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W PERSPEKTYWIE TYGODNIA ECHA STOLICY 
Podwyższenie taryfy celnej w Sta- 

nach Zj. A. P. Mimo protestu 34 

państw senat amerykański uchwalił 

podwyższenie taryfy celnej na towary 

importowane do Stanów Zjednoczo- 

nych. Wywoła to olbrzymie komplika- 

cje zarówno w dziedzinie gospodarczej 

jak politycznej. į 
Podwyższenie taryfy celnej w Sta- 

nach Zjednoczonych spowodowane zo- 

stało -kryzysem gospodarczym jaki o- 

becnie przeżywa Ameryka. Pierwsze 

gromy tej burzy zasygnalizował przed 

kilku miesiącami olbrzymi krach gieł- 

dowy w New Yorku. Po chwilowem 

opanowaniu sytuacji, która wielu miljo 

nerów amerykańskich pozbawiła  do- 

szczętnie majątku i była przyczyną wie 

lu tragicznych wypadków, niebezpie- 

czeństwo zdawało się być zażegnane. 

Jednakże dane statystyczne ostatnich 

miesięcy stwierdzają z jednej strony 

systematyczną zniżkę akcyj i indeksu 

cen z drugiej zaś liczby bezrobotnych, 

która obecnie przekracza 6 miljonów 

ludzi. Ten stan rzeczy zmusił rząd a- 

meryk. do zastosowania radykalnych 

środków aby uniemożliwić pogłębianie 

się kryzysu. Podniesienie taryfy celnej 

na towary imoprtowane do Ameryki 

ma być właśnie jednym z zabiegów, 

który powinien wpłynąć na wzrost spo 

życia wewnętrznego oraz rozwój tych 

gałęzi przemysłowych które wobec im- 

portu fabrykatów z poza Ameryki we- 

getowały lub całkowicie nie istaniały. 

Rozwój tych gałęzi przemysłowych do- 

datnio wpłynie na stan rynku pracy 

zmniejszając bezrobocie. 

Ponieważ Stany: Zjednoczone są 
największym zbiornikiem kapitałów, nie 
grozi im niebezpieczeństwo braku pe- 

niądza na uruchomienie nowych fabryk 
ś warsztatów, które będą produkowały 

to, ca dotychczas wwożono do St. Zje 

dnoczonych z Europy. 
Oczywista podniesienie taryty musi 

odbić się bardzo poważnie na stosun 

kach Stanów Zjednoczonych z resztą 
państw. Wniesienie projektu podwyż- 

szenia taryfy celnej przez Hoovera wy 

wołał masowy protest państw europej 

skich a teraz rozlegają się głosy o ko- 
nieczności zastosowania przez państwa 
zainteresowanie w imporcie do Amery- 
ki polityki odwetowej to znaczy wyzna 
czenie wysokich ceł na towary amery- 

* kańskie. Słowem zamiast pokoju celne- 
go — otwarta wojna. 

Warto przypomnieć, że ma to miej 
sce w parę miesięcy po obradach w 
Genewie konferencji której zadaniem 
było wprowadzenie rozejmu celnego. 
Fakt ten dowodzi jak w jstocie małą 

plę odegrywają zjazdy i spotkania 
iędzynarodowe. 
O ile dojdzie do zastosowania przez 

państwa, które złożyły protest z powo 
du podwyższenia amerykańskiej tary- 
fy celnej, środków odwetowych. szan- 
se w tej wojnie gospodarczej będą po 
stronie Stanów Zjednoczonych. Ame- 
ryka oprócz tego, że jest największym 
zbiornikiem kapitałów jest wierzycie- 
lem całego świata, który z natury swej 
roli ma możność wywierania skutecz- 
nej presji na swych dłużników. Poza- 
tem obóz przeciwny jest obozem rozbi 
tym na drobne części, niezorganizowa- 
nym, pokłóconym, podczas gdy Stany 

* Zjednoc zone stanowią jeden blok. 
— Веруегогоок contia Baldwin. 

Potentat prasowy w Angiji lord Bea- 
verbrook członek stronnictwa  konser- 
watywnego rozpoczął w ostatnich 
dniach otwartą frondę przeciwko swe- 
mu, stronnictwu. Lord Beaverbrook jest 
zwolennikiem wprowadzenia taryf cel 
nych, któreby ochroniły przemysł an- 
gielski przed zagraniczną konkuren- 
cją. Na tem tle oddawna w łonie stron. 
nictwa konserwatywnego toczy się wał 
ka którą obecnie pod wpływem — гаю- 
strzającego się kryzysu gospodarcze- 

igo przybrała rozmiary grożące rozła. 
mem w partji konserwatywnej. Leader 
konserwatystów lord Baldwin potępił 
wystąpienie Beaverbrooka naruszające 
dyscyplinę partyjną, mimo to magnat 
prasowy prowadzi nadal w swych wy 

dawnictwach 'akcję za wprowadzeniem 

taryf celnych i grozi utworzeniem no- 

wego stronnictwa. Groźba ta nie jest 

dla konserwatystów niebezpieczna, już 

przed paru miesiącami próbował lord 

Beaverbrook do spółki z lordem Roth- 

merem utworzyć nowe stronnictwo ale 

jakoś nic z tego nie wyszło, można 

się więc spodziewać że i tym razem 

konserwatyści angielscy znajdą sposo- 

by na zlikwidowanie frondy  Beaver- 

brooka. 

—Wydglenie mjr. Pabsta z Austrji 

jesi ukoronowaniem akcji rozpoczętej 
przez kanclerza Schobera dla zapew- 

nienia Austrji spokoju wewnętrznego. 

Ferment jaki powstał po wniesieniu da 

Rady Narodowej projektu o tak zw. 

„rozbrojeniu wewnętrznym* w znacz- 

nym stopniu był spotęgowany przez 
wichrzycielską działalność mjr. Pab- 
sta. To też pierwszym aktem po przy- 

jęciu przez Radę Narodową ustawy 

uprawniającej rząd do ogłaszania za- 

kazu noszenia i posiadania broni było 
usunięcie mjr. Pabsta z granic Austrji. 

Wydalony mjr. Pabst jest ciemną figu- 
rą. Brał on w swoim czasie udział w 

zamachu Kappa w Niemczech, później 

przyjechał do Austrji, gdzie rozpoczął 

organz. Heimvehry na wzór niemieck. 

organizacyj wojsk. Według niektó- 

rych wersyj prasowych był on w SCi- 

słym kontakcie z faszystami włoski mi 

0d których czerpał duchowe i materjal 

ne poparcie na cele organizacji związ- 

ków Heimvehry. 

Wydalenie Pabsta odbyło się spo- 

kojnie. Przywódca Heimvehry dr. Stei- 

dle wygłosił kilka mów  protestują- 
cych i na tem się skończyło. Teraz po 
usunięciu Pabsta kancl. Schober będzie 

mógł przystąpić w wykonaniu ustawy 

„0 rozbrojeniu wewnetrznem“ do skon 

tiskowania zapasów broni, które są w 

posiadaniu  Heimvehry i Szutzbundu. 

Gdy te arsenały bajówek zostaną zli- 

kwidowane dopiero wtenczas Austrja 
będzie miała gwarancje prawdziwego 

spokoju wewnętrznego. Sz. 

  

  

Tajemnica zgonu 
Afanasjewa 
STALIN ZABÓJCĄ. 

Prasa angielska powraca jeszcze 
do znanej już powszechnie sceny, a 
której pisaliśmy w swoim czasie, po- 
między Stalinem a komisarzem wojny 
Woroszyłowem na posiedzeniu bolsze 
wickiego „Politbiura“. 

Między Sialinem a Woroszyłowem 
toczył się wówczas ostry spór 0 poli- 
tykę bezwzględnego prześladowania 
bogatszych włościan (,,kułaków'') for- 
sowaną przez Stalina wbrew Woroszy 
łowowi, który żądał, by kurs złagodzo 
no ze względu na usposobienie woj 
ska. Woroszyłow w dyskusji rzucił 
przez stół Stalinowi paczkę listów żoł- 
nierskich tak gwałtownie, iż trafiła ona 
w twarz dyktatora. Nastąpiła scena, w 
ciągu której o mało nie uduszono Sta- 
lina. 

Ten końcowy przebieg zajścia wy- 
jaśniają obecnie doniesienia pism /an- 
igielskich, wedle których Stalin, uderza 
ny w twarz paczką listów, dobył rewol 
weru i strzelił do Woroszyłowa, ale 
chybił, a natomiast kula jego zabiła 
na miejscu innego członka zgromadze- 
nia Afanasjewa. 

Powstało powszechne zamieszanie, 
a członkowie „Politbiura*, chcąc wyr- 
wać rewolwer z rąk Stalina, pobili go 
dotkliwie i o mało co nie udusili. 

Zabity przez Stalina Afanasjew na- 
leżał do starej gwardji bolszewickiej. 
Od roku 1918 był członkiem komitetu 
wykonawczego partji komunistycznej, 
a przez ostatnich lat kilka zajmował 
wybitne stanowisko w najwyższej га- 
dzie komunistycznej. 

Naiuralnie, rzeczywistą przyczynę 
śmierci Afanasjewa starannie zatajono 
przed publicznością. Do wiadomości: 
ogółu podano tylko, że Afanasjew 
umarł na „gružlicę“. 

Scena zabójstwa rozegrała się dnia 
16 marca, a 19 marca spalono zwłoki 
Afanasjewa w krematorium w Mo- 
skwie z wielkiemi uroczystościami i 
wielu namaszczonemi mowami. 

AUDJENCJE, WYJAZDY, PRZY- 
JAZDY. 

P. prezes Rady Ministrów Walery Sła- 
wek przyjął w dniu dzisiejszym przed połu- 
dniem wojewodę białostockiego p. Kirsta, 
a następnie—naczelnika wydziału wschodnie- 
go M.S.Z. p. Hołówkę. 

P. minister rolnictwa Janta - Połczyński 
powrócił z podróży inspekcyjnej i objął w 
dniu dzisiejszym urzędowanie. 

POSIEDZENIE KOMISJI SEJMOWEJ. 

WARSZAWA, 23.VI. PAT. Dziś 
pod przewodnictwem pos. Solańskiego 
(B.B.) odbyło się posiedzenie komisji 
sejmowej dla sprawy budowy gma- 
chów dyrekcji kolejowej w Chełmie. 
Na posiedzeniu tem komisja  przesłu- 
chała świadków wiceministra komuni- 
kacji p. Czapskiego i dyrektora depar- 
tamentu tegoż ministerstwa p. Gałec- 
kiego. 

ODZNACZENIA ZASŁUŻONYCH. 
WARSZAWA, 23.6. PAT. P. minister wy- 

znań religijnych i oświecenia publicznego 
wręczył odznaki krzyża oficerskiego orderu 
„Odrodzenia Polski*, Helenie Mieczynskiej- 
Olszewskiej, okręgowemu wizytatorowi szkół 
kuratorjum okręgu szkolnego warszawskiego, 
Tadeuszowi  Pruszkowskiemu, dyrektorowi 
szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie. Złoty 
krzyż zasługi artystom Opery — Franciszkowi 
Freszlowi, Maurycemu Jauowskiemu, Halinie 
Leskiej, Marji Mokrzyckiej, artystom drama- 
tycznym— Wojciechowi Brydzińskiemu, Stani- 
sławowi Bragman-Stanisławskiemu, artyście- 
muzykowi Wacławowi Lachmanowi. 

WSPÓLNE POSIEDZENIE BELETRY 
STÓW 

Czecjiosłowacji, Jugosławii i Polski, 
WARSZAWA, 23.VI. PAT. W War 

szawie odbyło się staraniem zrzeszeń 
beletrystów polskich oraz prof. Benesi 
cza i prof. Wydry pod przewodni- 
ctwem Stefana  Krzywoszewskiego 
wspólne posiedzenie przedstawicieli 

literatur: czechosłowackiej, jugosło- 
wiańskiej i polskiej. Po dyskusji posta 
nowiono powołać do życia komitet wy 
konawczy dla szerzenia znajomości i 
rozpowszechniania literatury tych kra- 
jów. Do komiietu wykonawczego zo- 
stał wybrany prof. Benesi cz  (Jugo- 
sławja), Stefan Krzywoszewski i Mie- 
czysław Smolarski (Polska) oraz prof. 
Bogumił Wydra (Czechosłowacja). Ko 
mitet ma zająć się rozpatrywaniem spe 
cjalnego regulaminu stałego porozu- 
mienia między przedstawicielami litera 
tury tych trzech krajów. 

DEPESZA HOŁDOWNICZA DLA PA 
NA MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 

WARSZAWA, 23.6. PAT. Do Bel- 
wederu na ręce p. Marszałka Piłsud- 
skiego nadeszła następująca depesza 
od zjazdu delegatów Związku Inwa- 
lidów Wojennych Rzeczypospolitej: 

„Dziewiąty zjazd delegatów Związ- 
ku Inwalidów Woj. Rzeczypospolitej 
Polskiej przesyła Ci, Panie Marszałku, 
z głębi serca płynące wyrazy czci 
i uwielbienia. Jako byli żołnierze za- 
pewniamy Cię, że każdej chwili na 
każde Twoje zawołanie gotowi jeste- 
śmy pomóc Ci, Panie Marszałku, w 
Twojej ciężkiej pracy nad utrwale- 
niem mocarstwowego stanowiska pań- 
stwa*. 

POLSKO-RUMUŃSKA KONFERENCJA 
HANDLOWO NAWIGACYJNA. 

WARSZAWA, 23.VI. PAT. W wy 
niku rokowań, które odbywały się w 
ubiegłym tygodniu w Warszawie i by- 
ły prowadzone przez obie strony w 
duchu najbardziej przyjaznym, podpi- 
sana dziś *została w Ministerstwie 
Spraw Zagranicznych  polsko-rumuń- 
ska konwencja handlowo nawigacyjna, 
mająca zastąpić konwencję z roku 
1921. Ze strony Polski podpisał kon-' 
wencję podsekretarz stanu M. S. Z.:p.: 
Wysocki i dyrektor departamentu w 
Ministerstwie Przemysłu i Handlu p. 
Sokołowski, zaś ze strony rumuńskiej 
charge d'affaires p. Davidesco i dy- 
rektor departamentu przemysłowego 
w rumuńskiem ministerstwie przemy- 
słu i handlu p. Popolescu. 

ZMIANY W ARMII. 
Sobotni „Dziennik Personalny"  przyno. 

si p zmian przydziałów oficerów. 
śr przeniesionych znajdujemy szefa 

budownictwa DOK I Warszawa pik wiekliń 
skiego, który idzie na takie same stanowi. 
sko do Lublina. Były dowódca 36 pp. płk. 
Więckowski przeniesiony zostaje 0 Boża 
nia na zastępcę parę 4 OK. 

łynny lotnik mjr, Kubala zostaje przenie-' 
siony z Iwowskiego pułku lotniczego do In. 
stytutu badań techniczno lotniczyci 
szawie. 

Adjutant Prezydenta Rzplitej rotm. Calew 
Ski przydzielony do wyższej szkoły wojennej. 
AREA jego na Zamku zajmie kpt. Gužew- 
Ski. 

w War 

Z pośród generalicji odchodzi w stan 
spoczynku dowódca OK w Krakowie gen. 

r6blewski. 
Gen. Zając powraczi na stanowisko do- 

wódcy 23 dywizji piechoty w Katowicach. 
Mianowany ministrem spraw wewnętrz- 

nych gen. Składkowski przeniesiony zostaje 
w stan nieczynny bez poborów wojskowych. 

Redakcji 17.82, Administr. 2.28. 

  

    
   

„ ministerstwa wyżywienia oraz rozpoczął obrady nad 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy. 
BRASLAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — sklep tytoniowy S$. Zwierzyński. 
KLECK — sklep „Jednošė“. 
LIDA — ul. Suwalska 13, S. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

  

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrow 

Wyniki wyborów w Saksonii 
ENERALNE ZWYCIĘSTWO HITTLEROWCÓW. 

BERLIN, 23.V1 PAT. — Wczorajsze wybory do sejmu w Saksonji za- 
kończyły się bezwzględnem zwycięstwem hittlerowców, którzy zdobyli w 
porównaniu z zeszłorocznemi wyborami potrójną ilość głosów. Poważną klę- 
skę poniosła partja niemiecko-narodowa, tracąc przeważnie na rzecz hittlerow 
ców 50 proc. dotychczasowej ilości głosów. Socjaldemokraci i komuniści nao: 
gół utrzymali dotychczasowy stan posiadania. Według ogłoszonego urzędo 
wego komunikatu na ogólną liczbę 2.61 1.017 poszczególne partje otrzymały 
socjaldemokraci — 32 mandaty (w zeszłym roku 33), ludowcy — 8 (134 
komuniści — 13 (12), niemiecko-narodowi — 5 (8), hittlerowcy — 14 (5), 
demokraci — 3 (4), partja gospodarcza — 10 (11). 

Kary za noszenie mudurów hitlerowskich 
„BERLIN, 23.VI PAT. — Prezydent policji berlińskiej wydał rozporzą- 

dzenie, wprowadzając doraźne kary administracyjne za przekroczenia zakazu 
noszenia mundurów i odznak organizacyj hitlerowskich. 

Żywy wał ochronny 
TWORZY NIEMIECKIE MINISTERSTWO WYŻYWIENIA 
BERLIN, 23 VI. PAT. Reichstag rozpoczął dziś drugie czytanie budżetu 

rojektem ustawy o po- 
mocy dla obszarów wschodnich Rzeszy. Obrady zagaił dłuższem exposć mini- ster wyżywienia Schiele, który podkreślił między innemi, iż z kredytów prze- znaczonych na akcję kolonizacyjną, prowincje wschodnie otrzymać muszą co- najmniej 80 proc. aby stworzyć na Wschodzie żywy wał ochronny dla Niemiec. Program ten uważa minister Schiele za rdzeń ogólnej polityki gospodarczej Rzeszy niemieckiej. 

Historja Opolska powtarza się 
NAPAD NA ZESPÓŁ TEATRU POLSKIEGO. 

