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SŁOWO 
WILMG, Piątek 14 lipca 1933 r. 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
DRUJA — Kowkin, 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PODBRODZIE — wi. Wilenska 15 T. Gurwicz 

PINSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski 

POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“ 

SŁONIM — Księgarnia |. Ryppa al. Mickiewicza 10. 

SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 
ST. SWIECIANY -— М, Lewin — Riuro gazetowe ul. 3 Maja % 
SZARKOWSZCZYZNA, M. Mindel, skład apte „iy. 

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego —- A. Laszuk.. 

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

GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
HORODZIEj — Księgarnia Kol. „Ruch“. 
KLECK — Sklep „Jednošė“. 
LIDA — ul.'>uwalska 13 — S$. Mateski. 

ŁUNINIEC — Księgarnia Kol. „Ruch“. 

MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch* 
MIORY — Ejdelman 
NIEŚWIEŻ -- ul. Ratuszowa — Księgarnia Įažwinskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michałskiego. 
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UROCZYSTOŚCI 
Jeszcze w końcu ubiegłego roku za- 

stanawiano się w Wilnie nad sposobenł 

niebanalnego uczczeniia wielkiej ilości 

rocznic historycznych, przypadających 

na rok 1933. Postanowiono wówczas 

skoncentrować te rocznice i poświęcić 

miesiąc czerwiiec wspomnieniom  wiel- 

kich zdarzeń i wydobyciu ich ech z dzie- 

jów ziem b. Wielkiego Księstwa Litew- 

skiego. Dążono do unikania form szablo- 

nowych, to też chciano podać przeszłość 

w takiej formie, aby tętniła życiem i za- 

ciekawiała swą barwnością. Opracowano 

program, wyłoniono sekcje i komisje, 

które miiały się zająć poszczególnemi za- 

gadnieniami i... 

1 nic!... Czerwiec już minął.. 

Wszystko się rozleciało, 

ozsypało... 

Wystawa t. zw. „Królewska nie do- 

szła do skutku 'wskutek sprzeciwu Kurji 

Biskupiej, która w ostatniej chwili od- 

imówiła wydania na tę wystawę insyg: 

njów królewskich; 'wystawa' Historyczne 

została odłożona na jesień wskutek pew- 

nych trudności organizacyjnych; 

czystości Sapieżyńskie musiiały być rów- 

nież odłożone na jesień wskutek niemoż- 

ności wykończenia na termin robót w 

krypcie sapieżyńskiej w kościele św. Mi- 

chała (również „vis major*), wycieczki 

„Szlakiem Batorego* i widowisko na 
swieżem powiietrzu nie mogły być zorga- 

nizowane chociażby tylko wskutek fatal- 

nej pogody itd., itd.. 

załamało, 

  

uro- 

Nic się „mie zrobiło. Organizatorzy 

jednak mogą mieć czyste sumienie, bo 

. przeszkody wyłaniały się  mieoczekiwa- 

nie i były trudne do usunięci. 
Ale to nie przeszkadza poddaniu re- 

wizji pierwotnego planu uroczystości i 

zastanowieniu się nad jego praktycz- 

nością. 

Plan -ten miał olbrzymią zaletę, pole- 

gającą na zerwaniu z szablonem i wpro- 

wadzeniu wielkiej oszczędności w orga- 

mizacyjnym i uczuciowym wysiłku. Ale 

czy, gdyby on dał się całkowicie wyko- 

nać>- uroczystości pozostawiłyby taki 
ślad w naszem ' życiu kulturalnem, o 

jakim myślano?.. 

Nasuwają się pewne wątpliwości. — 

Tych uroczystości w bieżącym roku jest 
zą dużo, skoncentrowanie wszystkich ju- 

bileuszy czy rozwiązałoby kwestję? Ste- 
ian Batory, Lew Sapieha, Władysław IV, 

Jan IM, Kazimierz Ogiński, Michał Wołło- 

wicz, rok 1863, proces Krożan... Różne 

postacie, różne zdarzenia... Niesposób je 
wydobyć z przeszłości z równą siłą i wy- 

razistoŚcią, ale — to jest pytanie zasad- 

nicze — czy należało dążyć 'właśnie do 

tej równości w traktowaniu rocznic?.. 

Nie mając doświadczenia co do zalet 

i wad pierwotnie zakreślonego planu, któ 

ry niestety nie mógł być zrealizowany, 

trudno jest wyciągać jakiekolwiek wnio- 

ski, ale zdaje się, iż redukcję uroczystoś- 

ci należałoby przeprowadzić, stosując nie 

co inną metodę koncentracji: nie zapo- 

mocą łączenia rocznic w czasie, lecz za- 

pomocą stopniowania rocznic: jedna, naj 
wyżej dwiie, miałyby się stać centralne- 
mi, inne byłyby traktowane pobieżniej. 

Wszystkie rocznice historyczne  nie- 

zawodnie obchodzą całą Polskę, ale nie 

wszystkie budzą jednakowe echa na ca- 

łym obszarze Rzeczypospolitej. Uczcić 

należycie pamięć Lwa Sapiehy potrafi 

tylko Wilno, hetman Ogiński, choć był 

wojewodą wileńskim, najściślej jednak 

jest zwiiązany ze Słonimem, o Wołłowi- 
czu, choć słonimianinie, najwięcej ma do 

powiedzenia Grodno itp. 

Otóż czy nie należałoby przyjąć za 

zasadę urządzania obchodów historycz- 

nych, pewne lokalizowanie postaci histo- 

rycznych, jak to się robi w stosunku do 

zdarzeń historycznych?... Miasta i ziemie 

polskie, najściślej związane z bohaterem 

historycznym, organizowałyby obchód 
na wielką skalę, z zamiarem oddziaływa- 

nia na całą Polskę. ‹ 

Przy takim systemie Wilno miałoby 

przed sobą jako zadanie naczelne: zor- 
ganizowanie wielkiego obchodu 300- 
sej rocznicy śmierci Lwa Sapiehy. 

Co jednak należałoby robić z takiemi 

rocznicami, które jednakowo obchodzą 

całą Polskę, jak np., rocznica Odsieczy 

Wiedeńskiej ? 

W tych wypadkach, naturalnie, była- 

by pożądana organizacyjna centralizacja 

w Warszawie, ale z udzieleniem jak naj- 

większej autonomji większym šrodowis- 

kom. 

Smutny przykład „Święta morza'. 

którego program był opracowany wy- 

jątkowo nieinteligentnie, powinien stać 

się dobrą nauczką na przyszłość. 

Nie trzeba już powtarzać, jakich non- 

sensów dopuścił się warszawski pro- 

gram, ale to jedno już jest niezmiernie 

ciekawe, że nikt, literalnie nikt — ani z 

organiizatorów, ami z publicystów, piszą- 

cych na temat morza, nie wspomniał ant 

słówkiem, że w tym roku przypada 300- 

na rocznica koronacji najbardziej „„mor- 

skiego* polskiego króla, Władysława 

IV-go. jedynie nasze pismo zamieściło 

odpowiedni artykuł, no i Tygodnik Ши- 

strowany dał wzmiankę, przedrukowując 

od nas parę fragmentów. 

Kraków uroczyście obchodził 600-le- 

cie koronacji Kazimierza Wielkiego, Wil- 

no, z inicjatywy p. wojewody Jaszczołta, 

który zaproponował podporządkowanie 

komitetu „Święta morza'* komitetowi Ob- 

chodu rocznic historycznych, miało po- 

głębić i rozszerzyć uroczystości, obcho- 

dząc iocznicę koronacji Władysława iv. 

Niestety szabloa warszawski zabił słusz- 

ną inicjatywę Wilna, wiłeński zaś oddział 

Ligi Morskiej i Kolonjalnej zbyt łatwo 

wyrzekł się samodzielności. 

Ogólnopolskie obchody dopiero wów 
czas mabiorą treści i będą korzystne pod 

względem wychowawczym, jeżeli pobu- 

dzą do in:ciatywy wszystkie ziemie i mia 

sta polskie. Szablon zabija uczucie, bo 

niesposób kazaś wszystkim myśleć i czuć 

jednakowo. jednakowo można tylko u- 

dawać. A więc w interesach ogólnych— 

tak społecznych, jak i państwowych — 

leży wydobywanie jak najbarwniejszej i 

jak na;żywszej inicjatywy. 

Te wielkie ogólno - polskie obchody 

mają jeszcze jedną stronę, niesłychanie 

drażliwą, o której przeważnie się nie mó- 

wi zbyt głośno, ale która wymaga wy- 

jaśnienia. Chodzi mianowicie o to, że na 

uczuciach patrjotycznych ktoś zawsze 

zarabia, w znaczeniu  zajściślejszem. O 

monetę chodzi. 

Jest 'wszystko w porządku, jeżeli z 

racji tej lub innej rocznicy państwowa 

mennica sprzedaje okolicznościowe me- 

dale, — jest jednak nieco gorzej, jeżeli, 

jak podczas tego niefortunnego organiza- 

cyjmie „święta morza* Liga Morska za- 

czyną sprzedawać nieestetyczne chorą- 

giewki. 

Że Liga będzia miała z tego zysk,— 

jest dobrze, ale nim się tego zysku Liga 

doczeka, już jakiś warszawski iabrykani 

tandety dobrze się obłowiił!... 

Nic złego niema ani w choragiew- 

kach, ani w lich rozpowszechnianiu, ale 

i tutaj trzeba było udzielić inicjatywy 

większym środowiskom. jeżeli ma zara- 

biać jakiś fabrykant, to dlaczego tylko 

warszawski, a niie poznański, wileński, 

Iwowski?... A przedewszystkiem: jeżeli 

Warszawę zadawalnia ohydny druk na 
chorągiewkach, to nie znaczy, iż w Wil- 

nie, Krakowie czy Lwowie artyści: odmó- 
wiliby swej współpracy w tej dziedzi 

nie!... 

Sprobójmy wyciągnąć pewne wnioski. 

Wilno było pierwszem miastem, które 

stanowczo zaznaczyło chęć zerwania z 

szablonem obchodowym i które katego- 

rycznie nie chce opłacać nadmiernego 

„podatku obchodowego *. 

Wilno więc powinno doprowadzić do 
całkowitego uzdrowienia stosunków. 

Dlatego też Wilno powinno podejmo- 
wać się organizowania na wielką skalę 

tylko tych uroczystości, w których może 

wypowiedzieć się majkompletniej, po- 

ruszając jak najszersze masy ludności. 

Z drugiej zaś strony Wilno musi w spo- 

sób zdecydowany. przeciwstawiać się u- 

bożuchnej lecz pełnej tupetu inicjatywie 
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P. Marszałek Pilsndski w Wilnie Koronacja cudownego 
obrazu NMP. w Dzikowie 

PRZEMYŚL. KAP. — Przed sześciu 
laty dokonano w Dzikowie (Koło Tarno- 
brzegu) świętokradczego czynu w tam- 
tejszym kościele księży dominikanów. —- 
Słynący cudami obraz Matki Boskiej Dzi 
kowskiej, ozdobiony złotemi koronami w 
r. 1904, został obrabowany, korony skra- 
dziono. Księża dominikanie z o. przeo- 
rem Brunonem janiewskim na czele rcz- 
poczęli wnet po świętokradztwie zbiórkę 
na nowe korony dla sprofanowanego w 
r. 1927 obrazu. 

Akcja przyniosła pomyślne wyniki 
tak, że 8 wrześmia (tj. w święto Naro- 
dzeniia N. P.) w b. r. odbędzie się uro- 
czystość ozdobienia mowemi koronami 
cudownego obrazu dzikowskiego. 

Zawiązał się komitet organizacyjny, 
w którym zasiadają: Zoija z Potockica 
hr. Tarnowska, Teresa Dolańska, Zdzis- 
ław hr. Tarnowski, Seweryn Dolański, 
starosta Czennik, radca inż. Bochniak. 
burmistrz tarnobrzeski dr. Chruściel. Ca- 
ła djecezja przemyska jest żywo zainte- 
resowana uroczystościami  kononacyjne- 
mi w Dzikowie, gdyż śp. ks. biskup A- 
natol Nowłak, niedługo przed swą Śmier- wznowiona została rozprawa apelacyjna niektórzy oskarżeni i 
cią, 14 lutego br. wydał odezwę do du- 
chowieństwa i wiernych, gorąco poleca- 
iąc akcję księży dominikanów  dzikow- 
skich. 

AMERYKAŃSKI PROJEKT ZWALCZA- 

NIA BEZROBOCIA 

LONDYN PAT. — Na  dzisiejszem posie- 
dzeniu komisji ekonomicznej delegacja amery- 
kańska zgłosiła projekt rezolucji, załecającej 
jako środek zwałczania ia, przyjęcie 
zasady jak najmniejszej liczby godzin pracy 0- 
raz powiększenie zarobków w miarę zwiększa- 
nia się produkcji. 

_ Postanowiono rozpatrzeć projekt ten iącz- 
nie z propozycjami  trancuskiemi. Wiceprezes 
Międzynarodowego Biura Pracy dr Oersted za 
lecał usiłnie utworzenie pod auspicjami Ligi 
Narodów oraz poszczególnych rządów między- 
narodowej komisji, mającej na cela koordyno- 
wanie i propagowanie konieczności robót pu- 
blicznych na całym Świecie. Delegat francuski 
Jouhaux wyraził przekonanie, że roboty publi- 
czne nie rozwiązują jeszcze meritum zagad- 
nienia, a stanowią jedynie jeden ze środków 
zapobiegania możliwym konsekwencjom kryzy 
su 

Warto jednak — zaznaczył mówca — na 
ten cel przeznaczyć kilka miljonów iranków. 

  

N.-ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch'* 

Ai 
CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpałtowy na stronie 2-ej i 

i WOŁOŻYN — Liberman, Kiosk gazetowy 

i 
PT INDO TATTO TTT ARA | 

3-ej gr. 40. Ža tekstem 15 gr, Komunikaty oraż 
nadeslane milimetr 50 gr. Kronika rekłamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc „drożej. 

  

WILNO. — Wczoraj w godzinach 

przybył samochodem z Pikieliszek do W 

popołudniowych P. Marszałek Piłsudski 

ilna i zamieszkał w Pałacu. 

  

Specjalna komisja dla spraw 
państwowej polityki zbożowej 

WARSZAWA (tel. wł.). — W uzu- 
pełnieniu naszej wiadomości z dnia 

wczorajszego dotyczącej państwowej po 

lityki zbożowej, uchwałonej na posiedze- 

niu Komitetu Ekonomicznego Ministrów, 

dowiadujemy się, że wyłoniona będzie 

specjalna komisja z przedstawicieli mi- 

Wznowienie pro 
WARSZAWA (tel. wł.). — Wbrew 

pogłoskom szerzonym uporczywie przez 
niektóre pisma, wczoraj o godz. 10,50 

przeciwko byłym posłom Centrolewu, — 
przerwana z powodu choroby przewodni 
czącego, sędziego Zaborowskiego. 

Po przeprowadzeniu całego szeregu 

ZAMIAST BANKNOTÓW SREBRO 
LONDYN PAT. — Delegacja amerykanska 

zgłosiła na komisji do spraw srebra nowy pro 
jekt rezolucji, zalecający m. in.: wszystkie pań 
stwa, uczestniczące w konierencji winny pow- 
strzymać się od nowego obniżania wartości 
swego pieniądza srebrnego, wzglednie od prze 
tapiania pieniędzy srebrnych, chyba jedynie w 
celu bicia z przetopionego kruszcu nowych mo 
Mmt == 

Wspomniane państwa winny przebić swe 
pieniądze srebrne, zmniejszając zawartą w nich 
ilość srebra do czterech piątych. Rządy te win 
ny zastępować w miarę możności banknoty 
pieniędzmi srebrnemi. Rządy, które wprowadzi 
ły cła na srebro importowane, winny rozpa- 
trzeć warunki, w jakich mogłaby być usunięta 
lub ograniczona ta przeszkoda w importowa- 
niu srebra. 

MINISTER BONNET REFERUJE 
PARYŻ PAT. — Na dzisieįszem posiedze- 

niu rady ministrów min. Bonnet złożył sprawo 
zdanie o przebiegu konierencji londyńskiej. — 
Następnie omawiano sytuację finansową kraju 

Podpisanie paktu 4-ch 15 lipca 
LONDYN PAT. — jak się dowia duje. biuro Reutera, podpisanie paktu 

4-ch mocarstw nastąpi w Rzymie dnia 

MAC DONALD I PRZEDSTAWICIELE 

15 bm. 

4-CH PAŃSTW PROWADZĄ NARADY 
ZBOŻOWE 

LONDYN PAT. — Przed południem odby- 
ła się narada między Mac Donaldem i przed- 
stawicielami czterech głównych państw, produ 
kujących zboże, oraz szeregiem innych krajów. 
Na zebraniu tem zastanawiano się nad sposo- 

bami ścisłej współpracy, żadnej jednak decy- 
zji nie powzięto. Jutro odbędzie się posiedze- 
nie podkomisji zbożowej z udziałem  delega- 
tów państw naddunajskich. 

  

Bela Kun aresztowany X. 
WIEDEŃ PAT. — Dzienniki popo- 

łudniowe donoszą z Lundenburga, jako- 
by aresztowano tu znanego przywódcę 
komunistów węgierskich Bela Kunę, któ 

ry za fałszywym paszportem zamierzał 
przedostać się do Austrji. Wiedeńskie ko 
ła policyjne uważają tę pogłoskę za nie- 
prawdopodobną. 

  

Niespodzianki dolarowe 
Znowu 6.20 

WARSZAWA PAT. — Sytuacja na 
rynku pieniężnym znowu się zmieniła. 
Dolar, który od dwóch dni zwyżkował, 
począł dziś ponownie spadać, dochodząc 
w Warszawie do kursu z wtorku b. t., a 
zagranicą nawet niżej tego poziomu. — 
Funt sterling natomiast kontynuuje od 
wczoraj ruch wzwyż. Rozpiętość między 
temi dwoma walutami, na które zwróco- 
na jest uwaga całego Świata, znowu 
wzrosła. 

Oto szereg danych cyfrowych z giełd 
oficjalnych: na giełdzie londyńskiej za 
tunt sterling notowano przy wpłatach na 
Nowy York 4.7775 dol., podczas gdy 
wczoraj 4.7075, — w nowym Yorku de- 
wiza londyńska zwyżkowała z 4.71 na 
4.77. Wszystkie inne dewizy europejskie 
na giełdzie nowojorskiej również zwyż- 
kowały, m. in. paryska — z 5.55 na 
5.605, szwajcarska — z 27.20 na 27.82. 
W Zurychu dewiza nowojorska spadła 

KERAL ARTIST ST BEDZIE: WRDRSCZCC 

warszawskich „specow“ od zaktadania 

fabryczek tandetnego patrjotyzmu. 

Wilno musi poczuwać się do odpo- 
wiedzialności za poziom kulturalny ob-, 

chodów. W. Charkiewicz. 

z 3,675 na 3,59, a Paryżu — z 18,12 na 
17,75. W Warszawie kurs czeku na No- 
wy York obniżył się z 6.35 na 6.20, a 
przekazu tełegraficznego z 6.37 na 6.23, 
tį. o 15 względnie 14 gr. na dolarze. 

