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

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 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N.-ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch* l 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie Z-ej i 

-- ul. Ratuszowa — Księgarnia Jažwinskiego. 

DRUJA — Kowkin. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 

PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski 

POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkołnej. 

STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“ 
SŁONIM -— Księgarnia |. Ryppa uł. Mickiewicza 10. 
SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 
ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin — Riuro gazetowe ul. 
SZARKGWSZCZYZNA, M. Mindel, skład ajite sy 
WOŁOŻYN — 

PODBRODZIE — ul. Wileńska 15 T. Gurwicz 

Liberman, Kiosk gazetowy 
WARSZAWA — Kiosk Księg. KoŁ „Ruch*. 

3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc „drożej. 

  

Budujmy kolej Ooropojewo-Liia  Hgtrząsająca katastrofa samolotu litewskiego 
„Lithuanica“ rozbita się w Brandenburoji. — Obaj lotnicy zabici 

nadesłane nam 

interesu- 

Chętnie umieszczamy 

przez p. inž. J. Zgierskiego 

jące i rzeczowe uwagi na temat ko- 

nieczności poważnego zastanowienia 

się już dziś nad sprawą kolei Woro- 

pajewo — Lida. Przypuszczamy, że 

głos p. inż. Zgierskiego zbudzi echa 

i wywoła tak pożądaną wymianę 

myśli na poruszony temat. 

A więc została w końcu roku zeszłe- 

go otwarta linja kolejowa Woropajewo 

— Druja — i... na tem koniec. 

Na całym terenie Województwa Wi- 

lenskiego na całym obszarze Wileńszczy 

zny, nie mamy obecnie w budowie ani je- 

dnego kilometra kolei. A tymczasem — 

wiadome jest, że b. zabór rosyjski jest 

jak najskąpiej wyposażony w sieć kole-- 

jowa, i gdy na 100 klm. kwadr. wypada 

naprz, z Poznańskiem do 10,5 klm. dróg 

żelaznych, nawet dla b. Galicji — 5.5 

klm., to dla Wileńszczyzny cyfra ta sta- 

nowi załedwie 2,66 klm. (jeżeli nie liczyć 

wązkotorowca). A elementarną prawdą 

jest, że rozwój gospodarczy każdego pań 

stwa, każdego kraju, każdej dzielnicy, 

jest uzależniony przedewszystkiem od 

środków komunikacyjnych. 

Mogą powiedzieć — a cóż wy, w tej 

waszej Wileńszcyźnie, po tych waszych 

kolejach wozić będziecie? 

Takie stawianie kwestji, które nieste- 

ty tak często daje się słyszeć, jest jednak 

że nadzwyczaj wązkiem i ciasnem uję- 

ciem sprawy. A więc przedewszystkiem 

obecna sytuacja nie może być mierni- 

kiem i drogowskazem: dziś i na pryn- 

cypalnych linjach panuje pustkowie, lecz 

wszak to nie stan wieczny; nastąpi oży- 

wienie, zatętni żywiej puls życia gospo- 

darczego, a my zaczniemy wówczas psy 

karmić, gdy trzeba będzie jechać na po- 

lowanie. 

Dziś — przy bezrobociu, przy niz- 

kim poziomie cen jest najlepsza dogod- 

ność, najlepsza konjunktura, by się za- 

wczasu szykować do czasów siedmiu 

krów tłustych. To jest jedno. 

Jeżeli dziś uznajemy za możliwe bu- 

dowanie naprz. linji Kraków — Miechów, 

która o ile nam jest wiadome, ma na ce- 

lu przedewszystkiem tylko skrócenie od- 

ległości pomiędzy Warszawą, a Krako- 

wem, — co mogłoby być traktowane 

przy naszej biedocie, jako luksus, — to 

tem bardziej możemy mówić o wyposa- 

żeniu naszej dzielnicy w nowe linje kole 

jowe. 

Drugim, ignorowanym zazwyczaj czyn 

nikiem, jest to, że w miejscowościach 

mniej uprzemysłowionych, mniej gospo” 

darczo intensywnych, koleje noszą cha- 

rakter pionerski, — dopiero zaopatrze- 
nie tej miejscowości w merw życiowy — 
środki komunikacyjne, — pobudza ją do 
życia, wywołuje rozwój gospodarstwa, 

inicjatywy „miejscowej i wykorzystania 

miejscowych możliwości i w rezultacie 

przyczynia się do podniesienia dobroby- 

tu danej dzielnicy i całego państwa. 

Wreszcie — punkt nie pośredniej wa 

gi — to znaczenie ogólnopaństwowe 

związania mocniejszemi wiązami z ma- 

cierzą tych oddałonych, tych upośledzo- 

nych naszych „kresów*, przybliżenie ich 

do centrów kultury, zespolenie i zcemen 

towanie z resztą państwa. Jeżeli mamy 

mówić o potrzebnych nam nowych szla- 
kach, o nowych arterjach, — to tako- 

wych dużoby się dało naliczyć, w ten lub 
inny sposób uzasadnionych i umotywo- 
wanych. Sprawę tę omówimy przy $ро- 

sobności obszerniej, obecnie chcielibyś- 

my zwrócić uwagę na arterję, na którą 
już wskazywała i Rada Wojewódzka, 
co jest jeszcze jednym dowodem więcej, 

jak ta sprawa jest dojrzałą. jest to dal- 

szy logiczny ciąg wybudowanej obecnie 

linji Woropajewo — Druja, ten ciąg, bez 
którego i tamta linja nie osiąga całko- 

witego swego kształtu, znaczenia i wy- 

kończenia, — mianowicie kierunek Wo- 

ropajewo — Lida. 

Jeżeli rzucimy okiem na mapę Wileń- 

szcyzny, zobaczymy dwie linje kolejowe, 

biegnące na północ równolegle do siebie, 
tuż przy samych granicach. Między nie- 

mi pusty pas o szerkości 100 — 120 ki- 

lometrów, w-znacznej swej części pozba- 

wiony łączności ze światem, znajdujący 

się poza nawiasem życia gospodarczego. 

Jest się nad czem zastanowić i po- 

myśleć o usunięciu takiego stanu. — Po- 

mijając względy gospodarcze, jest to po- 

łać pięknego kraju, z największem jezio- 

rem w Polsce — Narocz, które mogłoby 

być udostępnione dła szerszej publicz- 

ności, na brzegach jego znajdującej tyle 

możliwosci wypoczynkowych i rozryw- 

kowych. A już niedaleko -od niego, dalej 

na północ, zaczyna się pas pojezierza, 

obfitującego w tak urozmaicone i malo- 

wnicze widoki. 

Do tego, co powiedziano wyżej, o li- 

nji Lida — Woropajewo — Druja, docho 

dzi jeszcze jedna okoliczność. Jak wiado- 

mo, Druja leży nad rzeką Dźwiną, na 

samej granicy polsko-łotewskiej i 'w 12-u 

kilometrach dalej na północ — po stro- 

nie łotewskiej — przechodzi linja kole- 

jowa, idąca do Dyneburga i Rygi. Bu- 

dując most przez Dźwinę, moglibyśmy, 

w porozumieniu z Łotwą, uzyskać drugie 

połączenie kolejowe z tem państwem, i 

tem większe znaczenie mogłaby uzyskać 

linja Lida — Druja, jako linja tranzyto- 

wa. 

Wreszcie, jak już o tem była wzimian 

ka na łamach „Słowa* (16-IX 1928 r. 

Nr. 213), projektowało się, w związku 

z linją Druja — Woropajewo — (ewen- 

tualnie Lida) wybudowanie w Drui poz 

tu rzecznego na Dziśnie, połączonego z 

koleją. Od 1928 roku nic również nie 

słyszymy i 0 tym pięknym projekcie. 

Nie mówimy, żeby dziś, 

rozpocząć roboty. Lecz czemu dziś je- 

szcze nie pomyśleć, żeby już rozpocząć 

studja, zdjęcia planów, prace przygoto- 

wacze, Opracowanie programów. Mamy 

jeszcze tu, wśród siebie, ludzi, którzy 

wybudowali kolej Woropajewo — Dru- 

ja, którzy znają tutejsze warunki, tutej- 

sze tereny i bardziej, niż kto inny, są 

powołani rzecz tę zrealizować, i póki 

oni tu są — nałeży ich wiedzę i umiejęt 

ność wykorzystać. 

Oby więc t. zw. „czynniki miarodaj- 

ne“, od których to zależy, sprawę z za- 

stanowieniem szybko rozpatrzyły i rych 

łą decyzję powzięły. 

Inž. J. Zgierski. 
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Konferencja federacji Żydów 
polskich w Angiji 

LONDYN. PAT. — W dniu wezoraj- 
szym odbyła się 'w Londynie konferencja 
Federacji żydów: Polskich w Wielkiej Bry- 
tanji, ma której obecny był ambasador 
Rzeczypospolitej Skimmunt. В 

Konferencja ta zwołana została celem 
ściślejszego zespolenia się wszystkich to- 
wasrzystw i organizacyj żydów polskich w 
Wielkiej Brytanji. Zastanawiamo się nad 
metodami! solidamej akcji! z orgamizacja- 
mi żydówi w innych. krajach dla miesienia 
pomocy żydom-ofiarsom prześladowań mie- 
mieckiich i: dla rozważenia akcji samoobro 
my od: prześladowań ze stromy hitlerowców 
miemieckich. 

Zebmaniie zagaił prezydenit (Wszech- 
światowej Organizacji Sjomistycznej i! ho- 
nonrowy przewodniczący Federacji Polskich 
Żydów. w: Wielkiej Brytaniji Nischam So- 
ikołow, który wi przemólslieniiu  inaugura- 
cyjnem podkreślił, że Polska migdy mie 
splamiła: swej historji. żadnemi aktami u- 
suwamia: żydów z kraju polskiego. Stwiier- 
dzając skuteczność akcji obronnej swych 
obywateli przez władze polskie, mówca 
podkreśla, że żaden bojkot żydółs w: Niem 
czech mie pomógł i że jedyniie skuteczna 
może być interwenaja inhniych rządów. 

Min. Skirmumt, dziękując zgromadzo- 
mym та specjalną owację pod jego adre- 
sem, podkreślił majlepszą wolę rządu pol- 
skiegio wiobec obyiwateli-żydów i stwier- 

dził, że zarówino rząd, jak i społeczeństwo 
polskie gotolsie są jak miajskuteczniej po- 
magać tym, którzy w związku z prześla- 
dowaniialmii cierpią nędzę i miedolę. 

IW! konferencji powyższej brało udział 
olkoło 300 delegatów z csłej Wielkiej Bry- 
tiainiji. 

Proces Centrolewu 
„WARSZAMWA, PAT, — W idniu wezo- 

rajszym. w procesie Liebermana i innych 
przywódców  Centrolewu, toczącym się 
przed Sądem Apelacyjnym, przemawiali 
wi dalszym ciągu obrońcy. oskarżonych @- 
idwolkait Bancikowski, Szumański į Leon 
Berenson. 

zaraz, juž | 

BERLIN PAT. — Dziš rano litewscy 
lotnicy, o których przez czas dłuższy 
brak było wszelkiej wiadomości, ulegli 
katastrofie pod Soldin (Myśliborz, w 
Brandenburgji w regencji frankiurckiej). 
Aparat „Lithuanica“ spadi na las sosno- 
wy i rozbił się. 

PIERWSZĄ WIADOMOŚĆ 

BERLIN PAT. — Pierwsza wiade- 
mość o katastrofie, jakiej ulegli lotnicy 
litewscy kpt. Darius i por. Stanley Gire 
nas oraz towarzyszący im Wiktor Yes- 
glaitas, nadeszła do Berlina około godz. 
11. Mianowicie poselstwo litewskie w 
Berlinie zostało zawiadomione o znaie- 
zieniu pod Myśliborzem w  Brandenbur- 

  

gii w regencji frankfurckiej trupów 
trzech oficerów litewskich. Katastrofa 
wydarzyła się około godz. 2 nad ranem. 
Po nadejściu do Berlina pierwszej wia- 
domości, udali się riatychmiast na miej- 
sce wypadku przedstawiciele poselstwa 
litewskiego i władz niemieckich. Doko- 
nane na miejscu oględziny stwierdziły 
tożsamość zwłok odnalezionych wśród 
szczątków rozbitego aparatu. 

SZCZEGÓŁY KATASTROFY 

BERLIN PAT. W uzupełnieniu 
szczegółów o katastrofie, jakiej ulegii 
lotnicy litewscy, donoszą: 

Jak można wnosić z zeznań okolicz- 
nych włościan, którzy słyszeli odgłosy 

  

Wiley Post leci dalej 
KRÓLEWIEC PAT. Lotnik Post 

odleciał wczoraj o godz. 6.45 z Krółew- 
ca pomimo ulewnego deszczu. 

POSTA NAD WILEŃSZCZYZNĄ 

NIE ZAUWAŻONO 

WILNO. — W związku ze spodzie- 
wanym przelotem lotnika amerykańskie- 
go Posta nad terenem Wiłeńszczyzny w 
dniu wczorajszym oczekiwano tu dziel- 
nego lotnika, licząc się z możliwością u- 
dzielenia mu niezbędnej pomocy, tembar 
dziej, że dzień wczorajszy przeszedł po: 
znakiem burz. 

Mimo obserwacyj aeroplanu Posta 
tak nad terenem miasta, jak i na tere- 
nie powiatów nie zauważono. 

MOSKWA OCZEKUJE POSTA 

"MOSKWA PAT. — Przez całą noc 
lotnisko w Moskwie było przygotowane 
na przyjęcie Posta. Ustawiono olbrzymie 
reflektory, oświetlające teren lądowania. 
Radjostacja usiłowała nawiązać kontakt 
z lotnikiem w celu podania mu obserwa- 

cyj meteorologicznych, jednak bezskute- 
cznie. Dotychczas nie dostrzeżono Po- 
sta nad terytorjum sowieckiem. 

MOSKWA PAT. — Wiley Post wy- 
lądował w Moskwie o godz. 14.20 wed- 
ług czasu moskiewskiego. 

WYWIAD DZIENNIKARZY 
W MOSKWIE 

MOSKWA PAT. — Lotnik amerykański 
Post w rozmowie z. dziennikarzami po przyby 
ciu do Moskwy oświadczył, że nie jest wcale 
znużony, czuje się świetnie i po dwugodzin- 
nym postoju zamierza udać się w dalszą dro- 
gę w kierunku Nowosybirska. 

W drodze z Królewca Post zboczył w kie- 
runku Witebska. Lądowanie w Królewcu lot- 
nik tłumaczy nieznacznym defektem aparatu о- 

, raz utratą orjentacji, Lekarz, który zbadał Po- 
sta, niezwłocznie po wylądowaniu, stwierdził, 
że stan lotnika jest najzupełniej zadawalaia- 
cy. Pewne zmeczenie i przeczulenie wykazy- 
wało jedynie jedno oko lotnika, na które le- 
karz przyłożył kompres. O godz. 17,12 wed- 
ług czasu moskiewskiego, Post wystartował w 
dalszą drogę, żegnany przez licznie zgromadzo 
nych na lotnisku dziennikarzy i lotników so- 
wieckich oraz pracowników cywilnej powietrz- 
nej fłoty sowieckiej. 

  

Wizyta Hendersona w Berlinie 
BERLIN PAT. — Dziś rano przybył 

z Rzymu do Berlina przewodniczący kon 
ierencji rozbrojeniowej Henderson. 
Przed południem Henderson złożył oii- 
cjaną wizytę ministrowi spraw zagrani- 
cznych von Neurathowi, po południu zaś 
rozpoczęła się między Hendersonem a 
Neurathem konferencja, w której uczest- 
niczyli również minister Reichswehry 
Blomberg i ambasador Nadolny. 

Prasa niemiecka wita Hendersona, 
zapewniając, że prezydent  konierencji 
liczyć może na przyjaźń ze strony Nie- 
miec. —Dzienniki w tonie kurtuazyjnym 
przypominają, że Henderson oddał Niem 
com wielką przysługę, wycofując jako 

minister spraw zagranicznych w roku 
1929 angielską załogę okupacyjną z Nad 
renji, co było wstępem do ewakuacji te- 
renów okupowanych. 

Powodzenie rokowań, prowadzonych 
kolejno we wszystkich stolicach europej- 
skich, — pisze „Boersen Zeitung* —za- 
leżeć będzie od tego, czy Francja porzu 
ci swe negatywne stanowisko wobec roz 
brojenia.. „Vossische Zeitung“ pisze: — 
Henderson zdaje sobie chyba sprawę z 
tego, że obecne pertraktacje są ostatnią 
szansą konierencji rozbrojeniowej i że 
w razie ich niepowodzenia delegatom ge 
newskim pozostanie tylko stwierdzić cał 
kowite fiasko konierencji. 

  

Groźba powodzi w wojew. krakowskiem 
KRAKÓW PAT. — Stan wody na Wiśle i 

jej dorzeczach, zwłaszcza górskich, jest wyso 
ki, jednak nie grozi bezpoś niebezpie- 
czeństwem. W Krakowie i najbliższej okolicy 
gdzie koryto Wisły jest uregulowane, niebez- 
pieczeństwa powodzi narazie niema. Natomiast 
w górskich rzekach sytuacja jest poważna, 

Stan wody na  Skawie pod Wadowicami 
wynosił w dniu dzisiejszym o godz. 7 114 cm. 
o godz. 9 woda nieco opadła, sytuacja jednak 
jest poważna, gdyż do tej pory nie nadpłyne 
ły wody górskie. 

  

Wisła wzbiera 

W powiecie wadowickim i krakowskimi z 
powodu ulewnych deszczów, jakie miały miej- 
sce w dniu wczorajszym, wystąpiły z brze- 
gów dopływy Skawy i Wisły, zalewając 0- 
koliczne pola i przerywając w niektórych 

miejscach komunikację kołową. Groźna sytua- 
cja jest na Dunajcu pod Nowym Sączem, — 
gdzie od soboty popołudniu woda stale przy- 

W sobotę wieczorem stan wody wynosił 
Se ponad stan normalny, w poniedziałek 

—193 cm.    
W ostatnich dniach, na skutek obfitych iczęstych deszczów, poziom wody na Wiśle 

znacznie się podniósł. 
Na zdjęciu naszem widzimy mieszkańców Pragi, spoglądających na wartko płynącą rze- 

kę z obawą, czy aby nie będzie powodzi. 
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motoru samototu, który najwidoczniej ob 
niżył swój łot, zbłądziwszy z właściwej 
drogi — „Lithuanica“ musiala zawadzič 
skrzydłem o przydrożne drzewo, rozbi- 
jając się doszczętnie. Zwłoki lotników są 
w okropny sposób zmasakrowane i znie 
kształcone do niepoznania. Bezpośred- 
nich świadków katastrofy nie było. 
Trzask rozbijającego się o drzewa samo 
molotu usłyszał pewien włościanin ze 
wsi Kuhdamm. Katastrofa nastąpiła © 
godz. 2 w pobliżu jego zagrody, wobec 
jednak burzliwej pogody i ulewnego de 
szezu włościanin ów dopiero nad raneni 
wyszedł na pole i spostrzegł strzaska- 
ny aparat, z pod którego szczątków wy- 
dobyto trzy trupy. O wypadku niezwłocz 
nie zawiadomiono policję, która przy za 
bitych znalazła dokumenty, stwierdzają- 
ce ich tożsamość. 

