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JEDYNY ŚRODEK RATUNKU DLA CAŁEGO 
ŚWIATA—JEST HASŁO: 

„CHRZEŚ CIJANIE WSZYSTKICH WYZNAŃ 
ŁĄCZCIE SIĘ!" 

Tytuł jest za długi i już dlatego nie 

zanadto szczęśliwy. Zresztą, nietylko 

ólatego. Pierwsza część tytułu * jest 

patetyczna i rozpaczna, druga zaś — 

nieprzyjemna i nieco niesmaczna, bo 

iest odwróceniem znanego hasła so- 

| cjalistycznego. 

Chrześcijaństwo ma zbyt święte 

zadania i wspaniałe tradycje, aby mia- 

ło streszczać swój program w formie 

korttr-hasła socjalistycznego. 

A zresztą nie o formę hasła i nie o 

krytykę tytułu chodzi mi obecnie, tyl- 

ko o to, że właśnie pod powyższym ty- 

tułem ukazał się w ostatnim numerze 

organu prawosławnej metropolji war- 

szawskiej „Woskresnoje Cztienje* — 

artykuł prawosławnego duchownego 

Stefana Szamardina. 

Artykuł ten nie odznacza się nową, 

głęboką, iilozoficzną myślą, jest nieco 

naiwny nawet, ale ujmuje siłą uczu- 

cia i świadomością grozy sytuacji. 

Niezawodnie, jesteśmy świadkami, 

raczej bezwiednymi współuczestnika- 

mi tworzenia się dwóch olbrzymich 

obozów, przygotowujących się do de- 

cydującej walki. 

Świat chrześcijański i świat 

chrześcijański. 

Wszystko zdąża z nieubłaganą kon 

sekwencją do podziału ludności eu- 

Iopejskiej na takie dwie grupy. Miljo- 
ny drobnych faktów wskazuje na to, że 

proces, krystalizujący poglądy religij- 

ne ludzkości, lub stosunek negatywny 

do religji (przedewszystkiem  chrze- 
ścijańskiej), jest żywy. 

Możemy , uprościć zjawisko i w 
sposób naiwny, a nawet niemądry ca- 

łą odpowiedzialność za ruch antichrze- 

ścijański w Europie zrzucić na płat- 

nych agitatorów komunistycznych, na 

żydostwo. na masonerję, lub wogóle 

jakichś nieuchwytnych w swej organi- 

zacji ateistów. 

Nie ulega wątpliwości, że wszyst- 

kie te Czynniki wchodzą w grę w obec 

nym antichrześcijańskim ruchu, ale 

nie są wyłączną i jedyną jego przy- 
czyną. 

Ruchy religijne, lub  ateistyczne, 

nie są dziełem jednostek, lub grup lu- 
dzi. Jednostki mogą kierować ruchem, 

okonać wielkich przeobrażeń, ode- 

anti- 

"grać decydującą rolę, ale wyrastają te 
jednostki na gruncie, dobrze przygo- 
towanym. 

Gdyby Litter, czy Kalwin urodzili 

się o sto lat Wcześniej, lub później, 
napewno nie zaznaczyliby się tak moc- 

no w dziejach myśli religijnej ludzko- 
ści. 

Nie można więc i dziś suproszczać 

zjawiska, tłumacząc wzmaganie się ru- 

chu antireligijnego li tylko działaniem 

zorganizowanych grup Wrogów chrze- 
ścijaństwa. 

Duch ludzkości wyraźnie obniżył 
lot, pozwalając rozumowi zająć miej- 
sce przodownicze. 

Znamy i dobrze pamiętamy te okre 
sy naszych dziejów, kiedy zuchwały 

ludzki rozum, zdobywając coraz no- 

we pozycje, otwierając przed ludzko- 
ścią coraz szersze horyzonty, staczał 
walkę z religją. 

Ale ta walka wówczas była pro- 

wadzona przez największe ludzkie in- 

telekty, zdolne do twórczego wysiłku. 
Szersze masy biernego ludu stanowiły 
wówczas pewien hamulec, który zatra- 
cał swą sprawność na względnie krót- 
ki czas zaburzeń społecznych i poli- 
tycznych. W ten sposób neutralizowa- 

ła się szkodliwa pod pewnym wzglę- 

dem działalność jednostek i nawet 
warstw społecznych, wzbogacała się 

kultura materjalna ludzkości i nie ob- 
Riżał się katastrofalnie lot ducha. - 

Dziś jest inaczej. Nie mamy wła- 

Ściwie elity społecznej w tem znacze- 

niu, w jakiem się rozumiało przed 

wiekiem jeszcze. Brak zaś tej war- 

stwy, która była powołana do pielęg- 

nowania idej i kultywowania myśli, 
sprawia, że dorobek twórczych jed- 
nostek staje się odrazu własnością ol- 
brzymich rzesz ludowych. 

Tłum zaś, przebudzony zapomocą 
haseł materjalistycznych i powołany 
do rządzenia, czyli do ustalania norm 

własnego bytu, chwyta skwapliwie 

pierwiastki materjalistyczne, które na- 

dają się do natychmiastowego zreali- 
zowania i przynoszą bezpośrednią, 
"choć nikłą korzyść. 

Wzniosłe idee nie przemawiają 
obecnie nietylko do tłumu, ale i do tak 

zwanej inteligencji. Bezideowość jest 

zjawiskiem powszechnem. 
Nie znajdziemy wielkiej idei w lite- 

raturze, w sztuce, w nauce nawet, któ- 

ra robi tak zdumiewające postępy w 

dziedzinie techniki i nauk przyrodni- 

czych, zaniedbując po macoszemu 

dział humanistyczny. 

W tych warunkach zobojętnienie 

religijne szerszych mas, jest nieunik- 

nione, — walka z religią — zjawi- 

skiem naturalnem. 

Indyferentyzm religijny jest świa- 

dectwem bankructwa i zwykle łączy 

się z wykolejeniem — rodzinnem, ma- 

terjalnem, społecznem, narodowem i 

Exp: ; 

W obecnych czasach mamy tak 

przerażającą ilość wykolejeńców — a 

stąd — tak częste wypadki apostazji 

religijnej, dokonywanej z iście bydlę- 

cym spokojem. 
Wojujący ateizm jest obłędnem 

szukaniem Boga. Walczący z Bogiem 
wbrew swym rozumowaniom i prag- 

nieniom — uznają Boga, bo inaczej 

nie mieliby z kim walczyć. W sferze 

idej, ateizm jest słaby; przeniesiony 

na grunt życia materjalnego i zastoso- 

wany do poziomu pojęć ludzkiego by- 

dła, — jest straszny, bo wywołuje 

kompletną gangrenę ducha. 

Obozowi antyreligijnemu muszą 

przeciwstawić się wszyscy wyznawcy 

Boga. Obozowi  przeciwchrześcijań- 

skiemu, bezpośrednio i najenergiczniej 

obecnie atakowanemu, chrześcijanie 

wszystkich obrządków muszą zagrozić 

wspólnym, zwartym frontem. 

Dlatego też każdy głos, podkre- 

ślający powagę chwili i wzywający do 

zgody, należy witać ze szczególną 

1adością i otuchą. Ks. Stefan Szamar- 

din pisze: 

„Bracia chrześcijanie! Prawosław- 

ni, katolicy, luteranie (zwracam się 
do Głów tych chrześcijańskich Kościo- 

łów) — łączcie się!...- 
Zrozumcież wreszcie do jakich smut 

nych następstw doprowadza — i łat- 

wo może doprowadzić nasz wspólny, 

haniebny, tyle czasu trwający rozłam; 

zrozumcie to i odrzućcie, zapomnijcie, 
zostawcie wszystkie rozdźwięki, wszy- 
stkie nieporozumienia, wszystkie sta- 
re, przy naszych ludzkich  namiętno- 

ściach — nigdy nie możliwe do załat- 
wienia porachunki i pozostawiając 
każdemu chrześcijańskiemu Kościoło- 

wi jego własny sposób pojmowania i 
kultywowania wiary (za wszystkie 

różnice niech każdy Kościół za siebie 

ponosi odpowiedzialność przed Pa- 

nem Bogiem) — łączcie się razem w 

jedno Wszechświatowe  Chrześcijań- 

«skie Wyznanie, w jedną ściśle zespo- 
loną rodzinę Chrystusową, w jeden 

Święty, Powszechny i Apostolski Ko- 
ściół Chrystusowy; łączcie się zapo- 

mocą jednego, najgłówniejszego, pod- 
stawowego, jednakowo wszystkim 

nam — chrześcijanom drogiego, ogól- 

no-chrześcijańskiego dogmatu, — 

dogmatu wiary w Prawdziwego 

Syna Bożego, Historycznego Bogo- 

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 

Redakcja rękopisów  niezamówionych nie zwraca. Administta- 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot“, 

DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 

GRÓDNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

KLECK — Sklep „Jednošė 
LIDA — ul. Suwalska 

  

          Zagraniczn 
do miejsca.    

Strajk tramwajarzy zlikwidowany 
NIEUDANE PRÓBY TERORU KOMUNISTYCZNEGO 

WARSZAWA. (Pat) — Po odezwie związków zawodowych i na skutek 
energicznego zarządzenia komiisarjatu rządu strajk tramwajowy został w dniu 
dzisiejszym zlikwidowany. 90-kilka procent robotników przystąpiło do pracy 
i przed południem dnia dzisiejszego tramwaje i autobusy wyszły na miasto. 
Doszło do kilku prób terroru ze .strony grup komunistycznych — próby tę 
jednak zostały zlikwidowane przez władze państwowe. 

ARESZTOWANIE SABGTAŻYSTÓW — POSTERUNKI POLICJI 
W TRAMWAJACH 

WARSZAWA. (Pat) — Akcja strajkowa została zlikwidowana ostate- 
cznie. Pewne grupy komunistyczne usiłowały utrudnić przywrócenie ruchu za 
pomocą pogróżek, a nawet 3poradycznych napadów czynnych na funkcjo- 
narjuszów tramwajowych, podejmujących pracę i zapomocą poszczególnych 
aktów sabotażu. Energiczna interwencja władz państwowych zlikwidowała 
te zajścia bezzwłocznie, przyczem dokonano kilkunastu aresztowań. 

Między innemi aresztowany został za podburzanie do gwałtów przewo- 
dniczący komitetu wiecowego pracownik warsztatów tramwajowych Ostro- 
wski. W godzinach porannych tramwaie riszające na miasto otrzymały o4 
chronne posterunki policyjne. Wobec ostatecznego zlikwidowania grup ko- 
miunistycznych i grup sabotażowych, posterunki te zostały już w południe 
coinięte. W ciągu dnia komunikacja tramwajowa i autobusowa funkcjonowała 
normalnie. 

  

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 

HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — $. Zwierzyński. 

13 — S. Mateski. 
MOŁODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

NIESWIEŻ — ul, Ratuszowa 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. 
N. ŚWIĘCIANY — 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St, Bednarski. 

Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 13. 

STOLPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
ST. ŚWIĘCIANY — ut Rynek 9 — N. Tarasiejski. 

POSTAWY 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
a Jaźwińskiego. 

Księgarnia T-wa „Ruch*. 

WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewska 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej gr. 40. Ea 

nadesłane milimetr 50 gr, Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych oraz z 

e 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc drożej. A: 
Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. 

WOj. BECZKOWICZ I POS. HOŁÓW- 

KO U PREZYDENTA 

WARSZAWA. (Pat) — Pan Pre 
`° zydent Rzeczypospolitej przyjął w dn. 
dzisiejszym delegację komitetu uwie- 
cznienia pamięci Adama Miekiewicza 
1a ziemi nowogródzkiej w składzie 
przewodniczącego komitetu p. woj. 
Beczkowicza i członków komitetu pos. 
ilołówki i generalnego konserwatora 
p. Remera. Pan Prezydent Rzeczypo- 
spolitej na prośbę delegacji wyraził 
zgodę na przyjęcie protektoratu nad 

  

UROCZYSTOŚCI MARYNARKI ŁO- 

TEWSKIEJ W LIBAWIE 

RYGA. (PAT). — W uroczystościach 

morskich, które. rozpoczęły się dziś w Liba- 

* wie, biora udział okręty 8 państw oraz 9 tys. 

marynarzy. Do Libawy przybył z Rygi spe 

cialnym pociągiem prezes rady ministrów 

min, Ulmanis, minister wojny, minister spraw 

wewnętrznych, członkowie korpusu dypło- 

matycznego i generalicja, 

  

Stahlhelm zagraža Polsce i Litwie 
PROTEST RZĄDU POLSKIEGO 

BERLIN (Pat) — Biuro Conti ko- związku z tem w tutejszych kołach po- 
munikuje: Ze strony poiniormowanej litycznych wskazuje się, że maniiesta- 
dowiadujemy sie, że na polecenie rzą cja Stahlhelmu we Wrocławiu była 
du polskiego wręczona została nota przedsięwzięciem organizacji prywat- 
zawierająca protest z powodu maniie- nej, na która rząd niemiecki żadnego 
stacji Stahihelmu we Wrocławiu. W wpływu wywierać nie może. 

OBAWA PRZED IMPFRJALIZMEM NIEMIECKIM W KOWNIE 

KOWNO. 
nios* omawiając zjazd Stahihelmu we niebczpieczeństwo. 
Wrocławiu pisze: iależy sobie jasno 

(Pat) — „Lietuvos Żi- łecz Litwy. Państwu naszemu zagraża 
Trudna walka z 

potężnym sąsiadem już się rozpoczęła. 
zdać sprawę z tego, że imperjalistycz- Siawnv „Drang nach Osten'*' już odczu 
ne dążenia nacjonalistów niemieckich 
są skierowane nietylko w stronę Polski 

wamy. 

Deniosty zjazd dyplomatów litewskich 
BERI)N (Pat) — Według informacyj „Berliner ageblatt* odbywa się 

w Kownie zjazd litewskich sosłów z zagranicy. Przybyli posłowie z Moskwy, 
*Vaszyagtonu i Berlina, przedstawiciel dyplomatyczny rządu litewskiego przy 
Watykanie oraz gubernator Kłajpedy. Oczekiwani są posłowie z Francji i 
Włoch. Na zjeździe tym omawiane mają być głównie sprawy litewskiej po- 
litvki zagranicznej. Między irnemi konferencja ma się zająć przygotowaniami 
do wniesicnia przed trybunał haski sprawy polsko - litewskiego tranzytu. 

Zatarg liberałów z Labour Party 
LONDYN. (Pat) — Prasa łondyńska zaalarmowała dzisiaj opinię publi- 

czną zatargiem między partją pracv a stronnictwem liberałów, oraz możliwo- 
scią w związku z tem porażki rządu w parlamencie i rozpisaniem nowych 
wyborów. Zatarg wynikł na tle poprawki zgłoszonej przez liberałów do pro- 
jcktu ustawy o podatku od gruntów, wniesionym przez Snowdena. Liberali 
domagają się zwolnienia od podatku ziemi uprawnej. Snowden sprzeciwia 
sie temu, gdyż przyjęcie tej poprawki pociągnęłoby za sobą zmniejszenia 
wartości fiskalnej nowego podatku. Wobec nieustępliwego stanowiska obu 
stron trudno się spodziewać kompromisowego załatwienia zatargu. 

  

JUŻ NI E ŻYJĄ 
OKROPNA ŚMIERĆ W PODWODNEJ TRUMNIE. 

WEI-—HAI—WEI. (Pat — Istnieje obawa, że marynarze, uwięzieni na dnie morza 

w kadłubie zatopionej łodzi podwodnej „Posejdon*, już nie żyją. Nurkowie, którzy do- 

'cieraig do łodzi i uderzają w jej powłotię, nie otrzymują żadnej odpowiedzi. 

'WEI—HAI—WEI (Pat) — Obecnie istnieje 17 pewność, że marynarze w liczbie 

18 znajdujący się jeszcze w kadłubie zatopionej łodzi „Posejdon* nie żyją. 

EET IIS TT TTT TEZA ROTO EO O A TOOK ЗЕНОНЕ 

Człowieka, Chrystusa Ukrzyżowanego, 

gdyż to jest 'ta właśnie Opoka, na 

której zbudowana i trzyma się na tym 

świecie całe wszechludzkie życie''..... 

...„Nadszedł czas, gdy chrześcija- 
nie wszystkich chrześcijańskich wy- 

znań, muszą wreszcie wykonać Boską 

wolę Najwyższego Pasterza Chrystusa 
i stworzyć ze siebie „jedną owczarnię 
% Jednym Pasterzem” (św. Jan, 10,16) 
na czele, gdyż tylko ten nasz Jedyny, 
Prawdziwy Pasterz, jako Bóg Wszech 
mogący może uratować swoją owczar- 

nię, prawdziwych swych wyznawców 

od tego okropnego, niewypowiedzia- 

nego pohańbienia, ucisku, niewoli i 

zniszczenia, które już gotują nam na- 

si odwieczni, straszliwi wrogowie''..... 

Oto dwa inałe urywki z obszerne- 

go artykułu ks. Szamardina. 
Analizując ujęcie głównej myśli au- 

tora, każdy katolik łatwo może wypo- 

wiedzieć pewne zastrzeżenia, dotyczą- 

ce niedostatecznego podkreślenia roli 

Kościoła Katolickiego. 

Łatwo, bardzo łatwo. rozpocząć 

spór o drogach, prowadzących do zjed 

1oczenia Kościołów. 
Nie róbmy tego jednak!.. 

Zastanówmy się nad tym głosem— 

serdecznym, rozpacznym, który się 

rozległ na łamach oficjalnego organu 
Cerkwi prawosławnej w Polsce i po- 
starajmy się uświadomić sobie nasz 

wielki obowiązek znalezienia sposobu 

do porozumienia się. 

Nie mamy czasu do stracenia. Mu- 

simy się skupić razem — wszyscy 

chrześcijanie. I jeżeli to jest obecnie 

obowiązkiem wszystkich chrześcijan w 
Europie, — na terenie Rzeczypospo- 

litej Polskiej, staje się to palącą ko- 

niecznością! W. Ch. 

  

CHARAKTERYSTYCZNE AFISZE W 

PARYŻU 

PARYŻ. (Pat) — Wczoraj rozple- 
piono w całym Paryżu afisze wielkich 

rozmiarów z nagłówkiem; „Czy Niem- 
cy pragna pokoju? Afisze przypomi- 
uają wypadki jakie niedawno wydarzy- 
ły się we Wrocławiu i Lipsku i zamie- 
szczają reprodukcje dwóch sensacyj- 
nych fotografij, z których jedna przed- 
stawią następcę tronu  szarżującego 
podczas defilady Stahihelmowców. 
Afisze wydał komitet stronnictwa re- 
publikańsko - narodowego. Wykazują 
one szaleństwo socjalistów, którzy pro 
wadzą dalej kampanję na rzecz rozbro 
jenia. Tłumy publiczności gromadziły 
sie przed miejscami, gdzie były umie- 

szezone te plakaty i z ożywieniem ko- 
meatowały ich treść. 