Funt sterling, jak zaznaczyliśmy na 
wstępie, zwyżkował i na giełdzie war- 
szawskiej dewizę angielską notowano— 
29,80. Mocna tendencja dla funta pano- 
wała na wszystkich innych giełdach: — 
w Zurychu dewiza angielska z 17.135 
podniosła się na 17,185, w Paryżu zaś z 
85 na 85,12. W Londynie przy wpłatach 
na Szwajcarję za jeden funt sterl. płaco- 
no 17,195 (wczoraj 17,16), przy wpła- 
tach na Paryż 85.21 (wczoraj 85.03). 

ZMIANA ILOŚCI ZŁOTA W DOLARZE 

PARYŻ PAT. — Agencja Havasa donosi z 
Nowego Yorku, iż prezydent Roosevelt przy- DP“ 
chyla się obecnie do teorji, głoszonej przez 
prof. Warrena, zaliczanego obecnie do grupy 
doradców technicznych prezydenta. 

Teorja prof. Warrena przewiduje albo zmia 
nę ilości złota zawartego w dolarze, albo też 
žinianę ceny, którą rząd płacić będzie za zło- 
10. 

Zmiany te opierać się będą na przeciętnej 
ogólnych cen towarów, które będą każdorazo- 
wo określane przez Federal Reserve Bank. -— 
Propozycja, dotycząca zmiany ilości złota, za- 
wierającego się 'w dolarze, je zmniej- 
szenie tego złota z 23,22 do 16 gramów. 

nisterstw: rolnictwa, przemysłu i han- 

dlii, skarbu, spraw wewnętrznych i woj 

skowych oraz delegatów Zw. Izb i Or- 

ganizacyj Rolniczych oraz Zw. Izb Prze- 

mysł. - Handlowych na czele z delega- 

tem Rady Ministrów, wiceministrem skar 

bu prof. L. Kozłowskim. 

cesu Centrolewu 
spraw formalnych i zakończeniu odczy- 
tywania referatu przez sędziego  Jawo- 
rowskiego składali dodatkowe zeznania 

ich obrońcy. 
Następnie przemawiali prokuratorzy: 

Rauze i Grabowski. 
Dalszy ciąg rozprawy dziś o 9,30 ra- 

no. Przemuwiać będą obrońcy. 

  

zem debatują w Londynie? 
Stwierdzono zadawalający stan skarbu. Rada 
ministrów upoważniła ministra iinansów do do 
konania na trzy miesiące przed terminem spia 
ty połowy pożyczki, zaciągniętej w Londynie. 

Pozatem rada ministrów postanowiła udzie- 
lić ambasadorowi Francji w Rzymie pełnomoc 
nictw reprezentowania rządu francuskiego przy 
podpisywaniu paktu czterech. 

PROPOZYCJA SOWIECKA NA PLE- 
NUM. — POPIERA JĄ DELEGAT 

POLSKI 
LONDYN PAT. — Na dzisiejszem plenar- 

nem posiedzeniu komisji ekonomicznej rozpa- 
trywano propozycję sowiecką zawarcia paktu 
o nieagresji gospodarczej. Propozycję tę po- 
parł delegat polski, dyrektor Sokołowski, któ 
ry oświadczył, że Polska podtrzymuje sowiec- 
ką propozycję, jako przywracającą zaufanie w 
międzynarodowych stosunkach gospodarczych, 
co przyczyni się do wzmożenia obrotu hand- 
lowego. 

Następnie zabrał głos delegat sowiecki Mież- 
łauk, który uzasadniając propozycję sowiecką, 
wyraża przedewszystkiem wdzięczność dla de- 
legacji połskiej za poparcie udzielone wniosko 
wi sowieckiemu. Po przemówieniu delegata so 
wieckiego propozycja sowiecka o nieagresji go 
spodarczej została poparta przez przedstawi- 
cieła Irlandji i przedstawiciela Turcji. 

WIELKA BRYTANJA POWSTRZYMA 
SIĘ OD DYSKUSJI NAD MIĘDZYNA- 

RODOWEMI ROBOTAMI PUBL. 

LONDYN PAT. — Delegat angielski Run- 
ciman wypowiedział się stanowczo przeciwko 
rezolucji o robotach publicznych. Wielka Bry- 
tanja wyasygnowała już na ten cel w ostat- 
nich łatach 100 tys. funt. st. Zdaniem Runci- 
miana, en sposób rozwiązania kwestji jest zbyt 
kosztowny. Mówca zaznaczył jednak, że nie bę 
dzie występował przeciwko projektowi, jeżeli 
inne państwa zgodzą się na przeprowadzenie 
tego eksperymentu. Е 

Delegat angielski uważa za słuszne oznaj- 
mić, że Wielka Brytanja nie będzie mogła brać 
udziału w dyskusji nad polityką międzynarodo 
wych robót publicznych, ani też asygnować 
fundusze innym państwom na ten ceł. 

P. RAYMOND MOLEY NIE POWRÓCI 

PARYŻ PAT. — Agencja Havasa donosi z 
Nowego Yorku, że powrócił tam z Londynu 
Raymond Moley, który odmówił wszelkich wy 

jaśnień prasie, oświadczył tylko, że nie zamie- 
cač na konierencję londyńską, oraz rza я 

zdementował informacje, jakoby prowadził z 

komisarzem Litwinowem rozmowę, dotyczącą 

uznania Sowietów przez Stany Zjednoczone. 

КОИНЛЕНЕНАИНИЕ 00: WETO RS PRETEC BOCOTWNŁ 

Bilans Banku Polskiego 

WARSZAWA. PAT. Bilans Bamku 
(Polskiego za pierwszą dekadę lipca wy- 

kazuje wzrost zapasu zlota: o 81,9 tys. 

zł. do 427,7 milj. zł. Zapas pieniędzy za- 

granicznych i dewiz wskutek zwiększo- 

niego zaofiamowelniła wzrósł vo 5,7 milj. do 

76.1 milj. zł. Portfel! wekslowy zmmiej- 

szył się o 18,2 milj. do 615,9 miilj. zł. — 

Stam! pożyczek zabezpieczonych  zastia- 
wiawo zmniejszył się 10 8,8 do sumy 98,9 
milj. zž., matiomiast stan zdyskonitowa- 

aych bileteów skarbowych wzrósł o 11,7 
milj. zł. do 47,5 milj. zł. Zepas polskich 
miomet srebrnych i bilonu powiększył się 

‚ ij. zł, i wymiósł 50 ś pół milj. zł. 
Pozycja — inne aktywła zwiększyła się 

o 29,3 dlo 164,6 milj. zł. ia pozycja — imne 
i o 1.07 do 310,7 milj. zł, Natych- 

mdast płatne zobowiązemia zwiększyły się 
o 13 miilj. zł. (do 152,9 milj. zł. Obieg 
biletów Ibamkowych zwiększył się o 17,6 
milj. zł. i wymosi obecnie 1.021,4 milj. zł. 
Wobec wzrostu obiegu biletów: bankowych 
i stanu maltychmiast płatnych  zobowią- 

man pokinycie statutowe mieznacznie się 
obniżyło i wymosi 44 proc. pnzekracza- 

jąc w ten sposób mionmę statutową o 14 
ipnoc. 

Stopa dyskonitowia — 6 pnoc., zastawo- 
wia — 7 proc. 

        

a 

Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drsżej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń 

co do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie, Za dostarczenie n-ru dowodo wego 20 gr. 
VARTAI *ч 

TELEGRAMY 
Kościół jako wotum dzięk- 

czynie 

Dzieki usilnym staraniom JE. ks. Arcy- 
Łiskupa Twardowskiego budowa wożyw 
nego kościoła p.w. Matki Boskiej Ostro 
bramskiej we Lwowie postępuje naprzód. 
Konsekracja tej wspaniałej Świątyni od- 
będzie się jesienią br. ; 

RADA BANKU POLSKIEGO SLUCHA 
SPRAWOZDANIA 

WIARSZAWIA PAT. Dula 12 b. m. 
odbyło. się pod przewodnictwem prezesa 
dr.  (Wiróblewskego posiedzenie Rady 

Bzmku (Polskiego, wła kitórem Rada wy- 
słuchała sprawozdań Dyrekcji i komisji 
Banku o działalności w: czenweu. Niastęp- 
mie  kłomisanz Banku p. mwiicemiinister 
Koc poinformował Redą o pracach dele- 

gacji polskiej na międzynarodową kionife- 

rencję monetarną [i gospodarczą w Lion- 
dynie. 

EKSPORT SKÓREK FUTRZANYCH , 
DO FRANCJI 

WARSZAWA. PAT. — Pewna firma fran - 
cuska pragnie importować z Polski skórki fu- 
terkowe, a głównie skórki lisów, łasic, kun i 
tchórzów. Wspomniana firma ma zamiar ku- 
pować tylko za gotówkę, przyczem właściciel 
tej firmy przybędzie w sezonie do Polski. — 

eikie informacje w tej sprawie można o- 
trzymać w Państwowym Instytucie Eksporto - 
wym. 

ROCZNICA LOTU IDZIKOWSKIEGO . 

WARSZAWIA, PAT. Dziś w czwe:rtą 
rocznicę tragicznej śmierci podczas lotu 

transaltlantyckiiego maj Idzikowskiego 
ma wiyspie Grziciosa odbyła się na emen- 

tamzu powązkowskim uroczystość złoże- 
nią: wieńcówi ma: grobie bohaterskiego lot- 

    

      
  

    

   

      

    

nika. Wilieniec z biało<ezenwonych róż — 
złożyli w imieniu lotnictwa polskiego człon 
ikowie Aenoklubu Rzeczypospolitej płk. 

dypi. R ppłk. Filipowiez i kpt. — 

Piątkowski. SĘ 

GWAŁTOWNA BURZA nad KIELCAMI 

KIELCE. PAT: Wizoraj nd Kielca- 
mi i okolicą przeszła gwałtowna | bu- 
za, w czasie iktómej piorun uderzył w 
dom jednego z gospodarzy we wsi Kirai- 
mio, zabijając żonę gospodarze; i dwioje 
dzieci. oraz palące dom. We wsi Celiny 
piorun uderzył w dom gospodarza Kro- 
gulea, zabijając żonę Kiroguleca Merję, 
dwie jego córki, oraz hancerza z War- 
szawy. Jenzego Cegiełę. Pomadto pora- 
żenii zostali trzej harcerze 34 drużyny 
harcerskiej w Warszawie. Wszystkich 
trzech odwieziomio do szpiitala Św. Alek- 

sandra w Kielcach. Burza wyrządziła zna 
<zne szkody. 

POSEŁ A. WYSOCKI POŻEGNAŁ 
HITLERA 

BERLIN, PAT. Dziś w. południe po- 
sel Rzeczypospolitej Alfred Wysocki 
złożył wiizytę pożegnalną kanelerzowi Hit- 
lerowi i odbył z nim przy (tej sposobności 
dłuższą konferencję. 

IZBY ZAWODOWE W GDAŃSKU 

GDAŃSK. PAT. Senat włydał riozpo- 
rządzenie, na podstawie którego utwonzo 
nych będzie 5 izb zawodowych, a miamo- 
wiicie: gospodarcza, przemysłowa, han- 

idlowa, dla: rękodzieła i! rzemiosła i dla 
wolnyich "zawodów. Na: czele wszystkich 
izb stoi główna Izba gospodameza z sie- 

idzibą w Głdańsku. Narazie utwonzona 

  

będzie tymczasowa główna izba, która 
zajmie się orgamizacją przyszłej izby 

główniej i poszczególnych izb zawodo-- 
wych. 

NOWY AMBASADOR USA 
W BERLINIE 

BERLIN. PAT. Nowy ambasador a- 
merykański w Berlinie prof, (W. E. Dodd 
przybył dzisiaj paroweem „Washington“ 
do Hamburga. 

Z POLSKI DO PALESTYNY 
NA MOTOCYKLACH 

JEROZOLIMA. PAT. Przybyła! tu eki- 
pa motocyklistów warszawskiej Makabi, 

która iodbyła drogę z Polski do Palestyny 
ms: motocyklach. Do Jerozolimy przyby- 
ło ogółem 11-fu motoeyklistów. 12-ty 
czlonek drużyny, Nagel uległ wypadkowi 
złamania: oblojczyika: mia: tnasie Aleksandrja 
— Kair.  (Przywieziono go do szpitala 
žydowgkiego w Kliairze. (Z Jerozolimy 
motocykliści udają się do kiońcowego eta- 
pu swej podróży Tel - Avivnu. 

KATASTROFALNE WYLEWY 
NA WĘGRZECH 

BUDAPESZT. PAT. W dalszym 
ciągu nadchodzą wiadomości o katastimo- 
fellnych wylewach mzek Cissy i Mamo- 
szu. Wiylewy Cissy mawliedziły głównie 
okolicę Tokaju i Cisafumed. Rzeka Mamosz 
wygitąpiła z brzegu i zalała obszar na 
przestnzeni kilkunestu kilometrów kw. W 
pobliżu Szegedu wyłowiono zwłoki — 

dwiojga dzieci, Pale rzeki Cissy, unoszą 
liczne „trłapy - zwienząft. 

DWIEŚCIE POŻARÓW LASU 

HELSINGFORS. PAT. W  Finilandji 
zamotowanio w ostatnich dniach około 
200 wypadków pož:mu lasów. Szkody są 
bardzo =zmalczne. Akcje natumkowa pro- 
wadzona jes bardzio energicznie, W: sa- 
mem. tylko okręgu Pohjanmae w gasze- 
miu ognia bienze udział 10 tys. żołnierzy. 
Powodem pożarów jest panująca od — 
diwóch miesięcy posucha, a w kilku wypad- 
kach stwiendzono umyślne lenie.
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SILVA RERUM 
SZKOLENIE OFICERÓW REZERWY 

1 ICH ROLA W WOJNIE WSPÓŁCZES- 
NEJ. 

Okres letni jest okresem ćwiczeń ofł- 
cerówi rezerwy. W związku z tem Kurjer 
Warszawski (176) zastanawiia się nad 
metodami szkolenia oficerów rezerwy z 
uwzględnieniem całkiem zmienionych wa 
runków walki nowoczesnej. 

Doświadczenia wielkiej wojny wywołały 
całą rewołucję w traktowaniu przygotowania 
olicerów rezerwy do wojny. Przedewszystkiem 
okazało się, że nie można nowoczesnej, diugo- 
trwałej wojny przeprowadzić, opierając się tyl- 
Ko na kadrze zawodowej. Wyginęła ona bar- 
dzo prędko i już w pierwszych bitwach kiero- 
wanie działaniami bojowemi przeszło do rąk о- 
ficerów rezerwy. W miarę trwania wojny za- 
cierała się coraz bardziej różnica pomiędzy ia- 
chową wartością oficera zawodowego i rezer- 
wowego na stopniach do dowódcy bataljonu 
włącznie. Dopiero na stanowiskach dowódcy 
pułku w górę zachowała swe dawne dominują- 
ce znaczenie, 

Długi okres walk podczas wojny šwiato- 
wej pozwolił oficerom rezerwy w powyższym 
układzie wypadków na uzupełnienie swych bra 
ków fachowych w praktycznej szkole wojny. 
inaczej przedstawia się rzecz, gdy dziś zgóry 
przewidujemy prowadzenie wojny i obliczonej 
na długi okres czasu i toczonej Si- 
łami rozwiniętemi nieledwie od pierwszej chwi- 
b do maksymalnych rozmiarów. Roła ойсега 
rezerwy jest w takim wypadku odrazu sprecy- 
zowana, a z niej wynika konieczność takiego 
zorganizowania i prowadzenia ćwiczeń podczas 
pokoju, aby pomiędzy jego wiadomiościami ze 
sztuki wojennej, a przygotowaniem zawodowe- 
go oficeru w młodszym Stopniu istniała jak naj- 
mniejsza różnica. Rozmiar pracy jest więc bar- 
dzo poważny, zważywszy, że z natury rzeczy 
szkolenie oficera rezerwy musi mieć charakter 
dorywczy. 

Odpowiedzialność, spadająca na of:- 
cerą rezerwy z chwilą ogłoszenia wojny, 
jest wyjątkowo wielka: jest on nietylko 
odpowiedzłalny za losy setek podwład- 
nych mu szeregowych, jako dowódca, a- 
łe też w pewnym stopniu musi oddziały- 
wać na społeczeństwo, jako wczorajszy 
„Cywil“. 

Wojna armij już się przeżyła; w woj- 
nie zaś narodów rola dowódców jest 
szczególnie odpowiedzialna. 

Szkolenie więc oficerów z myślą przy 
gotowania z nich kadr dowódców jest a- 
becnie bardzo skomplikowane i utrudnin- 
ne ze względu na konieczność odrywania 
od mormalnej pracy zawodowej, która na 
tem cierpi. 

Konieczność jaknajdalej posuniętego posza 
nowania normalnego trybu życia pokojowego 
oficera rezerwy, wysuwa się na plan pierwszy. 
Nie można odrywać go zbyt często i na długie 
okresy czasu od jego zawodu pokojowego. Z 
drugiej zaś strony szybkie tempo rozwoju tech- 
niki wojennej, zmiany w taktyce, wywołane 
przez pierwsze, nakazują utrzymanie oficerów 
rezerwy w ciągłej świeżości ich wiadomości 
wojskowych. Ztąd konieczność krótkich, lecz 
częstych ćwiczeń. 

Bardzo dobra organizacja szkolenia 
oficerów rezerwy jest we Francji. 

We Francji szkolenie oiicerów rezerwy Ood- 
bywa się, poza ćwiczeniami w oddziałach, w 
specjalnych szkołach, organizowanych przez 
dowództwo okręgów wojennych. Pracują one 
w ciągu około 9 miesięcy na rok, prowadząc 
po dwa zajęcia miesięcznie, Wykłady zajnniją 
na zajęciach miejsce ograniczone do minimum. 
Główną pracę stanowią ćwiczenia na mapie i 
w terenie, prowadzone sposobem aplikacyjnym 
W ich wyniku są zadawane do domu ćwicze- 
nia fachowe, których celem jest zgłębienie prze 
pisów regulaminu. 

Ciekawą rzeczą jest, że frekwencja w tych 
. szkołach wzrosła raptownie, gdy przyznano 0- 
ficerom ulgi kolejowe dła udawania się do miej 
sca znajdowania się szkoły. W samym okręgu 

skim ilość uczestników takiej szkoły z 500 
oficerów w 1926 r., wzrosła raptownie do 2000 
zaraz po przyznaniu ulg kolejowych, zaś obec- 
nie wynosi 13,500 uczestników zajęć. 

W Polsce władzom wojskowym dziel 
mie dopomaga Związek Oficerów Rezer- 
wy, który organizuje kursy i ćwiczenia 
„dla swych członków. 

Musimy pamiętać, że im lepiej są 
wyszkolone kadry oficerów rezerwy, tem 
większa jest gwarancja najszczęśliwsze- 
go załatwienia każdego zatargu zbroine- 
go, a przedewszystkiem gwarancja 
trwałego. pokoju!... Lector. 

  

„z tych czasów. 

SŁOWO 

Karol Radek egląda Gdynię 
GDYNIA PAT. — Wybitny publicysta i 

polityk sowiecki Karol Radek złożył dziś wi- 

zytę komisarzowi rządu w Gdyni, a następnie 

zwiedził szczegółowo chłodnię, łuszczarnię ry- 

żu Oraz urządzenia przeładunkowe, poczem ob 

jechał cały port na motorówce „Syrena”. 