OLEŚNO, 23.VI. PAT. Dnia 23 b. m. zespół teatru polskiego w Katowicach zawi- tał po „raz pierwszy do Oleśna na gościnne występy, wystawiając „Wesele nai Górnym Šląsku“. Na przedstawieniu obecny był również konsul generalny Rzeczypospolitej Pol. skiej w Bytomiu p. Malhomme. Po przedstawieniu ludność polska podejmowała artystów. Podczes przyjęcia przed restauracją poczęły się gromadzić tłumy wyrostków. Ponieważ sytuacje, stawała się coraz groźniejsza, konsuł generalny zwrócił się do miejscowego bur mistrza, interwenjując o ochronę artystów polskich. Zarządzenie bummistrza okazało się jednak niewystzczające, wskutek czego konsul interwenjował telefonicznie u nadprezyden, ta prowincji dr. Lukaschka, W drodze na dworzec artyści polscy prześladowani byli przez tłum, wznoszący okrzyki antypolskie i śpiewający antypolskie pieśni. Przed dwor- cem zgromadzonyź był tłumi wyrostków, który przybrał groźną postawę, wobec artystów. Do dworca towarzyszył artystom konsul generalny p. Malhomme. Dzięki interwencji kon sula generalnego zmobilizowano policję, wskutek czego nie doszło do poważniejszych ekscesėw.,Rzucono kamień do sali, w której odbywało się przyjęcie. Jedna z artystek uderzona została przez jakiegoś wyrostka. Szofer konsula również był przedmiotem napaści 

Ankieta sowiecka na temat wojny 
DOWCIPNA ODPOWIEDŹ SHAW'A MILCZENIE REMARQUE'A 
MOSKWA, 23.VI PAT. „Izwiestja** przeprowadziły w sprawie przyszłej 

wojny specjalną ankietę wśród pisarzy obu kontynentów. Na postawione 
telegraficzne pytania; „jakie będzie wasze stanowisko na wypadek wojny 
przeciwko Związkowi Sowieckiemu*. Szereg pisarzy nadesłało już odpowie 
dzi, Część z nich deklaruje przy tej okazji swą sympatję, część wyraża wiarę 
w dalszy rózwój ruchu socjalistycznego, który przeszkodzi nowym wojnom. 
Bernard Shaw daje wymijającą krótką odpowiedź: „Mnie zapewne powieszą*. 
Niektórzy pisarze zapewniają w swoich odpowiedziach, że w obecnych wa- 
runkach nowa wojna według nich nie jest możliwa. Wielu pisarzy sowiecką 
ankietę pozostawiło bez odpowiedzi. Do tej grupy należy Gordjan Hauptman 
oraz autor powieści „Na Zachodzie bez zmian* Remarque. 

Wynluczeni z grona Komunistycznej akademii 
MOSKWA. 83 6 (PAT). Na ostatniem. posiedzeniu komunistycznej akademji w 

Moskwie po dłuższej dyskusji, w której krytykowano dotychczasową działalność akade- 
mji, uchwalomo wykluczyć ze składu akademii: trzech sowieckich uczonych — Germeń- 
skiego, Bazarowa i Suchanowa. 

  

Nieuzasadnione obawy prasy sowieckiej 
„ MOSKWA, 23.VI. PAT. — Ulubionym argumentem partyjnym dzien 

ników sowieckich, które opisują, tak na terenie wewnętrznym jak i zagranicz 
nym, o stałem niebezpieczeństwie, jakie rzekomo zagraża Rosji sowieckiej ze 
strony sąsiadów zachodnich, a szczególnie Polski. O tem urojonem niebezpie- 
czeństwie prasa sowiecka stara się przy każdej sposobności, a nawet dykta| 
dor i działacze partyjni podkreślają o tem niebezpieczeństwie i starają się do 
wieść, że Polska przygotowuje się do marszu na Ukrainę. W związku z tem 
dzienniki nawołują da dalszego powiększenia mocy wojennej Sowietów i opar 
cia ich stanu wojennego ma dalszej rozbudowie przemysłu i rekonstrukcji so- 
wieckiej gospodarki wiejskiej. 

Kaczki prasy czeskiej 
NA TEMAT DYNASTJI WĘGIERSKIEJ. 

BUDAPESZT, 23.VI. PAT. — Węgierska agencja telegraficzna donosi: 
W ostatnich czasach dziennik czeski „Prawda Lidu* zamieścił cały szereg 

, tendencyjnych wiadomości w związku z kwestją dynastyczną na Wę- 
grzech. Koła polityczne oświadczają, że wszelkie pogłoski i domysły w zw'ąz 
ku z tą kwestją są bezpodstawne. Szef rządu węgierskiego ostatnio raz jeszcze 
podkreślił, że „kwestja nie jest akiualna", Rząd nie zmieni swego stanowiska 
w tej sprawie, wobec czego wszelkie pogłoski. o przewrocie na "Węgrzech 
mogą być uważane jedynie za tendencyjne i rozpuszszczane celowo. 

ROARZANGZYCZZWWNEOYJ 

Zaglniony lotnik odnalazł się 
STO PIĘĆ GODZIN FORSOWNEGO MARSZU. 

BUENOS AIRES, 23-VI PAT. Jak się okazuje, lotnik Guillaumet, który od dnia 
13 b. m. zaginął bez wieści w pobliżu Kordyljerów, lecąc na wysokości 4 tys. mtr. nad 
niezamieszkałemi okolicami, zauważył nieprawidłowe działanie motoru. Lotnik zmuszony 
był do lądowania. Nie mogąc naprawić uszkodzenia aparatu, lotnik pozostawił aparat i 
cały swój bagaż, a sam wyruszył w drogę. Po 105 godzinach marszu, w czasie którego 
Guillaumet cierpiał wiele z powodu zimna i głodu, dotarł nareszcie do ludzkich osiedli. 
Powrót jego do Buenos Aires był wielką sensacją. Tłum zgotował muł entuzjastyczne 
powitanie. ‚ 

Uderemniona akcja komunistów 
LWÓW, 23.VI. PAT. Wczoraj policja lwowska aresztowała 10 komu- 

nistów, którzy zebrali się na naradę celem uplanowania akcji, zmierzającej 
do rozbicia odbywającego się we Lwowie zjazdu towarzystw uniwersytetów 
robotniczych. 

| Wyrok w sprawie szpiegowskiej 
PRZEMYŚL, 23. VI. PAT. — Przed Sądem Okręgowym w Przemyślu toczyła się 

rozprawa przeciwko trzem ukraińcom, oskarżonym o szpiegostwo na rzecz jednego z 
państw ościennych. Po dwudniowej rozprawie trybunał wydał wyrok, skazujący Fedy 
niaka na 4 lata, Baczkę — na 2 lata i Szarego na 17 miesięcy ciężkiego więzienia. Roz 
prawa toczyła się przy drzwiach zamkniętych. 

  

, 

NIEŚWIEŻ -- ul. Ratuszewa, Księgarnia Jaźwińskiega 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
OSZMIANA -— Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

garnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 17 | 
iegarnia T-wa „Ruch“, z 

ST. ŚWIĘCIANY — ui. Rynek 9. N. Tarasiejski. х 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewska, 
WOŁKOWYSK -— Księgarnia T-wa „Ruch”, 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 

SŁONIM — księ 
STOLPCE — K. 

О: y jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3 gr. 40, Za tekstem 15 groszy. 
nadesłaae milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. numerach świątecznych 
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 dostarcz 

      

     

. Komunikaty oraz 
oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 

enie numeru dowodowego 20 groszy. 

  

Na czem polega znaczenie 
zjazdów pariji komunist.? 

Najwyższym organem władzy pań- 
stwowej w Rosji sowieckiej jest Ogól 
nozwiązkowy zjazd sowietów, który 
rok rocznie powinien się zbierać na 
obrady. W okresach między poszcze- 
gólnemi zjazdami cała najwyższa 
władza w państwie spoczywa w rę- 
kach Centralnego komitetu wykonaw- 
cezgo Z. $'. S.R. . Tak jednak jest 
tylko formalnie faktycznie bowiem 
władza państwowa skoncentrowana 
jest w rękach organów partji komuni- 
n_ stycznej. 

Program i statuty „Ogólnozwiązko 
wej partji komunistycznej” rzucają ja- 
skrawe światło na istotny charakter 
państwa sowieckiego. Statut partji 
tej ustanawia między innemi że partja 
komunistyczna jest, jedyną partją po- 
lityczną w kraju, zajmującą panujące 
położenie". A skoro już raz jest par- 
tja komunistyczna pa rtją „panującą“, 
te oczywista i cały szemat organizacj i 
partyjnej powinien odpowiadać podzia 
łowi administracyjnemv państwa. W. 
ZSSR istnieją dwa aparaty rządzące 
które działają obok siebie równolegle 
aparat administracyjny ZSSR i apa- 
rat partji komunistycznej który de fa- 
cto kieruje działalnością aparatu ad- 
ministracyjnego. 

Aparat Ogólnozwiązkowej  partji 
komunistycznej zorganizowany jest w 
sposób następujący: Na czele całej 
organizacji stoń Centralny komitet 
Ogólnozwiązkowej partji komunistycz 
nej mna czele okręgu komitet okręgo- 
wy, ma czele republiki autonomicznej 
— komitet narodowościowy, na czele 
gubernji — komitet gubernjalny. Dla 
mniejszych jednostek istnieją jeszcze 
partyjne komitety powiatowe, rejono- 
we it. d. W poszczególnych przedsię- 
biorstwach przemysławych, rolniczych 
it. p. rolę kierowniczą odgrywają 5- 
ra komunistycznych jaczejek. 

Partja komunistyczna dzieli się w 
, Partja komunistyczna dzieli Ro- 

sję na dwie części: na część partyj- 
ną i część poza partyjną. Część par- 
tyjna dążyć powinna do tego, by jej. 
wpływy na część pozapartyjną były 
jaknajwiększe. { 

Celem zatwierdzenia partyjnej linji 
politycznej i określenia linji tej na 
przyszłość zwoływane są rok rocznie 
Ogėlnozwiązkowe zjazdy  komunisty- 
czne. Terminy zjazdów tych nie są 
jednakże ściśle dotrzymywane, gdyż 
w zależności od sytuacji politycznej 
w danej chwili są one bądź to zwo- 
ływane przed terminem rocznym, dądź 
też odraczane. Ostatnio naprzykład 

. sytuacja polityczna w Rosji, — zda- 
miem kierowniczych sfer komunistycz- 
nych, — była dla zwoływania zjaz- 
dów nieodpowiednia, tak że już od 
2 i półlat Zjazdu ogólnozwiązkowego 
mie zwoływano. 

Bardzo silny wpływ na politykę 
partji komunistycznej wywiera rów- 
nież  ściślejsza organizacja partyjna 
t. zw. „Biuro polityczne partji komu- 
nistycznej“ („Politbiuro“), którego 
zadanie polega na politycznem przy- 
gotowywaniu zjazdów partyjnych. 
Za pośrednictwem specjalnego apara- 
tu sekretarzy Politbiura utrzymują sta 
ły kontakt z wszystkiemi. prowincjonal- 
nemi organizacjami komunistycznemi 
Działacz partyjny, stojący na czele Po- 
litbiura (de facto jest nim generalny 
sekretarz partji komunistycznej, tedy 
w chwili obecnej Stalin), korzysta z 
przywileju samowolnego mianowania 
sekretarzy, dzięki czemu cały apa- 
rat Politbiura staje się posłusznym 
instrumentem w jego rękach. To też 
ściśle rzecz biorąc, cały dzisiejszy sy- 
stem rządzenia w Rosji, nie jest ni- 
czem innem, jak reżymem  Stalinow- 
skich sekretarzy. 

Aparat partji komunistycznej jest 
oparty na zasadzie skrajnej centrali 
zacji co ułatwia Stalinowi wszelką 
kontrolę i umożliwia mu w ten spo- 
sób Zjazd ogólnozwiązkowy przygo- 
tować by stał się on potężną mani. 
festacją „idei stalinowskich”.  Dzię- 
ki systemowi sekretarzy możliwości 
działania opozycji w partji i na zja- 
zdach bardzo są ograniczone, mie 
bacząc na to, że wpływy opozycjoni. 
stów w organizacjach  komunistycz- 
nych w czasach ostatnich znacznie 
się wzmogły. 

Fakt istnienia w Rosji jednej par- 
śji rządzącej sprawia, że Zjazdy par- 
tyjne są organami daleko ważniejsze- 
mi, niż Zjazdy sowietów, w których 
biorą udział również  niekomuniści, 
oczywiście w odpowiedni sposób kon- 
trolowani przez partję rządzącą. 

PPE FPT OCZY ROT TEE PETE SZEPTY CPTOEZECK, 

ZWIEDZAJCIE MIĘDZYNARODOWĄ 
WYSTAWĘ KOMUNIKACJI I TURY- 
STYKI W POZNANIU OD 6 LIPCA 

DO 10 SIERPNIA R. B. ы



ECHA KRAJOWE 
ZJAZD WYCHOWANKÓW SZKÓŁ ROLNICZYCH na POLESIU 

W dniach 8 i 9 czerwca w Szkole Rol- 
niczej w Duboi w pow. pińskim odbył się 
ll-gi zjazd Wychowanków Szkół rolniczych 
na Polesiu. Na zjazd przybył personel nau. 
czycielski, młodzież ucząca się, wychowa- 
nice i wychowankowie szkół roliczych w 
Plancie, Kołpinie, Torokaniu, i Dudoi oraz 
goście z Warszawy i bliższych okolic — 
razem około 200 osób. 

Zjazd rozpoczął się Mszą Św. odpra- 
wioną w starożytnej kaplicy szkolnej przez 
ks. prefekta Tomaszewskiego z Pińska, po- 
czem kuratorka szkoły p. Marja Wydždžy- 

Zaraz po obiedzie goście poszli zwie- 
dzać szkolne gospodarstwo rybne, gdzie 
mieli sposobność oglądać młody wycier kar- 
pia. Potem rozpoczęły się zawody sporto- 
we przeprowadzone pod kierunkiem por. 
Zajączkowskiego. Piętnastu najlepszym za- 
wodniczkom i zawodnikom wręczone  zo- 
stały dyplomy. 

Zjazd zakończyi się zabawą k y ` taneczną 
przerywaną różnemi atrakcjami, jak odegra 
nie zabawnej komedyjki przez uczniów szko 
ty rolniczej z Torokania, „Sobótki 
rozpalonem ognisku w wykonaniu 

przy 
uczenie 

  

ma w odświętnie przybranej sali szkolnej 
w serdecznych słowach powitała przyby- 
łych gości. Otworzył zjazd dyrektor szkoły 
w Duboi p. Stanisław Łukaszewicz, pod. 
kreślając w swem przemówieniu, że głów- 
nie na młodzieży szkół rolniczych  ciężyć 
będzie zaszczytny obowiązek podniesienia 
kultury rolniczej na wsi, a od tej kultury 
zależy dobrobyt całego narodu, potem 
wzniósł okrzyk na cześć Pana Prezydenta 
Rzeczypospolitej, a _ młodzież odśpiewała 
hymn marodowy. Nastąpiły liczne przemó- 
wienia gości i uczniów i odczytanie depesz 
gratulacyjnych i listów młodzieży, która na 
zjazd przybyć nie mogła. 

Na tem posiedzenie inauguracyjne 
kończono. 

Podczas przerwy obiadowej personel 
szkoły duboiskiej grupami oprowadzał  go- 
ści po gospodarstwie szkolnem, pokazując 
inwentarz, pola, pokazowe pólka odmianowe 
i nawozowe, szkółkę drzew owocowych, 
plantację wikliny, ogród warzywny oraz 
uczniowskie poletka konkursowe. 

W dalszym ciągu zjazdu wygłoszone 
zostały referaty ma następujące tematy: 
„Czy warto wstępować do szkół rolniczych?" 
„Przystosowanie rolnictwa na Polesiu do 
obecnych konjunktór gospodarczych”, _„O 
pastwiskach”, „O bydła krajowem*, „Zna- 
czenie torfowej stacji doświadczalnej w Sar- 
nach" ; „Rozwój historyczny i znaczenie łot. 
nictwa”. Wszystkie referaty opracowane i 
wygłoszone były przez młodzież 4 - 
niczych, poparte przykładami z życia wsi 
poleskiej 1 witane  burzłiwemi oklaskami. 
Prawie po każdym referacie rozwijała się 
dyskusja. : г 

Po kolzcji na rozpiętym w parku ekra- 
nie przez łaskawie użyczony przez wojsko 
aparat kinematograficzny wyświetlone  zo- 
stały ciekawe filmy rolnicze m. in. „Ryba- 
ctwo polskich stawów, rzek ; jezior, „Mel. 
joracje na Polesiu", „Zlot szkół rolniczych 
na P. W. K.“ 'i inne. 

Drugiego dnia już od 6 rano przcowały 
komisje, a po wczesnem śniadaniu  roz- 
poczęto obrady. Między innemi postanowio 
mo, że zarząd przez rok następny  mie- 
ścić się będzłe w Szkole Rolniczej w _ Kot. 
pinie, tamże odbędzie się podczas Zielo- 
nych Świąt w roku przyszłym następny 
Ifl-ci zjazd związku. Dotychczas  odbijane 
na powielaczu pisemko „Rolnik, Rybak i 
Gosposia* postanowiono bić już w drukarni 
Obrady zakończono odśpiewaniem hymnu 
szkół rolniczych: 

za. 

„Do chat, tych niskich strzech, 
Do wiejskich bram — 
Z oświatą tami..." 

szkół rol. | 

z Planty, deklamacje i śpiewy wszystkich 
szkół na przemian. 