BERLIN PAT. — Biuro Woliia dono- 
si, że z pod szczątków samolotu „Lithua 
nica' wydobyto tylko dwa trupy, nie zaś 
— jak błędnie początkowo informowano 
— trzy. Wiktor Yesglaites, który miał 
również uczestniczyć w locie, wycofał 
się w ostatniej chwili z wyprawy i po- 
został w Nowym Yorku. 

KONDOLENCJA POS. WYSOCKIEGO 

BERLIN PAT. — W związku z wia- 
domością o katastrofie lotniczej pod My 
śliborzem w Nowej Marchji, w której 
straciło życie po dokonaniu przelotu 
przez Atlantyk trzech lotników litew - 
skich, poseł Rzeczypospolitej Polskiej w 
Berlinie dr. Wysocki złożył kondolencje 
tutejszemu posłowi litewskiemu p. Szau- 
lisowi. 
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Przyjot lotników sowieckich 
do Warszawy 

WARSZAWA PAT. — jutro we wtorek о- 
koło godz. 11,20 na warszawskiem lotnisku na 
Okęciu oczekiwany jest przylot dwóch samo- 
lotów sowieckich, które biorą udział w locie 
gwiaździstym do Moskwy. 

Załogę jednego samolotu stanowią: dowód 
sa Sił lotniczych ukraińskiego okręgu wojenne 
go Ingaunis oraz obserwator inż. Mienzinow, 
Samołot ten zatrzyma się na krótko we Lwe- 

-„ wie, skąd odleci do Warszawy. Drugi samolot 
którego załogę stanowią: dowódca brygady 
lotniczej Turżański oraz obserwator inż. Paw- 
łow, przybędzie do Warszawy, przelatując nad 
Wilnem, gdzie jednak lądować nie będzie. — 
Oba sarmłoty sowieckie wystartują z Moskwy 
około godz. 4-ej nad m. W drodze powrot 
nej pierwszy z samistotów Krieč będzie do 
M przez Lidę — Witebsk, drugi zaś po 

o lo Moskwy przez Brześć Litewski i Ho 
me 

Mord polityczny w Niemczech 
BERLIN. PAT. — Byly posei narodo- 

wio-socjalistyczniy do sejmu brunświckiego 
dr. Schaeffer został wiczorej przez niewy- 
śledzonych sprawców zastrzelony we 
Firzmkfurcie nad Menem. Sprawcy morcer- 
stwa rzucili następnie trupa na tor kole- 
jowy. Schaeffe w roku 1931 ogłosił rewe- 
lacje o przygotowaiach szturmówek maro- 
dlowo-socjalistycznych do zbrojnego za- 
machu stanu i w związku z tem zost:ł wy- 
kliuezony z parti. 

Centrala komunistyczna 
KROLEWIEC. PAT. Donoszą z 

Tylży o wykryciu komunistyczniej centrali 

szpiegowskiej iw Niemczech i ma; Litfvie i 

aresztowaniu tajniego kurjera. 

Śmierć szwedzkiego „króla 
nart" 

Prasa. stokchojimska donafiosła ostatnio 
o limagicznej śmierci Andersa Ahrmana, 
zwanego „kirėlem: mat“, w. dzikich lasach 
półnodniej Szwecji. Ahrman liczył 80 lat i 
pi swej młodości był jednym z majsłynniej 
szych w. Szwecji myśliwych i narciarzy. 
Niedawno wybrał się on, pomimo silnej 
burzy, łodzią na; rzece Peanl, do małej o- 
sady lepońskiiej. Nagłe uderzenie wichru 
wywróciło łódź i: Ahrman wpadł do wody. 
Widząc to z iwybirzeża, żona, Ahrmaunła po- 
śpieszyła nia pomae mężowi i z innej łodzi 
rzuciła mu linę, za pomocą której wydo- 
stal! się stamzec ne brzeg, 'Ahrmam zdołał 
tylko wymówić parę słów: i zmarł, praw- 
dopodobnie nia atalk венса. 

We wszystkich osadach i namiotach 
Wpońskich północnej Szwecji starzy lu- 
dzie opowiadają dzieciom i winiukom o mie- 
mal legendarnej sile i przygodach „króla 
nami, Przed 50-dciu laty bnał om udział 
w biegach narciarskich, jednym z nejtmud 
niejszych konkursów! w historji! szwedzkie 
go nawcilajstiwia, przebywając dystams 210 
kilometrów: poprzez dzikie okolice Laponji. 
Po ukończeniu biegu Ahmman udał się nia 
mamtsiech do wisii Jlokkmokk, gdzie tańczył 
całą inoc. Nie odpoczywająe ami chwili, za- 
Пойуй znów ramo dwe narty ; przebył 110 
km. až do Pelnraure, 

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

TELEGRAMY 
PREMJER JĘDRZEJEWICZ W GDYNI 

GDYNIA. PAT. — Wezoraj rano pany 
prezes Rady Ministrów. Jędrzejewiez od- 
był inspekcję portu, zwiedził urządzenia: 
portowe i wiadukt przy ul, Pottbowej. Po 
zsłiedzeniu portu od strony lądu p. pre- 
mijer objechał port ma' motorówece. Panu 
premjerowi towarzyszyli minister przemy- 
słu i hamdllu dr. Zawzycki, maczelnik wy- 
dzialu żeglugi Ministerstwa (Przem. i Han- 
dlu Rostkowski, dyrektor urzędu morskie 

go inż. Łęgowski i iblnli. Po połudiniu pam 
premjer i towarzyszące mu osoby udali 
się na statku „Gdańsk na Hel. — 

* POGRZEB OFIAR KATASTROFY 
LOTNICZEJ | 

POZNAŃ. PAT. — Wczoraj odbył się 
w Poznan śp. poruczniika pilota 
Wie i Н il obserts'atora 
Zygmunta Orlowskiego, którzy zginęli 
śmiercią lotników 13 lipca podczas mioc- 
nego lotu ćwiczebnego pod Murowaną Goś- 
Uin. 

PROCES O ZNIEWAŻENIE FLAGI 
NARODOWEJ 

—KRÓLEWSKA HUTA. PAT. — W 
dniu wezorajszym przed sądem grodzkim 
odbyła się rozprawa: przeciwko Pawłowi 

Plonice i Albertqxii Brymdzie, oskarżonym 
o znieważenie flagi narodowej. 

W) dniu święta: morza. obaj osk:rżeni, 
korzysiając z późnej godziny wieczornej, 
zgasili dwie lampy: obok budynku elefktro- 
wmi, a mastępnie zerwali wiszącą na: sły 
pie koło budynku elektrowni flagę maro- 

kitórą rozerłsalii ma dwie części o- 
„jąc ze z płótna tego uszyją sobie 

iznę. W! końcu obaj oskarżeni. podarte 
flagi uwiesili u drzwi: wejściowych 

jednej z restauracyji wi Chorzowie. Świad- 

kiowie tego zajścia  zaixiaidomili' policję, 
która 'avesztowała obu oskarżonych. 

W wyhiku rozprawy sąd skazał ich za 
zmieważenie ffagi na 3 miesiące aresztu i. 

  

   

    

    
    

   

za uszkodzenie cudzej własności po jed | 
nym miesiącu aresztu. 

KATASTROFA SAMOCHODOWA 
NA DRODZE ZGIERZ — ŁóDź 

ŁÓDŹ. PAT. — Na szosie Zgierz — 
Łódź wydarzyła się katalsirofa samocho- 
dowa, w której zginął znamy dział*cz spor 
towy Otto Landeck, założyciel Związku 
Boksewskiego, długoletni prezes tego zw. 
i międzynarodowy sędzia bokserski. 

ZGON MILJONERA ANGIELSKIEGO 

LONDYN, PAT. — Wkzoraj mano zmarł 
tu najbogatszy anagmat żeglugi Wielkiej 
Brytanji sir Johni Ellerman, przeżywszy 
lat 71. Majątek Eliermana wynosił akolo 
30 miljonówi funtów. Jego roczny dochód 
dochodził do miljona fumtóls szterlingów. 
John Ellerman wiódł bardzo skirominiy: ży- 
wot i wydawał zaledwie 4 procent: swych 
rocznych dochodów. Linja żeglugowa, na 
czele której stał Pllermen, posiada flotę, 
złożoną z 220 sitatlków. 

NOWY ZAMACH NA DR STEIDLEGO 

WIEDEŃ. PAT, — „Insbmieker Ztą.* 
donosi, że ma: dyrektora bezpieczeństwa pu 
blicznego w Dyrolu dr. Steidlego dokona- 
mio nowego zamachu ze strony narodowych 
socjalistów. W ogrodzie domu, w którym 
mieszkał Steidle znaleziono i na czas u- 
nieszkodliwiiomo ostro naładowany granat 
ręszny. [Ponadto miewykryci sprawcy prze 
cięli druty 'telefcniiczne, prowadzące do 
mieszkania, 
WIELKI PROCES KOMUNISTYCZNY 

W RUMUNII 
BUKARESZT. PAT. — W! Bukaresz- 

kie rozpoczął się rwielkii proces polityczny 
w sprawie zamieszek komunistycznych, 
które miały miejsce 16 i 17 lutego br., kie- 
dły to mobotniicy warsztatów kiolejowych 
stawili: władzom opór, zajmując warszta- 
ty m okolicy Bukaresztu. Z pośród 108 о- 
skarżonych 23 mie stawiło się ma rozprawę, 
która potrwa. prawdopodobnie około 4 ty- 
godni. Sąd będzie musiał zapoznać się z 
olbrzymim materjałem, zebranym przez 
oskewżenie, oraz iprzesiuchać 405 świiad- 
ków. 

ROZRUCHY W MELILLI 

MBLILLA, PAT. — Wybuchły tu po- 
włażae rozruchy, połączone ze strajkiem 
generalnym. Rozruchy wywołali syndy- 

ikaliści, domagając się wypuszczenia na 
jmolmość swych wsi?ziouyca towarzyszy. 
Grupy strajkujących zmusiły wszystkie 
sklepy. do zamknięcia. Życie zamarło całko 
wicie. Stacja elektryczn: i wodociągi ob- 
sadzone są przez wojsko. Piekarnie są ró- 
mnież zajęte przez wojsko, które wspieka 
chleb. NA ulicach wybuchają co chwila po- 
tyczki pomiędzy strajkującymi a grupą 
bezpieczeństwu. Są ranni. Przepron adzo- 
mo okolo 30 aresztowań. 
WĘGRZY NA PIERWSZEM MIEJSCU 

BUDAIPESZT. PAT, — W niedzielę 
odbyły się w Budapeszcie zawody pływie- 
kie z udziałem polskiego, mistrza Bocheń- 
skiego. Polak startował w, dwóch biegach | 
ma. 100 i 200 m. stylem dotwiolnym. W; bie- 
gu nia 100 m. Szekely (Węgry) zajął 1- 
sze miejsce w czasie 1:01,4 przed swym 
modakiem Meszoelym 1:01,8. Bocheńskii z*- 
ją! dopiero trzecie miejsce w czasie 1:02.4. 
Na 200 m. Węgier Szekely: zrewanżowia! 
się również Polakowi za warszawską po- 
rażkę, zajmując pierwsze miejsce [w' cze- 
gia 2:22,6. Bocheński zajął drugie miejsce 
w cz:sie 2:24,2. 
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SILVA RERUM 
KOBIETY DZIAŁAJĄ... 

Czas (160) porusza sprawę, nowegu 
terenu działalności kobiet. 

Ciekawem zjawiskiem jest „FIDAC'* („Fe- 
deration Interałliśe des anciens Combat s“) 
z krwawego posiewu wojny wynikłe dążenie 
do prawdziwego braterstwa ludów. 

Pierwszy to chyba przykład w historji, że 
dawni towarzysze broni schodzą się po coś 
całkiem innego, niż szukanie odwetu na wrogu, 
lub zbieranie owoców zwycięstwa... 

Charakierystyczną rolę odgrywa w tym 

ruchu organizacja pomocnicza żeńska, założo- 
na w 1925 r. oparta o rodziny żołnierzy aljanc- 
kich i o stowarzyszenia kobiece, które w cza- 
sie Wielkiej Wojny niosły czynną, ofiarną po- 

moc walczącym — oraz te, które zawiązały 

się później dła cełów podobnych. 

Kobiety wszystkich krajów były zawsze, 

z natury swej, gorętszemi od mężczyzn zwolen 

niczkami hasei pokojowych, — „zaś „Fidac“, 

to cos jeszcze innego, niž pocylizm: mniej w 

tem doktryny, a więcej kiełków życia. Tam, 

gdzie rodzi się nowe życie, nie może brakować 

kobiety — ona łatwiej chwyta prądy duchowe 

nadchodzącej epoki, biegnące jakby przez po- 

wietrze tajemnemi drogami... 

W ruchu międzynarodowym na tere- 

nie FIDAC'u kobiety — Polki biorą wy- 

bitny udział tak ze względu na to, że roz> 

porządzają znaczną ilością nierzecię'- 

tnych jednostek, jak i wskutek 'wielkie- 

go wyrobienia i świetnych tradycyj. 

Kobieta polska, ta wierna towarzyszka i 

pomocnica wszystkich pokoleń powstańców, 

— ma w tej sprawie specjalnie wiele. do po- 

wiedzenia. jedynie tylko w Polsce działalność 

wojenna kobiet wybiegała poza samą pracę 

pornocniczą dla armji (szpitale, kantyny, šwie- 

tlice) Legja Kobiet wałczyła chłubnie na iron- 

cie, dziewczęta Iwowskie na równi z mężczyz- 

nami broniły z karabinem w dłoni ojczystego 

grodu — ochotniczki — kurjerki i wywiadow- 
czynie przedzierały się przez linje nieprzyjaciel 

skie, łączące rozdarte niemi części kraju i 

przygosząc wiadomości 0 wiele wartościow - 

sze od „pracy” płatnych szpiegów. Jest to 
zresztą przedłużenie tradycji dawniejszej; wszak 

całemu Światu wiadomo, że powstanie 1863 r. 

mogło tak długo się utrzymać tylko dzięki sil- 
nemu, zorganizowanemu poparciu rzesz kobie- 
cych — zaś w ich wielostronnej ' działalności 

służba kurjerska odgrywała rolę niepoślednią. 

» Prace w FIDAC'u są ujęte w ranty 
ścisłej organizacji. 

Wszystkie stowarzyszenia żeńskie, odpo- 
wiadające wymienionym poprzednio warua- 
kom i założeniom Fidac'u, łączą się w po- 

szczególnych państwach w Sekcje Narodowe. 
Każda taka Sekcja wybiera trzy delegatki do 

Zarządu Głównego (Conseil de Direction) Fi- 
dac'u żeńskiego, mającego swą siedzibę w 

Paryżu. i 
Polski Fidac żeński skupia obecnie 14 sto- 

warzyszeń kobiecych: B. Strzelczyń, b. Druży- 
niaczek, Kurjerek I Brygady, Uczestniczek b. 
Związku Broni, Ligę Kobiet, Związek b. P. O. 
W., Koło Polek, Biały Krzyż, Stow. b. Instru- 
ktorek S. P. i O., Związek b. Pracowniczek 
Y.M.C.A., Rodzinę Wojskową, Stow. Sióstr 
Czerwonego Krzyża, Związek Harcerek, Przy- 
sposobienie Wojskowe Kobiet. Duże znaczenie 
posiada fakt, że na czele tej federacji między- 
stowarzyszeniowej stoi Pani Marszałkowa Ale- 
ksandra Piłsudska, zasłużona  bojownica Nie- 
podległości i niestrudzona działaczka, skupia- 
jaca na sobie zaufanie wielkich rzesz kobie- 
cych. Praca polskiego Fidac'u żeńskiego po- 
dzielona została między poszcezgólne komisje, 

W roku ubiegłym zorganizował polski Fi- 
dac żeński konkurs wśród młodzieży szkolnej 
za najlepsze wypracowanie na temat pokoju. 
Kongres „Fidac Auxiliaire* w Lizbonie przy- 

znał Medal Szkolny Fidac'u za najlepszą z tych 
prac, trzem szkołom polskim, jak się okazało, 

żeńskim. 

Nasze dzielne niewiasty, jak widać, 
nie dają się wyprzedzić przedstawiciel- 
"kom płci pięknej innych narodowości. 
Pracy zaś wszystkie kobiety mają dość. 

W ostatnich czasach poczyna wybijać się 
na czoło tej bogatej działalności właśnie treść 
naszego życia wewnętrznego, serdeczna troska 
© zdrowie moralne i siłę moralną, która jedy- 
nie da nam prawo do godnego udziału w ży- 
ciu świata, Jakże doniosłe znaczenie może mieć 
w takiej akcji wielka solidarna armja kobiet, 
kierowana przedewszystkiem własną intuicją 1 
własnem, czujnem sumieniem! 

Lector. 

Kto wygrał? 
WARSZAWA PAT. — Dziś w czwartym 

dniu ciągnienia IIl kl. 27 Polskiej Państwowej 

Loterji Klasowej giówniejsze wygrane padły 

na numery następujące: 

50 tys. zł. na nr 49230. 

15 tys. zł. — 68753. 

10 tys. zi. 42266 i 109227. 

TEATR 
„JIM I JILL* — KOMEDJA MUZYCZNA 

  

     

      
       

Lot eskadr 
Włoska eskadra hydroplanów pod 

wodzą ministra awjacji gen. Balbo wy- 
lądowała w Chicago. Gigantyczny lot 
mimo niezwykle trudnych warunków at- 
mosferycznych udał się całkowicie, wpia 
tając nowy laur do wieńca sławy lotnic- 
twa włoskiego. Generał Balbo, inicjator 
i dowódca tego raidu, jest dzisiaj bo- 
haterem narodowym we Włoszech i je- 
go popularność można porównać tylko z 
popularnością Mussoliniego. 