W rozmowie z przedstawicielem „Gazety 
Morskiej" Radek powiedział: 

— Dużo czytałem o Gdyni, dopiero jednak 
bezpośrednie wrażenie powiedziało mi, jak 
wielkiej pracy dokonała Poiska na Pomorzu, 
Rozwój Gdyni pokazał, że port ten nie był wy 

mysłem, a potrzebą. Teraz port gdyński jest 

wiełkim, historycznym faktem, którego cofnąć 

nie można. Obrona dalszych warunków rozwo 

ju Gdyni jest nietylko obroną pokoju, ałe i 

wielkiego rezultatu pracy. Jestem przekonany, 
że Gdynia przyczyni się do wzmocnienia sto- 

sunków między Związkiem Sowieckim a Rze- 

cząpospolitą Polską i 

pomyślnego rozwoju. 

W księdze pamiątkowej w magistracie m. 

Gdyni Radek wpisał: 

— Wielkie zwycięstwo pracy polskiej! Bo- 

dajby Gdynia wzmocniła dobre stosunki Pol- 

ski ze Związkiem Sowieckim, oparte na pracy. 
Morze może łączyć! 

BRT TNN SAT 

FILMOWCY MUSZĄ BYĆ ARYJ- 
CZYKAMI 

BERLIN. PAT. Z polecenia minister- 
stwia propagandy Rzeszy wiładze rwezwa- 
ły. prłoducentów filmowych do przedsia- 
wienia w ministerstiwie dokumentów o- 
sobistych pensonefu artystycznego i te- 

chnicznego mw celu stwiendzeni: uamyj- 

skiego pochladzenie; i obywatelstwa  mie- 
mieckiego zatrudnionych pracowników. 

serdecznie życzę Gdyni 

  

Zmiana umowy warszawskiej 
GDAŃSK PAT. — Wczoraj rozpoczęli swe 

prace rzeczoznawcy Ligi Narodów p. p. Subo- 

tie (Jugosławja), Karr (Angija) i Calmess, 

należący do komitetu trzech, którzy mają wy- 

  

dać opinię co do wniosku rządu polskiego i 
wolnego miasta w sprawie zmiany umowy 

warszawskiej. 
  

  

Plany elektryfikacji węzła walszawskiego | 
POCIĄGI PAROWE RUSZĄ PRZEZ TUNEL 15-go SIERPNIA 

Pomyślny przebieg rokowań o pożyczkę an 
gielską na elektryfikację warszawskiego węzła 
kolejowego posunął wybitnie naprzód sprawę 
uruchomienie linji średnicowej i budowy po- 
zostałych do wykonania objektów. 

PIERWSZE POCIĄGI 

Pierwsze pociągi przez tunel i nowy most 
kolejowy ruszą 15 sierpnia. Oczywiście paro- 
we. Na trakcję elektryczną wypadnie nieco po 
czekać. Postanowiono jednak uruchomić nara- 
zie pociągi takie, jakie uruchomić można, — 
Po ukończeniu robót elektryfikacyjnych nastą- 
pi przejście na trakcję elektryczną. 

NOWY DWORZEC GŁÓWNY 

W połowie sierpnia oddany też będzie do 
użytku prowizoryczny dworzec główny. Robo- 
ty nad wykończeniem właściwego dworca 
trwać będa nadal. w tempie przyśpieszonem. 

LINJE PODMIEJSKIE 

‚ Ponadto plan obejmuje elektryfikację 3-ch 
linij podmiejskich: do Otwocka, do Mińska Ma 
zowieckiego i do Żyrardowa. 

Tutaj pociągi kursować mają b. często, w 
określonych odstępach czasu, podobnie jak 
tramwaj. Na linjach otwockiej i mińskiej co 
pół godziny, na żyrardowskiej co 15 minut, 

  

Trzygodziane przemówienie Hitlera 
MUSIMY POSTĘPOWAĆ NAPRZÓD 

BERLIN PAT. — Na zebraniu kierowników 
okręgowych partji narodowo - socjalistycznej 
oraz powierników pracy kanclerz Hitler wygło 
sił 3-godzinne przemówienie, określając pod- 
stawy polityki gospodarczej. 

Narodowi socjałiści — oświadczył kancierz 
— przebojem zdobyli kraj, ale muszą zastoso- 
wać metodę pokojową dla zagospodarowania 
się na stałe, w dziedzinie gospodarczej bo- 

Otwarcie Oystowy z epoki hróla Jana III 
w zamku królewskim na Wawelu 

We środę o godz. 10 wamo po nabożeń- 
stwie edprawionem przez ks. inful:ta 
Šiepiekiego w bazylice ma Wawelu odby- 
ło się uroczyste otwarcie wystawy króla 
Jana II w 250-lecie odsieczy rviedeńskiej. 
Do zgromadzonych dostojników koś- 
cielttych i świeckich przemówił w imieniu 
Komitetu wystawy kustosz Państw. Zb. 
Sztuki ne Wawelu Din. Stamisław: Świerz- 
Zaleski, który podniósł m. in. 

Wyłbramy: został ma tę wystawę Kra- 
ków, gdyż ma parę dmi od dziś, przypeida 
rocznica przybycia króla do Knalkowa. 
Kraków nezuaczył król ma punki zbowny 
wojsk na odsiecz idących, aw umiwersale 
pisze, że miepnzyjaciel torrenitis adinstar 
(wa ksnitałt potoku), zbliża się pod rezy- 
idencję cesarską i zegraża miastu  Kiraiko- 
iw. Tu w. Kmakowie po odjewizie króla 
czekala królowa i tu w czasie nabożeń- 
stiwłal w Katedrze, przyszła pienwsza wia- 
domość 0 zwycięstwie, a pienwszy znak 
tego — strzemię Kara Miusitaty, prizysła- 
me przez (Kwóla i zawieszone u ołtanza 
cudownego Chrystusa ukrzyżowamego. Tu 
w Krakowie odbył Król wiazdi trium- 
falny i Kościoły krakowskie twofeami 

'Wysterwa obejmuje 16 sali i mieści! się 
częściowio 'wi (panfterze, częściowo ma I 
piętrze, w item! w 5-ciu świeżo odrestau- 
rowianych salach północnego skrzydła. — 
Sziła pierwsza obejmuje broń palmą ii sie- 
czną. W następnej wildzimy kdiwiie chorąg- 
wwie tureckie zdobyte przez króla Jania, 
jedną z pod Wiiednia, drugą z pod! Parikatn, 
dokola mich zbnoje husarskie, rzędy, i 
tancze kmzcinowe (kałkany) ; mw saili trze- 
ciej ma środku t. zw. Tarcza wróżebna 
Sobieskiego z Muzeum XX. Czartoryskich 
i parę pistoletów Króla, które przeszły 
ma rodzinę Stuartów 'i były! rw posiadaniu 
kardynała Stuarta w początku XIX wieku 
a obecnie są własnością Józefa, hr. Potlo- 
ekiego wi Warszawie, Dokoła zbroje talk 
zwane czatne i bogate wzędy. Obok sała 
z namiotem. tunedkim,. zdobytym pod W'ie- 
dniem. 2 daru Atrtiura hr. Potockiego 
ze zbrojami, kotlłami i buńczukiem. 
pod: Wiednia, ofiarowanym przez króla 
do Kkatedny wawelskiej, — Po. schodach 
wiehodzimy do daiwniego Skenibea: Kioron- 
niego, (obecnie unządzonego jako skarbiec 
włystawty. Na ściamie wielka żelajzma ga- 
błota: pwojektu prof. Szyszki - Bohuszu 
mieści: najcenniejsze pamiątki marodowe 

Szablę Słtamisiawa  Zółt- 
Ikiewskiego, od której żelazną  głowinię 
mmzią! Sobieski idąc pod [Wiedeń ze skarb- 
«a: J:smogórskiego, ofiamowaną mu przez 
00. Paulimów, a rękojeść i pochwę  zo- 
stawił. Obok taca srebrna, dam króla, ró- 
winież przysłana przez Skarbiec Jizsnogór- 
ski. Następnie 
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(WSPOMNIENIA 

Rok 1906-ty, tak znamienny w poli- 
tyce rządu rosyjskiego, był dla Polaków 
zwiastunem jaśniejszego jutra. 

„ Ucisk życia kulturalnego, a także re- 
ligiijnego, stosowany był w Wilnie ze 
szczególną bezwzględnością. 

Nastąpiło odprężenie na całej linji — 
Coinięty również został zakaz odbywa- 
nia publicznych procesyj katolickich. 

Zakaz ten trwał przeszło lat  czter- 
dzieści. Od roku bowiem 1864-go nie 
wolno było procesji katolickiej opusz- 
czać murów kościelnych. й 

Procesje te zaliczały się do najwspa- 
nialszych 'w całym świecie katolickim. 
Wieść o zniesieniu zakazu rozniosła się 
lotem błyskawicy. Przygotowania do tej 
uroczystości czynione były z zapałem i 
wielkim pietyzmem. 

W bramach domów trwała gorączko- 
wa praca nocna nad zwijaniem gfirland 
z zieleni, przetykając je wstążeczkami o 
barwach narodowych. || 

Przygotowano również wstęgi z napi 
sami cytat Pisma Św.. 

Całą noc bez przerwy trwała praca 
nad przyozdabianiem kościołów, domów 
i ulic. 

Od wczesnego ranka na ulicach gro- 
madziły się tłumy publiczności. Widok 
był wspaniały i pozostał w pamięci na 
całe życie. 

Ulice tonęły w zwojach zieleni i 
kwiiatów. Domy przybrane powiewające 
mi chorągwiami li festonami. 

Na balkonach, przyozdobiońych kwia 
tami, kiłimami i gobelinami — wysta- 

I REFLEKSJE) 

wiiono posągi Matki Boskiej, na tle barw 
niebiesko - białych. 

Przez całą szerokość ulic, przenzuco- 
no w wielu miejscach girlancty z dębo- 
wych liści, oraz szerokie wstęgi z płótna 
z odpowiedniiemi napisami. 

Kamienice żydowskie też były efekto 
wnie przystrojone zielenią. 

Na wstędze zaś przeciągniętej przez 
ulicę uwydatniał się napis: „Chwalcie 
Pana wszystkie nanody“. 

Policja była wprost oszołomiona tym 
widokiem. Wydano zarządzenie usunię- 
cia barw narodowych. 

Policjanci, przy pomocy stróżów, na 
wysokich drabinach usiłowali obcinać 
wstążeczki biało - amarantowe zwisają- 
ce z wysoko zawieszonych girland. 

Z poszczególnych kościołów рагайа! 
nych dążyły barwne procesje ma plac 
Katedralny, aby tu zlać się w jedną po- 
tężną procesję. | 

Po raz pierwszy, po wielu latach, uj 
rzeliśmy stare chorągwie cechowe, prze- 
chowywane z wielką pieczołowitością w 
kościołach. 

źwolna posuwał się orszak panien w 
bieli, niosących staroświeckie feretrony. 

Kolejno przechodziły i. grupowały 
się na placu Katedrałnym Sokoli, oraz 
rozmaite stowarzyszenia społeczne. 
Grupa rzemieślników wiłeńskich we fra- 
kach ii białych rękawiczkach — cziurwa- 
ła nad porządkiem pochodu. 

Z oddali rozległy się pienia chóralne. 
To chór „Lutni* wileńskiej podążał na 
uprzednio wyznaczone stanowisko. 

Cała przestrzeń rozległego placu Ka- 

łańcuch złoty z grobu Króla, ze Skarbca 
Kiatedry wziwelsikiiej, Dokoła buławy het- & 
manów, między miemi- hetmama Kalimow- 
skiego, przysłana ze Skarfhca Jasnogór- 
sikiiego. fPalłasze i komcemze ozdobione dro- 
giemi kamieniami. [Wi kutych skrzyniach 
skarbeowych 2 wi. XVIII mieszczą się pa- 
miątkowe buzdygany po wodzach z wieku 
XVII, jak Czarniecktego, Wiśniowieckie- 
go i innych.  Wdwu gablotach mieszczą 
się kosztowności, wiięc serwis Kara Mu- 
stafy, przyslamy  pmzez jondiymata hr. Po- 

joekiego z Łańcuta, wywoby złotnicze od 
Fr. hr (Potockiego i hr. Płotodkich z 
Krzeszowie i innych. Salę Jagiełły i Jad- 
wigi zajmuje Szozerbiee, użyty do iko- 
moniacji Jania III ii chorągiew. państwiowia 
użyłta przy tej koronacji. 

Gabimet w: wieży, Zygmunta III mieści 
Płaszcz Orderu Ś-go Ducha, przysłany 
przez Ludwika. XIV oraz miecz ii kapelusz 
od Ojca Świętego za: zwycięstwo wiedeń- 
skie, Siąd wnecając udajemy się na pienw- 
sze piętro. Pienwsza sala: I piętra po- 
święcomia! jest sztuce wschodniej, więc 
dwa (dywamiy! zdobyte przez króla pod 
(Wiedniem i ofiarowane ido katedry ma 

Wawelu 'i do kiościoła: Ś-go Jania) w: Stu- 
idziannie. Na ściamejch majcenmiejsze dy- 
wany: 'periskiie złołtem ii srebrem (przetykame 
t. zw. „Tapis polonais", madeslane przez 
hm. Połtodkiegto z Łańcuta, ks. Szmguszkę, 
Muzeum. Sztłuki Umliwensytetu Jagieltoń- 
skiego, iw! gablotach pasy perskie i dziela 
sztuki wschodniej. Następna sala pa- 
święcone: została sztuce polskiej z tych 
czasów wiięc tzadkiie  (dywamy z w. XVII 
polskie, jedeni datowany: z r. 1698, sekre- 
tanzyki, krzesła (kumdybamowe i inne za- 
byltlki z tych czasów. Sala trzecia: I pię- 
tra 'zaiwiiena sztłukę (kościelną, więc do- 
ckioła przepyszne kapy: i ornaty niektóre 
z damu króla, ołtarzyk srebrny z wieku 
XVII, portrety: biskupów. krakowskich,— 

  

kielichy & melikiwjarze w gablotach a na 
fku zwisa wielka chorągiew 

turiecka, zdobyta pod  Wiiedniem przez 
Mamicifnia Zamoyskiego. Obok znowu dru- 
gi memiiot turecki a w nim szabla Kara 
Mustafy, posłana przez Sobieskiego do 
Loreto, obecnie własność (ks. Leona Sa- 
piehy z Knesiczytna. Osobną salę poświę- 
6onio sztychom, medalom, mometom . i 
dokumentom, wi niej znajduje się ma :po- 
stumencie biust marmmumowy kmóla, о- 
bok biustu buńczuki (ofiarowiane przez 
króla do kościoła  S-tej 'Alnmy wi Krako- 
wie. 

Na. osobnym postumencie spoczywa u- 
miwersał mobilizacyjny adsieczy; wiedeń- 
slkiej przysłany m Suchej od ir. Tarno 
wisikich. Następna sala  miieści sztukę 
gdzńską, wspaniałe szafy ii meble gdań- 
skie, portrety, a między miemi duży 
portret kmólowej z dzieśmii ofilariowamy 
przez królaJanowii: Wiamnrzyńcowi Wodzic- 

kiemu, obecnie wiasność hr Wiodzidkiej 
z Lublina. Trzy ostatnie sale, to sale 
chw.ty wojemmiej. Pnzez salę z namiotem 
siiłaltikowym ii łożem polowem króla wieho- 
idzimiy dlo, sali jazdy: polskiej. Sala ta mie 
ści najpiękniejsze rzędy polskie przysła- 
mie przez hr. Potodkich z Krzeszowie, z 
Kómikia, w Posadowei przez hr. Łąckiego. 
wr. Tyszkiewicza Benedyktai i innych. — 
Dockoła ustawione zbroje husarskie i 
zbroje uczestników. odsieczy jak Merci- 
na Zamoyskiego, Kasztelana Łąckiego i 
ininy ch. 3 : 4 

Ostatni: sala poświęcona  apotieozie 
króla, "więc  wiielki * pionłtret konny dar 
ks. A. Czantoryskiej dla (Wawelu, obrazy 
bitew i modziny kmóle a ma śnodku dywan: 
wilamowskii wła postumencie. Wystawa 
czyni impomujące wrażemie. Stronę 'ar- 
tysityczmią lopralcowiali prof. Szyszko - 
Bohusz, Dir. St. Świentz - Zaleski i arch. Jó- 
zef Polkowski. 

  

  

wiem obowiązuja inne prawa rozwoju, niż w 
wałce politycznej. Musimy krok za krokiem 
postępować naprzód i nie burzyć istniejących 
urządzeń, co naraziłoby tylko na niebezpieczeń 
stwo podstawy egzystencji narodowej. Pamię- 
tać należy, że w wykorzystywaniu indywidual- 
nych talentów zawdzięczają Niemcy swą potę- 
gę i tylko na tej drodze uda się osiągnąć suk 
ces w dziedzinie odbudowy. Kancierz z naci- 
skiem zapowiedział ściganie wszetkich prób io 
rytowania mniej zdolnych jednostek. Zasada 
partji narodowo - socjalistycznej powinno być 
nieobsadzanie na nowo danego stanowiska, do 
póki nie dysponuje się jednostką zdolniejszą i 
bardziej wykwalifikowaną w tej dziedzinie. 

W dalszym ciągu mowy kanclerz podkreś- 
la m. in. znaczenie konkordatu zawartego 0- 
statnio pomiedzy Rzeszą i Stolicą Apostolską, 
jako aktu oficjalnego uznania narodowych $0- 
cjalistów przez Kościół katolicki. 

PORACHUNKI Z REICHSWEHRĄ 

PARYŻ PAT. — „Figaro* twierdzi, że 0- 
statnią organizacją, z którą kanclerz Hitler 
przeprowadzi porachunki jest Reichswehra. — 
Należy się spodziewać, że wódz  bronzowych 
koszul wyda w najbliższym czasie rozporza- 
dzenie o szeregu aresztowań wśród korpusu 
oiicerskiego armji niemieckiej, która prawdopo 
dobnie podda się kierownictwu hitlerowców. 
Wtajemniczone koła w Berlinie twierdzą, że 
przygotowania do zmian personalnych w 
Reichswehrze zostały już dokonane, Reichswe- 
hra — ostatnia reduta stronników Hugenber- 
ga — pisze „Figaro“ — zdaje się podzielić los 
wszystkich organizacyj Rzeszy. 

TRZEJ KOMUNIŚCI NA KARĘ 
ŚMIERCI 

BERLIN PAT. — Sąd przysięgłych 
w Dessau skazał na śmierć trzech komu- 
nistów, oskarżonych o zabójstwo  sztur 
mowca Uiešlika, 

Dalszy lot eskadry 
włoskiej 

W KIERUNKU SHEDIAC 

CARTWRIGHT PAT. — Eskadra hydropla 
nów włoskich odleciała wczoraj o g. 14,28 we 
dług czasu brytyjskiego w kierunku Shediac w 
prowincji Nowy Brunświk w Kanadzie. 

O GODZ. 10 NAD BELLE ISLE 

LONDYN PĄT. — Eskadra hydroplanow 
włoskich widziana była wczoraj o godz. 10 

a cząsu wschodniego nad cieśniną Belle 
słe. 

