 
wiadania naocznych świadków, którzy zasługu- 
ja na zaufanie, 

_. Biskup norweski Eryk Pontoppidan, ojciec 
wiełkiego pisarza i laureata Nobla, w książce 
pt. „Historja naturalna Norwegji* przytacza iist 
którego oryginał posiada, a który datuje się z 
roku 1746. List pisał kapitan statku norweskie- 
go Bergen van Ferri, który twierdzi, że widział 
niedaleko brzegów Norwegji niespotykane do- 
tąd zwierzę morskie, zupełnie przypominające 
gigantycznego węża, z łbem podobnym do gło- 
wy konia morskiego. jest to pierwsza notatka 
o morskim potworze, która później stworzyła 
niezmiernie frapującą legendę. 

W roku 1817 towarzystwo przyrodnicze w 
Bostonie zebrało szereg zeznań od mieszkań- 
ców Głoucester, ówczesnego centrum rybołów - 
stwa w Stanach Zjednoczonych. Wszyscy opo- 
wiadali, że widzieli ogromnego potwora w mo- 
rzu, przypominającego węża o długości blisko 
50 metrów. jeśli odrzucić istnienie węża mor- 
EA definitywnie, wówczas należałoby obja- 
śnić epizod w Gloucester, jako masową halu- 
cynację lub też ne oszustwo. Oba te 
wyjaśnienia jednak nie wytrzymują krytyki. 

Duże požuszenie wśród uczonych wywołało 
doniesienie kapitana krążownika an; i 
„Dedalus“, ktory wraz z kilku oficerami i ma- 
rynarzami widział 6 sierpnia 1848 roku około 
przylądka Dobrej Nadziei węża morskiego o 
głowie, przypominającej konia morskiego. Zna- 
ny uczony Owen wyraził wówczas przypuszcze 
nie, że był to właściwie wielki koń morski, ale 
kapitan Mac Koy oraz jego oficerowie odparli, 
że umieją jeszcze rozróżnić konia morskiego od 
węża. Spór naukowy, jaki wynikł wówczas z 
tego powodu, trwał około dwóch lat. 

Opowiadania o wężach morskich przyjmo- 

W WIRZE STOLICY 
PERYPETJE Z LWEM 

Żona inspektora lasów, pani Szatkowska, 

wzięła przed dwoma laty Iwiątko na wychow2- 

nie i osiadła z niem w swej willi w Milanówku. 

Od tego czasu toczą się nieustanne boje o pra- 

wo pobytu króla pustyni w piaszczystym, ma- 

larycznym, obrzydliwym Milanówku. 

Naprzód zaskarżyła panią Szatkowską lo- 

katorka tejże willi pani Rosen. W sądzie dowo- 

dziła ona, iż życie pod jednym dachem z gro 

nym drapieżnikiem nie przedstawia żadnego 

roku i kosztuje ją tyle nerwów, że bez solidnej 

kuracji obejść się nie może. Sąd grodzki uznał 

pretensje tchórzliwej pani Rosen za słuszne i za 

sądził na jej rzecz od pani Szatkowskiej 5.000 

zł. Tu inspektor lasów zaczął sobie wyrywać 

włosy z rozpaczy — wyrok bowiem godzi w 

niego, nie w lwa ani jego panią. 

   

          

Do władz wpłynęło podanie dyrektora gin:- 

nazjum w Milanówku z prośbą o niezwł 

eksmisję lwa: — bo co, jeśli rozszalałe 

zmyli czujność swych dozorców, ucieknie 

dnie na teren szkoły i rozszarpie chłopcó 

wierzonych mojej pieczy... pisał dramatycznie 

dyrektor. Dlaczego lew miałby drałować 

rat na drugi koniec Milanówka i pożerać osłów 

powierzonych dyrektorowi — niewiadomo. W 

każdym razie list ten, świadczący o gorliw i 

dyrektora; podobał się bardzo w - kuratorjum 

paru warszawskich dyrektorow postanowiło wy 

stosować analogiczne podania z prośbą o prze- 

niesienie zoologu na prowincję bo 

Iwy i foki wyrwą się i popędzą na miast . 

Sąsiedzi pani Szatkowskiej, ztošliwi panst- 

wo Kalińscy, również wystąpili do władz z pro- 

testem. Hodują kanarka i perliczka, lew zagraża 

ich dobytkowi. Pozatem często ryczy i przesz 

kadza panu Kalińskiemu w pracy, a pani Kalii- 

skiej w drzemce. 
Wobec tych alarmów starostwo warszaw- 

skie nie mogło pozostać bezczynne. Wydelego- 

wało komisję, — ekspertów złożoną z komisa- 

rza policji, wójta, lekarza powiatowego, 

niera drogowego i referenta od ruchu ludn 

Uczona komisja obejrzała dokładnie Ary- 

mana (nazwa Lwa) i śpiżarnię pani Szatkow- 

skiej, wydała wreszcie wyrok nieprzychylny. 

Nie ustalono dokładnie, iżby lew zagrażai Ко- 

mukolwiek — nigdy nie wychodzi na dwór — 

ale zważywszy, iż Miłanówek jest ludzkiem let- 

niskiem, lepiej, by dzikich bestyj w nim ne 

było. 

Pani Szatkowska zaapelowała do woje- 

wództwa. Z natrętną i mocną w gębie panią 

nie umiano sobie dać rady — zezwolono na dal- 

szy pobyt Iwa. S 

Aryman żre jak szalony, 10 kilo mięsa 

dziennie to dlań mucha. Obecnie jest chory. 

siedzi mają nadzieję, że zdechnie. 

ane są zazwyczaj z takim sceptycyzmem, a na- 
wet drwinami, że ludzie ostrożni wolą o tem 
nie mówić. Prof. Good pisze w swej publikacji, 
że zna 5 wybitnych angielskich oficerów mary- 
narki, którzy widzieli węża morskiego, lecz nie 
chcieli o tem donosić, aby im nie zarzucono 
kłamstwa. Wśród tych oficerów jest nawet je- 
den admirał. 

W czasie wielkiej wojny nikt nie myślał 
o wężach morskich — tem nie mniej istnieje o- 
1icjalny meldunek komendanta angielskiego stat 
ku wojennego „Hielary*, który w poszukiwaniu 
niemieckich łodzi podwodnych dopłynął do brze 
gów Islandji i tam spotkał w biały dzień i przy 
zupełnie spokojnem morzu węża morskiego.— 
Potwór zostai zabity wystrzałem armatnim i za- 
tonął. Po dwóch dniach statek został zatopio- 
ny przez niemiecką łódź podwodną, lecz załoga 
ocalała. Ten fakt utwierdził jeszcze wśród ma- 
rynarzy legendę o fatalnych skutkach zabicia 
morskiego nieznanego potwora. 

Analizując wszystkie te wywody, prof. 
Good przychodzi do wniosku, że nie są to ha- 
łucynacje ani fantazje, lecz że niewątpliwie w 
morzu żyją jakieś zwierzęta, które dotąd nie 
zostały poznane przez naukę. Jeśli mowa o wę- 
żu morskim pojawia się zazwyczaj w porze le- 
tniej i dlatego zdobyło sobie miano fantazji o- 
kresu ogórków i kanikuły, a prof. Good tłu- 
maczy to tem, i ż prawdopodobnie zimą zwie- 
rzęta te żyją w oceanach południowych, a la- 
tem wypływają do Atlantyku i wtenczas do- 
piero spotyka się je przy europejskich i atiery- 
kańskich wybrzeżach. 

Prof. Good nie stawia kropki nad „i'. Nie 
twierdzi, iż wąż morski jest zwierzęciem real- 
nem. Ale snuje hipotezę, że w miarę rozwoju 
nauk oc cznych uda się również roz- 

wiązać tę zagadkę o istnieniu węża morskiego. 

      

   

        

  

   

  

   

   

        

  

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

- Prenumerata również może być opłacana do godziny 4-ej pp. 

  

  

Światło 
tosunek inteligenta polskiego do 

polskiego filmu jest, jak wiele naszych 
stosunków, obłudny. Do dobrego tonu 
należy publiczne wyrzekanie na polski 
film i pogarda dlań: świadczy to niby o 
kulturze i europejskości naszego inteli- 
genta. Ale ten sam inteligent nudzi się 
w gruncie rzeczy na „„Wolnošci“ Claira, 
natomiast zrywa prywatnie boki ze śmie- 
chu na Lopkach, Dymszach i Zulach. 
Tango andrusowskie, szmonces, husia - 
siusia, siekiera - motyka i tym podobne 
motywy przemawiają jednak najsilniej 
do zmysłów i smaku przeciętnego inteli- 
genta. Tem tłumaczy się niewątpliwy 
fakt, że filmy polskie są kasowe. 

Widz kinowy rekrutuje się przecie z 
inteligencji: proletarjat fizyczny, mając 
trochę wolnych groszy, wybierze raczej 
knajpę niż kino. Inteligencja więc pracu- 
jąca, pospołu z młodzieżą szkolną, zasi- 
la przedewszystkiem kasy polskich wy- 
twórni tilmowych; inteligencja i młodzież 
podnosi Smosarskie, Brodziszów i Sa- 
wanów do rangi bożyszcz; inteligencja 
przewraca im 'w głowie i deprawuje ich. 
Ciekaw bo jestem, co myśli Brodzisz, 
czytając, powiedzmy w ostatnim nume- 
rze warszawskiego „Kina'* taki wylew 
cielęcego zachwytu: 

„Brodziszomanki, łączcie się! 

dla mego bóstwa śle wagon dzwoneczków leś- 
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Na bukiet 

  

na ekran 
nych, żeby go kołysały do snu, jedna z niezli- 

czonych wielbicielek Marylka z Gniezna”. 

Wagon jest naturalnie symboliczny: 
zamiast niego Manylka składa 30 gr. па 
biedne dzieci. Datek ma niewątpliwie 
pewne filantropijne znaczenie, aczko!- 
iwiek rzetelniej byłoby, gdyby Marylka 
rzuciła pocichutku 30 gr. do puszki. Ale 
kim jest owa Marylka? Napewno tucze- 
nicą gimnazjum. Ale co powie Brodzisz, 
przeczytawszy taki list w „Kinie?* Na- 
pewno uczuje, jak duma rozpiera jego 
męską pierś. Bo gdyby był mądry, napi- 
sałby do redakcji list otwarty z protestem 
przeciwko takiemu deprecjonowaniu je- 
go ludzkiej i aktorskiej godności. Ale 
mądry nie jest: widzieliśmy go wszakże 
w Wilnie na „Paradzie gwiazd” razem z 
drugiem bożyszczem — Cybulskim. Prócz 
tego należy do gorliwych czytelników 
i wielbicieli „Kina“: nieraz možna tam 
znaleźć jego fotkę, na której widać gwia 
zdora z egzemplarzem tego tygodnika; 
nie wypada więc mu protestować, wia- 
domo bowiem, że ręka rękę myje. 

Entuzjastyczną Marylkę z Gniezna 
można bez większej pomyłki uznać za iy 
pową przedstawicielkę polskiej publiki 
kinowej, pospołu ze Srebrnym Lisem, 
który w temże „Kinie* oświadcza się 
Grecie Garbo: 

  

Niech narkotyczna woń śnieżystej tuberozy 
Będzie moim krzykiem! 

O, boska Greto, nie pragnę nic! 

Wystarczy być twym niewolnikiem! 

