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PRENUMERATA miesięczna z 

Propozycja 100 
Jedną z głównych przyczyn współ- 

czesnego kryzysu gospodarczego jest 

niewspółmierny podział złota między 

Europą a Ameryką z jednej strony, 

między Francją a innemi państwami 

| kontynentu Europy z drugiej. 

‚ Zobowiązania Europy wobec Ame- 
ryki z tytułu długów wojennych wyno- 

szą wraz z procentami 11 miljardów 

dolarów. Dodajmy do tego, że Stany 

_ Zjednoczone wyzyskując swe stanowi- 

sko państwa niemal samowystarczal- 

nego (95 proc. produkcji amerykań- 

skiej, są przeznaczone na rynek wew- 

 nętrzny zaledwie 5 proc. na rynki ob- 
ce), odgrodziły się od Europy wyso- 

_ kiemi cłami ochronnemi i posiadają bi- 

_ lans czynny, gromadzą więc złoto przez 

" czynność swego bilansu, przez procen- 

— {у, oraz spłaty rat europejskich. Stany 

' Zjednoczone mają inflację złota, t į. 

nadmiar złota, jak przed kilkoma laty 

państwa europejskie miały nadmiar 

swych walut, co jest czynnikiem dro- 

żyzny w Ameryce. Państwa europej- 

Apie z wyjątkiem Francji, Anglji, Ho= 

Mandji i krajow skandynawskich, po- 

siadają brak kapitałów obiegowych. 

Spłaty reparacyjne Niemiec przy 

obecnym kryzysie gospodarczym mogą 

zachwiać ich wałutę, co byłoby kięską 

" nietylko dła Niemiec, ale i dla całej 

środkowej Europy, w bilansach bo- 

wiem handlowych wszystkich państw 

!> środkowej. Europy, Niemcy zajmują 

DE pierwszorzędne stanowisko. Zachwia- 

_ nie gospodarcze Niemiec, oraz ich wa- 

luty, wpłynęłoby ujemnie na Stanach 

' Zjednoczonych, które w ciągu ostat- 
nich lat 10-ciu inwestowały w Niem- 

„czech około półtora miljarda dolarów. 

Francja, ów ostrożny, spłoszony nie- 

Gdawnemi stratami bankier, wznowił 

swą akcję bankierską przedewszyst- 

kiem w Niemczech, w których odno- 

__ wione warsztaty przemysłowe impono- 

wały francuskim rentjerom. 

Zachwianie finansowe Niemiec ude- 

rzyłoby po kieszeniach tych  rentje- 

rów. 

W tych ' warunkach propozycja 

_ Hoovera, polegająca na tem źe Stany 

; Zjednoczone zgodzą się odroczyć na- 

" leżne im spłaty państw  dłużniczych 
+: europejskich, tj. spłat reparacyjnych, 

- «długów, zaciągniętych na cele odbu- 
|piowy pod warunkiem, że państwa te 

' zgodzą się na odroczenie spłat repara- 
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cyjnych. Spłaty reparacyjne obciążają 

Niemcy. 

Spłaty państw sojuszniczych na 

rzecz Ameryki w 1931:— 32 r. wy- 

noszą około miljarda marek niem., spła 

ty zaś reparacyjne Niemiec 1,7 miljarda 

mk. niemieckich. Płatność Anglji wy- 

nosi w roku budżetowym 1931 — 32 

159,5 milj. dol., tyleż samo wynoszą 

sumy, przypadające Anglji od Niemiec 

w roku bieżącym. Anglja może więc 

przyjąć propozycję Hoovera, nie tra- 

cąc nia tem nic, a zyskując tylko wzmo- 

żenie rynku niemieckiego na swe wy- 

roby i na produkty swych . dominjów 
1 kolonij, co też dodatnio odbije się na 
wywozie angielskim. W innej pozycji 

jest Francja. Jej rata płatnicza Stanom 
- Zjednoczonym wynosi 49,3 milį. dol. 

wierzytelności od Niemiec z tytułu od- 
Szkodowań są o 120 milj. dol. większe 

6d iej sumy. Te 120 milj. dol. stano- 
‚ wią 1/4 dochodu skarbu irancuskiego, 

tic więc dziwnego, że część prasy 

okej wyraża ogromne niezado- 
| wólenie z propozycji Stanów Zjedno- 
— czonych, odrzucenie jednak tych pro- 

pozycyj pociąga za sobą niebezpiecz- 

„he gospodarcze konsekwencje dla Eu- 

Topy i dodajmy dla Francji. 

Po wojnie światowej zarysowuje 
Się i rozwija się antagontzn: amerykań- 

sko-angielski. Każde z tych państw 
we wzajemnej walce ekonoimicznej usi- 

łuie pozyskać Nłemcy. Francja nie mo- 
że być odosobnioną. Jej sprzymierzeń- 

*v europejscy Są zbyt słabi :i posiada- 
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domu lub z 

vera a Polski 
ją zbyt wielkie trudności międzynaro- 

dowe polityczne, aby mogły być pod- 

porą Francji, ich ciężka sytuacja w po- 

lityce międzynarodowej czyni je pod 

względem kredytowym słabymi i to 

utrudnia ich rozwój gospodarczy. 

Połska jest w wysokim stopniu za- 

interesowaną w przyjęciu propozycji 

rloovera, handel bowiem z Niemcami, 

to największa pozycja w naszym bi- 

lansie handlowym i skurczenie się ryn- 

ku niemieckiego w 1930 r. wpłynęło 

ujemnie na sumę obrotów naszego wy- 

wozu, wpłynęło też ujemnie na nasze 

inwestycje, gdyż instalacje inwestycyj- 

ne otrzymujemy przeważnie z Niemiec 

na kredyt. Konjunktura gospodarcza 

w Niemczech decyduje o konjunkturze 

gospodarczej w Polsce. Jest to nakaz 
ekonomiczny, od naszej woli nieza- 

leżny. 

Przyjęcie propozycji Hoovera daje 

nam bezpośrednio ulgę budżietową na 

5 milj. dol., które winniśmy zapłacić z 

tytułu kredytów na odbudowę. 

Zaznaczamy, że chodzi tu o kredy- 

ty, zawarte u państwa amerykańskie- 

go, nie zaś o pożyczki zawarte na ryn- 

ku amerykańskim. 

Wład. Studnicki. 
  

AUDJENCJE U P. PREZYDENTA 
WARSZAWA. Pat. Pan Prezydent 

Rzeczypospolitej przyjął. w dn. 24 
bm.-o godz. 11 prezesa Banku. Pol- 
skiego p. Wróblewskiego. O godz. 
12-ej Pan Prezydent przyjął delega- 
cję komitetu ogólno-polskiego zjazdu 
oszczędnościowego w _ osobach “dr. 
Grubera i dyrektorów Szarzyńskiego 
i Szczepkowskiego. 

  

Rozpoczęcie rokowań Włoch z Watykanem 
Nowa nota rządu faszystowskiego 

RZYM. PAT. — W odpowiedzi na 
notę Stolicy Apostolskiej z dnia 12 b. 
m., doręczonej w dniu 24 b. m. w Wa- 
tykanie przez ambasadora włoskiego 
Devecchiego, rząd włoski ponownie 
oświadcza, że prowadzone jest suro- 
we śledztwo w celu stwierdzenia, czy 
i kto dopuścił się obrazy osoby Ojca 
świętego, oraz zniszczenia pałaców 
watykańskich, a także w celu ustalenia 
ewentuałnej odpowiedzialności win- 
nych. W tem wnieniu przeprowa- 
dzenia dochodzenia, mieści się już sa- 
mo przez się wyrażenie ubolewania. 

Rzad włoski ze swej strony od kil- 
ku miesięcy oczekuje wyrażenia mu 
ubolewania z powodu manifestacyj an- 
tywłoskich ze strony jugosłowiańskich 
władz duchownych. 

Co się tyczy stowarzyszeń, które 
rozwijają swą działalność w Królestwte 
a mają swą siedzibę w budynkach eks- 
terytorjalnych, to rząd podkreśla spe- 
cjalne obowiązki, ciążące w tym wzgię 
dzie na Stolicy Apostolskiej, gdyż jest 
niedopuszczalne, aby przywilej ekste- 
rytorjalnošci mógł służyć do walki z 
państwem włoskiem. W każdym razie 
zostało stwierdzone, że odbywały się 
tam „tajne'* zebrania, utrzymane w du- 
chu wyraźnie nieprzychylnym ustrojo- 
wi iaszystowskiemu. 

Nie wydaje się wskazanem podda- 
wac ponownie pod dyskusję środki 
przedsięwzięte przeciwko stowarzy- 
szeniom młodzieży. Rząd musiał inter- 
wenjować, aby zapobiec powažniej- 
szyn: trudnościom i oddał w ten spo- 
sób usługi religji katolickiej i Watyka- 
nowi. — Sam prezes Akcji Katolickiej 
zgodził się z tem, że antyfaszyści po- 
zostawali w ścisłej łączności z Akcją 
Katol. i że były w toku przygotowania 
do ruchu antypaństwowego. Jeżeli 
natomiast chodzi o stowarzyszenia 0 

charakterąe wyłącznie religijnym, to 
wydane zostało zarządzenie, aby nie 
były one objęte dekretem o rozwiąza- 
niu stowarzyszeń. 
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TRAGIZM GLODNEGO I BEZ DACHU 
NAD GŁOWĄ DZIECKA NIECHAJ 
NIE CIĄŻY NA TWOIM SUMIENIU. 

Konto P.K.O. nr. 82100 

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 

Redakcja rękopisów  niezamówionych nie zwraca. Administra- .. 
cja nie uwzgiędnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
NIESWIEŻ — ul. Ratuszowa — 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Mic! 0. 
N. ŚWIĘCIANY — Kslęgarnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA — Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St, Bednarski, 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, td. Mickiewicza 15. | 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
ST. ŚWIĘCIANY — uł, Rynek 9 — N. Tarasiejski. 

WILEJKA POWIATOWA —. ul. Mickiewicza 24, F. Juczewska, 

"WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 

40. Ma tekstem 15 gr. Komunikaty 
ych oce 2 prowikei © 28 proc 

Jaźwińskiego. BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot”, 
BARANOWIiCZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — uli. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*, E 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep tytoniewy — $. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Ja и 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski, 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

  

  

towy na stronie 2-ej i 3-ej gr. 2 

nie je zastrzeżeń eo 
Arion mimi ty 

Prof. Bedier doktorem 
honoris causa U. S. B. 

w Wilnie 
PROF. M.ZDZIECHOWSKI WRĘCZYŁ 

DYPLOM. 

PARYŻ. PAT. — W ambasadzie 

polskiej odbyło się w dniu 24 b. m. 

uroczyste wręczenie prof. Bedier, ad- 

ministratorowi Cellege de France, dy- 
piomu doktora honoris causa Uniwer- 

sytetu im. Stefana Batorego w Wilnie. 

--— Wręczenia dokonał prof. Zdzie- 

chowski, wygłaszając serdeczne prze- 

mówienie. Oddał on hołd zastugom 

prof. Bedier i znakomitej uczelni, na 
której czele stoi i u której źródła wie- 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jedn. 

nadesłane milimetr 50 Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach 

Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc S . A 

40 Miejici) Try O mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. ać 

wiedź francuska na propozycję Hoovera 
obecnego kryzysu finansowego, 

* Nawiązując do propozycji Hoovera, kan- 

clerz Bruening oświadczył:  Projektowany 

tok zwłoki według propozycji Hoovera, nie- 

tylko prowadzić ma do odnowienia zautania 

w dziedzinie gospodarczej, lecz również do 

poparcia i wzmocnienia pokojowego rózwo- 
ju stosunków, opartego na współpracy mię- 
Gzynarodowej. 5 

Projekt amerykański utoruje drogę dla 

tego wielkiego dzieła, o ile kraje zaintereso- 
wane, okażą wobec projektu tyle serdecz- 
ności, ile sam twórca. Rząd niemiecki gotów 

jest wszystkiemi siłami współpracować w 
tvm właśnie celu z inicjatywą amery- 

kańską. 
Rząd niemieckie uświadamia sobie, że w 

Odpo 
PARYŻ. PAT. — Prezes rady mi: vera. Odpowiedź ta przetelegrafowana 

nistrów Laval przyjął w dniu 24 b. m, została ambasadorowi francuskiemu w 

ambasadora Stanów Zjednoczonych Waszyngtonie, który miał ją wręczyć 

Edge, któremu wręczył odpowijdź fran jeszcze w ciągu tego dnia prezydento- 

cuską na propozycję prezydenta Hoo- wi Hooverowi. 

CO ZAWIERA TEKST ODPOWIEDZI 

Aby dopiąć tego celu, wymyślono 
dość dowcipną iormę. Zamiast proste- 
go moratorjum, Niemcy wniosłyby do 

mu w Paryżu, zostanie ogłoszony, do- Banku Wypłat Międzynarodowych 
piero, gdy odpowiedź dojdzie do Wa- roczną bezwarunkową spłatę, wynika- 

szyngtonu. › 136а 2 zobowiązań planu Younga, p0- 

Giówną myślą rządu francuskiego czem suma tym sposobem, spłacona 
jest wciągnięcie o ile możliwe planu zostałaby później, zwrócona Rzeszy 

Tekst odpowiedzi irancuskiej, któż 
ra została w dniu 24 b. m. zakomuni- 
kowana ambasadorowi amierykańskie- 

prezydenta Hoovera do ram, wytknię- 
tych przez plan Younga, aby nie da: 
jąc najmniejszego pozoru odstąpienia 
ad tego planu, uniknąć rozpoczęcia od+ 
rzucania koncepcji z takim trudem już 
postawionej ną nogi. 

Niemieckiej w formie awansu. Byłaby 
to summa summarum zwykła operacja 
tuchalteryjna i sytuacja dla Niemiec 
okazałaby się tą samą, jaką prąewidu- 
je plan Hoovera. 

Wielka mowa kanclerza Brueninga 
Zaproszenie do „francuskiego Chequers" 

BERLIN. PAT. Wczoraj około północy 
kancierz Bruening wygłosił przez radjo wiel 

ką mowę polityczną. W słowach, pełnych 

uznania kanclerz wyraził się 0 inicjatywie 

prezydenta Hoovera, zwracając się przyteni 

z ostrzeżeniem, ażeby nie oczekiwano od 

urzeczywistnienia projektu amerykańskiego 

zakończenia obecnej sytuacji w Niemczech. 

Wręcz przeciwnie, dopiero w roku 1932 da- 

dzą się odczuć bardzo silnie następstwa 

sprawach tych, szczególnie ważną rotę ode- 

grywają przyszłe stosunki między Niemcami 

i Francją. Mimo licznych trudności i przesz- 

kód w rozwoju tych stosunków, kanclerz 

wierzy, że przy obustronnej dobrej woli, 

znajdą się środki i drogi do zbliżenia nie- 
miecko-francuskiego. 

Rząd niemiecki ze swej strony nie zanie- 
cha żadnej akcji, dla wykazania dobrej 
woli. Skoro tylko dojdzie do porozumienia 

w sprawie rocznej zwłoki spłat, wówczas 

łatwo będzie w otwartej dyskusji utorować 
drogę, zakrojonej na wielką skalę współpra? 

cy między obu krajami. ; 

Pragnąibym — zakonczyl kancierz Brue- 
ning — aby dia tego rozwoju wstępnych 
rozmów Znależć się mogła okazja, po- 
dobna do tej, jaką stworzyło ostatnie spotka- 

nie w Chequers, dla omówienia stosunków 

le pokoleń uczonych czerpało światło 

rauki. 

Prof. Bedfer podziękował za za- 

szczyt, jaki go spotkał i podkreślił wie- 

kowe węzły, łączące College de Fran- | 

ce z wyższemi uczelniami polskiemi, 

tudzież osobiste swe stosunki z wielo- 

ma polskimi uczonymi, m. in. z prof. 

Kallenbachem i Wincentym Lutosław=- 

skim. 

Przy wręczaniu dyplomu olecni 

byli ze strony Francji prof. Mazon, Paul 

Hazard i Abel Leiranc, ze strony pol- 

skiej — ambasadorostwo Chłapowscy, 

prof. Dembiński, min. Pułaski i prof. 

Katastrofalny spadek wywozu 
amerykańskiego 

WASZYNGTON. Pat. Wartość wywozu Stanów Zjednoczonych 
w maju r.b. wynosiła tylko 205 miljonów dolarów wobec 320 
miljonów dol. w maju 1930 r, Przywieziono do Stanów Zjedno- 
czonych towarów za 182 miijony dołarów wobec 285 milionów 
dol. w r. 1930. Tegoroczny wywóz majowy Stanów Zjednoczonych 
był najniższy z pośród miesięcznych pozycyj wywozowych, po- 
cząwszy od października 1914 roku. Za 5-miesięczny okres tego- 
roczny wywóz Stanów Zjednoczonych wynosił 1.130 miljonów 
dolarów wobec 1.781 miljonów dolarów analogicznego okresu 
1930 roku. 