Karjera Italo Balbo jest typowo po- 
wojenna. Generał urodził się w 1896 r. 
Jako młody student, gdy wybuchła woj 

  

450 H. P. 
siły wodnej 
do wykorzystania 

ma LAN 
Królewna dolara w Ksią- 

żęcej mitrze 
W Paryżu odbyły się niedawno zaślubiay 

gruzińskiego księcia Mdivani z Amerykanką 
miss Barbarą Hutton. Jest to epilog historji ży 

wo przypominającej niektóre scenarjusze filn:0- 

we, cieszące się wielkiem powodzeniem. 

Bywalcy modnych zagranicznych stacyj kii 

n:atycznych i plaż pamiętają prawdopodobnie 

pojawienie się 5 lat temu w Biarritz prześlicz- 

nej, miodziutkiej panienki, otoczonej rojem 

młodz'eży, starającej się o jej rękę. Przyczyną 

iego niezwykłego powodzenia była nietylko 

piękność dziewczęcia, dużą rolę odgrywała о- 

koliczność, że miss Barbar« jest spadkobierczy 

nią kolosalnej fortuny. Suma, przeznaczona na 

jej drobne wydatki, wynosi obecnie pomimo 

kryzysu i krachów na Wall street, 5 milj. dol. 

rocznie. 

Olbrzymia fortuna obecnej księżnej Mdiva 

ni powstaia z przedsiębiorstw  „Woolwork - 

Nachiasz*. Woolworki są to amerykańskie ba- 

zary, w kiórych najdroższy przedmiot kosztuje 

1G centów. 

Przećwnie, książę Mdivani prócz frapują- 

cej męskiej urody, nie posiada żadnego mająt- 

ku. W Biarritz książę był jednym  ficznych 

wielbicieli młodej miljonerki, która wkrótce — 
znudzona hołdami — wybrała się w podróż do 

Sjamu. 

Z pomiędzy konkurentów pojechał za nią 

jedynie piękny Gruzin, szczerze nią zajęty, — 
Tak się rozpoczęły 5-letnie konkury, zakoń - 

czone zaślubinami, któremi interesował się ca- 

ły Paryż. 

   

  

— DR. M. HAURYŁKIEWICZOWA. Od- 

mładzanie radykalne twarzy. (Usunięcie zmał- 

szczek, operacje kosmetyczne). Wilno, 1933, 

str. 16. 

Któżby nie chciał być wiecznie młodym i 

uroczym? Lecz kto wie, że to nie jest znowuż 

tak wielka sztuka. Autorka fachowo wyjaśnia, 

w jaki sposób można się pozbyć zmarszczek i 

obwisłej skóry. Od tego jest operacja kosme- 
tyczna. Pod włosami robi się cięcie, podciąga 

się obwisłą skórę do góry, zszywa sie i sprawa 

skończona. Szwy są niewidoczne, bo będą przy- 

kryte włosami, operacja nieskomplikov/ana i lek 

ka, skutek momentalny, przyjemność wielka. — 

Słowem każdy, kto tylko życzy sobie, może 

mieć wiecznie młodą twarz!... Ba, gdyoy kai- 
dyl... Bo cóż mają robić łysi, którzy nie mają 

włosów na przykrycie szwów?... 

LETNI 
CLIFFORDA GREYA I GREATREX'A 

  

NEWMANA, — PRZEKŁAD MARJANA HEMARA 

Poprzedzona rozgłosem o fenomenal- 
nem wprost powodzeniu na scenach za- 
granicznych i polskich, zawitała do Wil 
na komedja muzyczna „Jim i Jill“. Uka- 
zała się na deskach Teatru Letniego, a 
nie teatru muzycznego, jakim jest Lutnia, 
choć na początku sezonu właśnie Lutnia 
zapowiadała wystawienie tej sztuki. 

Teatr Letni nie mógł wystawić ko- 
medji własnemi siłami: musiał zaanga- 
żować trzy osoby, powierzając im wyko- 
nanie trzech głównych ról, musiał zorga- 
nizować orkiestrę, balet... 

Coprawda, i Lutnia nie potrafiłaby 
obsadzić wszystkich ról, więc najwłaści- 
wszem wyjściem wydawałaby się spól- 
ka: Letni — Lutnia, co jest niemożliwo- 
ścią ze względu na dokonaną przez na- 
sze teatry separację od stołu i łoża, 
czyli od ścisłej współpracy i magistrac- 
kich subwencyj. 

W okresie obecnego interregnum pe- 
wne niekonsekwencje w rozgraniczaniu 
repertuaru są nieuniknione, ale na przy- 
szłość trzeba będzie jednak dobrze się 
zastanowić, czy sprowadzanie przez Te- 
atr Wielki warszawskich kabaretów, or- 
ganizowanie popisów tanecznych i wy- 
stawianie komedyj muzycznych, nie bę- 
dzie miało cech pewnej nielojalności w 
stosunku do Lutni? 

Wilno pragnęłoby widzieć harmonij- 

ną współpracę obu teatrów, z których 
żaden nie powinien występować w roli 
kopciuszka, już chociażby dlatego, że 
kopciuszkom, jak nas poucza „jim i 
Jil“, nieraz powodzi się zbyt dobrze!.. 

„Jim i Jill“ jest niezawodnie kome- 
dją dobrą. Jest to taka bańka mydla- 
na, która rozczaruje każdego, kto będzie 
szukał treści i absolutnych wartości ar- 
tystycznych tak w tekście literackim, jak 
i w muzyce, — natomiast zadowoli 
tych, którzy szukają rozrywki, którzy są 
spragnieni beztroskiego śmiechu! 

Nie można sobie wyobrazić człowie- 
ka, najbardziej nawet ponurego, lub opa- 
nowanego, któryby ani razu się nie u- 
śmiechnął w teatrze — natomiast bardzo 
łatwo jest wyobrazić sobie śmiech -— 
głośny, nie do powstrzymania, „do łez", 
śmiech, po którym człowiek nieraz py- 
ta siebie samego: — „z czego właściwie 

się šmialem?“... 
Fabuła komedji jest nietylko nieskom 

plikowana, ale wręcz naiwna. Jim 4 jill 
— to kopciuszek i dobra wróżka. Kop- 
ciuszek jest  urodziwym młodzieńcem, 
wróżka — córką miljonera. Jim (M. Wę- 
grzyn), bratanek pantoflarza Lancastera 
(W. 'Neubelt), przechodzi w rodzinie 
wielką poniewierkę ze względu na des- 
potyczne rządy w domu drugiej żony 
Lancastera, lady Lancaster (I. Jasińska), 

SŁ 

y gen. Balbo | 
na, stanął na ochotnika w szeregach ar- 
mji i całą wojnę spędził iw rowach 
strzeleckich. Tam pod gradem pocisków 
zacieśniły się pierwsze węzły przyjaźni 
z dzisiejszym dyktatorem Włoch. Po 
wojnie Balbo kończy uniwersytet i pra 
cuje jednocześnie na polu dziennika:- 
skiem. 

W ciągu tej pracy utrzymuje stały 
kontakt z Mussolinim i wraz z nim jest 
jednym z organizatorów „marszu na 
Rzym”. Dalsza karjera generała potoczy 
ła się gładko. W roku 1923 jest szefem 
milicji faszystowskiej, w rok później pod 
sekretarzem stanu w ministerstwie go- 
spodarki narodowej, a jeszcze po roku 
obejmuje ministerstwo lotnictwa. W każ 
dej dziedzinie gen. Balbo wykazał nie- 
pożytą energję i wielki dar organizacyj- 
ny.. 

Gen. Balbo jest specjalistą, jeżeli 
chodzi o organizację wielkich raidów lot 
niczych. Pod jego osobistem  dowódz- 
twem odbyły się wszystkie wielkie rai- 
dy hydroplanów włoskich dookoła то- 
rza Śródziemnego i morza Czarnego. W 
roku 1930 gen. Balbo na czele eskadry 

owo 

Czy bierny opór będzie zaniechany w Indjach? 
W ubiegłą środę w Poonie zebrał się pod 

przewodnictwem Gandhiego kongres narodo - 
wy, aby naradzić się nad sytuacją, wytworzo 
ną stosowanym od szeregu miesięcy biernym 
oporem wobec władz angielskich. Proklamowa 
nie cywilnego nieposłuszeństwa nastąpiło jesz- 
cze w styczniu ubiegłego roku, po powrocie 
mahatmy z konierencji okragłego stołu, — W 
dwa dni po przyjeździe z Londynu Gandhi zo 
stał aresztowany. Wypuszczono go z więzie- 
nia dopiero 8 maja w związku z głodówką,, ja 
ką urządził celem wymuszenia w ten sposób 
równouprawnienia niższych kast indyjskich. — 

Władze angielskie były w obawie, aby prze- 
dłużająca się głodówka nie przyprawiła Gand- 
hiego o Śmierć, w więzieniu, — dla całości im 
perjum brytyjskiego jest bowiem bezpieczniej, 
by przywódca ruchu narodowego Hindusów 
dokończył swego życia na wolności. 

Hasło nieposłuszeństwa cywilnego przyjęte 
zostało w kraju z entuzjazmem. Zaczął się boj 
kot państwowości brytyjskiej we wszystkich 
dziedzinach przez miljonowe rzesze Hindusów. 
Bojkot bił Anglję przedewszystkiem po kiesze- 
ni, Krajowcy wstrzymywali się od płacenia po 
datków, pracy w urzędach, bojkotowali mono- 
pol solny, towary angielskie itd. —Wzmożone 
uświadoinienie narodowe było powodem, że 
ruch bojkotowy utrzymywał się tak długi sto- 
sunkowo okres Czasu. 

Niemniej jednak z biegiem miesięcy zaczął 

tracić na siłe i skuteczności. Ciągła wałka po 
częła nużyć i wyczerpywać siły szerokich mash 
ludności indyjskiej, Oznaki znużenia stawały 

  

z 12 wodnopłatowców zdobył Atlantyk. 
Raidy gen. Balbo prócz zachwytów 

sportowych i znaczenia propagandowe- 
go dla przemysłu lotniczego Włoch, ma- 
ją, rzecz jasna, doniosłe znaczenie wo- 
jenne. Gen. Balbo jest zdania, że w przy 
szłej wojnie masowe ataki samolotów о- 
degrają decydującą rolę, zasypując gra- 
dem bomb miasta nieprzyjacielskie, 

Raidy włoskich eskadr są niejako za 
krojnemi na olbrzymią skalę manewramii 
tloty powietrznej, które w całej rozciąg- 
łości potwierdzają poglądy gen. Balbo, 
że przestrzeń dla masowych ataków po- 
wietrznych nie będzie stanowiła żadnej 
przeszkody. 

Te same przez się nasuwające się 
wnioski wywołują już dziś zaniepokoje- 
nie i alarmy. Szczególnie w Anglji, któ 
rej flota powietrzna zajmuje piąte miej- 
sce w Europie, lot eskadry gen. Balbo 
wywołał wielkie poruszenie w kołach 
wojskowych. Wielka Brytanja pamięta 
dobrze jeszcze ataki powietrzne w cza - 
sie wielkiej wojny. Były one dziecinną 
igraszką, jeżeli chodzi o obecne Środki 
techniczne lotnictwa. W ciągu całej woj 
ny samoloty i zeppeliny rzuciły na tery 
torjum angielskie 30 tonn bomb, podczas 
gdy obecnie flota powietrzna francuska 

się coraz  widoczniejsze. Wśród przywódców 

narodowego kongresu zaczęło też coraz bar- 

PARYŻ PAT. — Dzisiejsze posiedze 

nie kongresu socjalistycznego odbywaio 

się już przy uczestnictwie nielicznych 

delegatów, z których większość rozje- 

chała się do domu. 
Informacje, jakich udzielają cztonkc- 

wie kongresu o przebiegun obrad komi- 

sji redakcyjnej, są sprzeczne. — Jedni 

twierdzą, że komisja nie powzięła żad- 

nych uchwał, drudzy natomiast, że w 

godzinach 'wieczornych wznowiono pra- 

ce, aby przygotować ostateczne wnioski 

na plentum. Sytuacja na kongresie jest 
zagmatwana. Nikt nie chce przyjąć od- 
powiedzialności wobec mas robotniczych 

ZWARTY TAN IKEETI TUTIS EOS EKO TSO 

Przedłużenie układu przyjaźni 
włoske-rumuńskiej 

RZYM, PAT. — Włosko - rumuński 

układ przyjaźni i współpracy, będący w 

mocy ой dnia 16 iwrześnia 1926 roku, prze- 

z łatwością może rzucić w czasie jedne- dłużomy został wezoraj w drsdze wymia- 

go ataku 300 tonn bomb. my not do dnia 18 stycznia 1934 r. 

Helikopter belgijski 

  

    
W ostatnich dniach lotnictwo belgijskie przystąpiło do prób z nowym helikopterem, skon- 

struowanym przez aerotechnika belgijskiego inż. Florinnę, który startuje w centrum mia- 

sta. dowodżąc pasażerów wprost z miasta do samolotów na lotnisko. 

| Gd Administracji 
Uprzedzamy naszych Sz. $z. Prenumeratorów, że z dniem 

1-go sierpnia r. b. wstrzymamy wysyłkę pisma wszystkim 

zaiegającym do tego dnia w opłacie. 

oraz jej synów z pierwszego małżeństwa: żysera, który może wydobyć z komedji 
Lumlieya (L. Pośpiełowski) i Robbi (Z. to, czego pragnie. 
Elwicki). Zdecydowana wola reżysera jest tem 

Jim ratuje tonącego miljonera Kempa bardziej potrzebna, że humor  komedji 
(St. Janowski), ale na rozkaz lady Lan- jest nam nieco obcy: nie umiemy tak 
caster musi się kryć ze swym pięknym łączyć niemal cyrkowego fikania kozioł- 

  

czynem, aby bohaterem mógł się stać ków na scenie z niesłychanie naiwnym 
Robbi. Uratowany miljoner ma córkę sentymentalizmem, — krzyków i hała- 
Jil (H. Kamińska), Jill ma kuzynkę Mi- sów z szeptem i westchnieniami. Nie 
nerwę, noszącą to Same nazwisko (W. mówiąc już o tem, że sztukę można po- 
Świętochowska). traktować albo bardziej komedjowo, al- 

Jakie powstają qui pro quo, jak się bo bardziej operetkowo. 
wikła akcja i jakie wytwarzają się nie- Režyserja „Jim i Jill“ na scenie te- 
samowite sytuacje, — tego już nikt nie atru Letniego, nie wydaje się zbyt kon- 
potrafi dokładnie opowiedzieć!... Zresztą sekwentną, co szczególnie się zaznacza 
i poco opowiadać, kiedy to wszystko w scenach „operetkowych*, które wyła- 
można zobaczyć na scenie!.. mują się z całości. Wstawki bałetowe 

Akcja toczy się żwawo, wciągając w (co za imponująca para baletowa: p. 
swój wir wielką ilość osób, aż następuje Edita Pfeifer i p. Zenon Leszczewski!).. 
szczęśliwe zakończenie, jak w bajce: tyl- same przez się niesłychanie ciekawe ze 
ko współczesny kopciuszek nie sięga po względu na 'wysoki poziom artystyczny, 
koronę królewską, lecz dostaje 60 mi- jakoś się nie trzymają całości. Zespół, a 
ljonów dolarów!.. (Biedny Jim nie prze- raczej — zespolik girls, ujmujący wdzię- 
czuwał, że dolary tak gwałtownie spad- kiem, nie jest należycie zgrany, co bez- 
ną!...) litośnie podkreśla swemi mistrzowskiemi 

„Jim i Jill“ niezawodnie jest najlep produkcjami tanecznemi znakomita bale- 
szą komedją, jaką zobaczyliśmy w tym ryna E. Pfeifer. Scena na balu, która po- 
sezonie. Zaletą jej jest dobra budowa i* winna oszałamiać barwnością i ruchem, 
równomierne potraktowanie momentów jest dość blada, pomimo, że w niemych 
komicznych literackich i scenicznych: rolach wystąpili rutynowani artyści. Tem 
komedja zawiera wielką ilość etektow- po było mieraz za powolne, nieraz za- 
nych dowcipów, a jeszcze więcej — ko- nadto gorączkowe, — artyści niezaw- 
micznych sytuacyj — nieoczekiwanych, sze czuli się całkiem swobodnie na sce- 
wyjątkowo barwnych, choć, coprawda, nie, — i niedziw: „Jim i Jill“ jest prze- 
nieraz w swej jaskrawości przesadzo cież pewną osobliwością w repertuarze 
nych, a wskutek tego mieco rażących. komedjowym. 
Spółka autorów daje artystom pole do „Jim i Jill“ na scenie wileńskiej jest 
popisu, tem bardziej, że nie krępuje re- atrakcją nietylko dlatego, że jest to ko- 

  

kończenia wałki. W więzieniach angielskich 
przebywało wielu działaczy ruchu narodowego 
uwięzionych w czasie walki cywilnej, — nie 
można było nawet mówić z władzami o ich u- 
wolnieniu przed zakończeniem biernego oporu. 
Starania Gandhiego 0 rozmowę z wicekrólem 
z tego właśnie powodu spełzły na niczen. — 
z łona: większości członków kongresu zaczęły 
podnosić się głosy, że opór trzeba zakończyć. 
„W tej atmosierze zebrał się kongres w Роо- 

nie, Od początku było widoczne, że za prze- 
rwaniem wałki jest większość, ciekawe było, 
jakie stanowisko zajmie Gandhi, tembardziej, 
że groził ewentualny rozłam w kongresie. — 
Gandhi unikał jednak starannie jakichkotwiek 
wynurzeń w tej kwestji, gdy jednak stało się 
jasne, że ewentualna scysja w łonie kongresu 
jest nieuchronna, oświadczył, że zastosuje się 
do uchwały kongresu. Uchwała taka zapadła. 
Kongres panindyjski przeważającą większością 
giosów przyjął rezolucję o zaprzestaniu niepo- 
słuszeństwa cywiłnege, a ostateczne załatwie- 
nie tej sprawy powierzył bezpośrednim roko- 
waniom Gandhiego z wicekrólem, 

Na tej podstawie Gandhi <vystosował tele- 
gram do wicekróla w sprawie rozpoczęcia ro- 
kowań. Trzeba dodać, że mimo uchwały kon- 
gresu bierny opór w terenie nie został jeszcze 
odwołany i rząd angielski stawia jako kardy- 
nalny warunek rozpoczęcia pertraktacyj zlik- 
widowanie akcji cywilnego nieposłuszeństwa. 

GANDHI I WICEKRÓL 

POONA PAT. — Sekretarz wicekróla odpo 
wiedział na drugi telegram Gandhiego, oświad 
czając, że rząd uważa za niemożliwe podejmo 
wanie rokowań, dopóki akcja nieposłuszeń - 

dziej utrwalać się przekonanie o potrzebie zastwa cywiłnego nie została zaniechana. 