ZGON KAPŁANA- 
MĘCZENNIKA 

STRASZNE TORTURY NA WYSPACH 

SOŁOWIECKICH 

CITTA DEL VATICANO. Nadeszła tu 
wiadomość o śmierci kapłana, Rosjanina, 

Aleksandra Aleksiejewa, który przyjął katoli 
ckie święcenia kapłańskie na początku prze- 

śladowania bolszewickiego. Ś.p, ks. Ale- 
ksiejew kierował przez pewien czas para- 
fją św Piotra w Odesie, gdzie w roku 1926 
odwiedził go Mgr. Herbingy prezydent Papie 

skiego Instytutu Wschodniego w Rzymie. 
W roku 1928, po deportowanin księży ka- 
tolickich z Kijowa, ks. Aleksiejew otrzymał 
trudne zadanie zastąpienia ich, lecz po kilku 
tniesiącach mimio podeszłego iweku, został 

aresztowany i wywieziony w okolice Archan 
gielska skąd od czasu do czasu udawało się 

mu przesłać przyjaciołom kartki poczto- 

we ze słowami, które zdradzały całkowicie 

poddanie się woli Bożej i ledwie napomy- 

wały o straszliwych cierpieniach, powodo- 

wanych przez głód, mróz i brutalne postę- 
powanie straży bolszewickiej. O śmierci je- 
20 dowiedziano się całkiem przypadkowo, 
dzięki temu, że do Rzymu został obecnie 

zwrócony polecony list, wysłany pod adre- 
sem zmarłego w styczniu rb. Na liście pocz 
towe władze sowieckie umieściły notatkę, że 
adresat nie żyje. 

Obecnie w Rosji sowieckiej więzionych 

iest kolo 300 księży katolickich przekywa- 
ią Oni w tak zwanej „izolacji politycznej" 
w okolicach Jarosławia, na wyspach Sołowie 
ckich i w innych miejscowościach. Wśród 
nich znajduje się ks. biskup Małecki. 72 let- 

ni starzec, którego w grudniu r. ub. wy- 

wieziono nad jezioro Bajkalskie i z którego 

w chwili aresztowania zdarto szaty ka- 

płańskie, dostarczore mu przez wiernych. 

Wszyscy deportowani księża są narażeni na 

najokrutniejsze prześladowania, któremi bol 

szewicy chcą wynióc na nich apostazję od 

wiary katolickiej. 

REKTOR POLITECHNIKI LWOW- 
SKIEJ 

LWÓW. (PAT) — Rektorem Politechni- 

ki lwowskiej na rok akademicki 1931 — 32 

został wybrany inż. Gabriel Sokolnicki, zwy 
czajny profesor urządzeń elektrycznych 

WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch*. 

  

tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 
Prówincji '0 26: proc. dzośej. 
Z 
numeru dowodowego 20 gz. 

Uchwały Rady Związ- 
ku Polaków na Łotwie 

W sobotę 6 bm. odbyło się posie- 
dzenie Zarządu i Rady Związku Pola- 
ków w Łotwie, na którem decydowano 
sprawę ostatnich wypadków tak w 
Sejmie, jak i w powiecie  Iłuksztań- 
skim. 

į Po wyczerpujących sprawozda- 
niach polskich posłów na Sejm p. |. 
Wilpiszewskiego i р. ]. Wierzbickiego 
wyłoniły się rzeczowe debaty w rezul 
iacie czego Rada Polaków w Łotwie 
zważywszy: 

1) że ludność polską i jej organi- 
zacje społeczne lojalnie zdążające do 
iealizacji swych kulturalnych, społecz - 
nych i ekonomicznych praw, konstytu- | 
cyjnie zastrzeżonych, postawiono pod 
niesłusznym i ciężkim zarzutem nielo- 
jalności w stosunku do państwa, 
„ 2) že, w Parlamentarnej Komisji 
Śledczej w sprawach zbadania kwestji - 
narodowościowych i kulturalnych w 
powiecie Iłłuksztańskim nie zostało u- 

dzielone miejsce _ przedstawicielowi 
mniejszości, 

3) że wniosek o przyznanie miejsca 
przedstawicielowi mniejszości w Komi 
sji nie został poparty przez niektóre 
grupy obecnej koalicji, 

4) że oświetlenie przez część pra- 
sy koalicyjnej sprawy rzekomej polo- 
iizacji w powiecie Iłuksztańskim jest 
w stosunku do ogzłu ludności polskiej 
tendencyjne i krzywdzące, 
uchwala: 

1) zaakceptować dotychczasową 
pracę i polityke Sejmowej Frakcji Pol- 
skiej z wyrażeniem podziękowania za 
szczególnie intensywną obronę spraw 
ludności polskiej, я 

2) potwierdzić decyzję Frakcji Pol 
skiej o ustąpieniu ze stanowiska wice 
ministra Spraw Wewnętrznych p. Ja- 
na Wierzbickiego, 

3) zalecić Sejmowej Frakcji Polskiej 
zgłosić w obecnych warunkach swe 
wystąpienie z koalicji z zachowaniem 
swobody w swem. dalszem postępowa- 
niu. 

  

UPORZĄDKOWANIE RUCHU SAMO- 
RZĄDOWEGO 

WARSZAWA. (Pat) — Minister - 
stwo Robót Publicznych wydało okól- 
nik, zwracający uwagę  komisarzowi 
rządu m. st. Warszawy i wojewodom 
na obowiązujące przepisy celem upo- 
rządkowania ruchu samochodowego, a 
w szczególności ruchu autobusowego 
i taksówek. Okólnik ten zawiera rów- 
nież szereg wyjaśnień, tyczących się 
wykonania ustawy o państwowym fun. 
duszu drogowym. Termin płatności 
pierwszej raty opłat upływa z dniem 
15 czerwca br. Ponieważ są podawane 
w prasie wiadomości, że niektóre przed 
siębiorstwa samochodowe miejskie i 
iniędzymiastowe zamierzają zawiesić 

swoje czynności. 

Ministerstwo Robót Publicznych po- 
ieciłc aby tablice i dowody rejestracyj 

ne zostały przez zainteresowanych 
zwrócone do dnia 30 czerwca br. ce- 

iem uniknięcia dalszego wymiaru op- 
at od wycofanych pojazdów. Również | 
wszelkie zmiany w zakresie ruchu do- | 
tychczas zgłoszonego i podjętego obo 
wiązku prowadzenia ruchu co do tary- 
iy 1 ilości kursów w eksploatacji win- 
ny być do końca czerwca dokonane, 
gdyż nie stosowanie się do planowo u- 
stalonej komunikacji, według której 
zgodnie z obowiązującemi przepisami . 

nastąpiła rejestracja, będzie podlega- 

ło karze aż do odebrania znaków reje- 

stracyjnych włącznie. 

  

ZJAZD APTEKARZY SŁOWIAŃSKICH 
W PRADZE. 

We czwartek, dnia 4 czerwca, za- 
gajony został w tęatrze miejskim w 
Pradze, drugi zjazd aptekarzy słowiań 
skich. W uroczystem otwarciu zjaz- 
du wzięli udział przedstawiciele rzą- 
du i różnych korporacyj. publicznych, 
z ministrem  czeł. Slowikiem na 
czele, dalej przedstawiciele poselstw 
państw słowiańskich w Pradze. Pol- 
skie Ministerstwo spraw wewnętrz- 

nych i związek oficerów służby farma- 

ceutycznej w Polsce, reprezentował 

pułk. Sokolewicz, zaś związek apteka- 

rzy polskich Mg. Ph.. Kuczyński. Na 

wniosek przewodniczącego zjazdu Mg. 

Ph. Pisarczyka, zjazd postanowił wy 

słać hołdownicze telegramy do prezy- 
denta Masaryka, prezydenta Mościckie 

go, króla Aleksandra i cara Borysa buł 

garskiego. Zjazd obraduje w sprawie 

współpracy związków aptekarzy kra- 
jów słowiańskich. 
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ŚWIĘCIANY 

LIST DO REDAKCJI 
Szanowny Panie Redaktorze. 

x Uprzejmie proszę o umieszczenie w jed 
nym z najbliższych Nr. „Słowa” niniejszego 
oświadczenia. 

W „Kurjerze Wileńskim* z dnia 8-V rb. 
umieszczony został artykuł podpisany „„J. O.* 

*w, którym. autor wyszczególnia szereg 
' oszczerczych zarzutów w stosunku do SMP. 

w. Święcianach. 
Nie miałem zamiaru polemizować z te- 

go rodzaju korespondencjami, lecz wobec 
zaszłych ostatnio okoliczności, zmuszony je 
stem podać do publicznej wiadomości, iż na 
porozumiewawczem zebraniu  przedstawi- 

" cieli organizacyj społecznych w Święcianach 
" dnia 30-V b. r. -— autor, którym okazał się 
kierownik szkoły ćwiczeń przy seminarjum 

  

ECHA KRAJOWE 
dzieciństwie. Od tego czasu dużo upłynęło 

wody: dużo widziało się, dużo przeżyło się. 

Życie z latami, a lata z życiem płyną; tam 

zmiany, —- gdzieś indziej postęp, lecz Bez- 

dany pozostały takiemi, jakiemi były w owe 

dawno minione czasy. Gdy przed kilku la- 

ty zajrzałem w te strony — zauważyłem, że 

naokoło życie w rozwoju swojem przybrało 

mniej, lub więcej — powojenne tempo, na- 

tomiast Bezdany całkiem nie ruszyły się z 

miejsca: taki miały wyglad, jak gdyby kto 

celowo je konserwował z czasów dawno 

minionych. ‚ я 

W 'mojem pojęciu — jednak przyroda 

ma wpływ na usposobienie ludzkie; mono- 

tonność krajobrazu Bezdan — prawdopodob 

nie usypiająco działa na ludzi tam. zamiesz 

katvch. RAY 

Tc jednak — wychodząc z założenia, że 

nawet najbardziej twardym snem śpiących 

  

- nauczycielskiem w Święcianach p. J. Obert- __ mrzna ze snu obudzić, jeżeli do tego 

eczdoda! nowe oszczerstwa, 2, miLIOWA" dobrze się zabrać, — znalazły się w Bezda- 
„ie, że SMP. prowadzi pracę antypaństwo- nach jednostki, które przed paru laty pedję- 

„ wą, antyrządową etc. ły te próby — w kierunku obudzenia ze 
Na żądanie natychmiastowego  publicz- 

nego przytoczenia faktów, takowych nie wy- 
mienił — proszcny zaś był o złożenie na pi- 
sinie dowodów, stwierdzających prawdzi- 
wosć jego zarzutów na ręce p. starosty. 
Na co p. starosta wyraził swą zgodę. 

, Wobec powvższego oświadczam: 
że dnia 6-VI zwróciłem się do pana sta- 

rosty o dowody pracy antypaństwowej w 
SMP. lecz p. starosta stwierdził, że tako- 

_ we nię zostały złożone przez p. Oberlajtnera. 
Przeto uważam, że odpowiadać na 

' eszczerstwa 0. Oberlajtnera nie jest ani po- 
- tfzebne, ani stosowne. Przypuszczam jednak, 

že p. Oberlajtner zechce znaleźć honorowe 
wyjście z wytworzonej przez siebie sytuacji. 

„Ze swej strony muszę jeszcze raz stwier 
dzić, że SMP. i bibljoteka im. św. Teresy 
nigdv pracy antypaństwowej i antyrządowej 
nie prowadziło, nie prowadzi i napewno pro 

-wadzić nie będzie. 
р й Ks. C. Sztejn patron SMP. 

- 4 kierownik Bibljoteki im. Św. Teresy 

й SLONIM 
/ — Wycieczka uczniów Seminarjum Nau- 

czycielskiego męskiego w Słonimie. W dn. 
10 bm. o godzinie 4 m. 30 wyjeżdża ze Sło- 
nima wycieczka uczniów Państwowego Se- 
minatjum Nauczycielskiego ze Słonima w 
składzie 44 uczni i 3 wychowawców do 

snu miejscowego społeczeństwa. 

Inicjatofką tego naprawdę trudnego 

przedsięwzi — była p. Przewłocka, — 

osoba widocznie popularna na tym terenie, 

bo wciąż i wszędzie tutaj o Niej się słyszy. 

Szefem sztabu na terenie pracy społecznej 

i kombinatorką do wyszukiwania wszelkich 

sposobów do obudzenia ludzi ze snu — jest 

tutaj p. Wiercińska — nauczycielka szkoły 
powszechnei I, — wreszcie p. "Wasilewski, 

urzędnik kolejowy. Nie wiele, niestety, zna- 

lazto się ludzi odważnych; ot, jak to ludzie: 
jedni leniwi, inni — tchórzliwi... 'Pomienio- 

na wyżej trójka, a jeżeli chodzi. o technicz- 

ne wykonanie pracy, to są tutaj tylko p. 
Wiercińska i p. Wasilewski, — oni właśnie 

postanowili pobudzić społeczeństwo do ży- 

cia — do pracy społecznej. Zabrali się do 
tego ze znajomością rzeczy i umiłowaniem 

tych ideałów, które wznoszą umysł i serca 

na najwyższy poziom wychowawczy. Roz- 
poczęli prace od młodzieży, wprowadzając * 
ja na drogę ideałów SMP, Przez młodzież 
żeńską i męską — zorganizowaną w SMP.— 
społeczeństwo zaczęło budzić się do życia. 
Zwyczajnie — jak to bywa po ciężkim śnie 
-— ciężkie przebudzenie. Gdy obserwuję 

prace p. Wiercińskiej i p. Wasilewskięgo 
nad obudzeniem społeczeństwa ze snu mo- 

ralnego, przypominają mi się wypadki z ży- 

  

   

" Warszawy, Gdyni, Helu, Gdańska i Torunia. cia — budzenia śpiochów ze SNU fizyczne- 

. Wycieczka we wspomnianych  miejscowo- go: ściagniesz takiego jegomościa z jego 

ściach zabawi po 1 dniu. legowiska, już usiądzie — jakbv miał wstać, 

Kierownikiem wycieczki jest prof. Ro- 
gowski. 

" . — Pierwsza wycieczka ze Słonima na 
wystawę mickiewiczowską. W dniu 17 b.m. 
wyjedzie ze Słonima wycieczka słuchaczek 
seminarjum uaucz. żeńskiego, 5.5. Niepoka- 

‚ Тапек do Nowogródka, w składzie około 20 
"osób. - 

Wycieczka zabawi w Nowogródku 3 dni, 
„weźmie udział w. sypanin kopca,  zwiedzi 
wystawę mickiewiczowską i Świteź. 

Kierowniczką wycieczki została wyzna- 
“ czona prof. p. Zagitzówna. 

Będzie to pierwsza wycieczka szkolna ze 
Słonima, która zwiedzi w tym roku Nowo- 

‚ gródek i okolicę z okazji Dni Mickiewiczow- 
skich. 

'._ Sądzimy, że wzorem Seminarjum  Żeń- 
"skiego, inne zakłady naukowe zorganizują 
iakże wycieczki do Nowogródka. 
“| — Okręgowe święto .P.W. i W. F. w Sło- 

 nimie. W sobotę dnia 6 b. m. obradował 
Wydział Wykonawczy Pow. Komitetu P.W. 
i W. F. w Słonimie. Przedmiotem obrad była 
organizacja okręgowego Święta p. w. w 
Słonimie 1 poświęcenie sztandaru lokainego 
Koła Przysposobienia Kobiet do obrony Kra 
ju, otrzymanego przez Koło w dowód wy- 
-różnienia za pracę, na ostatnim zjeździe w 
"Warszawie. Uroczystości te odbędą się w 
«niach 21 i 22 czerwca r. b., na które za- 
powiedział swój przyjazd J. E. ks. Biskup 
„Władysław Bandurski, który poświęcenia 
sztandaru dokona. Spodziewany jest przy- 
jazd także p. wojewody Z. Beczkowicza, p. 

 wieewłojewody. F. Godlewskiego, d-cy O.K. 
1X geu. Trojanowskiego, d-cy 20 D. P. gen. 
Paszkowskiego i wiele innych osobistości, 
reprezentujących zainteresowane władze Ii 

„ L instancji. й . 

_ Program święta już ustalono i będzie 

podany dodatkowo. W związku z poświę- 
eniem sztandaru słonimskiego koła lokalne= 

„go P.K. do O.K. święto w odniesieniu do 
_ przysposobienia kobiet rozszerzono do świę 

ta okręgowego, obejmującego teren całego 

©. K. IX. Z tych względów w imprezach i 
zawocach przez Komitet urządzanych wez- 

mą udział delegacje kół lokalnych PWK. po- 
" wiatów: Nowogródek, Baranowicze, Słonim, 

* Brześć n/B., Prużana, Siedlce, Nieśwież, Bia- 

‚ 1 Podl., Bielsk Podlaski i Międzyrzec. 
‚° — Doniosłe zebranie Rady Komunalnej 
Kasy Oszczędności. Dowiadujemy się, że w 
wiązku z upłynięciem trzechletniej kadencji 

arządu K.K.O. w Słonimie z dniem 30 ma- 
ja r. b, — na dzień 11-VI rb. zostało wy- 
naczone zebranie Rady Komunalnej Kasy 
Oszczędności w Słonimie w celu wyboru 
nowego Zarządu. 