Zygmunt Załęski, delegat M-stwa W. 
między Niemcami i Angiją. ROTO 

SENSACYJNE KOMENTARZE 
Ž BILANS BANKU POLSKIEGO 

Mowa kanclerza Brueninga wywołała w = 
opinii niemieckiej bardzo silne wrażenie. WARSZAWA. PAT. — Bilans — 
„Deutsche Allgemeine Ztg,* przypisuje mo- Banku Polskiego za drugą dekadę 
wie kanclerza, że.jest _otwartem. zaprosze- Czerwca, wykazuje zapas złota 567.701 | 
niem pod adresem Francji do „francuskiego tysięcy, j. t. o 52 tys. więcej, niż Ww ро- | 
Cheguers“. przedniej dekadzie. Pieniądze i nalež- | 

Hugentergowski „Der Tag“ uwaža, že nošci zagraniczne, zaliczone do pokry- | 
Bruening powiedzial sobie, že naležy wy- Cia zinniejszyly sie 0 54.990 tysiecy do | 
stosować do Francji generalną ofertę poko- 228.179 tysięcy zł., natomiast niezali- | 

ju. į czone do pokrycia wzrosły 0 4.645 ty= | 
„12 Uhr Blatt" ogłasza sensacyjne ko- sięcy do 104.579 tysięcy zł. Portiel | 

mentarze, co. do wczorajszego wystąpienia weksłowy wykazuje zwiększenie o | 
Brueninga. Kola berliūskie mają uważać mo 11.664 'tys. 1 wynosi 536.044 tysiące. 3 

  

wę Brueninga za zapowiedź zupełnej zmiany Pożyczki zastawowe wzrosły 0 2.311 
kursu polityki zagranicznej Niemiec. Rząd 

niemiecki otrzymać miał z Paryża iniorma- 

cje, że tego rodzaju wystąpienie, uratować 

może pozycję Brianda w parlamencie iran- 
cuskim. Odroczenie decyzji gabinetu francu- 

skiego, w sprawie planu Hoovera, miało rze- 

xOmo tylko na celu umożliwienie kancierzo- 

wi wygłoszenia mowy. W Berlinie uważać 

mają za rzecz pewną, że po przyjęciu pro- 

pozycji Hoovera przez rząd francuski, Niem- 

cy oficjalnie zrezygnują z projektu niemiec- 

ko-austrjackiej unii celnej. 

KTS PK RASTI USE SNDRSS DAS: 

Trocki o „piatiletce“ 
Za pošredničiwem  agencji praso- 

wej „King Factures Syndicate Co“, 
ogłasza Trocki artykuł o „piatilėtce“, 
w którym poddaje druzgocącej krytyce 
sowieckie przechwałki na temat wy- 
pujaiych nadziei przywiązywanych do 
planu pięcioletniego. Trocki dowodzi, 
że jest rzeczą zupełnie wykluczoną, by 
obecna „piatiletka" mogła pod wzglę- 
dem sospodarczym zrównać zacofaną 

tysięcy do 75.570 tysięcy złotych. Inne 
aktywa zmniejszyły się o 680 tysięcy - 
i wynoszą 148.035 tysięcy. W pasy- 
wach pozycja natychmiast płatnych 
zobowiązań wzrosła o 18.939 tysięcy . 
Obieg biletów bankowych zmniejszył | 
się c 49.733 tysiące do 1.127.447 ty- | 
sięcy zł. — Stosunek procentowy po- | 
krycia obiegu biletów i natychmiast 
płatnych zobowiązań Banku wyłącznie 
złotem wynosi 38.84 proc. pokrycie | 
kruszcowo-walutowe 54,46 proc. wre- | 
szcie pokrycie złotem samego tylko 
obiegu biletów bankowych wynosi — 
50,33 proc. 4 

Należy zauważyć, žė znaczny Od- | 
plyw dewiz w obecnej dekadzie, będą 
cy niewątpliwie w związku z gwałtow 
nem zapotrzebowaniem obcych walut. 
jakie wystąpiło w ostatnich dniach na | 
giełdach w Wiedniu, Berlinie i Buda- 
peszcie, następuje po szeregu po sobie 
następujących dekad pomyślnych, w 
ciągu których zapas dewiz, zaliczonych 
do pokrycia kruszcowo-walutowego. | 

Rosję z krajami przemysłowemi Eu- wzrósł łącznie o kwote około 61 mi- 
ropy, a zwłaszcza ze Stanami Zjedno- liona zł. 
czonemi. Programowi „„Piatiletki* jest a и 
niesłychanie daleko do zrealizowania. 
„Widać z tego — pisze Trocki, — że " WYCIECZKA DZIENNIKARZY 

DUŃSKICH "cała ludność rosyjska będzie musiała 
dalej przyciągać pasa i głodzić się w х - 

as Salpiwaj PSO, Ozna- , , RAKÓW. PAT. — Wczoraj przy- 
cza to jednak tem samem, że wszelka BYłA do Krakowa wycieczka dzłennika 
socjalizacja jest niemożliwa, skoro w "2% duńskich w liczbie 21 osób, pro- | 
państwie panuje głód i nędza, skoro (Adzona przez red. Graua. Na dworcu 
poziom produkcji jest niski, a ogólne POWitali gości przedstawiciele Towa- 

rzystwa Obrony Klesów Zachodnich i 
Syndykatu Dziennikarzy. Wycieczka 

zacofanie bije w oczy. Rosja  dzisiej-- 

cza, c<rpiąca męki głodu, daleka jest zwiedzała zabytki Krakowa, saliny w 
Wieliczce oraz Zakopane. | 2 
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przedmiot sporu. Środki, przedsięwzię- 
te przeciwko niektórym organizacjom, 
podlegającym Akcji Katol., nie godzą 
bynajmniej w te instytucję gdyż inter- 
pretacja wspomnianego artyk. miała na 
względzie tyłko organizacje, rozwija- 
jące / działalność antypaństwową, któ 
re tem samem nie należały do organi- 

Rząd włoski ponownie protestuje 
przeciwko mieszaniu się Watykanu do 
spraw wewnętrznych Włoch i wyraża 
żal, że Stolica Apostolska trwa na 
swiem stanowisku, zmierzającem do 
przeniesienia wypadków poza ich sie- 
dzibę naturalną, a to w drodze prze- 
mówień, depesz, apelowania do zagra- 
nicznej opinji publicznej, etc.. zacyj, przewidzianych w art. 43. 

Rząd wyraża swą zgodę co do ce- Nota zaznacza wkońcu, że rząd wio 
łowości sprecyzowania treści artyk. 43 ski, nie widzi trudności w przyłączeniu 
kankordatu, jako jedynego w całej kon się do propozycji Watykanu, rozpoczę- 
wencji  laterańskiej, stanowiącego cia rokowań w ćelu polubownego i 

szyhkiego zlikwidowania sporu. 

Niemiecko - sowiecki pakt 
WARSZAWA. Pat: Dnia 24 czerwca zastępca komisarza spraw 

zagranicznych Krestinski I ambasador niemiecki von Dircksen 
podpisali w Moskwie protokół o przedłużeniu mocy obowiązują- 
cej paktu, zawartego między Z.S.R.R., a Rzeszą Niemiecką dnia 
24 czerwca 1926 roku w Berlinie. Równocześnie termin obowią- 
zywania konwencji, zawartej przez oba rządy w sprawie procedury 
koncyljacyjnej, został uzależniony od trwania mocy obowiązują- 
cej wyżej wzmiankowanego paktu. 

W podpisanym dziś protokóle oba rządy dają wyraz swemu 
pragnieniu kontynuowania zapomocą przedłużenia tego paktu 
przyjacielskich stosunków, istniejących między ZSRR a Niemcami, 
a odpowiadających interesom obu Krajów, oraz dopomożenia do 
utrwalenia powszechnego pokoju. Pakt może być wypowiedzia- 
ny zapomocą deklaracji, uczynionej na rok zgóry, ale w każdym 
razie nie wcześniej, jak dnia 30 czerwca 1933 roku. W przeciw- 
nym razie pakt automatycznie zachowuje nadal swą moc obo- 
wiązującą. Pakt musi być ratyfikowany przez obie strony. 

Zamknięcie uniwersytetu w Wiedniu 
„.__ WIEDEŃ PAT — Demenstracjestudentów w Wiedniu, jakie miały miejsce wczo 

raj na uniwersytecie, rozszerzvły się również i na politechnikę. Prasa tiberalna donosi, 
ze zamknięcie uniwersytetu vastąriło na znak protestu przeciwko wyrokowi Trybunału 
Adminis*racyjnego. Mają bvć też zamknięte i inne wyższe uczelnie w Wiedniu, Rektor 
uniwersytetu wiedeńskiegc oświadczył wczoraj na zgromadzeniu studentów niemiecxich 
S uniwersytetu, że senat akademicki stoi po stronie studentów niemieckich"i że 
e ie Si starał inną drogą przeprowadzić organizację siudentów niemieckich. Grupa 
studentćw angielskich i ameryxańskich, w razi: stałego zamknięcia uniwersytetu, za- 
mierza zaskarżyć zarząd uniwersytecki o zwrct części czesnego. : * 

Wspaniaty Iot transatlantycki 
BERLIN. PAT. — Lotnicy amerykańscy Post i Gatty którzy w dniu 23 b.m. wy- 

startowali z Nowej Funlardj! do lotu transatlantyckiego, wylądowali dnia 24 b. m. o 
godz. 18 min. 40 na lotnisku Kannowerze, Po próbnym starcie, zmuszeni byli do lądo-', 
wania, cełem uzupełnienia zasasu gazoliny. O godzinie 198 samolot wystartował do Rer 
ima, dokąd przybył o godz. 20 m. 30. Jeden z silników, ma być podobno lekko uszkodzony 
Lotnicy w Berlinieprzemocują, A 

    

od socjalizmu. 
> kończy swój artykuł: „Na ; 

ród rosyjski posiada olbrzymie zapasy 
energji, jednakże nie może się uchylić LOTNICY ANGIELSCY 

W WARSZAWIE od ogólnego prawa, że rozwój gospo- 2 
darczy i techniczny państwa. będzie / WARSZAWA. PAT. — Dważ łotni- | : - 3 * я .— Dwaj łotni- | wpływał dalej na strukturę społeczną. cy angielscy Ctack Oeville i“ Čhaplis Jeżeli sobie uprzytomnimy tę prawdę, przybyli dziś z Londynu i wylądowali | 

na lotnisku cywilnem o godzinie 12 m | 
to zrozumiemy, że wiełkie ambicje kie- 
rowników bolszewickich napotykają na 29, py pó ZE: ! APONZA 20. półtoragodzinn «m pobycik lot- 
przeszkody rzeczywistości, że nie po- nicy wysta z ua Lou | trafią oni przekształcić Rosji w raj pro- dynu : 
letarjacki, dopóki nie podniosą jej na = 
poziom krajów kapitalistycznych. To, ^ 
co się robi obecnie w Rosji, to są pier MIST = ana 
wsze kroki na drodze ku bardzo od- 
ległej socjalizacji. Rozpowiadanie, że WARSZAWA. PAT. —- Wczoraj haze- || 
Rosji uda się w przeciągu pięciu łat nowa drużyna Polonii rozegrała ostatni mecz *- 
dojść do takiego stanu pomyślności, finałowy o mistrzostwo Warszawy w hazenie | 

Mecz ten, rozegrany z Legją, Polonia wygra | że nie śniło się o niej żadnemu z 
państw w świecie, jest naiwnem łudze- ła zdecydowanie w stosunku 12:5. Tym spo- | 
niem: i oszukiwaniem mas. W głoszone sobem Polonia zdobyła ostatecznie mistrzo- z 

stwo Warszawy 'wi hazenie. hasła nie wierzą sami przywódcy".
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3 NOWE-TROKI 
— życie społeczne, Gdy los mię zarzu- 

ci od czasu do czasu do tej, naprawdę bo 

gato obdarzonej przez przyrodę miejscowo- 

ści — jakiemi są Nowe - Troki, i gdy 0b- 
serwuję miejscową ludność, zawsze przy 

chodzi mi na myśl przysłowie: „jak woda 
z gęsia”, które rozumiemy, że po człowieku 

wszystko ześlizguje się, nie pozostawiając 

po sobie śladów. . 

Dzięki bogactwu przyrody, N-Troki 

znajdują się w wyjątkowo korzystnych wa 

runkach w stosunku do szeregu innych, 0- 

taczających je miejscowości. Jako stałe 

źródło, z którego wytryska życie kultural 
ne, jest tutaj seminarjiun nauczycielskie — 
żeńskie; w okresie letnim 'dużo wycie: = 

urządzane są obozy letnie, KOP cżywia te- 
ren, stale pracując w «ierunku wychowania 

fizycznego poza pełnieniem służby ochrony 

granic Państwa —- jednak miejscowe spo- 
ieczenstwo nie reagujz na te rzeczy, WSZy- 
stko to spływa jak woda, z gęsia i życie 
kroczy naprzód, a N-iroki stoją na miej- 

scu. Zastanawiam się nad tem, czy nie ma 

ją tutaj wpływu na społeczeństwo miejsco 

we — ogórki, kultura których tak szeróko 
jest rozpowszechniona; trudao ini o tem są 

dzić, gdyż nie jadam wogóle ogórków, to 
jednak gdyby one miały wywierać tak u- 
jemny wpływ na ruch'iwość myśli ludzkiej, 
to niechby sobie pomarzły, jak to i w r. 
b pedobno miało miejsce. 

Bardzo byłoby 
zie, gdyby medal miał tytko jedną stronę, 
W odniesieniu do człowieka, to w cgromnej 
większości byłaby ta gorsza strona meda- 
lu i oczywiście wytworzyłaby się sytuacja 

Łeznadziejna. A że zawsze jest i odwrotna 

strona medalu — na tej ogólnej zasadzie, 

wśród biernego naogół społeczeństwa znala 

ziy się jednostki czynne, milujace naród i 
ojczyznę, @ zdające sprawę z tego, że 
tytko czynne i kulturalne społeczeństwo bę 
dzie stanowić potęgę państwa. Do tych tu 
taj należą w pierwszym rzędzie: ks. dzie- 
kan Malukiewicz i ks. Wieliczko. Metody 
do szerzenia kultury dusz i serc ludzkich 
zostały przyjęte te, które dały i dają tak 
świetne wyniki na całym terenie Polski— 
mianowicie: powołano do życia SMP. 

Z przyczyn wyżej wyluszczonych — -— 
trudny był początek tej pracy, niełatwe jest 
jej kontynuowanie; lenistwo, niedotęstwo, 
-— jest dziedziczne i zaraźliwe. lakkoświek 
młodzież z całem zrozumieniem zadań ży- 
ciowych chętnie wstępuje na drogę, wio- 
dącą do pięknych celów, to jednak, nie 
znajdując poparcia swych dążen wśród 
szerszego ogółu społeczeństwa -- sama 
zniechęca się, I tutaj —: również; — jeżeli 
już nie jednostki, to w każdym razie sto- 
sunkowo niewielka grupa młodzieży wy- 
trwale stoi na gruncie ideałów SM 

Jest w. N.-Trokach SMP. — żeńskiej i 
męskiej. Jest ładny lokal, w którym mieści 
się Ognisko SMP. Jest ośrodek życia kultu 
rałnego. który — jako wynik wysiłków 
miejscowego społeczeństwa,— staje się 
pochodnią, żarzącą, która oświetla mroki 
moralne, Ten ośrodek jest dostępny dla 

" wszystkich, którzy miłują piękno w- życiu. 
Bardzo piękną kartą w historji miejsco 

wego SMP. jest obchód pięcialecia pracy, 
który odbył się na jesieni roku ubiegłego. 
Takby się zdawałą — co to jest pięć lat? 
Lecz— gdy ja zajrzę do swego własnego 
„ja” 1 uświadomię sobie, że gdzieby. tam 
człowiek wytrwał w ciągu pięciu lat w. nie- 
zmiennem przekonaniu — to wytrwałość 
młodzieży, która niezmiennie trwa na dro- 
dze do ideałów SMP. — wprowadza mię 
w podziw. 

Tak —- rozgłądając się po świecie i lu- 
dziach — przechodziłem w godzinach ran- 
nych przez N. - Troki w dniu 14 czerwca 
r. b. Całe miasto było pogrążone w smacz. 
nyin śnie, to też niemało zdziwił mię gwar 
dochodzący od strony boiska sportowe- 
go, położonego obok miejscowego szpita- 
la. Gdy zbliżyłem się do tego miejsca — 

  

   

  

  

    

zauważyłem na boisku licznie zgromadzoną | 
młodzież w uniformach i z odznakami SMP. 
które* patronowali jacyś panowie w unifor 
mach Związku Młcdzieży Polskiej w Wil- 
nie. W odpowiednich miejscach tego boi- 
ska cdbywały się zawody sportowe: były 
tam biegi, skoki; szczególnie skoki przez 
jakiś sznur, przeciągnięty między -dwoma 
słurami; zdawałoby się — na taką wyso- 
kość ledwo człowiek wlazłby przy pomo- 

"cy drabiny, a taki druh SMP. — fiknie so- 
bie i -— już przeskoczył. Wtem nadzwyczaj 
nem skakaniu wiyjątkowo wyróżnił się nie- 
jaki druh, którego  Zapolskim Klemensem 
nazywano. W innem znowu miejscu strze- 
lali do celu, gdzieindziej rzucali piłkę żelaz 
ną, (ładna to zabawa), dalej coś rzucali, 
co nazywali „dyskiem*, w innem miejscu 
1zucali długi kij — oszczepem zwany i t. 
d. it m. Straciłem cały dzień z wyjątkiem 
godzin, kiedy młodzież poszła z boiska do 
kościeła na nabożeństwo, aże wszystko do- 
kumentnie widziałem. 

W godzinach popołudniowych, kiedy lu- 
dzie powstawali ze snu, zebrało się dużo 
publiczności na boisku. Przyszedł  miejsco- 

" wy patronat SMP. z ks. Wieliczko na cze- 
le. Pan kapitan Szymański z KOP-u zain- 
teresował się zawodami. Przybył patronat 
SMP. ze Starych Trok z ks, proboszczem 
Stefanowiczem i p. Styszyńskim na czele, 

— mojem zdaniem — : 

*kewiak i pi 

słowem — jeszcze bardziej zrobiło się 'we- 
soło i gwarno. Moją uwage przykuwały 
do siebie druhowie SMP. i młodzież z in- 
nych organizacyj, współzawodniczących ze 
soba w, zawodach sportowych. Jeżeli wspom 
niałem wyżej, że jakiś druh Zapolski zwra 
cał na siebie powszechną uwagę skakaniem 
wzwyż, to na innych terenach wyróżniali 
się inni druhowie z SMP. Obiło mi się o 
uszy takie nazwiska: jak: Subotówicz, Ży- 
liński, Matusewicz, Bohdanowicz,  Piotro- 
wicz, Rynkiewicz, Bobrowicz, Misiuk, Piet 
rukaniec, Pupko. Druhowie Kondratowicz z 

Rudztszek,  Tomaszewicz, Drozdowski i 
Trusewicz ze Sw=ych Trok, oraz zawodni- 
cy zę Związku Strzeleckiego, jak Cikun i 
inni i z Ogniska oświatowego w Landwa- 
rowie: Kamiński i Chądzyński, 

Gdy uprzejmie zapytałem u jednego z 
panów z odznakami SMP, co znaczy cała 
ta impreza, otrzymałem wyjaśnienie, że 
miejscowe SMP. zaprosiło młodzież SMP z 
"Wilna i okolic położonych w pobliżu, na 
wycieczke do Trok. Klub sportowy SMP. 
przy Związku Młodzieży Polskiej w Wilnie, 
korzystają zaproszenia, zorganizował ią 
cznie z wycieczką zawody sportowe w No 
"wych Trokach celem propagandy idei wy- 
chowania fizycznego wśród  najszerszych 
warstw społeczeństwa. * 

W tym celu poza młodzieżą stowarzyszo 
tą z Wilna, która licznie brzybyła do 
Trok z komendantem SMP. L. Dyakowskim, 

instruktorem WF. p, Kudukisem na cze- 
le, przybyła również młodzież z SMP. oko- 
licznych, wśród których wyróżniała się li- 
czebnie i sprawnością organizacyjną 
młodzież, przybyła z SMP. w Rudziszkach 
z prezesem druhem Urbanowiczem na cze- 
le i z SMP. w Starych Trokach — na cze- 
de z p. Styszyńskim, kierownikiem miej- 
scowej szkoły i zamiłowanym sportowcem. 