Różnica porniędzy Marylką a Lisem 
w tem tylko, że Brodzisz w przystępie 
dobrego humoru może odpowie kiedy 
Marylce (jeśli mu nadeśle znaczek pocz- 
towy), krzyk zaś Lisa nigdy nie będzie 
wysłuchany. ; 

Oczywiście, z listów Marylki i Lisa 
niema. potrzeby wyciągać ponurych 
wniosków o głupocie przeciętnego widza 
polskiego. Artyści, śpiewacy i tancerki 
zawsze i wszędzie zasypywani są lista- 
mi. Ponure jest tylko to, że „najpopular- 
niejsze" w Polsce czasopismo, które chce 
być specem od filmu, drukuje te bzdury 
— mało tego, zachęca i podnieca czytel- 
ników w tym kierunku. To jest groźne, 
to świadczy o gwałtownej dekadencji pi- 
sma, o jego nierzetelności, o werbowaniu 
czytelników za cenę wydrukowania listu 
do gwłazdy, albo umieszczenia „totki* w 
dziale fotogenicznošci. Ale „Kino“ idzie 
jeszcze dalej w demoralizowaniu pub- 
liczności, w obniżaniu smaku 4 kultury 
filmowej w Polsce: mieniąc się pismem 
filmowem, jest w samej rzeczy pismem 
matrymonjalno - stręczycielskiem, czemś 
w rodzaju „Fortuny** czy „Głosu serca'. 
Fałszywie brzmią zastrzeżenia redakcji, 
że „Kącik dobrych znajomych... nie ma 
nic wspólnego z ogłoszeniami matrymo- 
nialnemi*, skoro pani Maja („dowód 0- 
wód osobisty 695209, Lublin, poste res- 

tante, semici wykłuczeni*), zgnębiona 
przez złych ludzi, 2 tęsknotą w sercu 
pragnie: nawiązać korespondencję z inte- 
ligentnym człowiekiem powyżej lat 30-tu, 
a dwie panie z towarzystwa chciałyby 
poznać dwóch młodych i wesołych chłop- 
ców. 

Tak. Trudno nazwać „Kino* pismem, 
poświęconem filmowi. W dziedzinie til- 
mu działalność jego staje się szkodliwą: 
jego stosunek bowiem do zagadnień fil- 
mowych jest akurat taki sam, jak stosu- 
nek „Tajnego Detektywa* do skompli- 

kowanych problematów prawno - spo- 
łecznych. Husia-siusia, byle handel szedł. 
Ale nikt nie zaprzeczy, že „Kino“ jest 
wiernem  odźwierciadleniem upodobań 
przeciętnego widza polskiego: inteligen- 
ta i sztubaka. 

* * * 

Natomiast pismem filmowem, przezna 
czonem istotnie dla elity intelektualnej, 
stają się „Wiadomości Literackie" Ści- 
śle, ich dodatek pt. „Šwiatto na ekran“. 
“ytut wymowny i uzasadniony: istotnie, 
artykuły poważnych pisarzy, uniieszcza- 
ne w tym dodatku, rzucają ostrz światło: 
na mroczne i przybrudzone ekrany* pol- 
skie. 

„Wiadomości Literackie" oddawna 
interesują się filmem: kronika filmowa, 

prowadzona tu ze znawstwem przez Ste- 
tanję Zahorską, przynosi zawsze recen- 

cje rzeczowe a bezstronne, świeże i ory- 

ginalne, Etóre sweją kulturą wyróżniają 

się spośród banalności, jaką zarzwają nas 

niepowotari sprawozdawcy — filmowi. 

  

Prócz tego „Wiadomości organizują od 
czasu do czasu specjalne pokazy filmo- 
we, demonstrując przed wybraną pub- 
licznoścą jakiś film awangardowy, albo 
dając przegiąd nistoryczny filii, który 
to przegląd unaoczni naprzykład kinoma- 
nom, ile motywów zawdzięcza Chaplin 

Linderowi. Takie pokazy, które w Pary- 
żu są zjawiskiem powszechnem, zapo- 
czątkowane przez „„Wiadomošci“, naležy 
podkreślić jako ich dużą zasługę w spra- 
wie krzewienia kultury fiinowej w Pol- 

sce. : 

Odniedawna, jak się rzekło, „Wiado- 

mości* przystąpiły do wydawania osob- 
nego dodatku filmowego. Dwie bite ko- 
lumny petitu — to obfita lektura i iloś- 
ciowo i jakościowo. Każdy: artykuł poru- 
sza jakąś interesującą i aktualną kwes- 
tję, każdy przynosi coś nowego, każdy 
zmusza czytelnika do zastanowienia się, 
do przemyślenia niektórych zagadnień, 
do dyskusji. Autorami artykułów są nie- 

tylko ludzie kina, ale wybitni krytycy, 

poeci i literaci, którzy z punktu widze- 

nia tej czy innej sztuki - przystępują do 

trudnej, wielopostaciowej sztuki filmo- 
Iwej. 

/ Prawdziwy kinoman, nie brodziszo- 
man czy gretomanjak, ale miłośnik i ba- 

dacz filmu, powinien zapoznać się z u- 
wagami Jana Brzękowskiego na temat 
związku filmu z nową poezją i ich wzar 
jemnego wspierania się w szukaniu no- 

wych środków ekspresji; powinien sto- 

czyń dysputę ze Stanisławem Baczyń- 

„aktorem filmowym a teatralnym 
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skim, który nietylko bezapelacyjnie dys- 
kwalifikuje polski film, nazywając go 
dzieckiem nierządu, ale powstaje i prze- 
ciwko Rene Clair'owi; powinien rozwa- 
żyć, na czem polega różnica pomiędzy 

(kom- 
promitacja Brodzisza czy Cybulskiego 
na scenie!), co uwydatnia K. Irzykowski 
w artykule o teatrze a kinie; powinien 
wreszcie, zestawiwszy dwa studja — 
Jalu Kurka i Ribemont - Dessaignes'a — 
spróbować rozstrzygnąć pytanie: film 
fabularny czy abstrakcyjny? į 

W dodatku filmowym „Wiadomości* 
znajdziemy również wywiady. Nie z 
gwiazdami, jak w „Kinie'* na temat: „ja- 
kich perfum używa pani?'* — lecz z Re- 
ne Clairem i Walterem Ruttmannem. Z 
wyjwiadów tych odniesiemy pewne korzy 
ści. Dowiemy się o eksperymentach Rutt- 
manna, który w filmie pt. „Weekend“ 
czyni próby nad filmem ślepym, utrwa- 
lającym jedynie dźwięk, aby z niego zbu 
dować jedną całość, tak jak to robiono 
niegdyś w filmie niemym z elementami 
wizualnemi; w filmie zaś pt. „W nocy* 
oddaje zapomocą szeregu obrazów kon- 
cert skrzypcowy Schumanna. 

Lektura „Światła na ekran" jest więc 
i ciekawa i pouczająca. Przyjaciołom #- 
mu da dużo zadowolenia. Niejednemu 
rozszerzy horyzonty, rwzbogacając jego 
wiedzę o filmie i wskazując na wciąż 
nowe możliwości tej wielkiej sztuki. 

Wysz.



    

   

    

    

    

   

  

Liczne zgłoszenia na 
Targi Północne 

Napływ zgłoszeń na III-cie Targi Półno- 
rzrast iz (dnia na dzień, W związku 
już teraz możnia zorjentować „M 

im zekkresie wozwinie się organizacja 

poszczególnych pauojektowaniych działów, 
Jak się bowiem dowi:dujemy, w myśl za- 

mierzeń Komitetu Orgamizacyjnego prze- 

dewszystkiem zainteresował się Targa- 

mi przemysł włókienniczy: ze wszystkich 

dzielnie kraju. Szereg zgłoszeń w tym 
dziale zapoczątkowi:ta znana: firma B-ci 

Deutsch ze Śląska Qieszyńskiego. Rów: 
nież już konkretnie zgłosiły swój udział 

w Tarsach fabryki:  „Stradom” i „Cieszyń 
Maniufalkitiur Okręgu Częstocdhow= 

iego. [Wi najbliższym: ez:isie cczekiwiač 
aależy sfinalizowania pertraktacyj z Dy- 

cją Tangów szeregu firm z okręgu Łódz 

kiego i Białostockiego, i mieplątpiiiwego 

działu wi Targach Zakładów  Żyrajrdiow= 
ch. 

Z innych działów! targowych zgłosiło 
już udział siporo firm. reprezentujących 
przemysł chemiczny, spożywczy,  (przet- 

wórstwo owocowe, i jarzyniowie, cukry i 

czekolady) oraz móżne galęzie przemy- 
W tym ostatnim dziale 

dotąd inajokaizalej za: laidai stię u- 
Dyrekcji Lasów Państwowych w Wil 

, która mer terenach odkrytych przystę- 
e do urządzenia stoiska z materjałami 

sksportowemi, 
Z zakresu wytwórczości ziem półmoc- 

no - wschodnich mader okazale  zepowia- 

da się dział Zjednoczonych  Bazarów 
Przemysłu Ludowego z Wiiina, Nowogród- 

xa, Białegostoku i Brześcia nad Bugiem, 
które w noku bieżącym obok ekspomatów 

z zekresu sztuki ludowej (występują z 

tkaninami użyjtkiowemii, oraz Dział Rze- 

miosła Wileńskiego 'z meblarstiwem i po- 
krewnemi: (branżami mą czele, 

Ponadilo w roku bieżącym wystąpią 
z ckazalymi pawilon:mi Magistrat m, 
Wiłna  (przedsiębionstwa miejskie, sta- 

tyka i t. d.), Komunalna (Klasa, Dru- 
eniki (Zakłady Zamojowe), oraz prze- 

prowadzają pr tym kierunku pertraktacje 
— Monopole [Państwiawe. 
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Wybryk natury 
Załkind został skazzny, przez Sąd w 

Wilejce powiatowej za udział w. bamidzie, 
która przemycalła ludzi do Rosji. Zalkind 
nie chedał wiłedzieć w więzieniu. Uciekł, — 
Powinien byt przemycić siebie Ido Rosji i 
miedby spokój. Ale postąpił inaczej. U- 
zmył się wi lasku miar Zwierzyńcu i zaczął 
przejstacząć się w tak zwiamęgo, fauna: 
zrzucił odzież, zapuścił brodę il włosy, 
nie mył się. Po paru tygodniach wudziczzł 
kompletnie. - Zapomniał, że jest Załkin- 
dem, że jest skazańcem, że jest wogóle 
ezlowilelkiem, Tak tłumaczył mieartyku- 
lowaną mową policji. gdy go mareszcie 
sehiwyt:mo, Mówił, że jest wybryłkiem na- 
tury, 

Policja wzięła go do łaźni, ostrzygla, 
i ogolila, Nawet ubrala w strój więziem- 

+ Załkind stał się zmowu  człowie- 

   

    

Dnia 1 lipca br. redakcja „Jeźdźca i ho- 
dowcy“ wydała specjalny numer, poświęcony 
koniowi pełnej krwi. 

Numer ten obejmuje 36 stron, tłoczony na 
papierze kredowym i ozdobiony 50-cioma ilu- 
strącjami, zawiera następujące prace: 

Stanisław Hasnan: Na temat programów 
wyścigowych. inż. Witold Pruski: Hodowla 
polska a rosyjska przed wojną Światową. —- 
Derby i nagroda Prezydenta Rzeczypospolitej, 
1933 r. inż. Stanisław Schuch: Zagadnienia im- 
portu klaczy pełnej krwi. Paweł Popiel: Pław- 
no. Antoni Bogusławski: U kolebki wyścigów 
warszawskich (feljeton). Wacła Jezierski: Foc- 
ward. Harry of Hereford: O Jockey-Club'ie w 
Anglji i jego znaczeniu. Janusz Włodzimirski: 
Darby francnskie ongiś i dziś. 
. Jako wkładka — reprodukcja obrazu Ju!- 
jusza Kossaka: „Wyścigi konne w Krakowie". 

