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Jednem z najbardziej popularnych 
dziś haseł politycznych jest wałka z 
doktryną. Ujmowanie zjawisk na pod- 
stawie realnej ich oceny, a nie w świe- 
tle takich, czy innych teoretycznych 
założeń, uchodzi za szczyt rozsądku 
politycznego. 

I słusznie. Ale czy oznacza to, że 
obejść się można bez jakiegoś syste- 
mu myślenia, bez ustalenia przyczyn 
i skutków zdarzeń, bez poglądu na 
wzajemną zależność zjawisk, wreszcie 
bez określenia celu działania? 

" Naturalnie, że nie. Dzisiejsza wal- 
ka z doktryną w życiu społecznem i 
politycznem doprowadziłaby do obni- 
żenia poziomu i do postępowania z 
dnia na dzień, od wypadku do wypad- 
ku, gdyby ujmowano ją tak nazbyt 
prostacko. 

Człowiek czynu politycznego nie 
może nie mieć doktryny, chodzi tylko 
o to, by ta doktryna była prawdziwą. 
Nie można gonić za złudnemi majaka- 
mi, nie można adorować śpiących kró- 
jewien z bajki, nie można wtłaczać ży- 
cia w _ pajęczynę racjonalistycznych 
schematów. 

Żyjjemy w czasach, w których za- 
łamało się wiele doktryn, panuje kry- 
zys idealizmu, zrozumienie życia zbio- 
rowego jest coraz trudniejsze i dlate- 
go dla leniwców myśli hasło walki z 
doktryną jest bardzo ponętne. Ale dla 
ludzi, mających poczucie odpowiedzial 

. ności życia zbiorowego, zagadnienie 
polega na wyzbyciu się z własnego 
mózgu zakurzonych gratów i rupieci, 
a umeblowanie się w sposób odpowia- 
dający potrzebom życia dzisiejszego. 
Chodzi przedewszystkiem o wpatrzenie 
się w życie i zrozumienie i odczucie 

| otaczającego nas życia, po to jednak, 
*by zjawiska razem kojarzyć i. celowo 
na nie oddziaływać. A rozumne działa- 
nie z celem w życiu zbiorowem jest 
realizowaniem doktryny, choćbyśmy 
nawet na początek nazwali to walką 
z doktryną. ` 

Realizm myślenia i niezbędne z nim 
pogłębienie ideału, dla którego się 
działa, to są dwa nierozłączne zjawi- 

ska, jakie zaczął przeżywać współcze- 
sny, cywilizowany świat. Realizm bez 
ideału i ideał bez realizmu w polityce 
dzisiejszej, jest wodą na młyn wywro- 
tu i rozkładu. > 

Wniosek płynący stąd jest prosty, 
choć dla wielu niespodziewany. Przysz 
łość zależy od tego, czy konserwatyzm 

potrafi opanować sytuację. Nie kto 
inny, jak konserwatyzm. Doktryna ta, 
dotychczas w okresie przedwojennym 
utrzymywać się musiała częściowo w 
negacji tak zwanego postępu, a czę- 
ściowo w pozycji obronnej. - 

Dziš konserwatyzm, jako doktryna 
polityczna, jest jedyną doktryną, obok 
skrajnych ruchów hitleryzmu( i komu- 
nizmu, która występuje spontanicznie. 

Konserwatyzm, oczywiście w zro- 
-zumieniu filozoficznem, a nie konser- 
watyzm, jako firma ugrupowania poli- 
tycznego. Konserwatyści dzisiejsi są 
tylko jednem ogniwem w wachlarzu 
konserwatyzmu myśli i to bynajmniej 
nie ogniwem najżywotniejszem. 

Reprezentanci przestarzałych dok- 
tryn, swym instynktem  samozacho- 
wawczym wiedzeni, starają się zacie- 
śnić pojęcia konserwatyzmu do repre- 
zentacji politycznej okreśilonych grup 
gospodarczych, lub obrony idei mo- 

_ narchistycznych. 

Ale polityk t. zw. postępowy, de- 
„mokrata i nawet „radykał* dzisiejszy, 
pozbawiony uprzedzeń 
gdy wgłębi się w kryzys myśli poli- 
tycznej, a weźmie do ręki jakieś uję- 

| cie doktryny zachowawczej, n. p. bro- 
szurę p. t. „Konserwatyzm prof. St. 
Estreichera, to choć nie ze wszyst- 
kiem się zgodzi, przyzna jednak, że w 
tem leży właściwa, jeżeli nie doktryna, 
to przynajmniej metoda politycznego 
rayślenia. Metoda niezbędna dla zbu- 

wania własnej doktryny i twórczego 
fosunku do życia. Realizm i ideał —- 

są sztandarowe cechy konserwatyw 
ego myślenia. Natomiast w konserwa- 
ywnem myśleniu, ocena zjawisk może 
być różna. Niechęć do przewrotu, do 
radykalnych posunięć, wynika w kon- 
jerwatyzmie z idei rozwoju, a nie 
stecznictwa. Nawet t. zw. kanony 

konserwatywnej polityki, obejmują dla 
jednych konserwatystów - szerszy, dla 
innych węższy zakres zjawisk. Tak sa- 
mo jedni konserwatyści prędzej, inni 
wolniej, asymilują w swem rozumowa 
niu nowe zjawiska społeczne. 

Typowym tego przykładem jest sto 
sunek obozu konserwatywnego (biorę 
umyślnie za przykład stronnictwo kon- 
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zDoktryna i życie N 
serwatywne) do powstałej z podłoża 
rewolucji francuskłej demokratyczno- 
parlamentarnej formy rządów. 

Jedni widzą w niej nalot rewolucji, 
z którego trzeba się otrząsnąć i dopie- 
ro wtedy budować właściwy ustrój — 
inni traktują go już jako zjawisko real 
ne, które Wziąć trzeba za punkt wyj- 
Ścia nowej ewolucji ustrojowej, odpo- 
wiadającej potrzebom czasu. 

Ci drudzy konserwatyści wśród 
własnego obozu uchodzą niejednokrot 
nie za „niepoprawnych liberałów * — 
mimo, że z doktryną liberalizmu nie 
mają właściwie nic wspólnego. 

Wybitnym przedstawicielem myśli 
konserwatywnej, stojącym na stanowi- 
sku ewolucjonizmu demokratycznego, 
jest prof. Stanisław Estrkicher, wielo- 
letni rektor wszechnicy Jagiellońskiej. 

Dlatego tembardziej zrozumiałem 
jest dziś zainteresowanie, jakie budzi 
'w opinji publicznej odpowiedź prof. 
Estreichera na ankietę sejmową w 
sprawie konstytucji. Prof. , Estreicher, 
ujmując zagadnienie ustroju, liczył się 
nietylko z realizmem życia dzisiejsze- 
go, wytworzonym przez demokrację, 
ale także z temi realjami, jakie przed- 
stawiają coraz to nowe zadania, sto- 
iące przed państwem, oraz rozwój naj- 
nowszych poglądów ustrojowych. 

Jest niezmiernie ciekawem, jak w 
wytrawnym umyśle współczesnego 
polityka i człowieka nauki, te zjawiska 
zostały zbalansowane i ujęte w pro- 
jekcie konstytucji. 

Otóż prof. Estreicher stworzył kon 
cepcję, w której związał tendencje 
współczesne, znajdujące poważny wy- 
raz w enuncjacjach Marszałka Piłsud- 
skiego z temi realjami życia demokra- 
tycznego, jakie uważa za niezbędye i 
w_ dzisiejszych stosunkach bynajmniej 
nie przeżyte. 

Artykuł dziennikarski nie pozwala 
ze względu na swe rozmiary na cai- 
kowite streszczenie projektu konsty- 
tucji. Tezy prot. Estreichera pojawią 
się w. druku w „Nowem 
wówczas będzie moment na ich szcze- 
gółowe analizowanie w prasie. 

Narazie ograniczymy się do wska- 
zania kilku wytycznych, które charak- 
teryzują ten sposób myślenia, będący 
poszukiwaniem syntezy wśród tak licz 
nych przeciwstawień myśli współczes- 
niej. 

Prof. Estreicher, stwierdzając upa- . 
dek sejmowładztwa, wypowiada się za 
systemem prezydenckim przy nadrzęd- 
nej władzy Prezydenta Rzeczypospo- 
litej. Zdaniem jego, punktem wyjścia 
budowy konstytucji ma pozostać po- 
jęcie zwierzchnictwa ludu, rozumiane 
jednak jako „fikcja prawna”, a nię nor 
ma prawna, nawet filozoficzna. Prof. 
Estreicher stwierdził, że: „Zwierzchni- 
ctwo państwa nie spoczywa faktycznie 
nigdzie w ręku ludu, lecz tylko w ręku 
pewnej elity, wyobrażającej lud. Jest 
to przeto niewątpliwie fikcja prawna 
(jak wiele innych fikcyj, przyjętych 
ze względów oportunistycznych) — 
tle ta fikcja jest dla budowy  nowo- 
czesnego Państwa pożyteczna”. 

Szczytem piramidy państwowej ma 
być nie jak dotychczas sejm, a Pre- 
zydent Rzplitej, któremu lud przekazu- 
je zwierzchnictwo państwowe. Sejm i 
senat z sejmem równouprawniony sta- 
nowiłyby niezbędny współczynnik 
ustawodawstwa. Władzę wykonawczą 
sprawowałby rząd, odpowiedzialny 
przed Prezydentem i przed parlamen- 
tem. 

Prezydent byłby wybierany przez 
naród w: pośredniem głosowaniu i miał 
by szeroki zakres uprawnień, winien on 
być człowiekiem, stojącym ponad par- 
tjami politycznemi. : 

„Regulując ustrój na stałe, trzeba 
go oprzeć na umiarkowaniu, a więc 
na harmonji między  Zwierzchnikien 
Państwa a parlamentem. Harmonja ta 
powinna być jasna, lojalna i szczera* 
-- pisze prof. Estreicher. 

„System konstytucyjny byłby wy- 
kończony: przez kontrolę konstytucyj- 
noścj i lojalności działania państwa za- 
pomocą rozwoju sądownictwa admini- 
Stracyjnego i utworzenia Trybunału 
Konstytucyjnego. 

Doktryną prot. Estreichera, 
twierdzenie, że harmonja władz, dla 
każdego państwa winna być skonstruo 
wana w sposób odpowiadający jego 
indywidualnym warunkom. Praktyczne 
rozwiązanie dla Polski,. wyraża się w 
postaci nadrzędności Prezydenta i kon 
troli umiarkowanej ze strony. reprezen- 
tacji społeczeństwa. Przyczem prof. 
Estreicher daje wyraz  przeświadcze- 
niu, że rozwój polityczny Polski pod- 

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administra- 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 
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HBIENIAKONIE -— Bufet Kołejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot”. 
BARANOWICZE — ul. Szepty: 

DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 

GRÓDNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

KLECK — Sklep „Jżdność 

    

Zagraniczne 50 proc. 