Dla społeczeństwa z tego ten pożytek, 
że nawet i ten, kto późno obudził się, miał 
możność przekonać się: co to są SMP. 

  

A dla SMP? Młodzież miała sposobność: 
zauważyć, że i na tak małym terenie jest 
taka liczna rodzina młodzieży ideowej, mi- 
łującej piękno ideałów SMP, oraz przez 
swoje zachowanie się, przez wyniki swych 
wysiłków w pracy nad wychowaniem  fi- 
zycznem — zdobyła sobie zaufanie społe- 
czeństwa Widziałem i słyszałem, jak p, ka 
pitan Szymański w rozmowie z patronatem 
SMP. N.-Troki upewniał, że w każdej 
chwili możńa liczyć na jego poparcie tam, 
gdzie będzie chodziło o pożyteczną pracę 
Odrazu widać, że człowiek zapatruje się na 
sprawy objektywnie: tylko z punktu widze- 
nia dobra, społeczeństwa i państwa. 

A dla was, kochana młodzieży, życzę 
powodzenia! „Przechodzień. 

; TURMONT 
— Przedstawienie w szkcle powszechnej, 

imia 21 czerwca r. b. odbyło się przedsta-   

    

wienie dziatwy szkolnej, przy szczelnie 
wypełnionej sali szkolnej, urządzonej staia- 
niem kierownictwa szkoiy tutejszej, na któ 
re złożyły się: 1) sielanka „Wiesław* — 
Brodzińskiego, 2) korowód „Kalina“ i 3) 
wykonanie pieśni przez chór szkolny. 

Przedstawienie to wypadło bardzo udat 
nic, zaś wy y przez dzieci tec kra- 

y wprost zachwycaja- 
ż słusznie rozentuziazmcwana pub 

*iezn zgołowała gorącą owację uaszym 
„IT im** orcz kierowniciwn szkoły w 
osobach iej kierownika, pana Stanisława 
ł ączyńskiego į yciela Pana Mieczysła- 
wa Bejnara, który а1еа się wyrazy szcze 
rey0 uznania. 

W czasie 
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aktów przygryweła orkie- 
stra dęta miejscowego  uddziału Związku 
Strzeleckiego, która na wszelkich *'mprczach 
szkolnych tego rodzaju występuje bezintere- 
sownie. К 

Na zakończenie pozostaje tylko życzyć 
Fierownictwu szkoły. by jaknajcześciej u- 
rządzano takie impczzy, daje bowicra 
zadowoienie rodzicem patrzeć na naukę, о- 

nietą przez ich dzi22i w szkole, pozatem 
imprez oświatowych, jaki się tu cd- 

pole do szłachctnej 
żywem  polskiem 

\ Ву!. 

  

  

   
czuwa, daje szerokie 
i podniosłej pracy nad 
słowem. 
  

WEZWANIE. | 
W odpowiedzi na wezwanie p. Alek- 
sandra Kuszelewskiego z dn. 236 br. 
oświadczamy, że - żadnych grzecznoś- 
ciowych weksli od wyżej wymienio- 
nego p. Kuszelewskiego nie otrzymaliś= 
my i nie posiadamy, oprócz weksli, 
wydanych przez p. Kuszelewskiege za 
zakupiony towar, które nie były w ter- 
minie wykupione i obecnie są Ściąga- 
ne drogą egzekucji przez Komornika 

Sądowego. 
Wzywamy p. Aleksandra Kuszelewskie: 
go do odwołania w dziennikach Jego 
wezwania w terminie trzech dni, w 
przeciwnym bowiem razie skierujemy 

sprawę na drogę sądową. 

| D.-H. Leonard Pikiel i Syn. 
  

CZYŚ$ SPEŁNIŁ SWÓJ OBOWIĄZEK 
WOBEC WSPÓŁOBYWATELI DO- 
TKNIĘTYCH KLĘSKĄ POWODZI? 

Konto P.K.O. nr. 82100 
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rodowej przy ul. Rakowieckiej, odbvło się otwarcie III zjazdu botaników sło- 
wiańskich Zjazd zgromadziły licznych przedstawicieli nauki. Rząd reprezen- 
tował wiceminister W. R i O. P ks. Żongołłowicz. Posiedzenie zagaił pre- 
złes Polskiseo T-wa Botanicznego prof. Woycicki, zapraszając do stołu pre- 
zvdjalreco nrof. Amaudofa z Sofji, Nemeca z Pragi czeskiej, Domina z Pra- 

"gi czeskiej i Vołka z Zagrzebia. Przemówienie powitalne wygłosił przewod 
"niczący komitetu organizacyjnego proi. Hryniewiecki, poczem powitał zebra- 
nych wiceminister ks. Żongołłowicz. Z kolei witali zjazd prof. Sierpiński w 

imieniu T-wa Naukowego ui T;N:S.W. prof. Błedowski, wiceprezydent m. 
Warszawy. w imieniu stolicy, oraz delegaci zagraniczni. — W drugiej czę- 
ści posiedzenia prof. Hryniewiecki skreślił historję botaniki w Polsce. — W 

'godzinach popołudniowych w zakładzie botaniki ogólnej Uniwersytetu war- 

Szawsk'ego odbyło sie pierwsze posiedzenie naukowe kongresu. — Otwarcie 

Копете m poprzedzone było wycieczka do Puszczy Białowieskiej, oraz do sta 

cji hydrobiologicznej na jeziorze Wigry pod Suwatkami. 

Zgon gen. Jaxa Rożena 
WARSZAWA.PAT, W dniu 24 b. m zmarł po długiej i ciężkiej chorobłe gen., 

brygady inż Władysław laxn-Rożen, kcmendant główny Zwiazku Strzeleckiego. Ekspor 

tacja zwłok nastąpi w dn'u 25 b. m o godzinie 18 z gmachu komendy garnizonu dcf 

kościoła garnizonowego przy ul, Długiej, gdzie nazajutrz o godzinie 10 rano odprawione 

zostanie nabożeństwo żałobne, po którem odbędzie się wyprowadzenie zwłok na cmen- 
tarz woiskowy na Powązkach. 

Demonstracje w Rybniku 
KATOWICE. PAT — W dniu 24 b. m. w godzinach rannych, mimo zakazu ze 

Strony starostwa zgromadzili się na ul. 3 Maja w Rybniku bezrobotni z  okolicznycih 

gmin i miasta w liczbie około tysiąca osób w celu urządzenia demonstracji, co z uwagi 

na odbywające się targi tygodniowe, mogło doprowadzić do przykrych następstw. Po- 

licja po bezskutecznem wezwaniu do rozejścia się, zebranych rozproszyła. 

263.536 zł. na powodzian 
WARSZAWA. Pat. Jak wynika z informacyj Głównego Komitetu Społecz- 

nego, na listę ofiar na rzecz powodzian wpłynęło ogółem do dnia 23 czerw- 
ca r. b. 263.536 zł. I 13 gr. 

  

Wojsko walczy z szarańczą 
Prasa besarabska d.nosi, że watka z plagą szarańczy, która nawiedziła południo- 

wa Besarabję jest prowadzena bardzo energicznie przez całą ludność i przy pomocy, 
wojska W tej chwili już znaczne obszory zostały oczyszczone i zabezpieczone od tej 

plagi 
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(O BĘDZIE Z TEATRAMI WILEŃSKIEMI? 
Kwestja teatrów wileńskich w sen 

sie wyjaśnienia: kto będzie dyrekto- 
тет ich, kto z członków obecnego per- 
sonelu pozostanie na następny sezon i 
jaki wogóle charakter będą miały nar 
Sze teatry, nie przestaje interesować 
społeczeństwo. 

Staraliśmy się dowijedzieć się bo- 
laj coś niecoś konkretnego, nie iest 

to jednak zadaniem łatwem. Przesile-' 
nie trwa wciąż i kwestja teatralna do- 
tychczas nie jest zdecydowana. 

Dyrektor Zelwerowicz zrzjekł się w 
ZASP'ie prowadzenia teatrów  wileń- 
skich, motywując to, jak nas poinfor- 
mowano, niemożliwością opracowa- 
nia planów budżetowych. Subsydja, 
zresztą b. małe, przyrzeczone w po- 
czątku sezonu, potem zostają jeszcze 
obciętega te końcówki wypłacane b. 
nieregularnie. W tych warunkach dy- 
rektor Zelwerowicz niechce pracować, 

W związku było początkowo kilku 
kandydatów na stanowisko dyrektora 
teatrów wileńskich, wszyscy jednak po 
zapeznaniu się ze stanem rzeczy wy- 
cofali się. 

Ostatnio mówi się o nowej kon- 
cepcji, a mianowicie: teatry nasze pro- 
wadziliby p.p. Rychłowski i prof. Li- 
manowski. Byłby to teatr regjonalny, 
uwzględniający w swym repertuarze 
przedewszystkiem sztuki autorów miej 
scowych, teatr oparty na zasadach sa- 

mowystarczalńości, prowadzony. w_ for 
mie zrzeszeniowej. 

jakoby oferta taka miaia wpłynąć 
do Zarządu Głównego Z.A.S.P. 

Takie są wersje, a jednocześnie z 
tem jakoby Magistrat niechce wprost 
siyszeć o nikim innym, niż o p. Zel- 
werowiczu, grożąc zerwaniem umowy 
7 ZASP'em w razie wysuwania innej 
kandydatury. 

Kwestja obsadzenia stanowiska dy- 
rektora teatrów wileńskich, musi być 
rozpatrzońa i zatwierdzona kolejno 
przez: Magistrat, p. wojewodę i De- 
partament Sztuki. 

Trudno jest przewidzieć, jak usto- 
sunkuje się do tej sprawy p. wojewoda 
Beczkowicz. Jest zbyt krótko w Wilnie 
i ma, narazie, wiele innvch, poważ- 
niejszych kłopotów. Podobno ma mó- 
wić w tej kwestji w Ministerstwie, do- 
niagając się o stałe, wyraźne sybsy- 
dium dla teatrów wileńskich. 

Brak decyzji w sprawie teatralnej 
fatalnie odbija się na braci aktorskiej: 
Wkrótce, bo już 1 września rozpoczy- 
na się sezon, a tu dotychczas nikt nic 

nie wie. Wielu aktorów ucieknie zapew 
ne 7 Wilna w obawie przed perspekty- 
wą pozostania bez angagenient. Uciek- 
ną z Wilna do miast z ustabilizowane- 
mi” warunkami teatralnemi. Będą mieli 
jację, gdyż sądząc ze wszystkiego, 
przesilenie teatralne potrwa „u nas je- 
szcze kilka tygodni. W. T. 

wiański zjazd botaników w Warszawie Częstochowa W WIRZE STOLICY 
WARSZAWA. P4T. We srodę, dnia 24 b. m, w gmachu Bibljoteki Na- (REFLEKSJE Z PODRÓŻY) 

Ranek. Ulice puste. Cidzieniegdzie 
zaspani dozorcy zamiatają ulice i z 
lekkiem zaciekawieniem mierzą wzro- 
kiem od stóp do głowy. idących od 
strony dworca przechodniów. 

Miasto się rozrosło i wciąż się roz- 
rasta w dość szybkiem tempie. Świad- 
czą o tem rusztowania dokoła niewy- 
kończonych budowli. 

Oblicze miasta całkowicie europej- 
skie. Szerokie bulwary, czasem wysa- 
dzane drzewami, czasem ozdobione 
szerokim, rzuconym wzdłuż jezdni 
przez środek trawnikiem. Domki nie- 
wielkie, najwyżej dwupiętrowe, lecz o 
dużych oknach i schludnym, nawet 
estetycznym wyglądzie. 

Jasna Góra. Ponad starožytnemi 
murami bastjonów wznosi się kom- 
pleks zupełnie nowoczesnych zabudo- 
'wań. Betonowe cegiełki wieży pod 
wpływem deszczu nabrały różnych od- 
cieni i robią wrażenie marmurowej 
mozajki. Od bramy wejściowej do ta- 
1asów na dawnych bastjonach wszyst- 
ko odnowione, na wszystkiem widać 
ślad ustawicznej, pilnej i umiejętnej 
konserwacji. Kaplica tylko jeszcze czer 
nieje, jak otchłań, pyłem wieków, lecz 
ustawione wokół rusztowania świad- 
сга O-tem, że i tu wkrótce dawne wie- 
ki „odwejrzą* (jak powiada Norwid) 
pielgrzymom  nowem,  rozjaśnionem 
spojrzeniem. 

jesteśmy w kaplicy. Godzina 6-ta 
rano. Naraz zagrzmiały trąby i zahu- 
czały bębny. Zasłona cudownego obra 
źu powoli zaczyna się podnosić. Wno- 
szą do kaplicy na krzesłach kilku 
obłożnie chorych. Tłum na kolanach. 
Odsłania się ciemne, malowane na 
wschodzie oblicze obrazu Matki Naj- 
świętszej. Mimo restauracji oko nic 
nie widzi, lecz serce i wyobraźnia tem 
łatwiej dostrzegają pod poztocistą sza- 
tą to wszystko, co kierowało szablą 
Czarneckiego, natchnieniem Mickiewi- 
cza i co w ciągu wieków syciło entu- 
zjazm religijny naszego narodu. 

Fanfary i bębny ucichły. Jakiś imto- 
dy ksiądz ma prymicję. Widać wzru- 
szjenie. Nietylko sam akt, lecz i miejsce 
tak dla niego zaszczytne, musi go wzru 
szač, więc odprawia nabożeństwo z 
wyjątkową powagą i pobożnością. 
Kontrastowo do tego wszystkiego 
brzmią niewyrobione, lamentliwe głosy 
dewotek, śpiewających godzinki. 

Po mszy św. obchodzę mury. Wo- 
kół porozstawiane są stacje — olbrzy- 
mie rzeźby w spiżu na podstawach z 
cementu i kamieni polnych. Jest to nie- 
małe dzieło sztuki. Przypominaja mi 
się nasze biedne, obskurne, przez mu- 
rarzy, bez udziału artystów stawiane, 
kapliczki w Kalwarji pod Wilnem. Czu- 
ię to zaniedbanie, tę krzywdę rodzime- 
go miasta i tych tłumów pielgrzymek, 
którym nasi artyści nie dali dotych- 
czas możności iść do Boga również i 
przez piękno, nietylko przez własną 
„dziką” pobożność. A czas, czas już 
na to. Życie się rozwija, a wraz z kul- 
turą i potrzeby estetyczne rosną. Gdy 
tłum nie znajdzie zaspokojenia ich w 
Kalwarji, jeszcze bardziej garnąć się 
zacznie do widowisk niereligijnych, a 
może i przeciwreligijnych i nastąpić 
może rozszczepienie jaźni tłumu na 
dziką pobożność i estetyczną bezboż- 
ność. 

Zwiedzamy skarbiec. Ogromna więk 
szość eksponatów jest schowana i nie- 
dostępna dla zwiedzających, lecz i to, 
co widzimy, olśniewa mnogością złota, 
drogich kamieni i misterną robotą złot- 
niczą. Oprowadza braciszek paulin o 
twarzy fanatycznego ascety. Mówi du- 
żo, lecz gardzi wiedzą świecką, to też 
niewiele od niego się dowiadujemy. 
Wysila się przedewszystkiem na nai 
ki moralne. Nie dopisuje mu talent kra- 
somówczy, więc powtarza raz po raz 
wezwanie, aby na przykładzie poboż- 
ności przodków, której dowodem są 
zbiory jasnogórskie, budować naszą 
teraźniejszość i przyszłość. Wzrusze- 
uie pielgrzymów jest tak wielkie, że 
nikt nie ma za złe braciszkowi jego 

DOWCIP, ORDONÓWNA I | 
GRAMOFON 

Pan Zygmunt. zamożny obywatel ziem- 

ski z pod Ciechanowa, umizgiwał się do*pan 

ny Klary — najposażniejszej dziedziczki w 

okolicy. Wiedząc о specjalnej predylekcji 

bohdanki swego mieszka do nowych płyt | 

gramofonowych, postanowił zaimponować 
iej wspaniałym prezentem. Podczs tedy 

swej ostatniej bytności w Warszawie po- 
prosił kochanego Bajdusia — niezastąpione- 

go przyjaciełża — by mu kupił ostatni szlagier 

Ordonki. 
Dowcipny Bajdus za kilkanaście złotych > 

    
„nagadał” i „naśpiewał” płytę osobiście, po- | 5, 
czem zaniósł ją przyjaciełowi z prowincji 

    

    
mówiąc: 8 

— Masz tu super — hip — hip — prze= й 
bój. Kamień, nie dziewczyna, rzuci ci się 
na głowę po u tyszeniu tego kawałka. Pa- 

miętaj zaprosić 1 nie na wesele 

Uradowany pa. Zygmunt kazał w nie- 

dzielę założyć do bryczki i ruszył całym pę- 

dem do bogatych sąsiadów. 
— A, pan Zygmunt z Warszawki, powi- 

tano go uprzejmie, witamy, witamy. Co tam 
słychać, czy nie zanosi się na zmniejszenie 

podatków? 
Liczne towarzystwo z księdzem probo- 

szczem, rejentem i doktorem na czele, po- 

siliło się odpowiednio przekąskami z wódecz 

ką — pan Zygmunt wręczył uroczyście no- 

wą płytę pannie Kiarze. 