Numer ten zamawiać można w adminstra- 
cji „Jeźdźca i Hodowcy" Warszawa, Mazowie- 
cka 16, tel. 220-26. 

DOBRA RADA... 
Robactwo, gnieżdżące się w naszych  do- 

mach, jest istną plagą, którą zwalczamy cały 
rok. Walka ta jednak staje się specjalnie u- 
ciążliwa w lecie, kiedy to poza stałymi naszy- 
mi prześladowcami, jak: pluskwy, karaluchy, 

S itd., musimy tępić muchy, komary, mo 
ie itp. 

Jedno z wymienionych owadów roznoszą 
zarazki, godząc w zdrowie naszych rodzin. In 
ne niszczą nasze mienie. Jedne i drugie za- 
tem mależy tępić energicznie. | 

W jaki sposób najskuteczniej przeprowa- 
dzić walkę? 

R Radzimy Paniom domu stosować F l y-- 
T o x. Preparat ten, rozpylony w niewielkiej 
ilości, niszczy radykalnie wszelkie owady. — 
Tam, gdzie owady gnieżdżą się oddawna, na- 

* leży rozpylanie Fly-Tox'u powtórzyć : kilkakrot 
nie, a zginą bezwzględnie. 

Fly - Tox jest tem cenniejszą bronią prze 
ciwko owadom, że nie posiada przykrego za- 

pachu i jest nieszkodliwy dla naszego zdro- 

TTH) 
iły Wolnej 
do wykorzystania 

mai. LAMINATÓW 

    

  

   
       

DZEDIONZARSIWE A 
SOBOTA 

Dzis 8 

Elżbiety 
Jatro 

Zenoua 
|EDRZSDZEROACEH. 

KOMUNIKAT STACJI METEOROŁO- 
GICZNEJ USB W WILNIE. 

Z DNIA 7 LIPCA 
Ciśnienie. średnie: 761. 

Temperatura średnia: +16. 

Temperatura najwyższa: --21. 

Temperatura najniższa: --15. 

Opad: 2,5 mm.. 

Wiatr: północno - wschodni. 

Tendencja: lekki spadek. 

Uwagi: pochmurno. 

V/schód słońca g, 2,54 

Zachód słońce g. 7,54 

MIEJSKA. 
— O DODATEK DLA PRAC. MIEJ- 

SKICH. Na ostatniem posiedzeniu  ra- 

dzieckiej Komisji Finansowej poddane 
zostały dyskusji uwagi Urzędu 'Woje- 
wódzikiego, — paczyjnionie m mianginesie 
preliminanza ibuidżetowego miasta, 

Komiisja Finansowa w wyniku y. 
slkusji wypowiedziała się za przywró- 
ceniem dodatku (prac. miejskim w wy- 

sokości 5 proe. Jak wii:dłomo ma zlecenie 

wiładz nadzorczych poczynając od 1 iip- 

ca dodlatelk sit potirącamy w wysokości 
1 Qpnoe. Wniosek komisji przywracający 

5 procent będzie skierowany mia: witłorko- 

(wie posiedzenie plenum Rady Miejskiej. 

   a 

Ostateczny głos w tej sprawie będą 

miały zmowu władze  wiojewódzkie. 
Jak słychać, w mazie sprzeciwu U- 

nzędu Wojewódzkiego, władze miejskie 
zamierzają od decyzji władz nadzorczych 
odwołać się do Ministerstwa Spraw. Wie- 

wnętrznych. 

— UKOŃCZENIE I-go ETAPU RO- 
BÓT NA: UL. NIEMIECKIEJ. Roboty nad 
układaniem gładkiej jeźdnii z kostki ka- 
miennej mła uliiey Niemieckiej szybko 
postępują mapnzód. 

Pierwszy etap tych mobót, którym mia- 

  

  

    mio się narazie |ogneniczyć, obejmuje od- 
icinek Niemieekiiej, położony między uli- 
camii  Domiinikłańską i Żydowską. 

Prace na tym oideiniku ukończone z0- 
stały įwiezonaj, przyczem efektoxmy ро- 

stój dla dorożkarzy pmzy zbiegu ulic 
Niemieckiej i Żyjdowskiej został - wybe- 
toniowalniy losofbnio. 

[Ponieważ  zwiezionia 
bot ilość kostki o wiele przewyższyła 
zapołtnzebowaniie obijetegio pracami  tere- 
miu, Zapasy Įklositki kitóre zostały niewty- 
konzysttme ma pierwszym odeimku zu- 
żytkowamo w ten sposób, że przystąpiono 
do wyikładamia kostką kolejno odeinku 
ul, Niemieckiej. (Prace te będą konty- 

mulowame aż do 'callkowiitego wyczerpania 
zgromadzenej m:! mliejscu robót kostki (j) 

— SPRAWIA KOMUNIKAT AUTO- 
BUSOWEJ. Jak się dowiadujemy, gnu- 
pa radnych miejskich projektuje wystą- 
pić na wtiorkowem. |posiedzenin Rady Miej 
skiej, m wnioskiem, żądającym wyjaśniie- 
nia w/ sprawie  przedłuż: jącego się wi 
prowizorcjum wi. komunikacji miejskiej. 
Ohodzi о wypoiwiedzenie się magistratu 
w tej Apriawie oraz zajęcia  sitiamowisika 
mwiabec przeciągających się mwokoweń. Po- 
ruszony, ma być wówimeż (pmojekt. przeję- 
eia komunikacji przez miasto. 

— PŁOT KIOŁO BAZYLIKI. Od stro- 
ny skweńku ogrodzonio Bazylikę dość rwy- 
sokim płotem w ieelu- zabezpieczenia tere- 
nu w czasie mozpoczymających się wkrót- 
ce mobót mattowiniiezyidh mił zewnątrz Ka- 
tedy. 

— NOIWIE OHODNIKI. W rejomiie ul. 

Zajwalmej i Trockiej mają być ułożone 
częściowo, mowie chodniki. Płyty: już zwie 
zilomio, lecz miepogoda umliemożliwia moz- 

mobót, 
PTEKARNIE MECHANICZNE. Zain- 

/tiemesowaini! piekianfe postanowili! wszcząć 
staraniia u władz io (dalsze odroczenie tter- 
minu unowocześnienia  zakdadów  pie- 
karnych, a to z niwagi ma obecny Stam 
gospodarczy: kiedyto miesposób  wpnow'a- 
dzać kosztownych  inwestycyj. 

— RUOH  WIYCIEOZKOWIY PODL 
MIEJSKI ZAMIERA. Wobee niespnzy- 
jających warunków, atmosferycznych 
ruch wycieczkowy szczególnie do okolice 
podmiejskich całkowicie zamarł, 

Np. w talkich [Wientkach, nigdy. nie by- 
ło tak pusto i mudmo jak „w mdku bieżą- 
cym. Podobnie jest wi Wołokumpji a po- 
niekad il iw Pośpileszce. 

Statiki mis Wilji kumsują majczęściej 
bez pasażerów: bowiem nikłt mie chce wy- 
rzucać 2 złotych miajpróżno a w dodatku 
narazić się na przeziębienie, 

— O SPOKÓJ W| OGRODZIE BER- 
NARDYŃSKIM, Ziwirłalcamry: uwiagę oldnio- 
śnych ezyntników, ma ogród Bernardyński, 
który szczególnie w porze twiieczorowej — 

ma miejsce mo- 

n staje się siedliskiem różmiegio woadzaju a- 
wanitumników, wśród których niestety wie 
dzi się również i malodzież szkolną. 

Krzyki, ordynarne wymyślania, a0zle- 

gają się po człym ogrodzie od strony bo- 
cznych alei. Zaczepianiie przechodniów, 
mie mówiiąc już 0 kobietach, jest ma po- 
rządku idziennym. Od! czasu da czasu wy- 
nikają bójki między  łobuzeria i wówczas 
aleje mield) Wiileniką stają się areną batalji 
iktóre miejednokrotnie kończą się knwawo. 
W latach, ubiegłych widziano w ogrodzie 
posterunek, mt tym moku w razie polirze- 
by. policjanta: miiema ma lekarstwo. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Ze Związku Pracowników Handi., Prze- 

mysł. i Biurowych. Na ostatniem dorocznem ze 
braniu do zarządu zostali wybrani kol.: Sier- 
czyński Mieczysław prezes, Jurecki Stanisław 
wiceprezes, Borowiec Aleksander skarbnik, Mo 
rek Kazimierz sekretarz, Wojcicki Henryk czło- 
nek zarządu. 

  

SŁOWO 

RÓŻNE 

— GOŚĆ Z KOWNA. W! tych idniach 
przybywa do (Wiilma wia Łotwa prof, 

K. Paksztas z Kowna. 
Przyjazd jego jest zniiązany: z pracemi 

naukowemi. 

— WYCIECZKA DO DRUSKIENTK. 
Juiiro 9-go b. m. wyrusza z Wilna do 
Druskienik wycieczka,  unrządzonia przez 
Dyrekcję* Kiolejową. Odjazd! z (Wiln:: na- 
stąpi 0 godz. 6-tej rano, piownót do Wilna 

o godz. 23 min. 30 (WI pociągu wagon - 
bar i dancing. W Druskienikach bezplat- 
me zwiiedzanie zdrojowiiskia pod kierun- 
kiem fachowych przewtodników. 

Dziś ostatni: dzień zzpiisów: w: Polskiem 
T-wie (Podróży „Onbis*, nl. Jagiellońska 1 
tel. 883, 

— SEZON MARTWIY PRAC. UMY- 
SŁOWYOCH. Wydane zostało rozporzą- 
dzenie wprowiadzaćj; „Sezon  mamtiwy' 

у usiłłków: pracownikom u- 

m. „Jedenaście kategoryj pra- 
'wi ido których m. in. należą na- 

uczyciele, pracownicy żeglugi,  tamtalków, 
oggielń, - betomizuni i t. p. przedsiębiorstw 
budowlanych, drogowii lil brukarscy, cukier 
ni, hoteli, pensjonatów, klubów sporto- 

ych rw mazie uiiraty pracy rw terminie 
e określonym dla poszczególnych ka- 

tegoryj mależeć będzie do pracowników 
sezomowy:ch. 

Przepisy: o sezonie m:utwym również 
dotyczą — przedsiębiowsitw: państwowych, 
poeztę, itelegmaf, (telefon, i P, K. P. 
Pracowinicy kolejowli i pocztowi również 
będą zalilczemi dlo sezonowych jeżeli w 
amiązku z okresem urlopów, sezonowych 
prac budowinanych byli zatmudnieni przej 
ścilowio lub zastępcza | mie idłużej miż 8 
miesięcy. 

— DLA HANDLU Z ROSJĄ. Wobeeę 
polepszenia się stosunków z Sowietami, 
w Wilmie ongamiaują się duże firmy: — 
specjalnie dla handlu z Rosją Sowiecką. 

Firmy będą / priacowały: szczególnie 
wi wymianie towarowej, opienzjąc. się wy- 
łącznie na kapitałach krajowych. 

— Ze związku oficerów rezerwy. Zorząd 
Koła Wileńskiego Z. O. R. podaje do wiadomo 
Ści, iż w miesiącu lipcu br. Sekretarjat Koła 
będzie czynny tylko we wtorki, środy i piątki 
od godz. 18—20. — W sprawach niecierpią- 
cych zwłoki prosimy zwracać się codzień do 
Sekretarza Koła por. rez. Kondratowicza Miko- 
łaja w godz. od 8 do.15 — telefon 18-26 zba 
Rzemieślnicza. 