Kongres socjalistyczny we Francji 

  

i żaden z mówców dzisiejszego zebrania 
nie występował z konkretnemi wnioska- 
mi. 

PARYŻ PAT. — Według ostatnich 
iniormacyj, komisja redakcyjna kongresu 
socjalistycznego, która postanowiła na 
nocnem posiedzeniu nie składać plenum 
żadnych wniosków, dotyczących kwestyj 
zasadniczych nieporozumień, — dzielą- 
cych uczestników obrad, — na popołu- 
dniowem posiedzeniu zmieniła swą decy 
zję, uznając konieczność zajęcia stano- 
wiska przez kongres w tej sprawie. — 
Mimo to, że nie jest wiadomy ostatecz- 
ny tekst uchwały, pewne jest, że uchwa 
ła zawierać będzie potępienie stanowis- 
ka 'większości klubu parlamentarnego.— 
Również i Renaudel miał złożyć oświad 
czenie, w którem leader mniejszości kon 
gresu z naciskiem podkreślił różnice, — 
dzielące uczestników obrad. 

2 punktu widzenia doktrynalnego o- 
raz taktyki parlamentarnej rezolucja Re- 
naudela podkreślać ma konieczność 
wprowadzenia socjalizmu na nowe tory 
i wyrażać ma decyzję pozostawania w 
wierności dla myśli socjalistycznej. Re- 
zolucja ma podkreślać dalej, że grupa 
Renaudela dobrowolnie nie opuści stron- 
nictwa, ale zdecydowana będzie prowa- 
dzić nadal politykę, którą uzna za jedy- 
nie celową. 

Nowy wielki zakład 
ieczniczy w Krynicy 

‚ 2ОРО uruchomił w Krynicy w „Lwigro- 
dzie“ na europejską miarę urządzony zakład 
przyrodoleczniczy (hydropatja, lecznictwo ciepl 
ne, elektryczne, kąpiele mineralne itd.) na 220 
łóżek. Zakład przyjmuje bez ograniczeń i po- 
siada 82 pokoi jednosobowych, i 69 dwuoso 
bowych. Wyposażenię z dużym komfortem. — 
Zakład ma sygnalizację świetlną, windy, po- 
koje mają przedpokoje, dział leczniczy odsepa 
rowany, czytelnię, radjo w każdym pokoju, te 
lefony wewnętrzne, balkony przy pokojach, ie 
żalnie, tarasy, Wody mineralne dochodzą sa- 
moczynnie ze wszystkich źródeł. Sala operacyj 
na dla własnych potrzeb, kuchnia djetetyczna, 
laboratorja dla badań, 3 lekarzy. 

Ceny zasadnicze za pokój w sezonie głów- 
nym 15 — 18 zł., t. j. za mieszkanie, utrzy- , 
manie, usługę, światło, opiekę lekarską i pie- 
lęgniarską. Za pierwsze badanie lekarskie 20 
zł. Kąpiele i zabiegi po cenach analogicznych 
jak w Zakł. zdrojowym. W sezonie drugim ce 
ny niższe: 12 — 14 zł. Ubezpieczeni w ZUPU 
i ich rodziny korzystają z 30 proc. opustu, u- 
rzędnicy państwowi i komunalni i ich rodzi- 
ny mają opust 20 proc. Urzędnicy z prawem 
do zniżek za kąpiele w Zakł. zdrojowym, ko- 
rzystają ewentualnie w Zakładzie Leczniczym 
z tych samych zniżek na podstawie asygnat. 
Zakł. zdrojowego. Zakład leczniczy czynny ca 
ły rok, położenie, znakomite wyposażenie, wy 
gody, lecznictwo i opieka — na najwyższym 
poziomie. 

medja, która zdobyła nadzwyczajny roz- 
głos, ale i ze względu na wykonawców 
głównych ról. 

A więc (paniom pierwszeństwo!) — 
Jil, — nasza dobra znajoma z poprzed- 
nich sezonów, młoda, wybitnie utalento - 
wana p. Halina Kamińska. Pamiętamy 
dobrze jej występy na scenie Lutni i Te- 
atru Wielkiego. Nigdy nie zapomnimy 
jej triumfu w. sztuce Andrejewa —,Ten, 
którego biją po twarzy”. Byliśmy šwiad- 
kami pięknego rozkwitania jej talentu 
artystycznego. Ale pomimo to młoda ar- 
tystka zrobiła wszystkim miespodziankę 
wykonaniem roli Jill. Ta rola zwarjowa- 
nej Amerykanki, — rola, wymagająca 
nadzwyczajnego temperamentu i  zacię: 
cia operetkowo-baletowego, zdawało się, 
nie jest całkowicie odpowiednia dla ar- 
tystki. Podkreślić należy, iż wykonanie 
roli, aczkolwiek nieco nierówne (czy nie 
reżyser, przypadkiem, zawinił?), było 
bardzo dobre. Dała p. Kamińska typ 
dziewczyny narwanej, nie liczącej się z 

nikim i niczem 'w swych  zachciankach, 

dobrze zwarjowanej, ale poczciwej i ser 
decznej. Przydały się p. Kamińskiej i jej 
studja baletowe, o których dopierośmy 
się dowiedzieli. Pod adresem Kamińskiej 
można powiedzieć wiele pięknych słów 
szczerego uznania ale właśnie dlatego nie 
chcielibyśmy jej nadal widzieć na wystę 
pach w Letnim!.. 

Ach, proszę nie rozumieć źle: nie 
chcielibyśmy traktować p. Kamińskiej, ja 
ko gościa, — wolelibyšmy 'widzieć artyst 
kę w stałym zespole wileńskim!.. 

Drugą atrakcją nowej premiery był 

W WIRZE STOLICY 
DAVIS CUP 

Anglja uporała się z Australją 3:2 i bę- 

dzie grać z Ameryką o finał z Francją. Zwy- 

cięstwo zależało od doubla, Crawford bowiem 
jest bezkonkurencyjny, łatwo wygrał z Austi- 
nem, wygrałby napewno i z Perrym, lecz ten 
odstąpił czując, że nie ma szans; rezerwowy 
Lee przegrał w 3-ch setach. 

I tak Crawford pozostanie na rok bieżący 
pierwszym tenisistą Świata. Przy klasyfikacji 
brane są pod uwagę jedynie turniej o mistrzo- 
stwo Francji, Wimbledon i spotkania o Davis 
Cup. Crawford wygrał oba turnieje, w Davis 
Cupie gromił wszystkich, pobił Cocheta, Vine- 
za, Satoh, Austina — jego supremacja nie ule- 

ga wątpliwości. W połowie sezonu, już mamy 
mistrza Świata. Australja odpadła, bo Mac 
Grath, Quist, Turnbull, to słabizny. 

Kto wygra, Anglja czy Ameryka? 
Faktem jest, iż Anglicy mają szanse. Wi- 

nez wygra dwa mecze, ale drugi reprezentant 
Allisson, Sutter, czy Lott może z powodze- 
niem przegrać obydwa, a doubel to równe si 'А 
para Perry-Hughes naležy do pierwszych šwia- 
ta. Zesztą Winez też może oberwać od Pev rye- 
go. 

  

   

Anglja przeddwoma laty wygrała już z 
Ameryką, obecnie Austin jest wprawdzie słab- 
Szy, lecz zawsze to extra klasa. 

Francja oczywiście wolałaby walczyć z 
z Anglją. Styl amerykański — szalone drajwy, 
walenie z każdej pozycji nie dogadza miękko 
grającym Francuzom. Cochet nie jest dawnym 
Cochetem, na jego zwycięstwa nie można li- 
czyć na pewniaka, odwrotnie, — jest prawie 
pewnem, że przegra z Winezem. Doubeli Bo- 

robra Brugnon może rozłożyć każdą parę, 

drugi singlista Francji pzegra napewno obą 
swe mecze. Borotra nie chce grać i zdaje 

się słusznie — nie wytrzyma meczu, poco psuć 

sobie opinję, tyle razy wywalczył Francji pu- 

har, teraz miałby go grzebać — niech to robią 
młodsi. 

Niema młodych asów we Francji; Amiery- 

ka co roku sypie kilkunastu fenomenami, któ- 

rzy mogliby być mistrzami większej części 

państw europejskich, we Francji nikt się na- 

wet nie zbliżył do klasy 4 muszkieterów. Bous- 

sus, Merlin, Bernard, Gentien, zapowiadają się 

wciąż dobrze i na tem koniec — są przyzwoi- 

tymi graczami, żaden nie wygrałby nawet z 

Saboh. 

Wszystko przemawia za tem, że w tym 

roku Francja straci puhar — tyle lat go bro- 

niła, oparła się atakom Tildena, Shieldsa, Vi- 

neza, Austina, obecnie tylko cud, szczęście sa0- 

że jeszcze Francję uratować. Zmoże ją nie 
mistrzostwa przeciwników, ale starość Cocie- 
ta i Borotry. Gdyby mogli zagrać jak daw- 
niej, puhar byłby wmurowany w Paryżu, ale 

lata robią swoje. K. 

ale 

Giełda warszawska 
Z DNIA 17 LIPCA 

DEWIZY I WALUTY 

Belgja 124.85 — 125.16 — 124.54, 
Holandja 361,35 — 361,20 — 362.20 

360.40. 
Londyn 28.86 — 30.01 — 29.71. 
Nowy York 6.23 — 6.27 — 6.19. 
Nowy York kabel 6.24 — 6.28 — 6.20. 
Paryż 35.04 — 35.13 — 34.95. 
Praga 26.54 — 26.60 — 26.40 
Sztokholm 154.35 — 155.10 — 155.60. 
Szwajcarja 173.05 — 173,48 — 172,62. 
Włochy 47.45 — 47,68 — 47,22. 
Berlin w obr. pryw. 213.40. 
Tendencja niejednolita. 

PAPIERY PROCENTOWE 

3 proc. poż. budowl. 38.50. 
4 proc. inwest. 102.50. 
da sama seryjna 110. 
5 proc. konwers. 44. 
6 proc. dolar. 61,50 — 62,25. 
Dolarówka 47. 
7 proc. stabilizacyjna 49,50 — 50.38 — 

49.88. 
8 proc. L. Z. warsz. 41 — 41,50. 
Tendencja dla pożyczek mocniejsza, dła li- 

stów przeważnie mocniejsza. 

AKCJE 

Bank Polski 82 — 84, 
Cukier 19 — 19.50. 

Lilpop 12. 
Starachowice 10.50 — 10.60. 

Kijewski 16. 

POŻYCZKI POLSKIE W N. YORKU 

Dolarowa 60. { 
Dillonowska 70.875. 
Stabilzacyjna 69. 
Dolar w obr. pryw. 6.28 — 6.29, 
Rubel złoty 4.84 — 4.85. 

występ wiłnianki, autentycznej naszej 
artystki, p. Wandy Świętochowskiej, któ 
rą Wilno doskonale zna z występów estra 
dowych. Pierwsza rola utalentowanej 
śpiewaczki nie dała jej należytego pola 
do popisu. Nie można było odpowiednio 
zademonstrować swego głosu i trudno 
było coś stworzyć z bladej roli kuzynki 
Jil. Pomimo to p. W. Świętochowska 
dowiodła, że na scenie nie jest przygod- 
nym gościem i że z niej będą miały po- 
ciechę muzy: Melpomena i Polihymnja. 

Trzecim „występowiczem* jest Mie- 
czysław Węgrzyn, godny reprezentant 
wymownego nazwiska. 

Z rolą Jima p. Węgrzyn jest dosko- 
nale otrzaskany, gdyż laury zbierał na 
występach w Łodzi, gdzie rolę tę wyko- 
nai niewiedzieč ile razy. Gra M. Węgrzy- 
na jest świetnie przemyślana, pełna umia 
ru i artystycznej konsekwencji. Dosko- 
nałe warunki zewnętrzne tembardziej za- 
pewniają stałe powodzenie. 

Innych wykonawców znamy dobrze, 
więc ich nazwiska odrazu mogą powie- 

dzieć, na jakim poziomie stało wykona- 
nie. Rzecz jasna, iż p. Jasińska w roli 
lady Lancaster miała u publiczności po- 
wodzenie, że p. Neubelt był typowym 
pantoflarzem, że Pośpiełowski i Elwic- 
ki byli efektownymi młodzieńcami, że 
Dejunowicz, jako policjant, choć niepo- 
trzebnie szarżował, był bardzo komiczny, 
262 

Ale poco tyle słów? Przecież i tak 
każdy wilnianin zobaczy tę komedję! 

W. Charkiewicz, 

 



Chorzy mają głos... 
Archidjecezjalny Instytut Akcji 

Katolickiej w Wilnie nadesłał nastę- 
pującą odezwę: 

Czasy, które obecnie przeżywamy, obar- 
czyły całą ludzkość nieznanym, dotąd w dzie- 
jach ogromem nieszczęść, cierpień 4 niedoli. — 
Cierpią dziś prawie wszyscy — najwięcej mio- 
że jednak cierpią biedni chorzy, których przy- 
gniata nietylko ich słabość, choroba, ale i nie- 
możność ratowania się przez odpowiednie 18- 
czenie, które jest kosztowne i tylko nieliczni 
mogą sobie na to pozwolić z powodu ogólnej 
nędzy. Nadto mają chorzy wiele przykrości z 

powodu, tak bardzo dziś rozpowszechnionego, 
chłodnego odnoszenia się do nich najbliższego 

otoczenia, które nie lubi mieć chorego w. domu 

i tak często daje mu odczuć, że ma z nim klo- 

pot, że jest zbyt kosztownym ciężarem, zapo- 
minając o starem doświadczeniu z ż ca 
dziś mnie — to jutro tobie", ż „WSZ r 

jest palec Boży:: „Ecce digitus Dei est hic! 
By tym najróżniejszym  cierpieniom, kło- 

om iwościom — tej niedoli bolesnej 
przez pociechę, dodanie sił, Otu- 

chy i nadziei, znaleźli się dobrzy ludzie, którzy 

w imię Chrystusowego miłosierdzia, potrafili 

iłki medycyny i higieny, opiekę szpitalną 

ą nad chorym uzupełnić przez religję, 
zbliżenie społeczeństwa i chorych do 

nawzajem na tle ich najgłębszych prz 

igijnych w czasie specjalnego naboże 

„zw. „Triduum Eucharystycznego dla 

rych”. 
Tridua Euc 
je poboż 

> chorych”, założony w r. 1925 { 

j. Willenborga, proboszcza parafji Bloemen 

w” djecezji Haarlem w Holandji, którego 

niem jest uczynić z chorych apostołów 

stwa Bożego — z cierpiących, smutnych i 

paczonych radosnych naśladowców Boskięgo 
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Mistrza. Błogosławieństwo Boże towarzys: 

t nowopowstałemu Dziełu, gdyż w ciągu 

k lat rozszerzyło się z Hołandji na indje, 

    

Beigję, Niemcy, Francję, Madagaskar, Alzacię, 

Anglję, Italję, Portugalję, Polskę, Czechosto- 

wację, Szwajcarję, Amerykę, Kanadę itd. 

W Polsce Apostolstwo wprowadzone z0- 

stało we Lwowie przez ]. E. Ks. Arcybiskupa 

dra B. Twardowskiego w 1930 r. Erekcje tę 

zatwierdził Najdost. Episkopat Polski w 1930 1. 

z okazji Ogólnokrajowego Kongresu Eucha ys- 

tycznego w Poznaniu, rozszerzając działalność 

Apostolstwa na wszystkie djecezje polskie z 

Gen. Sekretarjatem we Lwowie, ul. Fredry 3. 

Skoro w jakiejś miejscowości znajdzie się 

odpowiednia liczba chorych i stosowne warun- 

ki, Apostolstwa organizuje „Triduum Euchary- 

styczne” dla nich. Zorganizowany Komitet prze 

nosi lub przewozi chorych, którym na to Jekarz 

pozwoli, do kościoła, gdzie odprawia się dla 

nich Msza św., głosi się stosowne krótkie na- 

uki, rozdaje Komunję świętą, udziela błogosia- 

wieństwa Najświętszym Sakramentem. _ о- 

rych wzywa się, by w 'duchu zjednoczyli się Z 

Hostją ofiarowaną przy ołtarzu, bo sami są 

hostjami, ofiarami żywemi. Odbywa się to po- 

dobnie jak w Lourdes: chorym towarzysza ©- 

chotnicy-pielęgniarze, lekarze, kapłani. Podob- 

nie jak w Lourdes Matka Najśw. udziela cho- 

rym pociech i przechodzi wśród nich: Pan Je- 

zus w monstrancji i błogosławi, pociesza, le- 

czy, wzmacnia, uzdrawia... Dni takie staly się 

dla biednych chorych źródłem niezwykłych 
„ask, a wśród paraijan rozbudzały wieiką ini- 

ść ku chorym i cierpiącym. 

eż W Police mieliśy Triduaa Eucharystycz- 

ne dła chorych w Częstochowie na Jasnej Gó- 

rze, we Lwowie, w Warszawie, w Katowicach 

a nawet w szeregu mniejszych miast i wsi. 

Dlaczego trzy ni? 
Czy trzy dni nie za męczące dla chorych, 

nie za kłopotliwe dła komitetu i parafji? Poka- 
zało się, że tak zrobiono na życzenie samych 

chorych. Na cały rok-samotności, opuszczenia, 

ledwo wystarczą trzy dni, by wzbudzić nowe, 

lepsze uczucia, ożywić lepsze, jaśniejsze myśli, 

dodać siły, odwagi do życia w cierpieniu. Do- 

piero w tych trzech dniach pogłębiały się wra- 

żenia, wzmacniały siły wyczerpane całoroczną 

męką. ias ; 

Oto wskazanie dla Marjańskiego Wilna, 

jak ma myśleć o swoich chorych, którzy za po- 

średnictwem Gen. Sekretarjatu Apostolstwa 

chorych we Lwowie, gdzie się wpisali jako 

członkowie, Paalą wprost i modlą się, by mo- 

gli mieć to wielkie szczęście wzięcia udziału Ww 

Triduum Eucharystycznem dła chorych u stóp 

cudownego obrazu Niepokalanej Matki Miło- 

sierdzia w Ostrej Bramie. Chyba Wilno kato- 

lickie nie odmówi prośbie swoich chorych... Po 

czątek już zrobiony, grono ludzi dobrej woli 

stara się o stworzenie specjalnego komitetu ce- 

lem zorganizowania tej przedziwnie pięknej u- 

roczystości dla chorych Wilna i okolicy w ©- 

strej Bramie, jeszcze w tym roku — z okazji 

Miłościwego Lata, gdzieby w szczególniejszy 

  

  

  

sposób skorzystać mogli Z tych  przeobfitych 

skarbów, które Kościół święty tak hojnie roz- 

sypuje na wiernych z okazji powszechnego 

" Wielkiego Jubileuszu dziewiętnastu stuleci od- 

kupienia rodzaju ludzkiego. 5 Ty b 

CZY WIESZ OBYWATELU, ŻE Z GRUŹLICY 
UMIERA DWA RAZY WIĘCEJ OSÓg, NIZ 
NA OSIEM NAJBARDZIEJ ROZPOWSZECH- 
NIONYCH CA WIĘC aks B 
OBOWIĄZKIEM KAŻD! JEST 
KA Z TYM GROŻNYM, A NIEUBŁAGANYM 
BICZEM LUDZKOŚCI. POPIERAJCIE „DNI 
PRZECIWGRUŻLICZE"! POPIERAJCIE BUDO 
WĘ SANATORJUM NA WILEŃSZCZYŹNIE! 
KUPUJCIE NALEPKI PRZECIWGRUŻLICZE... 
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KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 
GICZNEJ USB W WILNIE. 