— O Boże! Ordonówna! Cudownie! Jakiż 
pan miły! Zawołało posażne dziewczę, loku- 

   

     
    

  

     

   

   
jąc niezwłocznie płytę pod igłę gramofono- 4 Е 

wą; — cicho moi państwo, słuchajcie! 

Wszyscy w skupieniu zamilkki i ozwały 

się pierwsze słowa... 2 
O zgrozo. co za słowa! Wcale nie Ordo- 

nówna, ale jakiś gruby, męski głos, który 

zaraz na wstępie palnął coś takiego, że mo- 

ciumdzieju.... : 

Babka omal nie zemdlała, panna Klara za 
rumieniła się bardziej, niż przy czytaniu Pi- 

tigrillego. Nawet rządca, były rosyjski ma- 
rynarz — i to zamarł z przerażenia i po- 

dziwu. 

   

  

   

—- Czy to z Madery? zapytał zgorszony 8 

ksiądz. 

Zdezorjentowane, skonsternowane towa- 

rzystwo zamieniło się w słupy soli. 

'wiykrzykiwał istne potoki  dziesięciopiętro- 

wych przekleństw — szkalowanie pamięci 
prababek należało do najłagodniejszych; w 

misternym splocie wymyślań. każda sekunda 

była wyzyskana, każda sylaba... 

Dopiero przytomny sąsiad, znany z bły- 

skawicznych decyzyj skoczył do gramofonu 

" i podniósł igłę. 

Nastrój był ponury. Nieszczęśliwego, Bo- 

gu ducha winnego, pana Zygmunta wylano 
za drzwi nie słuchając wcałe jego wyjaśnień. 

Panna Klara przysięgła, że nie spojrzy nań 

nigdy już w życiu. 

Pan Zygmunt poprzysiągł ze swej stro- 
ny pogruchotać  dowcipnemu  Bajdusiowi. 
kości. K. 

W. JUREWICZ 
były majster firmy 

Paweł Bure 
poleca Г wielki wybór zegarów i bi 
żuterji oraz precyzyjna naprawa 

po cenach zniżonych 

Wilno, A. Mickiewicza 4. 

V AO ONA 

damskie i męskie 
Rowery pierwszorzędnej jakości 

poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, Zawalna 11-a 

Ceny niskie, dogodne warunki wypłaty 
Żądajcie cenników. 

  

  

   
   
      

prymitywnego „krasomówstwa', nato- 
miast wszystkie oczy. z uwielbieniem 
zwracają się w kierunku jego wskazu- 
jącego palca i podziwiają zarównoć? 
blask wewnętrzny eksponatów jak 
i ukrytą treść narodowej i religij- 
nej tradycji. 

Znowu schodzimy z  bastjonów 
przeszłości na ulide nowoczesnego mia- 
sta. Spieszymy na dworzec. Życie też 
się śpieszy. Przeszłość rośnie, — przy- 
szłość maleje. War. 

SKOKI POD OBŁOKI 
Życie skoczyło naprzód w tempie 

iście rewołucyjnem, i oto kobiety zna- 
lazły się w obliczu całkiem nowych 
możliwości na samo wspomnienie któ- 
rvch już drżałyby nasze matki. 

Czy to oznacza, że niewiasta dzi- 
siejsza jest ulepiona z innej glinki, niż 
zeszłe pokolenia? Bynajmniej. Nie wy- 
rzekła się żadnej z prerogatyw daw- 
niejszych, dlatego że zdobyła wiele. no- 

. wych. Czyż ręce niewieście, osławione 
przez poetów, miękkie ręce niewieście 
są przez to mniej miękkie, że potra- 
fia również utrzymać kierownicę auta 
i czyż dlatego, że dopływ benzyny do 

- karburatora nie jest dla nas wiedzą ja- 
kaś tajemniczą, nie będziemy już umia- 
ły, wróciwszy do domu, zabrać się do 

haftu lub merežki? 
"Czy pani, co prowadzi samochód, 

straciła choć szczyptę pudru z buzi, 
choć szczyptę kokieterji. Wprost prze- 
ciwnie! Ale nieo samochód już nam 
dziś chodzi. Laury asów lotniczych pó- 
ty męczyły niewiastę, aż zazdrosna o 
nadobłoczne wyprawy, powiedziała so- 

„bie: Potrafił on, potrafię i ja! — i fru- 
 nęła do góry. 

- W rezultacie mamy już kilka głoś- 
nych nazwisk lotniczek, bijących re- 
kordy niewieście na długość, wysokość 

i czas trwania lotu. 
o Winiired Brown, 

Któż nie słyszał 
która zwyciężyła 

mężczyznę w wyścigu powietrznym do- 
okoła Anglji, o miss Spooner, co 
jęła czwarte 
raidzie awjonetek, o niemieckiej lotni- 
czce Loli Schróter-Forezcau, ustana- 
wiającej rekord niewieści w skoku ze 
spadochronem? A miss Amy John- 
son, która będąc stenotypistką, w prze- 
ciągu kilku tygodni nauczyła się kłe- 
rować samolotem, ma za sobą lot sa- 
modzielny Londyn — Australja, a os- 
tatnio zwiedziła i Polske, lądujac zre- 
sztą dość przymusowo. Wreszcie miss 
Nichołs, rekordzistka na wysokość lo- 
tu, która nota bene uległa w tych 
dniach przykremu wypadkowi. — i t. 
daitd. 

I we Francji zdarzają się niewiasty, 
co sobie przypięły skrzydła i frrr! ma- 
chnęły pod obłoki. Taka naprzykład 
dzielna pani Titayna, która jest jedno 
cześnie dziennikarką, powieściopisar- 
ką i zawołaną sportsmenką, a po- 
święciła się specialnie reportażowi po- 
wietrznemu. Najprzód jako pasażerka 
odbyła mnóstwo lotów po Europie, zaj- 
rzałą i do Gdańska i do Warszawy, — 
zahaczyła i o Afrykę. Po 450 godzinach 
w sumie w powietrzu postanowiła sa- 
ma zostać pilotką — Postanowione — 
zrobione! Pani Titayna lata i pi- 

za- 

młejsce w europejskim * 

Z kolei cały legjon jej przyjaciółek, 
którym zaimponowała jej lenergja, za= 
czął ją zarzucać pytaniami: Jak to się 
robi? Czy to naprawdę tak trudno zo- 
stać pilotką? — Pani Titayna opowie 
działa przygarść wrażeń początkowych 
i myślę, że niejedna „piękna  pani* 
z góry zrezygnowała ze swych snów 
o bujaniu w atmosferze. 

Szeroka publiczność zwykła zwać 
w czambuł imieniem pilota wszystkich 
co latają. Jednakże pomiędzy tem 
co czyni pilot zawodowy, a tem co 
przeciętny amator — właściciel awjo- 
netki — zachodzi ta sama różnica, co 
pomiędzy młodą damą, która ostrož- 
nie i powolutku prowadzi swój 
luksusowy samochód w parku miejskim 
a wyścigowcem, który śmiga jak po- 
cisk w swej maszynie na aerodromie. 

Cóż to szkodzi jednak? Nowocze- 
sna niewiasta nie ma najczęściej pre- 
tensji do tytułu zawodowego pilota. 
Poprostu chde umieć prowadzić samo- 
lot, tak jak umie jeździć konno, kie- 
rować autem lub motorówką, jeździć 
ла nartach i grać w tenisa. 

Chce i już — ale to nie wystarcza. 
Przedewszystkiem należy się przekonać 
czy jest zdolna do pilotowania apara- 
tu. Niema dyplomu lotniczego, bez 
świadectwa lekarskiego. 

A badanie jest dość skomplikowane 
sze, pisze i lata. Błogosławione życie! Oto sala badania wzroku. Z początku 

stan samego oka, potem siła wzroku, 
pole widzenia, wizja stereoskopicz- 
na, ostrość wzroku, widzenie przed- 
miotów w głębokości, widzenie jedno 
czesne obydwojga oczu. Do wszystkie 
go przedziwne aparaty, z każdego 
działu pełno prób. 

Oto jedna z nich: W odległości 
ukazują się trzy malutkie punkty świe- 
tlne, bardzo do siebie zbliżońć. Jakie- 
go koloru jest każdy z nich? — jakie 
jest ich położenie? -— Uwaga! — zmie- 
niły stę. 

Jeśli, o pani, popełniłaś małą pomył 

kę w odcieniu czy szczególe, nie 
nadajesz się na pilota. Nie zauważysz 
bowiem sygnałów  różnokołorowych 
na terenie lądowania. 47 

W drugiej sali oczekuja bardzo nie- 
raz przykre próby badania ucha i 
słuchu. Instrument pewien wydaje ca- 
ły szereg tonów od najostrzejszych do 
najgłębszych. Czy je słyszysz wszyst- 
kie jednakowo? czy też nagle dowia- 
dujesz się ze zdumieniem, że poza pe- 
waą nutą, już dalej słuch twój nie od- 

„. biera żadnego dźwięku? — Pofem dok- 
tór staje w odległości kilku metrów, 
kolejnie z prawej, to z lewej strony — 

i cichym głosem wypowiada prędko 
szereg cyfr, które, musisz powtórzyć 
prawie jednocześnie z nim. 

Doskonale, okazuje się że słuch 
twój jest ostry. Ale czy równie zwy- 

cięsko wyjdziesz z badania przewo- 
dów semicyrkularnych i błędnika, 

tych organów równowagi? Inaczej mó- 
wiąc, czy podlegasz zawrotom głowy 
lub morskiej chorobie? Siadasz па Ю- 
telu, zamykasz oczy... fotel zaczyna 
wirować i koziołkować. Kręci się, kręci, 
nagle zatrzymuje się i już doktór pod- 
stawił ci przed oczy laseczkę, którą 

bada, czy oczy twe mrugają, czy kołu- 
-fv — czy źrenica jest stała, czy błęd- 

na? 

Aha, źle, to oznacza, że przy wyj- 
ściu z korkociągu lub serji loopingów 
nie byłabyś zdolna uniknąć kraksy, 
równowaga twoja nie jest pewna. 

"Teraz z zawiązanemi oczami mu- 

sisz postępować naprzód i cofać się 
bardzo prędko, kilka razy z rzędu « w 
pewnym określonym kierunku. Zdejmu 
jesz opaskę z oczu. Cóż to? Zmieni- 
łaś zupełnie kierunek. Że! To znaczy 
że gdy nie widzisz, — zatracasz dość 
łatwo poczucie kierunku. 

Upokorzona na temat swej własnej 
wartości fizycznej, wchodzisz do na- 
stępnej sali. Badanie odruchów i sy- 
sfiemu nerwowego. Szukanie oznak mo 
żliwej epilepsji. Musisz podpisać oś- 
wiadczenie, żeś nigdy nie podlegała 
epilepsji, ani chronicznemu zapaleniu 
opon mózgowych. Mózg i mlecz pa- 
cierzowy w dobrym stanie? Doskona- 

le. Zobaczymy więc reakcje psycho- 
motoryczne. W 

Z głową zanurzoną w czarną tubę, 
spostrąegasz na dnie światełko, które 
się zapala i gaśnie w regularnych од- 
stępach. Pod ręką masz guzik elek- 
tryczny. Gdy tylko ujrzysz” światło, 
naciskasz guzik. Po-Wyjściu, pokażą 
ci graficzny wyktes twych reakcyj i 
zdumiona bedziesz, że wcale nie sę 
tak regularne, jak to sobie wyóbraża- 
łaś, 5 

To nie koniec. Jeszcze badanie ge- 
neralne: serce, płuca, stan ogólny. 
Przechodzisz do radjografji. Oto ślad 
dawnej ranki. Czy nie reaguje na 
zmiany pogody? Czy nie podlegasz 
skurczom ? 

A cóż tam się dzieje? Jakiś pilot 
sprzecza się z doktorem. Zaręcza, że 
może wznosić się bardzo wysoko, że 
uprawia wszelkłe sporty bez zadysz- 
ki.... Doktór uśmiecha się. — „Dosko* 
nale przyjacielu. Proszę wejść pod 
klosz pneumatyczny. 

Pilot zasiadł pod kloszem pneuma- 
tyczńym. Powietrze rzednie, — глей- 
nie! Niestety! Już na wysokości 2 ty- 
sięcy metrów nieszczęśnik prosi o tlen, 
płuca jego i serce nie wytrzymują te- 
go rozrzedzenia. Ha, będzie , musiał 
szukać sobie innego zajęcia. 

Pociesz się, o pani! Badanie pod 
kloszem pneumatycznym obowiązuje 
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"NA NASZEJ DRODZE 
Numerem dzisiejszym zamykamy rok na 

szej pracy, mijamy jeszcze jeden kamień 
Mmiłowy, na naszej, oby jak najdłuższej i 
raz lepszej, pełniejszej, doskonalszej dro 
ize, mijamy jeszcze jeden słup graniczny, 
aczący lata naszego życia. 

Z każdym rokiem tężeliśmy, nabierali- 
Šmy si, wznosiliśmy się wyżej.. Z wiyży- 

hy trzeciego roku warto spojrzeć na dotych 

Ale na całej tej drodze z łatwością 
ają się zauważyć pewne jednolite kolei- 
w, jednolity. obecnie już mocno wmuro- 

wany w Życie maszej Rzeczypospolitej Aka 
flemickiej, tor. I jeżeli nie jesteśmy powo- 
łani do publicznej samokrytyki, do opinjo- 
wania własnych wysiłków, do okreś'ania 

j i. a odwrotnie, prawdziwą 
jj „Trybuny* bedą 

  

   

Tzeczowe krytyki naszych poczynań, przez 
Czynniki z redakcją niezwiązane, to jednak 

ażermy w obecnym, przeznaczonym do 
lansowania prac momencie, spojrzeć na 

Nasze zdobycze ideologiczne, na nasz doro 
A duchowy, możemy przyjrzeć się Już 
dziś dostatecznie skrystalizowanym proble 
mom ideowym, kierującym naszemi kroka- 
mi. 

We wrzącen, gotującem się, bujnem 
życie nietylko studenterji Uniwersytetu Wi- 

jego, ałe w życiu akademickiem ogól- 
nopolskiem,  niesiemy wszystkim widocz—- 
he, wyraźne sztandary, reprezentujemy wy- 
Taźne ideowe oblicze. 

_'_ Na szarem, niezbyt bogatem w godne 
Wkockania ideały, życiu młodzieży  akade- 
Mickiej rozvaliliśmy nowe ognisko, zdolne 
ogrzać pragnące ciepła, szlachetności, tak- 

zaziemskiego, nadmaterjalne- 

Przy budowaniu światopoglądów pierw- 
Szem:, bo łączącem się z ostatecznym cełem 
Człowieka, bo odnoszącem się do — рга- 
przyczyny wszystkiego, pytaniem, pytaniem, 
na które trzeba koniecznie odpowiedzieć, 
jest nvtanie, dotyczące stosunku do Boga. 

Jesteśmy katofikami. Ale to mato, bo 
 Sześćdziesiąt kilka procent obywateli Pol- 

| ski podaje się za katolików. Myśmy katoli- 
„zm pojęliśmy, zdaje się, głębiej. Uważa- 
| my katolicyzm za tę, najistotniejszą, naj- 
Ważnirjszą, a zarazem _ najwartościowiszą, 
bo pochodzącą od Boga, emanację duszy 
ludzkiej. Z tego punktu widzenia wycho- 
dząc, nie poprzestaliśmy jedynie na pod- 

 kreślaniu wartości katolicyzmu w życiu du- 
Szy, w życii prywatnem, ale propagowali- 

  

    

tatolicyzm powinien mieć wpływ na nasze 
życie publiczne, na życie społeczne akade- 

   
| lako organ akademicki, w  zamieszcza- 

h przez nas artykułach zajmowaliśmy 
S$ jedyme, wyłącznie sprawami akademi- 

|| demi. W obecnem życiu  akademickiem 
| Zupełnie niesłusznie dominującą rolę odgry 
/W2 t zw. polityka akademicka, która w” 
Wies wypadkach jest polityką starszego spo 
leczeństwa. Ta zależność wypływa z faktu 
łączności akademickich organizacyj ideowo- 
Politycznych z partjami. 
__ako czynnik mający określone cele, 
Zajmujemy pewne stanowisko wobec tych 
Zagadnień polityki akademickiej, ale mając 
žnacznie większe ideały, nie podchodzimy 

* „le tej-polityki z drgawkami szowinizmu 
/ Partyjnego. Uważamy nasze obecne stano- 
_Wisko polityczne za słuszne, za najlepsze 

Ww obecnej chwili, ale traktujemy je jedy- 
Nie jako stanowisko ułatwiające osiągnięcie 
innych ideałów, a nie jako nasz najwyż- 
Szy ceł, miezmienny, nienaruszalny, święty. 
Zresztą nasz stosunek do tych kwestyj zo- 
śłał w ramach ogólnych ujęty w  utwo- 

 zynem w dużej mierze przez nas pojęciu, 
„Rzeczypospolitej Akademickiej”. 

Częste posługiwanie się tym terminem 
„Wyterto jego świętość, stworzyło z niego 
Jedynie mało znaczący frazes. 

Ё My jednak nadal propagujemy .„Rzp'tę 
Ak. jako formę społecznego życia młodzie- 
ży akademickiej, zupełnie niezależną od ja- 
| kichkolwiek pozauniwersyteckich czynników, 

4) formę, mająca za jedyny swój cel, jaknaj- 
 Pelniejszy rozwój ideowy tak poszczegól- 
hych studentów, jak  organizacyj i wresz- 
Gie wspólnoty akademickiej. Ale nietylko 
to jest istotą „Rzp. Ak.*, Istotą jej jeszcze 
Są metody tej pracy, metody, oparte na 
wzajemnem zaufaniu, na wzaiemnem uzu- 
pelwaniu się, na idei solidaryzmu. 