-" Do charakterystyki pracy Zarządu KKO. 
—. nieomieszkamy powrócić. Br. 

r # BEZDANY 
° — — Budzenie się do pracy społecznej. 
Tak iuž los zrządził, że pierwszem  więk- 
zem środowiskiem ludzkiem — jakie w ży- 

Ciu ujrzałem — były Bezdany. Było to w 

  

      

  

    

  

  

     

    

   

     

  

   

  

— Nadzwyczaj nieuchwytną rzeczą 
są wszelkie t. zw. „wrażenia”* z pod- 
róży. Bo nie wiadomo, co komu do 
gustu przypadnie. Naprzykład, pa- 
'trząc oczami zdeklarowanego automo- 
bilisty, należałoby pisać hymny na 
"cześć świetnych szos: franciskich. 
Czy istnieje inne „wrażenie* prócz u- 
czucia błogości miękkiego ruchu po 
gładkim asfalcie? Z jednej strony mo- 

"rze, z drugiej góry — a pośrodku 
szosa —' czyż można widzieć coś in- 
nego, prócz szosy? Nie! —— Patrząc 
znów oczami palacza, nic innego się 
mnie widzi, jak wonne „Darling”.... i 

. „Polski Monopol Tytoniowy*! Nawet 

" tu, na Riwjerze — cóż robić?! -— Je 

żeli się znów ma oczy pokryte złotym 
pyłem z Monte-Carlo, to nie istnieje 

_ żadna rzecz na świecie prócz piękne- 
| go zielonego stołu i gałki, biegającej 

po numerkach. Można jeszcze wów- 

,czas spostrzec w sklepach, „niezawod 

ne systemy* gry w ruletkę, rzeczywi- 
scie niezawodne 0 .tyle, że kosztują 

- majmniej 00 franków. | 
/ Można również patrzeć na šwiat 0- 

czami „człowieka, żyjącego, z własnych 

{ Ю 
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lecz skoro tylko mu zaufasz i odejdziesz, — 
za chwilę znowu chrapie w najlepsze. Coś 
w tym rodzaju i społeczeństwo bezdańskie. 
Utradnia to pracę dla tych nielicznych jed- 
nostek, które wymieniłem, lecz nie zniechęca 
ich do pracy. Ich praca wydała realny plon. 
Jest tam nieliczne grono młodzieży stowa- 
rzyszonej w SMP., to jednak w tem gronie 
skupiło się 'wszystko, co jest najlepszego. 
Młodzież ze swej strony mając przykład 
nieugiętej woli w zwalczaniu trudności prze- 
jawiających się w patronacie. oswaja te 
cenne zalety i sama daje tego przykład. Mę- 
ska młodzież stowarzyszona, prowadząc 
przysposobienie wojskowe, szerzy zaintere- 
sowanie się wśród szerszych warstw mło- 
dzieży — do tej tak ważnej pracy. SMP 
swojemi grami sportowemi ustawicznie ойу 

wia teren, położony przy torze kolejowym 

w pobliżu szkoły powszechnej. Młodzież bio 

rąca udział w P. W. — ogromnie jest za- 

dowolona. że opiekę nad działem pra- 
cy w Bezdanach objął K.O.P., który nie po- 

litykuje, tyko rzetelnie prowadzi pracę P.W. 
Przysposobienie rolnicze — jak dotych- 

czas znajduje więcej zrozumienia u Mło- 

dzieży żeńskiej. W tym dziale pracy — 
młodzież ma stracha przed zbliżającą się lu- 
stracją półek konkursowych, które ma rze- 
komo przeprowadzić agronom powiatowy — 
p. Stefan Wasilewski z Wilna. Są tam pew- 
ne niedokładności — jak w każdem zresztą 
ludzkiem postępowaniu, a p. agronom po- 

wiatowy robi wrażenie człowieka bardzo 

wymagającego. Wskutek tego druchry sta- 

rają się — jak mogą, aby zaprezentować 

swoje pólka konkursowe należycie. Przy 

uprawie buraków pastewnych, szczególnie 
zwracają na siebie uwagę pólka konkurso- 
we, założone i prowadzone przez druchny” 
Jarmołowiczówny — Jadwigę i Józefę. Mi- 
mo ciężkich warunków, gdyż są to córki ko-* 
lejarza (oczywiście w tym wypadku nie dy- 
gnitarza) i polka założone są w pasie wy- 
właszczenia kolejowego, jednak uprawiane 
rośliny zwracaja powszechną uwagę — na- 
wet u najwiekszych bezdańskich śpiochów. 

A sens moraśny ten, że dzięki wysiłkom 
garstki młodzieży stowarzyszonej z nielicz- 
uemi jednostkami — bezinteresownie odda- 
nemi sprawie —- co razem składa się na ca- 
łość SMP. — życie w tej zapadłej i dó nie- 
dawna całkiem uśpionej mieścinie, * 
czyna ożywieć się i świecić wciąż jaśni 
szym promieniem — miłości Boga, bliź 
i wszystko to, co jest polskie. 

„Przechodzień 

  

  

      

Przy bólach i rwaniu w stawach, reumatyź- 
mie, podagrze i łamaniu w kościach działa- 
ja tabletki Togal zawsze szybko i pewnie. 
Toga! nietylko uśmierza bóle, lecz. w natu- 
ralny sposób usuwa pierwiastki chorobo- 
twórcze. Nieszkodliwe dła serca, żołądka i 
innych organów. Spróbujcie więc sami dziś 
jeszcze, lecz żądajcie zawsze tyłko oryginal 
nych tabletek Togal, niema bowiem nic tep- 
szego! We wszystkich aptekach! Cena zł. 2 

iunduszów* -— (naturalnie teoretycz- 
nie) -— wówczas robi się głębokie 
uwagi, że dziś już nie poznaje się An 

glika po kratkowanych spodniach i 
iajce, ale po rękawiczkach ze świń- 
skiej skóry. „Naszto“+ cos na nich i 
NOSZĄ... 

A propos Anglika! Parę dni temu 
spotkałem w Nicei jednego. żywa rek 
lama dla teatru wileńskiego, a raczej 
dła iego filaru — Wyrwicza - Wich- 
rowskiego! Anglik ów bowiem jakby 
zeszedł ze sceny w pierwszej poło- 
wie sztuki „Papa - kawaler* — granej 
w Wilnie przed moim wyjazdem. — 
Aż się zatrzymałem i obejrzałem się—. 
„a może to Wyrwicz incognito podró 
żuje, choć wątpliwe, aby się, aż: tak 
dorobi*. -—— Widocznie nie. podobało 
się Anglikowi moje oglądanie, bo szyb 
ciej zastukał kijem po chodniku i 
śpiesznie się oddalał, mruknąwszy: —- 
„Myszygene“ — co po angielsku ©- 
znacza to samo, co i po polsku. 

Wogóle nie wiem, kto wymyślił tę 
bajkę o flegmie angielskiej. Niema lu- 
dzi bardziej nerwowych'i stetrycza- 
łych od Anglików. ‘ : 

а- 

sto wo 

Sprawozdanie kanclerza Brueninga 
BERLIN (Pat) — Gabinet Rzes 

na którem kanclerz Bruening i minister 
z wyników konferencji w Chequers. N 

zy odbył w dniu 11: bm. posiedzenie, 
Curtius złożyli obszerne sprawozdania 
asteprie kanclerz Bruening konferował 

z przywódcami poszczególnych frakcyj parlamentarnych. Według informacyj 
prasy większość frakcji ludowej domag 
ministra finansów Dietricha. 

xa się zwołania Rejchstagu i ustąpienia 

Kanclerz Bruening w dniu 12 bm. wyjedzie do miejscowości Nuedeck, 
gczie bawi prezydent Hindenburg. Według „Vossische Ztg* kanclerz Bru- 
emng miał zagrozić dymisją gab'netu na wypadek, gdyby konwent senjorów 
uchwalił zwołanie Reichstagu. Rząd gotów jest natomiast uwzględnić postu- 
laty stronnictw 'w sprawie zmzgodzenia niektórych postanowień dekretu о- 
szczędrościowego. 

Groźne rozruchy komu nistyczne w Niemczech 
BERLIN, (PAT) — W związku z demotstracjami bezrobotnych w Mannheimijė 

doszło wczoraj wieczorem do ciężkich wykroczeń. Policja interwenjowała przy pomocy 
rałek gumowych. W zachodniej dzielnicy miasta demonstranci poczęli wznosić bary- 
kady. Komunikacia uliczna została przerwana. Ulice pozbawione sa oświetlenia 

O goddzinie 22 policja strzelała ostremi nabojami Również w miejscowości Cassel 
wiywiązały się poważne starcia między policia a komunistami, którzy strzelali z okieni 
domów i bombardowali policjaatów gradem 
został zastrzelony. Rorzruchy koniunistyczne 

kamieni. Jeden z wachmistrzów policyjnych 
powtórzyły się w Gelsenkirchen, gdzie ko- 

mutniści demonstrowali przeciwko rządowi, wznosząc okrzyki: „Precz z Brueningiem“. 

BERLIN. (Pat) — W dalszym ciągu 
mistycznych i demonstracjach bezrobotnych 

nadchdza wiadomości, o rozruchach komu- 
w zachodnich Nie:nczech. We Frankiurciq 

n-Menem doszło do starcia między demorstrantami i policją, która użyła pałek gumo- 
wych przy rozpiędzaniu tłumu Rzucano na palicję kamieniami, oraz dano szereg strza- 
łów. Wupprtal i okolicy, gdzie policja urządziła w czasie zgromadzeń obławę w poszu- 
kiwaniu broni, doszło wczoraj do starć. Kilka csóh aresztowano za opór władzy. W Kas- 
sel policja przez całą noc była w ostrem pogotowiu. Strzelanina z okien domów do po- 
licji trwała do rana. W Hamburgu demonstranci wznosili barykady i pogasili światło w 
jednej z dzielnic. Usiłowano również splądrować sklepy z żywnością. Doszło do starć. 
z policja, która dokonała licznych aresztowań. W Berlinie odbywały się również mani- 
festacje bezrobotnych w dzielnicach robotmczych. 

Spadek walorów na 
BERLIN. (Pat) — Na giełdzie berliński 

wałorów. Poszczególne kursy dewiz były ni 
riesień prasy koła rządowe żywo omawiały 
tu, że bank Rzeszy niema zamiaru podnosić 

Awantury w s 
BERLIN. (Pat) — Sejm pruski byi w 

wywołanych przez komunistów, którzy prot 

giełdzie berlińskiej 
iej zaznaczył się w dalszym ciągu spadek. 
eregularne. Przeważała podaż. Według do- 
sytuację na rynku pieniężnym. Podkreślają 
stopy dyskontowej 

ejmie pruskim 
dniu tl bm. widownia burzliwych awantar' 
estowali przeciwko przemówieniu premiera 

Brauria. Na oświadczenie Brauna, że sein pruski nie jest właściwie terenem do dyskusji 
nad dekretem oszczędnościowym, ko'nunisci odpowiedzieli obelżywemi okrzykami pod 
udrescm mówcy. Przedstawiciel niemiecko - narodowych wyraził nadzieję, że stron- 
rictwom opozycyjnym uda się zmusić rzad do zwołania Reichstagu. Wniosek komuni- 
stów pruskich o wyrażenie rządowi pruskiemu votum nieufności poparły frakcja niemie- 
cko - naradowa, gospodarcza i | andvolk. 
zostaio do soboty. 

Glosowanie nad tym wnioskiėm odroczone 

50 franków za zwymyślanie Brianda 
PARYŻ. (Pat) — Przed paryskim sądem karnym stanął hr. de Ma!rov, oskarżony 

    © napisanie do min. Brianda grubiańsk. X zo listu, wytykającego błędy jego polityki i 
gróżącego mu szubienicą Ze wzg'edu na zasługi bojowe oskarżonego, który jako oficer 
dzielnie sprawował się jw! czasie wojny światowej, a w: roku 1025 zgłosił się na ocliot- 
nika do szeregów wojsk, działających w Maroko, sąd skazał go na 4 miesiące więzienia 
i 50 fr. grzywny, zawieszając wykonanie wyroki co do uwięzienia. 

Hojny dar Paderewskiego 
PARYŻ. (Pat) — Wobec otrzymania zatrważającej wiadomości o stanie 

zdrowia żony Paderewski wyjechał z 
carji. — W związku z tem zapowedzi 

Paryża do swej posiadłości w Szwaj- 
ame "a dzisiaj przyjęcia, wydane na 

cześć Paderewskiego przez ministerstwo oświaty i podsekretarza stanu: sztuk 
piękiiych, oraz na jutro w radzie miejskiej nie dojda do skutku. Odwołano ró- 
wnież drugi koncert, którv Paderewski mia: dać w sobotę na rzecz kasy sto- 
warżyszenia studentów. N'e cncąc jednak, aby instytucja ta ucierpiała z po- 
wodu ragiego wyjtzdu Pade:ewskiego 
hojny dar w postaci sumy. rówiającej 
stego zvsku z odwołanego koncertu. 

  

. znakomity artysta złożył na ten cel 
się wysokości przypuszczalnego: czy-- 

Gotowe ubrania z Polski za 26 złotych 
LONDYN. (Pat) — W parłamencie zgło- 

szono: pisemną interpelację w sprawie dum- 

pingu uprawianego rzekomo w polskim za- 

kresie sprowadzania do Anglji gotowych u- 

brań. Ministerstwo handlu przyznaje istot- 

ZARZĄD TOWĄRZYSTWA 

nie, że gotowe ubrania wyrobu łódzkiego i 

białostockiego oferowane są: w Landynie po 
cenie 12 szylingów 6 pensów, czyli 26 zł. 
Ubrania te sprzedawane są w londyńskich 

magazynach jako angielskie po. 30 szyłin- 
gów sztuka. 

UBEZPIECZEŃ „P 0 RT" 
Spółka Akcyjna w Warszawie podaje do wiadomości, że p. Józef Zelikowski w 
Wilnie, ul. Niemiecka 35. nie jest już dalej przedstawicielem Towarzystwa i że w 

związku z tem wszystkie jego pełnomocnictwa wygasły. 
Oddział Towarzystwa w Wilnie znajduje się obecnie przy ul.. Gdańskiej Nr. 1 
front, I piętro, mieszkanie 8, telefon 17—62. Biuro czynne jest normalnie w 

godzinach od 8-ej do 3-ej popołudniu. 

Straszliwa eksplozja 

  

na Śląsku Niemieckim 
KATOWICE (Pat) —Ubie$łej nocy w kopalni „Rubens* pod Nową Ru- 

dą na Śląsku niemieckim nastąpił wybuch gazów węglowych. 7 górników 
poniosło śmierć na miejscu, 4 doznało ciężkich poparzeń. Eksplozja nastąpiła 
w oszałowanej sztolni, leżącej na głębokości 500 metrów pod powierzchnią 
ziemi. w pobliżu miejsca katastrofy zatrudnionych było kilkudziesięciu ludzi. 
Natychiniastową akcję ratunkową rozpoczęli pracejący górnicy po założeniu 
urasek gazowych. Wydano zarządzenia ochronne na 
się wybuchu. 

Mniejsza zresztą o Anglików. 
Chodzi mi o to, jakiemi oczami naj 

lepiej patrzeć na świat, aby „wraże- 
nia” przypadły do gustu czytającym? 

Podobno dobrze jest zjednać so- 
bie serca czytelniczek, więc może coś 
z dziedziny „niewieściej”.. ale tutaj 
muszę zarumienić się... Lepiej nie! Bo 
iak pisać, to trzeba dużo, więc lepiej 
nic — wyinowne milczenie niech po- 
kryje zaczarowaną tę krainę! Jest in- 
ny równie przekonywujący, popularny, 
a obecnie nawet modny „punkt widze 
nia“ — ekonomiczno-handlowo-g0spo 
darczy! : 

Dlaczego ja nie mam sobie pozwo 
lić na taki „punkt“! — Szczególnie, że 
jest bardzo na czasie. Inna rzecz, 
moje „wrażenia* w tej dziedzinie o- 
bracają się bardzo... po amatorsku! 
Temniemniej trudno przejść obok tak 
charakterystycznego zjawiska, ' jak... 
kryzys gospodarczy na Riwjerze! Ten 
"zakątek Europy, usiany willami najbo 
gatszych ludzi świata, zaczyna się li- 
kwidować! Zatrzymało się koło rozpę 
dowe świetności Riwjery. { 

To nie koniec sezonu i nastanie u- 
pałów letnich, gdy opustoszały Jasny 
Brzeg zamierał na chwilę... to poważ 
niejsza jakaś dolegliwość. 

że 

ż 
4 į ъ AIA, ' 

wypadek powtórzenia 

Bo w najwiekszem nasileniu sezo- 
nu ubiegłego nie było nawet w części 
tyle ruchu, co dawniej, co przedtem. 

Jakaś pustka wiała z pozamyka- 
nych okien willi i willetek... Wystar- 
czyło pojechać od Monte-Carlo do Ni 
cei, aby zobaczyć nieprzerwany sznur 
ogłoszeń: „Villa a vandre*, „Terrain a 
vandre'... do sprzedania! Mnóstwo 
tego! Czyżby to był koniec Riwjery? 

Sądzę, że nie — bo Monte-Car- 
lo zawsze ma w porcie duże jachty 
miljarderów amerykańskich. Beauilieu 
tak samo żyje ze snobów z drugiej 

strony oceanu, kupujących „starożytno 
ści* fabrykowane hurtem i detalicznie 

Nicea, jak i przedtem nie ustaje 
w wymyślaniu i organizowaniu róż- 
nych „fetes“, ale... Otož to „ale“! 

Riwjera zmienia swoje oblicze. Li- 
'kwiduje się dawna, šwietna Riwjera — 
„privee* — giną mieszkańcy willi pry 
watnych -— na ich miejsce przychodzą 
zmienne tłumy gości hotelowych, na 
krótkie tygodnie wpadających po za- 
pas słońca i sił lub po emocję do „Ca- 
sino”* w Monte-Carlo. Można dziś ku 
pić najpiękniejszą willę, można zrobić 
dobry interes... trzeba tylkó gotówki... 

Są tacy, którzy uważają "ten stan 
za przejściowy, są nawet tacy, którzy 

ъ A AGD 

FASZYŚCI O ZATARGU Z WATYKANEM | 
Od kilku dni bawi w Polsce działacz ta- 

szystowski i poseł do parlamentu, Euge- 

rjusz Coselschi, wywodzący się z polskiej 

rodziny Kozie!skich. P. Cosełschi udzielił «wy 

wziadu „Ilustrowanemu Kurjerowi Codzien- 

nemu*, w którym wypowiedział się m. in. 
w sprawie zatargu między rządem włoskim 
a Watykanem. 

P. Coselschi z rozbrajającą szczerością 
twierdzi, że „nigdy stosunki z Watykanem 
nie były tak harmonijne, jak w latach ostat 
uich*. Więc to całe pasmo szykan, podbu- 

w prasie i w mowach, poczynając od 

  

rzai 
owej obelżywej mowy Duce w senacie, za- 
raz po podpisaniu traktatów  laterańskich, 
inwektywów przeciwko Kościołowi i jego 
Słowie, zakończonych ostatnio  napadaniem 
i profanowaniem kościołów,  usiłowaniami 
podpalań gmachów biskupich, znęcaniem się 
nad bezbronną młodzieżą, obelgami pod 
adresem Papieża — to wszystko są dowo- 
dy „harmonijnych* stosunków w pojęciu fa- 
szysty. 