Niezwykle podniosły a zarazem  szcze- 
rze koleżeński j wesoły nastrój oraz duża 
ilość wychowanków szkół rolniczych, któ- 
rzy przyjechali na zjazd z odległych miej. 
scowości, z praktyk i posad nawet ze Ślą- 
ska dowodzi jak młodzież nasza potrzebu- 
je łączności koleżeńskiej i utrzymania kon- 
taktu ze szkołami, które oświeciły jch umy- 
sły i uszlachetniły serca. Zjazdy takie pod- 
noszą ducha, dodają otuchy w ciężkiej pracy 
jaka czeka młodzież na zagonach ziemi oj- 
czystej, a dla niejednego z uczestników 
będą może najmilszą chwilą w życiu. Szko- 
da tylko, że nasze władze ; miejscowe or- 
ganizacje rolnicze widocznie nie doceniają 
znaczenia młodzieży rolniczej, która jest 
„przyszłością narodu”, i ma zjazd ten mie 
przysłały nawet swych przedstawicieli. 
Zjazd ten był wielkim świętem nietylko pole- 
skiej młodzieży rolniczej, ale także i dla na 
uczycielstwa szkół rolniczych, które na wy- 
chowanie tej młodzieży kładzie tyle pracy 
i poświęcenia i osiąga takie rezultaty, że 
na Międzynarodowym Kongresie Stowarzy- 
szeń Pedagogicznych w Genewie w sierpniu 
1929 r. oświata rolnicza w Polsce uznaną 
została za najlepszą w Europie. 

w SPRAWIE BUDOWY KOŚCIOŁA W 
BRZOZÓWICE OBOK NIEMNA 

Wostetnich dniach Dyrekcja Robót Pu- 
blicznych w Nowogródku zatwierdziła pro- 
jekt budowy nowego kościoła w Brzozów- 

ce obok Niemna. W najbliższym czasie 

przewidziane jest przystąpienie do robót 
wstępnych, związanych z buglową tegoż 

kościoła. 

  

  

Poszukuję 
mieszkania 

w centrum, 4—6 pokojowego, ze 

wszystkiemi wygodami. Zapłacę 

ewentualne koszta. W. Swida, 

Zawalna 8 m. 2. 
  

  

SŁOW © 

Śniadanie na cześć dowódcy „Kóln” 
GDAŃSK, 23.VI. PAT. W dniu dzisiejszym «o godz. 13.30 p. p. komisarz 

generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Gdańsku p. Strassburger wraz z mał- 
żonką wydał śniadanie dla dowódcy niemieckiego krążownika „Koeln“. Pod- 
czas śniadania wymieniono okolicznościowe toasty. W dniu jutrzejszym od- 
będzię się przyjęcie, wydane przez dowódcę krążownika „Koeln na pokładzie 
statku dla wszystkich osobistości, które gościły dowódcę krążownika u siebie 
poczem nastąpi odjazd krążownika. 

E WYSZEDŁ JUŻ Z DRUKU II TOM (MAJ     — CZERWIEC) MIESIĘCZNIKA 

„NASZA PRZYSZŁOŚĆ" 
WOLNA TRYBUNA ZACHOWAWCZEJ MYŚLI PAŃSTWOWEJ 

Wydawinictwo to, jedyne obecnie w swym rodzaju w kraju, powsta- 
ło wskutek oddawna odczułwanej potrzeby szerokich sfer zachowawczych i 
zachowawczo - gospodarczych posiadania organu perjodycznego o wysokim 
poziomie, w którym myśl zachowawcza mogłaby się wyrażać w sposób ot- 
wiarty i zdecydowany, pełen szczerej troski o przyszłość narodu i niezależny 
od chwilowych, przemijających względów polityki bieżącej. 

Wydawnictwo NASZA PRZYSZŁOŚĆ poświęcone jest ważniejszym 
zagadnieniom życia narodowego, od spraw politycznych, religijnych i ustro- 
jowych do gospodarczych, zawodowych i społecznych, jak również polityce 
zagranicznej w szerokich linjach. Wiszystkie te problemy ujmowane są przez 
wybitnych autorów jasno i barwnie, z giebokiem poczuciem przywiązania do 
idei państwowej i wiary w zwycięstwo ideologji mocarstwowo . zachowaw- 
czej drogą rozwoju planowej, systematycznej pracy organicznej, nie pozba- 
wionej — w razie potrzeby — pociągnięć zdecydowanych oraz ducha praw. 
dziwego postępu, nad tworzeniem fundamentów lepszego jutra, 

ZGODNIE Z WIELKIEMI ZADANIAMI, CZEKAJĄCEMI POLSKĘ 
W NIEDALEKIEJ JUŻ MOŻE PRZYSZŁOŚCI. 

NASZA 
szerszej publiczności, dlatego też stara 

PRZYSZŁOŚĆ przeznaczona jest dla 
się o możliwie jak największe uroz- 

maicenie treści każdego tomu oraz o jasne, lapidzene, dostępne dla wszyst. 
kich, aczkolwiek na wysokim: poziomie utrzymane przedstawienie zarówno 
naszych najważnijszych bolączek i potrzeb państwowych, jak i racjonalnych 
dróg, prowadzących do naprawy. Odpowiednio dobrane i z temperamentem 
pisane artykuły przekonają niewątpliwie wszystkich czytelników o celowoś. 
Ci i użyteczności tego wydawnictwa, którego pierwszy (kwietniowy) tom 

zrobił już duże wrażenie i pozyskał wydawnictwu wielu prenumeratorów we 
wszystkich dzielnicach kraju. 

W OBECNYM NUMERZE ZABIERAJĄ GŁOS: 

CHARLES DEWEY — Postęp gospodarczy i polityka finansowa Pol. 
ski, JAN BOBRZYŃSKI — Demokracja i jej konsekwencje, JERZY MICHAL 
SKI — O przesileniu gospodarczem. Uwagi niepolityczne, ADAM ROMER — 
Polska a Niemcy, ANTONI WIENIAWSKI — Spółdzielczość w okresie po. 
wojennym, ANTONI STARODWORSKI (pseud.) — Patrjarcha Tichon i 
załamanie się prawosławia w Rosji, LUDWIK RZĄŚNICKI — ANOMALJE 
samorządowe, JÓZEF hr. TYSZKIEWICZ — Wadący się gmach, A. R. — 
Praworządność i Autorytet, „STAŃCZYK* — O świcie. Krakowskie wspom- 
nienia listopadowe, KRONIKA: Le Marxisme — voila IFennemi! 

WARUNKI PRENUMERATY WYNOSZĄ 4 ZŁ. MIESIĘCZNIE. 

Redaktor: dr. Bobrzyński. Adres Redakcji: Warszawa, Lipowa 4a, 
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Afera szpiegowska w kowień- 
skiej straży granicznej 

Z za kordonu donoszą 0 ujawnie- 
niu afery szpiegowskiej, do której są 
zamieszani funkcjonarjusze  kowień- 
skiej straży granicznej. ! 

Dotychczas aresztowano pięć osób 
u których znaleziono dowody winy. Te 
renem działania szpiegów było Kowno 
i Wiłkomierz. р 

Jeden: z urzędników straży granicz- 
nej Szmidt w chwili aresztowania oba- 
wiając się tortur popełnił samobójstwo 
strzelając do siebie z rewolweru. 

Nazwiska aresztowanych brzmią: 
Szember, Romejko, Roszczewski, Ginej, 
ko i Maczewski. 

Porun uderzył w kościół 
PIĘĆ OSÓB ZOSTAŁO PORAŻONYCH. 

W ubiegłą sobotę w N. Miadziole: 
rozpętała się nagle burza, podczas któ. 
rej piorun uderzył w wieżę kościelną i 
wpadł do wnętrza kościoła. Wypadek 
miał miejsce w chwili, gdy w kościele 
odbywało się nabożeństwo przy udzia- 
le licznych wiernych. Wśród zebra- 

nych powstał popłoch spotęgowany 
porażeniem pięciu osób stojących naj- 
bliżej wylotu wieży. Poražonym na- 
tychmiast pośpieszono z pomocą, tak, 
że wkrótce zdołano przywrócić ich do 
życia. Kościół iak również wieża zbie- 
giem okoliczności zostały nienaruszone 

Pożary w dobrach ks. Radziwiłła 
SAMOCZYNNIE EKSPLODUJĄCY POCISK SPOWODOWAŁ POŻAR. 

Ostatnio na terenie dóbr ks. Radziwiłła Jeden z pożarów wybuchł od samoczyn 

zanotowano cały szereg pożarów wybucha. nie eksploadującego pocisku armatniego, po 
jących raz po raz w lasach w okolicy Nie- 
świeża. 

zostałego w dawnych okopach frontu rosyj. 
sko-niemieckiego. 

OSKAR WOJNOWSKI 
W sali Towarzystwa Higjeni- 

cznego w Warszawie p. Wotowski 
wygłosił "przed paru dniami  in- 
teresujący odczyt o Oskarze Wojnow- 
skim. Oskar Wojnowski, jego spo 
sób leczenia, który w swoim cza- 
sie wywołał namiętne spory, budzi sze- 
rokie zainteresowanie społeczeństwa, 
to też odczyt p. Wotowskiego szczel- 
nie wypełnił salę T-wa Hygjenicznego 
publicznością: interesującą się tym cie 
kawym człowiekiem. 

Można było zobaczyć tam wielu 
wybitnych lekarzy i prawników, przy- 
słuchujących się temu odczytowi z 
wielkiem zainteresowaniem. 

Należy zaznaczyć, że p. Wotowski 
wygłosił ten odczyt w porozumieniu z 
p. Wojnowskim i podczas jego obec- 
ności na sali odczytowej, przez co od- 
czyt ten nabrał tem większego znacze 
nia. 

Prelegent rozpoczął swój odczyt 
oświadczeniem, że niezwykłe  zdolno- 
šci jasno-wyczuwania, Oskara Woj- 
nowskiego, specjalny sposób  stawia- 
nia djagnozy i stosowania do tych cho 
rób specjalnych ziół, wywołuje od pa- 
ru lat zrozumiałe poruszenie. Zacieka- 
wienie nieznanym sposobem leczenia 
jest tak duże, że wywołuje wiele fanta- 
stycznych legend i nieraz zaciętych 
sporów. W celu zaspokojenia ciekawo 
ści i rozwiania legend w porozumieniu 
i przy współpracy p. Wojnowskiego 
ten odczyt przygotował. 

Kim jest Oskar Wojnowski? — Ото- 
dził się w r. 1889 w Grodzisku, ziemi 
Pcznańskiej. Studjował w. Niemczech 
filozofję. W 1912 roku musiał udać 
się dla ratowania zdrowia na południe 
i w tym czasie znalazł się w Indjach. 
W 1914 roku powrót do kraju ' został 
odcięty i z tym momentem dopiero za 
czyna się dziwne i ważne w jego: ży- 
ciu wydarzenie. 

Zostaje wtajemniczony w tajniki 
wiedzy sekty Bramainów. 

Oskar Wojnowski jednak jeszcze 
podczas pobytu w Niemczech intereso 
wał się lecznictwem ziołowem, t. zw. 
medycyną ludową. Prelegent podkre- 
śla fakt, że w Niemczech jest to do- 
zwolone, istnieje tam wolność lecze- 
nia. Jakoby jeszcze kanclerz Bismark 
uleczony przez chłopa, wówczas, kie- 
dy lekarze odstąpili od leczenia go, 
wydał ten dekret mówiąc: „Komu 
Bóg i natura dały wielką zdolność 
uzdrawiania — temu policja nie ma 
prawa tego zabraniać”. 

Pobyt Wojnowskiego wśród Bra- 
mainów trwał pięć lat, wtajemniczany 
kolejno w ich wiedzę i naukę, zwła- 
szcza poznawania roślin i ich właści- 
wości leczniczych. 

Praktycznie: nauka ta rozwijała się 
dar wyczuwania prądów w człowieku i 
roślinach. 

Każdy człowiek posiada odmienne 
prądy zależne od wielu czynników a 
między innemi każda choroba powo- 
duje specjalne prądy. Wyczuwszy te 
prądy chorobowe należy znaleźć odpa 
wiednie rośliny, które zabijają przyczy 
ny choroby. 

Dla osiągnięcia tego potrzeba po- 
siadać przyrodzone zdolności, a następ 
nie umiejętnie i celowo je rozwijać. 
Tak było z Oskarem Wojnowskim. On 
sam twierdzi, że nawet tu w Warsza- 
wie wyczuł u kilku osób podobne zdol 
ności. 

Prelegent cytował wiele przykła- 
dów leczenia ziołami w najdawniej 
szych czasach. Przypomniał lekarzy 
polskich od: średniowiecza poczynając, 
leczących ziołami. 

Wojnowski twierdzi, że niema cho 
roby, którąby odpowiednie zioła wy 
leczyć nie mogły. 

Akcję Wojnowskiego, według jego 
zdania, utrudnia brak wielu ziół, któ- 
rych nie może ze świata sprowadzać, 
a wielu mocniejszych w działaniu nie- 
wolno mu stosować. 

W jaki sposób Wojnowski stawia 
djagnozę? Wojnowski wyczuwa chora 
by przez odbieranie promieniujących 
prądów z każdego człowieka. W. cza- 
sie chwilowego przyglądania się cho- 
remu, widzi Wojnowski, wszelkie de- 
tekty chorobowe organizmu obecne i 
ślady chorób przebytych. 

Dokładnie uzasadnić tego, Woj- 
nowski nie może, twierdził prelegent, 
jest to cząstka przyrodzonego daru, 
odpowiednio rozwiniętego. 

Podobne wyczuwanie choroby wy- 
maga każdorazowo przygotowania się 
Wojnowskiego i wielkiego skupienia 
uczucia i wzroku. . 

W dalszym ciągu prelegent mówił 
o podziale chorób, stosowaniu ziół, 
któremi leczy Wojnowski, ilustrując 
licznemi przykładami. Między innemi 
dał i przykład ze sprawy sądowej, ja- 
ką miał Wojnowski wytoczoną w Po- 
znaniu, na której ekspert, znany lekarz 
zrzekł się orzeczenia a sąd wydał wy- 
rok uniewinniający. W stosunku do 
wiedzy lekarskiej, w imieniu Wojnow- 
skiego oświadczył prelegent, że nie 
ma na celu, niedoceniania jej, wprost 
przeciwnie, pragnąłby ażeby jego wie- 
dza była środkiem pomocniczym ofi. 
cjalnej wiedzy, medycyny. ' 

Na zakończenie tego ciekawego 
odczytu, należy nadmienić, że w sprze 
daży znajdują się specyfiki ziół lecz- 
niczych p. Oskara Wojnowskiego. 

Sprawozdanie niniejsze jest tylko 
pobieżnem streszczeniem. Brak miej- 
sca nie pozwala nam na szersze omó- 
wienie tej ciekawej sprawy. 

Prelegent p. St. A. Wotowski i p. 
Oskar Wojnowski po odczycie nagro- 
dzeni byli długo niemilknącemi  okla- 
skami zebranej tłumnie publiczności. 

SAMOCHODY 
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Przeciw obstrukcji hemoroidom, zaburze- 
niom w: żołądku i kiszkach, zastoimie w wą- 
trobie-i śledzionie, bółom krzyża zaleca się 
picie naturalnej wody gorzkiej  Franciszka- 
Józefa kilka razy dziennie. Woda Franciszka- 
Józefa działa zawsze pewnie, łagodnie i sku- 

tecznie. Żądać w aptekach i S S 
WZP nr. 49. 
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„MAGNOLJA" WARSZAWA. 

„Będzie Polska 
Po dłuższym dla kuracji pobycie 

za granicą wracałem do kraju... Pociąg 
zwalniał biegu... Za chwilę, powitać 
miałem równinę Poznańską... Wiosen- 
ny zapadał zmierzch... „Jak mnie powi- 
tasz, ziemio moja? — myślałem. 
„troską, niepokojem, narzucającem się 
porównani em — ujemnem?* Pociąg 
stanął. Policja uprzejmie  salutowala, 
prosząc o dowody osobiste. Rewizja 
rzeczy odbyła się porządnie, bez cienia 
szykan. Wróciłem do wagomu i zasną- 
łem z miłem uczuciem, że nasz Zbą- 
szyń przykładem mógłby służyć belgij- 
skiemu Lićge, lub włoskiej Ventimiglji. 
Ruch w moim przedziale zbudził mnie 
w nocy. Spališmy na poznańskim 
dworcu. Spojrzałem na towarzyszy 
podróży: przedemną siedział student, 
dalej młody ksiądz i jakiś pan otyły. 

Znowu zasnąłem — zmęczony. Oc- 
knęło mnie zimno i czyjś kaszel. 

— Ksiądz się przeziębił*, — mó- 
wił otyły pan. 

— ja w nocy często kaszię... prze- 
męczenie... nic to! — odpowiedział 
ksiądz. — Ze sześć kwadransów wy- 
siądę w Łowiczu, matka mi da ciepłe- 
go mleka... 

— Ksiądz stale mieszka w Łowi- 
czu? 

— Nie! Wstąpię tylko, aby starej 
matki ręce ucałować. Jestem probosz- 
czem na wschodniej rubieży Polski. 

— I z tak daleka ksiądz zawędro- 
wał aż do Poznania? 

— Byłem na kursie „Akcji Katolic- 
kiej”. 

" — Na kursie? więc to były wykła- 
dy naukowe? 

— Tak i nie. Hasło jest nowe, a 
praca tak stara jak chrześcijaństwo. 
Już samo określenie „Akcja katolicka" 
mówi, że nie jest gadulstwem, ani bi- 
goterją, nie demokratycznem, wiecznie 
na martwym punkcie stojącem, jak tyle 
innych, zrzeszeniem. „Akcja katolicka” 

w imię Pana" 
ma być czynem, czynem co zagrze- 
wa i oświeca, czynem który wyczuwa 
potrzeby chwili, który jednoczy, wspie 
ra i promieniuje. 

— | któż może do tej akcji być po- 
wołanym? 

—Každy, który posiada na tyle do- 
brej woli, żeby odrodzenie kraju od 
odrodzenia samego siebie zacząć; każ- 
dy, który nie jest niewolnikiem włas- 
nej słabości, lub niewolnikiem tej, czy 
owej partji, ale który na apel Wodza 
staje, jako szeregawiec, zdecydowany 
bronić narodu majwiększych  skar- 
bów: wiary, etyki, kultury duchowej. 

Naprzeciw mnie siedzący student 
poruszył się — słuchał. 