TEATR I MUZYKA. 
—. TEATRY MIEJSKIE ZASP W WILNIE. 

Teatr Letni w Bernardynce— daje dziś, w so- 
botę 8 bm. o godz. 8,15 w. zabawną komedję 
w 3 aktach „Bez posagu ożenić się nie mogę”. 
Sztuka ta, stojąca na pograniczu farsy, daje 
widzom maksimum zadowolenia, radując skrzą 
cym się temperamentem, młodością, zdrowym 
dowcipem i śmiechem. 

‚ Już wkrótce „Jim i Jill". Wspaniała kome- 
dja muzyczna „Jim i Jill” ukaże się już wkrót- 
ce w Teatrze Letnim w Bernardynce: Próby 
w pełnym toku pod wytrawną ręką cenionego 
reżysera dra Ronar - Bujańskiego. W roli ji- 
ma wystąpi gościnnie młody, nadzwyczaj uta- 
Jentowany artysta Mieczysław  Węgrzyn...(syn 
słynnego naszego tragika Józefa Węgrzyna), 
który grał tę rolę w Teatrze Łódzkim, zdoby- 
wając nią sobie niezwykłe powodzenie i mai- 
kę jednego z najciekawszych młodych „gwiaz- 
dorów* polskiego teatru. Partnerką M. Węgrzy 
na będzie Halina Kamińska — piękne tańce od- 
tworzy znakomita para baletowa pp. Edyta 
Pieifer i Zenon. Leszczewskis (artyści baletu 
Państwowej Opery w Rydze). 

W ogrodzie Bernardyńskim „Piorun z ja- 
snego nieba* (w niedzielę 9 bm.) po południu 
o godz. 4tej, nie wyrządzi nikomu nic złego— 
tylko będzie bawić i rozśmieszać tłumnie ze- 
braną publiczność w Teatrze Letnim. 

Ceny propagandowe (od 20 gr.) 
Teatr Letni organizuje zespół tancerek — 

zgłoszenia przyjmowane będą dziś, sobota 8 b. 
m. od godz. 4—6 pp. 

Teatr muzyczny „Lutnia”. „Cnotliwa Zu- 
zanna“. W dniu dzisiejszym rozpoczynają się 
widowiska teatru muzycznego „Lutnia”. Dziś 
wystawioną zostanie melodyjna operetka Gil- 
berta „Cnotliwa Zuzanna“ z B. Halmirska w 
roli tytułowej. : 

Jutro, w niedzielę ujrzymy doskonałą ko- 
medję muzyczną Stolza „Peppina* z M. Ga- 
brjelli w roli tytułowej. — Na okres letni ceny 
miejsc zostały specjalnie obniżone (od 25 gr. 
do 2,90.) W wykonaniu bierze udział cały ze- 
spół artystyczny teatru. 

. Rozpoczęły się przygotowania do wysta- 
wienia operetki Kollo „Królowa nocy”. 

,.,— Wspaniała rewja gwiazd filmowych — 
dziś w parku im. gen. Żeligowskiego. Udział 
biorą asy ekranu polskiego, ulubieńcy publicz- 
ności: Adam Brodzisz, Marja Bogda, Mieczy- 
sław Cybulski, Hanka Runowiecka i Kazimierz 
Chrzanowski. — Całkowicie nowy, urozmaico- 
ny program. Rewję poprzedzi koncert orkiestry 
symfonicznej pod dyr. R. Rubinsztejna. Począ- 
tek o godz. 7-mej. Jutro w tymże parku powtó 
rzenie dzisiejszego programu. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

HELIOS — Żona z drugiej ręki — z Jean 

Charlow w roli gł. 

PAN — Cohn i Kelly w tarapatach. 

CASINO — Biały wódz. 

LUX — Zwycięstwo — w roli 

O'Brien. 

ŚWIATOWID — Grzesznica bez winy — 
w roli gł. Jean Grawford i Clark Gable. 

ADRIA — Wygnańcy (rok 1905) — w roli 
gł Ad, Brodzisz, W. Varkoni. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

— Złodziej w wagonie. — Na stacji towa- 
rowej Wilno Matwiejew Michał (Archanielska 

   

  

    
    

  

   

  

    

  

    

  

  

  

gł. Georg 

32) skradł z wagonu na szkodę Dyrekcji PKP . 
słoninę wartości 225 zł. 75 gr. Matwiejewa za 
trzymano, słoniny nie znaleziono. 

— Nieuważny rowerzysta. Na ulicy 
Wielkiej Saze Eljasz (W. Pohulanka 14) ja- 
dąc rowerem najechał na przechodzącą przez 
jezdnię Bekier Chaję (Wielka 3) która pada- 
jąc na bruk doznała wstrząsu mózgu. Pogoto 
wie Ratunkowe odwiozło Bekier do szpitala 
Żydowskiego w Stanie ciężkim. 

— ZAMACH SAMOBÓJCZY. — Rynkie- 
wicz Wacław łat 41, z zawodu szewc zam. 
przy iil. Mostowej 15 w celu pozbawienia się 
życia wypił esencji octowej. Pogotowie udzieli 
ło desperatowi pomocy i odwiozło go do 
szpitala żydowskiego w stanie niezagrażają - 
cym życiu. 

BÓJKA NA LIPÓWCE. Wczomaj 
wlieczowem mia. Liijpówce 'wymikiła bójka ma 
może między ikilku okolicznymi mieszkań-* 
'eami, * 

Do Szpitala żydowskiego  odłwieziono 
z ciężkiemi ramzmi jednego z uczestników 
niejakiego A. Friimowia. 

Delecacja leojonistów 
WILNO. — W tych dniach przyby- 

wa do Wilna delegacja zarządu główne 
go Związku Legjonistów w celu upro- 
szenia P. Marszałka Piłsudskiego o za- 

u Marsz. Piłsudskiego 
szczycenie swą obecnością zjazdu Legjo 
nistów, który, jak wiadomo, odbędzie 
się w Warszawie w dn. 6 sierpnia. 

W rocznicę śmierci Lwa Sapiehy 
WILNO. — Wczoraj, jako w trzech- 

setną rocznicę zgonu W. Hetmana. Lite- 
wskiego Lwa Sapiehy w kościele św. 
Michała odprawione zostało o godz. 9 
nabożeństwo. 

Msżę żałobną miał ks. Tyczkowski. 

Udział w niem 'wzięli przedstawicie- 

& 

— WŁAMANIE DO WĘDLINIARNI. — Ze 
sklepu Kapikanówny  Aleksandry(  Sołtaniska 
23), mieszczącego się przy ul. Kalwaryjskiej 8 
skradziono różnych wędlin na siumę 300 zł. 

— WYPADKI KOLEJOWE. — Między sta 
cjami Hoduciszki — Postawy na 86 km. po - 
ciąg najechał na mężczyznę nieustalonego na- 
zwiska, który poniósł Śmierć na miejscu. — 
Jak się okazało, ów mężczyzna rzucił się pod 
iokomotywę w celach samobójczych. 
Między Iwacewiczami. a Domaniewem na 368 
km. pod pociąg nr 961 wpadła 71-letnia A. 
Stankiewiczowa, która odniosła ciężkie obraże 
nia ciała. Odwieziono ją do szpitala. 

Na linji Białystok — Czarna Wieś na 177 
km. pod pociąg osobowy nr 734 w celach sa- 
mobójczych rzucił się pracownik zarządu tele- 
ionów w Białymstoku Harry Unierwert, któ 
ry poniósł śmierć na miejscu. 

WILNO — TROKI 
— POŻAR. — We wsi Szyłany w zabudo 

waniach Pietkiewicza Józefa wybuchł pożar, 
skutkiem którego spalił się dom mieszkalny, 
obora, piwnica, urządzenia dommowe, sprzęty 
gospodarcze i zapasy żywnościowe.— Straty 
wynoszą 4000 zł, Przyczyna pożaru nie zosta 
ła ustalona. 

DZISNA 
— ZŁODZIEJ PIENIĘDZY. — Tajcowi Mo 

wszy, mieszkańcowi Głębokiego, skradziono 
600 zł, 40 dol. ameryk., zegarek srebrny w 
tuterałe z łańcuszkiem i kamizelkę szarą. 

a WILEJKA 
— SAMOBÓJSTWO. — Obarowa Zotja, 

mieszkanka osady Pietraszewo, gminy wiazyń 
skiej, usiłowała popełnić samobójstwo przez 
napicie się esencji octowej, zmieszanej z kar 
bołem. Stan zdrowia Obarowej nie budzi o- 
baw, Przyczyna usiłowania samobójstwa —nie 
znana. 

— POŻAR. — We wsi Antonowo gminy 
budsławskiej wybuchł pożar, skutkiem którego 
spaliła się stodoła Żertnika Bazylego wartoś- 
ci 400 zł. Pożar powstał wskutek zaprószenia 
ognia przez nieznanych osobników, którym 
właścicielka udzieliła w stodole tej noclegu. 
W chwili wybuchu pożaru, osobnicy ci wyda- 
lili się w niewiadomym kierunku. 

LISÓW 
— ŚMIERĆ W. STUDNI. — Robotnik An- 

drzej Firko, mieszkaniec wsi Umbry gminy li- 
sowskiej, naprawiając studnię Piotra Kozłow- 
skiego wskutek nieostrożności spadł z ruszto- 
k i runął do studni głębokiej przeszło 

m. 3 
Niezwołcznie 

linki i 
po upadku Firki zrzucono 

zarządzono doraźną pomoc, lecz bez- 
Sskiitecznie, gdyż Firko spadając skręcił kręgo” 
słup i połamał ręce i 
niach zmarł. 

Piotr Kozłowski tak się przejął tym wy- 
padkiem, że postanowił studnię zakopać, a 
czerpać narazie wodę z sąsiedniego podwórka. 

w strasznych męczar- 

  

le władz z kuratorem Szelągowskim i 
pułk. Błockim na czele. 

Koło katafalku ustawionego na środ- 
ku kościoła straż honorową utrzymywał 
T p piles 

Podczas nabożeństwa przygrywaia 
orkiestra wojskowa, również 1 p. p. Le- 
gjonów. ! 

FREE 

GIEEDA ZBOŻOWO - TOWAROWA 
I LNIARSKA W WILNIE. 

Z DNIA 7 LIPCA 
CENY TRANZAKCYJNE: 

Pszenica jednolita zbierana — 
24—24.50 Żyto jednolite zbierane 

Jęczmień na kaszę zbierany 22 
Owies zbierany. 14 
Mąka pszenna 0000 A. Luks. 61.875—66.25 
Mąka żytnia do 55 proc. 39— 
Mąka żytnia do 65 proc. 34 — 
Otręby pszenne . а— 

CENY ORJENTACYJNE: 
Žyto zbierane 25 —25 
Pszenica zbierana 36 — 37 
Gryka 23 
Maka żytnia sitkowa — 29 
Mąka razowa 29 
Mąka szatrowana żytnia 29,50 
Otręby pszenne 13,50 — 14 
Otręby jęczmienne 11,25 
Kasza gryczana 1-1 biała 41 
Kasza perłowa pęcak nr 2 5 
Kasza perłowa nr 3 40 
Siano 1,50 
Słoma — 
Siemię Iniane 90 proc. 39 

LEN — basis I sk. 216,50 za 1000 kg. f-co 
stącja załadowania: 

Len trzep. Wołożyn 1288,25 — 1309,90 
Len trzep. Druja 1092,11 — 1113,76 
Len trzep. Dokszyce 1234,05 — 1277,31 
Kądziel Grodżieńska 940,95 — 963,42 
Kądziel Horodziej 1082,50 — 1104,15 
Len czesany b. I sk. 303,10 

za 1000 kg. f-co st. zał. 1991,80 — 2013,45 

Ofiary 
Z. Z. na Stow. Pań św. Wincent. a Paulo 

składa zł. 5. 