Z DNIA 17 LIPCA 

Ciśnienie średnie: 756. 

Temperatura średnia: 

Temperatura najwyżs 

Temperatura najniższa: 

Opad: 12 mm. 

Wiatr: południowo - zachodni. 

Tendencja: wzrost. 

Wschód słońca g. 3,06 

Zachód słońca g 7,43 

  

   

Uwagi: silne, przelotne deszcze, wieczorem 

rozpogodzenie się. 

PROGNOZA POGODY P.I.M.-a 

„na dzień dzisiejszy: 

W całym kraju zachmurzenie, zmienne 

żliwością przelotnych opadów oraz 

słabą ścią - do bumz. Temperatura 

bez większych zmian. Umiarkowane wia- 

try z kierunków zschodniich 

— — — оОо———— 

        

— Osobiste, — W dniu 17 bm. prezes Izby 

Skarbowej p. E. Ratyński rozpoczął urlop wy 

poczynkowy. } z 

Zastępstwo na czas nieobecności prezesa 

Ratyńskiego objął p. B. Bielunas, naczelnik wy 

działu 5 Izby Skarbowej. ; 

— KURATOR OKRĘGU SZKOLNE- 

GO P. KAZIMIERZ SZELĄGOWSKI — 

nezpoczął z dniem wczorajszym 5-tygod- 

niowy urlop wypoczynkowy. Zestępuje p. 

kuratora naczelnik (działu ogólnego p. Gu- 

staw Mieczysław Szule. 

— NIEOBECNEGO SŁUŻBOWO PRO 
KURATORA SĄDU OKRĘGOWIEGO od 
dnia 16 bm. zasępuje wicegrokurator p. 
Polowiūski. 

URZĘDOWA 
— Ochrona ryb. — Wobec stwierdzenia w 

mieście istnienia w obrocie ryb, nie odpowiada 
jacym przepisowym wymiarom ochronnym о- 
kreślonym rozporządzeniem p. ministra rolnic- 
twa i reform rolnych z dnia 27 października 
1932 r. o ochronie ryb i raków na wodach 
otwartych, (Dziennik Ustaw R. P. nr 105 poz. 
874) Starostwo Grodzkie m. Wilna ostrzega 
wszystkich detalistów, by nie przyjmowali do 
sprzedaży ryb nie odpowiadających wymiarom 
określonym. ы 

Winni kupowania i sprzedawania takich 
ryb będą karani w drodze karno - administra- 
cyjnej grzywną do4500 złotych lub aresztem 
do sześciu tygodni albo obiema karami łącznie 
przy równoczesnej konfiskacie tych ryb. 

MIEJSKA. 
— NA POMNIK ŚP. BISKUPA BAN- 

DURSKIEGO. Magistrat wyniósł uchwałę 
wyasygnidsania 150 złotych na rzecz bu- 

dowy pomnika (ku czci śp. ks. biskupa 

Bandunskiego. 

— PLAN: KANALIZACYJNO - WO- 
DOCIĄGOWY. Prowadzone między mia- 
stem władzami (wojsk. pertraktacje 

sprawie skanalizowamia i wodociągów w 
tytucjach i gmachach wojskowych ma 

terenie Wilna są już bliskie sfinalizowa- 
nia. Władze wojskowe zgadzają się wya- 
sygnować na tem cel 200.000 złotych. Z kre- 
dytów tych ma być skanalizowana ulica 
Amtokol, poczyn:jąe od mostu do kościo- 
la św, Piotra i Pawła, natomiast na swój 

koszt magistrat przeprowadzi roboty mad 
skanalizewsmiem ul. T. Kościuszki od pa- 

łacu Tyszkiewiczowskiego do mostu. Os- 
statnio dążąc do podniesienia warunków 
zdrowotnych w mieście, magistrat prze- 
prowadza planową akcję  odseparowania 

ścieków. kanalizacyjnych od Wilji, rwłasz- 
cza zaś w rejonie Antokola, gdzie mieści 
się (wiele przystani wioślerskich i upra- 
wiame są sporty wioślarski i pływacki. 

'Jeżeli chodzi o roboty wodociąg:we, 
to w pierwszym rzędzie otrzyma je dziel- 
nica Kalwaryjska. Układanie rur rozpocz- 
mie się już w pierwszej połowie sierpnia. 
poczynając ой ul. Mickiewicza. poprzez u- 
ice: Wileńską, do mostu Zielonego (gdzie 
wybudowame zostaną dwie studzienki), a 
mastępnie Lwowską, Artyleryjską i De- 

   

* * * 

Jakkolwiek w ciągu długoletniego i 
częstego bywania w 'wielu teatrach euro 
pejskich, tylko w Wilnie się spotkałem 
z wykonaniem utworów muzycznych na 
scenie dramatycznej, wszakżeż pamięta- 
jąc niefortunne — pod względem muzy- 
cznym —- wystawienie dzieł Moniuszki 
i Kurpińskiego w teatrze na Pohulance 
— przed kilku laty, — dowiedziałem się 
bez zdziwienia, lecz z niepokojem, i о- 
czekiwałem z pewnem zaciekawieniem 
wykonania, przez artystów dramatycz- 
nych, bardzo silnie reklamowanej kome- 
dji muzycznej „Jim i Jill“ Clifforda Gre 
ya i Greatrex'a Newmana, na scenie 
Teatru Letniego. * 

Pozostawiając ocenę komedji memu 
koledze, pisującemu sprawozdania tea- 
tralne, przechodzę do omówienia strony 
muzycznej. 

W utworze tym muzyka stale się u- 
trzymuje na poziomie dość pospolitym 
współczesnych „przebojow“,  powtarza- 
jąc, znane już do znudzenia, zwroty me- 
lodyjne, pochody harmoniczne i efekty 
rytmiczne, właściwe teraźniejszej muzy- 
ce tanecznej, prawie nie wychodząc po- 
za obręb tego koła zaczarowanego. Ty!- 
ko wstawione kompozycje: Webera, Sa- 
int - Saensa i in. urozmaicały tę jedno- 
stajność. 

Gdybyż choć / wykonanie pozwoliło 
zapomnieć o tych brakach!.. Wprost 
szkoda była utalentowanych artystów, 
zmuszonych do borykania się z niewłaś- 
ciwemi sobie zadaniami śpiewaączemi. 

Oprócz prawdziwej śpiewaczki W. 

В   

Świętochowskiej, mało mającej tutaj spo 
sobności do popisu, wszyscy nie wyka- 
zali ani głosów, ani umiejętności, niezbę 
dnej do występów publicznych, w cha- 
rakterze śpiewaków; nawet wykonaw - 
com roli tytułowych nie udało się unik- 
nąć tego zarzutu. 

Bardzo niekompletna orkiestra nie 
mogła dać przewidzianych w partyturze 

efektów barwności dźwiękowej i pełno- 
ści brzmienia. 

Należy poczytywać za rzetelną zasłu 
ge Sylwestra Czosnowskiego,, młodego 
i muzykalnego, ale jeszcze mało ruty- 
nowanego w dyrygowaniu, że zdołał z 
tak różnorodnych i jakościowo nierów- 
nych czynników utworzyć zespół i pro 
wadzić go dość szczęśliwie przez cały 
wieczór. у * 

Wielkiem i zupełnie zasłużonem po- 
wodzeniem cieszyła się para baletowa 
artystów Państwowej Opery Łotewskiej 
w Rydze p. p. Edyty Pieiiier i Zenona 
Leszczewskiego, którzy świetnie odtań- 
czyli kilka wstawek  choreograficznych, 
uprzejmie przez artystów bisowanych. 

Michał Józefowicz. 
  

  

Samoioty 

šdmaa'katyjas 
kursują 

CODZIENNIE 
(także w niedziele 

i święta!) 

SŁOWO 

KRONIKA 
rewmicką, aż do ul. Trębackiej 

Roboty te pozwolą na zatrudnienie 

większej liczby bezrobotnych a przede- 
iwszystkiem zaopatrzą wweszcie w włodo- 
ciąg jedcą z najruchliwszyca dzielnic 
miesta. 

— KOMISJA WOJEWÓDZKA W KO- 
LONJACH LETNICH. Wezoraj komisja 

    

wiojewódzika odwiedziła  kolonje letnie: 

CBZ Ezro i „Tozu'”. (K) 

SKARBOWA. 

— RYCZAŁT PODATKOWY. Pisa- 
liśmy, że podczes pobytu w Wilnie wiee- 
ministra sikawbu p. Rożnowskiego, :fery 

przemysłowo - handlowe podnosiły spra- 
wę stoscwania ryczaliu podatku przemy- 
słowego według obrotów z lat lepszej kon- 
juniktury. 

Obecnie dowiadujemy się, že sOrajam 

ta, żywo obchodząe: szerokie sfery xup)ec 
twa, zostalła przez władze centralne po- 

myślnie załańwiona. W najbliższym czasie 
ma być wydany okólnik nskazujący stcse: 

e stawek ryczałtu jedynie według «- 
tatniego moku, t. zw. kryzysowego, 

— SPŁATA ZALEGŁOŚCI PODAT- 
KOWYCH W! NA'DURZE. W! Dzienniku 
Urzędowym Min, Skarbu nr. 19 z dnia i0 
lipca 1933 ukazała się instrukcja w: spru- 

wie sposobu przyjmowania świadczeń w 

naturze, przewidzianych w ustawie o Fun- 
duszu Pracy, — na spłatę niektórych za- 
ległych podzitków. 

Slwiadczeniami w naturze splacane mo- 
gą być w: zasadzie zaległości podatkowe, 
powstałe przed dniem 1 października 1931 
z tytułu państwowych podetkėw grunto- 
wego. dochodowego, majątkowego, spadko 
wego i od daronizn. 

Z całego szeregu powiatów, — jak war 

Szawski, błoński, pultuski, Twowski i in- 
nych — mogą być przyjmowame zaległo- 
ści powstałe i później. 

RÓŻNE 

    

   

        

  

   

— LOKALE HANDLOWE, W kołach zatrz 
kupieckich rozważano  sprałvę obniżenia 
komormego za wynajem lokali handlosvych 
i przemysłowych. 

Kupcy twierdzą, że obecne wysokie ko 
szty najmu mieraz są główną przyczyną 
bankructw. 

— DZIAŁACZ SJONISTYCZNY W 
WILNIE. Wiezoraj przyjech:* do Wilna 
zmany literat żydowski į działacz sjonis- 
tyczny, redaktor Józef iHieftman; z Warsza- 
wy. — Redaktor Heftman pnzyjec!:ał spe- 
cjalnie do Willna by iwziąć udział w odby- 
iwającej się obecne tutaj koniferencji. sjo- 

nistycznej województw północno wwschod 
nich. (K) 

— ELEKTRYFIKACJA KRAJU. Do- 
tyehczasowa akcja mozszerzenia sieci e- 
lektryfikacyjnej ma terenie ziem półn'cno- 
wschodnich nie dała zadawielniających re 
zultatów. 

Władze państwowe, nie mogąc jednak 
przeprowadzać elektryfikacji we własnym 
zaikresie, postemowiły stworzyć warunki, 
zachęcające kapitał prywatny da lokaty 
w: tego rodzaju przedsiębiorstwach. 

Wileńszczyzna, według: projektu minis- 

terjalmego biura elektrycznego będzie pc- 
siadała specjalne ulgi, eo do pewnego stop 
nia może pobudzić iniejatyjwę prywatną, 
zaś kraj zyska ma mozszerzeniu sieci elek- 
trycznej. 

TEATR I MUZYKA 

— Tteatr Letni w ogrodzie  Bernardyń- 
skim. Dziś, we wtorek 18 lipca o godz. 8 m. 15 
wiecz. po raz trzeci komedja muzyczna „Jim 
i Jill", ostatni przebój wielkich scen europej- 
skich, pełna zabawnych sytuacyj i wybornej 
gry całego zespołu z występowiczami Haliną 
Kamińska, Mieczysławem Węgrzynem (role ty- 
tułowe) oraz parą p.p.: Detkowską-jasińską i 
Neubeltem. 

„Na uwagę zasluguje para baletowa: Edyta 
„Bk i Zenon Leszczewski (efektowne tań- 
ce). N 

Zaznaczyć należy, że ceny biletów na 
„Jima i Jili“ nie będą znižane z powodu wiel 
kich kosztów wystawy tej nowości, która nie 
będzie mogła być grana zbyt wiele razy z 
powodu gościnnych występów Marji Malickiej 
w sztuce „Cien“. 

— Teatr Muzyczny Lutnia. „Królowa No- 
cy", Dziś w dalszym ciągu efektowna operetka 
Kollo „Królowa nocy“, która zdobyła sobie o- 
gólne uznanie i cieszy się powodzeniem. 

, W roli głównej B. Halmirska w otoczeniu 
pierwszorzędnych sił artystycznych: M. Gabrje 
li, Z. Molskiej, D. Dembowskiego, E. Glińskie 
"go, W. Szczawińskiego, M. Tatrzańskiego, K. 
Wyrwicz-Wichrowskiego i innych. Akt Il-gi 
urozmaicają tańce i ewolucje w wykonaniu 
zespołu girls, R. Goreckiej i W. Morawskie- 
go, oraz Kseni Rubonówny. 3, 

Dotychczas przedstawienia tej operetki 
odbyły się przy wypełnionej widowni. Ceny 
miejsc naniższe od 25 gr. do 2,90 gr. — Po- 
czątek o godz. 8 m. 30 wiecz. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

HELIOS — Kobieta z bruku. 

PAN — Biały Mustang 
CASINO — Siedem twarzy. 
LUX — Zwycięstwo — w roli 

O'Brien. ь 

SWIATOWID — Straszna noc. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
— Ujęty złodziej. — W nocy na 17 bm. 

zatrzymano Muraszkę Mieczysława (Nowogró- 
dzka 127) na gorącym uczynku usiłowania kra 
dzieży różnych przedmiotów ze składu przy ul. 
Witebskiej nr 1. 

— ZAMACH SAMOBÓJCZY. — W: ogro- 
dzie Cielętniku usiłowała popełnić samobój - 
stwo przez napicie się esencji octowej Sznit- 
kinówna Elżbieta (Sapieżyńska 9) lat 28, z 
zawodu służąca. Pogotowie ratunkowe po u- 
dzieleniu pomocy przewiozło desperatkę do 
szpitala Sawicz w stanie niezagrażającym ży- 
ciu. Przyczyny usiłwania samobójstwa nie u- 
stalono. 

— Złodziej u Kołysza. — Kołyszowi Dawi- 
dowi (Mickiewicza 4) skradziono ze sklepu a- 
parat fotograficzny wartości 415 zł. 

„— OKRADZIONE MIESZKANIE. — Palu- 
kajtisowa Saturnina (Więzienna 10) zameldo- 
wała w policji, iż nieznani sprawcy skradli z 
mieszkania garderobę daniską oraz drobną bi- 
żuterję, wartości 340 zł. 
Jaszuńskiej (Rydza Śmigłego 22) skradzio- 

no z ia garderobę damską oraz bieli- 
znę wartości 180 zł. 

— NAGŁY ZGON. — Do ia ratun 
kowego przywieziono Stanisława  Ambrožewi- 
cza lat 37 (Legjonowa 74), który przechodząc 
ulicą nagle zasłabł i upadł nieprzytomny na 
chodnik. 

Chory podczas udzielania mu pomocy zmarł 
Powody śmierci nie są znane. Zwłoki prze 
> do kostnicy przy szpitalu św. Jakó- 

gł. Georg 

Burza nad Wilnem 
WILNO — Wczoraj około godziny 2 p. p. 

przeszła nad miastem Silna burza połączona z 
wyładowaniami atmosierycznemi. 

Silny wiatr zrywał z domów dachówki (za- 
ułk. Franciszkański) oraz zniszczył szereg 
drzew na peryierjach miasta. 

Na ulicy Subocz z powodu uszkodzenia 
przewodów elektrycznych nastąpiło krótkie 

spięcie. Snopy wyrzucanych iskier elektrycz- 
nych nadawały niesamowite tło szałejącej na- 
wałnicy. 

Jeszcze bardziej silna nawałnica przeszła 
nad terenem powiatu wiłeńsko - trockiego. Z 
powodu uszkodzeń w  linjach telefonicznych 
brak stamtąd sprawdzonych wiadomości. 

Samobójstwo wyeksmitowanej 
WILNO. — Wczoraj w godzinach przedpo 

łudniowych w bramie domu nr 15 przy ulicy 
Tatarskiej znaleziono jakąś staruszkę z oznaka 
mi zatrucia się esencją octową. 

Była to Rykla Żarkowa (Tatarska 15) —., 

którą wczoraj rano wyeksmitowano z mieszka 
nia. Staruszka tak się tem przejęła, że postano 
wiła odebrać sobie życie. 

Przewieziono ją do szpitala. 

Co się dzieje w Lombardzie? 
WILNO. — Benjamin Alk (Nowogródzka 

24) złożył skargę do policji przeciwko lombar 
dowi „Kresowja*, oskarżając go o żądanie bez 
prawnie wysokich opłat za wykup zastawio- 
nych rzeczy. Zastawił on we wspomnianym 
lombardzie biżuterję jeszcze w roku 1932. — 
Przed kilku dniami podczas płacenia procen- 

tów żonie Aika kazano podpisać jakiś papie- 
rek — jak się potem okazało — zobowiąza- 
nie rachowania należności przy wykupie za- 
stawu według kursu dolara 8.90. 