    
       

  

    

    
      

   
    

    

  

   

W ten sposób ustosunkowując się do 
Życia akademickiego, staraliśmy się je 
 możfiwie wszechstronnie (zależało to w 
duże; mierze od miejsca, jakiem dyspeno- 
walismy)  odźwierciadlić na naszych  ła- 
Nash. 

\ H Mieliśmv ogromne braki, 
edow, ale jednak mimo 

fakt  waliśmy Się wytrwa!e naprzód. Ten 
4 Pozwala nam jaśniej patrzeć 'w przyszłość. 

| Może, może -— kto wie — rozpoczniemy 
 howy rok pracy w doskonałszej szacie, mo 

Że uda nam się zrealizować zamiar wpro- 
 wadzenia Szeregir nowych działów — (пр. 
kroriki akad. ogólnopolskiej, kroniki dzia - 

 lelności kulturainej Rzp ‚ АК.: (Kwadranse 

robiliśmy dużo 
wszystko posu- 

"tylko pilotów zawodowych, którzy mu 
szą wznosić się na bardzo wielkie wy 

! _ Sokości, i którzy nie znając stopnia 
Swej wytrzymałości, polecieliby w gó 
Tę naprzeciw omdleniu i Śmierci. 
„Toto badanią skończone — Nad- 
chodzi wielka godzina treningu. 

į Mistrz. — instruktor wytłumaczy ci 
 hajprzód na ziemi obchodzenie się z 
aparatem. 

Potem pierwsze łoty: niewolno ci 
tknąć sterów ni manetek, póki ci twój 

: nie da znaku, On sam startu- 
owadza maszynę na wysokość 

300 do 400 metrów i woła: Proszę je- 
Chač! 
| Wtejże chwili w twych rękach. a- 
Parat, tak spokojny dotąd, zaczyna ki 
Wąć się, podrygiwać, nurtuje na dół, 

ina się w górę — istna djabelska 
kolejka! 

В pewnym czasie instruktor znów 
muje stery i momentalnie obłaska 

Viony aparat wyprostowuje się, skręca 
ojnie i grzecznie siada na ziemi. 

Za kilka dni będziesz umiała u- 
6 już linje lotu — t. į. nie bę- 

dziesz targać Się, jak dziki koń, we 
" Węzystkich kierunkach. Będziesz umia- 
ła jąć wiraż według woli na prawe 
lub jewe skrzydło, wreszcie pod bacz 

"Rem okiem twego mistrza, -dojdziesz 
do samodzielnego startu i lądowania. 

deszcze nieco pracy i chwile znie- 
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śmy roglądy, że katolicyzm jest zdolny, że” 
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iezaležna Trybuna Akademicka 
10-ty Tydzień Społeczny w Lublinie 

23 — 30 SIERPNIA” 

"Tygodnie społeczne są dla naszej orga 
nizacji pewną defiladą sił. Tu poznajemy, 

że „Odrodzenie“, to nie zwykła, jakich wie 
le, organizacja akad., lecz że tn coś wię- 
cej: to zwarte kadry młodej, prawdziwie 
katolickiej Polski, kadry, idące га podbój 
jeżeli już nie całego świata, to przynej- 
mniej na podbój całej Polski, Tam si 
konywujemy, że prace nasze nie 
się z ukończeniem Uniwersytetu, lecz, 
idąc w starsze społeczeństwo, musimy 
jeszcze pogłębić i bardziej w samych sohi 
wyrobić. | gdy tak defilują przed nami la- 
ta pracy od r. 1920, to widzimy, że powo- 
li, powoli, zaciera się różnica między  po- 
glądami młodych a starszych, bo coraz to 
więcej nas wchodzi w życie społeczne i nie 
pozostaje tam bezczynnymi. Więc świado- 
mość znaczenia ruchu odrodzeniowego i 
łączności pomiędzy pracownikami to ieden, 
ogromny plus Tygodni. 

A dalej — kaplica Lubelska, kaplica, 
która powoli zaczyna stawać się symbotem 
prawdziwej, społecznej modlitwy. I znowu, 
kto nie był choć raz na Tygodniu, temu 
trudno zrozumieć, że ci sami ludzie, którzy 
przed chwilą prowadzili najbardziej rzeczo 
we dyskusje lub bawili się, jak dzieci, mo 
gą teraz w społecznej, gromadnej modlit- 
wie tak serdecznie, i tak łgłęboko modlić 
się. Przez cały tydzień przystępujemy, tak 
koleżanki, jak i koledzy, do Komunii św. i 
zapada głęboko w serca prawda, że chcąc 
życie swe uczynić  najprawdziwszem i 
rajpełniejszem, trzeba Chrystusa wprowa- 
dzić do duszy nie rez do roku, pod przymu 
sem uroczystości, święta, lecz jaknajczę- 
ściej by On uświęcał każdy nasz czyn i 
by dzień każdy >promieniał łaską. 

Na zebraniach i konferencjach możemy 
się przekonać, że myśl katolicka w Polsce 
stoi wysoko, że wiara znajduje oparcie 

L Lia 

Z Kół Naukowych 
Koło Prawników. Lokal Koła będzie 0- 

twarty przez całe lato, codziennie oprócz 
niedziel i świąt od godz. 13 — 14. W tym- 
że czasie będzie załatwiać wszelkie spra- 
wy sekretarjat Koła, będzie otwarta bibljo- 
teka, czytelnia i agenda sprzedaży skryp- 

tów. 
Skrypta można iównież nabywać drogą 

przesyłki pocztowej po nadesłaniu odpowied 
riej kwoty przez PKO. na nr. 81910. „Ko- 
ło Prawników st. USB“. 

Wszelkich  informacyj I 
djów na Wydz. Pr. i Nauk Społ. udzielać 
będzie dyżurujący członek zarządu w go- 
dzinach podanych wyżej. 

— Koło Połonistów. W miesiącach wa- 
kacyinych lokal Koła wraz z czytelnią i 
biblioteką podręczną będzie otwarty. (godz. 
później zostaną podane) Na kilka tygodni 
przed rozpoczęciem roku akademickiego 
zostanie otwarte przy Kole Polonistów ir- 
formatorjum dla nowowstępujących na Wy 
dział Humanistyczny. 

Z ORGANIZACYJ IDFOWYCH 
„Odrodzenie*. Dnia 22 b. m. w ponie- 

działek odbyła się odrodzeniowa msza Św. 
na intencję wyzdrowienia ks, prałata Ha- 
nusowicza. 

We czwartek 25 b.-m. odbędzie się -w 
mieszkaniu p. Jeleńskiej (Mickiewicza 19) 
o godz. 19-ej zebranie Koła  Kołeżanek z 
ieferatem koł. Wierzbickiej p. t. „Przyjażń 
jako podstawowy stosunek między  kabie- 
tą i mężczyzną”. 

W sobotę 27 bm.ogodz, 15 zebranie za 
rządu w lokalu „Odrodzenia”. 

W poniedziałek 29 b. m. — wycieczka 
„Odrodzenia** do Trok, Godz. 6 m. 30 —- 
msza Św., godz. 7 m. 15 — agapa, godz. 
8 m. 5 — odjazd do Landwarowa.  [edzie 
m” wszysty, zabierając ze sobą * sympaty- 
ków, wikt na cały dzień i najprzedniejszy 
humor. 

Zarząd ''orosi wszystkich członków „Od 
rodzenia” o złożenie przed wyjazdem swych 
adresów wakacvjnych, 

Kol. kol którzy już opuścili 
winni nadesłać adresy swoje pccztą. 

Zarząd wzywa  najgorącej wszystkich 
członków o wzięcie jak najliczniejszego u- 
działu w Tygodniu Społecznym, traktując 
obecność na nim prawie jako obowiązek 
organizacyjny. 

Przewodniczącym Komisji Wakacyjnej 
został kol. Orzeszko — godziny urzędowa 
"ia zostaną podane później. 

ИЛТРЛИНИЕНКРИНЫРИНЯМ ГИГИПИПГОЧИЧМЕЛКЛСИСООЫЛНННИ 

Zzwartki * in.). Może uda się rozszerzyć 
dotychczasowe ramy i zamieszczać artyku- 
ły naukowe. i literackie. Może uda się po- 
zyskac do współpracy szereg organizacyj 
akad, zawiązać stosunki z innemi pozawi- 
leńskiemi pismami akademickiemi..... 

Miljony / projektów, wprawdzie 
wych do zrealizowania, ale narazie tylko 
projektów. Pewną inowacją w prasie a- 
kademickiej będą wakacyjne numery „Try- 
Бипу“, których parę zamierzamy wyd 

Za Redakcję „Trybuny 
Wacław Łapiński. 

   
   

  

   

  

Wilno, 

możli - 

      

chęcenia, w których zdaje się, że wszy 
stkie' postępy djabli wzięli, że nic nie 
umiem, że figa będzie ze mnie, a nie 
lotnik! — i oto nadchodzi wielki dzień 
„wylaszowania“. | 

jesteś sama w aparacie. Twój 
mistrz daje ci ostatnie wskazówki; ko- 
ledzy otaczają cię, współczujący to- 
bie i własnemu losowi. I oni polecą 
za chwilę! 

Motor warczy, proszę jechać! 
Wola naprężona do ostatnich gra- 

nic: byle tylko nic nie zapomnieć z na- 
uczonych rzeczy! Pamiętać o tem, uni- 
kać tamtego! : 

Jesteś sama w powietrzu! Twój a- 
parat słucha cię, jak oswojone zwie- 
rzę, każesz mu nieśmiało wykonać kil 
ka ruchów. Udało się. Zachwycona, ry 
zykujesz wiraż, jeden, drugi. Już cię 
ponosi radość! Ha! Panować nad prze 
strzenią! W dole het małe ludziki, 
wszystkie patrzą w górę! 

Trzeba wracać! Byle nie wylądo- 
wać tałszywie, toby było 'tak upoka- 
izające! Dalej, powoli, aparat spokoj 
nie spływa, dotyka ziemi, toczy się po 
niej -— i już cię otaczają koledzy. 

— No i co? Jakie wrażenia? Jak- 
że było? 

1 kiedyś przyjdzie dzień, gdy sama 
wyruszysz na swą pierwszą daleką 
podróż. Poznasz, co to walka z kap 
tysami pogody, niespodziany  defektwiednio urządzonem miejsdem 

czą życie. 

dotyczących stu 773 

nietylko w uczuciu i woli, 
lekcie. 

W gorących dyskusjach krystalizują się 
pogłądy, prostują sądy. 

A dalej poważne obrady, wesołe šnia- 
dania i obiądy, a wszystko osnute  niewi- 
dzialnym prądem, płynącym z kaplicy, wy- 
twarza jedyne w swoim rodzaju * współ- 

Czujemy się naprawdę jedną wiel- 
ką rodziną, połączoną  ukochaniem współ- 

lecz i w. intel- 

nej idei. Zawiązują się wezły serdecznej 
przyiażm. 

A wreszcie jeszcze jedno — każdy Ty- 
dzień jest jednocześnie przeglądem sit, 
zdaniem sobie sprawy nietylko z tego, co- 
śmy zrobili, ale też i z tego, czegośmy nie 
potrziih dokonać, w czem zawiniliśmy. 

Zwłaszcza ten X, jubiieuszowy Tydzień 
będzie bazdziei niż inny, takiem - wejrze- 
niem nietylko w głorję dokonanych  czy- 
nów, zle i w głąb sumień. A ta jest niezmier 
nie ważne: umieć poznać własne braki i 
postanowić poprawić się z nich za wszel- 
ką cenę. 

I tak możnaby bez końca wyliczać to 
wszystko, co Tydzień Społeczny daje nam, 
odrodzeniowcom. 

I dlatego powinriśmy się starać wszel- 
riemi siłami na Tydzień pojechać. 

Lecz nietylko my, odrodzeniowcy, Ty- 
dzień Społeczny może mieć niezmierne 2га 
czenie dla każdego; przed tymi, którzy 
jeszcze szukają drogi, może otworzyć no- 
we niespodziewane horyzontyą tym, któ- 
izy iuż mają wyraźny cel, pomoże w zna 
lezieniu środków, pokrzepi, gdy sił będzie 
brakować. 

Lublin czeka, — niech nas pojedzie z 
Wilna jaknajwięcej, by z nowym niegasną- 

cym zapałem powrócić po wakacjach do 
pracy. Lublin czeka — poważne, zmusza- 
jące do pracy myślowej referaty, rozjaŚnio- 
ne chwile odpoczynku i cicha, a tak wiele 
w swej ciszy mówiąca kaplica. 

J. Wierzbicka. 

OD REDAKCJI: 
Wobec tego. że dzisiejszy numer jest 

ostatnim w obecnym roku akademickim, 
Redakcja „Trybuny”* życzy wszystkim swa 
im Współpracownikom i Czytelnikom jak- 
najmilszego i najprzyjemniejszego  spędze- 
nia wakacyj. 

Redakcja nosi się z zamiarem 'wiydania 
czasie feryj ietnich kiłku numerów. „Try 

*. Jeżeli więc warunki ułożą się po- 
ie, to będziemy mogli podzielić się 

4 ze sobą naszemi wakacyjnemi prze- 
życiami į spostrzeženiami. 

Redaktor Wactaw Lapiriski. 
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SPORT 
ZNACZENIE JEZIOR  TROCKICH DLA 

: SPORTU WODNEGO 

Dla sportu wodnego stojąca woda jest 
tem, czem dla automobilisty dobra szosa. 

Dobrze jest, jeżeli na rzece mamy rów- 
ny kawałek toru, na którym mogą odbywać 
Się regaty, ale większość rzek naszych dzi- 
waczne zakręca serpentyny, utrudniając w 
ten sposób pracę wioślarzowi, który traci 
metr po metrze i przegrywa bieg. 

Wąskie koryto Wilji nie pozwala na pu- 
szczenie więcej, niż dwóch łodzi. Regaty 
rozpoczynają się więc nudnym szeregiem 
przedbiegów, osada, która trafia do finału, 
sedwie już dyszy zezmęczenia. 

‚ Sam tor na Wilii jest okropny, aż trzy 
zakręty, jeden brzeg dłuższy o dobre 50 mtr., 
a dodajmy do tego zmienny prąd wody i 
stojące pośrodku bezmyślnie zakotwiczone 
pechówki, które rozgraniczają tor lewy od 
prawego, a będziemy mieli obraz męki, na 
jaką jest skazany każdy wioślarz, startujący 
na Wilji. 

„To zmusito nareszcie organizatorów regat 
wioślarskich porzucić częściowo Wilję i za- 
ryzykować zorganizcwanie regat propagan- 
dowych na stojącej wodzie. Wybrano jeziora 
Trockie, na których 5 lipca cdbędzie się 
wietkie święto wioślarstwa polskiego. 

„Nareszcie więc unikniemy tych niedogod- 
ności, Unikniemy szeregu nużących przed- 
biegów, gdyż w Ttrokach tor regatowy da- 
je możność puszczenia odrazu aż sześciu 
obok siebie walczacych łodzi. 

i Bedziemy mogli obserwować całość wal- 
ki na torze od startu do mety. Wioślarz bę- 
dzie miał spokój psychiczny, będzie pewien, 
że nie uderzy nikogo grzbietem, nie naje- 
dzie na „sędziowską” łódź, a przecież wio- 
ślarzowi tak jest potrzebny spokój. 

Wyobraźmy sobie, że na metę w pełnym 
gazie, wpada z różnicą kilku metrów sześć 
rasowych czwórek, że trybuny zapełnione 
tłumem zebranych widzów, witają zwycięz- 
ców. : 

Troki mają przed soba ogrcmną przysz- 
lość , mogą one stać sie poważnym ośrod- 
kiem sportu wodnego, coś w rodzaju Byd- 
uoszczy, lub torów regatowiych na jezio- 
rach Szwajcarji Trokami zairteresować się 
musi cały sport polski. Do tvch już regat na 
5 lipca zgłasza się cały szereg klubów z 
Warszawy, ma przyjechać parę osad z Po- 
znania, Grodna, startuje gremjalnie, a nasze 

kluby wybierają się też spróbcwać  szczę- 
ścia. 

W każdym bądź razie dzień 5 lipca stanie 
się pamiętnym faktem w rozwoju  wioślar- 
stwa. wiłeńskiego, wchodzącegc nową 
fazę swego rozwoju. 

Ta pierwsza, zakrojona na szeroką skalę 
impreza sportowa, będzie częściowo próbą, 
będzie egzaminem organizatorów, zawodni- 
ków i publiczności, 

w 

Zwłok ś.p. Urbanowiczówny nie odnaleziono 
Zwłoki zmarłej tramcznie Ś.p. Jadwigi Urbanowiczówny, która jak to 

podawaliśmy w numerze wczorajszym utonęła w Wilji 
„święte wianków nie odnaleziono. 

podczas zabawy; 

Areszt w związku z morder- 
stwem politycznem 

Swego czasu pisalismv obszernie o morderstwie na tle polityczniem do- 
konanem na osobie niejakiego Margolisa, pełnomocnika listy  komunistycz- 
nej podczas wyborów Obecnie dcwiadujemy się, że z rozporządzenia władz 
hezpieczeństwa aresztow*ny został w, związku z tą sprawą znany policji dzia 
łacz komunistyczny Ejnho:n. 

Starzec ukamienowany przez. zemstę 
Onegdaj w godzinach wieczorowych zosta! ukamienowany 60-letni Antoni Bułyga, 

mieszkaniec w. Chororzercie. Przeprowadzone dochodzenie ustaliło, że prawdopodob- 
nym sprawcą ohydnego mordu jest wielokrotnie karany złodziej Paweł Jurczyk, 
miał dopuścić się tak potworne: zemsty za 

który 
składanie oskarżających zeznań w sądzie 

przez Antoniego Bułyge, zeznań | tore dały podstawę sadowi do wyroku skazującegoj 
* Dalsze śledztwo w toku. 