Następnie" p. poseł tłumaczy, że „całe zło 
wynikło Zz pewnego artykułu Konkor- 
datu, który pozwala na istnienie i rozwija- 
nie działalności t. zw. Akcji katolickiej”. 
„W szczegóły organizacyjne” Akcji katol., 
a mianowicie, że od niej zapisała się pewna 
ilość członków dawnej partji popolarów, i 
że organizuje młodzież — wydały się faszy- 
s'óm „dość dziwne i zupełnie zbyteczne”. 

Stąd ta naganka na Akcję katolicką ze zna- 

nemi ekscesami. Jak widzimy, p. Coselschi 

rie wie, albo nie chce wiedzieć, że Akcja 
katolicka jest tak dawina, jak Kościół Chry- 
stusowy, że praca Kościoła nad duszami, 
nad pogłębieniem w nich ideału chrześcijań 

skiego, odbywała się w ciągu wieków w róż 

nych formach organizacyjnych i że Akcja 

katosicka pracuje bez przeszkód w całym 

świecie cywilizowanym za wyjątkiem Rosji 

sowieckiej, Włoch i Litwy: za wyjatkiem 
rządów tych krajów, nigdzie nie żywi się 
obaw, co do jej działalności i wpływu na 

wychowanie obywateli. 
Kapitalne i odzwierciadlające grubą igno- 

rancję, są wywody p. Coselschi“ego na te- 

mat relicji „Religja — mówi p. Coselschi — 
jest rzeczą wielce wzniosłą i idealną, ale nie 

przystosowaną do twardej konieczności ży- 

cia codziennego”... „Gdy się mówi: Nie za- 
bijaj — głosi się hasło bardzo piękne, ale 
w takim razie sprowadza się wszystko do 

niesprzeciwiania się złu, a co ma się stać, 
gdy wybuchnie wojna, gdy wróg nas napad 

nie?" Dziecko ze szkoły powszechnej odpo- 

wiedziałoby w tym wypadku p. Cosel- 

schi“emu, že gdy ktoś napada, to mamy 

się bronić, że zabójcą w tym wypadku jest 

napastnik. Wysnuwając tego rodzaju  nie- 
dprzeczne wnioski z przykazania „Nie zabi- 

jaj!”, jak tołstojowską zasadę „nie sprzeci- 

wiać się złu”, p. Coselschi kompromituje się 
nieznajomością podstawowych zasad reli- 

gii objawionej. 
Mówiąc o religji, że jest ona wzniosła i 

z EPT   

     i 

| ONEKSNIZKI. | 
‚ W. Zwierowicz Ignacy Łopieński. Szkic 
biograficzny. Warszawa, 1931 str. 16 z 11 
reprodukcjami. 

Pragnąc uczcić  czterdziestolecie  arty- 
stycznej pracy znakomitego polskiego grafi- 
ka, Polski Związek Artystów: Grafików urzą 
dził w Warszawie wystawę prac jubilata, 
oraz wydał obecny zarys biograficzny. Za- 
sługi Łopieńskiego dla kultury polskiej są 
olbrzymie, dzieje jego wysiłków są dzieja- 
mi odrodzenia sztuki graficznej w Polsce. 

Ignacy Łopieński jedyny Po!ak, uczący 
się w Monachjum na przełomie IX i XX 
wieku zawiłej techniki grafiki artystycznej, 
przyjeżdża po gruntownych  studjach do 
kraju i tu zaczyna żywą działalność w krze- 
wieniu tej szlachetnej, już w średniowieczu 
ziranej sztuki. Zasługą l. Łopieńskiego jest 
pozyskanie dla graficznych prac najwybit- 
niejszych malarzy połskich, oraz założenie 
Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Graficznych. 
40 lat niezmordowanej pracy wydaje owoce 
i słusznie pisze W. Zwierowicz. „Grafika 
polska stoi dzisiaj tak wysoko, że zaliczo- 
na jest do pierwszej w Europie. 

Zagadnienia sztuki graficznej są w Wil- 
nie szczególnie bliskie, gdyż Wilno, mając 
jaknajściśiejszą łączność z ruchem artystycz 
nym w Koronie, wytworzyło jednak odręb- 
ne cechy sztuki graficznej wileńskiej. Od 
prof. F. Ruszczyca do najmłodszej szkoły 
prof. Lenarta — oto pierwszy etap grafiki 
wileńskiej. ч $ 

Przypuszczać więc należy, że właśnie w 
Wilnie książka o najstarszym z żyjących 
grafików polskich zbudzi szczególne zainte- 
resowanie. 

  

-_ Riwjera... do sprzedania skupują tereny i idąc na kompromis, 
dają wille do wynajęcia na sezon lub 
krócej... Tylko, że amatorów jakoś nie 
wielu...! Taniej żyć w hotelu, bo te 
kilkanaście dni w willi mieszkać się 
nie opłaci, skoro trzeba ją wynająć naj 
mniej na miesiąc... Parę lat temu był 
gwałtowny pęd do kupowania willi 
ptywatnych. Metr kwadratowy ziemi 
(raczej skały) kosztował 100 — 150 
iranków. Znaleźli się przedsiębiorcy, 
którzy dużemi wkładami inwertowali 
puste tereny i ze znacznym zyskiem 
sprzedawali... Pewien starozakonny 
Francuz, p. Warszawski (podobno pa 
kądzieli i mieczu Polak z Nalewek) ku 
pił i urządził spory kawałek, postawił 
parę willi... a teraz ma zepsute nerwy, 
zastój w interesie i żadnych zysków. 

Pociesza się wiarą, że „powrócą 
jeszcze czasy, gdy nam znowu zajaśnie 
ją karable, słuckie pasy“.. A tymcza- 
sem hotelarz pod bokiem rozwija się 
1 tyje. 

Wśród takich nowych ludzi tkwia 
jeszcze tu i ówdzie wysepki dawnej 
„świetności. м ' 

Na pierwszy rzut oka nie widać 
ich jednak wcale. Wędrówka po Jas 
nym Brzegu pozostawia po-sobie wra 
żenie jakiegoś potopu angielskiego. 

i ** 
  

ideaine, ale „nie jest przystosowana do tw: 
dej konieczności życia codziennego”, twier- 
dząc, że „musimy być bezwzględni, niemi 
łosierni wobec naszych wrogów”, oraz m 
wiąc, że „niech nas duchowieństwo przygo-|, 
towuje do życia wiecznego, niech uczy 
wzniosłych ideałów, ale niech nie każe na- 
szym mięśniom wiotczeć (!), bo one muszą 
silnie w ręku trzymać miecz”, p. Coselschi 
tem samem stwierdza, że jest wyznawcą 
podwójnej moralności, że jego zapatrywania 
na życie są djametralnie sprzeczne z zasa- 
dami chrześcijańskiemi, że słowem, jest wy- 
ziawcą ideału państwa pogańskiego, 
czem tak pięknie mówił niedawno na kon-| 

gresie Marjańskim J.E. ks. Arcybiskup To 
Sorowicz. ® 

Nic też dziwnego, że pomiędzy pojęcia* 
mi faszyzmu a zasadami Kościoła  katolic- 
kiego jest przepaść, trudna do przebycia. 

   
    

  

W WIRZE STOLICY. | 
TRAMWAJE STANĘŁY. 

Magistrat zaangażował inżyniera Kwiat- 
kowskiego na stanowisko kalkulatota płac w. 
warsztatach tramwajowych. Dziarskc wziął 
się on do dzieła — dzięki. skon.plikowanym 
meiędom i obliczeniom czasu pracy robot- 
ników, poobcinał im znacznie uposażenia. 
Oczywiście robotnicy — w warsztatach — 
jest ich 500 — znienawidziii inżyniera i 
nic ukrywali swych sentymeatów. 

Żądania usunięcia pana kalkulatora nie 
odniosły skutku, pewnego dnia obrzucono 
gó kamieniami, innym razem rzucono mu 
w przejściu z jednej hali do drugiej bańkę z 
benzvną na głowę. 

Dyrekcja uznała te manifestacje za terror 
: ogłosiła we wtorek zamknięcie * warszta- 
tów. Policja stanęła przed bramą i nie wpu- 
szczała nikogo — kto chciał mógi podpisac . 
t2klarację na nową umowę pracy. 

Natychmiast robotnicy  wyłonili komitet 
akcji dla obrony swych praw. Tramwajarze. 
tj. motorniczy i biteterzy postanowili przy- 
iączyć się do strajku, bez długich namysłćw 
— w tenże dzień o 12 w południe: wszyst- 
kie wozy pojechały do remizy. Zdumiona, 
niewiedząca o niczem publiczność, stanęła 
ragle na pustej ulicy. 

Biedni urzędnicy, chcąc się dostać do 

aom, musieli brać taksówkę — niewesoto“ 
buiić 3, lub 4 złote za nic. Strajk tramwai 
daie się bardzo dotkliwie odczuć —- nnie- 
ruchemia to odrazu tysiące przedsięwzięć | 
i interesów. 

No i jak tu łagodnie oceniać 
magistratu? 

Robi groszowe oszczędności na robotai- | 
kach. urywa im gramy mięsa i słoniny, a. 

jednocześnie obojętnie patrzy na trwający 

sd dwóch tygodni strajk kinowy. Przez te 
kilkanaście dni zagasłych ekranów, magi--| 
strat. stracił już*300:000 zł: Każdy dzień to. 
ckoło 20 paru tysięcy zł. Ile mięsa i chleba 
trzeba pozbawić robotników i urzędników, 

by uzyskać z powrotem takie sumy? 

Swoją drogą, ta skłonność dzisiejsza do 

strajków, ta łatwość, z jaką się je przepro- 

wadza, daje dużo do myślenia. Urzędnicy 
ubezpieczeniowi przez tydzień  próżnowałi; 
taksówki stały i grożą, że od 1-go lipca 
unieruchomią się na fest; kina nieczynne: 

kolportaż gazetowy pozbawił na jeden: dzień 

stolicy pism, a redakcje paruset tysięcy zł.; 
teraz tramwaje — stop; dozorcy domowi 
grożą również — są solidarni, zorganizowa-. 

ni; chcą umowy zbiorowej — atbo strajk: 
Najwięksi optymiści winni się zatrwożyć,, 

coś nie jest w. porządku. 

  

  

działalność 

SMUTNE — ALE PRAWDZIWE 

Właściciel dużego sklepu linoleum opo- 

wiada: : 

— Pustki! Od trzech dni nikt nie zaj- 
rzał, naraz patrzę — wchodzi starsza, do- 
brze ubrana pani. Hosanna! : 

— Proszę mi pokazać, co pan 

składzie, zgrzytnęła, chcę. kupić... ; 

Rzucitem się, rozwijam jedną rolkę, dru- | 

za, przynoszę z piwnicy nowe, wszystko złe, 
nie nie dogadza. "R 

ma na. 

  

— Może mi pani powie, jakie są tape- 
ty w pokoju, do którego ma służyć linoleum, 
latwiej mi będzie dobrać, proponuję. 

— To nie'do pokoju, zawarczała wiedź- | 
ma, potrzebuję 30 centymentrów linoleum 
do wyłożenia kłatki mego kanarka. 

Taki toędziś handel. 

  

Nie brak naturalnie 'tu wszelkich naro 
dowości, ale zalew Anglików jest prze 
rażający. Francuski zmysł kupiecki 
poszedł na ustępstwa. Szyldy: obok 1   irancuskich są pisane po angielsku, ki 
na dają osobne napisy dla Anglików, 

Piękna to cecha gościnność, dla go' 
ścia warto się nawet nauczyć mówić 
iego językiem, szczególnie, gdy on za 
to dobrze płaci! Tylko, że ten gość 
swoją manją „głobtrotterską* zmienił 
Riwjerę w wielki bazar nadmorski. 

Całe szczęście, że morze, powie; 
trze i słońce nie przechodzi narazie 
żadnego kryzysu i po dawnemu obda 
rza ludzi zdrowiem. sza 

-—Tak wygląda dzisiejsza Riwiera. | 
Kryzys ogólnoświatowy i tu się odbił. 
rlasło taniej turystyki ratuje Riwjerę | 
od bankructwa, bo gdyby nie to, przy. 
szłoby „zamykać budę"! — Trwająca 
obecnie w Paryżu „Exposition Interna- 
tionale Coloniale* pomaga znacznie 
Riwjerze. : м 

Bo skoro się już:jest we Francji, | 
to diaczegoż nie odetchnąć czystem po 
wietrzem Riwjery? To też trzyma się 
ona iak może i czeka na pomyślniej- 

| 

  

  szą konjunkturę! Jak wszyscy, jak 
wszędzie! х Tad. C.   



„hre Uosto! 
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Wpływ kryzysu na handel zagraniczny Polski 
W. przemówieniu, wygłoszonem w 

dniu 30 kwietnia b. r. na posiedzeniu 
Rady Pastwowego Instytutu Eksporto- 
wego, b. minister przemysłu i handlu, 
a obecny premjer zwrócił uwagę na to, 
że z porównania — pod względem wy 
sokości tonnażu — eksportu Polski, a 
innych krajów, znajdujących się z 
nią bądź w bezpośredniem sąsiedztwie 
bądź posiadających pokrewną struk- 
turę gospodarczą, wynika, że Polska 
należy do państw stosunkowo  naj- 
mniej dotkniętych kryzysem. Z drugiej 
natomiast strony, jeżeli uwzględnimy 
wartość tego wywozu, musimy przyjść 
do wniosku, że Sprawa rentowności 
wywozu przedstawia się z punktu wi- 
dzenia gospodarstwa narodowego nie- 
pomyślnie, świadcząc 0 dotkliwym 
wpływie spadku cen światowych, uwa 
runkowanych przez kryzys światowy. 
Zdania te znajdują potwierdzenie w 
przytoczonych w przemówieniu cyf- 
rach, które poniżej podajemy w posta 
ci tabeli spadku eksportu w r. 1930 w 
porównaniu do roku 1929 w procen- 
tach: 

Pod wzgledem Pod względem 

wagi wartości 

Polska 9 17 
Francja 8 10 

lialia 10 20 
Czechostowacja 14 15 
Austrja 14 15 

By zdač sobie doktadnie sprawę Z 
naszej sytuacji na tłe światowego kry 

' zysu nietylko pod względem eksportu, 
łecz wogóle wymiany dóbr, należy u- 
wzglednič kształtowanie się naszego 
eksportu w zestawieniu do importu i w 
porównaniu do bilansu handlowego in 
nych krajów. 

Według danych przytoczonych w 
Nr. 20 „Polski Gospodarczej“, a za- 
czerpniętych z „Bulletin mensuel de 
statistique" kształtowanie się wymiany 
„międzynarodowej w ostatnich dwóch 
latach, to znaczy w roku 1929, wykazu 
jącym przeważnie najwyższy poziom 
obrotów w okresie 1926 — 1930, o- 
raz w roku 1930, znajdującym się pod 
znakiem kryzysu gospodarczego, 
było następujące: 

    

PRZYWÓZŻ WYWÓZ 
r. 1929 r. 1930 r.1929 'r.1930 

Angija +32 —135 +09 —207 
Austrja +0, —174 —09 —15,2 

Belja 2108, 12 144720 С 
Czechesło= 

wacja 1900 —213 , —-33 —147 
Dania +49 — 47 446 — 60 
Francja +90 —101 „, —24 —-14,6 

5. —12.1 +02-—13,6 
= 20- --28,4 + 1,2 
—18.2 ‚-+4.8 , -— 9.6 
=227 +90 —105 

* —27.8 122 —13,5 
Rumunija —15 —244 175 — 15 

° Szwajcarja +14 — 43  —14 —160 ° 
Szwecja +3.7 - — 70 -+-15,2 . —148 

* Węgry 123 —21.5 259 121 
Wiochy —1,0 —200 --46 —200 
ZSSR. MO 04-270, 4-174 14,2 
Stany 

Zjednoczone --64 —278 4125 —267 
Kanada 46.3. 23295 (24 22511 
Japonia 1,0 —-30.5 1100 —319 

W. tabeli tej cyry oznaczają wzrost 
(znak plus) względnie spadek (znak 
minus) wartości przywozi — wywozi 
a” 1929 porównaniu do rokń 

oraz w ro Ó i 
do roku 1920 GW goa aa 

Powszechny spadek obrotów zazna 
czył się przedewszystkiem w: krajach 
pozaeuropejskich. W. Europie najsil- 
niejszy spadek przywozu wykazuje 
Polska (27,8 proc.), następnie Finlan- 
dia, Rumunja, Niemcy, Węgry, Cze- 
chostowacja i inne, natomiast w odnie 

„Sieniu do eksportu największy spadek * dotyczy. Anglji Włoch, Belgji i Au- 
strji. Dla Polski śwymiekioać ź6ło po daje cyfrę 18,5 proc. spadku w r. 1930 
— 00 SiĘ mie zgadza z przytoczoną cyf 
rą w pierwszej tabeli AGA proc.) 2 

Pomimo, że w r. 1930 średnia war 
tość , teoretyczna tonny eksportowego 
towaru znacznie spadła w porównaniu 
do r. 1929, zawdzięczając ogranicze- niu przywozu, zamknęliśmy bilans 
handlowy w r. 1930 dodatnią cyfrą 
187,3 milj. zł. nadwyżki eksportu nad 
importem. i { 

W artykulė „Handel zagraniczny 
Polski w 1930 r. na tle ogólnego kry- 
zysu“. („Polska Gospodarcza“ Nr. 20) 
znajdujemy następującą ocenę sytua- 
Cji w związku ze zmianami rozmiarów 

- handlu: 
— Ograniczenie przywozu polskie- 
w r. 1930 nie może być traktowane 1ako bezwzględny wskaźnik natężenia 

kryzysu. Spadek ten miał miejsce po 
okresie anormalnie wzmożonego im- 
portu. Wyjątkowo znaczny przypływ 
kapitałów zagranicznych w latach 
1927 —1928, a wraz z nim nadmierny 
wzrost produkcji į. modernizacja prze- 
mysłu spowodowały gwałtowne spotę 
gowanie przywozu maszyn, narzędzi i 
surowców, jak również i wyrobów go 

mę" — tak, że w rezultacie wzrost 
mportu w r. 1927 osiągnął natężenie 
nienotowane w żadnym kraju, zaś w 
roku 1928 przeważnie przekraczał 
znacznie zwyżkę przywozu innych państw. Ograniczenie importu 

- głównie surowce, półfabrykaty i wyro 
by gotowe. Jednocześnie przeciętna 
wartość jednej tonny ' importu, mimo 
znacznego spadku cen zagranicą, pod- 
niosła się z 611 zł. do 629 zł, gdyż 
wraz ze zmniejszeniem przywozu 
wzrósł w nim udział wyrobów goto= 

go 

objęło, 

wych wysokogatunkowych i kosztow- 
nych, m .in. precyzyjnych maszyn i 
narzędzi. W eksporcie naszym nastąpi 
spadek procentowego udziału surow- 
ców i półfabrykatów oraz zwierząt ży 
wych, natomiast zaznaczył się wzrost 
udziału artykułów spożywczych i wy- 
robów gotowych. Obok tego dodatnie- 
go zjawiska występuje zmiana ujemna 
w postaci spadku średniej teoretycz- 
nej wartości tonny eksportowanego to 
waru z 134 zł w r. 1929 na 129zł w 
r. 1930. — a to w zależności spadku 
cen surowców, zwłaszcza rolnych. — 
Neutralizując w ten sposób pierwszy 
efekt nader dodatniego procesu, miano 
wicie uszlachetnienia eksportu -— re- 
zultatu energicznej inicjatywy prywat- 
nej i akcji P. ]-tu Eksp., zwiększenia 
sprawności handlowej oraz ściślejsze 
go dostosowania się produkcji do ryn 
ków odbiorczych przez jej standary- 
zację. 