LINDBERGH NIE MÓGŁ JEJ POWITAĆ 

SAINT JEAN (Nowa Ziemia). PAT. —Pik. 
Lindbergh, który zamierzał wystartować dziś 
do Cartwright, celem powitania eskadry hydro 
planów włoskich, musiał zaniechać tego za- 
miaru z powodu złych warunków atmosferycz 
nych. 

Pod protektoratem Pana Marszałka JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 

Il Targi Północne i Wystawa Lniorska o Oilnie 
26. Vili, 1935 10. IX, 
DZIAŁY GŁÓWNE: Przemysł, handel i rzemiosła, rolnictwo ilniarstwo. 
Wystawcy korzystają ze znacznych udogodnień kolejowo - transportowych. — Ceny stoisk znacznie zniżone. — W przygotowaniu 

masowe wycieczki z Całej Polski i zagranicy. 
UWAGA!. Zgłoszenia na stoiska w pawilonie głównym i 

  

tedralnego oraz przylegające ulice, do- 
słownie, zatłoczone były publicznością. . 

Kościół prawosławny obchodził w 
dniu tym rocznicę „wozsojedinienja Unji 
z Prawostawjem“. 

Uroczystość ta zazwyczaj kończyła 
się procesją, podążającą od strony ul. 
Ostrobramskiej. 

Obawiano się, że może nastąpić spot 
kanie procesji katolickiej i  prawosław- 
nej. Mogły wyniknąć nieobliczalne w 
skutkach następstwa. 

Tembardziej, że o prowokatorów nie 
było trudno. 

Chociażpy w Białymstoku, podczas 
procesji padł strzał z ręki prowokatora i 
rzucono bombę, ©o posłużyło hasłem do 
rozpoczęcia wielkiego pogromu, który 
trwał w rozmaitych dzielnicach miasta 
trzy dni całe. Ofiarą wtedy padło kil- 
kaset osób. 

W przewidywaniu możliwości podob 
nych ekscesów, ks. biskup Edward Ropp 
wydał do ludności Wilna odezwę, treś- 
ci następującej: 

„Ze wszech stron lud katolicki stra- 
szą, straszą ludzie zbyt lękliwi, straszą i 
ludzie złej woli. Chwila taka, że trzeba 
nam wszystkim i ludowi i  duchowień 
stwu dać dowód naszego pokojowego i 
chrześcijańskiego usposobienia. 

W Białymstoku ludzie źli, skorzysta- 
li ze świętego obchodu procesji Bożego 
Ciała, żeby wywołać zaburzenia, nas 
straszą czemś podobnem. 

Katolicy jesteśmy, życie nasze w rę- 
ku Bożem, bać się więc nie będziemy! 
Ale katolicy jesteśmy i wiemy, że źle 
robić nawet temu, kto nam źle robi — 
nie wolno. 

Zatem my nie damy się niczem po- 
ciągnąć do czynów gwałtu i nienawiści. 
Nas Najświętsza Panna Ostrobramska 

na terenach odkrytych przyjmowane będą tylko do 5 sierpnia. 

DYREKCJA TARGÓW 
WiLNO, OGRÓD BERWARDYNSKI, TEL. 11 06 
Biura czynne dla interesantów cadziennia 
z wyjątkiem świąt od 11 da 131 0d17 do19. 

strzemię Kana Mustafy i 4acTPWADUPOEDGWEPGZED WBKAPEZ GR 

obroniła od pogromów: wszelkich prze- 
szłej jesieni i teraz my ją kochając i 
czcząc jej Boskiego Syna w Najświęt- 
szym Sakramencie do żadnych czynów 
gwałtu, lub zemsty nie damy się pociąg- 
nąć, a ufamy mocno, że Bóg Wszechpo- 
tężny i mas od zaczepek złych ludzi wy 
bawi”. 

WSO 

Sprawozdawca  „Kurjera Litewskie-' 
go“ tak opisuje przebieg uroczystości 
Bożego Ciała: 

„Południe. Słońce dopieka i parność 
wzmaga się. Mowy niema o dostaniu się 
do przepełnionych kościołów. 

Ulice — przetłoczone. 
W tej chwili unosi się nad górą Zam 

kową obłoczek dymu' i "w sekund kilka 
potem huk armatni spada na miasto, wy 
głaszając kompasową godzinę dwunastą. 
I jakby na dany sygnał rozpoczyna się 
niemiłosterna ulewa. Pod potokami desz 
czu, pod wiichrami, pod burzą walącą 
piorunami, tłum stłoczony w wąskich 
stosunkowo ulicach, w jednej chwili za- 
tarasowuje bramy, napełnia po brzegi 
sklepy, wrywia się aż na schody miesz- 
kań, ale pierzchnąć — nie może. Sam 
siebie unieruchomił. 

I szalała tak burza i ulewa przez do- 
brą godzinę, poczem już tylko deszcz ró 
wny, a rzęsisty, dokonał dzieła. Procesja 
Bożego Ciała oczywiście mie mogła się 
odbyć. 

Qdy po południu rozpogodziło się 
nieco, próbowano zorganizować proce- 
sję na godz. 6 wiecz. Niektóre grupy i 
pochody już nawet powtórnie wyruszyły 
ku katedrze. 

„l ponowny; deszcz rzęsisty po raz 
drugi nie dał przyjść do skutku zamiaro 
wi: — Procesja odłożona została do nie 
dzieli. 

Ulewa ta przykrość mam wyrządziła 

rzetelną, aleśmy przecie chyba na wszel 
kie przykrości zahartowani?  Potrafiliś- 
my przeczekać czterdzieści lat z okła- 
dem, dorzućmy do 'tych lat dni kilka je- 
szcze, jeśn już taka wola Boża”. 

Ówczesny Organ postępowy „Gaze- 
ta Wilenska“ zamieszcza opis procesji 
„Bożego Uiała* w formie wielce niewła 
sctwej i ošmieszającej tę uroczystość: 

„Wilno girlandami i zielonością u- 
majone... z balkonów zwieszają się ko- 
bierce różnokolorowe, obrazy Święte. — 
Dali Bóg... Grenada jakaś. Alpuhara, Ma 
dera czy Terrakota, ale nie Wilno. Bia- 
łe orły. Wolność. 

A bo to wczoraj było święto i nie 
byle jakie: „Bože Ciało* — u katolików 
i sztucznie rozdmuchane „wozsojedinie 
nje'* u prawosławnych. 

Otóż szykowały się 
wielkie procesje religijne, które miały 
„tUmoonić w wierze* i ku gorliwszej 
czci pobudzić. A tymczasem wróg nie 
drzemał. Poczęły kursować ciemne pogło 

z obojga stron 

ski, że żydzi mają rzucić bombę w pro-* 
cesję. 

Tak łatwo było przecież rzucić rozta 
natyzowany wściekły tum z nożami na 
żydów, lub urządzić starcie katolików z 
prawosławnymi. 

„Zabiegi ze strony obu kościołów 
miały być przez podżegaczy - prowoka- 
torów wyzyskane na młyn „czarnej sot- 

ni“. 
Lecz sama natura postanowiła wido- . 

cznie przeszkodzić z ewentualnemi, bar- 
dzo niechrześcijańskiemi skutkami, pro- 
cesjom. Lunął deszcz tak obfity, jak gdy 
by paszcza niebieska _ wyplunęła całą 
swą zawartość. 

I powstał płacz wielki na rzekach Ba- 
bilonu. Na prawdziwych rzekach. Wil- 
no przeobrazito się w Wenecję, zamiast 
ulic — kanały. | 

W WIRZE STOLICY 
PRZY PRZEWIĘZI. 

Pod mostem na szosie Augustów — Sejny 
jest śluza Przewięź. Szosa dobra, co należy do 
rzadkości w tych stronach, gdzie inżynierem 
drogowym jest pan Miłosz, ojcie Jenialkiewi- 
cza poety. 

Motory aż warczą : wysi:ku, ale mignęło 
nam z mostu, że właśiie traiwy się przepra- 
wiają; stop! i staczamy się na do! do śluzy. 

Przewięź ma najmniejszą różnicę pozio- 
mów ze wszystkici: śluz — 80 «m. fu drobiaz5, 
toteż robota szybko „dzie: nanełn е $ 
wodą do poziomu :et6*a Studzieni 
twiera wrota, tratwa wjeżdża majesatyczn.z. 
zamykają drzwi:, wyprsz-zają wodę, gdy psz- 
ziom się wyrówna z jezżicrem Pialeni 
rają drugie wrota i tratwa jest wolna. 

— Dużo itż razy iak Ślazujecie Cz znaic? 
— Ano, jak idą tratwy 1: 50—69 - гу па 

dobę. 

„ Jedno šluzowanie kosztuje 55 groszy 
Śluza zarabia zatem przy sprzyjających okolicz- 
nościach 30 zł. dziennie, niewatpliwie trzeba do 
niej dokładac. 

Długi jak soliter pas tratew czeka na swo- 
ią kolej. Stary, siwy wilk jeziorny objaśnia: 
to nasze tratwy, drzewo z Białowieskiej pusz-- 
czy idzie do Gdańska. 

Dwanaście sosen tworzy jedną całość, 5 
takich tuzinów wzdłuż jedną tratwę. 

— Ot nasze konie, pokazuje stary, za ślu- 
zą zaprzęgniem i hajda przez Białe do Augu- 
stowa. 

2 konie ciągną 50 tratew tj. 250 kawałków, 
a że każdy kawałek to 12 sztuk drzewa czyli 
3.000 sosen. wwa konie trzy tysiące ogrom- 
nych bali! Śmieściłyby się na długim, długim 
pociągu towarowym — dwa chude konie wy- 
konują pracę potężnej lokomotywy! o 

Taki transport eskortuje 5 ludzi, stary 
wiłk jest wodzem spławu. My jedziemy, 
mówi, tylko poprzez jeziora, kanały, Narew do 
wpadku Bobry, tam inni ludzie biorą tratwy i 
spławiają aż do Gdańska. 

— Długo już jesteście w drodze? 
— Trzy tygodnie, jak nie będzie dąć ten 

cholerny wiatr, to za 2 tygodnie staniemy przy 
Bobrze, konie zaprzęgniem do powózki i do 
domu, my tam blizko o 30 wiorst mieszkaniy 

— lleż wam płacą za takie przeprowadze- 
nie tratw? | 

— Umówiłem się za 550 zł. Wziąłem 4 po- 
mocników i 2 konie, chłopcy dostaną po 75— 
80 zł., ot zarobi się coś nie coś. 

Stary ma gospodarstwo, ałe twierdzi, że 
jak tylko nadarzy się okazja, zaraz siada na 

tratwę. W domu jest żona, trzech synów, dają 
sobie radę: — a ja od młodu tak przywykszy 
z drzewem się taskać, że smutno, nudno mi 
bez wody... 

W tym roku odbywa już drugą podróż, je- 

Śli się uda to machnie się i na trzecią; ma ra- 
cję, co siedzieć w, domu, każdy łatek to po- 
trati, zresztą w domu -najwięcej ludzi umiera. 

— Dawaaaa wodaaaa! puszczaaa wo- 
daaaa! krzyczą do siebie śluzowi. Podnoszą 
stawidła, opuszczają, otwierają wrota, zamy-' 
kają — sprawnie, szybko to u nich idzie. -Mo= 

żna siedzieć godzinami i patrzeć na Śluzę. Tak 
przyjemnie patrzeć, jak inni pracują. Karol. 
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— TĘCZA — Lipiec. Pismo miesięczne 
„Tęcza* wydało w ostatnich dniach swój do- 
roczny wakacyjny numer. Cały zeszyt poświę- 
cony jest wywczasowi letniemu, stosownie 
więc do niego i treść, jaka się nań składa, po- 
siada charakter rozrywkowy. Numer przynosi, 
oprócz 2 artykułów poważniejszych, 6 noweć 
oraz 'wiele feljetonów, obrazków, szkiców, а- 
negdot i humoru. Cały ten materjał ilustrowany 
jest obficie fotografjami i rysunkami, wykona- 
nemi techniką autotypijną i rotograwurową. — 
Wydając ten numer, wydawnictwo „Tęczy 
chciało dostarczyć letnikowi materjału czytelni- 
czego na podróż oraz na pobyt w letnisku. , 

Numer wakacyjny „Tęczy” nabyć można 
w kioskach, księgarniach oraz w administracji 
„Tęczy”, Poznań, Al. Marcinkowskiego 22. 

Procesja mogła prześlizgnąć się tyl 
ko w gomdołach! Płyn łódko moja, pogo 
da sprzyja... —- ' 

O Grodzie Gedymina, o piękny kra- 
ju! r 

Kto cię nie poznał wczoraj, nie wie, 
co to potop”. 

Nietortunne to sprawozdanie, przepo 

jone niechęcią do wszystkiego, co kato- 
lickie, — wywołało wielkie rozgorycze- 

nie wśród społeczeństwa polskiego. 

* * * 

Dzień 4-g0 czerwca 1906 r. był pa- 
miętny w sercu wilnian. 

Przy cudnej pogodzie słonecznej od- 
była się wireszcie, ta oczekiwana przez 

wszystkich uroczysta procesja. 
I żnowu ulice miasta przybrały od- 

świętny wygląd. Wśród barw i zieleni 

posuwał się zwolna las chorągwi i 

sztandarów. 
Szły cechy, bractwa, szkoły i ochro 

my, następnie instytucje i stowarzysze- 
nia polskie. 

A pod baldachimem ks. biskup z Naj 
świętszym Sakramentem, * prowadzony 
przez p. p. Michała Węsławskiego i Jo 
zeia Montwilta. 

Cztery ewangelje odšpiewali: ks. kan. 
Sawicki, ks. prat. Hanusowicz, ks. prat. 

Kurczewski i ks. prat. Bajko. 

Na placu Katedralnym odbyto się uro 

czyste błogosławieństwo ma cztery stro- 

ny. kraju. 
I płynęła pieśń ludu z piersi wezbra- 

nych, a dzwony grały i chór potężny 
niósł miastu i Światu wieść świętą, ra” 
dosną. Wieść bratniej miłości, pokoju 1 
zgody. 

I wstępowała w duszę i serca ta, — 

prawie już utracona Nadzieja.  Z.Ś. , 

 



Z dziatalnošci BBWR. 
w terenie 

WIEC SEN. WIT. ABRAMOWICZA 

W dniu 9 bm. komitet gminny BBWR 
w Oranach zwołał wiec członków i sym 
patyków BBWR, na który zaprosił w 
charakterze prelegenta prezesa Rady 
Wojewódzkiej BBWR sen. Witołda 
Abramowicza. 

Na wiec przybyło przeszło 400 osób 
z gminy orańskiej i częściowo olkienic 
kiej. Przemówienie powitalne z okazji 
przybycia p. senatora do Olkienik, wy- 
głosił prezes komitetu p. Adam Mickie- 
wicz. Po tem przemówieniu w dłuższym 
referacie p. senator Abramowicz zobrazo 
wiał sytuację polityczną i gospodarczą 
kraju i omówił wszystkie ważniejsze 
posunięcia rządu oraz pracę Klubu Par- 
lamentarnego BBWR w kierunku złago- 
dzenia w kraju skutków światowego kry 
ZySU. 

Przemówienie było przyjęte długo - 
trwałemi oklaskami, poczem odbyła się 
dyskusja, w której szereg mówców po- 
ruszało w rzeczowiej formie bolączki lo- 
kalne. W wyniku obrad uchwalona zosta 
ła następującej treści rezolucja. 

„£gromadzeni w dniu 9 lipca rb. na wiecu 
w Oranach mieszkańcy gminy orańskiej i oi- 
kienickiej po wysłuchaniu referatu senatora A- 
bramowicza jednomyślnie postanowili: 

1) przesłać wyrazy czci i hołdu Prezyden 
towi Rzeczypospolitej, siładając mu zapewnie 
nia wiernej służby dla dobra Państwa,; 

2) Marszałkowi Piłsudskiemu, synowi Zie- 
mi Wileńskiej, złożyć uczucia giębokiej wdzię- 
czności za troskę o opiekę nad Ziemią Wileń 
s 

3 Prezesowi Rady Ministrów, Januszowi 
Jedrzejewiczowi przesłać wyrazy uznania i za 
pewnienia, że ludność gminy orańskiej i Ol- 
kienickiej doceniając pracę rządu w okresie 
przesilenia gospodarczego, poczyni ze swej 
strony wszełkie wysiłki ku zwałczeniu kryzy- 
A Si podniesieniu _ dobrobytu 

ju . 

Rezolucja przyjęta została oklaskami 
i spontanicznemi okrzykami na cześć 
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej i 
Marszałka Piłsudskiego. 

Po zebraniu p. prezes Abramowicz 
przeszło dwie godziny przyjmował inte- 
resantów i wysłuchiwał ich spraw. 

P. senatorowi towarzyszył do Olkie- 
nik kierownik sekretarjatu powiatowego 
p. Bolesław Polkowski, który jednocześ 
nie zlustrował pracę BBWR na tamtej- 
szym terenie. 

  

p. 

    

Obniżka taryf kolejowych na 
wywóz materjałów drzewnych 

W! wynku prac komisji polityki tary- 
fowej, powołanej przez Komitet Fkomo- 
mjezny Ministrów w celu przeprowa- 
dzenia rewizji stawek taryf kolejowych w 

sensie ich obmiżemia, przyznany został w 
dziedziujie materjełów drzewnych szereg 
ulg taryfowych, o które zabiegała Izba 
Przemysłowł - Handlowa w Wilnie oraz 
organizacje dnzewnę — jeikikolwiek w za- 
Wwresie zmakcznie skromnliejszym, aniżeli 
tego się domagały wspomnielne instytucje. 
Przyzmame ulgi zostały ogłoszone w 
w Dzienniku Taryf i Zzwządzeń  Kiolejo- 
wych z dnia 5 lipca, a weszły w życie po- 
czynająe od @ла 10 lipca b. r. i zawierają 
obniżkę 20 proc. w porównaniu z temyfą 

dotychczasową, a to przy eksponcie przez 
granicę lądową fomlierów! i płyt  klejo- 
mych.  Tyleż wynoszą obniżki  taayfowe 
przy wywiozie zagranieę wyrobów  sto- 
tarskich, budowinaych i innych półfabry- 
kztów i wiymobówi kcłodziejskieh, oraz 
bednarskich (oprócz dębowych), mebli 
giętych, wyrobów: koszyikiarsikiich, tokar- 
skich, listw profilowych i ram, tafli po- 
sakłzkowych klejonych i wyrobów drzew 
nych przemysłu  ludowiego. 

— Taryfa na wywóz papierówki przez 
granicę lądową została obnliżona. o 10 
mwoe, matomiast przez porty polskie — 
© 20 proc. (przy ładunkach conajmniej 
15-tonowych). Ponieważ iw rzeczywisto- 
ści papierówika jest obecnie eksportto- 
wama z ziem północno - wschodnich przez 
gramicę lądową, pralktyczne  zmaczenie 
ma obecnie dla terenu maszego tylko 
pierwsza z wymienionych ulg. Ponadto 
aastosowane zostały obniżki od 20 do 30 
proc. przy eksporcie węgla dnzewnego. 

  

Ogólne zebranie Oddz. Zrzesze- 
nła Mł. Rzemieślniczej i Przem. 