Zanim dacie ogło- 

Na remont Bazyliki — zł. 3. 

i szenie do pism miej- 
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są 

Baczność! zegpymmie 
Sprawdzcie żuć. żądsjcie koszto- 
rysów a bezwątpienia przekonacie się, iż 

ogłoszenia do SŁOWA oraz de 

wszystkich pism TANIO i bardzo 

wygodnie [est załatwić 

za pośreósictwem HINA Reklamowego 
$. GRABOWSKIEGO 

Garbarska 1, 
tel. 82. 

NDZ 

    

Święto wioślarskie w Trokach 
budzi coraz większe zainteresowanie 

Wielkie, międzynarodowe zawody wioślar 
skie w Trokach, są dziś „na ustach“ całego 
Wilna. Udział gości zagranicznych oraz moc- 
nych osad zamiejscowych z polską czwórką о- 
łimpijską na czele, jest tym magnesem, potę- 
gującym i bez tego już wielkie, zainteresowa- 
nie imprezą. 

Wypadnie ona niewątpliwie imponująco, 
gdyż przygotowana została b. starannie i zgru- 
puje rekordową ilość zawodników. 

Jakkolwiek wczoraj mieliśmy złą pogodę 
należy przypuszczać, że niedziela przyniesie 
nam pogodę słoneczną, gdyż barometr poszedł 
wyraźnie w górę. 

ZJAZD GOŚCI 
Zjazd gości będzie liczny. Prócz zawodni- 

ków zagranicznych przyjeżdża z Łotwy grupa 
studentek i studentów (13 osób), zapisanych 
na międzynarodowy, akademicki kurs sportów 
wodnych, zorganizowany w Trokach. Razem z 
Łotyszami przyjeżdża p. minister Beczkowicz. 

Przewidziany jest ponadto przyjazd do 
Trok b. premjera p. A. Prystora, konsulów Ło- 
twy i Estonji oraz przedstawicieli władz miej- 

scowych z p. wojewodą Jaszczołtem na czele. 
Ponadto z Warszawy i Grodna wybiera się 
sporo osób. 

KOMUNIKACJA Z TROKAMI 
Organizatorzy imprezy poczynili starania, 

aby zabezpieczyć publiczności jaknajdogodniej 
sze środki lokomocji. 

Ze stacji autobusów zamiejskich odejdzie 
do Trok (w różnych godzinach) 25 autobusów 
pozatem z placu Katedralnego przed jedenastą 
5 „Arbonow“. 

Niezależnie od komunikacji autobusowej 
publiczność będzie mogła wyjechać koleją. 

Pociągi do Landwarowa (następnie auto- 
busem) odejdą o godz. 4,35, 8,15 i 13,50 po- 
nadto odejdzie o 11-teį specjalny pociąg (bi- 
let w cenie 1 zł. 60 gr.) do Starych Trok. — 
Jest to punkt odległy zaledwie o 2 km. od 
Trok. I 2 

Jakwidzimy więc, komunikacja będzie do- 
godna, widowisko niezwykle ciekawe, to też 
(o ile barometr nie nablagował), wszyscy po- 
jedziemy do Trok. j į 

Popatrzeč i „przewietrzyč płuca”, zakop- 
cone dymkiem arbonowym. 

Piłkarski mistrz białostockiego okręgu gra 
dziś w 

Dziś o godz. 5 m, 15 ma boisku Ma- 

kajbt odbędzie się mecz pilkanski wroze- 
grany przez drużymy: WKS 76 p. p. — 
(mistrz. okr. Bilałystok) ii Maksbi. 

Wilnie 
Jutro. o godz. 3-ej mecz newanż a o 

5 30 mecz o mistirzostiwo kl. A naszego 
okręgu 78 p. jp. Baranowicze — WKS — 
śmigły Wiillino. 

Spływ gwiazdzisty 
W tym roku jak i w latach ub. Liga M.i K. 

organizuje spływ do morza żeglarzy, kajakow- 
ców i wioślarzy z całego kraju. 

Spływ ma na celu zbiorową manifestację 
sportową dla podkreślenia polskości Pomorza, 
propagandy morskiej i turystyki wodnej, przy- 
wiązania ogółu do własnego morza i wybrzeża 
oraz żywszego zainteresowania społeczeństwa 
ideami, którym służy Liga Morska i Kolonjalna 

W spływie może brać udział każda załoga 
zgłoszona do 15 lipca, niezależnie od tego czy 
się składa z członków klubu czy z niestowarzy- 
szonych. : 

Załogi pragnące wziąć udział w spływie 
muszą wypełnić kartę zgłoszeń, którą wysyła 
gratis Komisja spływu (Warszawa, ul. Myśli- 
wiecka 3, PUWF i PW pokój 18). Karty zgło- 
szeń muszą być wypełnione i przesłane do Wat 
szawy do dnia 15. bm. г 

Załogi powinny wyruszyć z punktów wyj» 
ściowym z tem obliczeniem, by najpóźniej do 
dnia 30 lipca być w Modlinie. 4 sierpnia połą- 
czone załogi dotrą do Torunia, w którem to 

mieście z powodu obchodu 700-lecia swego ist 

nienia — spływ będzie miał charakter mani- 
festacji zbiorowej. 

Na szlakach wodnych będą zawiązane spe 
cjalne komitety, które zajmą się przygotowa- 
niem noclegów. W miejscowościach tych -a- 
łogi będą mogły połączyć się w grupy. Załogi 
i łodzie, które skoncentrują się w Wilnie— zo- 
staną przewiezione do Grodna. Transport będzie 
zbiorowy, przyczem łodzie będą przewiezione 
bezpłatnie, uczestnicy otrzymują 80 pr. zniżki. 

Streszczony program spływu: 
4 sierpnia do godz. 12 załogi zbierają się 

w Złotorji, meldują się w Kierownictwie Spły- 
wu i odjeżdżają do Torunia. Po noclegu, uro- 
czystościach — 6 sierpnia odjazd z Torunia-— 
11 sierpnia przyjazd do Tczewa i Gdańska — 
załadowanie łodzi na dworcu kolejowym — 
przejazd załóg statkiem do Gdyni. 12 sierpnia 
zwiedzenie Gdyni i zakończenie spływu. 

W powrotnej drodze — indywidualne znż * 
ki 80-proc., uczestnicy spływu będą odznacze- 
ni żetonami, nagrodami i innemi legitymacjami. 

Bliższych informacyj udziela Liga Morska 
i Kol. w Wilnie, Wolana 10 (Kuratorjum), 

Ś zowy! 

  

— PRZYJĘCIA U P. WOJEWODY. 
W dniu 7 b. m. p. wojewoda Świderski 
przyjął: pp. Rómera i hr. Jundziłła - Ba- 

lińskiego — jako delegatów, [Włojewódz- 
kiej Rady Zw. Ziemian, pp. wicebur- 
mistrza _Ostaszyńskiego il ławników Wł, 
Michalskiego i Stejnberga jako delegatów 
Rady Miejskiej m. Nowogródka, p. Błoń- 

skiego z Kuszelewa i p. posła Jerzego 
Gordkowsikiegio, 

— NAGŁY ZGON. W dniu 6 b. m. 
zmarł magle Jakob Poliarzycki, mahome- 
tamim, mieszkaniieee m. Nowogródka: (ul. 
Piłsudskiego Nr. 106). Półtarzycki cier- 
piał od dłuższego czajsu mia epilepsję. 

— DUŻY POŻAR WE WSI ZASIE- 
CIE. W dniu 6 b. m. wybuchł pożar we 
wsi  Zasiecie gminy, Zdzięciolskiej 
pow. mowpigródzkiego, który strawił kil- 
kamaście domów: mieszkalnych i zabu- 
dowań gospodarczych ma! szkodę 14 go- 
spodarzy Straty według prowizoryczaych 
obliczeń wymioszą około. 44000 zł. Pożar 

powstał od  chlewa gospodarza Jana 

Żukiela, Chlew, ten został podpzilony ja- 
koby na tle porachunków sąsiedzkich. — 
Policja! wszczęła 'enengieczne dochodzenie. 

— 00 GRAJĄ (WI KINTE MIEJSKIEM ? 
Dziś i (dni następnych „Bracia - Karma- 

о — еа ае Dostojewskiego, 3 

Лой ока 
— WALNY ZJAZD DELEGATÓW ZW. 

„STRZELECKIEGO. W ostatnich dniach czerw- 
ca odbył się w Świetlicy Oddz. Związku Strze- 
leckiego w Stołpcach walny zjazd delegatów 
Związku Strzeleckiego. 

Zjazd zaszczycili swoją obecnością: p. sta- 
rosta Kulwieć, pułkownik Bezeg i kpt. Dobro- 
wolski. 

Po zagajeniu zjazdu i powitaniu przedsta- 
wicieli rządu, władz wojskowych oraz gości 
przez wiceprezesa Zw. Strzeleckiego Dudzin- 
skiego, wybrano jednogłośnie na przewodniczą 
cego zjazdu p. starostę Kulwiecia. 

Z poszczególnych sprawozdań wynika, że 
praca Źw. Strzeleckiego, zakrojona na szeroką 
skalę, coraz pełniejszych nabiera ram, coraz ie- 
piej się przedstawia. Liczba oddziałów w roku 
sprawozdawczym zwiększyła się o 50 procent. 
Na terenie niektórych gmin, jak naprzykład w 
Derewnie, ruch Zw. Strzeleckiego jest nadzwy 
czaj intensywny, a ludność wprost masowo do 
Zw. Strzeleckiego przystępuje. Jest to bezsprze 
czną zasługą prezesa Dudzińskiego i komendan- 
ta Drozdowskiego, który przez ciągłe rozjazdy, 
poświęcając na nie wszystkie swe wolne Świą- 
teczne dni, dogląda pracy w terenie. Podkreś- 
lić nałeży, że każdy z oddziałów ma swą wia- 
sną świetlicę. 5 

Stali referenci, rekrutujący się przeważnie 
z nauczycielstwa, ustawicznie prowadzą w od- 
działach pracę, uświadamiającą pod względem 
wychowania obywatelsko - państwowego. 

W dyskusji, która się wywiązała po tej 
części sprawozdania, podkreślono ofiarną rolę 
tych jednostek z pośród nauczycielstwa, które 
z takim zapałem oddają się pracy nad przygo- 
towaniem przyszłych obywateli. Podkreślono 
jednak, że nie wszędzie nauczycielstwo tej pra- 
cy, pożytecznej dla państwa, się oddaje. 

Na wniosek ob. Łukasiewicza uchwalono 
jednogłośnie rezolucję, wzywającą wszystkich 
nauczycieli i nauczycielki do jak najintensyw- 
niejszego udziału w pracach Zw. Strzeleckiego, 
wyrażającą jednocześnie podziękowanie tym z 
nauczycielstwa, którzy tak ofiarnie dla Związ- 
ku pracują. 

W wyborach, które się odbyły po krótkiej 
przerwie, wybrano następujący zarząd: prezes 
ob. Feliks Moszczyński, | wiceprezes Mikołaj 
Dudziński, |l wiceprezes Stefan Jankowski, 
skarbnik Adolf Portycho, sekretarz Michał O- 
rzechowski, członkowie: ob. Wanda Bezegowa 
ob. płk. Zygmunt Bezeg, ob. poseł Jerzy Gorz- 
kowski, ob. józef Gacek, ob. Kazimierz Sta- 
niewski. Komisja rewizyjna: ]. Łukasiewicz, M 
Kosz, E. Nowacki. 