Reasumując, musimy przyjść do 
wniosku, że jakkolwiek kryzys wszech 
światowy zaważył na naszym handlu 
zagranicznym, obniżając wartość wy- 
wozu skutkiem spadku cen, i powodu 
jąc zmniejszenie wywozu skutkiem 
stosowania  prohibicyjnej polityki 
przez inne państwa, „wobec naszego 
eksportu, to jednak wszystko 
wskazuje na to, że wpływom kryzysu 
opieramy się skutecznie, ponieważ: 1) 
pomimo dumpingowej polityki państw 
sksporterskich, dążących do wyzbycia 
się nagromadzonych zapasów, import 
nasz dostosowaliśmy do zmiany kon- 
junktur dla eksportu, zwiększając im- 
port potrzebnych nam precyzyjnych 
maszyn i narzędzi kosztem innych wy 
robów, i 2) w eksporcie zdotališmy. 
zwiększyć pozycję artykułów spożyw- 
czych i wyrobów gotowych, wówczas, 
gdy w tym samym czasie udział wyro 
bów gotowych w eksporcie najważ- 
niejszych państw, jak w Anglji, Niem- 
czech i Stanach Zjednoczonych znacz 
nie się zmniejszył — co, jak słusznie 
zaznacza autor cytowanego wyżej arty 
kułu, świadczy o zdrowych  podsta- 
wach i żywotności naszej ekspansji 
handiowei“. Harski. 

KONKURSY PLASTYCZNE O 
TEMACIE SPORTOWYM 

Instytut Propagandy Sztuki ogła- 
Sza dwa konkursy: malarski i graficz- 
ny, o temacie sportowym. 

Temat ten może być ujęty sze- 
rzej w ten sposób, że . przedmiotem 
konkujsów może być także wysporto- 
wane ciało ludzkie w ruchu i spoczyn- 
ku, jak również portrety znakomitych 
sportowców. 

„ W konkursie malarskim technika 
dowolna, wymiar dłuższego boku we- 
dług regulaminu olimpijskiego nie mo- 
że przekraczać 6 stóp—183 cm. 

W konkursie graficznym: technika 
dowolna (drzeworyt, litografja, mie- 
dzioryt we wszelkich odmianach tych 
technik), wielkość ograniczona tylko 
co, do krótszego boku, który nie mo- 
że być mniejszy, niż 25 cim. Prze- 
znaczenierń pracy graficznej jest ozdo- 
ba ścian w mieszkaniach prywatnych 
lub lokalach sportowych, dlatego po- 
winna ona mieć wartości dekoracyjne. 

W konkursie mogą brać udział 
wszyscy artyści polscy.  Nadsyłać 
można tylko prace dotąd w Polsce 
niewystawiane. ю 

Na nagrody Ministerstwo W. R. i 
O. P. przeznacza: na konkurs graficz- 
ny 4.000 zł., przyczem nagroda pier- 
wsza nie może być mniejsza, jak 
1.000 zł., nagroda najniższa nie mniej- 
sza, jak 500. zł; na konkurs malarski 
12.000 zł., przyczem najniższa nagro- 
da nie wyniesie mniej, niż 1.000 zł. 

Terminy nadsyłania prac konkur- 
sowych: graficznej do 30 czerwca 
1981 r. godz. 12 w południe, malar- 
skiej do 15 października 1931 r. godz. 
12 w południe. Adres: Instytut Pro- 
pagandy Sztuki, Stare Miasto 32, 
Dom Baryczków. 

O warunki konkursu i informacje 
należy się zwracać do Sekretarjatu 
Instytutu Propagandy Szruki pod wy- 
żej podanym adres inach 
10—17, tel. 6991-88, ” "AGE 

  
„Świat* — Nr. 23 przynosi aktualny ar- . 

tykuł wstępny p.t. „Bankructwo pewników*, 
O „Plażach „Adrjatyku pisze Zotja Norbiin- 
Chrzanowska; p. jarosław Pruszyński dru- 
kuje oryginalną korespondencję z pobytu w 
Gwinei francuskiej pt. „O białym człowie- 

ku w Afryce". . Wzruszająca nowela Johna 
Galsworthy p. t. „Młynarz z Dee", „Wra- 

żenia z podróży do Stambułu dr. Fr. Goebe- 
la, oraz cały szereg aktualnych feljetonow, 
artykułów, notat, nie wyczerpują bynajmniej 
treści tego numeru pod względem ilustra- 
cyjnym. Zeszyt ten przedstawia się również 
okazale. . 

КТО SZYBKO DAJE, TEN DWA RA- 
ZY DAJE — GŁÓD I NĘDZA NIE 

CZEKA! | Ea 
"Konto P.K.O. nr. 82100 
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KLĘSKA POŻARÓW 
Szalejące z nastaniem tegorocznego lata pożary nie ustają. Coraz to alarmowani 

jesteśmy wiadomością, że w tym czy innym powiecie wybuch pożar, który... i td. 
Oto krotki przegłąd pożarów jakie miały miejsce w ostatnich dniach 

We wsi Łubień gm. rubieżewickiej spłonęło 79 zagród, niemal cała wioska. Pastwą 

ognia stał się też inwentarz żywy i narzędzia rolnicze. 

Onegdaj o godzinie 11 min, 45 w mieszkaniu gospodarza Hromyki we wsi Stary 

Świerżeń gminy świerżeńskiej wybuchł pożar, który przeniósł się na sąsiednie zabudo- 

wania. Spłonęło 9 domów i 29 zabudowań 
osirożnego obchodzenia się z ogniem. 

gospodarczych. Pożar powstał wskutek nie- 

Podczas burzy szałejącej nad pow. lidzkim od uderzeń piorunów wynikły pożary. 

we wsiach: Poturze (1 dom mieszkalny). Baniewo (dom i chlew) w zaść. Cielukiszki 

(zabudowania gospodarcze). 

Pozatem na terenie tegoż powiatu powstały pożary we wsiach: Mickańce gm. ra- 

duńskiej (4 domy i zabudowania) w kolonji Ustroń i folwarku Horniany gminy 4. 

Energiczna żona 
ROZWŚCIECZONA WIDOKIEM PIJANEGO MĘŻA, ZAMORDOWAŁA GO 

SIEKIERA ' 

P. Stefanja Ulanowska z folw. Dawidowka gm. paraijanowskiej nie mia- 

ła pociechy z męża. Mało tego, że nie chciał pracować, ale jeszcze upijał się 

i podniecony alkoholem przestawał być potulnym barankiem, jakim chciała 

by go widzieć zawsze energiczną i despotyczna niewiasta. 5 

Onegdaj sprzeczna małżeńska Ulanowskich zakończyła się katastro- 

falnie. Małżonka doprowadzona do wściekłości widokiem ledwo na nogach 

trzymającego się od nadużycia alkoholu męża, schwyciła siekierę i cięła nią 

szyskiej. 

mięża w głowę. 
Ulanowski padł z rozpłataną czaszką, mężobójczynię zakuto w kajdanki 

i odesłano do więzienia. 

Udusiła własne dziecko 
1 POCHOWAŁA je NA CMENTARZU 

Bobinówna Helena mieszkanka wsi Herntaciszki, gminy werenowskiej znana bylai 

ze swej piękności i załotności, to też starsi nie wróżyłi jej nic dobrego. Niestety, prze- 
widywania sprawdziły się, bo oto piekność ta kilka dni temu została matką. Dziecko jej 
było ciężarem, to też postanowiła pozbyć się go. Nie namyślając się długo dziecko to 

własnoręcznie udusiła, a następnie pogrzebała na cmentarzu w Hermaniszkach. Zbrod- 
nia wyrodnej matki długo w tajemnicy nie pozostała. Na drugi dzień grabarz cmentarny 
zauważył Świeża i nie we właściwym miejscu wzniesioną mogiłę. \ 

Po odkopaniu mogiłki zamiast trumienki znalazł jakieś zawiniatko. Po bliższem 

zbadaniu okazało się, że to trupek noworodka płci żeńskiej, Grabarz zameldował więc o 
tem komendantowi posterunku policji w Werenowie, który przeprowadził dochodzenie; 
i ustalił, że dziecko to należało do Bobinćwny Heleny. Wyrodną matkę aresztowano i! 

osadzono w więzieniu. 

  
  

KRONIKA 

      

PIĄTEK 

pziś 1 2 
Serca Jezus, 

JUTRO 
Antoniego 

оОВ R IDO II 

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METE- 
OROLOGJI U.S.B. W WILNIE 

1 dnia li. VI 31 r. 
Ciśnienie średnie w mm. 758 
Temperatura średnia -|- 14 

Temperstara najwyższa -|- 18 
Temperaiara najniższa -l- 6 

Opad w mm. 4,6 

Wiatr: południowy 
Tendencja: wzrost potem spadek 

Uwagi: rano pogodnie potem deszcz. 

  

    W. s. g. 2 m. 44 7 

  

    

  

Z. s. g. 7m, 52 

  

        

— Pan Marszałek Piłsudski  jeź- 
dził do Pikiliszek. W dniu wczorajszym 
Pan Marszałek Piłsudski udał się sa- 
imochodem do Pikiliszek gdzie przebył 
przeszło godzinę poczem odwiedził 
krewnych swoich przy ul. Montwiłłe- 
wskiej. A 

O godzinie 10.45 p. Marszałek pu- 
wrócił do Pałacu. 

SKARBOWA 
— Reforma podatku obrotowego. Jak się 

dowiadujemy podatek obrotowy dla drobne 
go handlu ma być znowelizowany w kierun 
ku ryczałtowego obliczania i pobierania go, 
przyczem za podstawę wymiarti ma być bra 
na pod uwagę przeciętna obrotu w latach 
1928, 1930, 1931. 

  

: MIEJSKA 

— Budżet m. Wilna. Obecnie po sporzą 
dzeniu budżetu nadzwyczajnego ogólny bud 
zet Wilna wynosi, na stronie wydatków 
12.719 499 zł. 

Dechodów przewidziano na sumę złotych 
12722856. 

— 0 odebranie koncesyj monopolowych 
nieuprzywilejowanym koncesjonarjuszom. Z 
dniem 7 lipca br. upływa termin cofnięcia 
koncesyj monopolowych tytoniowych i wód- 
czanych koncesjonarjuszom nieuprzyjwilejo- 
wanym i oddania ich inwalidom wojennym. 

Wobec tego, że termin odebrania konce- 
syj nieuprzywilejowanym był już szereg та 
zy odraczanv, Związek Inwalidów Wojen- 
rych R.P. wystąpił do ministerstwa skar- 
nych  Rzeczyplitej Polskiej do minister- 
stwa skarbu, ministerstwa spraw 
wództw z obszernym memorjałem, w któ- 
ym domaga się nieprzedłużania już termi- 
nu ważności dotychczasowych  koncesyji, 
znajdujących się w rękach osób nieuprzywi 
lejowanych, oraz oddania ich "zgodnie . z 
brzmieniem ustawy inwalidzkiej, inwalidom 
wojennym. 

— Zmniejszenie płacy za pracę nadlicz- 
bowa. Magistrat polecił zastosować 15 proc. 
obniżkę poborów w. stosunku do pracowni- 
ków komunałnych również ji za pracę nad- 
liczbowa. 

„. — Likwidacja zatargu w hucie „Vitrium* 
Trwający od dłuższego czasu zatarg w hu- 
cie szklanej „Vitrium* został nareszcie za- 
kończony. Pracownicy huty zaprotestowali 
przeciwko zamierzorej obniżce płac i to właśnie stało się przyczyną zatargu. 

Powaśnione strony nie mogły dojść do porozumienia nawet przy pomocy inspekto- 
ra pracy, wobec: czego Min. Pracy zmuszo- 
ne było delegować do Wilna radcę mini- 
sterjalnego p. „Wengierewa, któremu udało 
się ćoprowadzić do podpisania układu w 
sprawie likwidacji zatargu. © Rf 

kład ten został przyjęty przez organi- 
zacje robotnicze, wobec czego huta zosta- 
nie w najbliższych dniach uruchomiona. 

— Nagła zwyżka dolara. Na rynku pie- ‹ 
riężnym daia się zauważyć nagła zwyżka 
do!are, którego kurs osiągnął wczoraj 8.95. 
Dziś tendencja nadal zwyżkowa. 
poinformowano jest to objaw przejściowy, 
wywołany pewnemi finańsowemi: posunię- 

ciaini A " sfer finansowych. ‚ ° 

   

Jak nas 

POLICYJNA 
— Inspekcja. W! dniu wczorajszym  ko- 

mendant wojewódzki P.P. podinsp. Ludwi- 
kowski udał sie w towarzystwie komendan- 
ta pow. Wil.-Trockiego kom. Dubowskiego 
na inspekcję posterunków w tym powiecie. 

WOJSKOWA 
— Wycieczka po historycznem Wilnie, 

Sekcja kulturalno - oświatowa Związku Le- 
gjonistów i Stow. Rezerwiistów urządza dla 
członków i ich rodzin w niedzielę (14 bm) 
zbiorową wycieczkę historyczną po Wilnie 
pod przewodnictwem prof. gimn. L. Kraw- 
a io J. Otdy: 14 

Zbiórka o godzinie 9,30 rano w skwerku 
na pl. Orzeszkowej. Goście mile widziani. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 
— Uwadze bezrobotnych. W związku ze 

znacznym napływem do Ministerstwa P. : O. 
Społ. padań od bezrobotnych w sprawach 
uzyskania: zasiłku lub pracy, p. minister po- 
lecił p. wojewodzie podać jaknajszerzej do 
wiadomości publicznej następujące wyjaś- 
nienia j 

Wszelkie sprawy, dotyczące pośrednict- 
wa a więc i dostarczania pracy, należą wyłą 
cznie do Państwowych Urzędów Pośredni- 
ctwa Pracy. Bezrobotni winni natychmiast 
bo utracie pracy przedawszystkiem zareje- 
strować się we właściwym PUPP i tam 
czynić starania o uzyskanie zajęcia. 

W sprawach, dotyczących otrzymania za 
siłku z Funduszu Bezrobocia należy; się zwra 
cač wyłącznie do organów tej instytucji, 
przyczem zarząd obwodowy funduszu bezro 
bocia, względnie instytucje zastępcze, wy 
dają w tej mierze decyzję jako pierwsza in- 
stancja. Od decyzji ŽOFB zabezpieczony 
bezrobotny ma prawo odwołania się do Ob- 
wodawej Komisji Odwoławczej FB w termi- 
nie 8 dniowym. 

Orzeczenie Obwodowej Komisji Odwoła 
‚ wczej FB Ministerstwo Pracy i Opieki Spo 

łecznej może skasować na wniosek zarządu 
glównego FB. Podanie w tej mierze należy 
kierować bezpośrednio do zarządu głównego 
Fund. Bez. 

Ponieważ nie istnieją żadne inne Środki 
prawne, poza wyżej wskazanemi,  któreby 
rozwalały na uchylenie niekorzystnej dla 
iroszącego decyzji, przeto wszelkie dalsze 
wnoszenie podań w tej mierze jest najzu- 
pełniej bezcelowe, gdyż będą one pozosta- 
wiane bez odpowiedzi. 

Szczególną uwagę winni zwrócić bezro- 
votni na czasokres, ustanowiony dla zgłosze 
nia prawa do świadczeń zabezpieczeniowych 
z Funduszu Bezrobocia — miesiąc od chwil: 
rozwiązania stosunku najmu pracy  oraż 

a 8 dni iako termin obowiązujący do wnie- 
sienia odwołania do komisji odwoławczej FB 

Dn 
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i malowniczych jezior. 

Kąpiele solankowe 

WARTOŚCI) kwasowęglowe, 

wietrza i ruchu. 

    

Zdrojowisko w administracji Dep-tu Służby Zdrowia, pow. Grodzień- 
ski 18 klm. od stacji kolejowej. Szosa — autobusy — taksówki. 
Położone nad Niemnem w otoczeniu rozległych lasów sosnowyc 

ARTS IIS T IKT OKE E TORBA   
Przybyt do Wilna tylko na 6 dni 

znany i ulubiony największy w Polsce 4 masztowy, 

CYRK STANIEWSKICH | 
OTWARCIE CYRKU i 1-sze przedstawienie dziś w piątek 12 czerwca o godz. 

8.20 wiecz. na placu przy ul. Mickiewicza 55. * 

16 ATRAKCJI ŚWIATOWEJ SŁAWY 16. 
i le programu sensacja 4-ChDJABLUW sensacja znanych z produkej 

ŚW a BO aoi zwierząt. Piękne rasowe .konie, 

W sobotę 13 i w niedzielę 14 czerwca po 2 przedstawienia o godz. 4 po poł. i 8.20 w. 

ceny miejsc zniżone do połowy. 