W związku z tem Ałk wnióst skargę, uwa 
żając, że dyrekcja lombardu wyłudziła od żo- 
ny jego wspomniane zobowiązanie, 

— Z PODUSZKI. — Konstancja Piotrow- 

ska (Kalwaryjska 24) przechowywała w swo- 

jej poduszce 140 zł. Dowiedzieli się o tem zło 
dzieje, którzy wczoraj w czasie nieobecności 
Piotrowskiej rozpruli poduszkę i skradli stam 

tąd pieniądze. 

— NAPAŚĆ. — Wczoraj w nocy napadnię 
ty został przez nieznanego osobnika wracający 
do domu Kazimierz Narwoysz (Tatarska 12), 
któremu zadano poważną ranę nożem w okoli- 
ce piersi, Pogotowie przewiozło rannego do 
"szpitala św. Jakóba. 

DZISNA 
— DZIECiOBÓJCZYNI. — Raczkowska E- 

milja, mieszkanka wsi Borowe, gminy prozo- 
rockiej udusiła swoje nowonarodzone dziecko, 
płci żeńskiej, które następnie ukryła na bagni- 
stej łące koło jeziora Lebiedzino. Raczkowską 

ymano, 

POSTAWY 
‚ — TOPIELICA, — Mieszkanka wsi Krut- 

kie, gminy  łuczajskiej, Tataronek Wasylisa 
popełniła samobójstwo przez utopienie się w 
jeziorze. Zwłoki wydobyto. Przyczyną samobój 
stwa — nieporozumienia rodzirme. 

  

Z izby Przemysłowo- 
Handlowej w Wilnie 
— 17-te plenarne zebranie Izby Przemysło- 

wo - Handlowej w Wilnie. — W dniu 6 sierp- 
nia rb. o godz. 18 min. 30 odbędzie się w loka 
lu Izby (Ul. Mickiewicza 32) 17-te plenarne ze 
branie Izby P.-H. w Wilnie. 

‚ Ма porządku dziennym 17 plenaraego zebra 
nia poza sprawozdaniem Izby (z działalności i 

sytuacji gospodarczej okręgu Izby za 1932 r.) 
figurują sprawy zmiany statutu izbowego oraz 
statut służbowy i emerytalny urzędników |1z- 

by. Ponadto zostaną przeprowadzone uzupel- 
niające wybory do komisyj stałych Izby. 

— Dyr. Zw. Fabr. Dykt i Fornierów w 
Wil. Izbie Przem. - Handlowej. — W dniu 
17 bm. odwiedził Izbę Przemysłowo - Handlo- 
wą w. Wilnie dyrektor Związku Fabrykantów 
Dykt i Fornierów w Polsce p. inż. Goldberg, 

który odbył naradę w aktualnej obecnie spra- 
wie zastosowania premij kompensacyjnych w 
stosunku do eksportu dykt do europejskich kra 
jów zamorskich. Sprawa ta jest przedmiotem 
badań Izby Przemysłowo - Handlowej w Wil- 
nie i Związku Izb P.-H. 

Jak to było? 
Komunikat policyjny głosi: 
„Wczoraj wieczorem policjant zatrzy- 

mał ma ul. Wiwiulskiego miegą kobietę, któ 
ra, wybiegłszy z jednej z bram, zaczęła 

WZYIWAĆ pomocy. Policjant owinął ją swo- 
(ima: płaszczem i dostarczył do kom isarjatu, 
Tu wyjaśniło się, że kobieta padła ofisrą 
zemistył: żona. jej kochanka wmaz z są- 
siadkami rozebrały ją do naga, pobiły i 
wypędziły ma ulicę. Obecny przy tem ko- 
chanek, przeraziwszy się tłumu kobiet, 
zbiegł, pozostawiając nieszczęsną xobietę", 

Oczywiście, możnaby do tego komuai- 
katu napisać interesujący i pikantny ko- 
mentairz. Nie godzi się jednak żerywać па 
ludzkim wstydzie i mieszczęściu, Zamiast 
czynić sobie igrzysko z bieduli, ueiekającej 
mago przed zgrają bab, i drwić z koehan- 
ka — mężczyzny, który z babami nie dał 
sobie rady — skłońmy raczej glovę 
przed rycerskim policjantem; który, wła- 
snym płaszczem osłanie, srom niewieści. 
„Cielkawie tylko, czy: policjant zdjął cał- 
kiem płaszez z siebie i okrył nim wysta- 
wioną na pośmiewisko gawiedzi niewiastę, 
czy też przytulił ją pod skrzydła płaszcza 

i teik 'we dwoje „pod jednym płaszczem 
wziąwiszy się za ręce" (jak mówi: wieszcz), 
poszli do komisarjatu? 

  

   le wileńskie 
NA DZIEŃ 18 LIPCA 

7.00 Sygnał czasu i pieśń. 7.05 Gimnasty- 
ka; 7.20 Płyty; 7.25 Dziennik poranny; 7.30— 
Chwilka gosp. dom.; 11.57 Sygnał czasu; — 
12.25 Prasa i kom. meteor.; 12.35 Płyty; — 
12.55 Dziennik południowy;— 14.50 Program 
dzienny; 14.55 Płyty — muzyka popularna; ko 
munikaty; 15.25 Kom. gosp.; 15.35 Płyty —u- 

twory Griega; 16.00 Koncert; 17.00 Ze świa- 
ta radjowego — pog. wygł. p. Alfred Daun; 
17.15 Koncert; 18.15 Odczyt wygł. prof. A. I- 
vanka — „Nasza równowaga budżetowa”; — 
18.35 Recital wiolonczelowy -— Alberta Katza; 
19.20 Z zagadnień polityki mniejszościowej -— 
odczyt w jęz. litewskim; 19.35 Program na 
środę; 19.40 Na widnokręgu; 20.00 Koncert 
życzeń (płyty); 20.50 Dziennik wiecz.; 21.00 
21.00 Wiad. roln.; 21.10 Koncert; 22.00 Muz. 
taneczna; 22.25 Wiad. 'sport.; 22.35 Komun-— 
2240 D. c. muz. tan. 

| Eugenja Kobylińska 

Świat w szkole 
pamiętnik nauczycielki 

  

    

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

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

CHODZĘ PQ MIEŚCIE... 
POMYŚLMY O GÓRZE ZAMKOWEJ! 

„Pan R. K. — czytelnik naszego pisma — 
jest mocno zgorszony obecnym stanem Góry 
Zamkowej. Zgorszeniu swemu daje wyraz w 
liście do Redakcji, w którym między inne, czy- 
tamy co następuje: „Nigdy jeszcze, odkąd pa- 
mięć moja sięga (przeszło pół wieku), nie 
była ona (Góra Zamkowa. Przypisek nasz) w 
stanie tak opłakanym jak dziś. Na szczycie i 
zboczach Powykopywano lochy i transzeje, tui 
ówdzie leżą kupy kamieni i śmieci, wejście do 
baszty zabito paskudnemi deskami z jakichś 
starych rupieci, a obok rdzawieje długa rura 
żelazna”... Stwierdza dalej p. R. K., że „Po- 
krycie wszystkich tych lochów i transzej, zro- 
bione naprędce ze starych desek i rdzawej 
blachy, już się wali. Jedna ulewa za drugą na- 
pełnia „owe iochy i rowy wodą, która nie ma- 
jąc ujścia, przesiąka wewnątrz góry tworząc 
bioto. Jeszcze kilka lat — konkluduje p. R. K. 
— 1 góra rozpełznie się jak ciasto!” 

Stwierdzić należy, że pomijając ostatni ho- roskop pana R. K., który jest może zanadto 
już ponury, odmalowany przezeń obraz obecne- 
go wyglądu Góry Zamkowej, niestety, najzu- 

pełniej zgadza się z rzeczywistością !. „Lochy 
i transzeje”, o których p. R. K. wspomina, to 
wykopy w rozmaitych punktach góry, uczynio- 
ne w trakcie poszukiwań naukowych przez na- 
szych badaczy przeszłości z urzędu, lub zami- 
łowania. Rozkopki te, z braku środków, pro- 
wadzone były dorywczo i nie zostały dopro- 
wadzone do końca. Miejsca wykopów osłonię- 
to również prowizorycznie tylko. Wogóle 
stwierdzić nałeży, że stan, w którym się znaj- 
duje już od lat kilku Góra Zamkowa, to jed- 
no wielkie i smutne zarazem prowizorjum, z 
którego wybrnąć należy za wszelką cenę, bo- 
wiem nazbyt cenny i piękny to jest zabytek 
by można było pozwolić na dalsza jego ponie- 

wierkę. „Przechodzień* 

SPORT 
W KILKU WIERSZACH 

Jak już podawaliśmy, czołowa nasza 
lekkoatletka, p. Sonia Lewin: - Szmuklero- 
wa Sstemtowała w lekkoatletycznych mist- 
rzostwach Polski. P. Szmuklerowa zajęła 
w kuli trzecie miejsce wynikiem 10,73 
przed Jasieńską 11,76 i IWaissówną 11.64. 

* * * ? 
Dnia 28 lipca rozpoczną Się iw Polsce 

rczgrywiki międzynokręgowe o wejście do 
Ligi, Mistrzostwa jak już podaliśmy, od- 
będą się w czterech grupach. W pienw- 
szej greją mistrzowie 'Wiarszawy, Łodzi, 
(Poznania i ' Pomorza. Do drugiej należą: 
Kraków, Śląsk i Kielee, (W! skład trzeciej 
wchodzą: Lwów, Wołyń i Lublin. Wresz- 
cie do czwantej: Wilno, Białystoki Brześć. 

Terminarz rozgrywek jest następujący : 
Dnia 23 lipca: [Pomonze -- Warszawa, 

Poznań — Łódź. Śląsk — Kraków, Lublin 
— Wołyń, Wilno — Polesie 

Dnia 30 lipca: Warszawa -- Poznań, 
Łódź — Pomorze, Lwów — Wołyń, Wilno 
— Białystok i Kielce — Śląsk. 

Dnia 6 sierpnie: Łódź — Warszawa, 
Poznań — Pomorze, Knaków -— Kielce, 
Lwów. Lublin i Polesie -— Białystok, 

  

Dnia 18 sienpnia: Warszuwa --- Po- 
morze, Łódź -— Poznań, Kraków — Śląsk 
Wołyń — Lwów, Polesie — Wilno, 

* * * 

Ostatnie posiedzenie międzynarodowe 
go związku pillkarskiego odbyte w Pary- 
żu przyjęło eały szereg wniosków, z-któ- 
rych kilka wprowadza zasadnicze zmiany 
w dotychczasowych przepisach gry wi pil- 
kę nożną. ; 

Dotychczas Ikarne rzuty  dykiowane 
być mogą za przewinienie, Jokonane w 
obrębie pola karnego. FIFA, postanowiło 
wprowadzić mzuty karne nawet: za przewi- 
nienia dokonane poza oor;bem tego pola. 
"Takie obostrzenie przyczyni się niexąt- 
pliwie do opzmowania: temperamentów pil- 
karzy, którzy na środku boiska pozwalali 
sobie na ordynamne wyrbyki, nie pociąga- 
jące za sobą surowszej kary, 

a 

W niedzielę bedziemy mieli pieciobėj 
o mistrzostwo okręgu wileńskiego. 

Prócz udziału zawodników zamiejsco- 
wych (z Płewczykiem i Lokajskim na cze- 
le), startować będzie szereg zawodników 
wileńskich z mistrzem Polski Wieczorkiem 
na czele. Rekord Wieczorka wynbsi ogó- 
lem 3.828,995 pikti, 

* * * 

Spraw: wstawienia zawodnika  „So- 
koła” IL. Szezerbickiego |do družyny K. 
P. W. „Ojggniisko* (nia zawjadach w dniu 
27 i 28 b. m.) bylła przedmiotem obrad 
Zarządu Wil. OZLA i zakończyła się smut 
mie dla wszystkich. 

Zarząd uchwalił zawiesić Szczerbidkie- 
gło na przeciąg 3 miesięcy od chiwli pod- 
pisania mowego zgłoszenia: do tkitórego- 
(kolwiek klubu, pozbawić praw możności 
Eprawowania godności spomtowych P. 
Amdhzeja , [Kisiela ma przeciąg 6-ciu mie- 
sięcy za świadome wstawienie zawodnika 
P. T. G. „Sokol“ do składu K. iP. W. Og- 
nisko, oraz nałożył grzywnę 20 zł. na K. 
P. W. Ognisko + 

  

Listy zastawne podle- 
gające umorzeniu 
W LATACH 1933 I 1934 

Ustawa dotycząca kcuwersji zobowią- 
zań instytucyj kredyiu długoterminowego, 
ogłoszona dnia 20 grudnia 1932 r., która” 
obecnie jest wykonywana przez minister- 
Stivo skarbu, mie objęła listów zastawnych, 
skonwertowi:mych na podstawie rozporzą 
dzenia z maja 1924 r. 0 przerachowanių 
zobowiązań prywatno - prawnych. Na sku- 
tek tego instytucje wierzycielskie i ich 
dłużnicy nie mogą kovzystać w zakresie 
powyższych zobowiązań z trzyletniego 6r 
kresu wstrzymanie: spłat u t kapi 

   

      

    

   

   

yżej ustawą. 

;tucjora kredytu 
we wstrzymanie 

na pewiem czas umorze i tej grupy lis- 
tów. zastawnych erstwo skarbu 
przygotowało projekt rozporządzenia Pre- 
zyderta: Rzeczypospolitej o ustaleniu su- 
my listów, zastawnych, podiegających u- 
morzeniu w! latach 1933 i 1934, Projekt 
tem został już rozpatrzony i zaaprobowa- 
ny przez Radę Ministrów. * 

Jak się daxiaduje agencja „Iskro*, 
rozporządzenie to przewiduje, ża rady iuD 
komitety dzorcze towarzystw. kredyto- 
wych ziemskich i miejskich oraz bazków 
hipotecznych, jak również zarząd Wiień- 
skiego Bamku Ziemskiego, mogą obniżać 
sumy listów: zastawnych ( obligacyj) posz 
czególnych komisyj, przypadające do u- 
morzenia według planów umorzenia w ła- 
tach 1933 į 1934 oras w przypadku takiego 
obniżenia, ustalać nowe terminy umorze- 

dla listów, które nie zostały ume- 
rzone zgodnie z dotychczasowemi planami, 

Listy te powinny być nakże umorzone 
na jpóźniej do 1 stycznia 1940 r. Z upras= 
nień powyższych korzystać może instyta- 
cja kredytowa jedynie c0 ło listów zast:w 
nych (obligacyj), wyjpuszezonych hądź о- 
stemplowanych na podstawie puzepisów 
dekretu Prezydenta Rzpiitej o przeracho- 
waniu zobowiązań prywatno - prawnych. 
przyczem uchw:ły instytueyj kredytowych 
muszą uzyskać zatwiendzanie ministra 
skarbu, 

L BKETZY TRZY 
GIEŁDA ZBOŻOWO - TOWAROWA 

I LNIARSKA W WILNIE. 

WILNO dnia 17 fipca, 
Ceny za towar średniej handlowej jakości parytęt Wilno, w złotych za 100 kg. 

a zbierane 22.— Tend, zniżkowa. 
szemiea zbierana 34— Tend zniżk. | 

Jęczmień zbiierany 22 
Owies zbierzemy 15.— 
Gryka 23,— 

Mąka pszenna 63,75—64 — 
Mąka żytnia do 55 (proc. 41,50 
Mąka żytnia do 65 proe. 36,50 
Mąka żytnia sitkowa: 27.— 
Mąka żytnia mazow:: 27— 
Mąka żytnia razowa szatrowana 28— ° Otręby żytnie 12 — 
Otnęby pszenne 13,— 2 
Otręby jęczmienne 11,50 
Kasza gryczane 1/1 palona 42—44 Kasza gryczainia 1/2 pallona 43— 
Kasza gryczana 1/1 bieła 42,— 
Kasza perłowia pęcak Nr. 2 35— Kasza perłowa: Nr. 3. 41 — 
Kasza owsi:na 54— 
Siemię Iniane 39,— 

Len 'trzep, Wołożyn 1299—1342,30 
Len trzep. Druja 1104,15 —1147,45 Lehi trzep. 1234,50—1277,35. Kądziel Horodziej 1125,80—1169,10. 
Dla lnu: basis I skala 216,50 fra stacja załadowamia — za: 1000 kg, ye 
Ogólny obrót yw tomiiach: 120. 

— 

    

    

  

    

   

  

  

      

  

  

nowodtódzka 
— BURZA NAD NOWOGRÓDKIEM. 

W nocy z 16 na 17 bm. w ciągu blisko: 3 
godzin szalała nad Nowogródkiem i okoli- 
cą silna burza, połączona z wiehurą į ule- 
wą i niezwykle silnemi wyładowalwi mi a- 
tmosferycznemi| Nieraz w ciągu diuższej 
chwili ani ma moment nie stawał ośle- 
piający blask błyskawie i Lotów, 'Wiel 
kości szkód oraz wysokości sma — Mme 
rezie miie ustalono. 

— OSZUŚCI GRASUJĄ. W miastecz- 
ku Dwoneu w czasie j i 
gu jakaś nieznana para oszustów zaprio- ponowała Ułodze Konstuniemu, mieszkań- cowii wsi Liżejkii powi mowogródzikiego, ma 
bycie trzech obrączek „złotych*, Za star- 

a cenę 53 zł. Ułoga miabył pierścion- 
a. po paru dniach, dostarczył je na po- 

sterunku wm:z z doniesieniem o codek dka 
Pierścionki okazały. się ze zwykłej mliadzi, 

  

  

MAGISTRAT M. BARANOWICZ 
niniejszem ogłasza przetarg na przebudowę | 
Miejskiej Sieci Elektrycznej, która polegac bę- 
dzie na zamianie przewodów żelaznych na mie 
dziane. 

Bliższych informacyj udziela Biuro Miejskiej 
Sieci Elektrycznej Magistratu. 

Ostateczny termin złożenia ofert do dnia 
1 sierpnia 1933 r. 
Baranowicze dn. 13 lipca 1933 r. 

© 

(—) M. JARMULSKI 
Burmistrz m. Baranowicz. 

— URLOP PREZESA SĄDU OKRĘ- 
GOWIEGO. W dniu 15 lipca rozpoczął ur- 
lop wypoczynkowy puezes Sądu Oknęzo- 
wego, w. Lidzie p. sędzia Jan Jerzy Bukow: 
ski, Prezesa sądu zastępawać będzie sę- 
dzia Sądu Okręgowego w: Lidzie p. Przy- 
bytko. Urilop p. prezes:. Bukowskiego po- 
trwa do 1 września br. 