— Na apel wodza! — powtórzył 
otyły pan... — tylum widział, których 
wodzami mianowano i którzy za tako 
wych mieli siebie!..—i*otyły pan mach 
nął ręką. 

— Bo nie ten jest wodzem, które 
go własna ambicja, lub partyjnictwo 
wodzem mianuje, ale ten jest wodzem, 
kto w hierarchji ducha, myśli i czynu 
jedno tylko zródło mocy uznaje i ku 
Niemu zastępy wiedzie Boga!... 
Francuzi mówią: „styl — to człowiek” 
Proszę posłuchać... — Sięgnął ksiądz 
do kieszeni, wyjął książkę i czytał: — 
Ze stolicy Piotrowej padło nowe hasło. 
Popłynęło ponad rozłogi kościelne ni 
by echo czasów apostolskich niby woła 
nie prorocze, niby.dziejowa zapowiedź 
nowych czasów i Wodza wezwanie na 
wielką rozprawę duchów. I wszczął się 
ruch, jakiego dotąd nie było. W ser- 
cach budzą się drzemiące i skrzepłe 
energje. Po raz pierwszy uświadamia 
ją s obie młodzi i starzy swoje „ka- 
płaństwa królewskie”. Idą na ochotnil 
ka szlachetne zastępy i spiesznie szere 
gują się legjony wyborowe, mężne i 
karne, czynu żądne, pewne zwycięst- 
wa, Bój się zaczyna. Bój za Boga i Je 
go prawa, za Chrystusa, Jego Ewan- 

gelję i Królestwo. Bój o duszę człowie 
ka, jej godność i szczęście. Bój o naro 
dów kulturę, postęp i ludzkości pomy 
ślność. 

Spojrzałem na studenta:  iskrzące- 
mi oczami wpatrzony w księdza, z pół 
otwartemi ustami — słuchał. 

Ksiądz milczał przez chwilę, potem 
zapytał: —Nie jest li to styl przewód 
cy, przewódcy, który, jak przed chwi 
lą mówiłem, do źródła mocy zastępy 
wiedzie i który swego posłannictwa 

świadom, stygmatem wyższości 
przez Wodza wodzów naznaczon: jest, 
aby Polskę na szlak jej misji dziejowej 
skierować? — Kto? — krótko zapytał 
otyły pan. — Nasz Prymas — brzmia 
ła odpowiedź. 

I cisza zaległa... rytmicznie pociąg 
pędził w dal... w naszym przedziale 
grały jakby elektryczne fale myśli, 
przed któremi sen i poczucie zmęcze- 
nia musiały ustąpić. 

Po długiej chwili otyły pam pytał 
znowu: — A jakże księdzu idzie praca 
na wschodniej naszej rubieży, wśród 
ludu ciemnego, który po większej częś 
ci wrogo jest do wszystkiego, co pol- | 
skie i katolickić usposobiony? 

— Ludność tamtejszą, jak każdą 
ludność nieoświeconą można cyfrowo 
mniejszą lub większą ilością zer ozna 
czyć. Lecz jak w matematyce zer zna- 
czenie zależne jest od jednostki, czy je 
dnostek, stojących na ich czele, tak i 
tam główną uwagę zwrócić należy nie 
na ilość odłogiem leżących wartości, 
ale na te jednostki, które dobrze, czy 
źle odłogi uprawić zdołają. A siły są 
czworakie: duchowieństwo, urzędnik, 
nauczyciel szkół powszechnych,... no i 
— polski dwór. Czworakie te siły jed- 
ną siłą stać się powinny, a zera same 
się jej podporządkują. 

A siły te bliżej określić ksiądz 
może? ° 

— Owszem. Duchowieństwo do 
największego z zadań równie mało by- 
ło przygotowane w chwili odrodzenia 
Polski, jak wszystkie inne stany. Niech 
pan zauważy, że roztropny wychowaw 

ca obdarza wolnością jego pieczy po- 
wierzonych wychowańców wtedy, gdy 
ich zasad i mocy charakteru jest pe- 
wien. Biada tym, których swoboda za- 
skoczyła  niespodziewanie!.. muszą 
oni brak przygotowania i doświadcze 
nia srodze odpokutować. Duchowieńst 
wo; jak i inne stany, umysłowości, że 
tak powiem, niewolniczej na razie po- 
zbyć się nie potrafiło. Wolność posta- 
wiła je przed nowemi zadaniami, któ- 
rym sprostać na razie nie jest łatwo i 
gdyby chrześcijaństwo nie było naj. 
żywotniejszą z instytucji, bo jest insty- 
tucją Bożą, niejednemu z nas opadłyby 
skrzydła. Ale pomimo  niespodzianej. 
wolności, dzięki naszym wysiłkom, ja- 
to też wysiłkom całego narodu postęp 
podkreślić należy. 

Zamilkł ksiądz na chwilę. Otyły pan 
zaś cicho mówić zaczął: j 

„Niech was darmo nie przestrasza 
Że dziś podłość górą wszędzie, 
Z wiary waszej, wola wasza, 
Z woli waszej czyn wasz będzie*. 

A ksiądz podchwycił: 

„Nie' powróci stara klęska, 
Duchom, duchom tryumf dan! 
Oto idzie moc zwycięska, 
Panujący idzie Pan“ 

Student dłonią prowadził po po- 
wiekach; chciał li spędzić zmęczenie, 
czy może natrętną —— łzę? 

— [Inne stany to jest urzędnicy i 
nauczyciele wykazują zmysł orjentacyj 
ny, dobrą wolę, nieraz wielką wytrwa 
łość wśród ciężkich warunków bytu. 
Roztropność pierwszych nieraz jest 
posunięta do działania śmiałego na 
własną rękę, gdy dyrektywy, otrzyma- 
ne ze źle informowanej, lub arbitralnie 
sądzącej stolicy, są błędne. Nauczyciel 
stwo, zmuszone poniekąd do' zapisa- 
nia się do „Związku, na którego cze- 
le stoją ludzie bez zasad, czyni to pod 
pewnym terrorem, ale jeśli kto, to: ona 
posłannictwa polskiego nie zdradzi. 

Był li otyły pan poetą za młodu, 

że jął znowu powtarzać ustęp z nie- 
śmiertelnych „Psalmėw“? 

„Wylać ducha na miljony 
Ciałom wszystkim rozdać chleba, 
Duszom wszystkim--myśli z nieba! 

I znowu kończył ksiądz: 

„Nie nie spychać nigdy w dół, 
Lecz do coraz wyższych kół 
Iść przez drugich podnoszenie! 
Tak Bóg działa we wszechświecie 
Bo cel świata — szlachetnienie!** 

— A szlachta, dwory? — pytał 0- 

tyły pan. 
Ksiądz milczał przez chwilę: „Od- 

powiem słowami Rodziewiczówny: 
„Co orle było, co lwie w pokoleniach 
zostało na pobojowiskach w dołach wię 
ziennych, na szlakach Sybiru i tam w 
tajgach. Zmęczeni są, znękani į wyczer 
pani, zesmagani ciosami ostatniej woj 
ny... ale by zginąć mieli, nie dopuść 
Boże!. 

— Nie dopuść, — modlił się wła- 
snemi słowy ksiądz, — ba któż prócz 
nich nawiązać zdoła nić, łączącą daw- 
ną tradycję ofiarności i bohaterstwa z 
chwilą obecną?... któż prócz nich dzier 
ży w dłoni kultury pochodnię, znajo- 
mość dziejów, umiejętność obcowa 
nia z ludźmi? Nic ich że to posłanni- 
ctwo połączyć owe siły czworakie w; 
jedno dla dobra kraju, dla wielkiej mi- 
sji Polski w przyszłości? 

l znowu z naprzeciwka 
cicho werset psalmu: 

„W poświęcenia świętej dumie 
Poprowadzi łud do bitwy, 
Kto prowadzić lud ten umie: 
Szlachia Polski, Rusi, Litwy! 

Dwory — mówił dalej. ksiądz 
— dwojakie są: żywe i martwe. Oby 
te drugie prędzej ustąpiły z nieczyn- 
nych swych warsztatów, aby inne ręce 
polskie mogły warsztaty one do życia 
pobudzić. To nie morituri, to są mor'- 
tni. Powiedziano jest: „Szanujcie króle 
stwa Bożego, a wszystko inne będzie 
wam przydane“. A oni—szukają wszy- 
stkiego prócz królestwa Bożego, czas 

zabrzmiał 

trawiąc na łowach, na hulankach kosz 
townych, na bezczynnem narzekaniu 

na ciężary podatkowe, — a co najgor 
sze, — poczucia państwowości ро|- 
skiej i stąd płynących obowiązków nie 
mają. To też nikt już się z nimi nie 
liczy, prócz żydów, którzy na ich war- 
sztaty czyhają. Lecz są inne dwory ży 
we i życiodajne, których duchowy u 
rok najzawziętszych wrogów większej 
własn ości zniewala. W nich i kapłan i 
urzędnik i nauczyciel czuje się swojsko 
A dla nas kapłanów — tu pokornie 
głos zniżył — którzy też. ludźmi grze- 

Sznymi jesteśmy, takie dwory to bo- 
dziec najlepszy do wzniesienia serc 
naszych wyżej i wyżej. Byłem w jed- 
nym z nich, wezwany dla udzielenia 
rekolekcji. Pierwszego dnia Ćwiczeń 
duchowych brali w nich udział zapro- 
szeni sąsiedzi, urzędnicy, nauczyciel- 

stwo, a ku końcowi rekolekcyj obszer 
ne pokoje słuchaczy zaledwie pomieś- 
cić mogły, bo dla każdego wstęp był 
wolny i miałem wrażenie, że znajduję * 
się w patrycjuszowskim domu z pier- 
wszych czasów chrześcijaństwa, domu 
który umiał zatrzeć różnice stanów i 
stworzyć jedną chrześcijańską rodzinę 
Błogosławione dwory, które zrozumia- 

ły znaczenie wspólnych, zamkniętych 
rekolekcyj i idą za głosem Ojca św. i 
naszego Prymasa - Wodza! To począ- 
tek „Akcji katolickiej". т 

— Ale proszę księdza, taki zespół, 
zebrać to chyba nie łatwo? a 

— Wszystko jest łatwem, gdzie 

jest wytrwałość i wola! Musimy raz 
zerwać ze sławiańskiem ,,chce mi się”, 

a zastąpić je zdecydowanem i kultural- 

  

„nem „chcę*. Wola — to zawczasu u- 
czyniony wybór pomiędzy dobrem a 
złem, nie* jakiś odruch duchowy, uza- 
leżniony od chwili i kaprysu. d 

Spójrzałem na studenta: wpatrzony 

w księdza, ręce miał wyprężone i co- 

raz silniej pięść zaciskał, jakby chciał 

wolę skoncentrować, ujarzmić, utrwa- 

lič. : 
— Niech panowie zauważą, że w 

naszej cudnej mowie, z której tyle po: 

' 

а
а
ы



Dalszy etap podróży Pana Prezydent 
NA TERENIE POW. MOŁODECZAŃ 

SKIEGO. 

W niedzielę, żegnał Pana  Prezy- 

denta pow. oszmiański, a witał moło! 

deczański. Na pamiątkę pobytu na O- 

szmiańszczyźnie doręczono Panu Pre- 

zydentowi pamiątkową monografję po 

wiatu oszmiańskiego, napisaną przez 
śp. Czesława Jankowskiego. 1 

W czasie przejazdu przez miastecz 
ko Soły przez tłum przecisnął się się 
do Pana Prezydenta 12 letni syn miej 
scowego rolnika Edward Szymański i 
zaprezentował sporządzony przez sie- 

"bie precyzyjnie, wykonany z drzewa, 

+ 

Va podniósł i cicho zakończył: 

- 

rower, na którym chłopak przejeżdża 
dziesiątki kilometrów. Pan Prezydent 
zarządził na miejscu wypłacenia mało- 
letniemu fabrykantowi roweru 100 zł. 
w nagrodę za jego pracę. 

We wszystkich powiatach pomaga 
li w utrzymywaniu porządku specjalne 
straże obywatelskie utworzone z miej 
scowej ludności. We wszystkich miej- 
scowościach, gdzie przebywał Pan Pre 
zydent wznosiły się bramy powitalne, 
stawiane częstokroć samorzutnie przez 
poszczególne wioski. W przystankach 
po drodze duchowieństwo bez różnicy 
wyznań błogosławiło przejeżdżającego 
Najwyższego Dostojnika Rzeczypospo 
litej. Uroczyście powitano Pana Pre- 
zydenta w Smorgoniach ongiś ważnej, 
placówki przemysłu. 

W dalszym ciągu podróży od Smon 
goni do Mołodeczna jechał Pan Prezy- 
dent dziś dalej głównym traktem armji 
napoleońskiej. 

ŚWIĘTO STRZELCÓW MINSKICH. 

O. godz. 11.25 nastąpił wjazd do 
Mołodeczna. Tu witała Pana Prezy- 
denta cała ludność wszystkich wyznań 
z burmistrzem, duchowieństwem kato- 
lickim, prawosławnym i rabinem na 
czele. Kulminacyjnym punktem pobytu 
w Mołodecznie była wspaniała manife 
stacja wojska w Helenowie, przedmieš, 
ciu Mołodeczna. 

Święto wojska zaaranżował 86 
pułk strzelców mińskich, którego do- 
wódcą jest zasłużony działacz społecz, 
ny pułk. Bociański. U wejścia na ©- 
gromny plac ćwiczeń koło koszar w 
Helenowie pionierzy tego pu łku zbu- 
dowali wspaniały pomnik w kształcie 
łuku tryumfalnego ku czci poległych w 
obronie ziemi Wileńskiej bohaterów. 
est to pomnik jakiego niema w całej 
ołsce, imponuje rozmiarami i wyko- 

naniem projektu, rzeźb ami. Łuk tryum: 
falny wsparty jest na 16 kolumnach, 
wysokości ma 18 metrów. Pomnik wy 
konał rzeźb arz śląski nazwiskiem Kitta 
i zbudowany został przez żołnierzy pol 
skich. Na łuku tryumfalnym, na marmu 
rowych tablicach wyryte są złotemi 
głoskami nazwiska 316 poległych żoł 
nierzy mińskich. Gdy Pan Prezydent 
Rzeczypospolitej przybył, witany sal- 
wami armatniemi, przeszedłszy przed 
frontem kompanii honorowej i przed 
frontem pu łku zajął miejsce na spe- 
cjalnie zbudowanym 4 pod 
wyžszeniu pod baldachimem. Cały 
pułk chórem śpiewał pieśń Bogarodzi- 
ca. W kaplicy umieszczonej wysoko 
na szczycie łuku tryumfalnego JE ks. 
biskup Bandurski odprawił nabożeńst 
wo i poświęcił ten pomnik (łuk) po- 
czem wygłosił podniosłe przemówienie 
poświęcone pamięci poległych rycerzy 
kresowych żołnierzy mińskich. 

Po nabożeństwie dowódca 86 puł- 
ku strzelców mińskich Bociański wrę- 

  

jęć etycznych wysnuć można, „wola* 
jest synonimem wolności, brak woli — 
niewoli. 
Wola to zdecydowany krok naprzód, 
postęp, płanowość, przyszłe zwycięst- 
wo, posłannictwo Polski na zachodzie 
i wschodzie... i nagle ręce złożył, ©- 

а07 wola Twoja! 
Zaciśnięte pięści studenta poruszy- 

ły się, coś jakby go dławiło, wstał i 
wyszedł na korytarz. Stanął tam przed 
oknem, zapatrzony w różowy Świt. A 
pociąg przed Łowiczem zwalniał bie- 
gu... Ksiądz i otyły pan nieśli już tło- 
moki w ręku. 

— Pan też wysiada? — zagadnął 
ksiądz. 

— O kilka kilometrów od Łowicza 
buduję kościół. Jestem budowniczym; 
— i wymienił swoje nazwisko. 

— Niech Bóg budowniczym poma 
ga! — rzekł żegnając się ksiądz. 

— Niech Bóg pomaga— wodzom! 
—odrzekł tamten. 

Zostałem sam, bo i student gdzieś 
znikł. Wyszedłem na korytarz. Tam — 
palcem na szybie okiennej, przed któ- 
rą stał student, coś było napisano... 
przeczytałem: ....,Będzie Polska w 
imię Pana!" 

| W Warszawie musiałem przesiąść. 
Kupiłem gazetę, lecz ledwiem na nią 
rzugił okiem, złożyłem ją i czytać nie 
chciałem. Jakż.em był myślami daleko 
od. artykuł wstępnego, który brzmiał: 
„Zatarg rządu z sejmem'... 

Już mnie witał na kolei „mojej“ 
znajomy konduktor Baranowski: 
Dawno pana nie widziałem! — Byłem 
na kuracji. — Ą w Poznańskiem pan 

nie był? — nie widział pan pp. Moraw 
BR — №е!... ale o których Moraw- 
kich pan pyta? — Widzi pan, jeśli 

dzisiaj po polsku czytać, pisać i czuć 
umiem, to zawdzięczam to ja —i inni 
— pannie Tekli Morawskiej, która wy 
szła za pana Potworowskiego z Goli. 
Ona nas dzieci za czasów niemieckich 
w suterynach co wieczór uczyła, kształ 

czył Prezydentowi Rzeczypospolitej ho 
norową odznakę pułku następnie JE 
ks. biskup Bandurski w obecności Pa- 
na Prezydenta poświęcił sztandar - 
tejszej szkoły powszechnej poczem 86 
pułk strzelców mińskich, liczne oddz a 
ły Strzelca i organizacje przysposobie 
nia wojskowego i wreszcie młodzież 
szkolna defilowały przed Panem Prezy 
dentem. Po obiedzie Pan Prezydent 
zaszczycił swą obecnością pokaz ho- 
dowlany, zorganizowany przez Sejmik 
Mołodeczański i Okr. Tow. Organ. i 
Kółek Rolniczych. Na pokaz przypro- 
wadzono około 200 najpiękniejszych 
koni z majątków i od poszczególnych 
gospodarzy wiejskich. Przeszło 100 
sztuk bydła rogatego krajowej rasy 
czerwonej oraz nizinnej czarno sroka- 
tej. Równocześnie odbył się pokaz 
przemysłu betoniarskiego i t.d. Wysta 
wiono również doskonałe kultury łąk. 