Przedstawiony przez ob.  Dudzińskiego 
budżet na rok następny został w całości przyje-, 
ty. Zamyka się on sumą 3640 zł. po stronie 
dochodu z różnych imprez i Świetlic, oraz tą 
samą sumą po stronie rozchodu na cele oświa- 
towe. Załatwiono pozatem sprawę wysłania de 
legatów na zjazd podokręgu; jako delegaci po- 
jadą pp.: Dudziński, Drozdowski; na walny 
zjazd do Poznania pojedzie ob. prezes Mosz- 
'czynski. : 

Przed zamknięciem obrad w krótkiem, tre- 
ściwem przemówieniu p. starosta Kulwieć wy- 
raził podziw i podziękowanie za ogrom dokona 
nej w terenie pracy. Podkreślił też z moca, a 
zaznaczył to już w czasie dyskusji, że sprawa 
organizacji Zw. Strzeleckiego jest mu nader 
droga. Jako przedstawicieł rządu musi być za- 
dowołony, że prace organizacji, gdzie wycho- 
wuje się prawdziwych obywateli dla państwa, 
tak wielkie przynoszą wyniki. в 

= — 

Radio wilefskie 
SOBOTA 8 LIPCA * 2 

7.00 Czas; 7.05 Gimnastyka; 7,20 Muzyka 
7,25 Dziennik poranny; 7.30 Chwilka gospodar 
stwa domowego;; 11.57 Czas; 1205 Muzyka 
lekka; 12.25 Przegląd prasy; 12.35 Komunikat 
meteorologiczny; 12.35 Muzyka iekka; 12.55— 
Dziennik południowy; 14.50 Pregram dzienny; 
14.55 Muzyka żydowska (płyty); 15.15 Giełda 
rolnicza; 15.35 Muzyka poiska (piyty); 16.00 
Audycja dla chorych; 16.30 Koncert; 17.00 „E- 
tyka nowego człowieka" w 15-lecie zgonu Е. 
Abramowskiego — odczyt; 1715 Koncert; — 
18.00 „Grożby komet* — odczyt wygłosi dr J. 
Mergentaler; 18.20 Recital fortepianowy; 18.20 
Transmisja ze stadjonu pływackiego Legji mię 
dzynarodowej zawodów pływackich; 19.20 — 
Tygodnik litewski; 19.35 Program na niedzie- 
lę; 19.40 Kwadrans literacki; 20.00 Koncert ży 
czeń (płyty); 20.30 Koncert; 21.05 Dziennik 
wieczorny; 21.15 Przegląd prasy rolniczej kra- 
jowej i zagranicznej; 21.25 Koncert chopinow 
ski; 22.00 Muzyka taneczna; 22.25 Wiadomoś- 
ci sportowe; 22.35 Komunikaty; 22.40 Muzyka 
taneczna; w przerwie wiadomości z kraju. 

  

I Eugenja Kobylińska I 

Świat w szkole 
pamiętnik nauczycielki 

Książka ta wyszła już z drakarni LUX i jest 
do nabycia w księgarniach wileńskich. 

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

    

  

  

— KUPUJ SAMODZIAŁY LNIANE!



  

Likwidacja Banku Kredytu Spółdzielczego 
w Baranowiczach 

wczoraj w sali konferencyjnej Starostwa 

odbyło się doroczne walne zebranie członków 

Banku Kredytu Spółdzielczego pod przewodnic 

twem p. Mackiewicza 

Złożone sprawozdanie i odczytane proto- 

kuły ujawniły nieogiędnie prowadzoną gospo- 

darkę. 

Lekkomyślnie, osobom nie dającym często 

zupełnie lub tylko częściowe zabezpieczenie 

Tr tkowe udzielono požyczek na sumę 104 

2 

Suma podobno zdefraudowana przez poprze 

dniego kierownika, niejakiego p. ]. wynosi 

przeszło 38 tys. złotych. Łącznie z innemii nie 

dociągnięciami Bank Kredytu Spółdzielczego 

w Baranowiczach poniósł straty w sumie 174 

tys. złotych. 

Po b. żywej wymianie zdań postanowiono 

przeprowadzić likwidację tej instytucji. 

  

Widzowi bezstronnemu rzuca się bezwzględ 

nie w oczy fakt niezupełnie odpowiedniego 

szafowania groszem publicznym. Fakt ten bez 

wątpienia nie przebrzmi bez echa. Wstrząśnie 

on prawdopodobnie nietylko egzystencją nie- 

których osób, wchodzących w skład niefortun- : 

nego zarządu, Rady Nadzorczej, lecz poderwie 

— należy sądzić — zaufanie do instytucyj lo 

kalnych o tym samym charakterze. 

Kto zawinił — jeden człowiek czy kilka o- 

sob — ustali dochodzenie, prowadzone —zda 

je się już przez p. prokuratora, a wielkość wi 

ny określą orzeczenia sądów. 

Nam pozostaje podać do wiadomości fakt, 

który niewesoło nastroi społeczeństwo. 

Od sądu wstrzymywaliśmy się, wchodząc 

w rolę bezstronnych informatorów. 

Z obowiązku wrócimy jeszcze nieraz 

tej sprawy. 

do 

— POSIERZENIE RADY MIEJSKIEJ 
We «czwiartek 6-g0 (b. m. odbyło się po- 
siedzenie Rady Miejskiej. 

Ze względu ma to, że niektóre punkty 
porządku dziennego wymagały tak zw. 
kiwalifikawanej większości wszyscy: pnaiwiie 
radmi przybyli ina posiedzenie, kitóre о- 
twarte zostało jak zwyłkle z dwa godzn- 
nem opóźmieniem. 

Przed przystąpieniem do porządku 
dziennego radny p. Reitzenbein w imieniu 
frakeji żydowskiej wmosi nagły wniosek 
o zmmiejszenie ceny, za prąd ošwietlenio- 
wy i używamy od godz. 19-tej z 80 gr. 
na 60 gr. za kilowat. 

Nagłość wniosku popiera radny Ok- 
strowski, który wskazuje na to, że w 
miastach, gdzie eldktrownie należą do 
prywałtmych osób, — urzędy sa:norządo- 
me popierzją tę akcję i przyjmując pod 

uwagę Stan materjalny mieszkałiców m. 
Grodna, prosi o przyjęcie nagłego wnie- 
sku, co też Rada Miejska większością 
glosów przyjmują. 

W spraiwie przyjęcia protokółów  ро- 
przednich posiedzeń R. M., radny Efrom 
wmosi 0 odroczenie :ewo punktu do na- 
stępnego posiedzenia, a to ze względu na 

to, że madmi nie zdążyli zapoznać się 
z materjałem tego punktu. Rada Miejska 
odr'cza sprawę protekuiów do masięp- 
ucgo posiedzenia. 

Po ustaleniu nowyca 

mistracyjnych miasta, 
magistratu i po: drugiej wolejnej 

uchwiały ww sprawie z:ciągmięcia w B. 
G. K. pożyczki w wysokości zł. 20.00 
ma ikupno zrębów: dla: domów dla bezro- 
batnych, Które stanowić będwą wiasność 
gmimy, aż do wykupienia. ich przez 
zalinteresowiamych Raida Miejska 
przystepuje do punktu „Sprzedaż grun- 
tów miejskich pod budowę dla Stowa- 
rzyszenia Spółdzielczego „Zjednoczenie 
wi Grodnie, 

Sprassię tą zreferowsł p. ławnik Ro- 
man Sawicki. 7 refaratu :ego widać, że 
Magistrat. powziął 1ylko uchwałę o sprze- 
daży, placu pmzy ml. Bazyljańskiej, co 

zaś się tyczy ceny za m2 tego placu istnie- 
je rozbieżność zdań między komisją sza- 
eumlkową. (która ustaliła cenę 472. za m2 
dla działek frontowych i 3 zł. za m2 dla 
działek wewnątrz bloku. 

Sprawie! ba. wiywołała dłuższą 'dysku- 
sję, w której zabierali glos pp. madni 
Nowicka, Dr. Jakimowicz, Kozon, Puł- 
jam, Obwiliwiidki, Zaduj i imni, Wreszcie 
R. Miejska  pmzyjmuje wniosek magist- 
natu o sprzedaży, z tem. jedmaik zastrzeże- 
niem, że Komisja, regulaminowo - praiw- 
nia, budżetowa i szacunkowa powinni о- 
pracować werunki tej spnzedaży. 

W spnawie uposażenia, względnie od- 
szkodowania członików: Zarządu Miasta w. 
związku - z wejściem w życie nowej usta- 
wy semionządiowiej, zabrał głos p. radny. 
Kozon, który w imienim komisji uspraw- 
nienia administracj miasta proponuje 
R. M. uchwalenie wniosku komisji, według 
którego obecny, wliece prezydemt  po- 
zostaje madal pełnić swoje fumkeje, — 
YYYYYYYYYYVYYTYTYVYWYVYPYYYVYYYYTYYYYWYYYYY 

Džwigkowe kino „APOLLO“ 
Dominikańska 26. 

    

granic 'admi- 

według projektu 

    

  

Historja wielkiej miłości i wielkiego poświę- 
: cenia! Dramat, który wzrusza do łez! 

Dziecko grzech 
z WALLACE BEERY_i MARIE DRESSLER 

Nadprogram:: Tygodnik Fox'a. 
Wstęp od 50 gr. 

  

WANDA DOBACZEWSKA 

które są mówiniorzędne z fumkejami człon- 
ków zawodowych prezydjum miasta. 

„ Po dyskusji wniosek tem zostaje przy- 

Na wniosek p. radnego Pułjana R. M. 
postanawia  przenwłać obrady ido ponie- 

dziańlku dnia 10 b. m. 

— IPOZAR. "Wi dnilu 4 b. m. © godz. 
16-tej we wsi Rudawica gm. łaszańskiej 

% powodu  mieostriożnego (obchodzenia się 
z ogniem przez dzieci: które zapaliły. stóg 
słomy koło stodoły Hajduków, wybuchł 
pożar którego pastwą padło: 6 domów 
mieszkalnycmh, 6 chlewów, 4 stodoły 
sprzęty domowe, i nanzędzia  gospodar- 
cze ma szkodę: Juszkiewiczów Jerzego i 
Piotra, Bomysewiczów Bazylago, Piotma 

& Tlometsza oraz Włodzimiiemza i Kialleni- 
ika Hajduków. 

Stmaty sięgają 12 tys. zlotych. 

— KIRADZIEŻ.  Bolewko Zofja. 
(Mosttowia. 26) zameldowala na posteru- 
mek P. P. o kradzieży ma jej szkodę 
przez jej kodhanika' Pasturczyka Stefana 
200 zł. gotów(ką, idbrączki złotej wamtos- 
«i 40 zł. i gamnituru męskiego wartości 
120 zł. 

— USIŁOWANIE SAMOBÓJSTWIA. 
W dniu 6 b. m. rw godzinach popołud- 

niowiych usiłowała popelnić samobójstwo 
pmzez utopienie się w Niiemnie  Oljam 
Chaja - Rzichel 75-cio letnia stamuszka — 
zam. przy (ul. 'Pnochowej 13. 

'Pnzyczyna tamgmięcia się ma życie nie 
zmiana, 

Deniaika po przewiezieniu do szpita- 
la żydowskiego zmarła. 5 
………"т……т'т"" 

Bezpłatnie 
w dowolnych ilościach otrzymać można gruz 
budowlany na terenie Składnicy Mat. Int. w 
Wilnie przy ul. Legionów nr 2. 

W Sprawie otrzymania gruzu, jak również 
zasięgnięcia informacyj proszę zgłaszać się 
do Zarządcy Składnicy Mat. Int. w Wilnie. 