Tajemnicze morderstwo 
Mieszkaniec wsi Leonowka, gm, hermanowickiej ]. Łagonionok zameldował poli- 

cji, że stryj jego, 85-letni G. Łogonionok, zamieszkały w sąsiedniej wsi Babierszczyzną, 
przed kilku dniami do lasu i do tego czatsu nie powrócił. 

Policjawszczęłaposzt kiwani:. leden z posterunkowych lustrując wyznaczoną so- 
bie część lasu zauważył leżący w krzakach Szpadel, a nieco dalej skopaną niedawnoj 
ziemię. 

Była to świeża mogiła zarinionego. Został on zamordowany, a następnie zakopa- 
ny pod krzakiem. 

W wyniku dalszego dochodzenia aresztowano Emiljana Bonobosa, jako poszła- 
kowane70 o zabójstwo starca. Tło mordu nie zostało wyjaśnione. 

Teść zab ija zięcia 
MYŚLĄC, żE JEST TO BANDYTA. 

W miasteczku Ejszyszki 
przea kilkoma dniami 
Mianowicie, mieszkaniec Ejszyszek Gliński 
Tan, znany awanturnik, wyjechał do Wilna z 
większą kwotą pieniędzy. Do domu wrócił 

wydarzył 

w maszynie, zmęczenie i strach. Wy- 
lądujesz może w polu lub na jeziorze. 

Pewnego dnia wrócisz może do siebie 
z ręką na temblaku, z głową obanda- 
żowaną, ale z dumą w skrcu — jesteś 
lotniczką, o pani! 

I od tego dnia uczujesz niezmie- 
rzony zachwyt dla dzielnych pilotów 
— uczujesz go głębiej, niż szerokie 
masy publiczności, bo sama na włas- 
nej skórze poznałaś te trudności, z ja- 
kich oni kpią sobie, a jakich "ty nie 
potrafiłabyś zwalczyć. 

Ale nietylko o łot dla własnej roz- 
koszy chodzi skizydlatej nłewieście. 

frzypomnijmy sobie, jak to pod- 
czas wojny za granicą pielęgniarki w 
mundurach prowadziły samochody sa- 
nitarne aż do pierwszych linij bojo- 
wych. [I zdarzało się nieraz, że po 
dokonaniu opatrunku i wygodnem u- 
mieszczeniu rannych, przyodziane w 
grube płócienne kombinezony, szły 
myć swoje obłocone w drodze ma- 
szyny. 

Ale nie sztuka toczyć się po ziemi 
— i mniejsza odpowiedzialność: sio- 
stra Czerwonego Krzyża dnią jutrzej- 
szego będzie musiała podołać nowe- 
mu zadaniu. Jakież ogromne 
może oddać lotnictwo w szybkim trans 
porcie rannych z linij na tyły. Male 
aparaty, łatwe w prowadzeniu, z odpo 

leżą- 

zasługi. 

się pijany i zaczął wyprawiać awantury. Teść 
tragiczny wypadek. Glińskiego Kulesza Stanisław, nie poznając 

Glińskiego wśród ciemności nocy, wystrze- 
lit z rewolweru i zabił swego zięcia. - 

  

cem w kabinie, znajdują coraz więcej 
zastosowania — niestety, jeszcze nie 
v nas. > 

Dwie piękne nauki nowych cza- 
sów chirurgja i lotnictwo podały so- 
bie ręce, by ratować cierpiącą ludz- 
kość! I oto obowiązkiem przyszłej 
pielęgniarki będzie umieścić wygod- 
nie rannego w kabinie samolotu, po- 
tem naciągnąć na biały fartuch skórza 
ny kombinezon, biały zawój ukryć 
pod kaskiem lotniczym, wskoczyć na 
iniejsce pilota, ostrożnie, unikaiąc 
wstrząsów, wzbić się w powietrze, 
cdbyć jaknajszybciej lot, naprawdę, 
rzec można, ze śmiercią na wyścigi, 
wylądować równie delikatnie, „po ko 
biecemu* — i po chwili już znaleźć 
się t kabiny rannego, znowu w bia- 
łym fartuchu i zawoju. To się nazy- 
wa sprawność! A dzień jutrzejszy mo 
że jej od nas zażądać! 

A wtedy ktoś sentymentalny mógł- 
by wykrzyknąć w zachwycie: 

— Zaiste, o kobieto, jesteś auten- 
tycznym aniołem. Latasz w powietrzu 
i ratujesz cierpiących! 

Miejmy jednak nadzieję, że ten 
ktoś nie będzie miał tyle złego gustu, 
by m wykrzyknąć na głos. Ale pomy 
śleć tak, pocichu — wolno mu Praw- 
da? El. M. 

KUPAŁOWA NOC 
Czy wiecie, czemu psuły piękne „wod- 

nice" staremu Marcinowi koło młyńskie? 

Nie wiecie, zapewne, tak, jak nie wie- 

dział stary młynarz. 

Wiedział tyłko tyle, że każdej północy 

wypływały ich złociste ciała z zielonej topie- 

1 i póty coś majstrowały koło młyna, pó- 

ki wielkie szczerbate kolisko nie zacinalo 

się z hukiem. 

Aż oto w noc czerwcową, w Janową noc 

pełną czarów i niesamowitych zdarzeń, 

wodnik, mchem porosły, co w jeziorze za- 

mieszkiwał, płynącemu łodzią mlynarzowi 
całą tajemnicę wyświetlił. 

Oto jeden z pali, wbitych w dno jezio- 

ra, pali, które podtrzymywały koło młyna, 

  

wbity był w kołyskę dziecka „wodnic”, а 

te, rozżałone, za krzywdę doznaną, koło 

młyna niszczyły. 

A dalej wiecie, szanowni czyteinicy, co 
się stało? Dobry, stary młynarz, nie chcąc 
krzywdzić małego dzieciątka dziewic wod- 
nych, pal usunął, a „wodnice' więcej koła 

nie psowały. 

Tak bywa przecież w każdej bajce, a 
bajek tych tyle — wiele świetlików w noc 
świętojańską, tyle podań i wierzeń, ile lat 
dziesiątków od pogańszczyzny minęło. 

Mistycyzm nocy i czar ognia, 

Ognia, który . był przyjacielem  człowie- 
ka, zanim stał się jego wrogiem. 

Ciemny bór jodłowy i niebo w zimnych 

tonach, nawet gwiazdy na niebie migotliwie 
Skrzą się w tonach zimno - zielonych. 

A na tem — ciepła, jasna, jarząca się 

i wesoła plama ognia. 
U ognia !udzie. 

Gusła jakieś i misterja w noc Kupały 

odprawiający.... 

Na brzegu ruch — dziewczęta w giez- 

łach ręcznie tkanych, wieńce na wodę z 

prądem puszczają. 

Ciche i skupione, pełne wiary, że wia- 

nek jej dostanie się wybranemu. 

Dawne, bardzo to dawne czasy. 

Dziś.... 

Na drodze leśnej tablica z urzędową 

pieczęcią: „nie palić ognisk, niebezpieczeń- 

stwo pozaru..,*, a więc niema leśnych go- 

dów Kupały, „wodnice* nie niszczą kół młv 

na, bo młyn przymusowo ubezpieczony, 

a staremu Marcinowi coprawda dziad ja- 

kiś nad jeziorem się ukazał... i dostał kijem 

po grzbiecie, bo się okazało, że ryby w je 
ziorze wykradał.., a dziewice... 

A wianki.,. 

Nie! z tem to już jest: zupełnie źle! 

Zleci się zapewne ludzi chmara, do Ber 

nardynki, nad Wilję..., ale z. wiankami to 

będzie źle, bardzo źle. 

Nie popłyną wianuszki..., 

kie drogie. 

Dziewczęta zgóry wiedzą z całą do- 

kładnością, kto schwłyta wianuszek i dob- 

rzeby było wszystko, gdyby, gdyby, nie to, 

że jeszcze ślubu brać nie można, be on 

dopiero na czwartym kursie, a tatuś nie 

odłożył z pensyjki urzędniczej pieniędzy na 

szafę... a bez szafy do sypialnego poko- 

ju to nie można... 

A jednak mimo szarzyzny i mimo cy- 
nicznego blichtru obecnego stulecia dziw- 
nie piękną jest ta najkrótsza w roku noc, 

Nie w mieście, które wszystko  dławi, 
grzechotem kół po skandalicznych naszych 
brukach, i duchotą swej atmosfery, nie tu 

be kwiaty ta- 

  

  

  

„Tygodnik Ilustrowany“ Nr. 25. Numer 
poświęcony autonicbilizmowi, turystyce i 
uzdrowiskom. Obfitość pierwszorzędnych fo- 
tografij, wielobarwne wkładki na kredowym 
papierze, wysuwają ten zeszyt na czoło te- 
go rodzaju wydawnictw. Z  zagadnieniarń 
nowoczesnej turystyki zaznajamia nas prof. 
Adam Wisłocki (Nowoczesna turystyka w 
Polsce). Tenże autor kreśli nam powaby 
Wileńszczyzny, Polesia, Podola, Małopol- 
ski Wschodniej, Niezmiernie zajmującą cha- 
rakterystykę taternictwa daje ]. A. Szczej 
ski („Walka ze skałą”). Literaturę reprezer- 
tują: St. Strumph, Wojtkiewicz (Serce pol- 
skiego wybrzeża”), Jarosław Janowski („Na 
n.ierzei helskiej"*), Marjan Reczko („Wyścig 
o szczęście”) i Alfons Dzięciołowski („Balla 
da o szoferze Matysie"). Duży snop światła 
na stosunki w międzynarodowym automobi- 
lizmie rzuca artykuł M. Krynickiego p. t. 
„Pieniądz w sporcie samochodcwym*. Feije- 
ton Jarosława Janowskiego „Kawalerowie 
kierownicy to ciekawa impresja na tle wy- 
ścigu na ulicach Lwowa. O rozkoszach wod- 
nej włóczęgi kajakiem mówi nam fachowiec 
w tej dziedzinie A. Heinrich („Na rzekach i 
jeziorach*). O rozkoszach motocykła i jege 
rozwoju w Polsce i zagranica — bezimienny 
autor. Interesujące uwagi aktualne na temat 
ruchu samochodowego w mieście i na szo- 
sach, oraz karykatura p, F. Dangla — cto 
dalsze pozycje tego numeru. 

| oc ишчЕиОсУНЛЫЕКЗОВЧИЧЕЛЩЛИЕЧНЦНИТ 15357 
vwegc zachodu, w świergocie ptaków, do 
snu się kładących, posiada jakby ciszę 

wielkiej jakiejś tajemnicy. 

Spójrzcie na wschodzie ukazała 
blado-srebrna tafla księżyca, zasze'eściło 

co$ w leśnem podszyciu i cicho z glebi Ia- 

sów wypływa zmrok. 

Oto zawirował świetlik nam przed о- 

czyma, jeden, drugi, dziesiąty — cała ich 

chmara, unosi się w powietrzu, przesycc- 

nem zapachem bagien i parzelisk.... 

Człowiek wtedy mimowołj zaczyna mó- 
wić ciszej, jakby  zalękniony, jakgdyby w 

cczekiwaniu cudu... 

—* Czemu masz ręce takie gorące? 
— Boisz się? 

— Nie. 

—A co? 
— Dobrze mi... 

Bezsensowne — a tak kochane i nieza- 
pomniane nigdy rozmowy — w noc Janka- 
wią, g S 
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W Kupałową noc zakwita ziele papro 
ci, co skarbu strzeże. — Nikt go nie widział 
— bo nikt skarby nie odnalazł, 

W bajce tylko mata, biedna, w  les's 
zbłąkana sierotka skarb taki odnalazła i ze 

skarbem biegnąc ku ludziom, w rojstach m- 

tonęła. 

Głupiutkie małe dziewczę z bajki, za- 

chtys veto się szczęściem, nabrało złota pel 

ne garście, zamiast do świtu poczekac i 

wozem ubitemi ścieżkami po skarb do ia- › 

su przybyć. 2 

Mój Boże — jak inaczejby sobie poi4- 
dził w tym wypadku dom bankowy „Bu- 
rimowicz“ ! 

Ale cyt.... 

Coś poriszyło wiotki liść paproci i za: 
szeleściło po trawie..... 

  

— na wsi. To krasnol... albo jaszczurka.. 
Wieczór Janowej wigiljj w purpurze F. Dangel. 

RSD INNSTIAPNTASTSS   

KRONIKA 
W.s. g. 2 m, 43 

Adalberta 
juto 

Jana P. 

2.4. 2-6 

  

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METE- 
QROLOGII U. S.'B. W WILNIE 
|. Z dnia 24 czerwca 1931 r. 

Ciśnienie średnie 761 

"Temperatura średnia --16 

Temperatura najwyższa --22 

Temperatura najniższa Ą-4 

Opad w mm. 0,7 
Wiatr zmienny 

Tendencja — wzrost potem spadek 
Uwagi: pogodnie potem pochmurno 

  

URZĘDOWA 

— Wyjazd Pana Wojewody. P. Wojewo 
da Beczkowicz dziś we czwartek nie będzie 
przyjmować interesantów z powodu wy- 
jazdu w sprawach służbowych do Warsza- 
wy P. Wojewodę, w czasie jego nieobec- 
ności, zastępować będzie p. wicewojewoda 
Kirtiklis. 

W dniu wczorajszym p. Wojewoda kon 
tvnuował składanie wizyt oficjalnych. 

— Renty inwalidzkie. Najwyższy trybu- 
rał administracyjny wydał orzeczenie w 
sprawie renty dla wdów po inwalidach wo 
jennych. 

ie wykonawcze do ustawy 
inwalidzkiej ustaliło, że wdowa ‘ро inwa- 
lidzie, która zajmuje się wychowaniem przy 
najmniej dwojga swoich dzieci, otrzymuje 
50 proc. renty inwalidzkiej, wdowa zaś, po 
siadająca jedno dziecko -— 30 proc. 

Najwyższy trybunał administracyjny ш- 
chylił orzeczenie, wydane na zasadzie tego 
rozporządzenia, jako niezgodne z ustawą, 

uznające, że renta w wysokości 50 — ргос. 
służy również wdowom po inwalidach, wy 
chowujących jedno dziecko, 

MIEJSKA 
, — Translokacja referatu dowodów 0s0- 

bistych, Dowiadujemy się, że referat dowe- 
dów osobistych Magistratu przeniesiony zo 
stanie na ul. Końską 1 i mieścić się będzie 
przy wydziale ruchu i ewidencji ludności m. 
Wilna. 

— Podatek wojskowy. Rada ministrów 
opracowała projekt rozporządzenia o wyso- 
kości i sposobie poboru podatku wojskowe- 
go, oraz jego podziału między państwo a 
śminy 

Projekt ten przewiduje, że zwolnieni w 
części, 'ub całkowicie od służby wojskowej, 
płacić będą podatek wojskowy na rzecz 
państwa w formie dodatku do podatku do 
chodewego w wysokości 10 lub 20 proc., 
zależnie od tego, czy są niezdołni całkowi- 
cie dc służby wojskowej, czy też tylko do 
służby z bronią. Nie podlegający podatkowi 
dochodowemu płacić będą podatek wojsko- 
wy na rzecz gmin w wysokości 10 lub 15 
zł. rocznie. 3 

— Szoferzy proszą o interwencję p. Czy- 
ża. Związek pracowników samochodowych, 
zwrócił się do szefa sekcii technicznej z 
prośbą o zwołanie wspó!nej konferencji mię- 
a przedstawicielami związku i firmy „Ar- 
on“ 

Na konferencji mają być omówione wa- 
runki pracy, przeszkolenia i opłaty przyszłych 
kandydatów, którzy w przyszłości, będą za- 
trudnieni przy komunikacji miejskiej. 

— Jeszcze narady w sprawie „Arbonu“. 
Wczoraj odbyło się w Magistracie posiedze 

(dalszy ciąg kroniki na stronie 4-ej) 

U nerwowo chorych i cierpiących psy- 
chicznie, iagodnie działająca  naturtalna wo 

da gorzka „Franciszka - Józefa” przyczynia 
się do dobrego trawienia, daje im  spokoj- 
ny. wolny od ciężkich myśli sen, Żądać w 

aptekach, 
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nie z udzialem przewodniczących sekcyj: 
technicznej, finansowej i prawnej dla dosta 
tecznego skonkretyzowania tekstu umowy 
Magistratu z „Arbonem“. 

Podpisanie umowy nastąpić ma jeszcze 
w b. tygodniu. 

— śŚpieszcie składać ankiety. W  dniu 
26 b. m. upływa ostatni termin składania 
przez właścicieli nieruchomości ankiet roze 
Słanych w związku z realizacją nowej usta- 
wy meldunkowej. 

k Po tym terminie winni  niezastosowa- 
nia się do tego rozporządzenia będą kara- 
ni grzywną. 

— Prośba brukarzy, Nowozorganizowauy 
Zwiazek Brukarzy zwrócił się do Magistratu 
z prośbą o zatrudrienie brukarzy  fachow- 
ców, którzy są członkami związku. Ponie- 
waż u brukarzy niema cechu, przeto kwali- 
fikacja robotników będzie się opierała na 
próbnej pracy poszczególnych osób. 

Prośba ta została przez Magistrat przy- 
jęta do wiadomości. . 

WOJSKOWA 
— W dniu 25 lipca 1931 r. t. j. w dniu 

Święta pułku 13 ułanów wileńskich, odbę 
dzie się uroczyste otwarcie i poświęcenie 
Muzeum Historycznego pułku. Tą drogą 
prosimy wszystkich, którym drogie są dzie 
je i historja pułku ułanów Wileńskich, by 
zechcieli przekazać na ręce majora Stetkie 
wicza Oskara —13 pułk ułanów Wileńskich 
w Nowo-Wilejce — posiadane pamiątki, 
związane z pułkiem, jak to: fotografje, u- 
biory, broń, rozkazy, notatki etc, 

AKADEMICKA 
— Zamknięcie Ogniska Akademickiego. 