    

do miejsca. Terminy      

WARSZAWA, 30.6 (tel. wł. Słowa). Płk. Wacław Kostek-Bier- 

nacki mianowany został wojewodą Nowogródzkim i obejmie 

urzędowanie jeszcze w ciągu b. tygodnia. 

Delegacja funkcjonarjuszów państwowych 
u p. Premjera Prystora | 

WARSZAWA, 30'6 (tel. wł. Słowa). We wtorek 30 bm. p. Premier Pry- 

stor przyjął delegację Związku Funkcjonarjuszów Państwowychjktóra przed- 

stawiła p. Premjerowi trudną sytuację materjalną pracowników  państwo- 
wych, dotkniętych ostatniem zarządzeniem o cofnięciu dodatku. ` 

Pan Premjer wyłuszczył jeszcze raz wszystkie przyczyny, któremi 

kierował się rząd, i oświadczył, że nie leży w jego zamiarach zastosowa- 
nie jakichkolwiek dalszych obniżek poborów funkcjonarjuszów państwowych. 

Redukcja urzędników państwowych 
WARSZAWA, 30.6 (tel. wł. Słowa). Dziś, jako w ostatni dzień 

czerwca, a więc w terminie prawnie przepisowym doręczono w 
poszczególnych ministerstwach i agendach szereg wymówień. 

Doręczono wymówienia następującym. kategorjom urzędni- 
ków: kontraktowym, posiadającym emerytury, a pomimo to zaj- 
mującym posady, urzędnikom posiadającym dwie posady (zre- 
dukowano ich z jednej), a następnie zredukowane zostaną mę- 
žatki, których mężowie są na posadach. 

Liczba zredukowanych sięga do 10 proc. ursędników. 

Oszczędności w Ministerstwie Komunikacji 
WARSZĄWA, 30.6 (tel. wł. Słowa). Akcja oszczędnościowa Min. Ko- 

mumikacji rozpocznie się od skasowania lokalnych pociągów osobowych, 
które cieszą się małą frekwencją i których skasowanie nie odbije się źle 
na interesach ludności. 

Pociągi te zostaną skasowane w dn. 15 lipca. : 
Od 1 października przewidziane są dalsze redukcje w ruchu osobo- 

wym tak, aby ruch pasażerski nie ucierpiał na tem. 
Oszczędności te wyrażą się sumą 20 milj. złotych. 

Redukcja budżetów 2w. komunalnych 
WARSZAWA, 30.6 (tel. wł. Słowa). Prace oszczędnościowe rządu obejmu- 

Ją nie tylko wydatki rządowe, ale też wszystkie dziedziny życia publicznego. 
W najbliższym czasie ma być przeprowadzona rewizja budżetów zw. ko- 

munalnych celem dostosowania wydatków do obecnej siły płatniczej. 
Budżety te ulegną redukcji, a przedewszystkiem zmniejszone zostaną 

obciążenia ludności świadczeniami zastosowanemi za czasów dobrych kon- 
junktur. 

Redukcja samochodów rządowych 
WARSZAWA. 30.6 (tel. wł. Słowa). W końcu ub. Tygodnia rozesłany 

zostanie okólnik p. Premjera Prystora o redukcji samochodów rządowych. 
Cały szereg urzędów pozbawiony będzie prawa używania samochodów, a 
całkowita suma redukowanych samochodów wyniesie 60 proc. dotychcza- 
sowych maszyn. 

R 

Zgon $. p. dr. Eugenji Lewickiej 
Dn. 29 o godz. 6 rano zmarła nagle w Warszawie, w klinice 

szpitala Dzieciątka Jezus Ś. p. dr. Eugenja Lewicka, sekretarka 
Rady Naukowej Państwowego Instytutu Wychowania Fizycznego. 

S. jp. dr. Eugenja Lewicka, urodzona w r. 1896 na Ukrainie, pod Czerkasami, 
byla įwtybitną silą naukową, owocnie i ofiarnie pracującą w dziedzinie balneologji. Jako 
sekretarka R. N. Pafstw. Inst. Wych. Fizycznego, oraz jako “kierowniczka  dziašu 
przyrodoleczniczego w Druskienikach, wykazała się $ p. dr. Lewicka niepospolitemi 
zdolnościami i wielką energją. W Druskienikach zorganizowała $. р. dr. Lewicka dwa 
wzorowe kąpieliska powietrzno-słoneczne dla kobiet i dzieci, oraz dla mężczyzn, rozta- 
czając nad chorymi wyjątkowo serdeczną i troskliwą opiekę. To też wieść o -Śmierci 
wybitnej lekarki, okryła żałobą licznych Jej znajomych i przyjaciół, tracących w Zmar- 
łej młodą siłę naukowi i szlachetnego, serdecznego człowieka. 

Belgja wobec propozycji Hoovera | 
BRUKSELA. PAT.— Odpowiedź rządu belgijskiego na propozycje + Hoovera 

przyjmuje moratorjum, żądając określenia wykonania planu Younga, z uwzględnieniem 
specjalnej sytuacji i praw Belgji. Zdaniem rządu belgijskiego, zmniejszenie odszkodowań 
jest wykluczone. 

    

  

CITTA DEL VATICANO 
odpowiada na depeszę Wilna 

Cały świat katolicki do głębi poruszony gwałtami faszystowskiemi w 

Rzymie i we Włoszech, zapewnił Jego Świętobliwość Ojca Św. Piusa XI o 
swych uczuciach przywiązania i posłuszeństwa Kościołowi św., Wilno było 
w tej samorzutnej akcji, jedno z płerwszych ośrodków. Dnia 8-VI r. b. wy- 
słana została przez Organizacje Akcji Katolickiej depesza, o której swego 
czasu pisaliśmy. Dnia 25 czerwca r. b. na ręce ].E. ks. arcybiskupa R. Jał- 
brzykowskiego, metropolity wileńskiego z Watykanu, nadeszła depesza po 
łacinie według następującego tekstu: " 

„Archevegue Jalbrzykowsky Wilno. Ex istius Actionis Catholicae“ alia- 
iumgue Sodalitatum obseguio magnum cepit solatium Augustus Pontifex, 
Qui omnibus amanter benedicit Cardinałis Pacelli*. — W dosłownem tłuma- 
czeniu tekst depeszy brzmi: „Arcybiskup Jałbrzykowski Wilno. Z posłuszeń- 
stwa Akcji Katolickiej i innych organizacyj wielką pociechę odebrał Ojciec 
Święty, który wszystkim miłościwie błogosławi. Kardynał Pacelli“. 

SERATO RACZ OE RZ OAOWYOZZCZZCE ORDRE DTR DZSZ OBCA 
niesie poziom społeczeństwa i wytwo- zdaniem prof. Eshtreichera nie sejmo- 
rzy etykę polityczną, co pozwoli na władczy doktryneryzm, ale parlament 
rozbudowę kontroli i rozszerzenie praw jako realny wykładnik życia, jest mi- 
ciał reprezentacyjnych. mo wszystko tormą ustroju polityczne- 

Wynika z tego rozumowania, że go przyszłości. Adam _ Piasecki. 
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ckiego — A. Łaszuk. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malisowskiego. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 

HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 

fWIENIEC b Skiep A” — S. Zwierzynski. 
„Ia 3 

LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski, | 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

   

  

NIESWIEŻ — ul. 
NOWOGR6GDEK -- Kiesx St. 
N. ZARA RACE Księgarnia T-wa „Ruch”*. 
OSZMIANA — Księgarm 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Połskiej Macierzy Szkoinej. 

SŁONIM — Księgarnia ©. awe jo, uł. Miekiewicza 13. 

STOŁPCE — Księgarała T-wa . 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 — N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewska 

WARSZAWA — T-we Księg. Kol „Ruch“. 

EN : wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej gr. 40. 

e GRE 50 gr, Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych 
Zagra ożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc 2 

iny druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. 
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owy wojewoda Nowogródzki Myśli generała Maksymiljana Hofmanna 
0 SPRAWACH LITEWSKICH 

Generał Maks Hofmann, szef szta- 
bu niemieckiej armji wschodniej pod- 
czas wojny Światowej wydał po u- 
kończonej wojnie swe parotomowe pa- 
miętniki, w których między innemi 
wypowiada się w' sprawach  litew- 
skich. Generał Hofmann „eprezentu- 
je ten odłam polityków niemieckich, 
który chciał zagarnięcia Litwy i Ło- 
twy dla Niemiec. Z drugiej Strony u- 
ważał generał Hofmann, że -Niemcy 
nie powinny żądać zagarnięcia Polski, 
której nawet przyznawał prawa do 
Wilna, wyrażając się, że jest ono 
„dla nas (Niemiec) niepotrzebne i 
może przejść w ręce Polaków*. 

Z powyższych względów opinie 
generała Hotmanna mają dość dużą 
wartość historyczną. Podajemy kilka 
wyjątków z wojennych notatek szta- 
bowca niemieckiego, poczynionych w 
czasie okupacji niemieckiej w  Kow- 
nie. Notatki te zostały w swoim cza- 
sie przełożone na język litewski i 
umieszczone na łamach „„Musu  Zi- 
nynas“ (Nr. 58 ze stycznia 1930 r.) 
skąd też je czerpiemy. 

„1917. I. 16. Jutro przyjeżdża tu książę 
Henryk. Nie wiem, czego mu trzeba, sądzę 
jednak. że chce stać się hercogiem  Ku- 
ronji i Litwy, być może, królem polskim. 
Każdy, kto dotychczas przyjeżdżał, czegoś 
chce. 

1917. II. 18. W najbliższym czasie wła- 
dze Litwy i Wilna - Suwałk (dotychczas 
były to dwaą wiełkie, samodzielne  samo- 
dzielne rejony) łączymy w jeden wielki 
rząd Litwy z siedzibą w Wilnie. Będzie to 
niewątpliwie, miało skutki polityczne. Po- 
асу dojdą do przekonania, že jest to cios 
przeciw nim, gdyż przez to wyraźnie da- 
jemy im do zrozumienia, że gubernię su- 
walską, którą Napoleon przyrzekł wcielić 
do Polski, nie chcemy oddać Polsce, lecz 
zostawić dła siebie. 

1917. II. 23. Jasnem jest że obecnie Po- 
lacy rozwiną gwałtowną propagandę, aby 
Litwa i Kuronja zostały przyłączone do 
Królestwa Połskiego. _ Obecnie prowadzą, 
ożywioną koresponiiencję z Warszawą. Mi. 
nisterstwem Spr. Zagr. i Kanclerzem, aby 
zatkać Polakóm gardło. 
„1917. II. 23. W naszym rejonie znajdu- 
ją się trzy, zwałczające się elementy: 
Niemcy, Potacy i Litwini z Łotyszami, któ- 
rych nie potrafiłby połączyć żaden polityk 
na świecie: Nienawidzą nas i Polacy i Li- 
twini i Łotysze, gdyż każdy z tych naro- 
dów chce przewodzić. Położenie tego nie 
można zmienić. Pod tym względem  sumie- 
nie moje jest zupełnie czyste, to też zwo- 
łałem tu przedstawicieli aby oni sami 
zaznajomili się z lokalnemi warunkami. 