 



/ 

  

srodžej/ka 
— POSIEDZENIE RADY I ZARZĄ- 

4 DU ODO i KR. W dafu 13 sierpnia: br. w 
" lokalu OTO i KR odbędzie się posiedzenie 
Rady i Zarządu Okręgowego Twa Orga- 
mizacyj i Kółek Rolniczych. 

— URZĄD ROZJEMCZY. W dniu 19 
bm, odbędą się następne rozprawy Urzędu 
Rozjemiezego do spraw: kredytowych ma- 
żej witasniości rolnej. 

Na porządku dziennym 14 spraw. 
— NOWY KREDZT NA BUDOWĘ 

DROGI. Urząd Wojewódzki B:alostocki, 
w myśl rozporządzenia Ministerstwa Ko- 
muuikacji przyznal Powiasowemu Zarzą- 
Goni Drogowemu w: Grodnie kredyt zł. 
34.050 na budowę drogi państwowej pod 

Grodnem. 
— ZMIANA CEN PIECZYWA. Koni- 

sj: szacunkowa tut. magistratu u: '.eważ- 

nia jąc cennik dotychczasowy, ustałiła mo- 
we ceny ną mąkę i chleb, które ohowiązu- 

ją od « wiezorajszego. Ceny chleba zo- 
staty ustalone: żytni razowy 28 gr. za kg.. 
sitlec 1 y 38 gr., stołowy 40 gr. « biały pszen 
ny 68 gm. za, kg. W sprzedaży huriowzj ce- 
my o 2 gr. na kg. niższe. 

Winni pobierania cen wyższych ulegną 
karze do 6 (tyg. aresztu lub 10 tysięcy zł. 

grzywny, 
— ODWOŁANIE POCIĄGU WYCIECZ 

KOWEGO DO WARSZAWY. Mający mwy- 
ruszyć wi dniu 16 bm. do Warszawy po- 
ciąg turystyczno - wycieczkowy został 'od- 

wołamy. 
Wyjazd nstąpi w najbliższą sobotę, tj. 

dmia 22 bm. 

— CZY ZAJDĄ ZMIANY PERSO- 
NALNE W MAGISTRACIE? W związku 
z wejściem w życie mowej ustawy samorzą 
dowej Gdbyto się, jak to już zresztą poda- 

        

'waliśmy, posiedzenie Rady Miejskiej, nia , 
Istórem usteloma została ilość etatów na- 
czelników: wydziałów, jak również wysc- 

„košė diet, przyszłych ławników magisi- 
ratų. 

Na porządku dziennym znajdowała się 
mwiaież Sprawia wyborów ławmików lecz 

dzieki zatemgom osobistym Rada została 
zdekomipletowama i do wyborów nie do- 

szło. Mamiewr ten może się dość ujemnie 
odbić ma naszym samorządzie, gdyż stwa- 
rza okres „bezwładzy' i zamieszamia. Cho- 
dzi o to, że ma: zasadzie nowej ustawy 
morządowej ławnicy mie mogą jednocześ- 
mie pełnić obowiązków naczelników. wydzia 
iłów, ©o dotychczas miało miejsce w na- 
szym samorządzie. W związku z tem wszy- 

<су lawmiey, za wyjątkiem ławnika p. Ma- 
zurkiewicza, chcące pozostzć ma dotychcza- 
sowych stamoywiskach maczelników wy- 
działów, złożyli rzekomo ma ręce p. prezy- 
denita. miasta deklaracje 0 zwolnienie ich 
z zajmowanych stzmiowisk ławników. Jak 

się dowiadujemy. p. prezydent dotychczas 

rezygmacji ławników nie przyjął, Oo się 
zaś tyczy sprawy nominacji na stanowis- 

ka naczelników wydzisłów, to i ta sprawa 
niiknęla! rówmiież narazie ma mamtwym 
pumkcie. 

Wi kołach radzieckich komentuje się b. 
wiele nad! pewnym. ustępem w poprawikach 
Urzędu Wiojewódzkiego w budżecie miej- 
sikim, a miemowicie: poruszając pozycję u- 

  

    

  

  

; z Dźwiękowe kino „APOLLO” 
Dominikańska 26. 

Monumentalna kreacja najgenjalniejszej aktor- 
ki filmowej HELENY HAYES w roli „KOBIE- 
TY Z ULICY" w wielkim dramacie życiowym 

Dlaczego zarzeszyłam 
W rołach męskich: LEVIS STONE, HELD 

HAMILTON 
Nadprogram Tygodnik Fox'a. 

WSTĘP OD 50 GR. 

МОНЕ 

  

    
  

ALLAN SULIVAN. 

Wyspa 
Palacz żył odtąd jak we śnie, wciąż 

dziwiąc swych towarzyszy nowemi za- 
gadkami. Zniknął wrogi stosunek niepo- 
rozumienia wszelkie poszły w zapom- 
nienie. Fitch stał się ustępliwy i miękki, 
okazywał zalety, których Norton i Ma- 
rietta nie spodziewali się w nim znaleźć 
i zaczynali wierzyć, że tkwiły one w je- 
go naturze, głęboko ukryte. W rzeczy- 
wistości zaś były to chytre sztuczki, któ 
zejmi usiłował uchylić możliwość podej- 

rzeń i zachęcić tówarzyszy do pozosta” 
mała dłużej na wyspie. : 

„ Ciągle znajdywały się nowe przeszko 
dy. Fitch nie mógł przeciągnąć łodzi do 
Taguny, bez zwrócenia na to uwagi. Nie 
mógł też rąbać drzew, aby zbudować 
jakąś barkę. Odgłos siekiery rozlegaiby 

się po całej wyspie. Mógłby to robić w 
ciągu burzy, ale pogodne niebo nie za- 

powiadało jej nadejścia. 
‚ ° Wkońcu palacz zebrał dosyć grube 

suche gałęzie i zabrał się do klecenia z 
nich coś wrodzaju tratwy, która z trud 
nością mogła utrzymać jego olbrzymie 
ciało nad wodą. Potem splótł grubą siat 
kę z przepojonych smołą sznurów. Tak 
przygotowany wybrał się pewnej cichej, 
księżycowej nocy na łowy, gdy wszystko 
spało dokoła sennej laguny. 

Woda, niby czarne, płynne źwieścia- 
dło, odbijała tysiące gwiazd. Głuchy :bo- 
szum przypływu i senny oddech oceanu 
kołysały wyspę. Jak nieruchomi wWarto- 
wnicy stały wysokie palmy dookoła. 

Ale Fitch był głuchy i ślepy na pię- 
kno przyrody, tylko chciwość .panowała 
w jego sercu. Zarzucił sieć swą i od- 

jechał od brzegu. Brakowało mu kotwi- 
cy. Fitch spuścił kamień na 'sznurze, po- 
tem musiał opuścić drugi. Tratwa koły- 
sała się pomiędzy dwoma kamieniami. 

Siatka dotknęła dużej muszli i odsunęła 
1а м bok..Palacz drżał ze wzruszenia. 

Szczęścia 

posażeniia członków magistratu, Urząd 
Wojewódzki poleca zmniejszyć ten wyda- 
tek, gdyż jedem z ławników pełni już funk- 

eje naczelnika wydziału i mależą inu się 
tylko djety: za posiedzenia, a od 13 lipea 
tj. od dnia wejścia w życie nowej ustawy 
samonządowej ławniey będą pobierać tyl- 

ko djety i odszkodowania. 

Ustęp ten komentują w ten sposób, 
że Urząd: Wojewódzki uważa za, czowe, a- 
by obecni ławnicy pełnili obowiązki naczej 
użków: wydzialłów, pobierając za 13 pewae 
odszikcdowanie, aż do mowych wyborów 
Rady: Miejskiej. Takie wyjście ze stworzo. 

nej sytuacji byłoby według saszego zda- 

nia bardzo sluszne i celowe. 

— PODRZUCENIE DZIECKA. Gwier- 
tok Wiktorja (Klzsztorna 4) zameldowala 
na posterumku PP, że znalazła w! koryta- 
rzu domu Szylingowa (Rusznikarska) — 
dziecko pici żeńskiej, z kartką pisaną w 

języku żydowskim: „Dora Szapiro, ma: 1 
nok, dziecko żydowskie”. 

(MOWOLA. Neugebauerowa He- 

lena (Jerozolimska 17) zameldowała o sa- 
mowolnem zamknięciu jej mieszkania 

przez włeściciela domu Dubowskiego Jana 

— POŻAR. Onegdaj we wsi Hotynika 
tejże gmimy, w! zabudowaniach Stanisława 

'Wiysockiego z powodu wadliwego urządze- 
nia komina wybuchł pożan, skutkiem cze- 
go spalił się dom mieszkalny, stodoła i 
chlew. Straty według zapodania poszko- 
dowaniego wynoszą 700 zł, 

— TEATR MIEJSKI. Dziś we wtorek 
dni:: 18 bm. znakomita sztuka! Marcela 
iPaymola „Marjwsz* w meż. Franciszka 

Baya. — Oe“ у maiżome. 

— SLORT Wi rozegranym tu meczu 
między.” powym ©  miistmzostwo okręgu 
białostoc ego mięćzwy mistrzem grupy 
grodzieńs; cj WKS % 1 pp. a gnupy biało- 
stowkiej Żi:3-6m (Bx'ystok). Ziwyciężyli 
wojskowi w s*e: (sc 2:1 (1:0). Zwycięst- 

wiem tem КА 16 vp. zdobył mistrzostwo 

okręgu. 

   

      

  

    

KOWSKIEGO. W dniu miezorajszym ko- 
maitek obywatelski: w Słoniimie żegnał pik. 
Marmijałnia Turikowskiego, byłego dowódcy 
79 pp., ikltówy: przebył ma item stamowisku 

    

13 lat. Na raucie byli! m. i. obecni: sen. 

Girzmot - Skictnickii, p. stamosta, który re- 
prezenitowi:: obecnego Pp. wojewodę 

  

Świiderskiego, szereg przedstawicieli! orga- 
nizacyj społecznych i kulturalnych i koc- 
pusu oficerskiiego 79 i 80 pp.. poseł Hui- 
ten-Czajpski, bummistmz miasta Michalski 
4 imni. Podczas rautu pożegnalnego iwysło- 

szono szereg przemówień. podkireśjając 
pracę płk. Turkowskiego m jego stano- 
mwiisku, a szczególbiiej jego stosunek do re- 
iprezen(tloiwalntyich. tongłanlizalcyj oraz: całego 
społeczeństwa. | 

Po raucie burmistrz Michalski w te- 
wiarzystwie  przedstatwicieli mady miej- 
skiej wręczył plk. Turkonskiemu uchwalę 
mady miejskiej, madaljąeą plk. Tunkowskie 
miu obywatelstwo homorowe m. Słonimia,— 
Niastępmie wsiiarościniaj Koślaczowa w tlo- 
wanzystwie p. Godlewskiej wręczyła plk. 
Turkowskiemu z ramieiia miasta: sygnet. 
zawierający herb miasłta Słoniimia, 

— PODZIĘKOWANIE Wszystkim 
którzy oddali ostatnią posługę ojcu memu ś.p. 
Wojciechowi Kajetanowi Klimkiewiczowi w 
imieniu stroskanej rodziny składam tą drogą 
najserdeczniejsze „Bóg zapłać” 

Wiktor Klimkiewicz 
Słonim, dnia 17 lipca 1933 r. 

— WYBICIE SZYB W POCIĄGU. Dnia 
14 lipca 1933 r. o godz. 13 m. 10 pociąg po- 
śpieszny Nr. 703, zdążający ze Słonima do Ba- 
ranowicz, za ostatnim semaforem pod Alberty- 
nem, obrzucony został kamieniami, wskutek 
czego w wagonie | klasy wybita została jedna 
Szyba. Początkowem dochodzeniem stwierdzo- 
no, że sprawcami wybicia szyb byli pastuchy, 
pasące bydło przy torze kolejowym. 

    

tym, 

9) 

Wreszcie udało mu się podsunąć siatkę 
pod muszlę. Fitch nachylił się ostrożnie 
i chwycił muszlę. W tej chwili tratwa 
rozleciała się na kawałki. 

Próbował płynąć jedną ręką, ale za- 
nurzył się z głową. Strach dławił go. A 
jednak nie mógł się zdecydować wypu- 
ścić z ręki muszlę. 

Z trudem powstrzymał okrzyk trwo- 
gi, gdy nagle znalazł się na powierzchni 
i płynął na plecach. Czuł, że trzyma się 
na wodzie. Zaciskając zęby z wysiłku i 
tuląc muszlę do serca, poruszał nogami, 
sterując wolną ręką. Wreszcie wjechał 
głową w koronę leżącej palmy i wydo- 

stał sręMa jej pień. 16100) + 
Ale teraz ogarnęło go owe zwątpie- 

nie: co będzie, jeżeli muszla okaże się 
pustą? 

Ta myśl omał nie przyprawiła go o 
obłęd. Zaczął tłuc kamieniem twardą po- 
krywę, nie dbając już o to, że głośne 
echo będzie słyszane 'w „obozie*. Wy= 
myśli jakiś wykręt! A zresztą czy, u djź- 
bła ma zdawać im sprawozdanie z tego, 
со obi? 

Wkrótce ostrzejszy brzeg muszli zo- 
stał obłamany i udało mu się wsunąć 
nóż. Skrżypnęły zaciśnięte połówki i 
©tworzyły się powoli. Dusząc się że 
wzruszenia, przesunął palec po miękkiej 
śliskiej galaretce, dotknął do czegoś chło 
dnego, twardego i okrągłego. Była to 
perła! 

Obejrzał ją nie wierząc własnym o- 
czom. Była różowa! Fitch wiedział, że 
różowe są droższe. Prawie tak wielka 
perła, jak paznogcie małego palca. Cięż- 
ka i okrągła drżała na jego dłoni, niby 
kropla żywego srebra... 

Fitch schował ją do kieszeni, po dłu- 
giem przyglądaniu się, ale zaraz znów 
ją wyjął, bojąc się że kieszeń może być 
dziurawa. -Zdjął pas, przekroił nożem u 

4 od g. 7 rano (w świę- 

  

— WPIERW ŁAJANKA, A РОТЕМ.... KO- 
ŁEM PO GŁOWIE... We wsi Ostrowo, gminy 
Starowiejskiej pomiędzy mieszkańcami tejże 
wsi, Sieńko Maksymem, lat 51, a braćmi Ogo- 
rodnikami Michałem, lat 30 i Janem lat 22, 
powstała bójka na tle nieporozumień majątko- 
wych, w czasie której Ogorodnik Michał ude- 
rzył Sieńko kołem po głowie, w okolicy lewe- 
go ucha, zadając mu ciężkie uszkodzenie ciała. 
Policja wszczęła dochodzenie. 

— POŻAR. We wsi Zytkiewicze gminy 
Rohotańskiej, wybuchł pożar, który zniszczył 
następujące budynki: dom mieszkalny  Jurgie- 
la Pawła — wartości 2000 zł., dom mieszkalny 
i chlew braci Jurgiejów Augustyna i Juliana 
wartości 1200 zł. Pożar wybuchł w mieszkaniu 
Jurgiela Pawła, wskutek wadliwego stanu ko- 
mina. W akcji ratowniczej brała udział Straż 
Pożarna w Rohotnej przy współudziale  miej- 
scowej ludności. Dochodzenie w toku. 

— PójDZIE DO KOZY. Dnia 13 lipca bir. 
o godz. 17 do wsi Hawinowicze, gminy Szydło 
wieckiej przybył sekwestrator Urzędu Skarbo- 
wego w Słonimie Jan Bartosz w asyście 2-ch 
policjantów z „Posterunku Р.Р. w Hawinowi- 
czach, celem Ściągnięcia zaległych podatków. 
W wieszkaniu płatnika Tarasiuka Teodora, lat 
69 przy opisywaniu roweru natrafił na opór, 
który stawił jego syn Piotr Tarasiuk, lat 35, 
usiłując odebrać rower od sekwestratora i od- 
pychając go pięściami w piersi. Gdy policjan* 
ci obezwładniali Piotra Tarasiuka, ojciec jego 
Teodor Tarasiuk zamierzał kołkiem uderzyć 
jednego z policjantów. Teodora Tarasiuka rów 
nież obezwładniono i ostatecznie opór został 
pokonany a opisany rower zabrany przez sekwe 
stratora. W czasie szamotania się zbiegło się 
około 60 osób ze wsi, która potępiała awantu- 
rę, wszczętą przez Tarasiuków. 

— BEZROOBOTNI. Stan bezrobotnych na 
terenie m. Słonima na dzień 14 lipca 1933 r. 
przedstawia się następująco: robotników budo- 
wlanych 1, robotników innych wykwalifikowa= 
nych 426, pracowników umysłowych 19, razem 
446 z tego otrzymuje zapomogi 25 osób. 

| NA POPŁAWACH 
parcele do sprzedania 
Tanio. Ziemia ogrodowa przy nl Subocz, — 
Saska Kępa, Popławskiej i iv. — Informacje: 

Subocz 28 godz 10—2 i 5--8 

  

  

„PAN 
Oszałamiające tempo 
(Ludzie pozbawieni sumienia, szerzący w kra 

Dziś premiera! Po raz pierwszy w Wilnie najnowszy dźwiękowiec w-g powieści Zana Greya. p. t. 

„PIRACI STEPU" 
akcji! Bogata, fascynują 

ju spokojnej, wytężonej pracy pionierskiej bez prawie i zamęt) 
ca treść! Nadprogr. dodatek. Ceny na 1 s. balkon 25, parter 54 gr. 

  

CN 
w roli 

sensacyjny dź 

Dzia ostatni dzień! wieiki podwójny program! 1) pełen uroku i snDieinosci fim uiesamowity p t. 

„„$IEDEĄ TWARZY 
» »sJEJ GRZECH 

głównej mistrz mask', usstępca Łon Chaney'a 

PAWEŁ MUNI 
więkowieć z Derothy Mac-Caill Joel M-c Crea, 
bohster fumu „Rajski Ptak*.— 

Ceny zniżone: Bslkon dz en. 25 gr. Balkon wiecz. 40 gr 

  

Dzis! 
wspaniały 
przebój 

66 

„М 
г 
  

  

ж ев Zanim dacie о;іо‹ч 
Baczność! szenie do pism miej- 

8 scowych wileńskich 

Sprawdzcie żądajcie koszto- 
rysów a bezwątpienia przekonacie się, iż 

wszystkich pism TANIQ i bardzo 
wygodnie jest załatwić 

ceny ogłoszeń i 

ogłoszenia do SŁOWA oraz de 

za pośredsictwem NIA Reklamowego 
5. GRABOWSKIEGO 

Garbarska 1, 3 
tei, 82. 3 

` ъ 

  

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich sptekach 

składach aptecznych zuane 

średka ed edcisków 

Prow. A. PAKA. © 
„A NASISSSODSPAONAKARAKESTINNTENS T ISTIPNS 

    

  

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW PODMIEJSKICH 
odchodzących z placu Orzeszkowej w Wilnie 

N. WILEJKA 

Odjazd z Wilna Przyjazd 
do N. Wilejki 

ta od g. 8 r.) co go-| pół godziny drogi. 
dzinę do 21, w dnie 
przedświąteczne i świą- 

teczne do 23. 