W dniu 3 bm. odbyło się Ogólne Zebranie 
Oddziatu Zrzesz.  Młodz. Toma Przem. im. 
Szymona Konarskiego. 

a [z i 5 aa u zgromadziło się przeszło 60 

Na przewodniczącego zebrania powołano 
delegata zarządu centralnego Z. M. R. i P. woj. 

wilejsk' ego p. Anforowicza Antoniego, który w 
krótkich słowach podkreślił znaczenie pracy 
społecznej w. Zrzeszeniu, oraz tężyznę organi- 
zatyjną panującą w szeregach ZMR i P., gdyż 
pomimo bardzo dużych trudności, praca raźnie 
posuwa się naprzód. 

„Następnie przewodniczący p. Auforowicz 
w imieniu nieobec.ego prezesa klubu sporto- 
wego p. Szumańskiego Tadeusza — rozdał na- 
grody zwycięskim zawodnikom w zawodach 
sportowych, oraz prezes oddziału p. Sakowicz 
B., wręczył w imieniu Ogólnego Zebrania Dy- 
piomy Honorowe: p. Anforowiczowi dyplm no 
norowego prezesa i p. Kojałłowiczowi dyplom 
honorowego członka za bezinteresow. pracę dia 
dobra oddziału, jak również wręczono dyplo- 
= = pracę kilku członkiniom i członkom od- 

|zóałat. 
zednocześnie Walne Zebranie — docenia- 

jąc wysiłki i położone zasługi dla dobra orga- 
mizacji, przez członków drużyny marszowej 
Wiino — Belweder, nadało wszystkim człon- 
kon drużyny dyplomy uznania, oraz złożono 

podzękcwania na ręce drużynowego kol. Or- 
szewskiego za zdobycie w zawodach marszo- 
wych w dniu 19 marca br. w marszu Sulejówek 
—- Belweder | miejsca w pierwszej klasie. Po 
achwaleriu planu pracy, oraz ustałeniu wytycz cisk 
mych dalszych prac, przewodniczący p. Anforo- 
wicz zebranie zamknął. 

Samoloty 
Hirama katy jne 

kursują 

LODZIENNIE 
“ v niedzi Swięta) 0 
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Dzia 14 

Bonawent. 
Jatro 

Herryka 
SOTOGESONAEKNC 
KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 

GICZNEJ USB W WILNIE, 
Z DNA 13 LIPCA 

Ciśnienie średnie: 758. 

Wschód stończ g, 3,01 

Zachód słończ g. 7,49 

  

  

Temperatura Średnia: 18. 

Temperatura najwyższa: +22. 
"Temperatura najr a: F15. 

Opad: 19 mm. 

Wiatr: południowy. 

Tendencja: wzrost 

Uwagi: przelotne opady. 

PROGNOZA POGODY P.I.M.-a 

na dzień dzisiejszy: 

Wileńskie, Polesie, Podole, Wołyń, Mało- 

polska Wschodnia — rankiem pochmurno, w 

ciągu dnia rozpogodzenie, bardzo ciepło. 
Silne wiatry południowe. W pozostałych dziel- 
nicach pogoda słoneczna i upalna o zachmu- 
rzeniu umiarkowanem lub niewiełkiem. Silne 

wiatry południowo - zachodnie. 

— Osobiste, — Kurator Wileńskiego Okre- 

gu Szkolnego p. Kazimierz Szelągowski powró 

cił w dniu dzisiejszym i objął urzędowanie. 

MIEJSKA. 

— KOMITET ROZBUDOWY. W, przy- 

szłym tygodniu ma być zńwołame posie- 

dzenie Komitetu Rozbudowy m. Wiine, w 

eelu przyznania Kilku pożyczek ma mowe 

budowie i wykończenie już mozpoczętych 
Kredyty na ten'cel powstały wobec od- 

nzuceniia przez Banik Głospodarstwa Kra- 

jowego padań kilku petentów. 

— GDZIE PŁACIĆ ZA ELEKTRYCZ- 

NOŚĆ. Kasa: miejska do przyjmowania 
opłat za elektryczność zostaje zamknięta 

do dnia 29 tipca wiłączmie. 
Opłaty za elektryczność przyjmuje ka- 

se komunalna (K. K. O.) . 

— ZNIŻKA OPŁAT TARGOWYCH. 
Na zanządzenie władz centralnych opłaty 
tamgowe pobierene przez miasto i gminy 

zostamą znacznie zniżonie do poziomu u- 

zasadnionego gospodarczo, aby zbytnio 
mie obciążały rolników. 

— NOWY RYNEK. W przyszłym ty- 
godniu otwarty zostanie mowy! mwymek 

przy ul. Konarskiego. Rynek ten obsługi 
wiać będzie mieszkańców dzielniey „Nowe 
Zebudowamia“. 

DALSZE |PERTRAKDACJE W 
SPRAFWIE KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ. 
(WI najbliższych dniach ma mrzybyć do 
Wilna przedstawiciel warszawskiego — 
„Tommalka*  celem mewiązania z miastem 

pertraktacyj o komunikację autobusową 
w mieście. 

— URLOPY W MAGISTRACIE. Od 
poniedziałku rozpoczyna urlop 'wypoczyn 
kowy szef sekcji zdrowia: ławnik dr. Sa- 
farewiicz. 

Agendy ławnike; Safarewicza podzie- 
ilomie zostaną między pozostałych  ławni- 

ków. 
— 00 SIĘ DZIEJE W OGRODZIE 

BERNARDYŃSKIM. 7 chwilą gdy za- 
padnie zmrok na wzgórzach połączonych z 
ogrodem Bemzmdyńskim prowizorycznym 
mostem dzieją się maprawdę jakieś mie- 
samiowite wzeczy. Jęki i krzyki stamtąd 
dochodzące mogą mesuwać całkiem uza- 
sadnione przypuszczenia, że wzgórza te 
są siedliskiem  mętów społecznych, któme 
=zwabiają z ogrodu upatrzone ofiary, aby 
następnie pastwić się mad miemi (tekie 

wypadki już były) miestety. 

Ф 4 * 

Karuzela jaka zańnistaliowiała się po 

drugiej stronie Wiłenki iw ogm Bernar- 
dyńskim, swym wyglądem, poprostu stra- 
szy przechodniów. Ohydny parkam  ota- 
czający kamuzelę dopełniei reszty. Jak mo- 
żma: coś podobnego 'tolerować w dużem mie- 
ście, 

RÓŻNE 
— Otwarcie półkolonij letnich w Ponarach. 

Onegdaj 12 lipca w pięknej miejscowości pod 
wileńskiej w Ponarach w. godzinach południo- 
wych odbyła się uroczystość poświęcenia i 
otwarcia półkołonji letniej dla dzieci niezamoż- 
nych kolejarzy. 

Póikolonja ponarska została zorganizowa- 
na dzięki inicjatywie i energji p. D.: preze- 
sowej Zofji Falkowskiej, dyrektorowej Reginy 
Walickiej, Narkowiczowej, i  Zawistowskiej, 
kióre nie szczędząc trudów i zabiegów, nie- 
rzadko dość kłopotliwych i uciążliwych, zde- 
łaty zmontować cały aparat administracyjny i 
wykonawczy dla tej koionji, przychodząc w 
ten sposób z pomocą biednym dzieciom, które 
zdala od dusznyci: murów miejskich. wśród 
słońca i zieleni, doskonale przytem odżywiani 

  

    

   

  

nab.ciaję sił i sdrowia na dłusi okres zimowy, 
szędzany w nieście. 

Aktu poświęcenia dokonał proboszcz koś- 
cioła św. St w Wiinie ks. Jan Romano - 
wicz, otwarcia zaś — pan prezes Dyrekcji K. 
P. inž. K. F i. 

Na uro otwarcia przybyli z Wiłna: 
naczelnik Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewó- 
dzkiego dr Rudziński, dyrektorzy: St. Walicki, 
Peczke, Narkowicz, dr Królewski, Kryszczukaj 
tis, Korzon i. inni. 

ro krótkich przemówieniach p. p. dyr. Wa 
fickiej, prezesa ZZK Stążowskiego, zarząd po- 
dejriował gości skromnym obiadem. 

— Wycieczka do Druskienik. — W niedzie 
lę 16 bm. o godzinie 6-ej rano wyrusza Z 
Wiina do Druskienik pociąg wycieczkowy. 

Przejazd w obie strony w III klasie łącznie 
z opłatą za jazdę autobusem ze stacji Druskie 
niki do Zdrojowiska i z powrotem 8 złotych 

    

   
  

  

  

  

Uw biurzė „Orbis* — Jagiellońska 1 

  

— W URZĘDACH PRACUJĄ BEZ 
MARYNAREK. Z uwagli ma upały 
urzędach państwowych jek i magistr 
zezwolono umzędnilkkom ma pracę bez ma- 

rynarek. Zasadniczo udogodnienie to mie 
dotyczy urzędników| pozostających w 
bezpośrednim. kontakcie z publiczniością, 
lecz z uwagi na niemożność rczęm:miczenia 

bezpośendności lub pośreduości konitaktu, 
bowiem więk: biur ma lokale z ladami 
wszyscy, urzędnicy pracują bez marynarek 

— 00. MISJONARZE NIE PROWA- 
DZA KOLONII W! CZARNYM BORZE.— 
W mumerze z dnia 12 b. m. zamiešciliš- 
my krótką wzmiankę zstytułowaną: Mi- 
sjonarze stworzyli: kiolemję letnią dla dzie- 

ci żydowskich w. Czarmym Borze. 
Wzmianka ta mie odpowiada nzeczywistio- 
ści, gdyż OO. Misjonarze prowadzą wpra- 
widzie dyvie kolonje (Ohenlitas) ale przy ul. 
Konarskiego 53, i ul. [Witebskiej 21, decz 
są ©ne przeznaczone wyłącznie dla dzieci 
chrześcijan. W cbu tych punktach zgru- 
powamo 128 dzieci, a pomadto w majbliż- 
szym czasie każda z wspomniiznych ko- 
lomij przyjmie jeszcze po 10 dzieci, tmud= 
niących się żebraniiną na: ulicach Wima. 

IWO Z WILEŃSZCZYZNY. 

W ciągu bieżącego lata (od 15. У. do 10 
VII) z iasów Wileńszczyzny Dźwiną do 

Rygi spławiono 120 tratew z drzewem 

  

   

   

    

polskim, zakupionych przez różne fir- 

my: zagraniczne. 

Do końca jesieni r. b. spodziewane 

jest jeszcze spławienie około 1000 tratew 

W latach poprzednich Dźwiiną  spławiano 

do 1000 tratew. Rok 1933 jest. pierwszym 

rokiem rekordowym (tak znacznego — 

spławu do Łotiwy: polskiiegło drzewa. 

— 800 DZIECI ZARAŻONYCH SYFI- 
LISEM. Ze satystyki przychodni dla dzie 
ci przy wileńskim Ośrodku Zdrowia prze- 
szło 800 dzieci wi Wiilnie wi wieku do 
14 lat jest chorych ma syfilis, dziedzi- 
czące go po wodzieach. 

Chore dzieci odbywają stałą kurację 
leczniczą. 

CHRONI 
ATO L KAŻDEGO 

OD PLAGI Ietniej, 
tępiąc radykalnie: muchy, komary, 
pW. płuskwy i wszelkie robactwo. 
przedaż w składach apt. i aptekach. 

Przedst. H. Wojtkiewicz, 
Wilno, Kalwaryjska 21. 

      

   

  

   

  

TEATR I MUZYKA 

— Teatr Letni w ogrodzie Bernardyńskim. 
Dziś w piątek 14 lipca z powodu generalnej 
próby ,z „Jima i  Jilla* — nieczynny. 

‚ — Już w sobotę (15 lipca) premjera „Jima 
i Jilla“. — Premjera „Jima i ia budzi słu 
szne zaciekawienie. Sztuka posiada niezwykle 
melodyjną oprawę muzyczną, doskonałą tarso- 
wo-groteskową fabułę Clifforda Grey'a i Gre- 
atrex'a Newmana (przekład Marjana Hemara), 
którą świetnie opracował scenicznie dr Ronard 
Bujański, ubarwił czarodziejskiemi dekoracja- 
mi Wiesław Makojnik, a wspaniały koncert 
gry aktorskiej tworzyć będą występowicze — 
Mieczysław Węgrzyn i Halina Kamińska (ro- 
le tytułowe), Władysław Neubelt (arcyzabaw- 
ny Sir George Lancaster), Irena Detkowska - 
Jasińska, dalej Jadwiga Braunówna, Lech Poś- 
piełowski, Elwicki, janowski, Dejunowicz, Al- 
dona Pawłowska, Martyka, Skolimowski, i 
wreszcie znana dobrze wileńskiej publiczności 
z estrady Wanda Świętochowska. 

Balet w układzie i wykonaniu pozyska- 
nych na gościnne występy artystów  bałetu 
Państwowej Opery w Rydze p. p.: Edyty Pfeif- 
fer i Zenona Leszczewskiego na czele girls. 

„ Orkiestra pod dyrekcją Sylwestra Czosnow 
skiego — koncertmistrz Aleksander Poleski.— 
Rzecz dzieje się w środowisku miljonerów a- 
merykańskich. 

W niedzielę [6 lipca o godz. 8,15 po raz 
drugi „Jim i Jill“, 

— Niedzielna popołudniówka będzie jednen 
z ostatnich przedstawień arcywesołej, węgier- 

skiej komedji „Bez posagu ożenić się nie mo- 

gę”. Ceny zniżone. 

  

0 bezpłatne plaże miejskie 
WALKA Z WYPADKAMI NA WILJI DOPIERO WÓWCZAS MOŻE BYĆ SKL- 

TECZNA. 
WILNO. — Brzegi Wil ic od 

Werek aż hen do ul. DR. Sm ode 
kąpiącymi się, którzy nie zwracając uwagi na 
ostrzeżenia, pchają się poprostu do miejsc jak 
najbardziej niebezpiecznych.. 

Jeśli zważyć, że przestrzeń od Werek do 
Dolnej wynosi kilkanaście kilometrów, napra- 
wdę nie należy dziwić się, że zapobieżenie wy 
padkom jest wprost niemożliwe. 
e. od waj rice zorgani 

zow: zapobiegają: wypadkom na 
Wiji— w ym rz kladlišmy na- 

w Samem mieście na oczach 

mendy Policji kąpiele 
zmniejszyły Się, niemniej jednak niebezpieczeń 
stwo nie minęło, bowiem kąpiący przenoszą 

się pod miasto, licząc na to, że policji trudniej 
będzie zorganizować obławy wzdłuż całego 

Jedynem wyjściem z sytuacji byłoby urzą- 
dzenie bezpłatnej plaży miejskiej nad Wilją. 

Policja miałaby bardzo ułatwione zadanie, 
zaś kąpiący się — gwarancję bezpieczeństwa. 
„Tak czy j obecny stan na Wilji wi- 

nien ulec zmianie i to radykalnej, a to w ce 

lu niedopuszczenia do dalsz ych pożałowania 
1 

BO jeszcze jedno: 
dobra samych kąpiących nie zawa- 

dzi traktować ich bardziej e 
: Przyłapanych w miejscach zakazanych na- 

leży nie usuwać, lecz karać. Widzimy co dnia 
sztratowanie dorożkarzy jedynie za zatrzymy- 
wanie się nie na miejscu postoju, — dlaczego 
więc tolerować lekkomyślnych? — Zapłacona 
5-złotówka oduczy raz na zawsze od niesto - 
sowania się do wydanych zarządzeń. Chodzi 

romy, o dobro samych kąpiących 
SiĘ 

: Również należy stanowczo zabronić pływa 
nia na kajakach dzieciom. Dość często spoty- 
ka się na Wilii 10 — 12-letnich „wioślarzy”, 
Kluby — jak wiadomo— nie udzielają kaja 

ków nieczłonkom (członkiem zaś może być tył 
ko osoba dorosła), natomiast biorstwa 
wynajmujące kajaki nie zwracają na to uwagi. 

Nie umiejacy pływać kajakowiec na każ- 
dym krku narażony jest na niebezpieczeństwo. 
O tem trzeba pamiętać. Zwłaszcza w okresie 
dużej wody. 8 

SŁOWO 

Radnych, którzy opuszczą trzy posiedzenia, 
wykreśli się z Rady Miejskiej 

NOWA USTAWA SAMORZĄDOWA 

WILNO. — Nowa ustawa samorzą- 
dowa przewidująca liczne zmiany w u- 
stroju samorządu, weszła w życie z dn. 
wczorajszym. 

Ustawa ta reguluje zasadniczo prace 
Rady Miejskiej, a w pierwszym rzędzie 
przewiduje sankcje za uchylanie się od 
udziału w posiedzeniach. Radny, który 
opuści trzy z rzędu zebrania R. M., — 
utraci bezapelacyjnie mandat. Do przesz 
łości będą należały takie wypadki, jak 
to mieliśmy ostatnio w Wilnie, kiedy to 
aż trzykrotnie trzeba było zwoływać p. 
p. radnych w celu załatwienia termino- 
wych i ważnych spraw. 

Zarząd miasta będzie działał w przy- 
szłości samodzielnie, mając jako szefa 

Pierwsze Posiedzenie 

WESZŁA W ŻYCIE WCZORAJ 

prezydenta Maleszewskiego. On to bę- 
funkcje i prace, za które przed nim bę- 

dzie wyznaczał innym członkom zarządu 
dą odpowiedzialni. 

W związku z wejściem w życie no- 
wej ustawy prezydent miasta wyda pod 
ległym sobie urzędom szereg instrukcyj, 
których wykonanie będzie poruczone kie 
rownikom poszczególnych działów. 

W związku z rozwiązaniem kilku Rad 
Miejskich w różnych miastach, w Wiłnie 
rozeszły się pogłoski 0 rychłetn rozwią- 
zaniu tut. Rady. 

Pogłoski te nie znalazły potwierdze- 
nia u miarodajnych czynników. 

Urzędu Rozjemczego 
WSTRZYMANIE EGZEKUCJI W 10-ciu SPRAWACH 

WILNO. — W wielkiej sali konieren 
cyjnej Województwa w dniu 13 lipca od 
'było się pierwsze posiedzenie Wileńskie 
go Wojewódzkiego Urzędu Rozjemczego 
do spraw majątkowych posiadaczy więk 
szych gospodarstw wiejskich — Ogółem 
rozpatrzono 10 spraw. Prawie we wszy- 
stkich sprawach wnioski dłużników 0 

rozterminowanie spłaty długów prywat- 
nych, wstrzymanie kroków egzekucyj - 
nych i obniżenie oprocentowania do 
4.5 proc. — zostały uwzględnione. 

Liczny udział adwokatury i szerszej 
publiczności w posiedzeniu Urzędu Roz- 
jemczego świadczy o dużem zaintereso- 
waniu tego rodzaju sprawami. 

  

Pożar leśny w Olszewie Chomińskich 
Premjer Thugutt i panie z Wiłna w walce z groźnym żywiołem 

Dnia 10 lipca w godzinach porannych wy- 

buchnął ogień w Olszewie (powiat Święciań- 
Ski) na przestrzeni leśnej, która na mocy ukła- 

du przechodzi na własność wsi Grumbinięta, 
w związku ze zlikwidowaniem serwitutu past. 

wiskowego i jednoczesną zamianą szachownic 

łąkowych i ogarnął około 65 ha, na których 
las był usunięty, a pozostały tylko resztki, 
zdatne na drwa, i 20 sążni wileńskiego opału. 