Wszyscy wiemy, że Ludendorf nie jest 
politykiem. Jest on na to zbyt impulsyw- 

ny. Wszystko musi według niego robić 
się natychmiast, podczas gdy polityk musi 
potrafić wyczekać. 

„1917. III. 5. Poza tem są nieprzyjem- 
ności z generał - gubernatorem  warszaw- 

skim. Prowadzą oni polską propagandę, 
co zaś w tym wypadku powiedzą nasi 
Litwini — mało ich obchodzi. 

1917. Ill. 5 Po dłuższej przerwie znów 
otrzymałem list od Ercbergera. Pisze on, że 
był w Szwajcarji i tam  naradzał A 
przywłódcami litewskiemi.  Przyrzekł im i 
to, co zupełnie nie odpowiada naszym 
poglądom i częściowo jest nawet niewy- 
konalne. Przyrzekł im np. . samodzielne 
królestwo. Litwini tak mogą sobą rzą- 

„dzić, jak moja mała córeczka lliza sobie wy- 
chowywać. Dopiero co i wywołałem do te 
lefonu, chcąc w grzeczny sposób wszy- 
stko to mu powiedzieć. Nie chcę z nim 
kłócić, chociaż jego bezsensowa pokojowa 
rewolucja daje dostateczne ku temu _po- 
wody. 

1918. III. 21. Kwestja rządzenia Litwą 
staje się coraz gorszą, Ercberger podsunął 
nam radę państwa (Tarybę), a kanclerz, 
widocznie jest gotów zgodzić się na nie- 
dorzeczone projekty Ercbergera. Ci pano- 
wie chcą obecnie wyrzec się przyjętych w 
grudniu uchwał, według których za uzna 
nie niepodległości Litwy  przyrzekli Li- 
twinom . ścisłą współpracę z Niemcami, 
konwencję wojenną i t. d. - Obecnie  prze- 
dewszystkiem żądają oni niepodległości. 
Spodziewam się, że kanclerz nieco. ich us- 
pokoi. 

1918, IV. 18. W Wilnie jest biskup Mi- 
chalkiewicz, jakiś zawzięty Polak, z którym 
trudno się nam pogodzić. Już od kilku mie- 
sięcy różnemi sposobami staramy się go 
pozbyć i na jego miejsce posadzić Litwina. 
Połacy jednak mają w Rzymie więcej wpły- 
wu niż nasze Ministerstwo Spr. Žagr. i 
usiłują nie dopuścić do tego. Pochód re- 
ligijny Michałkiewicz wykorzystał znów dla 
urządzenia polskiej demonstracji. Po tym 
wypadku, Ludendori stracił cierpliwość i 
otrzymaliśmy rozkaz tego Michalkiewicza 
usunąć. Odbędzie się to jutro i niewątpii- 
wie wywoła wielki harmider. Czyż nie mo-, 
żna była energiczniej nacisnąć kurję rzym- 
ską. aby usunęła tego człowieka? Jeżeli 
wszystkie wlysilki były beznadziejne, to 
to i ja jestem tego zdania, że należy użyć 
przemocy. Powinniśmy pokazać tym panom, 
że nie lubimy żartów. 

1918. VII. 27. U nas wielkie zmiany w 
systemie rządzenia. Ober-Ost likwiduje się 
i w najbliższym czasie zostaną zorganizo- 
wane dwa oddzielne zarządy: dla Litwy i 
Nadbałtyku. Byłoby to słuszne, gdybyśmy 
nie zwracali uwagi na personalja. Z temi 
*ednak jest u nas zupełnie źle. Po 
mieniu z naczelnem dowództwem i ge- 
neralnym kwatermistrzem, do nowozorga- 
nizowanej gubernji wojennej — Litwy — 
mieliśmy mianować Valderseego. Jednak 

komitet wojenny był temu przeciwny i 
mianował gen. von Grabi, który dotychczas 
ani razu nie był wLitwie. Szefem wydziału 

cywilnego został mianowany „człowiek, któryń 
nie miał nic wspólnego z polityką. Wypad- 

die czuwać, aby te osoby nie narobiły 

głupstw. Dobrze chociaż to, że nareszcie 

wszystkie trzy prowincje bałtyckie  otrzy- 

mały jednakowy zarząd. Szefem ziem bał. 

tyckcih zostanie mianowany „ Gessler, któ- 

rego uważam za nieodpowiedniego. = Na- 

ogół nie powodzi się nam z ludźmi” . 

STOSUNEK KĄTOLIKÓW FRAN- 
CUSKICH DO BRIANDA 
„Germanja“ w roli mentorki 

Berlińska „„Germanja* w N-rze z 
25 czerwca r. b. umieściła artykuł p. t. 
„Briand a Katolicy*,„, Dyskusje na te- 
mat „briandyzmu“. 

Autor artykułu, paryski korespon- 
dent naczelnego organu partji gentro- 
wej, zaznączywszy, że wewnętrzno- 
politycznem życiem Francji Briand 
uważany jest dziś za symbol i wspom- 
niawszy o gwałtownej kampanji, jaką 
część francuskiej opinji publicznej 
prowadzi przeciwko niemu, dodaje, że 
również w łonie francuskiego katoli- 
cyzmu „obok zwyczajnych  reakcyj- 
nych zapatrywań szerzy się z god- 
ną uwagi szybkością mniej pod wzglę- 
dem społecznym i międzynarodowym 
uprzedzony pogląd na problemy polity 
сгпе“, 

Polityka Brianda stała się przed- 
miotem dyskusji pewnych organów 

prasy katolickiej we Francji. (W 
dyskusji tej wzięły udział tygodnik 
„La Vie catholigue“ oraz dzienniki 
„La Croix“ i „Journal des Dėbats“. 
Naczelny redaktor wspomnianego ty- 
godnika p. Francisque Gay, ogłosił 
w tem piśmie list otwarty do Brianda, 
gratulując mu sukcesu, odniesionego 
w czasie manifestacji pokojowej w 
Gourdon. Gay dziękuje Briandowi w 
imieniu - katolików i zaznacza, że czas 
wreszcie podkreślić, iż wytyczie mię- 
dzynarodowej polityki ministra har- 
monizują z zasadami, jakie w sprawie 
pokoju ogłosili Światu Benedykt XV 
i Pius XI. Pius XI w roku 1925 po- 
chwalił pakt lokarneński a pakt po- 
tępiający wojnę i idea związku euro- 
pejskiego również spotkały się z je- 
go uznaniem. „Katolicy nie są już 
skłonni znosić datej — streszcza my- 
śli Gay'a korespondent „Germanji* — 
by przez nieprzyjazne stanowisko pe- 
wnych pism i osobistości kategorycz- 
ne oświadczenia najwyższych autory- 
tetów religijnych popadały w ztpom- 
nienie: Maurras, Daudet i magnat 
prasowy Coty są nazwani z imienia" 

W tem miejscu korespondent nie- 
miecki powtórzył inną myśl Gay'a, 
którą, kto, jak kto, ale przedewszyst- 
kiem „Germanja” i całe centrum nies" 
mieckie winny przejąć się jak najbar- 
dziej: „Ale trzeba teraz zerwać łą- 
czność z bardziej umiarkowanemi for- 
mami. szowinizmu, który w taki sam 
sposób występuje przeciwko poko- 
jowym naukom „Ewangelji i Kościoła” 
Tak, trzeba zerwać z szowinizmem! 
Jeżeli „Germanja* pochwala to wez- 
wanie francuskiego publicysty pod 
adregem katolików irancuskich, to, 
by ustrzec się przed zarzutem obłudy, 
winną sama zrewidować swój stosu- 
nek, do wschodniego sąsiada, sto- 
sunek, przeniknięty nie czem  innem 
jeno właśnie szowinizmem, i to nie 
umiarkowanym, lecz jaskrawym i agre 
sywnym. Pokojowe nauki Ewangelji 
i Kościoła obowiązują wszystkich, a 
więc i katolicką partję centrową w 
jej stosunku do Polski. 

W dalszym ciągu „Germanja' zaj- 
muje się wstępnym artykułem, jaki 
„La Croix* z 20 b. m. poświęciła pro- 
blemowi pokoju, i podkreśla wielkie 
znaczenie tej enuncjacji. Główny or- 
gan katolików francuskich stwierdził 
w niej, że Stolica Apostolska z całą 
życzliwością odnosi się do pokojowe- 
go kierunku polityki Brianda. 

Udziatowi „Journal des Dėbats“ м 
tej dyskusji korespondent poświęca tyl 
ko kilka słów, zaznaczając, że połe- 
gał on na naganie udzielonej „La 

Vie Catholigue“ za ogłószenie wspom- 
nianego listu otwartego. „Stwierdziw- 
Szy z ironją, że autor (listu) zapukał 
do fałszywych drzwi, dziennik nie uz- 
nat sensu listu mianowicie  applu 
do własnej katolickiej odpowiedzial- 

ności”. в 

„Znaczenie tych dyskusyj doko- 
ta sprawy „briandyzmu“ — konkludu- 
įe „Germania“ — nie naležy przykta- 
dać jako miary do polityki dnia bie- 
żącego francuskiego '* ministerstwa 
spraw zagranicznych. Trzeba je ujmo- 
wać w ramach. duchowych  przeobra- 
żeń w wewnętrznem życiu Francji". 

  

  

   



    

                      

    

     
   

LANDWAROW 
— Praca spoleczna.  Ježeli ustawicznie 

słusznie słyszymy narzekania na brak zrozu 
mienia cełowości pracy społecznej, to © 
Landwarowie tego powiedzieć nie można. 
Mojem zdaniem, do Landwarowa pod tym 
względem można byłoby zastosować przy 
sławie: „Siada na dwóch stołkach*. Za- 
strzegam się, że to miałoby zastosowanie 
tylko co do pracy społecznej. Bo warto 
przyjrzeć się: w tak stosunkowo  matem 
miasteczku jest moc organizacyj . społecz- 
nych. Skutek niezawodny, jak w każdym 
wypadku, kiedy ktoś siada na dwóch stoł 
kach. W odniesieniu do pracy, ta rzecz wy 
gląda w ten sposób, że kto się ima wielu 
naraz rzeczy, nie mając ku temu sił i warun- 
ków — nie wykona dobrze żadnego zada- 
nia. 

Każdy obserwator, mając przed oczami 
inniejszą lub większą ilość obrazów, przecho 
dzi obojętnie mimo jednych, zatrzymując 
dłużej zaciekawiony wzrok na innych. 

śród rzeczy przemijających są tutaj 
tałe, trwałe, rzeczy naprawde piękne, wzbu 

dzające wiarę społeczeństwa w lepszą przy 
szłość. 