FILM I KINO 
Casino: Statek komedjantów. W rolach 

głównych Laura la Plante i ijózef Schild- 

kraut. З 
„Statek komedjantow“ — to sfilmowana 

powieść jakiejś amerykańskiej Rodziewiczó- 

wny. Możemy się na nim przekonać, ja- 
kiem niebezpieczeństwem dla filmu bywa Ii- 
teratura, Ściśle mówiąc, literatura kiepska. 
To, co w powieści może być nawet intere 
sujące, co można czytać, to dla fiimu staje 
się zabójcze; tego nie można oglądać. А 
więc — rozwlekła akcja, nadmiar fabuty, 
drobiazgowa analiza psychologiczna, | sło- 
wem -— wszystkie narracyjne 'wartości po- 

wieści są kinu organicznie obce. Błąd reży 
sera „Statku komedjantów* polega na tem, 
że wprowadził zbyt wiele literatury do SWE- 
go filmu, dlatego też staje się on nużący 
mimo swoje szlachetne intencje i całą praw 
dę życiową. 

Nadmiar fabuły rozsadza ten film. Nie 
można przedstawić na ekranie dziejów 
trzech pokoleń — babki, córki i wnuczki — 
tem bardziej, że dzieje te powtarzają się w 
wiełu szczegółach. Nie można po kilka ra- 
ży pokazywać, jak odbywają się przedsta- 
wienia teatralne wędrownej trupy aktorów. 
Nie można przedłużać do nieskończoności 
historji nieszczęśliwego pożycia męża i żo- 
ny (Józef Schiłdkraut i Laura la Plante) i 
kazać wciąż żonie płakać, a potem darowy 
wać mężowi jego grzechy. W filmie takie 
rzeczy trzeba pokazać w idealnym skrócie, 
w ruchu, w uwydatnieniu jakichś najbardziej 
istotnych szczegółów — nie zaś w ciągłem 
ukazywaniu widzowi zapłakanei (w powięk 
szenin) twarzy kobiecej. Na filmie przestaje 
to wzruszać, wreszcie — nadużywane -— 
staje się ckliwem i nudnem. 

A gra aktorów? Bohaterowie tej powieś- 
ci są to, jak widać, pewne typy, traktowane 
dość szablonowo. Stara matka — to su- 
rowa, bezwzględna kobieta; ojciec — pocz- 
ciwina; córka -— nieszczęśliwa ofiara swe- 
go losu, mąż jej —hulaka i. namiętny gracz. 

  

Taka szablonowość postaci nie budzi žad- ! 
rego zainteresowania i na ekranie staje się 
nieznośna. Zgóry przeto możemy wszystko 
przewidzieć, dośpiewać sobie w duszy czu- 
łą powieść o nieszczęsnej Magnolji losach, 
w roli której Laura la P!ante zgrywa się fa- 
talnie, a „Józet Schildkraut w zgrywaniu się 
dzielnie jej sekunduje. go 

w razie odmowy przyznania zasiłku przez 
ZOFB Zaniedbanie przestrzegania tych ter- 
minów powoduje ustratę prawa do zasiłków 
lub zamknięcie drogi do odwołania się od 
orzeczenia ZOFB. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Komitet „Chieb dzieciom“ zawiadamia 

iż dnia 16 czerwca r. b. o godzinie 5 min. 
30 w. małej sali konierencyjnej Urzędu Wo- 
jewódzkiego odbędzie się walne zebranie, 
© ile w oznaczonym terminie z braku quorum 
zebranie nie dojdzie do skutku, odbędzie się 
drugie zebranie tegoż samego dnia w tym 
że lokalu o godz. 7 wiecz. bez względu na 
ilość członków. Porządek dzienny: 1) spra- 
wozdanie ogólne, 2) sprawozdanie kasowe, 
3) sprawozdanie komisji rewizyjnej, 4) wy- 
bór zarządu, 5) wybór komisji rewizyjnej, 
6) wolne wnioski. 

— Posiedzenie T-wa Przyjaciół Nauk. 
Posiedzenie Wydziału Il T-wa Przyjaciół 
Nauk odbedzie się w piątek o godzinie 7 w. 
w lokalu Seminarjum Historycznego (Zam 
kowa 11). Na porządku dziennym referat 
Pana T. Turkowskiego, p.t. Niewyzyskane 
źródłe. archiwalne 

  

SZKOLNA 
— Zeszyty szkolne. P. minister oświece- 

nia przedłużył termin używania zeszytów 
szkolnych, nieznormalizowanych na  nad- 
o rok szkolny t. jį. do 31 sierpnia 
1932. : 

— Dyrekcja Państwowego Seminarjum 
Nauczycielskiego męskiego im. T. Zana w 
Wilnie (ul. Ostrobramska 29) komunikuje, 
że na wakujące miejsca w r. szkolnym 1931 
— 32 w oddziałach I, IV, V, VI, i VII szko 
ły ćwiczeń przyjmuje wpisy uczniów kance- 
larją szkólna do 23 czerwca r. b. 

— Egzaminy publiczne w  Konserwato- 
rium odbędą się w r.b. w następujących ter 
minach: dnia 13-VI (klasa skrzypiec, špie- 
wu solowego i instrumentów dętych); dn. 
15-V] (klasy fortepianu prof. pref. Tymin- 
skiej, Dąbrowskiej, Kaduszkiewiczowej, Pa- 
włowiczowej, Ziembickiej,  Świętorzeckiej); 
dn. 16-VI (kżasy tort. prof. C, Krewer i śpie- 
wu solowego prof. В. Karniłowa), dnia 
17-VI (kl. fortepianu proś. M. Kimonft-iacy- 
nowej). 

Początek egzaminów o godz. 5 po poł. 
Karty wstępu otrzymać można w Sekreta-- 
ijacie Konserwatorjum (ul. Wielka 47, wej- 
ście od. ul. Końskiej), w godz. 4 —- 7 w. 

— Dyrekcja Gimnazjum Zgromadzenia 
Sióstr Naśw. Rodziny z Nazaretu w Wilnie 
powiadamia: niniejszem, że egzaminy wstęp 
ne do klas od pierwszej do czwartej włącz 
nie, rozpoczną się dnia 22 czerwca o godz. 

  

(NOWE ŹRÓDŁO WYSOKIEJ 
borowinowe, Hydropatja, Ele- 

ktroterapja, Inhalatorjum, Gabinet Ginekologiczny. 

Pierwszorzędny Zakład stosowania słońca, 

Г 

Jedyne w Polsce kąpiele kaskadowe. | 

Plaża na wyspie niemeńskiej. | › 

ZDROWO, ZACISZNIE, PRZESTRONNIE i 
Sezon trwa od 15 maja do 30 września. 

TANIOL. 

  

| 

| Uwaga!! w sobotę 13-go czerwca na przedstawienie popołudniowe o godz, 4-ej 

q 

9-ej rano, Do wyższych klas gimnazjalnyci 

kandydatek Dyrekcja nie przyjmuje. — ) 

So się, że Gi I do III klasy włączniej 

obowiązują dwa języki nowożytne, mianowi 

cie język francuski, a między niemieckim i 

angielskim — iwolny wybór. > 

HANDLOWA 

— 7 Izby Przemystowo - Handioweį w 

Wilnie. Izba Przemysłowo - Handlowa wl 

Wilnie podaje do wiadomości osób zainterej 

sowanych, że pozwolenia na kontyngenty au-| 

strjackie będa wystawiane przez Ministerst- 

wo Przemysłu i Handlu do dnia 30 cze 

rb. włącznie, z ważnością na 3 miesiące od 

daty wystawienia. CA 

Tzba Przemysłowo Handlowa w. Wilnie 
podaje poniżej kalendarzyk mających. siej 

odbyć w rb. targów i wystaw we Francji 

Czerwiec — Verdun. a 
Lipiec — (9—27) — Nancy. 
Sierpień — Gray, $ 
Wrzesień —- Październik — Metz. ' 
Wrzesień — (5—20) Strasburg, . 
Listopad — Bar le Duc. 
Tergi w Strasburgu, -Nancy i Metzu po- 

siadaja charakter międzynarodowy i reprezen 

tuja między innemi produkty rolne (ziemńia 

ki, mąka żytnia, grzyby, trzoda chlewna, 
diób. aki, masto i t.p.) — 3 

Bližszych informacyj udziela Izba' Przė 
nmiysłowo Handiowa w Wilnie, Trocka 3. 
—Kontyngenty przywozowe. Stowa: 

nie Kupców i Przemysłowców Chrześcijani 
w Wilnie powiadamia, że pozwolenia па 
kontyngenty austrjackie będzie wydawało 
Ministerstwo Przemysłu i Handłu do dnia 
20 czerwca rb. włącznie z ważnością. naj 
trzy miesiące ód daty wystawienia. 

Japoński proszek 

Ż KATOL | 
radykalnie tępi muchy, komary, 
pchły, PLUSKWY, PRUSAKI, || 
mszyce na kwiatach i wszelkie | 
inne robactwo. KATOL sprze- IĮ 

*.% daje się 'w Składach 'Aptecz- || 
у “ nych i Aptekach. | 

m 
RÓŻNE 

— Oddział młodzieży: rzemieślniczej 
Marszałka Piłsudskiego. Sekretarjat osobi 
Pana Marszałka Piłsudskiego zawiadomił p.] 
wojewodę Kirtiklisa, że Pan. Marszałek zgoj 
dził się na nadanie jego miana - oddziałowi 
wileńskiemu młodzieży rzemieślniczej. | | 

—- Mudycja Polskiego Towarzystwa Mu-| 
wyki Współczesnei. W niedzielę, 14 czerwca| 
rb. © godzinie 8 wieczorem w siedzibie Zw. 
Literatów (Ostrobramska 9) odbędzie siej 
audycja Tow. Muzyki Współczesnei . przy| 
współudziale p. profesora Cecylji i Fan- 
nv  Krewer, (fortepian) profesora | 
Święc'ckiej (Śpiew) io prof. Eugenjusza Dziej 
wulskiego (fortepian). W programie niezna- 
nie: w Wilnie utworv na 2 fortepiany Rave 
i Gershvina, pieśni Poulenca i inne: Towarzy| 
*two zaprasza na tę audycję wszystkich 
miłośników muzyki. | ‚ e 

— QOciemniali z Warszawy zwiedzaj: 
Wilno Znany ze swych prac wychowaw- | 
czych Instytut Głuchoniemych i Ociemnia-| 
łych w Warszawie zorganizował wycieczkęj 
$0 wvchowanków i wychowanek starszych 
klas do Wilna 0 czem oddawna' marzyli 
Przyjechali na 2 dni do Wilna na czele z) 
dyrektorem Instytutu p. Ś. Łopatto (b. wi-| 
cewojewodą warszawskim) i personelem na: 
uczyciełskim) E 

Przedewszystkiem udali się nieszczętiw 
do Oserej Bramy a po gorących słowach mo 
dlitwy odwiedzili zakład dla ociemniałych 
w Wilnie na Antokolu. Towarzysze niedoli) 
przyjęli wycieczkowiczów nader _ gościnnie, | 
uiządzając na ich cześć „Wieczór Wileński” 
urczmaicony atrakcjami artystycznemi wł 
'wykonaniu wychowanków Zakładu. Na 
nie wspólnie z ociemniałymi wileńskimi zwie 
dzili Górę Zamkową: M `@ 

W drugim dniu wycieczki tj. 11 bm.| 
również wspólnie z wileńskimi  kołegami 
zwiedzili Górę Trzech Krzyży, domek Mic-| 
kiewiczowski, wreszcie statkiem © godzinie 
13 odjechali do Werek, skąd powrót na- 
stąpił wieczorem ? , 5 

Z Wilna ociemnia!i odjechali do Puszczy 
iBałowieskiej. Godne są podziwu metody. 
nauczania ociemniałych. Jakże tragicznie 
brzmiało dla nas, widomych oświadczenie 
dyr. Łopatto: „uczniowie moi zachwyceni 
są Wilnem". I nie jest to bynajmniej prze- 
sadą. Zespół nauczycielski umie tak opisy- 
wać przedmioty, że ociemniali dokładnie je 
odczuwają i wyrażają raz po raz- zachwyt 
2 powodu wyczuwanych objektów: "t 

Instytutowi  Giuchoniemych i /Ociemnia- 
łych należą się wyrazy prawdziwego uzna- 
tia za taką pieczołowitość nad najnieszczę- 
śliwszymi z ludzi. эИ ne 

— Sprostowanie. W artykule p.t. „Aka 
demicka drużyna harcerska USB na „Łotwie 
wkradł się błąd, który może wywołać niepo 
rozuriienie: mianowicie w II szpałcie — 
wiersz 4 od. góry udzie zamiast „poważn 
organizacje" napisano „prawnicze organi: 

cie”. : i de z 34 
-— Konkurs modeli lotniczych. W ni 

dzielę dnia 21 czerwca rb. o godzinie 15 
będzie się na lotnisku na Pohubanku dorocz | 
ny Konkurs Modeli latających : organi: Ё 
ny. przez Komitet woj. Witeński LOPP. 

Konkurs otwarty. jest zarówno dla т 
struktorów jak-i dla amatorów. Zawodników * 
obowiązywać bedzie. regulamin ogłoszony w. 
nr. 6 Lotu Polskiego. * 4 

Zgłzoszenia należy składać do dnia 15. 
czerwca do biura K-tu LOPP przy ul. Marji 
Magdaleny 4 m. 1. r e” 

Stanów Zjednoczonych | 

    

  
   

  

    

  

   

— Wycieczka do 
Ameryki. Dowiadujemy się -bliższych szcze 
gółów wycieczki do Stanów Zjednoczonych * 
Ameryki, zorganizowanej przez Polsko-Ame- | 

Handlowa i Towarzystwo J rykańską Izbę 
Poisko Amnerykańskie w Warszawie. Wycie- 
czką wyruszy z Gdyni w dn. 29 lipca r 
na okręcie „Kościuszko” linji „Gdynia | 
Ameryka" i w dn. 10 sierpnia „przybędzie 
do Nowego Jorku, poczem 'pierwsza grupa 
uczestników zwiedzi Nowy Jork, wodospad 
Niagarę i kilka pobliskich miejscowości” 
wyruszy z powrotem na tym samym okręci 
W. dn. 14 sierpnia, ZA 

_ Druga grupa uda się na 18 dniową wy- 4 
cieczkę po Stanach Zjednoczonych wg. mar | 
szrutv: Nowy Jork (zwiedzenie miasta i je- s 
go okolic, muzea, domy towarowe, giełda, | 
rozrywki, wieczór wi teatrze) — Buffało — | 
wodospad Niagara — Detroit (zakłady For- | 
da) — Chicago (polskie instytucje handlo- | 
we, Siynne parki, rzeźnie, zakłady maszyn || 
rolniczych) — Pittsburg (Carnegie Institut) | 
— Washington (gmachy publiczne, pomniki 
wizyta w ambasadzie polskiej) — Filadel. 

*" (dalszy ciąg kroniki na str. 4-0) 
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= mraraų 
TURNIEJ TENISOWY 

Przypominamy, że w dn. 13 i 14 
*m, odbędzie się turniej uiswy (Z 
wyrównaniem) kortów parku im. gen. 
Żeligowskiego o nagrody: puhar fir- 

SZOSOWE WYŚCIGI KOLARSKOE. 
Przy bardzo licznym udziale członków i 

publiczności odbył się bieg „Zachęty* (przed 
mistrzostwami wojewódzkiemi mającemi się 
odbyć w dn. 21 bm.) na dystansie 36 klm. 

Do biegu stanęło 9 zawodników. Do me- 
ty przybyli w porządku kolejnym: Kalinow 

ski jejrzy w czasie 1 godz. 12 m. 5 sek., 
Rusiecki S. , Chochłowicz K., Zienkiewicz. 

W. К. S. 6 P.P. LEG: — R. K. S. „TUR* 
11:1 

W dniu 7-VI 1931 r. o godz. 17 odbył 
się mecz piłki nożnej o mistrzostwo Kl. B. 
między powyższemi klubami, który zakoń- 

czył się zwycięstwem „szostakow“  11:1. 

Bramki dla wojskowych strzelili Hajdul 6, 

Lewandowski 1, Swietlikowski 1, Fiszelson 

3. Gra wojskowych bardzo ambitna. 

— Kurs dla początkujących tenisistów. 
Kierownictwo: *sportowe sekcji  tennisowej 

AZS'u komunikuje niniejszem, iż począwszy 
od dnia 9 czerwca br. rozpoczyna prowa- 

" dzenie kursu dła początkujących. 

Kurs będzie prowadzony w ciągu 2 tygo- 

dni w godzinach od 6 do 8 w. na korcie 
AZS-u w: parku im. gen. Żeligowskiego. 

Zapisy i informacje na miejscu. 

— Doroczne święto W.F. W niedzielę dn. 

14 bm. o godzinie 16 odbędzie się na boisku 
Ośrodka Wychowania Fizycznego na Pióro 
moncie doroczne święto WF młodzieży 

my Juljan Nowicki i Syn dła pań i pu- 
har Redakcji „Słowa* dla panów. 

Zapisy przyjmuje kierownictwo Par 
ku do godz. 20 w dniu 12 bm. Wpiso- 
we 1 zł. 50 gr. 

szkolnej. Program przewiduje masowe ćwi- 
czenia gimnastyczne młodzieży męskiej i 

że: j, ćwiczenia harcerskie, gry i zaba- 
wy ruchowe, biegi sztafetowe i przegladową 
jazdę na rowerach. 

— W dniu 25 maja 1931 roku W. K. S. 
6 p.p. Leg. urządził eliminacyjne zawody 
strzeleckie — do zawodów strzeleckich o 

mistrzostwo m. Wilna — w wyniku kto- 

rych na: 51 zawodników — posiadaczy P. 
O. S. III kl. — uzyskało odznakę strzelecką 

kl. II-ej — 16; 10 zawodników bez odzna- 

ki, uzyskało odznakę strzelecką III kl. — 7. 

Na wyróżnienie zasługują: w strzelaniu 

z broni małokalibrowej (par. 19 A. I. reg, 

odznaki strzeleckiej — por. Barczak Albin, 

uzyskując — 384 pkt.; z broni długiej woj- 
skowej (par. 18 B. I.) — por. Mazur An- 
toni — 127 pkt.; (par. 19 B. I.) — st. leg. 
Rancab Stanisław — 197 pkt.; st. leg. Su- 

chorzewski Franciszek — 196 pkt.; sierż. 

Koniarski Jan — 193 pkt., oraz st. leg. Kar- 

dziejonek Antoni — 185 pkt. 

Z pośród wyeliminowanych strzelców 

W.K.S. 6 pp. Leg, wystawi dwa zespoły 

strzeleckie, do zawodów 6 mistrzostwo m. 

Wilna, w dniu: 30, 31 V i 7-VI 1031 roku. 