Straż leśna, administracja i służba mająt- 

kowa oraz ludność z okolicznych wiosek, w o0- 

gólnej liczbie paruset osób, nie dopuściła ognia 
do lasu i pobliskiej smolarni, i opanowała roz- 
szałały żywioł, który chwiłami wytwarzał wsku 

tek nagrzania się powietrza i lipcowego skwa- 

ru, miejscowe podmuchy wiatru, który przerzu: 
cał o kilkanaście metrów płonące žagwie ga. 
łęzi i wierzchowin. Dym przesłaniał słońce, sy- 

pały się snopy iskier, widok był groźny i 
wspaniały Morze ognia. 

Zastosowano, po oczyszczeniu pasów 0- 

chronnych, indyjski sposób opalania na krań- 
cach przylegających do lasu przestrzeni, która 

była skazana na zagładę i w ten sposób po kil- 

ku godzinach pracy ogień umiejscowiono. 
Prócz pp. Chomińskich i młodych pp. Skir- 

muntów, w opanowaniu ognia wzięli udział 

przebywający na letnisku w Olszewie pp. Stan. 

Thuguttowie z córką, pp. prof. Wróbiewscy, p. 
St. Lorentzowa, p. Tomasikowa, p. dyr. Łysa- 
kowski. Mimo protestów p. Chomińskiego, b. 

vice-premjer p. Thugutt dźwigał wiadra z pia- 

— Teatr muzyczny Lutnia. — Dzisiejsza 
premjera. — Dziś wchodzi na repertuar Świet- 
na operetka W. Kollo „Królowa nocy”. W roli 
tytułowej B. Halmirska w otoczeniu M. Gab- 
rjelli, K. Dembowskiego, W. Szczawińskiego, 
M. Tatrzańskiego i K. Wyrwicz - Wichrow- 
skiego, w rolach główniejszych. Operetkę u- 
rozmaicają liczne tańce i ewolucje zespołu 
girls, pód kierownictwem bałetmistrza W. Mo- 
rawskiego. 

Orkiestrę prowadzi znany  kapelmistrz A. 
Wiliński. Urządzenie wnętrz według projektów 
J. Hawryłkiewicza. Opracowanie reżyserskie 
K. Wyrwicz - Wichrowskiego. Ceny miejsc na 
okres letni wyznaczono minimalne — od 25 
gr. do 2,90 zł. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
HELIOS — Żona z drugiej ręki — z Jean 

Charlow w roli gł. 

PAN — Biały Mustang 
CASINO — Biały wódz. 

LUX — Zwycięstwo — w roli 
O'Brien. 

ŚWIATOWID — Grzesznica bez winy — 
м toli gl. Jean Grawford i. Clark Gable. 

ADRIA — Wygnańcy (rok 1905) — w roli 

gł. Ad. Brodzisz, W. Varkoni. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
— Wykroczenia złodziejskie. — Sokołow- 

skiemu Antoniemu (Tatarska 13) skradziono z 
garażu 3 kompletne koła samochodowe warto 
ści 612 zł. Dochodzenie policyjne ustaliło, że 
kradzieży tej dokonał Towiański Piotr (Tatar- 
ska 12), którego ze skradzionemi kołami za- 
trzymano. 2 

Na szkodę Dziubana Jana (Soltaniska 23) 
skradziono z mieszkania ubranie męskie, war- 
tości 50 zł. Dochodzenie policji ustaliło, że kra 
dzieży dokonał znany zawodowy złodziej Nie- 
nartowicz Jan, którego zatrzymano ze skradzio 
nem ubraniem. . 

— 68-letni oszust właścicielem domu. — 
Jak się okazuje, 68-letni oszust Lubocki, uda- 
jący kwestarza, o którym daliśmy  wiado- 
mość we wtorek, jest właścicielem domu w 
Podbrodziu. 

Wczoraj wypuszczono go z aresztu na wol 
ną stopę z racji podeszłego wieku. Śledztwo 
jednakże w toku. 

NĘDZA POWODEM SAMOBÓJSTWA 
NA A — Pisaliśmy oboje że na 
cmentarzu Rossa popełnił samobójstwo przez 
powieszenie się Bubel Antoni (Nowogródka 
37), łat 60, z zawodu elektromonter. 
ną 
Zwłoki przesłano do kostnicy szpitala św. Ja- 
kóba do decyzji władz prokuratorskich. | 

MOŁODECZNO 
„. — WISIELEC — Mieszkaniec wsi Buzuny 

gminy rakowskiej Marcelanik Michał popełnił 
samobójstwo przez powieszenie się w stodoie. 
Ustałono, że Macdkak był umysłowo chory. 

POSTAWY 
— SPŁONĘŁO 5 GOSPODARSTW. — We 

wsi Misuny gminy miadziołskiej wybuchł po- 
żar, skutkiem którego spłonęły domy mieszkal 
ne, chlewy obory, na szkodę 5 gospodarzy. 
Poszkodowani obliczają straty na sumę około 
8700 zł. Przyczyny pożaru narazie nie ustało- 
no. 

BRASŁAW 
— ŚMIERĆ DZIECKA. — We wsi Miłasze 

gminy brasławskiej do znajdującego się koło 
domu Ciesiula dołu z wodą wpadła jego półto 
raroczna córka Felicja i utonęła. 

gł. Georg 

skiem dla zasypywania tlejącego ognia, panie, 
nie szczędząc rąk i sukien, energicznie mu Se- 

kundowały, roznosiły wodę do picia, mieko. 

Czynny również udział w gaszeniu ognia 
wzięła policja z Konstantynowa, straż ogniowa 

ze wsi Wojszkuny oraz robotnicy z majątku 
Komorowszczyzna. 

Straty wynoszą około 2700 zł. 

Jak się zdaje ogień został rozniecony (ta- 

ka jest powszechna opinja) przez tych, którym 

ta przestrzeń przypadnie w udziałe, i którzy 

sądzą, że w ten sposób prędzej wejdą w jej po- 
AL. siadanie. 

PRZEZ OKNO 
PANA DYAKOWSKIEGO 
aibo nagusy na dziedzińcu 
Na dziedziniec domu Nr. 4 przy zaułku Ber 

nardyńskim wnijście od wczoraj wzbronione. 

Brama zawarta, furtka  zaryglowana. Trza 

dzwonić w biały dzień do stróża. Wszelako 

stróż nie otwiera: ma takie rozkazanie. Aby o- 

baczyć, co się na dziedzińcu wyprawia, do pa 

na Dyakowskiego, któren sklep trzyma w po- 

dwórzu na rogu Zamkowej, zwrócić się z proś 

bą należy. Tylne okna sklepu wychodzą akt:- 

ratnie na dziedziniec domu Nr 4. Widać stad 

wszystko jak na dłoni, samemu nie będąc wi- 

dzianym. 

Co zamyka dziedziniec przed oczyma cieka 

wych?  Przedewszystkiem skrzynię wielką. 

Czyli skarby w niej jakowe ukryto? Nie. Zatu 

napis na niej widnieje. A treść jego taka: 

— „Tak wygląda akt akcji katolickiej w 

wykonaniu užytkownika tego domu ks. kanoni 

ka Cichonskiego“. 
Zawiły to napis i trudny do rozwiązania. 

Rzec można— zagadkowy. Ale prócz skrzyni 

baczne oko ujrzy na dziedzińcu insze 'dziwa: 

rzec można — excitujące. Oto, ukrywszy się 

w izdebce p. Dyakowskiego, oglądać możesz 

przez szybki nagą postać wielkoluda. Rozkra- 

czył on nogi szeroko, prawą ręką oparł się o 

żeleźce, lewą zasię osłania oczy i patrzy wdai. 

Ciało jego mieni się złociście a połyskuje w 
słońcu. Zaraz za nim, bielutka i delikatna po- 

stąć niewieścia. Również goła, pochyla się uie 

co, nie sromając się całkiem swej nagości. 

Dwa nagusy pośrodku dziedzińca!. Wstyd to 

zaprawdę i obraza boska. Sprawiedliwie zary 

glowano bramę, aby nieskromnošci a pluga- 

stwa takowe przed okiem pospólstwa osłonić. 

Ale gorsze jeszcze zberezeństwa dzieją się 

na dziedzińcu. Oto człowiek jakowyś (nie na- 
gi już, jeno dla większej przewrotności odzia- 

ny) kubeł wody chwyta i chlusta nią na gołą 

niewiastę. Zali łaźnię sobie na dziedzińcu 

urządzają wszetecznicy? Tfu! Djabelska chyba 
machinacja sprawiła, że acz brama zamknięta, 

ale okienko u pana Dyakowskiego ostało. Wi- 

dać przez nie jak na dłoni. Nie wiem, czyli 

godziwą rzeczą jest publikę do grzechu nama 

wiać, aliści strzymać mi trudno i, jako że nie 

jestem o ciekowości one zazdrosny, radzę każ- 

demu, by nie mieszkając do izdebki pana Dyi 

kowskiego wstąpił albo i przez szpary w bra- 

mie na one cudeńka połakomił się. 

D. C. N. 

  

Najbliższe imprezy 
Na czoło sportowych imprez .zapowie- 

dzianych na niedzielę wysuwa się mecz 

lekkoatletyczny Wilno — CIWIF Wanrsza- 

wa. (Centr. Instytut Wych Fizyczneg). 

Słuchacze instytutu w osobach: (Plaw- 

czyłk (olimpijczyk) Kluk, Wojtkiewicz, 

Br. Ozech, Lokajski i inni zmierzą swe 

siły z majlepszymi zawodnikami Wilna. 

Mecz zajpowiejda się b. ciekawie, a po- 

jaleważ odbywać się będzie w parku spor- 
towym im. gen. Żeligowskiego t. j. w 
nłajdogodniejszem miejscu należy  spo- 

dziewać się, że ściągnie tłumy. 

Wilnianie w poszczególnych  konkuren- 

cjach walczyć będą: 
100 mtir. — Wieczorek, Kliks, Szczerbi- 

dki, 110 mtr. przez płotki Wieczorek, 
Kelm. 400 mtr. Żyliński, Słonimczyk. 1000 
matir. Żylewicz, Herman, Zajewski. Szta- 
feta 4X100 mir. Wieczorek, Kliks, Szczer- 
bieki, Żyliński i (Wasilewski Skok mdal 
Wieczorek, Szezerbidki, :Aimelezenko,. 
Skok © tyczce Wiieczorek i Żyliński, Kula 
Molicki, Ziemiewicz, Niawiojezyk. Dysk — 
Wieczorek, Zieniewicz,  Oszczep — Wiie- 
czorek, Zieniiewicz. 

* * * 

Na stadijonie Ośrodka W. F. o: godz. 
2 po poł. odbędą się zawody na POS — 
Zapisy przyjmuje * Ośrodek codziennio od 
godz. 9 do 12-tej. 

  

   

* + * 

Grodzieński Klub  COresovia  onga- 
mizuje ma trasie Grodno — Druskieniki 
szosowe wyścigi kołamskie, (Wil, T-wiwo 
C.iM. wysyła dwóch swoich czołowych 
zawiodniików J. Jurewicza i J. Maksymo- 

Jednocześnie z mimi wyjeżdża — jako 
sędzia P. Z. T. K. sekretamz T-wa p. 
B. Rydlewski. 

Sch @ 

W najbliższą niedzielę rozegrane zostana 
pozostałe mecze ligowe wiosennej serji roz- 
grywek, zarówno w grupie wschodniej jak i 
zachodniej. Kalendarzyk przewiduje pięć meczy 

W. grupie wschodniej walczyć będą wszyst 
kie drużyny: W Warszawie wyznaczono mecz 
Warszawianki z Czarnymi, do Lwowa wybie- 
rze się Legja, by grać z Pogonią i wreszcie w 
Siedlcach odbędzie się spotkanie 22 pp. z ŁKS. 

W grupie zachodniej obydwa spotkania 
rozegrane będą w Krakowie. Zmierzą się Gar- 
barnia z Ruchem i Podgórze z Wisłą. 

Do całkowitego zakończenia rozgrywek 
iigowych serji wiosennej pozostanie tylko jed- 
no spotkanie, które wyznaczono na 22 lipca 
między 22 pp. a Legją. Mecz ten odbędzie się 
w Siedlcach. 

W celu opracowania kalendarzyka finaio- 
wych rozgrywek, zwołane zostało na dzień 23 
bm. w Warszawie zebranie delegatów klubo- 
wych. Finałowe rozgrywki rozpoczną się przy- 
puszczalnie najwcześniej dopiero w dniu 6-g0 
sierpnia, by drużynom dać przynajmniej dwiu- 
tygodniowy wypoczynek. 

Największy kolarski wyścig Świata 
Od: szeregu dni odbywia się we Fram- 

cji bieg ikolarski dokoła ikiraju 4. zw. — 
„Tur de France". Kilkudziesięciu najlep- 
szych kolarzy Europy bierze udział w 
tej  majwiększej imprezie Kolarskiej 
świata. W przeciągu 27 dhnii kolarze mu- 
szą przebyć aż 4.395 klm,, podzielonych 
mia 23 etapy. Wyścię prowiadzi: przez szo- 
sy, doliny, jak i ciężkie dnogi górskie. 
Wymaga oni od uczestników dużej wy- 
trwałości sił i zdrowia. Z mozkładu eta- 
pów i dni wdać, że kol:wze niewiele mają 
czasu mia odpoczynek. Za to po zwycię- 
stwie czeka kolarzy mietyflko sława, ale 
olbrzymie nagrody pieniężne. Szme prem- 
je wynoszą w! moku bieżącym. 749.000 fr. 
tj. o 50.000 fr. więcej, miž w moku ubieg- 
lym. Wiszystkie niagrody i premje wy- 
niosą minimalnie około miljona franków 
Zwycięzcy zwykle zarabiają po kilkaset 
tysięcy  framków, otrzymują nagrody 

mietylko za zwycięstwo w klasyfikacji 0- 
gólnej, ale również za wygrane na po- 
szczególnych etapach, za jezdę na mowe- 
mze pewiniej marki, za czapki tej lub innej 
firmy, za używanie tej lub innej pasty 
do zębów i t. d. 

Najdluższy etap z Belforiu do Evian, 
wynoszący 293 klm. melją juž kolarze 
poza sobą. Przebyty został rėxmiež naj- 
krótszy: eltap Grenoble - Gap, wynioszą- 
cy 101 klm. Przed sobą mają jednak u- 
częstnicy maijeięższe etapy górskie, zwłaisz- 
cza: przejerzd! przez Pireneje jest nieslycha- 
nie uciążliwy. 

Wyścig odbywa się 'w roku bieżącym 
po raz 27-my. W dawnych latach najczę- 
ściej zwyciężali belgijczycy. Od r. 1920 
pierwsze miejsce zajmuje Frzmcja, dla 
której zwycięstwa zdobyli w r. 1930 i 
1932 Leduca, a w r. 1931 — Magny. W 

moku bieżącym pnzez 8 etapów prowadził 
zdecydowanie Archambaud. Na 9-tym ©- 
tapie 'wysunął się Lemaire, alle frchowcy 
liczą Się bardziej ze zwycięstwem śŚwiet 

nego Giuerry. Z zawodniików biorących u- 
dział w: wyścigu majstarszym kolarzem 
jest Benoit Faure, liczący 33 lata (wy- 
c:fal się już z biegu), a majmiodszym 
21-letni Włoch Battessimi. Najwyższym 
jest Pelissier — 1,88 mtr., a najniższym 
wymieniony już Faure — 1,55 mtr., Naj- 
cięższym jest Włoch Di Paco, ważący 88 
kig., a niajlżejszym turysta Tirmeba — 59 
klg. 
ERU SOZY DRR OZZEAWOACIE PCA 

Sprostowanie 
„Dziennik Wileński źle i tendencyjnie 

informuje swoich czytelników. W N-rze 
z dmia 7-go lipca r. b. podana była wia- 
domiošė o odłączeniu się hutników z hu- 
ty kalwawyjskiej od Zjednoczenia Związ- 
ików Zaw. ziem Północno - Wschodnich 
t przystąpienia ich do Komisji Okręgowej 
Związków Zawodowych. 

Nieniejszem prostujemy со aastępuje: 
pracownicy „Hiuty Kialwaryjskiej" do 
Zjednoczenia mie należą i nie należeli. Prze 
to odejść nie mogli, Natomiast mesz zwią- 
zek zawodowy istnieje na terenie nieczyn- 
nej huty „Vitmum*. O: losach tego związ- 
ku można bandzej dokładnie  poimfommo- 
wąć się w sekretarjacie Redy Zjednocze- 
mia ul. Wielka 34. 

№ ten sposób „,Dziennik* będzie mógł 
umilknąć fałszywych pogłosek,  które- 
mi zresztą często zapełmia swoje szpalty. 
Przedwczesna radość kończy się zwykle 
smutkiem. 

Prezes Związku Zaw. przem, Szklanego 
Zjedn. Rob. Zw. Zaw. Z. P. W. 

K. Morawski 
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— WOJEWODZKI KOMITET UCZ- 

(OZENIA $. P. LUDIWIKA NARBUTA 
POWSTANCA Z R. 1863. /W!idinu 11 lipea 

   
     

wiogródku, pod przewodnictwem — 4- 

у ] kiego p. Fr. 

   iego (ai zelbrańm organiizą- 

ty, 

etiości odsłonięcia iwe wsii Dubiny, pow. 
židzkiego 

Ф. 

  

iallkionvej  Iku cZCi 
Ludwika Narlbute, oraz lobchodu 

ic lecia wioczmicy powkstenia 1863 r. 

W skład prezydjum komitetu powoła- 
no: p. “ cdę  Świdlerzkiego — jokio 

tablicy pa 

    

    
     

      

    

    

  

— jslkio skarbnika, 

„p. SS. Osiński, jako 
komiletu wyjechał dl Griodnia, 

   

  

   

imańwią kontaktu i uzgodnie- 
mi:. poczyna władzami wojskowemi w 
związku z projektowanemi: uroczystościa, 

mi. 

  

  

< L 
ił z pasłtwisika Wienobiej Piotr, 

niec wsi Ommiewicze Pańskie, 

gm. hoiułodeczańskej. Znaleziono go leżące- 

go twarzą w wodzie w strumyku. prze- 
pływającym  pnzez pastwisko.  Polieja 

stara się wyświetlić przyczynę zgonn. 

— IPOSTĘPOWY ZŁODZIEJ. W dniicz 
12 b. m. z przedpokoju p. Arona Dawida 

Mowszowicza (Zamkow:| Ni. 30) — skra- 

dziomo lieznik elektryczny. Widocznie 
postępowy zlodziej zakłada: u siebie ele- 
ktrycznošė. 

— SZKOLNIK LIBA — SZUKA MA- 
NUFAKTURY. Wlidniu 12 b. m. na 'tralk- 
cie Barałntowicze - Nowogwódek  sikinadzio- 
mo z wozu, na. szkodę . Liby Szkolnik parę 
sztuk manufaktury, oraz parę  chustek 
damskiea. Poszkodowana ma kilkadzie- 
sią: złotych złożyła. meldumek polieji. 

słoniirka 
— KURS PSZCZELNICTW:Ą. Sekcja 

Pszczelmicza przy  Okręgowem Towarzy- 

stwie  Orjgzm j . Kólek Rolniczych 
mw Słomimiie zorganizowala w szkołe Roi- 
miczej. w: Grzybowie w dniach 13, 14, 15 i 
16 lipca r. b. praktyczny kurs pszezelni- 

KU kltóry rozpoczął się 13 Мрса o godz. 
T-ej Tano. 