Zagłądając w głąb życia rozmaitych or- 
ganizacyj, najwięcej zadowolenia znaleźć 
można w rozwoju organizacji młodzieży, 
zrzeszonej w SMP. Na zewnątrz jest to 
skromne i nieliczne; przy czem tego trzeba 
szukać częściowo w samych podstawach 
tej organizacji, która przedewszystkiem ma 
na względzie jakość, rezygnując z iłości, 
częściowo zaś w rozproszkowaniu młodzie 
ży w nadmiernej liczbie organizacyj. Lecz 

| — gdy chodzi o treść pracy tej organizacji 
— to chwila, spędzona w gronie tej właś- 
wie młodzieży w SMP., daje istotne zado- 
wolenie dla ducha. Patronuje tej pracy miej 
scowy ks. proboszcz przy wspoludziale bar 
dzo nielicznych jednostek z miejscowego 
społeczeństwa. 

Współpraca ogólna starszego  społe- 
czeństwa z młodzieżą kompłikuje się na 

tym terenie z powodu wkładanych dużych 
wysiłków w zakończenie budowy kościoła, 
—  tembardziej, że jak gdzieindziej, tak rów 
nież i tutaj, do pracy ofiarnej, bezintere- 
sownej — są jednostki. Natomiast bardzo 
pocieszającem zjawiskiem jest sama mło- 
dzież; kilkoletnia praca w SMP, stworzyła 
typ młodzieży, która dziś może sama stano 
wić podstawę tej pracy. 

Dzięki trosce ks. proboszcza młodzież 
stowarzyszona ma lokal na Ognisko, w 
którem skupia się życie kulturalno - ošwia- 
towe i wychowawcze młodzieży pod kierow- 
nictwem ks. proboszcza. 

Wśród szeregu innych prac, jakie mto- 
dzież stowarzyszona prowadzi w Ognisku, 
praca SMP. wychodzi na szeroki teren poza 
obręb Ogniska, premieniując na okoliczne 
wioski i zaścianki, Niejednokrotnie słyszymy 
o przysposobieniu rolniczem młodzieży, lecz 
jeżeli chodzi o mnie, to mie wnikałem w 
sens tego zadania. Pocieszam siebie myś- 
lą, że i poza mną znajdzie się niemało lu- 
dzi, którzy, jedząc chleb, nie zdają sobie 
sprawy z tego, skąd ten chleb powstaje. 
Wypadek sprawił, że dzięki SMP. poznałem 
— co to jest przysposobienie rolnicze i 
że przysposobienie rolnicze ma na celu pod 
niesienie wydajności gleby, co jest równo- 
zmaczne ze stanem posiadania „chleba'”*. 

W tej dziedzinie na tym terenie praca 
ostatnio przybrała żywe tempo. Głośnym tu 
iaj krzewicielem kultury rolniczej jest agro 
nom rejonowy p. Żyźniewski Ryszard. Dziel 
ny to człowiek.. Coś tam i poprzednio było 
słychać o agronomie rejonowym, lecz ja- 
keś niewyraźnie; coś, gdzieś było, lecz po- 
żytku dlą sprawy z tego nie było. Pana Żyż 
niewskiego — to na całym terenie pełno. 
De uzdrowienia pod tym względem stosun- 
ków przyczynił się podobno wydział powia 
towy sejmiku z p. starostą Radwańskim na 
«czele. 

'_ Pan Żyźniewski stał się przyczyną i me- 
go wielkiego zadowolenia. Obiło się mi 
niejednokrotnie 0 uszy, že p. Žyžniewski 
przeprowadza w SMP. kursy rolnicze, daje 
wskazówki, jak zakładać pólka doświadczał 
ne i t. p. Tam, gdzie praca nie wybiega 
poza tec.etyczne rozważania, do jej wyni- 
ków pdnoszę się z rezerwą, to samo i z te 
mi kursami i szkicowaniem planów; lecz 
gdy przed kiku dniami znowu zjawił się w 
Landwarowie p. Żyźniewski i w otoczeniu 
młodzieży stowarzyszonej rozpoczął węd- 
rówkę po polach, tutaj i mój pesymizm roz 
"chwiał się.  Wiedziony ciekawością — zre 
zygnowałem ze snu smacznego, z którym 
ogromnej z nas większości trudno się roz- 
stać — i poszedłem Sladami tej harmonijnej 
grupy (mojem zdaniem — między młodzie- 
żą i p. Żyźniewskim panuje harmonja). Przy 
tej sposobności stwierdziłem, że jednak 
wszystko to, co ma głębsze znaczenie w 
życiu, jest skromne, to tak i SMP. w Land 
warowie o SMP. nie jest tak głośno, bo 
przecież głośnem staje się coś takiego, 
gdzie jest oitka i bitka, względnie inne po 
dobne imprezy, lecz w SMP. tego niema. 
Pracuje to — jak mrówki. Na pólka kon- 
kursowe, prowadzone przez młodzież, ludzie 
patrzą, jak na dziwo. W Landwarowie, a 
szczegółnie we wsi — Nowy Landwarów, 
odległej od miasteczka o parę kilometrów i 
do tego położonej w prześlicznej miejsco- 

" wości, zauważyłem mnóstwo takich półek; 
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ECHA KRAJOWE U 
ładnie wymierzone, niema tam grząd, przy- 
pominających nagrobki, tylko gładkie półka, 
zasiane burakami pastewnemi. Wygląd te 
pólka mają całkiem imponujący, tembardziej 
ze iwzględu na otoczenie; dookoła  pozasie 
wano — jak to sieją na wsi, a na tych pól 
kach rośliny zasiane są ściśle w rzędach 
na okreśłonej odległości. To już krok do 
przewrotu w gospodarstwach — jak one są 
dotychczas prowadzone. Uzupełnieniem po- 
wyższego są tabliczki umieszczone na tych 
pólkach, pełniące rolę wskaźników dla niepo 
święconych w istotę pracy w kierunku przy 
sposobienia rolniczego. Na pierwszej z brze 
gu tabliczce odczytałem nadpis: „SMP. w 
Landwarawie, druchna Marja Sawicka, — 
buraki eckendorfy żółte”. To już widoczny 
obrazek pracy myślowej. Prawdopodobnie 
takie tabliczki są ustawione na wszystkich 
pólkach, prowadzonych przez SMP., bo 
tutaj zdążyłem zauważyć nazwiska: Grawin 
skiej, Trenowicżzówny, Branickiej, Žarnow- 
kiej, Witowiczówien Anny i Wiktorji, Mic- 
kiewiczówiny, Sawickiej, Sielewiczówny, Gra 
żewiczówny, Manikowskiej, Bortkiewiczów- 
ny, a do innych, mimo wielkiego zaintereso- 
wania — nie dotarłem. 

A ludziska patrzą na to i z podziwem 
kiwają głowami. Na początku, kiedy mło - 
dzież czyniła pierwsze kroki, w tej pracy, 
ludzie: jedni patrzyli z pobłażliwem polito- 
waniem na to, inni drwili, a dziś, gdy jak- 
kolwiek w początkowem stadjum, lecz wy- 
nik pracy młodzieży jest widoczny, !udzie 
nabierają do tego zaufania i twierdzą, że 
młodzież SMP. — do tańca i do różańca. 

    

    

Głos ludu — głos Boga. O ile dotychczas 
byłem zwolennikiem ideałów SMP., to dziś, 
widząc piękne czyny młodzieży, zgrupo-. 
wanej w tej organizacji, na czełe której lu- 
dzie najbardziej zasługujacy na zaufanie — 
z najgłębszem przekonaniem życzę, aby każ 
dy, kto wstępuje na drogę życia, dążył do 
przyszłości drogami, jakiemi idą przez ży- 
cie SMP „P-ń. 

Žniwia rki Massey—Hzrrls'a amerykańskie i sym 
Deeringa (wyrobu europejskiego) oraz 
Grabie konne różnych systemów 

poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, u”. Zawalna 11-a, 

    

CZECHOSŁOWACKI PARLĄ- 
MENT RATYFIKOWAŁ UMOWĘ 
HANDLOWĄ CZECHOSŁOWAC- 

KO - JUGOSŁOWIANŃSKĄ. 
W tych dnach komisja dla spraw 

zagranicznych parlamentu  ratyfiko- 
wała umowę handlową czechosłowac- 
ko jugosłowiańską, która weszła w 
życie już z dniem | czerwca b. r. 
Referent umowy poseł narod. socjali- 
styczny J. Szeba przedstawił przebieg 
rokowań i objaśnił znaczenie umowy. 
M. in. powiedział, że rokowania na- 
potykały na poważne trudności, a to 
dlatego, że Czechosłowacja jest pań- 
stwem  przemysłowo-rolniczem, pod- 
czas gdy Jugosławja jest państwem 
wyłącznie rolniczem. Pomimo to jed- 
nak doszło do porozumienia, zadowa- 
lającego obie strony, to też można 
uważać to za dalszy krok do-gospo- 
darczego zbliżenia państw Małej En- 
tenty. Również kryzys gospodarczy, 
jaki dotknął Jugosławję utrudniał w 
znacznym stopniu zbliżenie się gospo< 
darcze obu państw, 

Plan niemiecko-austrjackiej  unji 
celnej może przyniósłby pewne ko- 
rzyści gospodarcze jugosławji, ale za- 
razem mógłby zagrażać politycznej 
niezależności Jugosławii. Przy regu- 
lacji dowozu zboża, Czechosłowacja 
może znów wziąć pod uwagę zboże 
jugosłowiańskie, rumuńskie i nawet 
węgierskie, a więc tych państw, któ- 
re są odbiorcami czechosłowackich 
produktów przemysłowych. Referent 
dodał, że przez wstrzymanie dostaw 
tytułem reparacyj wzrośnie wywóz 
Czechosłowacji — @0  Jugostawji a 
zwłaszcza wywóz żelaza. 

Referent dalej zaznaczył, że Cze- 
chosłowacia starać się będzie aby 
bilans handlowy z Jugostawją był 
zrównoważony, co jest oczywiście 
możliwe przez uregulowanie stosun- 
kóz komunikacyjnych. Wskazał na 
możliwość komunikacji rzecznej Du- 
najem. 