Okręgowy Urząd Budownictwa nr II 
GRODNO. 

Nr.. 824-Bud. 

AK AR J E i 
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Parcelacja maj. 

  

  

  

— POSTEDZWNIE RADY MIEJSKIEJ 
Di 5b. m. odbył się d:lszy ciąg po- 
siedzenia Rady Miejskiej z dn. 27 ub. m. 

Godzina 20-ta ma klalice schodowej 
pustka, wu wijjścia na salę płosiedzeń — 

ubrany w strój wiieczonowy  rwicebu- 
rz inż, Wiiataikiow. Wożny i kilku dy- 
zy z g:lerji, stanonłią „plenum”. 

Godzina 20.10 w poczekalni zdej- 

mnują płaszcze i makryciz głowy pamowie 
amdni. 

Godzima 20.15 wypełniają się gabinety 
p. burmistnza i wiceburmistrze, 

Co chrwile: któwyś z radnych przychodzi 
Z gabinetów. dochodzi gwiar ożywionej 

rozmowy. 
Godz. 21.00. 

silsza debatują. 
Na sali posiedzeń przy stolikach spra- 

wozdawiey i kierownicy wydziału technicz- 
nego i elektrycznego m. Baranowicz. 
pp. Świętochowski i! Dmochowski. 

publiczności: kilku mrzędników ma- 

gistnackiich, przedsiębioreów osobiście za- 
imteresowaniych i kilku „lewych z gru- 
py radlnego  Majchaja. 

Giodizima. 21.15. Na sallę wchodzą made 
ni i ławnicy. i ы 

Godzima: 21.20.  Przewiodniczący p. 
bummistrz M. Jiarmulski otwiena |posie- 
dzenie. 

Obecnych jest! radnych 20-tu. 
Na porządku dziennym: Sprawia upo- 

szżemia wieebunmistrza i ławników. 

2 Sprawa wydzierżawienia łaźni miej- 
skiej. * Е 

3) Sprawa pożyczki ma budowę sieci 
elektrycznej, t 

4) Sprawa pożyczki ma wybrukowianie 
mliiie. i 

5) Sprawa umorzenia: długu od PZOW 

'za, wóz pogotowia: strażackiego. 

Po ustaleniu porządku dziennego i po 
przyjęciu iegoż pmzez plenam Rada Miej- 
ska uchwaliła: 1) okrešliė minimum 
pł:tnych posiedzeń ławników cyfrą 2, 
wypłacić  wieeburmiistnzowii : 
szikodowanie watami miesięcznemi: 'w mty- 
sokości dotychczasowych  poborów. 

2) Sprawę łaźni wi myśl poprzedniej 
uchwaly ma wniosek radnego Bukox- 
sikiiegio, dło ostatecznego załatwienia prze- 
kazano  Magistiratowi, który po zawar- 
ciu umowy i po wypelnieniu  zobowią- 
zań przez dzierżsiwcę przedstawi Radzie 
Miejskiej (do zatwierdzenia. - 

3) Rada Miejska uchwaliła. upoważnić 

     

   

    

     

  

IW galblinecie p. burimi- 

Magistrat do zaciągmięcia pożyczki w 
celu miozlbudowy sieci elektrycznej do 
80 tys. złotych, 

4) Na zabnukowamnie ulie upoważniio- 
no Maglistnat do zaciągnięcia pożyczki w 
sumie 10 tys. zł. 

5) Sprerwa: umorzenia: długu od GZOW 
uchwalono jednomyślni 

O godz, 22.20 posiedzenie Rady Miej- 
sikiej zostało: zamknięte, 

„Posiedzenie (to Riady, Miejskiej cecho- 
wiała dzitxnia  zgiodliwość. 

Trochę śpiąco i apatycznie 
się obrady. 

Poszczególne frakcje uzgodniły mię- 

dzy sobą swe stlamowłisko przed posie- 
dzeniem. 

   
toczyły 

—-- 

Landwarów 
Działki letniskowo - ogrodniczo - budowiane 

nad jeziorem, rozmaitej wielkości. 
Kemunikacja pociągami i autobusem co godzinę. 
Warunki kupna: część pożyczką długoterminową, 

reszta ratami miesięcznemi. 

Cena od 600 złotych za działkę. 
INFORMACIE: 

w Wilnie: Pierwsza Wileńska 

     
62) 

Zwycięstwo Józefa Żołądzia 
— Jeden trup po tamtej stronie... U 

nas trzej ranni. — Mogło być znacznie 
gorzej. 

— Straszna ta bratobójcza wałka. 
Starosta sposępniał. 
— Musimy być twardzi. Ja cieszę 

się,-że bandę Korolonka zlikwidowała 
Straż Graniczna. Wysiłek społeczny. To 
rehabilitacja tutejszego ludu w obliczu 

Polski. " 
Wołłowicz westchnął ciężko. 
— Boli mnie ta krew. 
Starosta mówił dalej: 
— Żołądź powiedział mi przed chwi- 

lą, że miał pewne dane, co do planów 
Korolonka. Pilnował bandy ze swoimi 
ludźmi, szedł za nią i udaremnił napad. 
poniekąd zawstydzł mnie. Dał sobie ra- 
dę ze sprawą, której Cegiełkiewicz nie 
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potrafił wczas zlikwidować. Ale nie mam 
mu tego za złe. Niech dalej równie dziel- 
nie pracuje na pożytek ogółu. Straż Gra- 
niczna dzielnego ma kamendanta. 

Wołłowicz przesłonił ręką oczy. 
— A jednak ja mam przeciwko nie- 

mu bardzo poważne zarzuty, bardzo przy 
krej natury. | nie wiem, czy będę mógł 
dalej... z nim razem... 

— Co takiego? co pan mówi? Dlacze 
go? Wołłowicz z trudem uniósł się na 
otomanie i powiedział nad podziw twar- 
dym, mocnym głosem: 

— Żołądź nadużył zautania organi- 
zacji. Pozwolił sobie wykorzystywać or- 
ganizację bardziej, niż miał prawo. Nie. 
Nie pieniądze wzięte wprost, nie ordy- 
narne nadużycia, ale... naciągana repic- 
zentacja, fikcyjne djety... jakieś pijatyki, 

w maj. Landwarów: Zarząd Dóbr. 

Spółka Parcelacyjna, 
ul, Mickiewicza 4, m. 2, 

niby propagandowe, figurujące w rachun 
kach... Takie rzeczy, które jeszcze nie 
są złodziejstwem, ale mojem zdaniem są 
złodziejstwu bardzo blizkie. Ja w każdym 
razie pogodzić się z tem nie mogę i dle- 
tego, mimo wszystkich niewątpliwych 
zalet Żołądzia, noszę się z myślą zwró- 
cenia się do Dzielnicy z prośbą, aby, je- 
śli mają kogoś innego... 

Starosta słuchał ze ściągniętemi brwia 
mi: : 

‚ — А jednak trzeba będzie zostawić 
Żołądzia, — powiedział stanowczo. — 
Ludzi energicznych i sprawnych nie ma- 
my za wielu. Tacy ludzie na wagę złota 
muszą być cenieni, Zresztą, co tu długo 
mówić: zawdzięczamy mu życie, a pan 
nawet więcej niż życie. 

Bolesny skurcz przewinął się * przez 
twarz Wołłowicza. 

— W takim razie... ustąpię ja, stary 
niedołęga. 

Starosta żywym ruchem położył mu 
rękę na ręku: L 

Drukarnią 

moczne ode | 

„KI 
  

Dziś premiera! Film, wyświetlany po raz pierwszy w Polsce! Najnowszej prod. 1933 r. w-g powieści Zana Grey'a. 

„BIAŁY WÓDZ: 
Bajeczne widowisko walk na Dzikim Zachodz 
ie. GEORGE O'BRIEN w najnowszej kreacji 
jako wódz ап oraz słodka JANETT 

dźwiękowe. Ceny [dz. 25 gr., parter 54 gr. 
CHADLER czarują widza genjalną gra. Oryginalny temat. Przepiękne tło. Nad program:— Trzy dodatki 

  
  

  

„l!   
Nie zwazając na sezon letm arcydzieło pikanterji!! Słynna na cały Świat platynowa blon- 

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

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

2) „GŁOS PUSTYNI" 
Polski film egzotyczny. 

  

Dziśl Swietny podwójny program !Najlepsza KOMEDJA i wesoła OPERETKA! Po raz pierwszy w Wilnie 

Hucząca życiem, werwą skrząca się humorem i pogodą o rekordowemtempie komedja morska. 
p V „„COHN i KELLY W TARAPATACH 

53 2) „W MAREJ KAWIARENCE** 
" 

  

Ceny: Na 1 seans balkon 25 gr. parter 54 gr. wieczor. od 40 gr. 
ia ао о 

lodyjny film! 
Szrapnelowe bomby śmiechu. 

Mec piosenek! 

  

  

ROZKŁAD JAZDY POCIĄGÓW 
Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Wilnie podaje do wiadomości, że w związ- 

ku z ogólną zmianą rozkładu jazdy pociągów pasażerskich na PKP., poczynając od dnia 15 

  

  

  

    
  

  

          
      
  

      

maja rb. niżej podane pociągi pasażerskie będą przyjeżdżały i odjeżdżały do i z Wil- 
na jak następuje: 

Odjazd z Wiina 
Gražina 

Nr. poc. odejścia DOKĄD. UWAGI: 
z Wilna s 

734 4 35 | Do Białegostoku | Kursuje od 16-VI do 16-VIH w dni świąte- 
311 7 30 Do Łunińca przez Baranowicze, Lidę. czne i robocze. 
717 8 05 Do Zemgale, Rygi i Tailina 
712 8 15 Do Warszawy Gł. przez Białystok 
411 9 00 Do Mołodeczna Kursuje od 15-V do 31-VIII w soboty i 

dni świąteczne 
727 10 15 Do Nowo-Święciany Kursuje od 15-V do 3-IX w soboty i dni 

świąteczne. 
551 12 05 Do Królewszczyzny przez Podbrodzie i : ‚ 
1714 13 50 Do Rudziszek i Zawias Do Rudziszek w dni robocze i do Zawia- 
331 13 55 Do Bieniakoń sów w soboty i dni świąteczne. 
431 15 25 Do Mołodeczna i Wilejki 

1418 15 30 Do Rudziszek i Zawias Do Landwarowa i Zawias w dni robocze, 

351 15 35 Do Lidy prócz sobót, do Rudziszek tylko w okresie 
od t6-VI do 14-VIIII. 

753 15 45 Lo Dukszt i Turmontu Do Turmontu tylko od 15-V do 29-VI. 
738 17 60 Do Grodna i Suwałk 

Do Lwowa i Truskawca Zdrój przez Łu- 
313 18 50 niniec, Zdołbunów 
711 19 00 Do Zemgale, Rygi i Tallina 
716 20 45 Do Warszawy Wil. przez Białystok 
451 23 15 Do Mołodeczna, Olechnowicz i Królew- 

szczyzny 
708 -23 30 Do Warszawy Gł. i Włodawy przez Bia- 

pośp. łystok 
1718 23 50 De Landwarowa 
511 23 59 Lo Krėiewszczyzny i Zahacia 

Przyjazd do Wiina 
Godzina 

Nr. poc. pryjazdu SKĄD UWAGI: 
do Wilna R 

512 5 45 z Zanacia i Królewszczyzny 
452 6 55 z Olechnowicz, Mołodeczna i Królewszczy- 

zny 

715 7 20 z Warszawy Wil. przez Grodno 
754 7 20 z Turmertu i Dukszt Z Turmontu tylko od 15-V do 30-V1. 
352 7 25 z Lidy 2 > S 
707 7 50 z Warszawy Gł. i Włodawy przez Biały- 

pośp. stok > | 
1413 920 z landwarowa i Tylko w dni robocze. 
1415 10 25 z Landwarowa i Zawias Tylko w dni świąteczne. 
737 11 35 z Grodna i Suwałk 
314 11 45 z Lwowa i Truskawca przez Zdołbunów, 

Łun'n.ec 
552 15 30 z Królewszczyzny przez Podbrodzie 
412 15 58 z Molodeczna —Kursuje_od-15-V_do_3]-VIII w-soboty i 

dni świąteczne 
1715 16 10 z Rudziszek i Landwarowa "Tylko w dni robocze. 