Z Mołodeczna odjechał Pan Prezy 
dent Rzeczypospolitej przez Kraśne i 
Rajówkę do maj. p. Mieczysława Boh- 
danowicza.. W. Kraśnem Pan  Prezy- 
dent wszedł do miejscowego kościoła. 
W Rajówce Pan Prezydent zwiedził 

fabrykę tektury Mieczysława Bohdano 
wicza. Podczas dalszej podróży poje- 
chał Pan Prezydent da maj. Szypki, 
gniazda rodzinnego, p. Kopciów i od- 
wiedził swego przyjaciela dr. Witolda 
Kopcia, z którym pracował i zaprzyjaź 
mił we Fryburgu w czasie swej działa|- 
mości naukowej, którą prowadził w 
Szwajcarji. 

UROCZYSTOŚĆ W ILJI. 

Przenocowawszy w Obodowcach 
we dworze p. Mieczysława Bohdano- 
wicza, Pan Prezydent Rzeczypospoli- 
tej przybył o godz. 11 do Iiji.. Przy 
wjeździe i wyjeździe samochód Pana 
Prezydenta eskortował honorowy szwa 
dron KOP. Pan Prezydent dokonał od- 
słonięcia pomnika wzniesionego w cen 
drum miasta Ilji w celu uczczenia pa- 
mięci powstańców, poległych w roku 
1863 w tych okolicach. Pomnik ma 
kształt obelisku, mieszczącega wew- 
mątrz kaplicę z sargofagiem, na  któ- 
rym znajduje się napis: „Władze Wła- 
dyki 1863“. Jest to nazwa niedalekiej 
miejscowości nad rzeką Ilją wpobližu 
granicy sowieckiej. 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej 
złożył przy pomniku wieniec z napi- 
sem: „Pamięci powstańców 1863 го- 
ku Prezydent Rzeczypospolitej”. Po 
Mszy św. odprawionej przy pomniku 
przez JE ks. biskupa Bandurskiego, 
który w pięknem przemówieniu złożył 
hołd bohaterskim duchom  powstań- 
ców 63 roku, nastąpiło, uroczyste po- 
święcenie sztandaru Zw. Nauczyciel- 
stwa Szkół Powszechnych. 

W WILEJCE POWIATOWEJ. 
Po uroczystościach w Liji, po Śnia- 

daniu wydanem przez p. M. Bohdano- 
wicza nastąpił odjazd do  Wilejki, 
gdzie odbyło się odsłonięcie pomnika 
wzniesionego ku czci 230 żołnierzy 
polskich, poległych w czasie wojny w 
roku 1919—20. W drodze powrotnej 
P. Prezydent przyjął defiladę oddz. K. 
O.P. pieszych i konnych, defiladę strzel 
ców. Po defiladzie wszedł Pan 
Prezydent do kościoła miejscowego, 
poczem zwiedził ośrodek zdrowia sej- 
miku wilejskiego wraz z mieszczącym 
się tam towarzystwem opieki nad mat 
ką i dzieckiem. 

Wieczorem odbył się obiad, wyda 

RESRY OREW ODZANIARZEZE 

ciła, do Komunji pierwszej przygoto- 
wała. Ja tego nigdy nie zapomnę i wie 
cznie będę o niej pamiętał. 

— Powiedzieć jej to, gdy ją zoba- 
czę? — Powiedzieć! — Wszedł kon- 
troler p. Swirski do przedziału. — Pan 
zawsze myśli, że jadę „na gapę* — 
żartowałem. Uśmiechnął się: — Ja ni- 
gdy pana nie kontroluję. — Skąd pan? 
= pytałem. — Z rekolekcyj!... Panie, 
jak ojciec Bejyert przemawiał!... i ko- 
go tam nie było! ... pełniuśki kościół: 
doktorzy, adwokaci, kolejowcy, nawet 
wicewojewoda!... — ! zabrzmiało mi w. 
uchu: 

„Oto idzie moc zwycięska, 
Panujący idzie Pan!“ 

A wtedy zapachniały łąki, tak jak 
nigdzie nie pachną. Przez otwarte ok- 
no wagonu płynął powiew wiosenny. 

Tuż rącze klaczki unosiły mnie 
hen!... — ku domowi. Radość, pytania, 
odpowiedzi... wreszcie samotność w ci 
chym pokoju... Na wierzchu otwartej 
walizki leżała gazeta: „Zatarg rządu z 
sejmem''. 

Zgniotłem gazetę i wrzuciłem do 
kosza. 

‚ (Otworzyłem okno. Park pachniał, 
brzmiał i IŚnił. 

— Za woń, którą nam dałeś, bądź 
błogosławiony! — szeptały łzy. — Za 
głos, który nam dałeś, bądź bogosła- 
wiony! — śpiewały słowiki. 

— Za blask i promienie, które 
nam dałeś, bądź błogosławiony! — mó 
wiły gwiazdy... 

Wczoraj o tej porze pytałem: „Jak 
mnie powitasz, ziemio moja?“ | 

Ukląkłem, chcąc zreasumować wra 
żenia doby i odpowiedź na wczorajsze 
pytanie. Przymknąłem oczy... i ujrza- 
łem studenta, wpatrzonego w świt różo 
wy i piszącego na szybie okiennej: 

„Będzie Polska w imię Pana!* 
10. VI 1930 r. 
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ny na czešč Pana Prezydenta przez Ko 
mitet obywatelski powiatu  Wileįskie- 
go. Jeden z uczestników przyjęcia, 
wznosząc na cześć Pana Prezydenta 
toast, podkreślił, iż składa wyrazy hoł 
du w imieniu całego, bez różnicy wy- 
znań i narodowości społeczeństwa tu- 
tejszego. 

Ulice Wilejki były pięknie udekoro 
wane, w oknach wszystkich domów, 
paliły się różnokolorowe lampy elektry 
czne i lampjony. Na tle dekoracji wid- 
niały wszędzie portrety Głowy Pań- 
stwa 

PRZEMÓWIENIE P. ŻYLIŃSKIEGO, 
Prezesa Oszmiańskiego Zw. Ziemian 

Podczas obiadu Pana Prezydenta 
wydanego przez ziemiaństwo na cześć 
„Pana Prezydenta, prezes powiatowego 
Związku Ziemian p. Żyliński wygłosił 
następujące przemówienie: 

Dostojny Panie Prezydencie! 

Poraz już drugi nasze Kresy Wschodnie 
mają szczęście gościć Cię Panie Prezyden. 
cie, a przyjazd ten rok po roku daje nam 
dowód niezbity, że drogie są Twemu sercu 
Dostojny Panie Prezydencie narówni z in- 
nięmi dzielnicami kraju, te nasze na wschód 
wysunięte rubieże. To też przez usta moje 
Panie Prezydencie całe Ziemiaństwo роула- 
tu Oszmiańskiego składa Ci należny hołd 
i wyrazy najgłębszej wdzięczności oraz wiel 
kiej radości, iż zechciałeś do nas zawitać 
Dostojny Panie. W roku ubiegłym w Ziemi 
Nowogródzkiej prezes hr. Jundził, parę dni 
temu Pan Prezes Gieczewicz wyrzzili w 
swych przemówieniach to — co myśli i czu- 
ie ogół Ziemian kresowych — dziś pragnę 
jedynie dodać parę słów od Ziemian Osz. 
miańskich. 

Zniszczeni przez wojnę więcej, niż grani- 
czące z nami na zachód powiaty, gdyż ob. 
jęci pasem frontowym wróciliśmy do gospo 
darstw w wielu wypadkach dosłownie zró- 
wnanych z ziemią, i do*ziemi zrytej okopami. 
Odbudowę maszych warsztatów poczynaliś. 
my trzykrotnie, kładąc w nią resztę zasobów 
tak że po ostatnim najeździe bolszewickim, 
z gołemi rękami stanęliśmy do pracy. Rząd 
Rzeczypospolitej zzjęty odbudową całego 
aparatu państwowego nie mógł — rozumie- 
Iśmy to dobrze — udzielić nam choćby naj. 
mniejszej pomocy. Borykaliśmy się ciężko, 
ale dziś gdyś jechał Dostojny Panie przez 
ziemię naszą witały Cię wszędzie pola u- 
prawne, a zniszczenie wojny pokrył już w 
znacznej części dorobek lat pokoju. Trady. 
cja mówi: „że szłachcic oszmiański zawsze 
tylko w jednym bucie, a w drugim łapciu 
chodził, jeśli tak było prłed wojną, cóż mó. 
wić o nas teraz, gdy nam jeszcze tak dalki 
ko do normalnej gospodarki. 

Ł©Q W © 

Pragnęlibyśmy więc, aby Rząd nasz trak 
tował nas z uwzględnieniem tych ciężkich 
warunków, w jakich pozostajemy i czy to 
w kwestjach podatkowych, czy świadczeń 
socjalnych, czy to kredytowych, brał te na- 
sze specjalne- warunki pod uwagę. Sprawa 
jest tem prostsza, że Pan Wojewoda Racz- 
kiewicz obznajmiony znakomicie z potrze- 
bami swego województwa, ciągle te po- 
trzeby przedstawia i jest ich rzecznikiem 
najszerszym, za co mu też serdecznie wdzię 
czni jesteśmy. 

Jeśli w mem przemówieniu Dostojny Pa 
nie Prezydencie, pozwoliłem sobie wspom. 
nieć o wojennem zniszczeniu i wypływa- 
jących z niego bolączkach e uczyni. 
tem to w poczuciu obowiązku, gdyż sytuacja 
mie: tylko jest bardzo ciężka, ale wprost tra 
giczna dla większości Ziemian powiatu Osz 
miańskiego. 

Obecność Twoja wśród nas, Panie Pre- 
zydencie, napełnia nas jednak nową nadzieją 
fi każe wierzyć, że los nasz nie jest Ci obo- 
jętny a czerpiąc w tem siły do przetrwania 
ciężkiego okresu — wierzymy, że dzięki To 

ie, Dostojny Panie, jaśniejsze czek, mas 
jutro. s 

Przejeęty do głębi, iż pod dachem moim 
zechciałeś gościć Panie Prezydencie, naj-- 
dostojniejszy Obywatelu Odrodzonej maszej 
Ojczyzny — wznoszę na Twoją cześć toast 
— Pan Prezydent Ignacs Mościcki niech 
żyje!!! 

Program pobytu Pana Prezy- 
denta w Wileńszczyźnie 

Dzień 24 czerwca — wtorek 

Godz. 9. — 10.00: Przejazd do 
Kurzeńca. Poświęcenie domu ludowego 
Referat Prezesa Łączyńskiego o zmia- 
nach w ustroju rolnym. 

10.00 — 13.00: Przejazd z Kurzeń- 
ca do St. Miadzioła, zatrzymanie się 
koło pól doświadczalnych przysposo- 
bienia rolniczego we wsi! Dawidki. W 
St. Miadziole zwiedzenie kościoła. 

13.10 — 16.20: Przejazd do schro- 
niska nad jeziorem Narocz, poświęce- 
nie i śniadanie wydane przez Komitet 
Obywatelski. 16.20 — 19.05: Przejazd 
do Postaw przez Kobylnik. W Posta- 
wach zwiedzenie kościoła poświęcenie 
domu p. w. i w. f., zwiedzenie szkoły 
powszechnej. 19.05 — 19.50: Prze- 
jażd do Woropajewa maj. hr. K. Przeź 
dzieckiego, gdzie obiad i nocleg. 

Dzień 25 cęerwca — środa 

17.00: Odpoczynek w Woropaje- 
wie. O godz. Pan Prezydent zwiedzi 
hutę szklaną w Hołubieju. 
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26 Dziś W. słońca o godz. 3 m.16 

ana Chrzcic. 
Jutro 

Prospera 

Z. słońca o godz. 8 m. 00 

  

Zakładu Meteorologji 
U. S- B. w Wilnie, 

2 dnia 21. VI. 1930 r. 

Ciśnienie średnie w mm. 759 

Temperatura średnia -|- 23 

Temperatura najwyższa -|-27 

Temperatura najniższa -l- 12 

Opad w milimetrach: 

Wiatr 3 
Północny + 

przeważający E 

Tendencja barometryczna: spadek, następnie 
stan stały. 

Uwagi: pogodnie. 

Osobiste. jak się dowiadujemy znana 

sportsmenka wileńska p. Anna z Moraw. 
skich Dowborowa uzyskała w Uniwersytecie 

Stefana Batorego stopień magistra filozofji. 

URZĘDOWA 
— Przedłużenia koncesyJ alkoholowych. 

Min. Skarbu zarządziło dalsze przedłużenie 
okresu likwidacyjnego przedsiębiorstw sprze 
daży napojów alkoholowych na dalsze pół 
roku, dla tych koncesyj, które zostały już 
prawomocnie cofnięte i winny. ulec likwida- 
cj. Do przedłużenia tego okresu nie mają 
prawa: właściciele koncesyj, którzy  dopu. 
Ścili się wykroczeń karno-skarbowych, wy- 
dzierżawili koncesję lub byli karani sądow- 
nie. Również nie mają prawa prolongaty 
koncesjonarjusze zajmujący stanowiska w 
administracji państwowej lub komunalnej, 
oraz spadkobiercy koncesjonarjuszy, posiada 
jący inne źródła zarobkowania. 

SZKOLNA 

— Muzeum pedagogiczne przy. Kurator- 
jum Szkolnego. W ostatnim dniu pobytu w 
Wilnie Pan Prezydent dokonał otwarcia mu- 
zeum pedagogićznego przy Kuratorjum Okrę 
gu Szkolnego Wileńskiego, będącego zobra- 
zowaniem prac uczucia i nauczyciela w ostat 
niem dziesięcioleciu na obszarze województ- 
wa wileńskiego. Dostojnego Gościa powitał 
kurator Pogorzelski w otoczeniu naczelni. 
ków wydzizłów i wizytatorów Kuratorjum 
oraz przedstawicieli organizacyj nauczyciel- 
skich. Pan Prezydent okazał zadowolenie z 
dokonanej pracy oraz wyraził nadzieję, że 
muzeum stanie się bardzo ważnym czynni. 
kiem postępu i działalności pedagogicznej. 

— Zarząd Ce; i Rada Nadzorcza 
Polskiej Macierzy Szkolnej, Przed kilku 
dniami ukonstytuował się nowy Zarząd Cem 
tralny Polskiej Macierzy Szkolnej ZW w 
skł ad którego weszli: Prezes — Józef Ko- 
rolec, wice prezesi: dyrektor Bohdan Szach- 
no i ks. Stanisław Miłkowski, skarbnik — 
mec. zaczac Marklejn, 
ks. Józef Sawicki, Zofja Kiewliczowa, Mar- 
ja Iwaszkiewiczowa, Marja Reuttówna — se 
kretarz. 8 

Jednocześnie nestąpiło  ukonstytuowanie 
się Rady Nadzorczej Polskiej Mocierzy Szkol 
nej Z.W. w skład której weszli PP. prezes 
— dyrektor Władystaw Lichtarowicz wice - 
prezesi dr. Feliks Świerzyński j dr. Kazimierz 
Niżyński. Członkowie: ks. kan. Józef Songin, 
mecenas Aleksander Burhardt, Włodzimierz 
Jastrzębski, rejent Jan Kłott, Szymon Reniger 
prof. Stanisław Kościałkowski, dyr. Ignacy 
Materski ; poseł Aleksander Zwierzyński. 

AKADEMICKA 

— Poświęcenie kołonj: akademickiej 
w ich. W. dniu 30 czerwca 1930 r. 
Wilno akademickie będzie święciło wielką 
uroczystość. W dniu tym zostanie otwarta i 
poświęcona w obecności Pana Prezydenta 
Rzeczypospolitej akademicka kolonja wypo- 

NIKA 
czynkowa w Legaciszkach. Ponieważ będzie 
to jedyny wypadek, kiedy Pan Prezydent, 

zas swego pobytu na Wileńszczyźnie 
będzie miał możność bezpośredniego zetknię 
cia się z młodzieżą akademicką — na uro- 
czystościach jest pożądany jak najliczniej. 
szy udzięł tej ostatniej. Chcąc to ułatwić — 
Zarząd Stowarzyszenia Bratnia Pomoc roze 
51а do poszczególnych organizacyj akade- 
mickich zaproszenia. Akademicy pragnący 
wziąć udział w uroczystościach, « nie posia 
dający zaproszenia, zechcą zwrócić się w 
dniach 26 i 27 czerwca r. b. między godz. 
1l-tą a 13.tą do lokalu Bratniej Pomocy (ul. 
Wielka 24) po karty wstępu. Zarząd Brat- 
niej Pomocy zaznacze, że osoby nie posia. 
dające kart wstępu na uroczystości bez- 
względnie wpuszczane nie będą. 

Program uroczystości: Godz. 14 min. 15 
— odjazd z Wilna do Zawias specjalnym po 
ciągiem, godz. 16 — Przyjazd do Legaci- 
szek, godz. 17. min. 15 — przyjazd i powita 

„nie Pana Prezydenta Rzeczypospolitej, godz. 
17.35 — poświęcenie kolonji wypoczynko- 
wej, godz. 18 min. 15 — podwieczorek, 
godz. 18 min. 45, — pożegnanie i gdlezą Be 
na Prezydenta Rzeczypospolitej, godz. — 
tradycyjna „Žywa Gazetka“ z częšcią kon- 
certową, godz. 20 — kolacja, godz. 21 — 
zabawa taneczna. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

—Wileńskię Towarzystwo Lekąrskie. We 
środę dnia 25 czerwca rb. o godzinie 8 w lo 
kalu własnym (Zamkowa 24) odbędzie się 
naukowe posiedzenie Wileńskiego Towarzy. 
stwa Lekarskiego z następującym  porząd- 
kiem dziennym: 

1) odczytanie protokutu z poprzedniego 
posiedzenia. 2) Pokazy chorych, 3) dr. Kro- 
tow — z I Kliniki wewnętrznej USB: Ото- 
grafja jako dalszy postęp  rentgenodjagno- 
styki (z pokazem pyelogramów), 4) dr. de 
Rosset — z I Kliniki Wewnętrznej USB: W 
sprawie wpływu uroselectonu na ustrój ludz 
ki, 5) prof. Z. Orłowski i doc. E. Czarnecki: 
Wpływ uroselectonu na układ krążenia. 