Jak utonęło pięciuset ludzi? 
JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH 

Podczas obchodzonych na Wilji 
tradycyjnych „wianków* w noc św. 
Jańska, zdarzył się nieszczęśliwy wy- 
padek: młoda dziewczyna, która do- 
stała się pod koła naszego rzecznego 
stateczku, poszła na dno. Utonęła! To 
straszne: ludzie, tłumy ludzi stały na 
brzegach, na pokładzie statku, na ło- 
dziach i w ich 'oczach giną! człowiek, 
tonęła młoda dziewczyna. Czy może- 
my sobie wyobrazić obraz takiej gro- 
2v, spotegowanej piećzetkrotnie... Brr! 
Tego doświadczył 

bert. Człowiek ten słusznie twierdzi, 
żę gdy poprzedr.o, orzyglądając się 
żyalczące1u z burzą statkowi, odwró- 
cił na kilka dekund wzrok i następ- 
nie tis zobaczył już okrętu na powierz 
chni morza niyślał, że 1legł halucy- 
ilacja Takbv pomyvśiał każdy człowiek 
ni jeg: miejscu. Kilką sekuil i setki 
ludzi w przedśmiertnem przerażeniu 
giną wśród ślepego żywiołu. Jakie 
straszne nieszczęście stało się w tej 
chwili na Świecie, na tak maleńkim 
skrawku kuli ziemskiej. 
bałwany zawarły się nad trupami, mi 
neto kilkanaście dui i 

  

na sobie latarnik 
przylądku St. Gildes dnia 14 < erwca, 
gdv patrzał, jak zinął statek St. Phili- 

Wzburzone 

ta sama Fran- 

KATASTROF NA MORZU. 

cja, okryta żałobą niebywałej kata- 
stroiy niema już czasu na jej rozpa- 
miętywanie wobec tysiącznych  pro- 
blemów życia które przestały istaieć 
dla 503 ludzi na globie. Tłum chce żyć, 
tlum interesuje się / moratorjumi 
Hoanvera, a jednostki 'eżą w trumnach 
ub na duie oceanu. Famięć ludzka mi- 
ja, jak burza morska Może ta nieby- 
wa.ła katastiola przejdzie do historji, 
e wtedy, po latach będzie się jakiś u- 
czeń złościł, że nie pamięta cyfry 503, 
może się przez to zetnie na egzami- 
nie, może się z tego powodu będzie 
czuł nieszczęśliwy... 
szczęść nie da się tak łatwo przepro- 
wadzić, jak systematykę zwierząt kię 
gowych, w każdym jednak razie trud- 
no jest sobie wyobrazić coś bardziej 
przerażającego, iak ogromny tlum - 
dzi, ginących w walce z :miijonkroć 
potężniejszym żywiołem. Szczególnie 
ie dzieci, te kobiety, żony, matki, ta 
straszna przedśmiertna udręka, rozter- 
ka pomiędzy sumieniem, obówiązkiem 
a instynktem ratowania samego siebie, 
ie moralne tortury patrzenia na kaźń 
najbliższych osób. Straszne! A właś- 
nie na St. Philibert zginęło w tych о- 
kolicznościach kilka setek ludzi. 

Klasyfikację nie- | 
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st pasterski ks. biskupa Przeździeckiego 
„E. Ks. Biskup Dr. H. Przeździec- 

ki wydał list pasterski do wiiernych 
swej djęcezji, zachęcając ich do usil- 
nej modlitwy z racji prześladowania 
Kościoła w niektórych krajach. 

Akcja katolicka, — pisze Ks. Bi- 
skup, której zadaniem jest współpra- 
ca wszystkich z hierarchją Kościoła 
Chrystusowego w szerzeniu, pogłębia- 
niu nauki Chrystusowjej w życiu pry- 
watnem i publicznem a szczególniej 
związki katolickie młodzieży, które 

do tej akcji katolickiej są powołane i 
w jej duchu pracują, w ostatnich 
dniach, jak wiecie, we Włoszech pod- 
legają napaściom i są rozwiązywane, a 
przeciwko Stolicy Apostolskiej we 
Włoszech były nawet wystąpienia go- 
dne najwyższego potępienia. Ulega- 
jąc nakazowi serca, idąc za głosem 
sumienia, oraz przychylając się do 
próśb, z któremi zwracano się do 

wielkie obrady przedstawicieli 
przemysłu i handlu 

ZAKOPANE. PAT. — W dniach od 26 do 29 b. m. toczyły się w Za- 

kopanem obrady Naczelnej Organizacji Wielkiego Przemvsłu i Rolnictwa Za- 

chodniej Polski, połączone w ostatnich dwióch dniach z obradami Central- 

nego związku Polskiego Przemysłu, Górnictwa, Handlu i Finansów. W obra- 

dach wzięli udzia między innemi: książę |ubomirski, p. Wierzbicki, książę 

Janusz Radziwiłł, były wojewoda Wachowiak, generalny konsul Lewalski 

i inni. Na zebraniu dnia 28 b. m. przedstawiciele Centralnego Związku Pol- 

skiego Przemysłu, Górnictwa, Handlu i Finansów, doszli do konkluzji, że za- 

miast tych organizacyj powinna być stworzona wspólna centralna organiza- 

cja przemysłu polskiego.. Podstawą tej nowej organizacji powinny być orga 

rizacje zawodowe a jaknajdalej idącej autonomji. Dla opracowania zasad i 

podstaw projektowanej wspólnej organizacji powołana została wspólna ko- 

misja pod przewodnictwem księcia Radziwiłła, jako neutralnego przewodni 

czącego. 

W charakterze mężów zaufania obydwu organizacyj do komitetu wcho 
dzą w imieniu Naczelnej Organizacji Wielkiego Przemysłu i Rolnictwa m. 

in. p.p. Pluciński, Falter, Szydłowski, Dzażdżyński, w imieniu „Lewiatana* 

pp. ks. Lubomirski, Łempicki, Hołyński, Laurysiewicz i Wierzbicki. Ustalono 

iż komisja przedstawi projekt obu organizacjom do zatwierdzającej uchwały 

Komisja będzie również, na podstawie zasady stosowanej w Naczelnej Orga- 

nizacji Zachodniej Polski, szukała odpowiedniej formy dla ścisłej współ- 

_ pracy z organizacjami rolniczemi. Wspomniana komisja zebrała się nie- 

zwłocznie i w ciągu dwóch dni omówiła szczegółowo zasady i podstawy pro 

jektu połączenia organizacyj. 

Prawie 3.000.000 bezrobotnych w Angiji 
LONDYN. PAT. — Statystyki na dzień 22 b. m. wykazały, iż liczba bez- 

robotnych wynosiła 2.727,386 osób, czyli o 6456 bezrobotnych więcej, niżą 
w tygodniu ubiegłym. 

Ćwiczenia Stahihelmu w Królewcu 
KRÓLEWIEC. PAT. — „Echo des Ostens“ donosi, że na terenach tor- 

tecznych twierdzy królewieckiej Stahlhelm, za zgodą władz wojskowych, od- 
bywa ćwiczenia polowe. Jest to rzecz charakterystyczna, albowiem wstęp na 
tereny forteczne jest bez zezwolenia dowódcy twierdzy wzbroniony, a zakaz 
ten jest bezwzględnie przestrzegany. ; 

Rekord dzielnej lotniczki 
PARYŻ. PAT. — Lotniczka Bastie pobiła światowy rekord długości 

totu w lifiji prostej dla samolotów typu lekkiego. Lotniczka odleciała z Le 
Bourget w dniu 28 b. m. i wylądowała w okolicach Niżniego Nowgorodu w 
Rosji, po przeleceniu 2900 klm. bez lądowania. Dotychczasowy rekord Ame- 
rykanina Zimmerley'a wynosił dla tej kategorji samolotów 2665 klm. 

Pani Wilson jedzie do Poznania 
PARYŻ. PAT. — Pani Wilson odjechała w dniu 30 czerwca do Poznania. Amba- 

sador Chłapowski z mołżonką odprowadził ją na dworzec. : 

Wyjazdy zagranice—bez paszportow i wiz! 
` LETNIE PODROŽE MORSKIE 

* Transatlantyckiemi okrętami 
„Polonia“, Pułaski, „Košciuszko“, 

na fjordy Norwegji—od 18-go lipca do 2-go sierpnia b.r. Bilety od 500 zł. 
do Kopenhagi — od 25-go lipca do 29-go lipca b.r. Bilety od 175 złotych; 
do Stanów Zjednoczonych Ameryki — od 29-go lipca do 26-go sierpnia 

- b. r. Bilety od 1975 zł., do Sztokholmu, Rygi, Visby — od 3 sierpnia do 
9-go sierpnia b.r. Bilety od 225 zł, do Londynu, Rotterdamu i Kopen- 

hagl—od 6-go sierpnia do 17-go sierpnia b. r. Bilety od 375 zł, 
Bliższe informacje i sprzedaż biletów w biurach Linji Gdynia - Ameryka, 
w Warszawie, Marszałkowska 116, tel. 547—46, oraz w binrach Wagona-Lits- 

Coo!, Orbis, Francopol i Ligi Morskiej i Kolonjalnej. . 
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mnie, w imieniu duchowieństwa i wier- 
nych diecezji Siedleckiej czyli Podlas- 
kiej, wysyłam do Ojca sw. pismo, w 
którem mówię, że z całego serca my, 
wśród których, przy pomocy Bożej, 
z dnia na dzień Akcja katolicka roz- 
wija się, potępiamy to, co stało się 
we Włoszech i błagamy Boga  co- 
dziennie, a w szczególniejszy zaś spo- 
sób błagać będziemy dn. 29 czerwca, 
w uroczystości św. św, Apostołów Pio 
tra i Pawła, aby te wszystkie trudno- 
ści, które obecnie co do Akcji ka- 
tolickiej powstają we Włoszech, usta- 
iy, aby tam w pokoju Akcja katolic- 
ka działała, rozwijała się i owoce wy- 
dała, aby Następca św. Piotra przez 
wszystkich był miłowany, czczony, i 
aby wszyscy byli posłuszni rozka- 
zom jego, mającym na celu chwałę 
Boga, zbawienie dusz ludzkich. 

  

  

  
  

'we'ną tymczasem ktoś przypomniał 
sobie, że obliczenia zrobione są jedy- 
nie na p ustawie sprzedanych Lile- 
t.w, a przecież dzieci do lat 4-:h za 
bilety nie płaciły orzecież na statku, 

Jaksobl:czano liczbę o'iar? -- № 

statku znajdowało się 467 pasażerów, 

Do tej liczby dodać należy 7 ludzi za 
łogi, a zatem 474. Na wyspie pozosta- 
ło 27 ludzi i osiem zostało uraiowa- 

  
„St. Philibert* w chwili wyruszenia w podróż. 

utonąć -439-ciu. znajdowało się.... 50 wózków dziecin- nych, czyli musiało : ż 
Dużo  ziamej Cyfra ta wydawała się zawrotnie po- nych z niemowlętami. 

Posiedzenie Zarządu 
Międzynarodowej unii 
katolickich organizacyj Ko- 

biecych 
Zarząd Międzynarodowej Unji Ka- 

tolickich Organizacyj Kobiecych ze- 
brał się w pierwszych dniach czerw- 
ca r. b. pod przewodnictwem p. F. 
Steenljerghe - Engeringh w Warsza- 
wie. Reprezentowanych było 8 naro 
dowości. W obradach wzięła również 
udział przewodnicząca katolickiej żeń 
skiej młodzieży meksykańskiej, bawią- 
ca w Europie dla zaznajomienia się z 
pracą społeczną. 

Zarząd ustalił swój pogląd co do 
kwiestji określenia obywatelstwa kobie 
ty zamężnej, nad którą Rada Ligi ob- 
radować będzie we wrześniu. Rozważa 
no sprawę zwrócenia się z apelem o 
zamknięcie domów publicznych do 
rządów tych państw, gdzie domy te 
jeszcze istnieją, oraz nakreślono pro- 
gram akcji dla utrwalenia pokoju, о- 
partej na wskazaniach Stolicy Apostol 
skiej, której rezultatem było zorganizo 
wanie kilku kursów, prowadzonych 
przez społeczne pracownice Unji. JE. 
ks. prymas Portugalji wyraził p. Steen- 
berghe swą wdzięczność za trud pod- 
jęty oraz za osiągnięte przez nią po- 
myślne wyniki. 