1419 17 40 z Zawias i Landwarowa Tylko w dni robocze prócz sobót. 
71 18 40 z Warszawy Gł. przez Białystok 
728 20 00 z Nowa - Święcian Kursuje od 15-V do 3-IX w soboty i dni 

$ šwiąteczne. 
1717 20 00 z Rudziszek Kursuje od 16-VI do 14-VIII w dni robocze 
332 20 18 + bBieniakoń prócz sobót 

1417 21 43 z Zawias 3 Tylko w soboty i dni Świąteczne. 
432 22 15 z Wilejki i Mołodeczna 
312 28 00 z Łunińca przez Baranowicze, Lidę Į 
871 23 10 z Taliina, Rygi i Zemgale | 

POREZEKEACZRASOWOEEW WPRO TOTO ORO ORZOAOBOZA AB IK TT KIT ROCTPRWIONAEOWEY,. O OTOWAZEWACC VIRORATYS 

Ważne tylko dia Pań Doktór R. BUCH NAAARORABAAWAŃANNEO 

i akuszerja I choroby kobiece. 
fryzjerzy dans) Stanislav | Witold ordynuje «d r =—144 ae) przy ul. Nie KuPno 

b. współpracownicy tirm K. MURALA i mieckiej 35, tel. 8-64. ł SPRZEDAŻ 
ALEXANDRA mują zaszczyt zawiadomić | | Lokuje chorych w Lecznicy Potožniezo- | | "YYvYVYVYVYYYVYYYYW» 
J. W. Panie, iż zeiastelowali się na ze Ginekologicz. M. Pohulanka 15, tel.14-71 | — — — — — — 

w zakładzie | UDOMIRA' т Majątki 
fyzjerskim | PB Do akt. Nr. Km, 234/33. ziemskie, osrodki, go- mieszczącym się przy ul. Tatarskiej S—1, say : ; ZONY £ 

tal. 17 54. OBWIESZCZENIE Bak każdej 
Zaszczycani uprzednio względami J. W. i : 3 Wilnie a kości, pięknemi za- 

Pań polecają się i nadal Komomnik Sądu Glrodzkiego w "e budowaniami w Poznań- 
z poważaniem la IV-go mewliru, gy przyj ia = on Wielki wybór 

i i jańsikiej zie art. amienic w Poznsnin. Stanisław i Wito zyljańskiej Nr. 4 ma za Kea a 

Do akt. Nr. Km. 517/33. 

OBWIESZCZENIE 

Komonnik: Sądu Grodzkiego w: Wilnie 

IV-go mewiiru, i ly przy nl. Ba- 

zyljanskiej Nr. 4 ma zasadzie art. 602 

K. P. C. oglasza, że w dniu 12 lipca 1933 

r. od godz. 10 ramo odbędzie się sprze- 

daž z przetargu publicznego w Wilmie 

przy nl. Rossa: ż/ki Nr. 3 jednego raku 

(galimu)  mamowieęgo (mozebranego) iw do- 

brym sianie — oszacowaniego ma ziłotych 

4.500 (eztery tysiące pięćset złotych). 

Wyżej wymienione mienie muchome 

mogą stający: do przetangu oglądać w 

dniu lieytiacji (pod iw//m adresem. 

Wilno,dnia 5 lipca 1933 m. 8 

Komornik IV rewiru 
A, Maciejowski 

-— Cóż znowu, sąsiedzie kochany. 

Wobec tego, co pan powiedział przed 

chwilą, jest pan tembardziej w Straży 

nieodzowny. Tylko na przyszłość będzie 

pan Żołądzia pilnował, będzie pan Żołą- 

dzia ściśle kontrolował, będzie pan ha- 

mował jego niewczesne zapędy. W ten 

sposób we dwóch stworzycie całość ide- 

alną. — Tak — tak. 
Wołłowicz pokiwał zwolna głową, 

niewiadomo, przytwierdzając tem krót- 

kiem mruknięciem, czy wyrażając powąt 

piewanie. Potem osunął się na poduszkę 

i pozostał tak z przymkniętemi oczyma. 

Nie miał ani sił, ani chęci do dalszej 

dyskusji. 
W jadalni Żołądź rozmawiał po bra- 

tersku ze strażakami, pijąc i jedząc z ni- 

mi. W pewnej chwili wyciągnął ku Aloj- 

zemu Rupejce kieliszek ofłarowanej przez 

ciocię Pelasię starki. : 

— Zdrowie oddzialu Zahoranskiego, 

który dzisiaj zmył ze siebie wstyd i 

hańbę. 

      
  

K. Р. C. ogłasza, że w dniu 11 lipca 1933 
r. od godz, 10 rano odbędzie się sprze- 
daż ruchomości: z pnzetargu (publicznego iw 
Wiilnie przy ul. Szkaplernej Nm. 4, a to: 

osiem ikotłówi - żelaznych wuchomiych 

ma 3-ch kółkach każdy do wyrobu ciasta - 

pieczywa mw dobrym stanie, oszacowenych 
po 125 zł. każdy i jedem kociół żelazny 
muchomy na 3-ch ikólkach — do wyrobu 

" pieczywa - ciasta w. dobrym stanie, osza- 
eowamy: ma: 80 zł. Osóliny szacunek 

w/s ruchomego mienia zł. 1.080 (jeden tty- 

siąc osiemdziesiąt złotych). 

Wyżej wymieniome mienie ruchome 

mogą stający do przetargu oglądać w 

dniu licytacji pod! wywi admesem. 

Wilno,dnia 5 lipca 1938 n.. 

(2 Komornik IV rewiru 
A. Maciejowski 

Rupejce rozbłysły zęby w szczerym, 
radosnym uśmiechu. 

— A co? dobrą ja myśl podał panu 
komendantu? 

Żołądź spojrzał na niego, jakby nie 
rozumiejąc, a potem powiedział zwolna: 

— Dobrze wypełniliście mój plan. 
Dzielnieście mi dopomogli. Zadowolony 
z was jestem, Rupejko. 

Wierny Lojziuk zamjlkł, zdziwiony, 
zamyślił się jakoś i przestał brać udział 

w dalszej rozmowie. 

Tymczasem Zonia wsunęła się także 

do jadalni. Nie śmiała tak poprostu zbli- 

żyć się do Józka. jakże? Ona go odep- 

chnęła tak okrutnie, a on ocalił ją, ojca 

i całe Lipnie! 
Tak. Oboje, z ojcem, skrzywdzili go 

bardzo gorzko i niesprawiedliwie. 
Ale józek czekał na nią oddawna, a 

teraz porwał się ku niej i chwycił za obie 

ręce. Witali się, jak po długiem rozsta- 

niu, uszczęśliwieni, że są znowu razem. 

knpna. — Wiadomość 
Palach, Poznań, Kan- 
taka 8 — 9. 

Z powodu 
wyjazdu sprzed am 
sklep spożywczy w ra- 
chliwym miejscu — ul. 
Konarskiego 29 m, 5. 

Lokale 

DO WYNAJĘCIA 
3-pokojowe mieszkanie 
ze wszelkiemi wygodz- 
mi, Wilkomierska 5-a 

Letniska 

PENSJONAT 
w _ Andrzejkowie nad 
Świtezią Wandy Kuł- 
wieć - Frydrychowej. 

Pokoje słoneczne współ 
ny salon i taras, bibljo- 
teka, pianino, kuchnia 
wiejska, posiłek 4 razy 
dziennie. Doskonała ką- 
piel, auto, dojazd z Ba- 
ranowicz  iub Nowo- 
gródka autobusem. Ce- 
ny 3,50, 4 i 4,50 w za- 
leżności ed pokoju. — 
Poczta Wałówka koło 
Nowogrėdka  Andrzej- 
kowo. 

Różne 

| 
| 

Modystka 
wykonaje tanio i ele- 
gancko wsielkie roboty 
kapelnsznicze —Wielka 

  

Internat 
Tow. „Labor* przepro- 
wadził się na nl. Żeli- 
gowskiego 1—18. 
  

AAALAMAAA AS AA 

PoSZUKUJĄ 
PRACY 

FOWYYYYYVYTYTYYYWE 

Rutynowany 
agronom znający go: 
spodarstwo przemysło- 
we, hodowię' miecza - 
stwo, lesnictwo, olejac- 
stwo ż ZG'ietnią prak- 
tyką w kraja i zagra- 
nicą— poszukuje zaraz 
posady — wymsganie 
skromne. Wilno Ostre- 
bramska Ne 16 m. 22 

Były podoficer 
zawodowy, ochotnik W. 

› Р., długołetnia prekty- 
ka biurowa w dzisie 
rachunkowo - kasowym, 
praktyka leśna i haud- 
lowa,  posieda dobre 
świadectwa i referencje 
poszuknje jakiejkoiwiek 
pracy — biarowej, leż. 
niczego, gajowega —- 
ekspedjenta lub аеф 

fe Bu esa. Обеи nb na wyjazd. 
do Red. „Słowa* ped 
„BR 
— — — — — — ке 

Ochmistrzyni 
praktyczna, zna się do- 
skonale na kachni i wy 
robie masła, Pracowita, 
ina. Nieświeska 16—2 
perska. a 

  

Poszukuję 
jakiejkolwiek pracy, — 
Znam  gospodarsiwe 

— — - — — 

wiejskie. Znam dobrze 
kuchnię, mogłabym się 
zająć domowem gospe 
darstwem albo pilno- 
waniem mieszkanie, Wy 
magania najskromniej- 
sze. Świadectwa i refė- 
rencje poważnych osób. 
Ul. Bakszta 11 m. 3-A 

Pianina Młoda 
„T. BE T TI NG" zredukowana  urzęd- 

ł K.iA. FIBIGER ' niczka za ntczymanie 
uznane za najlepsze w może pełnić słnżbę bin- 
kraju. — Sprzedaż na rową,reperację bielizny, 
raty i wynajęcie. — lub wyręczyć w gospa- 
Kijowska 4, H. Abelow darstwie pani domu. 

Adres; Kwiatowa Hotel 
Anglja pokój 12. 

  

Józek całował paluszki dziewczyny, zaci- 
śnięte dokoła jego palców. 

— Kochanie moje... kochanie... Jai 
dobrze... jak szczęśliwie...  Uratowałem 
cię! Danem mi było uratować cię! 

Zonia, nie zważając na nic, przytu- 
liła twarz do jego twarzy. 

— Nie gniewasz się? 

— Nie będziemy już o tem nigdy mó- 
wili. 

— Nie opuszczę cię, nie oddam, choć- 
by świat się walił! 

Strażacy przypatrywali się im, kiwa- 
jąc przychylnie głowami. Tyiko Michaś 
Kunicki nie patrzył na nich. Patrzył tępa, 
przed siebie, i dziwował się sam sobis, 
że nie czuje ani radości zwycięstwa, ani 
złoby do komendanta... Czuje tylko, że 
jest bardzo znużony. 

KONIEC. 

   PROZY 

Redaktor w/z Witołd Tatarzy! 
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