— Posiedzenie Nałikowe W£lL T-wa Gi- 
nekologiczijego odbędzie się dnia 26 bm. o 
godz. 20 w lokalu Kliniki Położn. Ginekolog. 
USB (Bogusławska 3). 

Na porządku dziennym: 1) pokazy prepa 
ratów, 2) dr. Papp — W sprawie narkozy 
avertinowej, 3) dr. Tyszkówna — Aktinote- 
rapja w ginekologii, 4) sprawa Zjazdu Gine- 
kołogów w. Krakowie. 

— Posiedzenia Wil. T-wa Pedlatryczać- 
go. W! piątek dnia 27 czerwca o godz. 8 
wiecz. w sali Tow. Lekarskiego odbędzie się 
posiedzenie Wil. Oddz. Pol. Tow. Pedjatrycz 
nego z nast. porządkiem dziennym: 

1. Pokazy chorych, 2. omówienie przy- 
padków chorobliwych: dr. A. Trusiewiczów 
na. Dwa wypadki niedrożności jelit u niemo- 
wląt, 3. dr. P. Lidzka: Ciśnienie krwi w prze 
biegu zapaleń płuc u dzieci, 4. wolne wnio- 
Ski. 

RÓŻNE 
— $.0.5., S.O.S... Nadeszła pora Ка- 

pieli i połączonych z niemi niebezpieczeństw 
dla słabych pływaków. Niewątpliwie Wilja i 
w tym roku pochłonie niejedną ofiarę lek- 
komyślności lub bodaj nieostrożności chwilo 
weju i dlatęgo też należy przypomnieć wła. 
dzom miejskim, że dotychczas jeszcze nie 
zostały sprawdzone na brzegach Wilji i Wi- 
lenki tabliczki orjentacyjne. 

Jak wiadomo tabliczki te wskazują miej 
sca, gdzie dozwolona jest kąpiel dla kobiet 
lub mężczyzn, gdzie niewolno jest się ką- 
pać ze względu na niebezpieczeństwo. Ta- 
bliczki te od zeszłego roku uległy zniszcze 
niu i dotychczas nie zostały umieszczone in- 
ne — świeżo wymalowane, z wyraźnemi 
nadpisami, 1 : 

BFcnardyūskim coraz le- 
piej. Pisaliśmy nieraz o niejokojach w ogro- 
dzie Bernardyńskim i łobuzerskich napadach 
na spacerowiczów. (Teraz znowu dowiaduje 
my się o okradzeniu obecnych w ogrodzie, 
co przytrafiło się p. Zofji Kramarz (Wielka 
33). Skradziono jej mianowicie torebkę, w 
Której były pieniądze i to tak „fachowo“ že 

  

Trup dziewczyny pod Wiinem 
ŚLADY ZBRODNI PRO WADZĄ DO MIASTA. 

Wczoraj rano nadeszła do Wilną wia- 
domość że na szosie znaleziono zwłoki mło- 
dej dziewczyny z oznakami gwałtownej 
śmierci. Natychmiast na miejsce wypadku 
wyjechały władze śledcze z zastępcą komen 
danta powiatowego policji z komisarzem 
Mirkiem na czele. Według dotychczasowych 
relacyj, są poszlaki, że ma się tu do czynie 
nie ze zbrodnią. : 

Trupa dziewczyny nieznanego jeszcze 
nazwiska znaleziono nad ranem na 8 kilo. 
metrze od Wilna w pobliżu Mickun o jakieś 
300 metrów od drogi. 

Wstępne oględziny trupa nasuwają 

  

przypuszczenia, że została ona zgwałcona, a 
następnie zamordowana. 

Zwłoki nieszczęśliwej są w takiej pozycji 
że widocznem jest, że zostały one tu przy- 
wiezione z innego miejsca dla zatarcia śla. 
dów. Toczące się śledztwa wyjaśnia obecnie 
okoliczności zbrodni, zwracając szczególną 
uwagę na pewne okoliczności, wskazujące, 
że ciało zamordowanej przywieziono z Wil- 
na, gdzie zbrodnia została dokonana. 

*Są również wersje, że  zamordowaną 
jest wilnianka, która była gdzieś w okolicy 
miasta na wycieczce i padła ofiarą zbrodni. 

  

  

WIANKI 
Trudnoby sobie było wyobrazić 

Wilna bez „Kaziuka* i bez wianków 
na Wilji, z tradycyjną defiladą udeko- 
rowanych lampjonami łodzi, pękające- 
mi w górze ogniami sztucznemi i tłuma 
mi publiczności na wybrzeżach, wzgó- 
rzach aniokolskich i przystaniach. 

Tak już przyjęto, że w noc święto- 
jańską, zamieniają się zarówno brzegi. 
Wilji jak i ogród Bernardyński w ja- 
kąś kraińę zaczarowaną  wszystkiemi 
barwami tęczy iśniącą. 

Dobrze jest widać w tej krainie, 
skoro na każdym kroku słychać szcze 
ry śmiech, skoro wszyscy mają wygląd 
jak gdyby byli zupełnie z losu zado- 
woleni, a znaczenia. słowa „troska“ 
zgoła nie znali. ! 

Dalibóg tak było wczoraj. Na przy 
staniach wioslarskich ruch, na wybrze 
žach tłok, w Bernardynce u harcerzy 
rojno jak na jarmarku, słowem zuch 
Kupała, rozruszał śpiące i przemęcźo- 
ne upałami (co prawda niewiele ich 
było) Wilno i dodał mu werwy. Na 
krótko wprawdzie ale dobre i to. 

Świąteczny nastrój panował do pó- 
žna. Zakończyły się już ceremonje nad 
i na wodzie, zabrakło ogni świetlnych, 
a publiczność wciąż jeszcze pozosta- 
wała na brzegu Wilji jakby oczekując 
na ciąg dalszy. 

O jedenastej rojno jeszcze było na 
ulicach, zwłaszcza bliżej ogrodów po- 
łożonych. 

Pisząc o wczorajszych wiankach, 
nie wolno pominąć milczeniem drugiej, 
nie wolno pominąć drugiej tradycji, 
placyku przy kościele św. Jana. Tu pa 
nowała niepodzielnie „Suszka”. Zwy- 
kła, znana wszystkim suszka smorgoń 
ska, specjał ogólnie lubiany i pochła- 
niany w ilościach przerażających. 

Suszka, bez której „Kaziuk* nie 
byłby świętem, a dzień Św. Jana niedo- 
statecznie uroczystym. 

Było więc wszystko, co składa się 
na całość: wianki na wodzie, rakiety w 
powietrzu, -suszki na lądzie; -a dobry 
humor wszędzie. т 
  

    

dopiero ewnej chwili poszkodowana za- 
se ła ek torebki. ź 

olicja stanowczo winna roztoczyć więk 
szy nadzór nad ogrodem, który w obec. 
nych warunkach nie może być odwiedzany 
przez spokojnych spacerowiczów. 

Również władze szkolne powinne dele- 
gować do ogrodu kogoś ze starszych dla 
ukrócenia wybryków uczniów, których za- 
chowanie pozostawia dużo do życzenia. 
Krzyk, piski, zaczepianie panien w sposób 
conajmniej niewłeściwy i chóralne śpiewy 
niemiłych piosenek są na porządku  dzien- 
nym. 

— jon Młodych organizuje w okre- 
sie paai, ietnich obóz PW. i WF dla а- 
kademików i maturzystów: Czas trwania 
obozu: 6 tygodni z tego 5 tygodni na Kuja- 
wach i 1 tydz. nad morzem. Pobyt w obozie 
i przejazd bezpłatne. Przebycie obozu daje 
I stopień PW. Zgłoszenia przyjmuje do 30 
bim. sekretarjat Legjonu Młodych.  (Jagiel- 
lonska 7 — 6) w godz. 15 — 17, 

— Uniwer: Bibljoteka Publiczna 
w Wilnie dostępna” jest dla zwiedzających 
wycieczek w dni powszednie w godz. 2 — 3 
po poł. Za względu na, pracę czytelników 
Dyrekcja Bibljoteki uprasza _ organizatorów 
wycieczek o uwzględnienie podanego termi. 
nu. 

— Zanik epidemij na tęfytorjum woj. wi- 
leńskiego. Po sedzańi Kai dni wszyst- 
kie niemal epidemje dręczące ludność woj. 
wileńskiego zaczęty stopniowo zemikać i jak 
wynika z urzędowego raportu za ostatni ty- 
dzień przestają być groźnemi. 

W ostatnim tygodniu zarejestrowano na- 

stępującą ilość nowych wypadków: dur brzu 
szny 3, dur plamisty — 2, płonica — 14, 
błonica — 8, odra — 8, krztusiec — Bi 
i tylko jedną jaglicę panującą nagminnie + 
wymagającą długiej kuracji ujawniono w 197 
mowych wypadkach. 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr miejski w Lutni. „Narzeczona z 
dachu" reprezentowana przez Ejchlerównę 
rozsiadała się na długi szereg wieczorów w 
gościnnym domu panów Travrsów (Wasi 
lewski i Ziembiński) prowadzonym — przez 
wytrwanego kamerdynera Jamcia  (Wyr- 
wicz). Lutnia co wieczór gromadzi tłumy pu 
bliczności, która dzięki doskonałej komedji, 
wybornej grze całego zespołu, starannej, re- 
żyserji p. Wyrwicza i wytwornie urządzone- 
go przez p. Ziembińskiego wnętrza, šwiet- 
nie bawi się darząc wykonawców spontani- 
cznemi oklaskami. W przygotowaniu najno- 
wsza komedja wiedeńska Lentza „Periumy 
mojej żony”. . 

— Tąqatr miejski w ogrodzie Bernardyń- 
skim. „Porwanie sabinek* porywa codzien- 
nie wilnian w przemiłym odrestaurowanym. 
teatrze letnim. Dwa pierwsze widowiska tej 
starej z zawsze młodej, klasycznej nieomał 
farsy odbyły się przy wysprzedanej do 0- 
statniego miejsca widowni. W kasie widnia- 
ła, tak rzadko w dzisiejszych czasach uka 
zująca się kartka z mapisam „Wszystkie bi- 
lety sprzedane”. „Porwanie* grane będzie 
przez cały tydzień bieżący. Bilet zakupiony 
do teatru uprawnia włdściciela do spaceru 
po ogrodzie. 

WYBĄDKI I KRADZIEŻE. 

— Kradzieże. Urbanowej Michalinie, Ki: 
jowski 6, w czasie jej nieobecności w miesz 
kaniu, skradziono 450 zł. w gotówce z kie. 
szeni płaszcza, który 'wisiał koło drzwi w 
temże mieszkaniu. 

Piko W'adysławowi, Mickiewicza Nr. 46 
w nocy otwarto okno i skradziono z miesz- 
kania ubranie oraz bieliznę na sumę łączną 
420 zł. 

Krasko Mojżesz, Węglowa 14 zameldo- 
wał policji, iż będąc w odwiedzinach u Geje. 
ra, Piłsudskiego 13, pozostawił swój, rower 
w korytarzu tegoż domu. Rower skradziono. 

ź SĄDÓW 
GŁOŚNA SPRAWA NA WOKANDZIE 

SĄDU APELACYJNEGO. 
W dniu dzisiejszym Sąd Apelacyjny roz 

patrzy sprawę syna b. senatora Krzyżanow- 
skiego, oskarżonego o usiłowanie zabójstwa 
oficerei artylerji Pociechina co miało miejsce 
w mieszkaniu tego ostatniego na tle zatar- 

"gu o kobietę, nazwisko której nie zostało do- 
tychczas ustalone wobec dyskrecji zaintere- 
sowanych i świadków. 

Krążą pogłoski, że tajemnicza ta dema 
ma wystąpić w dzisiejszym procesie i złożyć 
zeznanie. » 

SMUTNY  KONIEC AWANTURNIKA. 
Nie jeden raz miała policja wileńska moc 

zmartwieh z osobą miejakiegoś Fronckiewi- 
cza, znanego awanturnika, który pod wpły- 
wem alkoholu (a spożywał go w ilościach 
paco wyprawiał niestworzone awan- 
ury. 
‚ \ lutym bm. „zalany* Fronckiewicz sprzy 
Krzywszy sobie kompanję kolegów wyszedł 
ma ul. Antokolską i tam zeczepiał przechod- 
niów. 

Na jego nieszczęście przechodził właśnie 
urodziwy młodzian J. Sabliński w towarzy- 
stwie mie mniej urodziwych panien. Nie po- 
dobało się to awanturnikowi, zaczepił bru- 
talnie Sablińskiego, lecz ten nie uląkł się no- 
ża w ręku pijanego i odparował atak kontr- 
atakiem. Uderzenie nożem Sablińskiego było 
o tyle gorsze, że cios trafił w serce. Fronckie 
wicz padł martwy na chodnik. 

Sprawa oparła się o Sąd, który w dniu 
wczorajszym rozpoznał sprawę. 

Oskarżony bronił się tłómaczniem, že na. 
padnięty zmuszony był bronić siebie i towa- 
rzyszące mu panny. | 

Sąd zgodził się z tem twierdzeniem ty fko 
częściowo i skazał Sablińskiego za przekro- 
czenie obrony koniecznej na osiem miesięcy 
więzienia. 

Obronę oskarżonego wnosił mec. J. Czer 
nihow. 

„Parasol noś 
i przy pogodzie" 

Mówi do nas uśmiechnięta przezornie 
mądrość Dalekiego Wschodu:  Niewiadomo 
skąd, niewiadomo kiedy wypłyną na czyste 
niebo chmurki swawolne. Niewiadomo jaki 
wiatr je przysłał; czy. ten co słotę niesie, 
czy ten Co wysusza, czy te chmurki są tylko 
obłokami, które ożywiają przestwór Tóżno- 
rodnością barw i kształtów? й 

Czy staną się grožną nawainicą burzy? 
a nie s o Ё № 

tęc... „parasol noś i prz, ie, 
nietylko, dY, deszcz pada“. RSA 

— Wyszedł człowiek z domu. Ranek 
przecudny. Na niebie ani chmureczki. Idzie 
BB do pracy. Dziś deszczu nie będzie, O, 
nie! 

Włożył nowy garnitur i kapelusz. Co 
parę wystaw sklepowych przegląda się 
„boczkiem w szybie. , 

Taki jest elegancki! — Wszedt do biu. 
ra — narazie zapomniał o pogodzie, Tym- 
czasem e jeden i drugi powiew sił. 
niejszy. Zasnuło się niebo. I ant opatrzył się 
człowiek, kiedy łunęło. 

Och, ten nowy garnitur i nowy kapelusz 
Tak pięknie dzień się zaczął — tak fa- 

talnie zakończył. 
Dlatego, że niebu wierzyć nie można 

— wymyślił człowiek „en tout cas“ t. zn. 
„na "wszelki wypadek* parasol. 

Jest zgrabny, nieduży, nosi się go pod 
ręką niby jaką tekę, albo drugą torebkę. Nie 
przeszkadza, « może się człowiek ubrać pięk 
nie i już wie zgóry, że nie zmoknie bardzo. 

— Takim na dalszy dystans życia obli. 
czonym „en '*out cas* parasolem jest ksią- 
żeczka oszczędnościowa P.K.O. Jeżeli założy 
ją sobie człowiek wcześnie zamłodu i. zagj. 
la regularnie składkami, może iść w życie 
SE nie bojąc się žadnych burz i zmian 
losu. 

Dojdzie do końca zwycięsko i łatwo. 
Nie zacięžy mu taka książeczka ani sto- 

sunkowo niewielkie regularne składki, A spo 
kój o stare lata i pewność zabezpieczenia 
uczynią mu drogę życiową miłą i przyjemną. 
Przez tę szarą książeczkę stanie się niezależ. 
nym od wahań i niepewności losu. 

Głęboką jest mądrość Dalekiego Wscho 
du; ...parasol noś i przy pogodzie... J. L. 

Poszkodowany ocenia rower na 415 zł. Ro 
wer był marki Eufild. 

Również Kazoj Kowszowi Sajwicz Nr. 8 
zameldował, iż z klatki schodowej tylnego 
wejścia do kina Hollywood skradziono mu 
rowerj firmy Dziurkop wartości 326 zł. 

i służącą. W dniu 22 
b. m. Bastowski Izaak Portowe, 25 zameldo. 
wał, iż przyjęta w dniu 20 b. m. służąca, 
nieznanego nazwiska i miejsca zamieszkania 
a mająca n. imię Genia, w czasie jego nie- 
obecności w domu skradła różnych rzeczy 
na 75 zł. ' 

— PrzygOda kūpiac>go się. Dzidziui An 
toni, PopŁławska 21 w czasie kąpieli -: 
w Wilence pozostawił na brzegu swe ubra- 
nie i trzewiki, które mu skradł zawodowy 
złodziej Czernieiwski Konstanty, Rydza Śmi. 
głego Nr. 23. Czerniawskiego zatrzymano, 
rzeczy zwrócono właścicielowi. 

— Nagły z, Kierowca autobusu 
14283, Pietrow Aleksander, Tatarska 12, 
podczas jazdy nagle zmari. Lekarz Pogoto- 
wia stwierdził zgon na udar serca. 
į z huśtawki. We wsi Bołtu- 

pie spadła z huśtawki Wasirowicz Anna, 
Bakszta 1 Lekarz Pog. Rat. stwierdził ogól. 
ne potłuczenie ciała i odwiózł ją do domu 
w stanie niezagrażającym życiu. 

sił bójstwa. Wyrwiczów 
na Karolina, Archanielska 3 wypiła esencji 
octowej. Desperatkę w stanie niezagrażają- 

ia życiu odwieziono do szpitala św. Jakó- 

— Pożar. W dniu 21 b. m. przy ul. Kal 
a 135 w cegielni Trynopolskiej wy- 

buchł pożar, skutkiem którego spalił się dach 
SA budynku. Straż ogień stłumiła. 