Przewodniczące Komisji Studjów 
porozumiały się co do kwestjonarjuszy, 
które niebawem zostaną rozesłane eks 
pertkom do opracowania. Na zebra- 
niu zarządu w Genewie w lutym 1932 
roku przedstawią one schematy swo 
ich programów na kongres, jak nastę- 
puje: zebranie inauguracyjne odbędzie 
się wspólnie dla starszych i młodych; 
przedłożona zostanie na nim synteza 
encykliki o wychowaniu. Następnie ob 
radować będzie 10 komisyj studjów, 
po pół dnia każda, podczas gdy sek- 
cja młodych rozważy dział rozrywek 
w duchu katolickim. Zamknięcie kon- 
gresu będzie również wspólne dla obu 
grup z referatem n. t. pokoju świato- 
wego. 

Zarząd postanowił prosić człon- 
ków ofiarowanie w dniu 1 sierpnia 
(św. Piotra w okowach) wspólnej ko 
munji św. wynagradzająćej za wszy- 
stkie świętokradztwa i napaście, któ- 
rym podlega kościół w tylu krajach, 
jak również o wzięcie udziału w do- 
rocznym dniu ofiary oraz przesłanie 
połowy uzyskanych w ten sposób fun 
duszów do kasy Unji. Przewodniczą- 
ca sekcji młodych złożyła sprawozda- 
nie z obrad zarządu młodych, który 
kooptował na tem posiedzeniu prze- 
wodniczącą katolickiej młodzieży żeń 
skłej meksykańskiej oraz przyjął па 
członka sekcji młodych trzecią z rzę- 
du polską organizację. 

Zarząd uczestniczył w dniu I b. 
m. w ogólno-polskim zjeździe Zjedno- 
czenia Katolickich Związków Polek. 
Uroczystość 'tę rozpoczęła msża św., 
odprawiona w katedrze przez j.Em. 
ks. kardynała Kakowskiego, który — о- 

ы becnością swą zaszczycit  przedpolu- 
dniowe zebranie, podczas gdy na po- 
południowe raczył przybyć JE. KS ar 
cybiskup Marmaggi, nuncjusz apostol 
ski. Po przemówieniach i dyskusji wy 
słano do Ojca św. depeszę następują- 
cej treści: 

„Zarzą Międzynarodowej Unji Ka- 
tolickich Organizacyj Kobiecych łącz 
nie z przedstawicielkami Zjednoczenia 
Katolickich Związków Polek oraz ka- 
tolickiej młodzieży polskiej w obecno 
šci JEm. ks. kardynała Kakowskiego, 

Dni Mickiewiczowskie 
w Nowogródku 

W. sobotę dnia 27 czerwca stawia 
się do sypania  Mickiewiczowskiego 
Kopca ci — których udział w tej pra- 
cy będzie jedną więcej, i to najpięk- 
niejszą manifestacją zasady — że gdy 
siłami ludzkiemi rządzi miłość dla idei 
— to sił tych starczy zawsze na spe! 
nienie każdego zamierzenia. 

Oto członkowie Nowogródzkiego 
Koła Powiatowego Związku Inwalidów 
Wojennych — pod przewodnictwem 
swego administratora, p. Tadeusza 
Prackiego — dosypią swe taczki de 
wspólnie wznoszonego pomnika na 
cześć Tego, w którego pismach znaj 
dą zawsze gtuchę i zapewnienie, iż 
żadna ofiara, poniesiona dla tego, co | 
się ukochało — na marne nie idzie. 2 

W ciągu dnia wczorajszego zano- | 
towane zostały przy sypaniu Kopca | 
i na Wystawie wycieczki następujące | 
Gimnazjum państw. z Radomia, Gimn. | 
biskupie im. St. Kostki z Kielc, Gimn. | 
żeńskie p. Kowalczykówny z Warsza- 
му — które zwiedza Nowogródek 
pod kierownictwem p. prof. Konrada 
Górskiego. Szkoła powszechna z Bra 
sławia przywiozła do Kopca własną 
ziemię. 

Dnia 28 czerwca przybywa do No- 
wogródka wycieczka, zorganizowana 
przez Ognisko kołejowe w Wołkowy- 
sku — w liczbie 50 osób — z własnym 
zespołem teatralnym, który dnia 29 
czerwca o godz. 20 m. 30 — odegra w 
sali teatru miejskiego sztukę J. A. Her“ 
tza „Młody las*. Przedstawienie to —— 
tak ze względu na piękną inicjatywę 
miłych gości, jak również na treść 
sztuki, obrazującej życie szkolrie pod 
zaborem rosyjskim — budzi ogólne 
zainteresowanie i stanie się niezawod- 
nie jedną z milszych atrakcyj i ozdób 
„Dni Mickiewiczowskich“. 

Szczegóły zapowiedzianej w pro- 
gramie na dzień 28 czerwca wieczo- 
rowlej zabawy ludowej, mającej się 
odbyć na Zamku o godz. 20, pozwała 
ją przypuszczać, iż będzie ona tem, 
czem być powinna — świętem łudo- 
wem, czysto nowogródzkiem, odtwa- 
rzającem na tle najwłaściwszem tra 
dycyjny obrządek, pieśni i towarzy- 
szące im zabawy — dotąd przez lud 
tutejszy zachowywane i corocznie ob- 
chodzone. Święto Kupały  —uroczy- 
stość ludowa ziemi nowogródzko - wi- 
leńskiej — odtworzone zostanie przez 
zespoły młodzieży wiejskiej, a po- 
przedzone zagajeniem i deklamacją. 
Zachowane będą ściśle zwyczaje tra- 
dycyjnie przestrzegane przez ludność 
tutejszą — więc: śpłewy przy ognisku, 
tańce „i skoki przez ogień. Wstęp па 
to widowisko na Zamku będzie bez- 
płatny. 2 

W dniu 29 czerwca — poświęco- 
nym wycieczkom do Tuhanowicz i 
Worończy — odbędzie się jeszcze 
jedna uroczystość, chociaż nie na 
cześć Mickiewicza, lecz związana z 
Jego pamięcią przez osobę Tiej, która 
w ciągu długich łat była godną straż- 
niczką miejsc przez Niego najbardziej 
ukochanych. Na cmentarzu w Woroń- 
czy nastąpi odsłonięcie nagrobka ]6- 
zeiy Tuhanowskiej — ostatniej z tego 
rodu — zmarłej w roku ubiegłym, wła 
ścicielki Tuhanowicz, a tak bardzo 
zasłużonej pracownicy na polu spo- 
tecznem i naukowjem — której dom 
w Tuhanowiczach zasłużył na nazwę: 
„Aten Nowogródzkich.'*. 

    
     

    

    

      

  

   
    

     

      
    M. Róm. 

  

arcybiskupa warszawskiego, składa 
u stóp Wasżej Świątobliwości pokorne 
hołdy i wyrazy synowskich uczuć, 
wobęc niedawno 
przeciw Akcji Katolickiej i obrazy 
Najdostojniejszej, Ukochanej Świąto- 
bliwej Osoby Ojca Naszego, dokona- 
nych w, samym Rzymie, głośno je potę 
pia i jednocząc się z tak zasłużoną Ak 
cją Katolicką włoską w gorącej modlit 
wie wiernych całego świata, o pokrze 
pienie Jego synowskiego serca i utrwa 
lenie wolności Kościoła św., prosi © 
apostolskie -błogosławieństwo*. 

krwi wymagało to proste zadanie та- 
tematyczne, dodawanie cyir. Dziś wie- 
my już, że zginęło 503 osoby. Jedna 
z największych katastrof na morzu w 
dziejach Świata, o kilka zaledwie mil 
morskich od brzegów, w wyniku nie- 
winaej wycieczki niedzielnej — Amen. 

Szczegóły katastrofy znamy pobież 
nie z gazet: jedno z towarzystw koope 
ratywnych ' w mieście St. Nazaires 
we Francji urzą lziło w niedziele dnia 
14 czerwca rb. wycieczke okrętem na 
wyspę Noir-Mouthiers, oddaloną - © 

kilka mil morskich od miasta. Zgłosiło 
się moc chętnych z St. Nazaires, z Nan 
tes i pobliskich osiedli. Byli to prze- 
ważnie kooperatorzy, robotnicy, człon 
kowie socjalistycznych «i syndykali- 
stycznych organizacyj. Sprzedano bi- 
letów 467. Ludzie, zmęczeni pracą, któ 
1zy zamierzali odetchnąć šwiežem mor 

skiem powietrzem, i zrobić przyjem- 
ność swoim rodzinom. Wybrano się na 
wycieczkę tłumnie i wesoło, z żonami 
dziećmi. Rankiem wstał piękny, sło- 

neczny dzień, niebo było pogodne, ale 
z zachodu dął silny wiatr. Nikt nań 
nie zwracał zbytniej uwagi. Całe, 0- 
gromne towarzystwo wpakowało się 
na statek. Far-watter i okręt wypłynął 
na otwarte morze. Fala była duża, 
statkiem rzucało, kilku pasażerów za- 
chorowało na morską chorobę, ale te 
śiałe przykrości minęły niebawem, 
gdy przybito do wyspy Noir-Mouthiers. 
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Kto żyw, zażywał wypoczynku. Roz- 
biegli się ludzie po okolicznych lasach 
w cieniu drzew urządzano majówi 
Panowała niepohamowana wesołość. 
Sniadanie smakowało wspaniałe... | > 

Nadeszła chwila odjazdu. Syren 
okrętowa wyła przykro wśród ciszy 
wysepki. Ktćż w tej chwili mógł s 
spodziewać, że nawołuje oma do 
grobu. Sporo osób nie chciało się 
szać z miejsca, tak im dobrze bi 
na wilegjaturze, prócz tego w 
wzmógł się niezwykle i obawiano si 
choroby morskiej. Wszelako pozos 
tało w końcu zaledwie 27 osób. Re 
szta wróciła na statek. Odpłynął. 
Pierwsza relacja o katastrofie 
dzi od latarnika z St. Gildes: „Widz 
łem — opowiada — jak statek w 
czył z ogromną falą. Wiatr zmie 
się w huragan i dął nieubłaganie. 
wany morskie zalewały pokład. Bry] 
zgi wody unosiły się w powiet = 
ludzie byli przemoknięci. Około godz 
ny 6-tej wieczorem nastąpił decyduj 
cy moment: — Dotychczas niep 
bna ustalić _ przyczyn' ktatastrot 
Statek St. Philibert posiadał 189 on) 
pojemności, długość jego wynosiła * 31 
metry, szerokość 6 m. 40 cm, Okr! 
był nowy, mógł zmieścić 500 pasaż: 
rów, a zatem nie był przeładowa 

Wszyscy, w tej liczbie 6w latai 
nik, jako najwidoczniejsza przyczy 
katastrofy, podaja okoliczność, że wie: 
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Ostatnio notowaliśmy cały szereg 

tajemniczych wypadków, znajdywania 

bomb na szynach kolejowych. Pisaliś- 

my już, że działa tu zapewne jakaś ta- 

jemnicza ręka, kierowana według 

zbrodniczego planu, bowiem zamachy 

bombowe miały miejsce wyłącznie na 

liaji kofejowej Wilno - Zemgale. Ostat- 

nio całe miasto zostało poruszone wia- 

domością, że w bliskości Nowej-Wilej- 

ki znaleziono maszynę piekielną. — 

Śledztwo w tej sprawie toczy się bar- 

dzo energicznie i prawdopodobnie w 

najbliższej przyszłości cała afera zosta 

| nie zfikwidowana. 