   

NREOZRENUTACZ TORRE O CSTORE RAW ORT ENEINISE TE 

fia (zakłady budowy parowozów Baldwina) 

— Atlantic City (miasto i miejscowość 'ką 

"pielowa) — New York (przejaždžka okreter' 
dookoła 'wyspy Manhattan). Grupa ta powró 

ci do Gdyni na okręcie „Pułaski, odpływa 
jącym z Nowego Jorku 'w dn. 28 sierpnia 

ТА ООг 
Wycieczka wzbudziła zainteresowanie 

wśród Polonji w Stanach Zjednoczonych i 

de Polsko - Amerykańskiej Izby Hand'owei 

samorzutnie wpływają zapewnienia, że wy 

cieczka spotka się z serdecznem i gorącem 

przyjęciem ze strony rodaków z za Осеапи. 

Koszt wycieczki dla grupy pierwszej 
niesie zł. 1975 w klasie tańszej i zł. 22 

© klasie droższej, grupa druga zaś dopłaca 
$167 — za powyższą 18 dniową wycieczkę 

przyczem cena ta pokrywa bilety kolejowe 

- sleepingi, hotele, jedzenie, zwiedzanie miast 

doświadczone przewodnictwo, przewóz osób 

i bagażu, napiwki, etc. 
Bliższych  informacyj udziela Polsko - 

Amerykańska Izba Handlowa w Warszawie 

Nowy Świat nr. 72. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski w „Lutni*. Dzisiejsza 

premjera. Dziś o godzinie 8 m. 15 wieczór 

odbedzie się premjera sensacyjnej sztuki 
Elmera Rice'a „Ulica”, granej z rekordowem 
powodzeniem w Warszawie, Łodzi i Pozna- 
miu. Niezwykle frapująca akcja rozgrywa 
się w wietkiej kamienicy w ubogiej dzielnicy 
New-Yorku. Ujrzymy bogatą galerję typów 
przedmieścia, mieszkańców owej kamieni- 
cy i rozgrywający się na tem tle dramat 
ludzkich namiętności. 

Arcyciekawą te sztukę reżyseruje R. Wa- 
silewski, który odtwarza jednocześnie jed- 
ną z ról głównych. W pozostałych rolach 
zajęty jest cały zespół z Malinowską, Rych- 
łowską, Szurszewską, Zagrobską, Kreczma- 
rem, Wyrzykowskim, oraz Żurowskim na 
czele. P. J. Hawryłkiewicz skomponował 
oryginalną oprawę dekoracyjną. Specjalna 

"ilustracja muzyczna odtwarza zmieszane 
gwary i hałasy wielkiego miasta. 

Teatr Letni w ogrodzie po-Bernar- 
dyńskim. Występy Moskiewskiego Teatru 
Artystycznego. Dziś, o godz 8 m. 15 wiecz. 
zespół Rosyjskiego Teatru Dramatycznego 
(grupa praska urządza „Wieczór A. Cze- 
chowa'*, dochód, z którego przeznaczony 
jest dla Komitetu Pomocy Wsi Wileńskiej. 
W programie cztery utwory tego pisarza, 
w opracowaniu scenicznem: „Oświadczyny”, 
„Chirurgja”, oraz „Zapomnial“. 

jutro, w sobotę, dnia 13 b. m. zespół Te- 
atru Artystycznego wystąpi dwukrotnie. Po 
południu o godz. 4 odbędzie się po cenach 
zniżonych przedstawienie ku uczczeniu T. 
Dostojewskiego. WW programie fragmenty z 
następujących arcydzieł tego genialnego pi- 

„sarza: „Bracia Karamazowy*,  „Idjota”. 
„Zbrodnia 1 kara”, oraz „Wieś Stiepanczy- 
kowo*. 

Wieczorem, o godz. 8 min. 15 ukaże się 
arcywesoła, tryskająca humorem  komedja 
M. Gogola: „Ożenek”, 

W niedzielę, dnia 14 b. m. odbędą się 
również dwa przedstawienia. Po południu o 
godzinie 4 ukaże się po cenach zniżonych 
nieśmiertelna komedja M. Gogoła  „Rewi- 

  

- KAZIMIERZ LECZYCKI 

„DWWBZEESTY 
(powieść) 

Prawa przedruku i przekladu zastrzeżone. 

O jakby go te ręce błagały, jak 
przeklinały... obu... te usta! A jakie to jį 
szczęście, że już nie należą do „żyją- 
CEA. 

Ą kiedy starzy pomarli, to wszyscy 
w kilka lat później rozstrzelani, skła- 
dali mu kondolencje. 

Głupcy! Nie wiedzą, że najsłodszą 
rzeczą w życiu jest czasem śmierć! 

A wszystkiemu winne są te prze- 
kięte idee... myśli już nie sennie kapi 
{ап : ręką opada łagodnie na kolbę 

rewGlweru, najwierniejszego przyjacie- 

la i sługi, który ma na sumieniu tyle 
cudzych, małych szczęść! 

) A možeby już tak raz skończyć z 
° 1а służbą na rzecz idei, której ani wiel 

kości nie czuje, ani potrzeby nie rozu 

mie? Dość już tej wędrówki po cu- 
dzym kościele! Przecież on, ani Lit- 

win, ani Polak, ani Rosjanin, ani kos 

mopolitczyk, tylko poprostu jakiś ka- 

tolicki „tutejszy, spec od. polskości, su 
mienny rzemieślnik, któremu z oficer- 
skiego konwenansu wypadnie może zgi 
rąć pod Warszawą. Nieznany oficer, 
„którego nawet pewnikiem nie nagro- 

zor”. Wieczorem o godz. 8 m. 15 pożegnal 
ny występ teatru rosyjskiego w głośnej sztu 
ce Bułgakowa „Biała gwardja“. ) 

— Dzisiejszy koncert popularny w ogro- 
dzie po-Bernardyńskim. Dziś o godz. 8 m. 
30 w. odbędzie się w ogrodzie po-Bernar- 
dyńskim kolejny koncert popularny z udzia 
łem orkiestry 85 pułku pod batutą por. ka- 
pelmistrza T. Wołoszczuka, oraz wybitnych 
artystów Teatrów Miejskich ZASP. 

Rewja murzyńska w Wilnie. W. ponie 
działek, dn. 15 b. m. wystąpi w Teatrze 
Letnim, znakomity zespół rewjowy murzyń 
ski pod dyrekcją światowej sławy artysty: 
L. Douglas“a. Poza szeregiem wybitnych 
solistek i solistów zespół posiada doskona- 
ły zespół czarnych girls, czarny  jazz-band. 

Zespół murzyński wystąpi w poniedzia- 
łek dwukrotnie: o godz. 7 m. 30 i 9 minut 
15 wieczorem, w kapitalnej rewji p. t. „Go- 
rąca kawa”. W programie piosenki, skecze, 
rewelersy, oraz produkcje taneczne. 

Gościna egzotycznego zespołu, stojącego 
na tal: wysokim poziomie artystycznym, wy- 
wołała w Wilnie prawdziwą sensację. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Kino Miejskie — Dziewica Orleańska. 
Stylowy — Bigamja 
Heljos — Na ławie hańby. 

Hollywood — Artyści. 
Casino — Statek komedjantów. 
Światowid — Dziecko tilicy. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Kradzież z warsztatów  wodociago- 
Wych. 10 bm. z niezamkniętych warsztatów 
wodociągowych na dworcu kolejowym do- 
konano kradzieży rur żelaznych na szkodę 
Dyrekcji. PKP Wilno Kradzieży tej dokona- 

li lakowicz Stanisław (Połocka 4) i Żelaziń 
ski Abram (Krupnicza 1), których ze skra- 
dzionemi rurami zatrzymano. 

-- Krew polała się na ucz- 
cie weselnej. We wsi Zalejki gminy 
Iwje odbywało się huczne weselisko. Jak 
to zwykle w podobnych okolicznościach by- 
wa po sytej libacji, gęsto zakrapianej alko 
hoiem przeszły w ruch kołki z płotu, kłon 
nice, noże i siekiery. W czasie wynikłej bój 
ki pobity został ciężko Ulej Eugenjusz mie- 
szkaniec wsi Małe Kaniazikowce, którego 
przybyła na miejsce policja odwiozła do szpi 
tala powiatowego w Lidzie, gdzie lekarz 
stwierdził ciężkie uszkodzenie ciała, zagra 
żające życiu. Stan pobitego b. groźny. 

4. Przywłaszczenie. Masza Starobiniec 
(Szeptyckiego 10) zameśdowała policji, że. 
poleciła służącej swej Butkowskiej odnieść 
iutro, wartości 400 zł. na przechowanie, a 
ta skradła je. 

— Tragiczny wypadek przy 
budowie szosy. Antonina Crabotul ze 
wsi Mickuny po długiem poszukiwaniu pracy 
znalazła ja przy budowaie drogi Wilno — 
Podbrzezie. W pewnym momencie, kiedy 
Czabotul zajęta byia wyrzucanniem żwiru 
podkopany brzeg urwiska oberwał się zasy 
pując ja. Biedna ofiarę ciężkich warunków 
pracy odkopano i w stanie b. poważnym 
przewieziono do szpitala. 
— [ragiczna śmierć podróżnego. O wstrzą 

dzą! Spec od zabijania! Spec, któremu 
życie kazało strzelać do  Japończy- 
ków, Niemców, Turków i całej austrja 
ckiej Wieży Babel, z galicjakami włą- 
cznie!... a teraz do Rosjan, Chińczy- 
ków, Czerkiesów i .... rodzonego brata! 

A wszystkiemu są winne te prze- 
gte idee —. myśli kapitan, nie zdając 

sobie sprawy, że sam jest jedną z 
nich... rozpełzły się, jak wszy po świe 
cie i zaszczepiają tyfus, gwałcą pra- 
wa, które istniały tysiące lat, dla ja 
kichś nowych talmudów, powtarzają 
Kaina i Abla! 

Dość już panowania mózgu nad 
sercem. 

Co tam jakaś służba, dyscyplina, 
sprawiedliwość i wolność, budowanie.. 
wobec jego ofiary!!!! 

I dlaczego właściwie kazał go za- 
bić?! Dlaczego nie miał dość odwagi 
cywiłnej i nie cofnął się pomimo po- 
gardy sądu i żołnierzy?! Dlaczego 
stchórzy! przed opinią publiczną małe 
go światka?! 

, A może i nie stchórzył?! Może i 
nie?! Bo cóż wówczas powiedziałyby 
chamy, którym kazał zabijać chamów? 
Dusza ludzka zdolna jest do wszelkich 
zaprzeczeń i gwałtów nad sobą, ale 
wymaga jednej rzeczy: ażeby jej po- 
gromca szedł przed, nie za nią! 

Może poprzednie egzekucje były 
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Z SĄDÓW 
URZĘDNICY SKARBOWI Z BRASŁAWIA 

PRZED SĄDEM 

Wczoraj na posieczeniu Sądu Apelacvjne- 

ge rozpatrzona została sprawa naczelnika 

Urzedu Skarbowego w Brasławiu, Józefa 

Umeckiego i sekwestratora tegoż urzędu 

Jana Słahkowicza. Sprawa ta znałazia się 

na wokandzie Sądu Apelacyjnego na skutek 

zarządzenia Sądu Najwyższego po raz dru- 

ai. Naczelnik Uneck. i sekwestrator Słabkow 

ski oskarżeni są o to, że w okresie od mar- 

ca do września 1928 r. przywłaszczyli sobie 

w Swoim czasie zainkasowance przez Słab- 

kwotę 2792 zł. 39 @. owądze te zostały 

kowicza od poszczególnych płatników. 

Nadużycie został wykryte podczas nie- 

obecności naczelnika, przez jednego z urzę 

ćników Urzedu jednakże urzędnik ten nie 

wszczął dochodzenia na własną ręke, lecz 

natychmiast po powrocie Umeckiego, zamel 
dował jemu o swoim odkryciu. 

Umecki wszczął 'dochodzenie i o wyniku 

zawiedomił Urząd Skarbowy w Wilnie. Nie 

sumienny sekwestrator, chcąc wykręcić się 

nieprzyjemnej afery" pomówił naczelnika 

współudział w nadużyciu. 
Sąd Okręgowy rozpoznawszy sprawę w 

dniu 9 listopada 1929 rż uznał p. Umeckiego 

niewinnym. jednocześnie skazał Słabkowicza 

na zamknizcie w więzieniu zamieniającego 

dom roprawy przez dwa lata. 

Wyrok Sądu Okręgowego został zaskar- 
żony przez Urząd Prokuratorski oraz skaza- 
nego Słabkowicza. 

W październiku ub. r. sprawa to zosta- 
ła rozpatrzona i wyrok pierwszej instancji 
został zatwierdzony. 

Qd tego wyroku została złożona kasacja. 
Sąd Najwyższy po zapoznaniu się ze 

sprawą zatwierdził wyrok w stosunku. do 
skazanego Słabkowicza w stosunku zaś do 
naczelnika Umeckiego przekazał ią do pono- 
wnego rozpatrzenia przez Sąd Apelacyiny. 

W dniu wczorajszym sprawa została po 
"ownie rozpatrzoną i wyrok po raz trzeci 
został zatwierdzony. 

Naczelnika Umeckiego bronił adw. Bole- 
sław Szyszkowski. 

Należy zaznaczyć, że sekwestrator Słab 
kowicz w trakcie przechodzenia sprawy 
przez wszystkie instancje zmarł. 

REHABILITACJA 

Na: wczorajszem posiedzeniu Sądu Apela 
cvjnego rozpatrzona została sprawa prawo 
sławnego księdza wsi Olmana Piotra Por- 
wana. . 

Został on pociągnięty do odpowiedzia!noś 
ci przez prokuratora za to, że w lipcu 1928 
roku przesiał do Urzędu Prokuratorskiego w 

Pińsku jako załącznik do skargi na Tatj. Bu- 
jan, wyciąg z repertorjum notarjusza Józe- 
fa Jędrvchowskiego, w Stolinie uprzednio 
przerobiwszy go przez dopisanie na nim 

„Za to tj. Bujan wydaje swemu mę- 
formalny odpis, że ja żadnych pienię- 

dzów do swojej Śmierci potrzebować nie 
będe. tylko muszę korzystać razem ze swo- 
im miężem tym co jest tutaj odpisane, jesz- 
cze opominam o weksiu, który posiada mój 

„, którego wydał mój mąż dla p. Sotal 
ego. Te pieniadze jest otrzymane przeze- 

mnie Tatjanę Bujan razem z panem Sotal- 
skim po prośbie jej niepiśmienny podpisuje 
Chaia Golman“. 

Prokuratura Sądu Okręgowego w Pińsku 
przesłała ter akt wraz z próbkami pisma 
Porwand i Goldmancwej do Warszawy ce- 
lem zbadania przez biegłego kaligrafa. Biegły 
Kwieciński po zbadaniu dokumentów uznał, 
że pismo te zostało podrobionem przez Por- 
wana. Na hkutek tego oświadczenia Porwan 
w dniu 11 marca rb. skazany został przez 
Sąd Okręgowy w Pińsku na zamknięcie w 
więzieniu przez 1 rok. W dniu wczorajszym 
Sąd Apelacyjny rozpoznał tę sprawę. Po 
wysłuchaniu opinji biegłego kaligrafa Brze- 
skiego i zgadzając się z wywodami obroń 
cy adw. Andrejewa postanowił wyrok pier 
a instancji uchylić i Porwana uniewin- 

NN. " 

ЛЕЧЕ WERONY STATE RISE 
sająicym wypadku, któremu uległ mieszka- 
riec Wilna Jan Gieruński donoszą nam ze 
stacji Roś. 

Po przybyciu pociągu Wołkowysk —Wil- 
no dyżurujący stacyjny zauważył trupa męż- 
czyzny, zawislego na zderzakach i balu- 
stradzie wagonu. 

Nieszczęśliwy, na którego ciele znalezio- 
no szereg ran, poniósł Śmierć, przechodząc 
zapewne z wagonu do wagonu. 

Jak zostało ustalone, na mocy znalezio 
nych przy zmarłym dokumentów, jest to Jan 
Gieruński pracujący przez pewien czas w 
Warszawie i powracający do Wilna. 

— Noworodek w jamie kloacznej. W ja 
mie Kloacyjnej domu nr. 33 przy u!. Stefań- 
skiej wyłowiono zwłoki noworodka. Docho- 
dzeniem ustalono, że było to dziecko Heleny 
Krupskiej. 

— Różne drobne kradzieże. Kruk Izydor, 
(Szopena 4) zameldował o kradzieży z je- 
go mieszkania garderoby męskiej i bielizny 
pościelowej na 400 zł. 

Na szkodę Jakonisa Józefa (Szeptyckiego 
7) skradziono garderobę wartości 100 zł. 
Kradzieży dokonał Kolędo Władysław, który 
zbiegł. 
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niepotrzebne?! Może to i źle, że by- 
ły!.. ale jeżeli były, to musiała być i 
ta! 

Teraz dopiero doszedł do prawdzi 
wej władzy życia i śmierci! Teraz 
dopiero żołnierze mają go za demona. . 
Antyrewolucji! teraz dopiero jest 
już pewny swego, chociaż sam re- 
zultat zwycięstwa nie obchodzi go 
już nic a nic!! 

Sen cicho, dobrotliwie zsuwa ręke 
bratobójcy z kolby rewolweru!... Niebo 
przeinacza się, rozszerzając niepomier 
ie wnętrze kopuły, a jednocześnie gło 
ski ogniste poczynają iść na błękit i 
idąc od tych bezkreśnych światów, w 
których według jego dawnej, dziecin- 
nej wiary, miał być Bóg, tworzą dwa 
słowa tylko: Nie zabijaj! 

13 
Teorje przyczyn „Cudu nad Wisłą'* 

są — jak wiadomo — najrozmaitsze. 
Według pewnej 'teorji z typu naiwno- 
materjalistycznych. zasłyszanej przez 
autora od jednego z podkomendnych, 
kapitana Zapolskiego, „Cud nad Wis- 
łą” należy przypisać pierwszemu solid 
nem wyspaniu się wojsk obrony. Pa 
mimo całej pozornej groteskowości te 
zy powyższej, należy się jednak z nią 
zapoznać. 

„W historji wojennej dawnej Rze- 

КОСО 
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MIEJSKIE 
SALA MIEJSKA 

Ostrobramska 5 

Qd dnia 9 do 12 czerwca 1931 roku włącznie będą wyswietlane filmy: 

„DZIEWICA ORLEAŃSKA 
Ambasadora F.ancji J. Laroche'a Aktów 8. W roli Joanny d'Arc p omienna SIMONNE GENEVOIS 

Nad program: „ŚWIAT DO GuRY NOGAMI' komedja w 2 aktach. 
Kasa czyana od godz. 5 m. 30. 