Odjazd do Wiina 
od g. 8 rano (w święta 
od g. 9) co godz. do 2i 
w dnie poświąteczne i 
świąteczne do 23. 

Przyjazd do Wilna 
pół godziny drogi. 

  

  

CZARNY BóR 

Odjazd z Wilna Przyjazd do Czarnego” Odjazd do Wilna Przyjazd do Wilna 
7, 15 m. 30, 20 . Boru. 8, 16,30, 21. 

Г. MEJSZAGOLA 

Odjazd z Wilna Przyjazd Odjazd do Wilna Przyjazd do Wilna 
9, 12 m. 30, 16, 18. do Mejszagola 7, 10 m, 30, 14, 19. |8, 11. m. 30, 15, 20. 

1013-3017, 13, 

  

  

NIEMENCZYN 

Odjazd z Wilna _ Przyjazd Odjazd do Wilna Przyjazd do Wilno 
7,9, 11, 13, 15, 17, 18| do Niemenczyna. |7, 8, 9, 11, 13, 15, 17]8, 9. 10. 12, 14, 16, 
m. 30, 19, 20 m. 30. |8, 10, 12, 14, 16, 18,|19, 21.. 18, 20, 22. 

19 m.20, 20, 21 m. 30 

OSZMIANA 

Odjazd z Wilna Przyj do Oszmiany| Odjazd do Wilna Przyjazd do Wilna 
7, 8, 11, 14, 16, 18,|9, m. 15, 10 m. 15, 13|g. 6, 7,30, 11, 12,15, 17] .9,45, 13,15, 14,15 17.15 
(w dni rynkowe miast]jm. 15, 16, m. 15, TB| 19, 19,15 21,15. 
o 8 odjdzd o 6). m. 15, 20 m. 15. 

TROKI 
(przez Landwarów) 
  

    Odjazd z Wilna Przyjazd Odjazd do Wilna Przyjazd do Wilna 
6,8, 10, 12, 13. m 30: do Trok 6 m. 20, 8, 9 m. 30,|godzina i 20 minut 

15 m. 15, 17 m. 30, 19;godzina i 20 minut dro-j10 m. 30, 12 m. 30, l4jdrogi (do Landwaro-“ 

20.84 15. gi (do Landwarowa 55|15 m. 15, 16 m. 40,|wa 55 minut drogi) . 
Iminut). 19. 

NĄROCZ - 
(przez Michaliszki, Świr) 

Odjazd z Wilna Przyjazd Odjazd do Wilna Przyjazd do Wilna 
o godz. 6 rano. do Narocza lo godz. 15 . o godz. 21.   Jo godz. F2 w poł.   
  

  

góry i włożył perłę pomiędzy dwie war 
stwy skóry. Kiedy ścisnął się znowu pa- 
sem, doznał dziwnej rozkoszy, gdy uczuł 
lekki ucisk nad lewem biodrem... To by- 
ło niezwykłe: dosyć było nabrać 'w pier- 

„si więcej powietrza, żeby poczuć perię... 
Księżyc schował się za wierzchołki 

drzew. Połów był skończony! Fitch wy- 
pełznął na plażę. Zanim jednak wysunął 
głowę z krzaków, nadsłuchiwał chwilę. 
Gdy się przekonał, że niema nikogo w 
pobliżu, ruszył ku namiotowi, w którym 
sypiał z Nortonem. 

Norton palił fajkę pod palmą. 

— Gdzie przepadałeś? 
-— Spacerowałem po brzegu.. 
— Ja też chodziłem w tamtą stronę, 

ale ciebie nie widziałem. Czy to ty stu- 
kałeś? ' 
„ — Tak... znalazłem kamień... myśla- 
leni, że coś ciekawego, ale omyliłem się.. 
Ot, taki sobie kamień... 

Dźwięczało to tak nieprawdopodob- 
nie, że Norton nic nie odpowiedział, ale 
zrozumiał, że w ich życiu na wyspie za- 
szedł jakiś niezwykły wypadek. 

Po przerwie Norton zaczął znowu: 
— Wiesz, przyszedłem do przekona” 

nia, że masz rację, nie mamy tu na co 
czekać!... 

Fitch zaniepokoił się nie na żarty. 
— Namyślałem się długo, — mówił 

Norton, — i widzę, że musi stanąć na 
twojem. Tracimy tylko czas napróżno na 
na tej wyspie. Gotów jestem wyruszyć 
stąd jutro — pojutrze. 

Ta nieoczekiwana propozycja itak 
oszołomiła palacza, że nie mógł znalezć 
odpowiedzi. Norton chciał się śpieszyć 
z wyjazdem, powołując się na jego wła- 
sne, Fitcha, argumenty. Gdzie znaleźć 
pretekst do odłożenia podróży, co robić, 
żeby móc zostać? Palacz wytężał swój 
wymęczony umysł. Bo przecież najważ- 
niejszem była zachować tajemnicę! Czuł 
lekki uscisk perły w pasie i to dodawa- 
ło otuchy... Może na dnie laguny leżą 
dziesiątki, może setki takich pereł? Kie- 

maja) a niai dart pI 

dy ten Norton zdążył zmienić decyzję i 

dlaczego? 
Pewno przez tę dziewczynę! Ale prze 

cież i ona chciała zostać dłużej, z trud- 

nością udało się ją namówić na dziewię: 

ciodniowy termin wyjazdu... 
— Dziwni z was ludzie, — mruknął, 

—. Dziś jedno, jutro — drugie. Umówi- 

liście się z panienką, czy jak? 
Norton nachylił się naprzód, zagląda- 

jąc mu w oczy. Palacz zauważył, że Nor- 
ton porawił się i nabrał sił na wyspie. 

Jego proporcjonalne, dobrze zbudowane 

ciało było uosobieniem siły i zręczności. 

On sam posiadał, naturalnie, dosyć siły, 

by dać sobie rady z takim  przeciwni- 

kiem, ale Norton stawał się coraz  nie- 

bezpieczniejszy. Należało się z nim li- 

czyć. 
— Musimy stąd wyjechać — tłuma- 

czył spokojnie Norton, — mamy powody 

do pośpiechu... 
— Nie rozumiem, .o czem myśleliście 

pierwiej? To jedno, to znowu coś inne- 
go! — powtarzał tępo palacz, — a pa- 

nienka co powie? Zapominasz 0 niej? 
Cna nie chce! 

— Lepiej będzie, ieżeli my sami tę 
s,sawę zdecydujemy. Mogę z nią o tem 
porem pomówić, albe ty sam, jak woiisz. 

Fitch zdecydował, że tamci dwoje już 
omówili tę sprawę i mają swoje plany 
na przyszłość. O czemby tak cigle szep- 

tali. \ 
Palacz poczerwieniał ze złości. Pod- 

świadomie łączył jakoś Marjetrę ze swe” 
mi perłami. Nie myślał, naturalnie, 0 ku- 
pieniu jej, ale obecność dziewczyny roz- 
palała w nim pragnienie bogactwa. Co 
ianego być palaczem, a co innego — po- 
siądaczem skarbu, rozumował, niewżado 

ido, Czy Marietta nie zacznie inaczej go 
traktować... a ten przeklęty więzień wia- 
zi mu w drogę! 

Nagle przestraszył się, że iego nie- 
znęć do wyjazdu może wzbudzić pocej- 
zenia. Postanowił więc wyłowić eszcze 
k''ka pereł i wyjechać, by pazenr pro- 
w .ócić z całą ekspedycją. Vieniądze, kto 

   

  

Miłość Zorżet 
W rol gł. 

Bergere"*. Ceny zniżone: a UR Н, Ы 

MIEOSTKI O POLNOCY (Los Anis в mituit) 
DANIELE PAROLA i PIERRE BACZEW. W filmie taniec 

„Cin Can" w wykonanin najlejszego baletcwego zespołu z „Folies. 
1 s. bsłkon 25 gr. parter 54 gr. wiec: or. od 40 gr. 

Szkoła Gospodarstwa Domoweg: | —LSKSE— 
i Szkoła Zarządczyń 

im. JENERAŁOWEJ ZAMOYSKIEJ | 

LEKCY Į] matem. 
fizyki — udziela naucz. 
gimn. Ofiarna 2 m. 14 
od godz. 3 do 5. 

  

  

  

  

sprzedaż 

Lywych karpi 
z nowych letaich odłowów prowadzi 

„Spółdzielnia Prodnceotów Ryb” 
z własnych basenów na Rynku Drzewnym 

przy ui. Zawalnej, jak również z baserów 

w sklepsch. 

Kupujcie rybę z pierwszorzęd- 

nych firm, gdyż wszelkie kupo- 
wanie okszyjne mści się 

na zdrowiu! 

  

  

FABRYKA esz MEBLI 
A. BILENKIA I 5 

Spółka z ogr. odp. 

Wilno, ul. Tatarska 20, 
dom własny, istnieje od 1843. 
Jsdalnie, sypialnie, salony, 
gabinety, łóżka niklowane i 
angielskie, kredensy, steły, 
szaty, biurka, krzesła dębowe 

1 tp. Ceny znacznie zniżone.     

w Warszawie 4 B a 
przyjmuje zgłoszenia za g 

UL. ŚW. TERESY 2 M. 3 TEL. 970-91. УРО 

A "Frangaise " 

Od 5 iipta B.r. SPRZEDAJE SIĘ one pliz Wim, te sklep wódczano - spo- WY, Han oe rzeczna 16—3 A.Z В 
punkcie, dobrze prospe ” к 
rujący, z powodu cho- 5 „T UD E NT 
roby 'wlašciciela, Wia- PIZYIMie posadę w cha 
domość w Biurze Rek- rakterze nauczyciala— 
1amowem, Garbarska 1 staełgo lub czasowe- 

у go do dzieci za samo 
WAAAAAŁCAAŁADRAGADA utrzymanie chętnie na 

Lokale ws. 
TYYPYTYYYvywryyrye Zgłoszenia pod: Wilno, 

POPP CZY CRO SIE ul. Zamkowa nr 5. — 
Do odnajęcia (Sklep owocowy). 

В B . Krymski. czteropokojowe mie - 
Szkake, sz” - WSZEJUEMI eeg o NN Z 
wygodami. W. Pohu-* Rutynowany 
lanka 39 od 2—5-ej.  aEronom zusjący ge- 

3 spodarstwo przemysło« 
"AAAAMAMASAMAAMASAMAS me hodowię' mieczar- 
Letniska stwo, lesnictwo, ołejar- 
-rowrrywyyrywywyywy Stwo z Z0-letuią przk- 

tyką w kraja i zagra- 
nic4— poszuknje zaraz 

DANIUS ZE W posady — wymaganie 
MAJĄTEK skromne, Wilao Ostra 

LETNISKO  bramska № 16 т. 22 
pensjonat -— poczta 
Daniuszew — Kiersnow Poszukuję 
ska stacja Smorgonie. jekiejkołwiek przcy, — 
Plaża, kajaki, tenis. Znam gospodarstwa 

— wiejskie. Zuam dobrse 
kuchnię, mogłabym się 

W MAJĄTKU zająć domowem gospe 
z całkowitem utrzyma- darstwem albo pilna- 
niem łub bez. O kilo- waniem mieszkanie. Wy 
metr od kolei. Las sos magania najskcomniej- 
rowy, woda, łódka. !n- sze. Świadectwa i refe- 

LETNISKO 

  

  

Lekarze 

Dr. Wolfson 
Choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopłciowe. 
Wileńska 7, tel. 10-67. 
cd goaz. Y - i I 4—8. Płanina 
——————-JTBETTING*" 

* K. i A. FIBIGER * 
Kupuo uznane za najlepsze w 

i SPRZEDAŻ 
PPFEFTTYTYCYTYWT TY 

  

kraju. — Sprzedaż na 
raty i wynajęcie. — 

rw Kijowska 4, H. Abelbw 

  

SPRZEDAJE „SIĘ, DOMENA == 
drewniany o dwóch FORD osobowy. 
mieszkaniach z placem Powozy do sprzedania. 
197 sążni na Zwierzyń- Konie na wycieczki i 
cu — Informacje Anto- do wynajęcia. Szeptyc- 
kciska 118 m. 3. kiego 5 tel. 1301. 

  

  

  

re dostanie za kilka pereł, wy: 

ekspedycję. 
-— Dobrze, gadajcie sobie z nią — 

nuuknął, — już ty to „otralisz. Ale nie 
warto ją namawiać, kicuy się uprze. 

— No, naturalnie, — zgodził się Nor- 

ton, — a tymczasem możebyśmy się za- 

jęli łódką? Trzeba sprawdzić spojenia... 

— Łódź jest 'w porządku, oglądałem 

ją, — zapewniał Fitch, którego przerazi 

ła myśl, że Norton mógłby pracować tak 

blisko laguny. — Możesz wymoczyć 
beczki, żeby można było wziąć wody do 
picia. 

Pomówili jeszcze trochę 0 niezbęd- 
nych zapasach na drogę — mieli wziąć 

suszoną rybę, orzechy kokosowe, kolcza- 

ste gruszki, których pełno było na wy- 

spie“.. 
Gdy Norton zasnął, Fitch zjawił się 

znowu na brzegu laguny, rozmyślając z 

rozpaczą nad tem, jak wytargować  je- 

szcze kilka dni. 

‚ Wrócił do namiotu koło północy. 

Rzucił okiem 'w stronę „Matki“ Marietty 

i ujrzał jej lekką postać, schodzącą ku 

wodzie... : 
Schowany w cieniu palm, Fitch stał 

nieruchomo, zaciskając ręce dookoła gru 

bego pnia. 

Marietta weszła do wody po kolana, 
zawahała się chwilę i weszła głębiej. 

Jej biała skóra błyszczała poprzez 
ciemne fale. „Perła... żywa perła!* — 
szeptał palacz. 

Marieta weszła po pas i zaczęła pły 

nąć. 
A Księżyc wyjrzał z poza małego obło- 

ku i oświetlił mokrą rękę, rytmicznie za- 

garniającą wodę. 

Fitch czuł, jak serce ściska mu się 

w jakiemś dziwnem uczuciu, nieledwie 

strachu. Takie kobiety, jak Marietta nie 

były stwrzone dla takich, jak on ludzi... 

Wiedział o tem zawsze, ale teraz, odkąd 

miał różową perłę, czuł się odmienionym 
— tak, stał się we własnych oczach in- 
nym człowiekiem... 

Dziewczyna wyszła ostrożnie z wo- 

formacje: — Artyleryj- rencje powatnych osób. 
ska 10 — 1. Ul. Bakszta 11 m. 3-4 

LETNISKO Młoda 
we dworze, las, rzeka zZredakowans urzęć- 
łódka, 3 — 3.50 dzien niczka za utrzymanie 
nie. Stracza Sprudino- może pełnić służbę bin- 
wej, woj. wileńskie, — rową,reperację bielizny, 
poczta Świr. lub wyręczyć w gospo. 
TBA .. darstwie  paui domu, 
PENSJONAT Zygmnu towska 8 m. 2 
w  Andržeįkowie nad Sienkiewiczowa 

Świteżią „Wandy. Kule" TTT 
wieć - Frydrychowej. SŁUŻĄCA 
Pokoje słoneczne wspól a poszikuje posz- 
ny salon i taras, bibljo- (7 do wszystkiego. — 
teka, pianino, kuchnia U!- Zawalna 3 m. 14. 
wiejska, posiłek 4 razy m 
dziennie. Doskonała ka- ОНЛ ВЛО 
piel, auto, dojazd z Ba- RÓŻRE 
ranowicz lub Nowo- - KORGEYW WWAN 
gródka autobusem. Ce- += — - 
ny 3,50, 4 i 4,50 w za- Modystka 

wykonnje tanio i ele- Jeżności od pokoju. — 
Poczta Wałówka koło gancko wszelkie roboty 
Nowogródka  Andrzej- kapelusznicze —Wielka 
kowo. 3 m. 16. a 

  

  

  

dy, szybko narzuciła ubranie i 
do namiotu. 

Księżyc znów się ukrył. A Fitch sie 
dział jeszcze długo pod palmą, wyłamu- 
jąc sobie palce — aż trzeszczały. 

ROZDZIAŁ V 

ŚMIERĆ NA PLAŻY 

„Wyspa szczęścia* zamieniła się w 
niespokojny wulkan. Jakieś tajemnicze 
siły zbierały się pod ziemią, grożąc każ- 
dej chwili katastrofą. Norton, pogrążony 
w swych uczuciach, nie zauważał tego, 
na Mariettę patrzał jako na kobietę uko- ` 
chaną, której nie mógł nic dać i która, 
oczywiście, nie odpowiadała na jego u- 
czucia, niczem, prócz przyjaźni. „Czem- 
že ja mogę być dla niej?'* — powtarzał 
w duchu. 

— Fitch zmienił zdanie, — oznajmił 
jej, podchodząc nazajutrz, — nie nalega 

wcale na dziesięciodniowy termin. 
— Dlaczego? 
Marietta leżała wyciągnięta, rozko-- 

szując się pogodą i własną młodością. 
— Nie wiem. Powiedział mi to sam 

przed chwilą. 
— Ależ on tak nalegał, tak się śpie- 

szył! > 
Norton przyglądał się jej z nieukry- 

wanym zachwytem. 
—— Tak, ale teraz zmienił zdanie. Nie 

śpieszy mu się wcale. 
= Co mu powiedziałeś? 

— Mówiłem, że jestem innego zda- 
nia i że chciałbym wyjechać już jutro. 

Marietta przyglądała mu się ciekawie. 

— Widzę, że i twoje zdanie uległo 
zmianie! 

Wyrazistem spojrzeniem, prosił ją, by 

nie pytała o powody tej zmiany. Nie 
chciał mówić o swej miłości i o obawach 
jakie to uczucie budziło w nim. Marietta 
zrozumiała go jednak bez słów, i ucie- 

szyła się, czując, że będzie w nim miała 

szlachetnego przyjaciela i opiekuna. 

D. C. N. 

poszia 
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“| Wydawca Stanisław Mackiewicz. 

  

Diukarnia Wydaw: nietwa „SLOWO“ Redaktor w/z Witold Tatarzyńsie 

 