L i ZE OZEZZEO 

Tragiczny ES 

oe: 
rk 

>= 
W miedzielę wieczorem 

W dniu wczorajszym ' rozeszłą się 

ponownie alarmująca pogłoska, że zna 

ieziono maszynę piekielną na dworcu 

w Wilnie. W rzeczywistości, sprawa 

miała się inaczej, a mianowicie, dnia 

29 b. m. w odległości około 100 kro- 

ków od budynku stacyjnego między 

zabudowaniami warsztatowemi dwor 

imi dworca wireńskiego, znaleziono gra 

nat ręczny typu francuskiego. Granat 

ten rzekomo pozbawiony był zapalni- 

ka. — Pó ujawnieniu bomby na dwor- 

cu, powiadomiono natychmiast władze 

policyjne, któńe wszczęły dochodze- 

nie. Według relacyj, otrzymanych przez 

  

wypadek 
pracownika drukarni „Słowa” 

uległ okropnemu wypadkowi maszynista-linotypista dru- 
karmi „Słowa* p. Paweł Operowiec. Wybrał się on, korzystając z dnia świątecznegoj 
na spacer rowerem. Podczas powrotu, jadąc ul. Słerakowskiego p. Operowiec strach. 
panowanie nad rowerem i w całym pędzie najechał na słup telefoniczny, uderzając się 
© niego głową. Nieprzytomnego odwieziono do szpitala Św. jakóba, gdzie lekarz stwier 
dzi silny wstrząs mózgu. 

prot. 
Wczoraj chory przewieziony został do kliniki U.S.B., gdzie zbadany został przez” 

fłiehejdę. 

dł  Podpalili własne domostwa 
aby uzyskać premje asekuracyjne 

  

Klęska pożarów dręcząca ludność wiejską w Okresie letnim, wykorzystywana 
jest przez ludzi nieuczciwych, którzy w celu uzyskania premij asekuracyjnych podkta- 
dają sami ogień licząc na to, że zbrodnia ich nie zostanie ujawniona. 

wWHiolszanach Anna Zubowiczowa spaliła w tym celu stodołę, a we wsł Ukolsk; 
pow. Brasławskiego jeden z gospodarzy Masłowski, spowodował pożar. Ogień strawił 

zabudowania. dwa 

Podpałacze odpowiadać będą za swoje zbrodnie. 

JW nocy z 28 na29wybuchł niespodziewanie pożar w miasteczku Kurzeniec pow. 
Wiiejskiego. Spłonął dom murowany na rynku, oraz dwa drewniane. Zachodzi podejrze- 
mie, że miało tu miejsce podpalenie. Dwóch osobników podejrzanych o przestępstwo, 
zostało aresztowanych. 

Agentura Światowej 

* 

Organizacji Podróży 

Wagons—Lits —C00C | 
została przeniesiona do nowego lokalu 

Wilno, ul. Mickiewicza 6 
"telefon 10—42. 

Bilety krajowe i zagraniczne I, Il i III ki. 

Ceny normalne. 

  
Tęcza Nr. 26 -- x. St. Krawczyk pisze 

t ieadycei bolszewickiej, !osem polskiej 
rsiażki słusznie się <muci J. Szulc, z Paryża 
(z wystawy, naturalnie!) list przesyła A. 
Janta - Połczyński, fordem do Nicei wiezie 
ras B. Podczaski 0 renesansie katolickim 
na Węgrzech, dowiadujemy się od J. Gut- 
schego. Wśród ilustracyj — koronacja cu- 
dow:rego obrazu M. B. w Berku  (Wielko- 
polska). Nowtika (słaba i banalna) J. Ki- 
Uelewskiegc — „Powrotne życie”. W odcin 
ku powieściowym dalszy ciąg „Wuja i Ras 
fela“ į „Reki“. 

Wžadomošci Literackie Nr. 26. Gdyby 
nie ika tygodniowa” A. Słonimskiego, 
której treść doskonale się mieści w końco- 
wym wykrzykniku: „I wogóle  spędzajcie 
zdrowo!“ — trudnoby, było poznać „W. L.* 

  

— tak mocne są nuty głębokie, ciepłe, ser- 
| deczne. 

J. Wittlin porusza niesłychanie ważne 
zagadnienie stosunku literatury do życia 
społecznego, pisząc z bólem 0 swych wsty- 
dzie i bezradności wobec szukających od 
pisarza pomocy — dwóch bezrobotnych. 
M. Dąbrowska w sposób wyjątkowo  ser- 
deczny kreśli sylwetkę ś.p. Žofji Žurakow- 
skiej, K. Czachowski mówi o ś.p. Z, Dębic- 
kim. J. Krzywicka z humorem, w sposób 
barwny opowiada o pobycie w Warszawie 
prawnuka Mickiewicza, francuskiego pisa- 
rza Charles-Luois Royer'a. Boy Żeleński 
zdobyiwa się na nutę szczerego sentymen- 
tu, mówiąc o trwającym na Litwie zajazdzie 
na podstawie fragmentu z pamiętników 
Hipolita Korwin-Milewskiego — „dziś prze- 
szło ošmdziesiecioletniego, ale  krzepkiego 
i zadzierzystego starca”. (!) 

Pozatem — gen. W. Sikorski omawia 
pamiętniki marszałka Fosza, W. Borowy z 
zachwytem pisze o słynnej tancerce hisz- 
pańskiej — Argentynie. 

POPIERAJCIE L.0.P.P. 
  

SŁ U W U 

Bomba na dworcu wileńskim 
nas z kompetentnego źródła, nie może 

być mowy o akcie sabotażowym, czy 

ierorystycznytm. Granat musiał być 

przez kogoś zgubiony, lub też może 

umyślnie pozostawiony. 

  

KIERMASZ ŚW. PIOTRA 
I PAWŁA 

Doroczny kiermasz w dniu św. Piotra i 

Pawła na placu przed kościołem pod wez- 

waniem tych Świętych ma w Wilnie ustalo- 
ną markę i zapewnione powodzenie, tak 

jak „Kaziuk*, z tą tylko różnicą, że gdy na 

„Kaziuku“ toniemy zazwyczaj w błocie, w 

miedzielę i poniedziałek  dusiliśmy się od 

kurzu. 

Pozaten charakter tych kiermaszy b. po- 

dobny. Obwarzanki, pierniki, uprząż, naczy- 

nia, płótna i kilimy, oraz tandeta fabrycz- 
na. Morze tandety, ke wszystkich jej prze- 

jawach. 

„Nareszcie po dwadzieścia”... groszy 

chusteczka do nosa, garnitur marynarkowy 

  

za 45 zł. pantofle za 4.50, skarpetki za 35 
gr. oto szczyt „taniny”, zachwałanej na każ 

dym kroku. 

Stragany i straganiki zawalone różnego 
rodzaju towarem. Obok  gałanterji, woda 

sodowa, z drugiej strony obwarzanki i śledź 

marynowany w ogromnym słoju. Zdarza się 
że ten sam przekupień wychwala, za jednym 

zamachem, pończochy nie do zdarcia i cie- 

płe pierożki. 

Wszędzie wrzask i ścisk. Każdy coś tar- 

guje, coś niesie, o coś się rozpytuje. 

Tu i tam drze się harmonijka. 

Na ul. Letniej i Holenderni, długi rząd 

bab, sprzedających kilimy, płótna i inne tka- 

niny wiejskie. Są śliczne i stosunkowo nie- 

drogo. 

Tu też najwięcej się robi zakupów. 

Bliżej do miasta . „wesołe miasteczko”. 

Karuzele, loterje i gry piór. 

Kawalerowie próbują swej siły na siło- 

mierzu, waląc siarczyście drewnianym mło- 

  

tem. Panny czekają kolejki na  karuzelę. 

Starsza generacja popija. Można i wódecz- 

ki dostać. W cieniu kilku gałązek brzozo- 
wych, siedzi towarzystwo. Korpulentna jej- 

mość nalewa pełną szkiankę wódki (45 proc. 

W cieniu) i podaje ją kawalerowi. 

Ten przez uprzejmość proponuje młodej 

sąsiadce. Panna „robi zawstydzoną* i uda- 

je, że zawartość szklanki przestrasza ją. 
— Nie dawaj, ona nie może, cedzi przez 

zęby jejmość z chytrym uśmieszkiem. 

Panienka ugodzona „w centralny punkt 

swej wrażliwości* wypija duszkiem i... pro- 

szę sobie wyobrazić, jak gdyby nigdy nic. 
— Ot maładiec panna Wercia, ryczy za- 

chwycony kawaler, 

Tak to bawią się na kiermaszu, ludzie 
dobrzy. Kto jak może i umie. W. T. 

ĄBAJCHE 
we wszystkich aptekach i 

składach aptecznych znanege 

środca od odcisków 

Prow. A. PAKA 

          
      
    

szość pasażerów. ażeby uchronić się 
przed zalewem fal io silnym wiatrem 
przeszłe na prawą stronę statku, przez 
co przechylił się on na bok. Relacja 
ia powtarza siię we wszystkich spra- 
wozdaniach. _ Niezrozumiałetm jest 
tylkc, dlaczego kapitan, wytrawny 
„Wilk morski“, marynarz wiele lat 
pływający po morzach i oceanach, do- 
puścił do tego © pozwolił, — Ura- 
towany ślusarz Daniel Duverge, mło- 
dzieniec dwudziestojednoletni, w ten 
sposób opowiada o przeliegu kata- 
strafy- 

„Mimo ogromnej iali w drodze po- 
— wrotnej, nic nie zapowiadało katastro 

ty. Dopiero około godziny 6-tej mo- 
ize zrobiło się straszne. Fale docho- 
dziły da niebywałych rozmiarów. Wo- 
ua załewała pokład. Pasażerowie 

. ichodząc przed zalewem chronili się 
vsą) jedną stronę statku. Inni choro- 
wali 1 zeszli do kajut. W pewnym mo- 
inencie okręt przechylił się niebezpie- 
cznie na bok. Przeczułem, że kata- 
strofa jest nieunikniona. Ponieważ 

pływam doskonale, nie tracąc ani 
sekundy rzuciłem się do wody. W 
iej cirwili usłyszałem za sobą straszli- 
wy krzyk, płacz kobiet i wrzask dzie- 
ct. wycie nieludzkie wbrost setek 
ludzi, którzy już do ludzi nie byli 
podobni, a raczej do ślepych, instnk- 
tem życia prowadzonych zwierząt. 