— Z ŻYCIA ZPOK Wi SŁONIMIE.— 
ZPOK już po mz trzeci m rzędu urządza 
Kolomje letnie dla majbi ejszej dziat- 

Wy naszego miasta. Z Kolonji ikonzysta — 
T0-cicro dzieci iobojga płci od 5—12 lat. 
Na ten cel robiono kwestę uliczną, czar- 
mą kawę, które dały miewiielki dochód — 
mimo talk pięknego celu. 

W umajbliższej przyszłości urządza — 
Związek zabawę na przystani, ufając że 
mieszkańcy Słonima jpoprą tę liimpnezę ze 
względu na tą sz:rą 1ibiedną rzeszę dziat- 
wy, którą z ciemnych i wilgotntych 
szkań wyrwało stę do słońca ma kilka 
tylko miesitety tygodni. 

Każdy gmosz złożony ma powyszy ceł 
przedłuży pobyt dzieci w: wygodnych i 
ATYYYYYYTYYYYYVYYYTYYYTCYYYTYCZYYCYYYYYYYYSYYY 

Džwigkowe kino „APOLLO“ 
Dominikańska 26. 

    

   

      

  

  

Pikantna tryskającą szampańskim humorem 
х komedija iraricuska 

Kochanek. klalon 
ze słynnym JEAN WEBEREM. — „Gdy mę- 
żowie zdradzają swe żony”. Nadprogram: — 
ы Tygodnik Fox'a 

Wstep od 50 gr. 

sa IU AA S 
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Wyspa 
Poprzednie życie, pozostawiońe po 

tamtej stronie oceanu, wydawało się im 
teraz mirażem. Bezdenny błękit morza i 
nieba zatarł plastyczność wspomnień z 
miast — domy, ludzie, gwarne ulice —- 
stały się nierealne. Szum przypływu za- 
głuszył hałas ludzkich głosów. Nortona 
nic nie mogło ciągnąć do miasta. 

— Jaki jest twój projekt? — zapytał 
palacza po chwili. 

— Zrobimy zapas wody i suszonej ry 
by i połyniemy na północ. Mamy koimn- 
pas. jesteśmy zupełnie na stronie od 
dróg morskich, to jasne! Może okręty 
przechodzą o jakie 50 mil dalej! 

Nie wiemy nic i nie dowiemy się, pó- 
- ki będziemy tu siedzieć. 

Fitch mówił z coraz większem wzbu- 
rzeniem, marszćząc brwi. W ciągu trzech 
tygodni, ciiało jego pozbyło się sadzy, 
którą było przesiąknięte. Opalona skó:a, 
błyszczała na słońcu. Siedział, obejmując 
kolana silnemi, żylastemi rękami. Paznog 
cie na rękach miał duże, twarde i szero* 
kie, poobłamywane. Łachmany ledwie 
pizykrywaly go. Przypominał a: gonatitę, 
gotowego do przygód i bijatyki. 

Marietta skinęła głową — рглестасо. 
Kategorycznie sprzeciwiła się temu wy- 
płynięciu na morze w łodzi! Było to po- 
łączone ze zbyt ciężkiemi wspomnienia- 
mi, które dotąd wracały do niej, pod po” 
stacią potwarnych koszmarów. 

` — №, na to się nigdy nie zdobędę! 
--- powiedziała stanowczo. 

Norton milczał, a Fitch rzucił na nie- 
go spojrzenie, pełne niechęci. Uważał, że 
po wielu usługach, które jej oddał, po- 
"winna była go podtrzymać. 

— Trzeba liczyć na jakieś 50 mil, naj 
w;żej 100, napewno spotkamy * jakiś o- 
krę, albo wygodniejszą wyspę. Łódź 
jest duża i mocna — mieściło siię 'w niej 
szesciu ludzi. 

— Nie, nie mogę... nie odważę się na 

ALLAN SULIVAN. jm 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. 

God- ©" 
8 
wiojewódzkiego komitetu umoczy- „ 

  

zdrowych warunkach, @а więc ofizmniości, 
o drcbdnę ofiarmości Słonimiamie! 

— KURS POŻARNICZEGO WYSZKO- 
LENIA I STOPNIA. Stamaniem Okręgo- 
wego Zw. Strzży Pożarnych w Słonimie 

dowadzcinio: 'w dniach od! 2-go do 9-ga 
ja włącznie kurs pożarniczego w:yszko- 

lenia podstawiwego mw st 
W. kursie wzięło u i 

Tiezbie czlonkčiw 22 z czego 21 uzys 

  

      

  

   

     

   
    

  

   

    

kursu  odbylio sie dinia 

i Insp. Sraży Poż: 
idzkie St. Drozde 

i ! Zamząjdu Olkręgowego 
Zw. Stu iPożarinych omaz władz Stra- 
ży miejskiej, 

Na program złożyły się ćwiczenia ze 
wszelkiego modzaju sprzętem i taboru 
pożarniczego, które przy zakończeniu kur 
su wypadły efektownie 

— ŚWIĘTO MAKABI W SŁONIMIE. 
Nawiązując do poprzednio podanej przez nas 
wiadomości o święcie Makabi w Słonimie po- 
dajemy dodatkowo program uroczystości: 

Sobota dn. 15 bm. 
‚ 10 rano — zawody lekkoatletyczne na sta 

djonie PW i „WF; 14 p. p. — mecz koszyków 
ki między druż. Sparta i Makabi; 14 — 15 
—mecz siatkówki między Makabi - Baranowi- 
cze i Makabi - Słonim; 15.30 — Mecz hazeny 
Makabi I i Makabi II — Słonim; 16 — finały 
zawodów lekkoatletycznych; 16.30 — sztafety 
dla pan6w 6X 100 Makabi - Baranowicze, -Slo 
nim; 17 — Mecz piłki nożnej Makabi - Bara- 
nowicze i Makabi - Słonim; 20.30 — Cap- 

strzyk z pochodniami przez ulice miasta, na 
stadjon, gdzie zostaną wykonane tańce naro- 
dowe przy ognisku i piramidy przez Makabi- 
Baranowicze i Słonim.; 22 — raut w Domu 
Ludowym. 

Niedziela dn. 16 bm. 
10 rano — uroczyste poświęcenie sztanda- 

ru Makabi na stadjonie PW i WF; 12 — de- 
filada na ul. Mickiewicza; 14 — marsz zawod- 
ników i olimpijska defilada na stadjonie; 15 
— gimnastyka masowa wykonaną przez 120 
członków Makabi - Słonim; 15.30  — Popisy 
gimnastyczne na poręczach; 16 — zawody ko- 
larskie na 10 km.; 16.15 — lekcja wolnej gim 
nastyki olimpijskiej wykonana przez reprezen- 
tację Związku Makabi w Polsce na światową 
Makabjadę w Czerniowcach (Rumunja); 16.45 
— mecz piłki nożnej pomiędzy reprezentacja 
Makabi Baranowicze i Słonim, a WKS (79 p. 
p. i 80 p. p.) 18.30 — wręczenie nagród zwy 
cięzcom. ' 

  

   
   

  

    

  

— WYCIECZKA DO WARSZAWY. — W 
tych dniach odbędzie się wycieczka trzydnio- 

wa do Warszawy. Koszta wynoszą 25 złotyca. 

Zapisy przyjmuje p. A. Pigulewski — sekret- 

tarz T-wa (Baranowicze — magistrat). Zgło- 

szenia są przyjmowane i od zamiejscowych. 

wych. 

— ROZBUDOWA SIECI ELEKTRYCZNEJ 
M. BARANOWICZ. — MIASTO UZYSKAŁO 
60.600 POŻYCZKI. — Staraniem burmistrza 

p. inż. Jarmulskiego miastu na rozbudowę sie- 

ci elektrycznej przyznano 60 tys. złotych po- 

życzki. 

—10. TYS. ZŁOTYCH NA WYBRUKOWA- 
NiE ULIC. — Na wybrukowanie ulic przyzna- 
no miastu pożyczkę w sumie 10 tys. zł. 

Wybrukowane zostanę ulice t. zw. wyłoto- 
we. 

— NA MARGINESIE. — Należy przypusz- 
czač, że przy tych robotach zatrudnionych zo- 
stanie dużo bezrobtnych. 

Czy to właściwe? ludzie z Baranowicz nie 
mają pracy, wieś tłumnie znajduje pracę, wy- 
tworzyła się konkurencja niezdrowa. Wieś za 
pół ceny zgłasza się do pracy. Cierpi robotnik 
miejski, któremu nie opłaca się pracować za- 
bezcen, : : 

— CYGANIE ZŁODZIEJE. — 12 bm. ko- 
niokradzi - cyganie na jarmarku w Mołczadzi 
skradli konia wartości 140 zł. niejakiemu Gut- 
towi Dymitrowi. Sprawców kradzieży przy - 
trzymano. 

— Z POGORZELISKA. — 12 bm. we wsi 
Dreki gminy darewskiej wskutek nieostrożne- 
go obchodzenia się z ogniem powstał pożar w 
stodole Tarajewicza Piotra. 

Wiatr płomień przerzucił 
dynki. 

Ogólne straty wynoszą 17.200 zł. 

na sąsiednie bu- 

6) 

to: jeżeli chce pan próbować na własną 
rękę... 

Urwała, widząc spojrzenia obu męż- 
czyzn: w oczach Fitcha przeczytała na- 
gią nieufność, zbudziło się w nim podej- 
rzenie, że Marietta chce się go pozbyć. 
''warz Nortona wyrażała zdziwienie, że 
ona była gotowa pozostać z nim sam na 
sam na wyspie. Z jej słów jasnem było, 
że wolała towarzystwo Nortona. Fite 
odczuł to boleśnie. 

— Dobrze, —  burknął, — teraz 

wszystko jest jasne! 
— Co jest jasne? — zapytał Norton, 

obrzucając go wyzywającem  spojrze- 
niem. о ' 

— Moja propozycja nmiema powodze- 
nia. Mogę jechać sam, 

Marietta nie mogła się zdobyć na ża- 
dną odpowiedź. Poczuła znów, że jest 
tutaj zdobyczą, o którą walczą ci dwaj 
mężczyźni! я 

Spokój, w którym żyli, był tylko po- 
zorny. Walka trwała. 

Po chwili, palacz mówił dalej: 
— Pomówmy spokojnie, może się ja- 

koś dogadamy. Ja powitarzam, że chcę 
wypłynąć teraz, jaknajprędzej, we troje. 
Pani nie chce! Więc naznaczmy termin. 
Pożyjemy tu sobie trochę, a kiedy termin 
przyjdzie, wypłyniemy. 3 

Marietta patrzyła pytająco 
tona: 

— Jak pan myśli 
Norton zrozumiał w tej chwili, że nie 

chce, by ją zabierano z wyspy, bo ją ko- 
cha! 

Czuł się bezsilny wobec tego uczucia. 
Dotąd mie zdawał sobie sprawy z tego, 
że kocha Mariettę. Teraz życie wydało 
mu się niemożliwe bez niej. 

— On sam nie wie, co myśli — mruk- 
nął rozzłoszczony Fitch. 

, Norton opanował się. 
— Termin?... Tak, to dobra myśl. |a- 

na Nor- 

— PODPALIŁ, ABY UZYSKAč PREMJĘ 
ASEKURACY JNĄ. — Niejaki Adaszko Wincen 
ty w celu uzyskania premii asekuracyjnej pod 
palił swoje zabudowania. 

Ogień przeniósł się na sąsiednie budynki. 
Podpalacza poszkodowani usiłowali wrzucić do 
ognia. 

Zapobiegła temu jedynie 
straty wynoszą 14.130 zł. 

— ALBO BIDA, ALBO.... ZADOBRZE 
W WIĘZIENIU BARIANIOOWICKIEM BO 

policja. Ogółem 

      

    

  

LUDZIE WCIĄŻ KRADNIĄ.. I tak: 9 
b. m. ma szkodę niejakiego Chartonika 

„ Mikolaj: mieszkańca kolonii Zarytłowo,    

  

    
gm: lachowickiej — mieznlamii: NAWE 

rzy pomocy podrobionego klucza — 
skradli ze stodoły, sprężynówkę wiawtości 

110 złotych. 

Dodhodzezie w toku, 
— 10 Ъ. ш. na rydku 3%-go Maja w 

Ban:nowiiczach miiajaki (Ajskolidowicz An- 
toni, mieszkamiec wsi Rusiny, gminy Ja- 
stnzębskkiej, usiłował skiraść lejce. Został 
zatrnzymamiy. 

gieipócka 
— Bohaterstwo żołnierzy poznańskich. — 

Niemen w okolicy Mikołajewszczyzny w osta 
nim tygodniu stał się terenem tragicznych wy 
padków, zakończonych jednak względnie 
szczęśliwie. Na wycieczkę kajakiem po Niem- 
nie wybrał się wraz z rodziną, składającą się 
z żony i trzechletniego synka, porucznik sta 
cjonowany na jednej ze strażnic Haczyński Ka 
zimierz. ` 

Niemen w tem miejscu tuż koło granicy, 
wąski i głęboki, z powodu wirów i silnego 
nurtu jest bardzo niebezpieczny. — Nadmienić 
też należy, że naokóło niema żadnych domów 
‚ ‚ \ pewnym momencie wskutek nieostrożno 
Ści kajak się wywrócił, a jadący w nich znale 
źli się w wodzie. Pan Haczyński o tyle jesz- 
cze miał przytomności, że synka swego w 
chwili wywrócenia zamierzał wyrzucić w pła- 
szczu swym na brzeg. Zamiast na brzeg wy 
rzucił go na środek rzeki, a sam zachlysnąw- 
szy się wodą, poszedł odrazu na dno. Resztka 
mi sił dopłynęła do brzegu żona i rozpac 
wym głosem wzywała pomocy. Na szcz: 
obozował w pobliżu obóz harcerzy poznań- 
skich. Bohaterscy junacy natychmiast pośpie- 
szyli z pomocą przedewszystkiem  tonącemu 
dziecku, które zdołało się na szczęście utrzy- 
mać na rozpostartym płaszczu ponad wodą — 

Harcerz orli Cichy Roman, odważnie nurku. 
jąc z narażeniem żyżcia zauważył na dnie le- 
żącą postać por. Haczyńskiego i wydobył go 
na brzeg już zupełnie nieprzytomnego. 

Zastosowane natychmiast przez komendan- 
ta obozu h. o. Budzyńskiego Lecha zabiegi ra 
townicze zdołały wrócić życie p. por. Haczyń- 
skiemu. ‘ 

Cala rodzina Haczynskich nie umie poprostu 
znależć wyrazu na podziękowanie za tak bo- 
haterskie ich wyratowanie. 

— POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATO- 
WEGO ZW. STRZELECKIEGO.. — W świet- 
licy Oddziału w Stołpcach odbyło się po'e- 
dzenie zarządu pod przewodnictwem prezesa 
Moszczyiiskiego. Załatwiono podział funkcyj 
pomiędzy członkami nowowybranego zarządu 
powiatowego. 

Szczegółowo omówiono organizację zespo- 
lów przysposobienia rolniczego. Zw. Strzelec- 
kiego w poszczególnych oddziałach powiatu. 
Poruczono zorganizowanie tych zespołów ko- 
mendantowi p. Drozdowskiemu. Akcja zarządu 
powiatowego zdążać obecnie będzie do uakty- 
wnienia całej działalności w poszczególnych 
oddziałach. 

W tym celu przeprowadzi w najbliższym 
czasie prezes zarządu p. Moszczyński inspek- 
cję oddziałów. 

— ROZDANIE NAGRÓD ZA NAJ- 
LEPSZE WIANKI. Na posiedzeniu likwi- 
dłującem  dzizłallność Komitetu  Obeho- 
du Święta Momza, przewodniczący Kio- 
mitetiu, p. starosta (Kiulwieć wręczył po- 

szczególnym organizacjom za najlepiej 
przygotowanie niespodzianki cenne i pięk 

ne nagrody. 
I nagrodę w postaci wytwornej stadu- 

elki p. starosta 'wręczył prezesowi Żeń- 

    

   

sikiego Oddziału Zw. Silrzeleckiego p. 

pułk. Bezegowej za nadzwyczaj staram 
nie i pomysłowo  przygotowianą wyłącz 
mie przez Strzellczyniie latarnię  momslką, 
II n.grodę — puhar srebrny wręczył p. 

Szczęścia 

ki termin proponujesz? 
— Powiedzmy — tydzień. 
Fitch ożywiił się, zapomniał o sprze- 

diwie Marji, wyobrażał sobie, że już jest 

wszystko na dobrej drodze. Twierdził. 
że skoro tak długo nie widzieli żadnego 
okrętu, to znaczy, że wyspa leży na u- 
boczu od szlaków wodnych. 

Nie było więc na co czekać. 
Norton słuchał w: milczeniu, bez za- 

interesowania. Postanowił nie opuszczać 
wyspy, a Marietta mie mogła przecież je- 

chać sama z palaczem. Jedynem jego 

pragnieniem było pozbyć się Fitcha... 
gdyby umarł, byłoby to najlepsze wyj- 
ście. Norton przyłapał siebie na tej my- 
śli mimowolnej i zmierzył Fitcha oczyma, 
ważąc jego siłę w porównaniu z własną. 
Szanse zwycięstwa niie istniały: Fitch był 
silny, jak wół. 

Tymczasem myśli Marietty krążyły 
dokoła tych samych trudności, które grię 

biły Nortona. Pamiętała dobrze jego sło- 

wa, gdy zaraz po uratowaniu się z ka- 

tastrofy, mówiił, że jest jednocześnie wol- 

nym i więźniem, że żyje, ale nie może 

żyć... Gdyby więc ona zdecydowała się 

wyruszyć łodzią na nową walkę z ocea- 
nem, czy Norton zgodziłby się towarzy- 
szyć im? : 

Nie miała prawa żądać od niego tej 
iotiary. Powrót do ojczyzny groził mu 
utratą wolności... Marietta współczuła 
mu: nie mogła uwierzyć, by ten człowiek 
popełnił zbrodnię! 

. — No, co, zgadzacie się? — nalegał 
Fitch. 

Muszę pomyśleć nad tem — od 

powiedziała niepewnie. 
Palacz mruknął coś i odszedł do ło- 

dzi; uważał sprawę za załatwioną # ха- 
brał się do naprawiania łodzi. 

Marietta patrzała za nim przez chwi- 
lę, poczem zwróciła się do Nortona: 

— Trudno mi jest zdecydować się!— 
powiedziała szczerze. — Przecież ja do- 
tąd nic nie wiem! Nie opowiedziałeś mi 
nic. 

— O sobie? 
— Tak. O tem — dotknęłg 

  

   
   
   

  

JE). Kobieta z 
Dziś! OQlśniewający przebój 

bruku 
w roli głównej 

ognista meksykanka LUPE VELEZ 

э „SŽALENCY““ piw poi 
Ceny zniżone: Na 1 seans balkon 25 gr., parter 54 gr., wieczor. 46 gr. 