żar na wsi. We wsi Wytreski, 
gm. Krzywickiej spłonęły: u Antoniego Ko- 
zaka dom mieszkalny, spichrz i 2 chlewy, 
Ewdotieja Kozaka dom mieszkalny i chlew, 
Konstantego Jermakowicza dom mieszkalny 
i chlew, Olgi Buczak dom, spichrz i 2 chle 
wy, Ignacego Grymkiewicza budynek gospo 

a Głókie straty wynoszą około 25 tys. 
złotych.



  

SDZET 
Turniej tenisowy o puhar „Słowa” 

Komunikujemy wszystkim tenisistom, że w dn. 28 i 29 b. m. 
odbędzie się na kortach w parku sportowym im. gen. Želigow- 
skiego turniej tenisowy z wyrównaniem (handicap) dla panów, 

o puhar ufundowany przez Redakcję „Słowa”. 

Zapisy nałeży kierować do biura Kierownictwa Parku od 16 

rano do 8 wieczorem. Wpisowe 3 złote. 
  

Międzynarodowy raid automobilewy 
W niedzielę wieczorem i wczoraj remo 

gościło Wilno kilkudziesięciu niecodziennych 
gości — uczestników IX Międzynarodowego 
Raidu  Automobilowego organizowanego 
przez Automobilklub Polski. 

Wilno było końcowym punktem pierw- 
szego etapu (wszystkich jest siedem) to też 
przygotowano tu miejsce postoju dla ma- 
4 raidowych oraz locum dla  uczestni- 

Przed siódmą na plac Katedralny zajecha- 
ło pierwsze auto, wytworny Austro - Daim- 
ter komandora raidu p. Janusza Regulskiego 
Wślad za nim przybywa Voisit j jeszcze 
jeden ADR. 

Są to maszyny nie biorące udziału w 
rzidzie. Idą po za konkursem. 

Licznie zgromadzona publiczność ze zde 
nerwowaniem oczekuje przybycia wozów. 
Padają nazwiska, Ripper, Liefełdt, hr. Potoc- 
cy j wreszcie jedyne związane z Wilnem... 

urec. i 
Przechodzi pół godziny. Słychać warkot 

maszyny, sygnał i do czworoboku przezne» 
czonego na park raidowy wpada (dosłow-. 
nie) Citroen prowadzony przez p. Cybulskie 
go. Następnie nadjeżdża Chrystler, Hudson 
p. Rychtera, Ford p. Kureca (towarzyszy 
mu inż. Janowicz), jeszcze Hudson, ADR. hr 
A. Potockiego, drugi inž. Liefeldta į inne. 
Nadchodzą złe wieści. 

Mistrz Polski Ripper prowadzący Ci. 
troena wiezie poważną ilość punktów kar- 
nych. „Nawaliło* w maszynie, Voisin p. Ger 
harda, jedynego łodzianina, uległ katastro- 
fie. Wpobliżu Białęgostoku samochód  wy- 
wrócił kilka koziołków. Pasażerowie ranni: 
rtm. Fattau (b. adjut. płk. Maleszewskiego) p. 
potłuczony pozostał w Białymstoku aby pod 
dać się operacji zszycia nosa, kontroler współ 
pracownik „Kurjera Porannego“ p. Janow- 
ski dał za wygranę i wraca do Warszawy. 
Nieustraszony kierowca p. Gerhard przyje- 
chał prowadząc maszynę skrawkiem kierow 
nicy. Zresztą wczoraj pojecheł dalej. 

Wczoraj rano uczestnicy raidu, korzysta- 
jąc z 30 min. okresu przeznaczońego na re- 
mont obejrzeli wozy, poprawili co się dało 
poprawić ji ruszyli w dalszą drogę — do Nie- 
świeża przez Nowogródek. 

Czeka ich tu uciążliwe, trasa poprzez pia 
szczyste i wyboiste trakty i t.zw. „Szosy”, 
Komu z nich uda się przebrnąć szczęśliwie, 
trudno przewidzieć. Może wszystkim, a mo- 
że zły los spłata niejednemu -figla 
i pozbawi możności _ kontynuowania 
raidu. Mógt odpaść po pierwszym — etapie 
mistrz Ripper mogą odpaść i inni, zwłaszcza 
že warfunki raidu tegorocznego są obostrzo 
ne. Zawierają one nowy podział na grupy 
"wedle cen. Samochody, uczestniczące w ra- 
idzie, podzielone są na trzy grupy. Do grupy 
pierwszej należą samochody w cenie do 1500 
dolarów, do Il NN: w cenie do 3.000 
dol., wreszcie do III luksusowe, ponad 3.000 
dolarów. ю 

Podczas trwania etapów dziennych maski 
są plombowane. Plomby Zz maski wolno 

' zdjąć na 30 minut przed startem do każde- 
go etapu. Na cały czas trwania konkursu 
zostały założone plomby na resorach, głowni 

a RA pokrywie  dyferencjatu i pokrywie 
skrzynki przekładniowej. 

Dla przebycia każdego etapu ustalone są 
minimalne, przeciętne szybkości 35, 40 i 45 
klm na, godzin dla każdej z trzech grup ko- 
lejno. Maksimalna przeciętna szybkość dla 
każdego etapu —60 kim. (godz.). 

Przekroczenie p;rzeciętnej 60 kim. (go- 
dzina) karana będzie 5-ma punktami karnemi 
dla każiójof etapu. Opóźnienie do 10 proc. 
karane będzie 1 p. k. za każdą minutę opóź- 
nienia, a 10 proc. — 20 proc. opóźnienia — 
5 p. za każdą minutę opóźnienia. Opóźnie- 
nie ponad 20 proc. powoduje automatyczne 
wykluczenie z raidu. Użycie obcej pomocy 
karane będzie 1000 p.k.; odpowiednio kara- 
ne jest również użycie korby przy starcie i 
nie zapuszczenie silnika w ciągu 3 minut. 

Punkty dodatnie będą liczone za osiągnię 
cie na każdym etapie szybkości wyższej od 
podanej uprzednio minimalnej, jednakże tył 
ko do 45 kim. (godz. w pne I, 50 kim. 
godz. Il i 55 klm. godz. III. Za każdy kim 
godz. gbdz. podczas etapu dodawane będzie 
1/4 punktu dodatniego. 

Minimalne szybkości w pierwszej grupie 
szybkości płaskiej ze stojącego startu są na- 
stępujące dla trzech grup kolejno: 65, 80 i 
95 klm. godz. 

Minimalna szybkość Mać górskiej ze 
stojącego startu 30, 38 i 43 klm. godz. 

Druga próba szybkości płaskiej ze sto- 
jącego startu odbędzie się przy tych samych 
szybkościach minimalnych i na tym samym 
odcinku co próba pierwsza — w ostatnim 
dniu raidu. 

Szczęgólnie ostro karane będą wady, wy 
kryte w technicznym stanie samochodu po 
ukończeniu raidu. Naruszenie plomb — 100 

. k. 
Po ukończeniu konkursu klasyfikacja bę- 

dzie uskuteezniona oddzielnie w każdej gru- 
pie na podstawie bezwzględnej sumy punk- 
tów dodatnich i karnych. Pierwszemu w każ 
dej grupie przysługiwać będzie tytuł zwy- 
cięzcy raidu. Zwycięzcy otrzymują puhary 
Aautomobilklubu Polski. Kończący raid bez 
punktów ujemnych otrzymuje plakiety złote 
s dyplomy, kończący raid z mniejszą ilością 
punktów karnych, niż 25 — srebrne plakie- 
ty, inni kończący — bronzowe. 

Komandor raidu p. J. Po zapytany 
przez nas jakie wrażenie odniósł z Wilna, oś- 
wiadczył, że a» kierowcy zachwyceni 
są porządkiem jaki panował naj szosie oraz 
nie mogą wprost wyjść z podziwu dla zain 
teresowania się włościan raidem. Całe niemal 
wsie wyległy aby obserwować przejeżdżają- 
ce wozy. 

Przejazd przez miasto dzięki sprawności 
policji wypadł nad podziw dobrze. 

Jedyny automobilista wil WP "W. 
Kurec Ža (w swej kategorji) drugie miej- 
sce w próbie szybkości na odcinku 2 kilo- 
metrów. Osman. 

  

NIEŚWIEŻ, (tel. od wł. korespon- 
denta). Drugi etap Międzynarodowego 
Raidu Automobilklubu Polski, Wilno 
— Niešwiež, zakończyły wszystkie ma 
szyny startujące z Wilna w liczbie 
dziewiętnastu przed zamknięciem par- 
ku t.j. przed godz. 17. 

Górny Śląsk—Wilna 75—67 
MIĘDZYNARODOWY MECZ LEKKOATLETYCZNY 

/W niedzielę odbył się na stadjonie ośrod 
ka W. mecz lekkoatletyczny  reprezentacyj 
Górnego Śląska i Wilna. * 

Po calodziennych zmaganiach zawodni- 
ków i podliczeniu punktów ogłoszony został 
wynik. Górny Śląsk zwyciężył w stosunku 
15—67 punktów. 

Wyniki poszczególnych konkurencyj były 
następujące: Biegi: 100 mtr. oazy, GW) 
11.4 sek. Fetzner (S) 11.5 sek; 200 mtr. — 
Żardzm 24.2. sek., Zieliński (S) 24.4 sek,. 400 
matr. — Rzepuś (S) 33.6, Sobik (S) 53.6; 
1500 mtr. — Sidorowicz (W) 4.12.6, Kabut 
110 mtr. przez płotki — Wieczorek (W) 
16.5. sek. Sobik (Ś) 17.4; 4x100 — Gór- 
ny Śląsk, 45.6, Wilno 476, 4x400 — G. 
Śląsk 3.36,6, Wilno 3.42. 

Szkoki: wzwyż — SA ($) 170 
omt., Pitra (S) 160 cmt.; w dal — 
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Ci, którzy umieli czekać. 

Raz dz tail 

W archiwach Scotland - Yardu hi- 
storja ta nosi nazwę „Tajemnicy Do- 
mu Gattermana*. W oficjalnych doku- 
mentach znajdują się suche raporty, 
dotyczące faktów, niezawsze połączo- 
nychl ogicznemi wywodami 
słami. A 

Gazety odniosły się do tej spra- 
wy o wiele bardziej romantycznie. 
Dawała ona niewyczerpane skarby dla 
wyobraźni reporterów, którzy już w 
tytułach umieli wyzyskać sensacyjność 
niewyjaśnionych wydarzeń, które na- 
stępowały w szybkiem tempie po so- 
bie. w pięknych apartamentach Domu 
Gattermana. Wspaniały, olbrzymi 
gmach budził lęk i przerażenie, gdy 
stał opuszczony i ponury, zdawało się, 
że skrzydła śmierci osłaniały go swym 
cieniem, a krew sączyła się po bia- 
łych ścianach... 

Złowroga cisza panowała tam, 
gdzie niedawno jeszcze kipiało życie, 
pełne wesołości i blasku... 

Gatterman wybudował swój gmach 
' na krańcach West na miejscu kilku 

rujnowanych domków, które zrów- 

i domy- 

7 

rek 6.50 mtr. Zieliński (Ś); o tyczce Wie- 
czorek 3.40, Pitra 3.20. 

Rzuty: kulą — Nawojczyk (W) 11.98 
mtr. Żardzin (W) 10.97; oszczepem — Nie 
szytn (Ś$) 49.08, Zieniewicz II (W) 48.35; 
dyskiem — Wieczorek 40.63 mtri, Bajerczyk 
(Ś) 38.30. 

Wieczorek pobił w czasie zawodów re- 
kord w rzucie dyskiem, a ponadto sztafeta 
4400 Śląska pobiła rekord swego okręgu. 

Mecz urozmaicony był dwoma spotka- 
niami piłkarskiemi. Team ZAKS'u i Makabi 
Il pokonał w stosunku 1:0 team Pogoń — 
Lauda; natomiast team 1 p. p. Leg. — Ogni- 
sko pokonał bez trudu, w stosunku 3:0 
żynę Makabi „wzmocnioną* dwoma gracza- 
mi ŽAKS'u j osłabioną brakiem  Birubacha, 

Wieczo. który definitywnie przeniósł się do Grodna. 

nał bezlitośnie z ziemią. Był to gmach 
olbrzymi, dumny i wspaniały w swo- 
jej surowej samotności i chłodzie bia- 
łych ścian. Na dziewięciu piętrach 
mieściło się całe miasto, żyjące włas- 
nem życiem. Na dole mieściła się ga- 
lerja obrazów, teatr i restauracja. Na 
sześciu piętrach znajdowały się wspa- 
niale umeblowane, pełne komfortu 
mieszkania umeblowane. Dwa piętra 
najwyższe podzielone były na szereg 
biur urządzonych według ostatnich 
wymogów wygód. Wreszcie na dachu 
urządzony był ogród: Gatterman  ka- 
zał zawieźć na dach niezliczoną ilość 
ton ziemi i założył ogród, w środku 
którego zbudowano dla niego uroczą 
willę. 

Wiele pieniędzy pochłonął Dom 
Gattermana i trzeba było znacznych 
sum, by móc uzyskać prawo zamie- 
szkania w jego luksusowych aparta- 
mentach. Tylko miljonerzy mogli so- 
bie pozwolić na mieszkanie w tym 
domu, na najmowanie jego lokali biu- 
rowych, na odwiedzanie restauracji 
której kuchnia nabrała rozgłosu w 
całym Londynie. W sali teatralnej 
odbywały się premjery najlepszych 

„filmów. Każdy kamień śnieżno-białe- 
go domu zdawał się szeptać bez 
przerwy: „pieniądze.., pieniądze... pie- 
niądze...* 

I w krótce dom Gattermana stał 
się ozdobą Londynu, stał się modny. 
Bogactwo, talenty, sława zdawały się 
garnąć pod dach... na którym  rozra- 
stały się bujnie kwiaty, pielęgnowane 
staranną ręką ogrodnika. 

  

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witoia woydyłło 

NAGRODA ZA BIEG MYŚLIWSKI. 

W sprawozdaniu (Nr. 136 „Stowa“) 
z zawodów hippicznych przed Panem 
Prezydentem na Pośpieszce wkradła 
sie omyłka, a mianowicie błędnie po- 
dane zostało. iż w biegu myśliwskim 
zwyciężył rtm. Choroszewski, podczas 

  

gdy przyszedł pierwszy do mety por. 
Kazimierz Nawracki z 13 pulku u 
nów wileńskich na wał Lelek. Powyżej 
reprodukujemy piękną statuetkę ko 
nia, którą jako nagrodę otrzymał por. 
Nawrocki. 

Raid samochodowy — Tobr de Frante 
Jednym z najtrudniejszych konkursów 

automobilowych w Europie jest t. zw. Tour 
de France, faid, obejmujący przeszło 5.000 
kim. po całej Francji, przyczem warunki je- 
go są bardzo obostrzone. O zwycięstwo w 
tym trudnym konkursie pokusiło się w tym 
roku 87 maszyn różnych marek, a fabryki 
nie szczędziły kosztów i wysiłków, by wozy 
ich zdobyły należyte miejsce. Mimo tego 
jednakże tylko 62 wozy ukończyły drogę, 
a marki amerykańskie przodowały w zdoby 
ciu nagród przed markami  (guropejskiemi. 
Sensację zwłaszcza wśród  automobilistów 
wzbudził znakomity kierowca, jeden z asów 
światowych Morel, który zdobył najwyższą 
nagrodę na 8.cylindrowym Hudson'ie, « Stea 
mowany z Essexem, który to wóz jest też 
wyrobem tej samej fabryki, wygrał jeszcze 
puhar Dunłop'a i Spido. Morel zdobył te naj 
wyższe nagrody również i w poprzednim ro- 
ku w tym samym raidzie, a bijąc wszystkich 
współzawodników, przysporzył sobie i mar. 
ce szmochodów Hudson-Essex pełne zwy 
cięstwo! 

Trybu- 
za ata "1022 1025 

adeusza Sikorskiego. 
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Od dnia 24 do 26 czerwca 1930 roku włącznie będą wyświetlane fihmy: 

KINO 

MIEJSKIE 

SALA MIEJSKA 
ul. Ostrobramska 3. „gd pajniebeznioczniejsza przygoda” 

Sensacyjny dramat w 12 aktach. W rolach głównych: Harry Peel i Wera Schmiterlów. Nad program: PAN PRE- 
ZYDENT RZECRYPOSPOLITEJ w WILNIE. Kasa czynna od g. 5.m. 30. Początek seansów od g. 6-j. 

  

Pierwszy dźwięko- 

wy kino-teatr 

  
Fenomenalny DOUGLAS FAIRBANKS 

w najnowszym przebojowym dramacie 

PREMJERA! Na seansy od godz. 4.30 i 6-ej ceny miejsc: , BALKON 60 gr., PARTER 1 zł. Wielka atrakcia dźwiękow! 

„ZELAZNA MASKA“ 
  

66 Film, który zachwycił cały świat. Ze względu na wysoką wartość artystyczną tego przeboiu DLA MŁODZIEŻY 
„HELIOS DOZWOLONE. Pocz. o g. 4.30, ost. seans o g. 10.15 o, ° 

Po raz ostatni w Wilnie. Największy ы © ээ 

ios przebój kinematografji światowej! PA 113 M A i ARAARMIĖE 

Mickiewicza 9. 
Romantyczne arcydzieło słynnego atamana, jego glęboko wzruszająca miłość ku księżniczce 
przygody na tle wód wielkiej rzeki ros. W roli atamana H. Schlettow, Ksieżn. 

perskiej i tragiczne 
persk. Lilian-Hall" Davvis i dyplon. 

persk. Rud. Klejn-Rogge. Niebywały rozmach inscenizacyjny. Szalone napięcie. Bajeczna wystawa. 
  