Z dniem 25 b. m, Ognisko Akademickie 
przy ul. Wielkiej 24 zostaje zamknięte na 
gi wakacyj t. jį. do dnia l-go paždzierni- 
8 520. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Posiedzenie Wileńskiego Oddziału Pol 

skiego Towarzystwa Psychjatrycznego od- 
kędzie się w piątek dn. 26 czerwca r. b. 
© godz. 12-tej w południe w Klinice Neuro 
logicznej USB. z następującym porządkiem 
obrad: 

1) Dr, N. Baniewicz i dr. Genzel: de- 
monstracja chorych. ы 

2) Doc. dr. | Hurynowicz: O badaniach 
chronaksją stopnia porażenia nerwów obwo 
dowych. 

3) Dr |, Borysowicz: 
metodą V. Minora. $ 

'-— Z T-wa Eugenicznego (Walki ze zwy 
rodareniem rasy), 25 czerwca w lokalu Po 
radni Eugentcznej (ul. Želigowskiego 4) dr. 
Kosiński wyglosi odczyt na temat: „Biolo- 
giczne podstawy higjeny indywidualnej". 

©” Początek o godz. 5 m. 30. Wstęp wol- 
ny. 

Wyniki badania 

Е TEATR I MUZYKA 
— Teatr miejski w „Lutni* _ Dzisiejszy 

występ chóru Dana, Dziś o godz. 8 m. 30 
w. występ znakomitego chóru reweller- 
sów Dana w bogatym programie, złożo-- 
nym z pieśni hawajskich, hiszpańskich, gó 
sałskich, oraz najnowszych przebojów z te 
atrow stolicy, Niemałą atrakcją wieczoru 
hędzie niewątpliwie udział Nusi Nobisówny, 
uroczej artystki teatru „Qui pro quo", zna- 
komitego piešniarza, M. Fogg“a, oraz cyt- 
rzysty - wirtuoza W. Żywolewskiego. 

: — Teatr Letni. Ostatnie przedstawienia 
|. „Szalonej okazji'. Doskonała krotochwila Z. 
__ Geyera „Szalona okazja” ukaże się jeszcze 

dzis, oraz jutro, poczem ustąpi miejsca naj 
bliższej premjerze, Pełna humoru treść, 
arcyzabawne sytuacje, Świetna reżyserja 
K. Wyrwicza oraz koncertowa gra zespołu 

_ stawiaja widowisko to w rzędzie najmil 
szych w tym sezonie. Melodyjne piosenki w 

_- wykonaniu Z. Niwińskiej dodają sztuce 
wiele. uroku. 

— Sobotnia premjera w „Lutni“. W nad 
chodzącą sobotę, dnia 27 b. m, odbędzie 

się w teatrze „Łutnia” premjera jednej z 
° najlepszych sztuk doby obecnej. Będzie nią 

pełna humoru krotochwila W. Rapackiego 
„Cichy wspólnik”, Nowość tę wyreżyseru- 

_" ie K. Wirwicz, ' odtwarzając jednocześnie 
kapitalną rolę Genia  Molińskiego. Partne- 
rami jego będą: Sawicka, Zelwerowiczów- 
na, oraz Balcerzak, W akcie trzecim u- 
słyszymy piękną piosenkę w wykonaniu 
S, Sawickiej, 

(>, — „Ludzie w hotelu* w teatrze Letnim. 
"W sobotę dnia 27 b. m. odbędzie się w 

teatrze Letnim  premjera głośnej sztuki 
_ Vicki Baum „Ludzie w hotelu". Sensacyjna 
nowość tę reżyseruje R, Wasilewski. który 
jednocześnie objął jedną z ról głównych. 
W pozostałych rolach 'ujrzymy cały niemal 
zespół teatrów miejskich z Eichlerówną, Ni 

__ wińską,  Ciecierskim,  Jaśkiewiczem oraz 
'_ Kreczmarem w rolach głównych. 

Błyskotliwa akcja przedstawia w skró- 
_ tach dramatycznych życie wielkiego hotelu, 

— z całą galerją barwnych typów wielkomiej- 
skich. 

— Koncert popularny w ogrodzie po- 
bernadyńskim. |utro w muszli koncertowej 
cdbędzie się kolejny koncert popularny or 
kiestry wojskowej z występami artystów te 
atrów miejskich. 

        

  
  

      

NASI NAJMŁODSI 
LITERACI 

 Poświęcam klasie I gimnazjum imienia 
bo Joachimą Lelewela, 

i (Dokanczenie) 
5 „Łopatą uderzyła o coś twardego. 

Zaczęliśmy kopać w tem miejscu. By- 
ła to sztaba złota! Poszliśmy prędko 

db sklepu z bronią palną i wymienili- 
_ smtv sztabę na 10 karabinów, dziesięć 
_ rewo!werów, 10 pasów z kulami rewol 

werowemi, -10 pasów z kulami kara- 
_binowemi, 10 szabel, 10 noży, 10 - 
net, parę binokli, jeden namiot, 10 par 
butów z cholewami, 10 kapeluszy 
słomkowych z białą kokardą, kapelusz 
"słomkowy z kolorową kokardą i ko- 
„ciołek. Chłopcy obrali mnie wodzem— 
pisze entuzjasta. Włożyłem kapelusz 

"z kolorową kokardą i binokle....* 
Odcinek 4 kol. 

Pani przygryza wargi i szeptem 
wyraża pomysłowłemu autorowi swoje 

_ powątpiewania co do możliwości ku- 
ienia w sklepie z „bronią palną” słom 
kad kapeluszy i kociołka, tle autor 
bagatelizuje tę sprawę, zajęty spraw- 
dzaniem reszty. Wydano mu bowiem 
45.000 zł., reszty! 

" Zmiażdżona tą obfitiścią dóbr do- 
cezsnych nauczycielka, która sama 

migdy nie widziała razem tysiąca zło- 
tych. cicho posuwa się dalej. Wijelu 
uczniów dojechało już do celu podróży. 

_ Niektórzy właśnie szukają noclegu. 
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Ę Walerjan Charkiewicz 
Zmierzch Unji Kościelnej na Litwie 
1 Blałorusi—szkice historyczne zł. 6.— 
Piacyd Jankowski (Jolin of Dycalp) — 

życie i twórczość . —. zł. 10.— 
Bez steru | busoli (Sylwetka 

x prof. Michała Bobrowskiego) 2.— 

Ostatnie lata Alumnatu Pa: 
plesklego w Wlinie . 0.60 

„Żyrowice—łask krynice . _ 0.50 
Plerwsze trudy | walki wi- 

leńskich kolejarzy . „ 0.80 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Heljos — Kobieta, która się Śmieje, 
Hollywood — Owoc zakazany. 
Stylowy -- Pieśń żywiołów. 
Casino — Dynamit. 
Kino Miejskie — Kapitańska córka. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
Kłótnia na tle zabronie- 

nia przepędzania krów przez 
podwórze. Pomiędzy gospodarzami za- 
ścianka Ozierniki Il Bazylim Czerniakowskim 
a Józefem Siewickim powstała kłótnia na 
tle zabronienia przepędzania krów przez po- 
podwórze. 

W trakcie kłótni Siewicki schwycił drąg 
i zadał nim szereg ciosów Czerniawskiemu. 
Pobity zniarł przed przybyciem lekarza, Za- 
bójcę aresztowano 

— Tragiczna śmierć dziec- 
ka. Na szlaku Grodno - Wilno między Ej- 
szyszkami a Jurzdzyką poniósł nagle kon, 
spłoszony przez przejeżdżający autobus. Pod 
wóz dostała się 6-letnia dziewczynka Eli- 
lja Narkiewiczówna, która niezdążyła na 
czas zejść z szosy i poniosła śmierć. 

— Śmiertelny wynik bójki. 
Oneedaj we wsi Bielowce, gminy bielickiej 
dwai gospodarze tej wsi Franiuk Michał i 
Kucuła Stanisław wszczęli z nieustalonych 
dotąd przyczyn bójkę, która zakończyła się 
tragicznie, gdyż ofiarą jej padł Franiuk Mi- 
chał, ugodzony śmiertelnie nożem w okolicę 
Serca przez Kucułę, Zabójcę aresztowano i 
oddano do dyspozycji władz sądowych. 

— Nieostrožny szofer. Chorościak Wik- 
tor (Stalowa 12), prowadzac taksówkę nr. 
3803“, najechał przy zbiegu Mickiewicza i 
Tatarskiej na jadacego rowerem Marcinkie- 
wicza Alfonsa (Hołendernia 2). Marcinkie- 
wicz doznał ogólnego potłuczenia ciała. 

— Podejrzany napad. Do po- 
sterunku P.P. w Leśnej, zgłosił się Karocień 
Michał i zameldował, że na drodze wiodącej 
wzdłuż toru kolejowego z majątku Paulino- 
wo do Leśnej, podczas gdy wiózł towar fur- 
manka dla Icka Droznera właściciela sklepi- 
ku we wsi Wólce, gminy dobromyskiej, na- 
padło na niego 4 bandytów. Jeden z bandy- 
tów, uzbrojony w nóż, pod groźbą zamordo- 
wania, wyprowadził Karacienia w gęstwinę 
lasu. Pozostali zaś bandyci mieli rzekomo 
zrabować towar wraz z koniem i wozem. 

Po ucieczce bandytów, wystraszony Ka- 
racień przywlókł się do posterunku w Leś- 
nei tutaj podniósł alarm. Z okoliczności, ja- 
kie towarzyszyły wyżej opisanemu wypad- 
kowi wynika, że napad prawdopodobnie był 
symułowaay przez jego wspólników. Widocz 
nie Karacień chcąc odwrócić od siebie słu- 
szne podejrzenie, złożył zameldowanie o na- 
padzie, W czasie dochodzenia ustalono, że 
koń Karaciena znalazł się w lesie byteńskim. 
Pozatem policja wpadła na trop wozu. 

Do czasu wyświetlenia sprawy, Karacie- 
na przytrzymano. 

— Drobne kradzieże. Z „dziedzińca domu 
Nr. 12 przy ul. Ostrobramskiej na szkodę 
Kowreckiej Wleroniki, zam. w m, Krewo 
pow. Oszmiańskiego, skradziono artykuły 
spożywcze i serwetę wyrobu domowego, 
łącznej wartości 20 zł. Sprawiczynię kradzie- 
ży Żukowską józeię (Zawalna 22) zatrzy- 
mano. Skradzionych przedmiotów nie odna- 
leziono. 

Ajzenkop Chonon (Zawalna 66) skradł 
kurę u Gudzinowicz Marji (Jeziorna 8). Aj- 
zenkopa zatrzymano ze skradzioną kurą. 

Minskier Izaak (Kijowska 4) zameldował, 
iż nieznani sprawcy skradii z jego mieszka- 
nia garderoby damskiej i męskiej na 2 tys. 
zł, Meldujący wyskoczył przez okno po spo- 
strzeżeniu kradzieży i pogonił za uciekający- 
mi sprawcami, którzy skradzioną garderobę 
porzucili, 

=———— 2 
TWOJE. DZIECI UCZĄ SIĘ 
W OJCZYSTYM JĘZYKU, CZYŚ 
POMYŚLAŁ O TRAGEDJI MA- 
TEK, KTÓRYM OBCA SZKOŁA 
WYKRADA DUSZĘ DZIECKA? 
Złóż grosz na, Fumdusz Polskiego 
Szkolnictwa za; “na konto 
P. K. O. 21805, Komitetu Obcho- 
du 25-1ecia Walki o Szkołę Polską 

Okazuje się, żet trudno o to w tych 
obcych krajach. 

— „Musiałem jechać do „„iotelu“ 

wzdycha Kondratowicz, a Kłociński z 
kolegą po wylądowaniu w Afryce zna- 
leźli. po długich poszukiwaniach mie- 
szkanie u... wdowy! Kupili zaraz parę 
krzeseł i stół, bo widocznie „wdowa 
tych rzeczy nie posiadała. Miała zato 
osiemnastoletniego Syna, który na 
ich widok niewiadomo dlaczego jęknął 
i zaksztusił się, ale wdowa uspokoiła 
go zapewnieniem, że to są uczniowie, 
którzy będą tu mieszkali na stancji. 

Nie wszystkim z wylądowaniem po- 
szło tak gładko. Naprzykład odważny 
Brodowski tak pisze: 

„Zarzuciliśmy kotwicę w jakimś 
„Zakanurku'* (tak!) Indyj Wschodnich 
Wysiadamy! rozległ się głos Jarzyń- 
skiego. Raptem tysiąc strzał utkwiło 
z iurkotem w przednim maszcie. Byli 
to Indjanie“. 

Biednemu Sławkowi pomieszała się 
w głowie geografja, ale mimo to nie 
stracił odwagi i powitał wrogów karta- 
czami. Bitwa była zażarta. - Nieprzyja- 
ciel zostawił dwunastu zabitych i pię- 
ciu rannych. Ranni tak jęczeli, że że- 
glarze zmiękli i wzięli ich na pokład. 
Dwóch przewróciło strasznie oczyma: 
i umarło. Doświadczeni podróżni owi- 
nęli ich w prześcieradła, obciążyli kulą 
u nogi i rzuchi w morze. Popsuło im 

to humory i wkrótce odjechali do 
Wilna. ^ 

Inni zaraz na brzegu trafili na za- 

SŁU W w 

RADJO WILEŃSKIE 

CZWARTEK, DNIA 25 CZERWCA 

11,58: Czas 
12.05 — 13,10: Muzyka popularna (pły- 

ty). 
12.10: Komunikat meteorologiczny z War    
16.40 — 16.5 * Program dzienny. 
16.45 — 16,50: Komunikat dla żeglugi z 

Warszawy. . 
16.50 — 17,10: „Początek wojny 1914 

roku na ziemiach polskich“ — odczyt z 
Warszawy wygłosi dr. M. Sokolniki. 

1710 — 17,35: Utwory Griega (płyty) 
17,35 — 18.00: „Teatr Wyspiański i 

teatr przyszłości* — odczyt ze Lwowa wy- 
głosi dyr. L, Schiller. 

18,00 -- 184 0: Koncert oopoludniowy w 
wykonaniu orkiestry  salonowej pod dyr. 
Ignacego Stołowa. 

      18,3; Transmisja drugiej czę- 
ści koncertu solistów z Warszawy. 

19,00 — 19.20: „Skrzynka pocztowa nr. 
155“ — listy radjosłuchaczów omówi Witold 
Hulewicz dyrektor programowy  Radjosta 
cji Wileńskiej. 

13,20 —- 19,35: Komunikat Akad. Koła 
Misyjnego, 

19.35 — 19,50: „Wariinki przyjęcia do 
Korpusu Kadetów* — pogadankę wygłosi 
kpt. Lubich. 

19,50 — 19,55: Program na piątek. 
19,55 — 20.15: Komunikaty z Warsza- 

wy. 
20.15 — 21.30: Muzyka lekka z Warsza- 

wy. 
21,30 — 22,15: Audycja literacka „Haj- 

że na Soplicę!“ fragment z „Pana Ta- 
deusza* Adama Mickiewicza, zradjofonizo- 
warny przez Witolda Hulewicza. Kužyserja 
Haliny Hohendlingerówny . Transmisja na 
wszystkie stacje. 

22,15 — 22,30: Komunikaty z Warsza- 

wy. 
22,30 — 23.00: Koncert z Katowic. 
23,00 — 24.00: Muzyka lekka i tanecz 

na z Warszawy. 

    

DEUEI wa 
JAGIELLOŃSKA i. 
VAIKUI TAGATAAILAI! D

N
A
 

Fabryka i skład mebii 

W. Wilenkin i S-ka 
Spółka z ogr. odp. 

Wlino, ul. Tatarska 20, dom własny, 
Istnieje od 1843. 

Jadalnie, sypialnie, salony, gabinety, 
łóżka niklowane i angielskie, kreden: 
zy, stoły, szaty, biurka, krzesła dębo- 
we it. p. Dogodne warunki i na rsty, 

  

p SNS WE 
Pigułki przeczyszczające 

ze Sfinksem 
wyrobu apteki W. BOROWSKIEGO 
w WARSZAWIE, Al. Jerozolimskie 59, 
stanowią idealny środek przeczyszcza- 

jący i regulujący trawienie, 

Sprzedaż wszędzie. 

  

KINO 
MIEJSKIE 
SALA MIEJSKA 
Ostrobramska 5 

? 
W 

się akcja 

Od dnia 23 do 25 czerwca 1931 roku włącznie będą wyswietlane filmy: A 

 KABITAŃSKA CÓRKA 
rolach głównych Ks. Oboleńska i Smirnow. Zdjęś dokonano w Rosji w miejscowościach, w których toczy 

Nsd program: 1) „Tygodnik Eclair Nr. 47* w 1 akcie. 3 

Dramat w 8 aktach, 
według A. Puszkina. 

2) „Magik* komedja w 1 akcie. 
Kasa czynna od godz. 5 m. 30. Początek szansów od godz. 6-ej w. Następny program: „Oddajcie mi dziecke*. 
  

Dźwiękowy 

RSC TLS Zofji Batyckiej 
„HELIOS“ 
ul. WILEŃSKA 38. : 

Те!. 926. Ceny znižone: 

Premjera! Film mėwiony po po POLSKU! 

Nad program: Dodatki dźwiękowe. 

w najnowszem arcydziele 
„Paramountu* 

w pozost, rol: Al. Żabczyński, K. Akwiczówna, 
Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.30. 

Na 1-szy seans Balkon 50 gr. Parter 80 gi. Na pozostałe seansy Balkon 60 gr. Parter od 1 2& 

Najwspanialszy tryumf b. Miss Polonji 

Kobieta, która się Śmieje 
w. Blegański i inni 

  

  

Dźwiękowe kino 

„HOLLYWOOD: 
Mickiewicza 22. 

tel, 15-28 jest odžwierciedleniem 
Paramount'u.   

wstrząsająca i wzruszająca trag. 

przeżyć tysięcy dziewcząt. 
Na 1-szy seans ceny zniżone. 

Dziś! Słynna i okrzyczana CJANKALI przerobiona na wspaniałe arcydzieło 

OWOC ZAKAZANY nieuświadomionych rnłodocianych kochanków: 
W rol. gł. szesnastoletnia Albertini Tamara, dwudziestoletni Roland Vi 

oraz Ina Elben. Film ten jest najbardziej drastyczaym i często spotykanem wydarzeniem 1 
Nad program: Koinedja rysunkowa i Tygodnik dźwięśo 

Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.30. 