  

Dziś imponujący podwójny program! 1) Najnowszy dźwi,kowiec sensacyjny pełen przygód, warnszen 
i emocji według 

poczytnej powirści 
Zana Greya „PAŃ 

Moszczyńskiemu, prezesowi KPW za 
Orła, przygotowanego przez członków 
KPW. 

— KRADZIEŻ WOZU. [Wolanowi Jó- 
zefowi: w Niajlilbokach skradziono z po- 

dwórza wóz wartości 70 zł. Złodzieje u- 

czynili tło talk spnyrialie, że mimo czuj- 
mości domowników: zdołali niepostrzeże- 
nie wóz wywieźć. 

— KRADZIEŻ Z POLA. Już się rozpo- 
czymają kmadzieże z pola. Kurytub-Da- 

szkiewiezowi! z Kaczanowszczyzny/ nieznani 
skradli sprawcy 

1 Ikopki 
koniiczynę  zgamiętą 

Raila: a      
- ALEKSANDER CWALINA — „Ozdoba i 

duma" rosyjskiej rewolucji. Z cykłu opowiadań 
„Rosja nad przepaścią”. Wilno 1933, str. 31. 

Komandor A. Cwalina, b. oficer marynarki 
rosyjskiej, rozpoczynając druk swych wspom- 
nień z okresu rewolucji rosyjskiej, przedewszyst 
kiem stara się odpowiedzieć na często się po- 
wtarzające pytanie: dlaczego właśnie maryna- 
rze rosyjscy stali się „ozdobą i dumą“ rewolu- 
cji. Zdawałoby się, element żołnierski lepszy i 
bardziej wyrobiony, niż szeregowcy armji, ma- 
rynarze wykazali największą bestjalskość. An- 
tor, jak się zdaje, po raz pierwszy w naszem 
piśmiennictwie, poświęconem dziejom przewio- 
tu bolszewickiegow Rosji, zarysowuje stosunki 
wewnętrzne, panujące niegdyś w flocie rosyj- 
skiej i niezwykle sprzyjające nagromadzeniu 
nienawiści społecznej i politycznej. 

Po przeczytaniu książeczki A. Cwaliny 
jasnem się staje, iż wybuch był nieunikniony i 
że najstraszliwsze formy walki rewolucyjnej 
muszą się zaznaczyć właśnie na terenie floty. 

Książeczka jest warta uwagi. Autora mo- 
żna prosić o dalsze, któreby zarysowały nie- 
tylko okres rewolucji rosyjskiej, ale i dzieje 
powrotu Autora do kraju i go wspomnienia, 
związane z pierwszym okresem powstawania 
polskiej floty. 

KALENDARZ PŁYWAKA. — Przypadkowo 
dzięki uprzejmości jednego z członków zarzą- 
du K. S. „Legja*, miałem możność zapoznać 
się z nowem wydawnictwem, sportowem pt. 
„Kalendarz Pływaka*; wydał go oficjalnie O- 
kręg Warszawski. 

Opracowany przez .kpt. okręgu p. Romana 
Hrehorowicza ujawnia duże wyczucie rzeczy 
najpotrzebniejszych dla pływaka - zawodnika. 

Na szczególne podkreślenie i uwagę zasłu 
gują umieszczone na początku „przykazania”. 
Zdradzają one żywy kontakt piszącego ze spor 
tem z jednej strony, z drugiej zaś wprowadza 
ja do sportu czynnik wychowawczy, tak pow- 
szechnie, jeżeli chodzi o życie sportowe, zanie- 
dbywany i niedoceniany. 

Są jednak i drobne usterki, które mie da- 
dzą się wytłumaczyć szczupłością wydawnict- 
twa. 

Jeżeli się umieściło przepisy gry 
wodną, to bezwzględnie należało ur 
ciąg chociażby regulaminu, który każ 
tujący znać powinien. 

1 jeszcze jedno: dobrze byłoby zaznaczyć, 
kto z Polaków jest sędzią międzynarodowymi. 
Wiemy przecież, że np. E. Deutsch ! T. Sema 
deni niejednokrotnie sędziowali na zawodach 
międzynarodowych. 

Całość jednak przedstawia się bardzo 
jąco i poważnie. Szereg cennych intormacyj i 
tablic napewno niejednokrotnie okaże cenne u- 
sługi amatorom sportu pływackiego. 

Przypuszczać należy, że przykład p. R. Hre 
hkorowicza da impuls działaczom na inych tere 
nach sportowych do zredagowania tego rodza- 
ju kalendarzyków. (L). 

Popierajcie L. O. P. P. 
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kami palców obrączki na jego ręce. — 
Przecież niie widziałam ciebie bez tego! 
Czy nie chciałbyś, żebym zobaczyła cie- 
bie takim, jakim byłeś pierwej? Ё 

Te słowa wnosiły nową, uczuciową 
nutę do ich stosunku. Fala szczęścia spły 
nęła na Nortona na myśl o tem, że Mar- 
jetta interesuje się jego przeszłością i lc- 
sent. 8 i 

On sam z trudnością wyobrażał sic- 
bie bez kajdanów, przywykł już do zim- 
nego dotknięcia stali i do zgrzytu łań- 
cucha. Przez dziwny upór, czy dumę, nic 

próbował pozbyć się hańbiącego znaku, 
po odzyskaniu wolności 

Zaczął swą opowieść głosem suchym 

i obojętnym tak, jakby to nie o niego 

chodziło. Usiłował zapanować nad wzru- 

szeniem, które budziła w nim obecność 

Marietty. Wiedział, że jeżeli się zdradzi, 

życie na wyspie stanie się niemożliwe. 

Śmiertelna nienawiść pomiędzy nim i pa- 
laczem wybuchnie, jak pożar. Ze wzglę- 
du na Mariettę nie można było dopuścić 
do tego! 

— Nie zrobiłem tego, o co mnie 0- 
skarżono, — mówił Norton, — ale popeł- 
niłem błąd uciekając. Trzeba było zostać 

i bronić się. Ale okoliczności były tego 

rodzaju, że nie miałem nadziei na obro- 

nę. Nie żałuję tego, co się stało i nie mia- 

łem wyrzutów sumienia. Tem człowiek 
był potworem, znęcał się nad żoną i do- 

prowadził ją do nozpaczy. Była ona niesz 

częśliwą ofiarą od dńia ślubu. Pracowa- 

łem jako urzędnik w jego biurze, Widy- 

wałem ją tam często, gdy przyjeżdżała 

blada i zapłakana, własnem autem. Za- 
nim dowiedziałem się czegokolwiek o ich 
życiu, byłem już gotów dać mu porząd: 
ną nauczękę i stanąć w jej obronie. Była 

to głupia rycerskość, nic więcej! Ale nie 

mogłem patrzeć, jak ona kuliła się ze 

strachu, gdy mąż zbliżał się do niej. Du- 

sza zamiera w człowieku, kiedy się widzi 

kobietę tak poniżaną i krzywdzoną! Wy- 

wiązało się pomiędzy nami: coś w. rodza- 

ju przyjaźni. Zacząłem bywać w ich do- 

Myślę teraz, że on szpiiegował nas. 

drsżę było to, że on do tego stopnia 
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„MILCZĄCY WRÓG 

       

„BIAŁY MUSTAN 

Giełda warszawska 
Z DNA 13 LIPCA 
Waluty i dewizy 

Belgja 124,75 — 125.06 — 124.44. 
Holandja 360.90 — 361,80 — 360.00. 
Londyn 29.80 — 29.90 — 29.65. 
Nowy York 6.20 — 6.24 — 6.16. 
Nowy York kabel 6.23 — 6.27 — 6.19. 
Paryż 35.01 — 35.10 — 34.92. 
Praga 26.53 — 26.59 — 26.47. 
Sztokholm 153,85 — 154.60 — 153.10. 
Szwajcarja 173,25 — 173,68 — 172,82. 
Włochy 47.55 — 47,78 — 47,32. 
Berlin w obr. pryw. 213.40. 
Tendencja niejednolita. 

Papiery procentowe 
pożyczka budowlana 38.65. 

proc. inwest. seryjna 109,75. 
5 proc. konwers. 44. 
5 proc. kolej. 40. 
6 proc. dolar. 57,50 — 59 — 
Dolarówka 46.25 — 46. 
7 proc. stabil. 48,25 — 48,75 — 48,50. 
4.5 proc. L. Z. ziemskie 40. 
8 proc. warszawskie 42,13 — 42,25. 
Tendencja dla pożyczek niejednolita, 

listów przeważnie mocniejsza. 

Akcje 
Bank Polski 82 — 82,25. 
Lilpop 13 — 12.25. 
Ostrowiec 10.75 — 10.95 — 10.75. 
Haberbusch 49,50 — 50. 
Kijewski 17. 
Tend. przeważnie mocniejsza. 

Pożyczki polskie w N. Yorku 
Dillonowska 67.34. 
Stabilizacyjna 67.50. 
Warszawska 43.50. 
Dolar w obr. pryw. 6.14 — 6.15. 
Rubel złoty 4.90. 

Radje wileńskie 
PIĄTEK, dnia 14 lipca. 

17,00: Sygnał czasu i pieśń. 7,05: Gimnas- 
tyka. 7,20: Płyty. 7,25: Dziennik poranny. 
735: Płyty. T,52: Chwlka gosp. dom. 11,57: 
Sygnał czasu i hejnał. 12,05: Płyty. 12,25: Pra- 
sa i komunikaty. 12,35: Płyty. 12,55: Dziennik 
południowy. 14,50: Program dzienny. 14,55: 
Opera francuska (płyty). 15,35: Kom. gosp. 
15,50: Utwory Griega (płyty). 16,00: Trans. 
koncertu. 17,00: Mała skrzyneczka. 17,15: Kon- 
cert solistów. 18,15: Odczyt „Budujemy paro- 
wozy”. 18,50: Muzyka taneczna (płyty). 19,10: 

4 Rozmaitości. 19,20: Ze spraw litewskich — j30- 

  

proc. 

dla 

      

   
gadanka. 19,35: Program na sobotę. 19,50: 

Na widnokręgu. 19. Przerwa. 20,00: Uro- 

czyste recytacje z ok. święta narodowego Fran 
  

cji. 20,50: Dziennik wiecz. 21,00: Dokąd jechać 

na niedzielę? 21,10: 'd. c. audycji. 22,20: Muzy- ny salon i taras, bibljo- 

Wiad. sport. 22,35: Komunik. 

  

    

450 I. P. 
(My Wodnej 
do wykorzystania 

mai. |ANÓWAKÓW 

  

złamał jej wolę, że nie miała odwagi w 
niczem mu się sprzeciwić. Była ona z na- 
tury kobietą nieśmiałą i bierną. Robiła 
wrażenie zakonnicy z tą swoją bladą twa 
rzyczką i jasnemi włosami, które tworzy- 
ły rodzaj aureoli nad jej głową... 

Zamilkł, i długo patrzał ma daleką 
linję horyzontu. Wreszcie oczy jego po- 
wróciły do Marietty i ciągnął dalej swe 

opowiadanie, mniej suchym głosem: | 

— Pewnego wileczoru wezwała mnie 

do siebie. Sama otworzyła mi drzwi i ci- 

cho wprowadziła do salonu. Drżała cała 

ze wzruszenia i strachu; przykładając co 

chwiła palec do ust, dawała mi znaki 

milczenia. : 
-— Zaczęła mówić cichutko, że nie 

ma nikogo prócz mnie, komuby mogia 

zauiać. Na stołiku leżały rozmaite klej- 

noty. Mąż jej zbierał z upodobaniem pię- 

kne, artystyczne, staroświeckie klejnoty 

ze złota i drogich kamieni. Ale nie daro- 

wywał ich żonie. Ona zaś wyszła zamąż 

dla bogastwa i spotkało ją rozczarowa” 

nie! 
Marietta słuchała z 

przerywając opowiadania. | 3 

— Oznajmita mi, že nie jest w stanie 

znosić dłużej tej męki i postanowiła u- 

ciec od męża. W tym celu musiała zdo- 

być pieniądze. Błagała mnie więc, żebym 

zastawił klejnoty, lub sprzedał je, sto- 

wem mogłem z niemi robić, co mi się 

podobało, bylebym dostarczył jej kilka- 

set funtów wzamian. Wiedziała, że ja 

sam nie miałem pieniędzy. W końcu roz- 

płakała się gorzko. Właśnie objąłem ją 

ramieniem ii próbowałem uspokoić, kiedy 

wszedł jej mąż. Była to widocznie pułap- 

ka, bo żóna myślała, że on wyjechał na 

dwa dni z miasta. Rzucił się ku nam z 

przekleństwami i wyzwiskami, naturalnie 

nazwał mnie złodziejem. Nie mogę za- 

przeczyć, że wszystkie pozory przema- 

wiały przeciw nam. A jednak nie byłem 

nigdy w najmniejszej mierze zakochany 

w niej. Może dlatego właśnie odważyła 

się zaufać mi. Nienawidziłem go za ta, 

że uczynił z niej niewolnicę. Niiema, we” 

dług mnie, nic podlejszego, jak złamać 

przejęciem, nie 

  

g piel, auto, dojazd z Ba- 

IR ny 3,50, 4 1 450 w za- 

  

          

6% 2) Fascynujący lilm z = 
#' 

życia Indjan p: t. i 

Niewidzi: medotąd sceny ze szcze» zeń 
pów Indjan! Egzotyczny film ten orzeźwiający 
odznacza się wyjątkowem ujęciem chiód 

ŻĄDBAJCHE 
wę wszystkich aptekach 

składach aptecznych znaze 

środka od edcisków 

Prow. A. PAKA. 
KET AST REDZIE BID DIN 

| MA POPŁAWACH 

parcele do sprzedania 
Tanio. Ziemia ogrodowa przy ul. Snbocz, — 
Szska Kępa, Popławskiej i iv. — Iaformacje: 
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DOKTOR 

Biumowicz TU 
Choroby skėrne, wene- BUCHALTER - BULAX 
ryczne i moczopłciowe. SISTA ze znajomością 
WIELKA 21 — tel. 921 buchalterji hadi, grze- 

od 9—1 i 3—7 mysł. - fabrycznej, rał- 
М НО2 nej przyjmie pracę za 

-- minimalnem wynagr. w 
Maža AAA AA AAA" Wilnie lub na prowincji 

Lokale Wiłno, Garbarska 17 - 
10. 

2 POKOJE 

  

  

  

STUDENT 
udzieli pomocy w iau- 

ze wszelkiemi WYgO- ce pz imie elki 
dami — niekrępującem ;,,. a GE ŻE się 
wejściem, z pięknym w omanie — Chetnie“ 
balkonew, umeblowane 
do wynajęcia. — UI. 
Bskszta 14 m. 4. 

na wieś. Zgłoszenia — 
pod: Wilno, ui. Zamke 
wa nr 5 (sklep owoce- 
wy). Fr. Krymski. 

UDAAŁDAAAAAAAA DKA 
= Byty urzedali 

Letniska pocztowy, pisze na me- 
w=wępyryywTywYvwweww Szynie poszzaknie pe. 
_____ sady biurowej eksged- 

jenta lub innej. Oferty 

  

LETNISKO 
PE NS JO NAT do Redskcji „Słowo, 
Lvs, rzeka, „djo, sporty POd „Młody* 

Dsrci* e. Wesoło i tania m m m m 

Dowiedzieć się — ul. _ JAKIEJKOŁWAEK 
Zarzecze 16 — 17 pracy poszukuje cx 

   _____ —__ wiek uczciwy, prać 

PENSJONA IV, Samotny, połecgaz 

w _Andrzejkowie nad Przez osoby znane. — 

Świtezią Wandy Kul- Werkowska 30 m. t Ka 
wieć - Frydrychowej. ZIMIerz Kirjacki. 

Pokoje słoneczne wspól 

teka, pianino, kuchnia 
wiejska, posiłek 4 razy 
dziennie. Doskonała ką- 

Patronat Więzienny 
w Wilnie zwraca się 
do ludzi dobrej woli z 
gorącą prośbą o stare 
ubranie i bieliznę dle 
b. więżniów i ich co- 
dzin. Ofiary prosimy 
skierowywač ua nl. 3 go 
Maja — gmach Sędu 
Grodzkiego, parier, go- 
kój Nr 15. — 

— 
W niedzieię 

brzegu że: 

  

ranowicz lub Nowo- 
gródka autobusem. Ce- 

leźności od pokoju. — 
Poczta Walówka koło 
Nowogrėdka  Andrzej- 
kowo. 

  

Pianistka, 
dobry pedzgog. Prag- 
nęłsby udzielać lekcji 
muzyki lab też podjąć 
się innej pracy, Łaska- 
we zgłoszenia adreso- 
wać proszę: Warszawa, 
Sienna 28 m. 22 Kszi- 
miera Kałnżyńska. 

  

9 lipca 
„aioia Trockiego zostz- 
wiono letni płaszcz ga- 
bardinowy. — Zuałszcę 
upraszam 0 zwrot lab 
powiadomić do Redakcji, 

    

duszę kobiety, nawet najmniej wartej... 
Słysząc jej rozpaczliwe łkania, na jego 
widok... straciłem głowę. Uderzyłem ge 
raz tylko, ałe on upadł odrazu, uderzając 
się głową o kominek. 

Norton: przerwał i spojrzał badawcze 

na Mariettę, szukając w jej twarzy wy- 
roku. NOE 

Ale ją w tem wszystkiem najwięcej u- 
derzył idealizm Nortona. Spotykała w ży- 
ciu wielu ludzi, których szanowała, ale 
żaden nie był podobny do tego człowie- 
ka z kajdankami. Cóż stąd, że tamta ko- 
biieta musiała być tym typem słabych, u- 
roczych istot, przed których błagałnem 

spojrzeniem nie ostoi się żaden mężczy- 

zna!. Ważnem było to, że Nortona obu- 

rzała tak gorąco myśl o poniżeniu i upo- 
korzeniu kobiety. 

-— (Cóż było dalej? — zapytała. 

— Miałem wrażenie, że zabiłem 30. 

Dziwne uczucie ogarnia, gdy się patrzy 

na człowieka nieżywego... niew mija 
momentalnie. Wydaje się, że się go nie- 
chcący obraziło i ma się jedno tylko pra- 
gnienie, aby obudził się i przebaczył !.-- 
Okazało się później, że nie zabiłem go 

Wyzdrowiał.. Pewnego dnia ona znowa 

zatelefonowała do mnie; naturałnie nie 

pracowałem już u niego. Zawiadamiała 

mnie, że mąż podaje mnie do sądu, o- 

skarżając o kradzież i usiłowanie mor- 

derstwa. Oskarżenie dotyczyło tylka 

mnie. 
— Jakże on mógł to zrobić, — przer- 

wała Marietta, — ona musiała na sądzie 

zaświadczyć, że nie jesteś winien! 
— Nie znasz jej! Ona nie chciała wy- 

stąpić w mojej obronie, a raczej mie mia- 

ła odwagi! Powiedziata, že nie može po- 

święcać dla mnie swojej dobrej sławy, że 

musii liczyć się z tem, że materjalnie za- 

leży od męża! 
Uciekłem, zanim wydano nakaz esz 

towania mnie. Szczęśliwie dotarłem de 

HKong-Kongu, ale tam złapali mnie i ode- 

słali do Londynu. Wtedy właśnie... zmie- 

szał się i dodał z uśmiechem: — spotka- 
liśmy się na okręcie! 

D. C. N. 

w/z Witold Tatarzytwki 
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