  

Dziś! Wielki dramat 
Pierwsze Dźwięko- zazdrość 

kowe Kino ż 

„HOLLYWOOD | qez.$ 
Mickiewicza 22. 7-ej — PARTER 1 zł. 

RADJO 

WTOREK, dnia 24 czerwca 1930 roku 

11.58 — 13.20: Sygnał czasu z War- 
szawy. 

12.10 — 13.00: Radjowy poranek 
Szkolny. 

13.10: Komunikat meteorolog. 
16.10 — 16.15: Program dzienny. 
16.15 — 17.00: Muzyka popularna w 

wyk. ork. pod dyr. prof. Е. Tchorza. 
17.00 — 17.15: Pogadanka T.wa „Opie- 

ka polska nad rodakami na obczyźnie”. 
17.15 — 17.40: „Mala skrzyneczka“ li- 

sty dzieci omówi Ciocia Hala. 
17.40 — 18.00: „jek należy mówić po 

polsku* pogadankę wygłosi p. Jerzy Wy. 
szomierski. 

18.00 — 18.50: Tr. z Warszawy 
Koncert. 

18.50 — 19.15: „Wrażenia z wyciecz- 
ki do Węgier" pog. wygł. prof. Ru- 
SZCZyc. 

19.30 — 19.35: Program na środę i 
rozmaitości. 

19.35 — 23.00: Tr. z Warsz. Prasowy 
dziennik radjowy, opera „ljola* w czterech 
aktech Piotra Rytla i komunikaty. 

  

GIEŁDA WARSZAWSKA. 

Z dnia 23 czeńwca 1930 r. 

Wódluty i dewizy: : 
Dolary 8.885 — 8.905 — 8.865. Franki 

francuskie 35.02 1/4 — 35,11 34. 93 i pół, 
Holandja 358.50 359.40, 357.60 Kopenhaga 
238.75 — 239.35 — 238.15. Londyn 43.34 i 
pół — 43.45 ; pół 43,23 i pół Nowy York 
8.931, 8.911 8.881. Paryż 35.02,1/4 35. 11 
— 34, 93 i pół 
‚ . Praga 26.46 3/4 — 26, 46 1/4. 26, 52 
i pół. Szwajcarja w/2.83 — 173.26 — 172.40 
Wiedeń 125.91 — 126 22. — 125.60 Wło 
chy 46.74 46,86 — 46.62. Berlin w obrot. 
prywatnych 212.76, 

OBWIESZCZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 

rewiru IV z siedzibą w Wiinie przy zaułku 
Sto Michalskim 8 m. 5 zgodnie z «rt. 1030 
Ust. Post. Cyw. podaje do wiadomości pu. 
blicznej, że w dniu 24 czerwca 1930 r. o 
z 10 rano w Wilnie, przy ul. Rudnickiej. 

odbędzie się sprzedaż z licytacji należące- 
go do [Jankiela Widsztejta majątku : rucho- 
mego, ea się z obuwie, chodników 
cerat i innych ruchomości oszacowanego na 
sumę 7906 @.. 

  

(©) Komornik A. Sitarz, 

  

sublokatora 

dm. „Stowa“ od 9 do 10. 

papidomai 
  

zawiadamia 
o otwarciu 

gdzie RUTYNOWANI FACHOWCY 
s w zakres 
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P. P. AMATORZY FOTOGRAFJI!! 

Spoldzielaia Gechow Fotografów wileńskich 

laboratorjum fotograficznego 

Wilno, TATARSKA 6. 

& 

wykonują wszelkie prace wchodzące 
fotografji. 

  

Lecz nagle, na pełne blasku mu- 
ry padł cień straszny, ponury, cień, 
który wypłoszył życie, niedawno buj- 
nie rozkwitłe. 

Mykael Calcotte obojętnie wysłu- 
chał słów pisma, które zwracało mu 
wolność. Słowa, które słyszał i te, 
które sam wymawiał, były dlań pu- 
stemi dźwiękami. Myśi jego wracała 
uporczywie do przeczucia, które wżra- 
stało w nim z nieprzepartą siłą. Prze- 
czucie mówiło mu, że wolność, któ- 
rą miał: odzyskać, była jedynie po- 
czątkiemnowych prób i ciężkich nad 
siły może przejść. Wobec rozpaczy, 
bólu i strachu, które miała mu przy- 
nieść wolność, cierpienia, które zno- 
sił 'w więzieniu bladły i topniały. 

Cztery lata i kilka miesięcy, spę- 
dzone w samotności, w odcięciu od 
życia i ludzi, były długie i ciężkie. 
Teraz, słuchając czytania wyroku, 
przypuszczał sobie przeżyte za mura- 
mi mięzienia dnie. Jeden dzień stawał 
mu w pamięci dziwnie plastycznie: 
był to św. dzień, gdy podczas pracy 
nad naprawą szosy, gdzie go wysła- 
no wraz z innymi więźniami, kula 
gwizdnęła mu nagle nad uchem i ra- 
niła w policzek. : 

Czy był to wypadek?,. Tylko wy- 
padek?.. Czyżby jakiś: niezręczny my- 
śliwy, zamiast zająca. trafił w jedne- 
go z pracujących więźniów? O, nie- 
musiało to być coś innego... 

Jeśli strzelał ten, o kim myślał 
Mykael, to wystrzał ten miał być za- 
powiedzią--ostrzeżeniem ten, kogo 

podejrzewał Mykael nie pudłował 
nigdy.., 

Zrobił wysiłek nad sobą, by po- 
wrócić do rzeczywistości, starał się 
zrozumieć, co imówiono do niego. 

Ale wysiłek jego był bezowocny. 
Czyż mógł słuchać tego, co mówiono 
do niego, gdy myśl jego była cal- 
kowicie zaabsorbowana Czem innem. 
Od tej chwili był wolny. Wkrótce 
powróci do ludzi, żyjących poza о- 
grodzeniem więziennem. Wyprowadzą 
go poza mury które pilnowały go i 
strzegły jednocześnie. Uzbrojeni żoł- 
nierze nie będą już stali między nim 
a wolnością... między nim, a tymi, 
którzy czekali na niego, jak na; swa- 
zdobycz. 

Dreszcz strachu wstrząsnął jego 
ciałem. I 

Przypomniał sobie ów dzień, kie- 
dy po wysłuchaniu wyroku, wyszedł 
z sądu na ulicę, gdzie czekała na nie- 
go kareta więzienna i w tłumie, ota- 
czającym bramę poznał jedną twarz. 

" Twarz ta stała mu w oczach do- 
tąd, jak żywa,  zasłaniała  wszel- 
kie inne obrazy i wspomnienia. Wi- 
dział jak poruszyły się szerokie war- 
gi i świszczący szept dźwięczał do- 
tąd w jego uszach. Te dwa słowa 
nie opuszczały go ani przez chwilę w 
ciągu czterech lat więzienia. 

— Będziemy czekać! 
On! nie pisali do niego, nikt nie 

dowiadywał się o niego w więzieniu, 
ale on wiedział dobrze, że ci ludzie 
dotrzymali obietnicy, że czekają na 
niego! 

erotyczny przedstawiający tragedje 

„ŁABORNISZ © ĄNIE<*ooo 
TEZ, WILLIAM HAINES i JÓZEFINA DUNN. Początek o godz. 5-ej, ostatni seans 10.30. w. Ceny miejsc do godz. 

zakocham: 

— BALKON 80 gr. 

WZEROKANEA KODETÓWOJ VAIKO GEOOZEJGYK POZRREWAA LLKS KIKA OBRAŁ WADY RA 

Do sprzedania 
1) LOKOMOBILA parowa dwucylindrowa 

43 P. S. 9 i pół. atm. rok budowy 1900. 
2) LOKOMOBILA parowa prawie nowa 

65 P. S. 10 atm. rok budowy 1914. 

Reflektanci zechcą kierować pisma pod adresem: 

Zaklady Przemysłowe E. Hurwicz i Syn 

3 L. Kronik Lida — Woj. Nowogródzkie. 
WRSBOROW KORORRKĄ DOW PDZ KRAROW WYCZ GW KODÓW OIRWNY KUDADOWK ООО 

ego mężczyzny, którego szarpie szaleńcza 
W rol. gł. 

ekranu RICARDO COR- 

za bardzo niską cenę 2 LOKO- Kupno | sprzedaż 

MOBILE używane firmy „Lanz*. ; 320 С9 09 WB ZOB 

„Conponud“ Samochód 
5 osobowy, w dobrym 

jednocylindrowają Stanie tanio do sprze- 
dania. Ofiarna 3m. 5, 

* tel, 15-08. - 

Poszukuję 
posadę konduktora na 
komunikację. Posiadam 
kaucję zł, 500. Biuro 

  

  

Koronki, hafty, motywy 
i wszelkie ozdoby do sukien spacerowych poleca 

Palska Składaica Galantaryjna 
FRANCISZKA FRLICZKI 

Zamkowa 9 (róg Skopówki), tel. 6-46 

Bergera, Zawalna 17, 

ili „Ai Tt 
E OSOBNIAK 
murowany, nowy © 
4 pokojach z kuch- 
nią, z ogrodem 
owocowym, ziemi 
375 mtr. kw., sprze- 
damy za 1.700 do- 

larów 
Dom H.-K. „Zachę- 

   

  

     

  

       

| NEM 006 BOBO W TOMCZAK --› 

PIANINA | FORTEPIANY 
światowej sławy Pleyel, Bechstein etc., 
Arnold Fibigier, 

wie w 1929 

K. Dąbrowska 
SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE. 

@НВ DKA —- оан 

аПНИ LOKALE 2 
fttszortaśmiałowska Mieszkanie 
oraz Gabinet Kosme- Komfortowe, 4—5 po- 

tyczny, usuwa zmarszcz Kojowe do wynajęcia. 

ki, piegi, wągry, łupież, Antokol 6 — 1. Do- 

brodawki, kurzajki, wy- Z0Tca wskaże. — 

рабаш!е \ю56б. Ме- 
Dwupokojowe kiewicza 46. 
mieszkanie do wyna- 
jęcia z umeblowaniem 
lub bez. Oglądać o g. 
16—17. Arsenalska 6 

5. 
AR Kosmetyka A 

zwa wano jj - 08301 
6 pokoji z kuchni z kuchnią 

Gabinet łazenką i wszelkiemi 
Racjonalnej Ko-wygodami, w ślicznej 
smetyki Leczni-miejscowości oddaj 

czej. się na Antokolu ulica 
Wilno, Mickiewicza 31 Brzeg Antokolski 21. 

m. 4. Bliższe szczegóły: 
l į kobiecą konser- Trocka 11, Biuro „Klu- 
||| ę wuje, doskonali, cze”, tel. 12.76. —Į 
odšwieža, 
skazy i braki. Masaż 

usuwa jej 

twarzy i ciała (panie). UCZENICA 
Sztuczne opalenie ce- szkół średnich zgodzi 
ry. Wypadanie włosów się wyjechać na wieś 
i łupież. Najnowsze do młodszych dzieci 
zdobycze kosmetyki ra-za utrzymanie. Zgłosić 

cjonalnej. sję: ul. Lwowska 13-b 
Codziennie od g. 10—8. m. 5. —0 

W, Z. P. 48. ' 

Urodę S:. | LEPNISKA | konserwuje, 
doskonali, _ odświeża, "BEOS М СУ Г УОНЕ 

LETNISKA 
usuwa braki i skazy. 
Regulacje i trwale przy- 
ciemnianie brwi. Gabi-z utrzymaniem w ma- 
net Kosmetyki Leczni-jątkach ziemskich w 
czej „CEDIB* J. Hry-wojew. Wileńskiem i 
niewiczowej. Wielka 18 Nowogródzkiem. Infor- 
m. 9 TESINIO w g.macje: Wilno, Mickie- 
10—1 i 4—7. W.Z.P.26 wicza 23 Biuro Techn. 

Inż. Kiersnowski i Kru- 
żołek S-ka, tel. 560. — 

  

    

  

  

I nagle zrozumiał, jak dziwnem 
było, a nawet $miesznem, że więzień 
nie cieszył się z odzyskania wolności. 

Odprowadzono go do wrót wię- 
ziennych. iwad głową swą widział nie- 
bo zasnute chmurami, które sunęły 
cicho nad ziemią, podobne ponurym 
okrętom widziadłem, które wiatr po- 
pycha ku nieznanej przystani. Mykael 
objął spojrzeniem więzienie, podwó- 
rze, na którem odbywały Się spacery 
więźniów i drogę za bramą, po któ- 
rej pędziły samochody ludzi wol- 
nych. 

Uścisnął mocno wyciągnięte do 
niego dłonie. - 

— Żegnajcie, życzę wam  Sszczę- 
ścia. 

Wypowiedział te słowa machinal- 
nie, bezmyślnie. Słysząc wzajemne 
życzenia uśmiechnął się  Smutnie. 
Szczęście! Wielki Boże! Nie szczęścia 
należało mu życzyć, lecz cudul.. 

Z tą myślą opuścił Calcotte mury 
więzienia. Wzdrygnął się, słysząc, jak 
zatrzasnęły się za nim wrota fjedynej 
bezpiecznej kryjówki... ; 

Tej samej посу towarzystwo, skta- 
dające się z dwóch panienek i dwóch 
młodych mężczyzn wracało z balu do 
domu-—na wieś. 

Pędzili w dużem aucie, pożerają- 
cem drogę błyszczącemi šlepiami far, 
które zwycięsko walczyły z otaczają- 
cą nocą, oświetlając najmniejsze nie- 
rowności na równej, szerokiej drodze. 
Było tu cicho i bezludno,ale młodzi 
byli tak rozbawieni i weseli, że nie 

Kerntopf i Syn, A. Drygas, 
uznane rzeczywiście za najlepsze w kraju przez 
najwybitniejszych fachowców na Pow. 

Krka VLN A ra. < 

z uniwersyteckim dyp- 
lomem, poszukuje po- 
sady na wyjazd, Wiel- 

       

ta" Mickiewicza 1, 
tel. 9-05. —0 

Do wydzieržawienia 

ugiód GWGLO zy 

пн е — оо аО 
    

takož 

w miescie. Dow. się: 
Wysta- Dzielna 48, ferma 

ch „Zwierzyniec*. 

WILNO, + 3 
ul. Niemiecka 3, m. 6. Fū: g [AK9OWKA 

CENY FABRYCZNE. okazyjnie do sprzeda- 
+ wm nia za 1.200 zł. Nie- 

miecka 9 m. 10. —Į 

RÓŻNE 
Letnisko 

Oddzielny domek w 
ogrodzie — 3 pokoje z 
kuchnią, w maj. Kra- 
sula, 2 klm. od przy- 
ay owak (linja 

ida ołkowysk). 4 
1$:с1е36}у: Lida, Šias Z 1 ss 

ska 0, Marja 2О 200, 300, 400 dolarów. 
Pieniądze możemy dać 

SORROW JEGO "KE Zaraz. Zgłoszenia: Dział 

| POSADY śpónowco Gre 
s = 8 barska 1. —0 

Tiola kautoją  Ydžielamy lekeyį 
wyjedzie na lato nalać grupami w czasie 
wieś. Adres w adm. wakacyj  lekcyj dla 

  

„Słowa*. —o0 pragnących j przygoto- 
wać się do gimnazjum, 
seminarjum nauczyciel- 

Ргансивка skiego | innych szkół, 
rodowita  paryžanka, V o kas m No 

6-ej klasy. Zgłaszać 
się: Pańska 7 m. 1, od 
6—8 p. p., ewentuałnie 

  

ka 40. Internat.  —l1 i 2 3 

(-iza_ Patowo-Mechawiczna  Praldla 
poszukuje: 1)  PRZEDSTAWICIELA- 
wspólnika z kapitałem do 10.000 zł. 
oraz z własną pracą. 2) Handlowców 
oraz właścicieli prywatnych mieszkań, 
którzy by zechcieli przyjąć na siebie 
otwarcia kantoru-filji zbiórki bielizny 
do prania, farbowania i chemicznego 
prania odzieży, zgłoszą się: ul. Cicha 3, 
od 9-ej do 3-ej. Koszta z otwarciem 
pokrywa fabryka, oraz podatki. —0 
  

  

Prosimy się przekonać 
że jedwabie, jedwabie sztuczne, marki- 
zety, satyny deseniowe, perkale oraz 
pończochy i skarpetki sprzedaje 

„ najtaniej 
GŁOWIŃSKI — WILEŃSKA 27. -z       

zwracali uwagi, ani na nierówną dro- 
ge. ani na ponury krajobraz rozta- 
czających się dokoła moczar. 

Na zakręcie przezorny szofer 
zwolnił nieco, by nie wpaść do przy- 
drożnego rowu. Błyszczące 
mochodu  opisały łuk i zatrzymały 
się na chwilę na drzewach, rosną- 
cych na skraju gęstego lasu. Elek- 
tryczne światło przylgnęło do drzew 
i zaczęło szperać w gąszczu, Odsu- 
wając cienie wgłąb lasu. 

Dziewczyna, siedząca przy szoie- 
rze, krzyknęła przeraźliwie. W głosie 
jej dźwięczało przerażenie... zimne jej 
palce wpiły się w lewą rękę szofera, 
który mimo woli targnął kierownicę i 
nacisnął hamulec. 7 

Maszyna jęknęła i zatrzymała się 
ze zgrzytem, a oczy jej wpiły się w 
drzewa ošwietlając  chwiejący się 
wśród nich cień. 

Jadący ujrzeli wykrzwiony bółemi 
strachem twarz,zwisającą na związa- 
nej za prawem uchem, na mocny SĘ 
zeł linie! BL 

Na drugi dzień władze policyjne 
ustaliły, kim był wisielec: był to My- 
kael Calcotte wypuszczony poprzed 
niego rana z więzienia. 

Ci, którzy czekali—dotrzymali о- 
bietnicy! 

—Ą 

3 gwiazdy ' 

r 

oczy Sa- . 

Ža
lč

ia
i 

iii 

Był to pierwszy rozdział dziwne- | 
go i tajemniczego dramatu Domu 
Gattermana. | 

(D. C. N). 

  

Drukarma Wydawnictwa „Słowo”, Zamkowa 2. 

N
O