XX wieku. Film tem 

  

OŻWIĘKOWE KIRO 

C8/INS 
SHIELKA 47. tel. 15-41 

režyserji znakomitego 
Cecil de Milles 

Początek seansėw o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 

DŹiŚ! Przebój dźwiękowy! 

BYNA 
Porywający dramat życiowy! 0) 

W rol. gł. Julja Faye, 4 RIT Conrad Nagel. 
Nad program: Wszechświatowy dodatek dźwiękowy „Foxa*. 

  

OSTATNIE OGŁOSZENIE przyjmujemy 

„Polska Komunikacja" jest 

„Polską Komunikację" 

Kto zamawia: 

Ten otrzymuje 
bezwzględnie: 

nie szarady. 

nu, otrzyma każdy zamówioną grę „Polska 
rozwiązania szarady 

ŁAMIGŁÓWKA ZGLOSKOWA: 

а - ak-au-błoń-by-ce-cho-ciel-ciel- 

cu-czy-giel - ig - ja-ka-kier-ko-kra- 

krę-ku-lam-ła-łek-mar-na-nia-nioł- 

0-0 -pa-piec-przed-ser-sta-stwo- 

sza - tel - tor - tor - two-t -t-wa-wi- 

wiec. 

  

Albertyńska Fabryka Papieru i Tektury 
Spółka Akcyjna w Albertynie 

ma zaszczyt zawiadomić p. p. Akcjonar- 
juszów, że w dniu 4 lipca, 1931 r. o 
gadz. 4-tej po południu w pierwszym ter- 
minie, a w razie niedojścia zebrania do 
skutku w tym samym dniu o godz. 5-ej pp. 
w drugim terminie, odbędzie się w Alber- 
tynie, w biurze Zarządu Spółki, Zwy- 
czajne Walne Zgromadzenie Akcjanariu- 
szów Spółki z następującym porzadkien: 
dziennym: S 

1) Wybór przewodniczącego; 
2) Sprawozdanie Zarządu o stanie in 

teresów Spółki i działalności jej w r. 1930, 
3) Rozpatrzenie i zatwierdzenie  bilan- 

su Spółki za rok 1930 i udzielenie Zarzą- 
dowi absolutorjum; 

4) Podwyższenie kapitału akcyjnego 
Spółki; 

5) Ustalenie budżetu i planu działań n 
Tr. SEZ; h 

5) Wybór członków Zarządu w 
art. 9 Statutu Spółki; 

7} Wybór jednego członka Rady Nad- 
zorczej w myśl art. 12 Statutu Spółki. 

8) Umowa z Zarządem Dóbt Albertyn 
w sprawie turbiny, 

myśl   
sadzki tubylców, co ich narażało na 
Straszne kłopoty i jeszcze straszniejsze 
błędy ortograficzne. Znużony walką i 
trudnościami życia na obczyźnie Tru- 
szowski kapitulował. 

„Przywiązali mię do pala i wyli. 
Potem rzucali tomahawkami bardzo 
celnie. I zabili. A wódz ich zjadł mo- 
je serce, ba byłem mężny!” 

Wszyscy w kłasie mówili potem, 
że to jest „strasznie dobrze” napisa- 
ne, ale niewdzięczna pani krzywiła się 
że Truszowski nie przestrzegał zasad 
prawdopodobieństwa. 

Rozsądniejsi, korzystając ze spos0- 
bności, pozabijałi niezliczoną ilość 
lwów i tygrysów, a co się najeździli 
na słoniach, to oni tylko sami mogą 
powiedzieć. Nie chciało się im wracać 
do Wilna*i szkoły. Ale los zmuszał... 

—- Zdzieraliśmy właśnie skórę ze 
wspaniałego lwa — pisze jeden. Aż 
tu leci zdyszany Hindus i macha de- 
peszą. Przeczytałem, co tam napi- 
sano. „Wracaj do domu. Za tydzień 
rozpoczynają się jekcje'... Ach, jak 
było smutno! Nawet Hindusi płakali. 
Bo kupiłem im zegarki”. 

Chodząc tak między ławkami na- 
uczycielka zauważyła, że w wypraco- 
waniach daje się odczuć zbliżenie pory 
śniadaniowej. Uczniowie stanowczo 
zbyt wiele poświęcali czasu na malo- 
wnicze opisywanie swoich posiłków 
w obcych krajach. 

—- Zjadłem 100 bananów —zwie- 
rza się Kondratowski i zrobiło mi się 

  

WIELKĄ NIŁSPODZILNAU! 
Za tratne rozwiązanie szarady otrzyma każdy tez wyjątku, bez żadnego 

NAGRÓDE 60 ŻŁ. 
w gotówce 

Wprowadzamy w życie towarzyskie nową grę pod nazwą 

„Polska Komunikacja” 
dostępną dla wszystkich, miłą, 

pierwszorzędną grą, którą 
rosłe, jak i rozumna młodzi 

zamierzamy wprowadzić, jak najszerzej, a nadto propagując 
zamiłowanie do rozwiązywania szarad, podajemy jednorazowo do rozwiązania po- 

niższą szaradę, premjowaną kwotą 60 złotych. 

„Polską Komunikację* przy równoczesnem nadesłaniu 
zł. 2.50 w gotówce lub w znaczkach pocztowych, po- 
wołując się na niniejsze ogłoszenie, 

grę towarzyską „Polska Komunikacja*, 
porta po cenie reklamowej zł. 2.50 oraz sumę zł. 60, w 
gotówce, jeśli nadeśle przy zamówieniu trafne rozwiąza- 

Rozwiazanie uprasza się nadsyłać możliwie w ciągu 8 dni, od dnia ukazania 
ogłoszenia. Ostateczny termin przyjmowania zamówień na grę wraz z rowiązaniem 

szarady, został przedłużony do dnia 27 czerwca n. r. W ciągu tygodnia od tego termi- 

Dokument z właściwem rozwiązaniem szarady jest zdeponowany u rejema w War- 
szawie, Kopję właściwego rozwiązania AX każdemu do przesyłki, dla włas- 

nej kontroli. 

Z oowyžszych sylab należy ułożyć 17 wyrazów 
powyżei, których początkowe litery, czytane zgóry na dół dadzą nazwę reklamo- 

wanej gry towarzyskiej. 

Warszawska Wytwórnia Zabawek, Warszawa, Długa 50. 

zgłoszenia tylxo do 27 czerwca b. r. 

losowania 

ciekawą i zaimującą. 
Sy się będą tak osoby do- 

bez doliczenia 

się 

Komunikacja”, jak również w iazie trafnego) 
— sumę 60 złotych. 

ZNACZENIE WYRAZÓW: 
. Reprezentacja. 

Stan społeczny, 
Drzyrząd do oświetlenia. 
Najważniejszy organ człowieka, 
Reprezentuje stan handlowy 
Pisze dzieła. 
Służy do gry sportowej, —kułami 
drewrianemi łatem i zimą. 
Narząd wzroku. 
Nasz Wódz Narodu, 

. Organ słuchu. 

. Zawód wychowawczy, 

. Przybór do szycia. 

. Zawód rzemieślniczy, 
Zawód artystyczny, 
Posiada dużo słodyczy 

5. Drzewo owocowe. 
17, Postać niebiańska. 

o znaczeniu 
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wyszczególnionem     

  

    
PIANINA, FORTEPIANY 

i FISHARMONJE 
KRAJOWE i ZAGRANICZNE 

TYLKO, GWARANTOWANEJ JAKOŚCI 
WYNAJĘCIE 

K. DĄBROWSKA 
Wilno, ul. Niemiecka 3, 

SPRZEDAŻ 

  

  

  

I Zeldowicz 
DOKTOR powrócił 

sz rwindt chor. skórne, wene- 
y ryczne, narządów mo- 

choroby weneryczne. czowych, cd 9—do I, 
skórne I moczopłciow: 5—8 wiecz. Mickiewi- 
Wielka 19, od 9 do * cza 24. te!. 277, 
8—7 —— 

  

niedobrze. Mój kolega zjadł 50 i nie 
chorował. 

Kłociński wyjeżdżając na łowy, za- 
opatrzył się w chleb z kiełbasą i ana- 
nasy. 

Mały  Jarzyński opisuje bardzo 
szczegółowo, coj się tam jadło w ich 
cbozie. Sami sobie dostarczali żyw- 
ności. Polowali. Kucharzem został 
Zalesiński. Jakże się ucieszył, gdy z 
pierwszego polowania przyniesiono mu 
5 tłustych indorów. „Zaraz zdarliśmy 
z nich skórę i upiekliśmy. Zalesinski 
ponapychał ich chemś smacznem. Ale 
nazajutrz, gdy trzeba było jeść śnia- 
danie, nie mogliśmy znaleźć kucharza. 
Bo zginął gdzieś. Okropnie się wszy- 
scy zmartwili. W tem zmartwieniu ja 
się opieram o jakiś kamień. Kamień 
sie okręca. Widać wejście do jaskini. 
Była ona pełna broni i amunicji. Przy 
ścianie stały rowery. A zboku siedział 
Zalesiński i gotował doskonały kompot. 
Mogliśmy jeść europejskie potrawy — 
dodaje zadowolony Jarzyński, ale ża- 
dnych bliższych wyjaśńień co do ja- 
skini nie udziela. Zresztą całe towa- 
rzystwo musiało wkrótce wracać do 
domu. Niepodobną było dłużej wy- 
trzymać. „Indjanie nie dawali spokoj- 
nie zjeść obiadu, ani kolacji. Ciągle 
napadali, skarży sie nieszczęsny po- 
dróżnik. 

Zjedli tort, który Zalesiński zrobić 
w rocznicę bitwy pod Grunwaldem. 
Więc pojechaliśmy do domu. Dobrze 

  

DOKTOR 

Blumowicz 
choroby weneryczne, 
skórne i moczopiciowe 

WIELKA 21 
tel. 921, od 9—1 I 3—9 

w Zz. P. % 

AKUSZERKA 

ŚMIAŁOWSKA 
ersz Gabinet Kosmety- 
czny, nsnwa zmarszcz- 
ki, piegi, wągry, łupież, 
brodawki, karzajki, wy- 

padanie włosów. 
Mickiewicza 46. 
— 

Nauczycielka 
Poaca poszukuje 
ekcji lub kondycji. 
Witoldowa 14 godz. 10. 

  

  

Dr. medycyny 

A. Cymbier 
Choroby weneryczne, 
skórne | narządu mo- 
czowego. Mickiewicza 
18, róg Tatarskiej przyj- 

eaje 3—2 I 5—8. 
Tel. 15-64. 

  

żeśmy nabrali robaczków dla 
od przyrody”. 
Nawet pod biegunem nasi podróżnicy 

musieli mieć gruntownie przyrządzony 
posiłek. Zdarzyło się, że góry lodowe 
rozcisnęty pewien „„hydroplan, dzieki 
nieostrożności Klimeńskiego.  Rozbit- 
kowie musieli płynąć po takiem zim- 
nem morzu i, chwała Bogu, żle po- 
trafili wdrapać się na jakiś dostępniej- 
szy lodowiec. Siedzieli tam i szczękali 
zębami, a tacy byli głodni. że chcieli 
ciągnąć losy, który z nich ma się po- 
święcić. i dać się zjeść. Na szczęście 
z odiiętów lodowatego morza wynu- 
rzył się jeden z członków tej wyprawy 
Baranowski, trzymając w ręku dużą pa- 
czkę. Było to śniadanie, zabrane z 
hydroplanu przed katastroią. Dzielny 
podróżnik owinął je ceratą i mógł po- 
kryepić głodomorów chlebem z szyn- 
ką... Skąd się wziął Baranowski po 
długim pobycie w morzu i co się da- 
lej stało — niewiadomo, bo rozległ się 
dzwonek, a pani powiedziała stanow- 
czo: 

— No, dość tego pisania. 1 tak 
nadrapaliście po pięć stron, a ja będę 
zmuszona te bazgraniny odczytywać. 

Pani była bardzo niesprawiedliwa 
— sama przecież powiedziała, piszcie 
jak najwięcej. Ale widocznie zanad- 
to się rozżaliła na dyżurnego, który 
przyniósł butelkę z atramentem i zbyt 
gorliwie napełnił chętnym kólegom ka- 
łamarze. i 

Wypracowąnia roiły się od klek- 

pana 

W dnie świąt. o godz. 2-ej. 

ESTEJ[FSEG] 

Ceny zniżane. 

AA i ROE | AMI 

    we wszystkich aptekach i 
składach aptecznych znanege 

środza cd odcisków 

* Prow. A. PAKA 
21 НЕНАИ MIRIAM 

ВОН 
OBWIESZCZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 
rewiru Vl-go, Władysław Cichoń. zamie 
szkałv w Wilnie przy ul. Góra Boufałow: 
Nr. 19 m. 1, na zasądzie art. 1030 U.P.C., 
obwieszcza, iż w dniu 3 lipca 1931 r. od 
godz. 10-ej rano w Wilnie przy ul. Filipa 
Nr. 1 m, 15 odbędzie się sprzedaż z ficyta= 
cji publicznej majątku ruchomego,  nałe= 
żącego do dłużnika Stanisława Bobiatyńskie 
go, składającego się z urządzenia mieszka 
niowego, oszacowanego na sumę 1400 zło 
tych, na zaspokojenie  pretensi - Wiktora 
Żebrowskiego. 4 

Komornik Sądowy 4—) Wł Cichoń. 4 

556/VL 2 
I | 

GABINET Potrzebny 
RACJORALRKĘ jbiegły  pracownik(cz) 

KOSMETYKI 
LECZNICZĘJ cji państwowej. Upo 

WILNO, MICKIEWI- sażenie od 200—306: 
CZA 81 m. 4. miesięcznie Oferty w 

kobiecą administracji. 
Urode:=<;:- —н 

le, dosko- я 3 
nali, odka mseEwe Rodowita 
jej skazy i braki. Masaż francuska młoda po” 
twarzy i ciała (panie. szukuje kondycji na 
Sztnczne opalanie cery) wyjazd oferty do re- 
Wypadanie włosów dakcji „Słowa* pod 
łapież. Najnowsze zdo- „M, E'* 
bycze kosmetyki racjo- 

nalnej. 
Codziennie od g. 10—8, £ 

W. Z. P. 43. LOKALE 

dar afisz 

Cer ę acdwókacą 

pe piejęgnaj, Mieszkania 
oraz usuwa wady skóry dy Rzeczna 12 i 14 i 

Gabinet ® / 10 sprzedania kiosk 
Kosmetyki Cedi wody sodowej. —Н 
Leczniczej 

J. Hryniewiczowej 3 pokojowe 
ul. WIELKA X8 18 mó, 2 a „a 

; М 4.; miszkanie z wszystkie- 
Pro: gaj E 3 „i wygodari z powo- 

du wyjazdu odstąpię 

L SL 
od i go lipca. Dowie- 

LETNISK 
dziećsię i zobaczyč: Tar- 
taki 34-a m. 11 w godz. 
od 16-ej,do 17 ej. 

Druskieniki 
poleca się suche sto- Sztucer 
neczne pokoje. Elek- 
tryczność, ładne ume- nabojami tanie do 

mę Zale I pre din, Anis 
„Promień* ul. Jasna 7 m е 
K. Andrejew. 0 

"Letnisko 

  

  

  

  

pięcio - 
strza- 

łowy Haenel - Suhi z 

  

  

wozowy Równe-- 
Igualino Nr. 45347 z 
dnia 26-VII 1936 r. ha 

1, 2, 3 pokoje przesyłkę 150 worków | 
w obrębie m. Wilna w cukru, nadaną przez 
folw. Puszkarnia. Do-cukrownię „Szpaaów* 
wiedzieć się: Zygmun- pod adresem  Bamku 
towska 4, m. 5 od 5Cukrcwnictwa, Oddział 
do 6 pp. wWarszawie—unieważ- 

nia się. 

  

sów. Kilku chlubiło się wąsami z 
atramentu. Maliński miał poczernioną 
pończochę na kolanie, 

rachmistrz do iastytiż* r 

poz Hist prze- | 

R 

ŻĄDAJCIE || 

    

Ё 

   

  

ę 

т
 

maleūki Ka- | 
siarski roztarł sobie płamy pod okiem. | 
a pomysłowy Matulak cały czas wycie- | 
rał brudną obsadkę o swoje własne 
włosy. Najgorzkį się stało, gdy pani | 
w pewnej chwili szeptem (żeby nie 
przeszkadzać) poprosiła Dowińskiege | 
pióra. Zerwało się kilku usłużnych | 
w rezultacie ochlapałi pani rekaw i 
wręczyli najbrudniejszą obsadkę, wsku 
tek czego pani natychmiast zerwała się 
z katedry i zaczęła oglądać swoje pałce 
i plamy na rękawie, a była tak zrozpa- 
czona, że powiedziała: 

-—Jesteście kocmołuchv! Nie mogę 
na was patrzeć! Dziewczynki nigdy 
robia takich rzeczy. Dlaczego nie bie- 
rzecie przykładu z sióstr waszych* 

--— Moja siostra jest jeszcze brud- 
riejsza — mruknął Popielski, który 
zdołał właśnie powalać pół lewego 
ucha atramentem. 

-— Ażeby mi dali nawet dwadź! 
ścia złotych, to i tak nie chciałbym 
być dziewczyna — zawyrokował nagłe 
Maliński z pierwszej ławki. 

Właśnie wtedy rozległ się dzwonek 
a pani tak złowrogo spogłądała na 
swój rękaw, że uczniowie zaniechali 
„ięczenia*. Zalesiński zabrał zeSzyty 
i można było iść i biegać, bo te był 
szas dłuższej przerwy śniadaniowej. 

  

Eugenja Kobyfeńska - Masiejewska 
  

  

Wydawca Stardsław - Mackiewic # Ufuhatma „słowu Zamkowa 2 w jzdawiictwa 

    
Redaktor w.z. Witold Tatarzyński. 

  
 