Wielka epopea filmowa pod 
protektoratem Jego Ekscefencji 

Począt+k s*ansów oi godz. 6-ej w. 

  

Dźwiękowe kino 

„HOLLYWOCO' 
Mickiewicza 22, 

tel. 15-28 

„ART 
i mówią w języku polskim. 

Wielki przebój 

Y$Ci< w-g sztuki scenicznej „Artyści* Georgea Mauker. 
W rolach główn. Nancy Carrol i Hail'a Skelly, którzy śpiewają 

Nad program: Tygodnik dźwiękowy Paramount'u. | 

polski! 

| 
  

  

Dźwiękowe kino 

Casino. 
Wielka 47. Tel. 15-41. 

tem udział biorą 

džwiekowo- 
śpiewnym 

  
RADJO WILEŃSKIE 

PIĄTEK, DNIA 12 CZERWCA 

12,5 -— 13,10: Muzyka lekka (płyty). 
15.25 — 1545: „Łódką z Warszawy 

do Berlina" odczyt z Warszawy wygłosi 
WŁ. Grzelak 

16.40 -— 16,45: Program dzienny. 
16,45 — 16,50: Komunikat dla żeglugi 

z Warszawy. 
16.50 — 17.10: 

Warszawy. 
17.10 — 17.35: Koncert życzeń (płyty). 
17.35 — 18: „Ostatnie wyprawy w Hi- 

malajach“ — odczyt z Krakowa wygł. H. 
Szatkowski. 

_ 18 — 19: Koncert popołudniowy z Po- 

  

Lekcja francuskiego z 

znania. 
16 — 19.10: Komunikat L.O.P.P. 
19,10 — 19,40: Odczyt w języku nie- 

mieckim p. t. „Czy porozumienie kulturalne 
między Niemcami a Polską jest potrzebne” 
wygłosi Elga Kern. Odczyt poprzedzony 
wstępem Witolda Hulewicza, tłumaczony bę 
dzie na polski, 

19.40 — 19.55: „Feljeton humorystyczny” 
— w. wykonaniu Wacława Malinowskiego 
artysty dramatycznego. 

20.15 — 22: Koncert symfoniczny z War 
szawiy. 

22 — 23.15: „Światła wielkiego miasta” 
— feljeton z Warszawy wygłosi red. M. 
Gliński. 

22.20 — 22.45: Koncert z Warszawy. 
22,45 — 23: Komunikaty z Warszawy. 
23 — 23.30: Audycja literacka „O pew 

nych filantropach*, zradjofonizowane  frag- 
menty z noweli Bolesława Prusa P. T. „Pa- 
Jac i rudera“. Radjofonizacja Haliny Moczu- 
lakówny. 

23.30 — 24: Muzyka taneczna z Warsz. 
  

STAN RACHUNKU POMOCY OFIAROM 
POWODZI W WILEŃSKIM PRYWATNYM 

BANKU HADLOWYM S. A. 

Stan z dn. 5 6 rb. zł. 26896,07 
Wpłacono w dniu 5 — 11 VI rb. 

J. Mineykowa 10.— 
N. N. 40— 
Ks. J. Gulewicz 27.— 
St. Chocianowiczowa 10.— 
Ks. Stupczyński 200.— 
Ks. I. Žytkiewicz 30.— 
Ks. ]. Łodon 12.68 

  

Stan ra*12 6 31 zł. 27.2 

  

SPRAWOZDANIE KASOWE 

Wileńskiego Komitetu Obywatelskiego 
Niesienia Pomocy Ofiarom Powodzi 

NA DZIEŃ 3 CZERWCA 1931 ROKU 

PRZZYYCHLÓ PB: 
Wpłynęło z ofiar i imprez na rachunek 

Komitetu do: Wileńskiego Prywatnego Ban 
ku Handlowego — zł. 26,870,62; do Pocz 
towej Kasy Oszczędności — z,. 21,776.45; 
do Komunalnej Kasy Oszczędnościowej in 
Wilna — zł. 28,114,92; dotacja Komitetu 
Głównego — zł. 70,000; Sumy przechodnie 
i sekretarjat Komitetu Obywatelsk:eg0 — zł. 
895,55. Razem — zł. 147,657,54, 

КОСО 
Wypłacono: Poszkodowaiiym mieszkań- 

com m. Wilna — zł. 1,700 oraz zł, 4,862; 
Magistratowi m. Wilna na csuszanie miesz 
kań i odkażanie studzien — zł. 10.000; Na 
pomoc siewną przekazano: Komt. Pow. Bra 
sławskiemu — zł. 45.000; Kom/t. Pow. Dziś 
nieńskiemu — zł. 20,000; Komit. Pow. Mo 

   

łodeczańskiemu — zł. 5,000; Komit. Pow. 
Oszmiańskiemu — zł. 1,000; Komit. Pcw. 
Postawskiemu — zł. 1,500; Komit. Pow. Wi 
lejskiemu — 5,000; Komit Pow. Święciań 
skiemu — zł. 2,500; Komit. Pow. Wil.-Tro- 
ckiemu — zł. 5,450. Razem -— zł. $5,450. 
Różne wydatki — zł. 607.96; Sumy przechod 
nie: 

zł. 895,55; Saldo na dzień 3 czerwca 1921 
r. Wileński Prywat. Bank Handlowy — zł. 
zł. 26,870,62; omun. Kasa Oszczędnościo- 
wa m. Wilna — zł. 10.534,92; Poczt. Kasa 
Oszczędności zł.  6,693,49; Razem 
44,099,03. Wszystkiego wypłacono razem 
— zł. 147,657,54. 

czypospolitej; — prawił ów nieznany 
oficer, — jedna karta powraca chro- 
nicznie: wojska regularnie cierpią za- 
zwyczaj na brak zmiany w głodzie, 
chłodzie i niespaniu. Ponieważ pospa 
lite ruszenie nadciągało zazwyczaj do 
piero w ostatnim momencie, Zbaraż 
jest właściwie zjawiskiem stałem w 
wojnach polskich. 

Regularna Armja Polska roku 20-go 
— twierdził z przekonaniem ów naocz 
ny świadek — mogła w czasie całe- 

go odwrotu wypocząć naprawdę dopie 
ro w przededniu walnej bitwy war- 

szawskiej. Kiedy po tylokrotnych za 
powiedziach i rozczarowaniach cofają 

ce się wojska regularne zetknęły się z 
oddziałami ochotniczemi, żadna siła 
ludzka nie mogła utrzymać żołnierzy 
w dawnych ryzach. Bractwo waliło 
się na ziemię i spało, gdzie który stał. 
Możnaby ich było krajač nożem; 
kłóć bagnetem, przypiekać rozpalonem 
żelazem!. 

Uderzenie na stolicę, — utrzymuje 
dalej nieznany autorytet militarny — 
jest podobne do zajrzenia w oczy cięż 
ko rannemu przeciwnikowi! Potrzeba 
mieć bardzo silne nerwy, ażeby się na 
to zdobyć. Armja niemiecka nie zde- 
cydowała się na zmierzenie oczyma 
rannej Francji, a w 6 lat później po- 
pełnia te samo czerwona Rosja! 

sziś Laurala plante 
Partnerem jej jest popularny amant ekranu i 

sekretarjat Komitetu Obywaielskiego— -- 

banjo oczaruje 

słynne chóry murzyńskie w 100 pros. 

pz zen 
LEKARZE 

+ „BIO KI O R 

Hawryłkiewi- 
czowa 

przyjmuje od 11—12i 
od 5—6. Choroby skór- 
ne, leczenie włosów, 
kosmetyka lekarska i 
operacje kosmetyczne 
Wilno, Wileńska 33 m. 1 

W. Zdr. Nr. 77. 

DOKTOR 

Zeldowicz 
powrócił 

chor. skórne, wene- 
ryczne, narządów mo- 
czowych, od 9—do 1, 
5—8 wiecz. Mickiewi- 
cza 24. tel. 277. 

  

przy ul. Końskiej 

“ 
  

ЗОЗ wo 

FREEZE 8T kowie zarządu pi 

ĮAkuszerkiį 35% 
„APRA WEOYRTEE EC 2. 

AKUSZERKA 

ŠMIALOWSKA 
oraz Gabinet Kosmety- 
czny, пяпиа тшагзяст- 
ki, piegi, wągry, łupież, 
vrodawki, kurzajki, wy- 

padanie włosów. 
Mickiewicza 46. 

gLETNISKA 

Letniska 
utrzymaniem w m. 

  

cud>wnym swym śpiewem i grą na 

sceny Józef SCHILDKRAUT. Poza- 
przebojowym filmie 

STATEK KOMEDJANTÓW. 
Nad pregram: Wszechświatowy dodatek dźwiękowy „Foxa. Początek o godz. 4 ej s 
ostatni seans o g. 8.30 w. Ceny zniżone 

)090900©0©0600889390090 ) 
OGŁOSZENIE 

Do Rejestru Handlowego Spółdzielni Sądu Ok owego 
Wilnie” w dniu 23 ill 1031 r. Ža nr. 829 aiao | 

S RT Se GI więc Hawa . Sp. 829. I, Firma: „Spółdzielnia Wytwórcz: 
wyrobu kapeluszy damskich w. Willa z a 
Szialnošcią“. Siedziba w Wilnie, ul. Oszmiaiska 6. Odpowie- 
dzialność członków za zobowiązania spółdzielni trzykrotna 

stosunku de zadeklarowanego udziału Spółdzielnia ma na ce- 
iu dać swym vzłonkom możliwość pracy wytwórczej na zasa- 
doch kooperacyjnych przez tworzenie i utrzymanie warsztatów 
wyrobu kapeluszy damskich: dla osiągnięcia czego spółdzielnia 
organizuje i prowadzi zakłady wytwórcze, kulturaino wychc- 
wawcze, zakupuje hurtowo surowce i dodatki przerabia i wy- 
"warza na sprzedaż przedmioty z dziedziny 
damskiego. — Udział wynosi 100 złotych płatnych jednorazowo 
Pizy przvstapieniu lub w ratach miesięcznych po 25 zł 
członków zarządu powołano zam. w Wilnie: Hersza Szeskina 

1 Chaima Zajdmana przy ul. 
A nieograniczony. Pismo 

0". Rok. obrachunkowy kalendarzowy. Członków zarząd 
oświadczenie woli w imieniu spółdzielni podpisują trzej = 

są Zgodie Z odnšnemi przepisami usta 

widzów i słuchaczy. 

   

1 
w 

kapełusznictwa 

Na 

i Benjamina Kassara przy uł. Niemieckiej 23 
Sawicz 8 — Czas trwania spół- 
przeznaczone do ogłoszeń „Sło- 

3   
od stemplem firmowym Przepisy o likwidacji 

wy o spółdzielniach z dn. 

1900009090009069080826 

    

® # 
ROWERY „LUCZNIK“ 

wyrobu Państwowych Wytwómi 
Uzbrojenia 

NOWY TYP 1931 r. z przedłużoną 
ramą. 2-letnia gwarancja fabryczna 

а- (tylko na nowy typ tegoroczny) 
№ jatkach ziemskich, in- połeca KOSMETYKAĖ formację: Firma „inż. || Wileński Sp. Syndykat Ola Kiersnowski i Krużo- Ralniczy w WI łek S-ka", Wilno, Ad. ul. Zawalna Nr. Y tel z GABINET Mickiewicza 23, tel. || Qddziay: A RACJONALNĘJ || 5-60. 5 Dzisna, Smorgonie, Mołodeczna. 

ROSMETYKI s s Leczniczej _ Lietnisko 
WILNO, MICKIEWI- „ majątku. Rzeka--1 

CZA ś1 m. 4. ` 
kobiecą 

konserwn- Urodesiss 
nali, odświeża, nasuwa SOWIE 26—9. 
jej skąsy i braki, Mase. r. ! 
twarzy i ciała (panie Letnisko 
Sztuczne opalanie cery) blizko W. 
Wypadanie włosów ю 
inpiez. Najnowsze zdo 

  

  

bycze kosmetyki racje żę Jagiellońska 
nalnej. MOST 

Codziennie od g. 10--% KO 
W. Z. P. 43. żę   

ręczne, wibracyjne i pla- 

styczne. Epilacje. 
Gabinet ° с 

> 2 humanistyki posiadają- 
Ksiegi Cedió ca język francuski po- 

o „ szukujė kondycji 
J. Hryniewiczowej. lato. Zgłoszenia 
ul, WIELKA Ne 18 m.9. Adm. „Slowa“ 

Przyj.wg. 10-1 i 4-7/C. M. 
w. Z. P. A 26, 

  

  

Swe 

  

i drzewa budulcowego. Oszacowanych na 
sumę zł. 1000. 

Natychmiast Wilno, dria 3 czerwca 1931 r. 
sprzedam piękny fol- żeś т 

> Pokój wareczek—letnisko w Komornik A. Maciejowski. 
o wynajęcia z osob- miejsc. „Ołona* nad, 

uym wejściem i wy-jeziorem 13 ha ziemi, $l "RIAA DK 
godami, najchętniej dla ładny dom mieszkaln 
pani. Pańska 4, m. 4. 

Pokój. 
  

dla 

lońska 9—13. 

do wynajęcia 3 pok.szenia  listowne lu 

nieduże Słonecne z osobiste. Wilno Micki 
elektrycznością (b. Po- wicza 5 m. 7. 

łocka) Tr. Batorego. = 
1 EOKA 4     

Prawie bez wart i patroli, pod 0- 
słoną samego słowa, Warszawa 
— opowiada dalej nasz nieznany ofi 
cer — nabieraliśmy sił. 

Nazajutrz po raz pierwszy od nie- 
pamiętnych czasów stanęliśmy przy 
swoich maszynach z odpowiednim za 
pasem energji. 

14 
Wkrótce po pierwszym solidnym 

wypoczynku kapitan Zapolski wy- 

mknął się z nierozłącznym  przyjacie- 

iem, ochotnikiem, sierżantem Wierzbi- 

ckim na paro-godzinny „polski urlop“ 

de Warszawy. Obaj powrócili w różo 

wych humorach. Po całorocznej we- 

getacji w bagnach Polesia i Mińszczy 

zny, po męczeńskiej Odyssei odwrotu 

-- Warszawa wydała się im superra- 

jem. Konsumowali w niej wszystko, po 

czynając od ersatz-wojennej miłości i 

żywności. aż do dóbr moralnych! Na- 

wet kapitan zgubił „nie*! 
Tak, tak, nastrój jest wcale niezły— 

„mówił od wiadomego czasu stale wsta 
wiony Zapolski. Choć co ważniejsze 
fvczki i drapią z Warszawy, ale wogó 
le duch dobry. Widać i od 16 do 
60-ciu. Dużo artylerji. Bałagańczyk, 
wermiszel, taki sobie 63-ci plus 19-sty, 
dałoj! A ot 14-sty rok w górę. Tak i 
trzeba! Nu i dobrze! 

— _ Tylko uważasz, Wierzbuś, 

sosnowy. Dobre utrzy- 
manie, warunki bardzo 
przystępne. Wiadomość 

ilna, las, Wil- 
ja, sucha śliczna miej- 

—- ЕЗЕНЫШИНЕНИИЗЕНИИИ 

Masaże': | POSADY 

Studentka 

na lv.go zamieszkały w Wilnie przy ul. Piłsud- 

pod 

*" odbędzie się sprzedaz z przetargu publiczne- 

" gy ego na rozbiórkę, obory, konia, dwóch krów 

z 4 zabud. gospodarcz. 
sad owocowy koło 100 

Sa- drzew miejscowość su- 
motnej cha i zdrowa w pobli- 

solidnej osoby Jagiel- żu las, z inwentarzem TRAGIZM GŁODNEGO I BEZ DACHU 
żywym i martwym, 40 
min. koleją z Wilna, 
komunikacja dogodne. NIE CIĄŻY NA TWOIM SUMIENIU. 
Cena pr ystępna Zgło- 

    

   
        

    

   as NIEMIŁĄ'WOŃ 
TAG 

ZNANY i NIEZASTĄPIOWY 
OD /2 WIEKU 

    

      

FABRYKA (HEM-FARMACEUT..„AP KOWALSKI” WARSZARA. 

M WYSTRZEGAĆ SIĘ KAŚLADOWNICTW 
UAI L Aa UZ ZE 

Gia a AS DES S 
OGŁOSZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie rewiru 

   

W skiego 6, na zasadzie ar'. 1030 U.P.C. ogła- 
sza, że w dniu 18 czerwca 1931 r. od godzi- 
ny 10 rano w Wilnie przy ul. Lipówka Ne. 11 

go ruchomości należących do Markiewicza 
Ignacego składających się z domu  drewnmia- 

  

Aj 

EMMMENTE ZABEK 
"II 

NAD GŁOWĄ DZIECKA NIECHA] 

b Konto P.K.O. nr. 82100 
e 

„J i UA 
Li 4 

mówił kapitan, próbując podnieść rę 
kę w stronę błyszczącej nad wpółza- 
nikłą już Warszawą, złocistej kopuły 
Soboru na Placu Saskim... eta drań 
mnie nie nrawitsia! Niby stofica, ni- 
by Warszawa a wychodzi, że bronim 
cerkwi, żeby w niej jak za Napoleona 
koni ewolucja nie postawiła. Choć ty 
mnie w duszy i nie przestał kacapem 
nazywać, ty Polak korzenny, a ja to 
bie mówię: „ruski człowiek nie najgor 
szy, ale papow i cerkwiej tak cier- 
pieč nie magu!“ Žal, že my nie апу- 
lerzysty! Jedna salwa i po krzyku. A 

tak pod sam prawie Radzymin zaje - 

dziesz, a świecić tobie w oczy bę- 
Gzie. Nu, i nie umieračže nam przy 
takiem draństwie!* 

Obaj urlopnicy wytrzeźwieli dopie 
ro po przybyciu na miejsce. Niewielka 
tama kapitana zajmuje część prawe 
go skrzydła pozycji. cadzymińskiej. No 

iuteńkie rondy, Wykopane z gorącz- 
kówym pośpiechem przez saperów, 
świeciły, iak_ nowowyryte groby na 
dopiero co założonym cmentarzu. 

Tegoż dnia Wieczorem niebo wojny 
lunęło pierwszym wielkim deszczem. 

Dwie ściany czarnych słupów wyras- 
iy przed i za tamą. 

   

(D. C. N.)       
  

Wydawca Stanisław Mackiewicz Drukarnia Wydawnictwa „Słowo* Zamkowa 2 Redaktor w.z. Witold Tatarzyński.