Działo się coś strasznego, ale trwało 

zaledwie sekundy, — statek się .prze- 
wrócił. Coś uderzyło mnie w głowę, 
ale nie straciłem przytomności, po- 
czułem tylko, że tonący okręt wciąga 
mnie z nieubłaganą siłą w lej wodny. 
Nie dałem się. Odwróciwszy na chwilę 
głowę, nie ujrzałem już więcej St. 
Philiberta, widoczny był tylko kil 
statku z uczepionemi doń kilkunastu 
stoma ludźmi. Twarze tych ludzi były 
straszne. To była ostatnia deska ra- 
tunku, aie za chwilę wszystko znikło. 
Niebawem wokół siebie zobaczyłem 

szereg pływających ludzi, którzy krzy- 
czeli wzywając pomocy. Po kolei szli 
na dno. Płynąc dostałem się do łód- 
ki, w której znajdowało się kilka osób, 
przez czas dłuższy nie mogłem się 
dostać do środka, przeszkadzała mi w 
tem fala". 

Okropna jest opowieść pewnego ro- 
botnika, który jako dobry pływak w 
przeciągu całej godziny podtrzymywał 
na wodzie swoją żonę nie umiejącą 
pływać. Nie uratował jej jednak za- 
brakło mu sił. Wybiła straszna minu- 
ta, w której zdecydował puścić naj- 
bliższą dla siebie istotę na pewna 
śmierć w oceanie. Nie widział jak to- 
nęła, nie miał już sił... 

Trzeci oświadczył tylko: „W ka- 
tastrofie zginąła moja matka, żona i 
córka.. Nie mam nikogo na šwiecie“.. 

Tych właśnie wyratowały dwa stat- 
ki sprowadzone telefonicznym dzwon- 

kiem alarmowym latarnika z St. Gil- 
dłes. Jeden ze statków napotkał ma- 
łą łódkę z St. Philiberta, gdzie sie- 
działo 7 ludzi. Początkowo było ich 
dziewięciu, ale dwuch zmyła woda. 
Później wyłapano ciało młodej dziew- 
czyny. Ciało było jeszcze ciepłe, ale 
mimo starań marynarzy nie udało się 
sej odratować. W tej chwili ciągle 
pływają 00 morzu trupy, które są 
sie opuścić na dno morza i dotrzpć 
leżących jak w trumnie 
zatopionego statku. 

Około dwiestu ludzi znajdowało 
się w kajutach. Zapewne nie próbo- 
wali nawet ratunku bo czasu na to 
nie mieli. Statek wywrócił się do gó- 
ry dnem i wody pochłonęły ich i 
zadusiły. Było tam dużo dzieci... Os- 
tatnie depeszje przyniosły nam wiado- 
mość, że jedenemu z nurków udało 
się opuścić na dno morza idotrzeć 
do statku. Leży on tam zaryty przed- 
nią częścią w piasku dna. Nurek za- 
lyzykował spojrzec w oczy 200 tru- 
pów spoczywających w kabinach — 
próbowai otworzyć drzwi, ale napór 
wód uniemożliwił te próby. Obszedł 
więc 'tylko dokoła olbrzymią trumnę, 
w której panuje grobowa cisza... aż 

ZN 

w kadłubie 

LUSTRACJA MIEJSCOWOŚCI 
DOTKNIĘTYCH KLĘSKĄ 

POWODZI 
Przez kika dni bawił na terenie woje- 

wództwa wileńskiego p. Marszałek Senatu 
Władysław Raczkiewicz, który jako  Prze- 
wodniczący Głównego Komitetu  Społe- 
cznego Pomocy Ofiarom Powodzi zwiedzał 
miejscowiości dotknięte tegoroczną  klę- 
ską powodzi, interesując się działalnością 
miejscowych komitetów społecznych  po- 
mocy. powddzianom oraz potrzebami po- 
szkodowanej ludności. 

W dniu 26 czerwca p. Marszałek Racz- 
kiewicz zwiedził wieś Przewozy gm. Smor- 
gońskiej, która w powiecie oszmiańskim 
najbardziej ucierpiała od powodzi. Na miej- 
scu p. Marszałek zetknął się z ludnością 
tej wsi oraz wysłuchał sprawozdania księ- 
dza proboszcza Czerniaka. 

Wieczorem dnia 27 czerwca p. Mar- 
Szałek Raczkiewicz przybył do Głębokie- 
go, potem udał się do Dzisny. W. Dziśnie 
po powitaniu p. Marszałka przez ludność 
miasta, Rada miejska m. Dzisny wręczyła p. 
Marszałkowi dypłom obywateła honorowego 
m. Dzisny, nadany uchwałą Rady miejskiej 
za troskliwą opieke nad ludnością miasta 
w latach klęskowych 1928—29 oraz po 
kięsce powodzi w roku bieżącym. W cza- 
sie pobytu p. Marszałka w Dziśnie odbyło 
się pod Jego przewodnictwem posiedzenie 
miejscowego komitetu powłodziowego. Po 
wysłuchaniu sprawozdania burmistrza mia- 
stą p. Puciaty, ilustrującego stan znisz- 
czenia m. Dzisny oraz dotychczasowej 
pomocy ze strony; Rządu i społeczeństwa 
P.M w imieniu Komitetu Głównego 
złożył serdeczne podziękowania Staroście 
Jankowskiemu za Jego wyjątkową inicja- 
žywę, wykazaną przy organizacji akcji 
społecznej pomocy powodzianom. 

Z Dzisny p. Marszałek udał się do 
Mikołajewa zwiedzając po drodze  teren 

zniszczeń powodziowych wzdłuż rzeki Dźwi- 
ny. Rada gminy Mikołajewskiej wręczyła 
p. Marszałkowi dypłom obywatela honoro- 
wego tej gminy. Z Mikołajewa p. Marszałek 
udał się do Głębokiego a stamtąd do Wilna, 

Przy przejeździe przez powiat Wilej- 
ski delegacja Rady m. Wilejki wręczyła p. 
Marszałkowi dyplom obywatela honorowe- 
go miasta, nadany uchwałą Rady w kwiet- 
niu r. b. Uchwałą tą została również 
przemianowana jedna z większych ulic т. 
Wilejki na ulicę imienia Władysława Racz- 
kiewicza. 

AV) AAA 

Waierjan Charkiewicz 
Zmierzch Un]! Kościelnej na Litwie 
I Blałorusi—szkice historyczne zł. 6.— 
Piacyd Jankowski (John ot Dycalp) — 

życie i twórczość . zł. 10.— 

Bez steru i: busoił (Sylwetka 
x proł. Michała Bobrowskiego)  2.— 

Ostatnie lata Alumnatu Pa 
piesklego w Wlinie 8.60 

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

jeńskich kolejarzy s » 0.80 
EPE TZS RERSETY O RZTYC ZZA TEAS SARA 

ay) 

DRAMATYCZNA SCENA NA SALI 
SĄDOWEJ 

Ciągnąca się od 1928 roku sprawa prze- 
ci:kwo kpt. Kazimierzowi Sopoćko z 3-go 
dyonu artylerji przeciwlotniczej, pozostają- 
cemu pod zarzutem dopuszczenia się niewła 
ściwego czynu w stosunku do żony towa- 
rzysza broni,  porucznikowej Stanisławy 
Męcikowej, została wreszcie zakończona wy 
rokiem najwyższego sądu wojskowego. 

Sprawa była dwukrotnie rozpatrywana 
przez wojskowy sąd okręgowy ze zmienną 
koleją lósu dla oskarżonego. Po uchyleniu 
ostatecznie wyroku przez ' п aajwyższy 
sąd wojskowy do rozpatrzenia tej .spraiwy 
został delegowany wojskowy sąd okręgo- 
wy w Warszawie. 

Gdy przewodniczący ogłaszał sentencję 
uniewinniającego wyroku, nagle na sali roz- 
legł się strzał rewolwerowy. Siedząca na 
pierwszej ławce pani porucznikowa Męciko- 
wa usiłowała popełnić samobójstwo, raniąc 
się w okolicę serca. 

W chwili, gdy p. Męcikową w stanie nie 
przytomnym wynoszono z sali, z ław dla pub 
liczności zerwał się jej mąż, który z rewoł 
werem w ręku pośpiesznym krokiem kiero 
wał się w stronę oskarżonego i obrońcy, 
adw. Sobotkowskiego. Obecni na sali ofice 
rowie w porę zapobiegli ewentualnemu nie 
szczęściu, które mógł spowodować wzburzo 
ny i napół przytomny oficer. 

Od wyroku uniewinniającego kpt. Sopoć 
' prokurator wojskowy złożył żażalenie 

nieważności, które obecnie najwyższy sąd 
wojskowy rozpatrzywszy, je oddalił, wobec 
czego wyrok pierwszej instancji stał się pra- 
womocny. 

Por. Męcik ma wytoczoną sprawę, która 
będzie przedmiotem rozważań wojskowego 
sądu okręgowiego w Witnie. 

RADJO WILEŃSKIE 
ŚRODA, DNIA 1 LIPCA 1931 R. 

12.05, Muzyka łekka (płyty. 
16.00 Audycja dla dzieci ze Lwowa. 
16.15:  „Niedźwiedziątko” opowiadania 

dla dzieci, pióra Elżbiety Minkiewiczówny. 
Tr. na wszystkie stacje. 

16.30: Koncert dla młodzieży (płyty). 
16.45: Komun. dla żeglugi z Warszawy. 
16.50: „Kwestja drzewa w Polsce" —- 

odczyt ze Lwowa, wygłosi dr. Csalsa, 
17.10: Utwory Cżajkowskiego (płyty). 
17.35: „Gmina i pracownik gminny" — 

odczyt z Warszawy wygłosi Pachołczyk. 
18.00: Muzyka iekka z Warszawy. 
19: Chwilka strzelecka. 
19.15: Pogadanka radjotechniczna wygł. 

H. Calski. 
19.35: „Uwagi o prawie radjowem* — 

odczyt wygłosi adw. Stanisław Węsławski. 
19.50: Program na czwartek. 
19.55: Komunikaty z Warszawy. 
20.15: Recita! špiewaczy A. Czapskiej 7 

z Warszawy. 
21.10: Kwadrans literacki z Warszawy 

(„Przypowiešci“ A. Mickiewicza), 
21.15: Recital fortepian. A. Hochna 

Warsząwy. 
22,00 „Idea Wszechsłowiańszczyzny* — 

felj. z Warszawy wygłosi prof. Zieliński. 
22.15: Komunikaty z Warszawy. 
22.30: Muzyka lekka i taneczna z Warsz. 
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CZYš SPEŁNIŁ SWÓJ OBOWIĄZEK 

WOBEC WSPÓŁOBYWATELI DO- 
TKNIĘTYCH KLĘSKĄ POWODZI? 

Konto P.K.O. nr. 82100 
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Ś. 1 P. 

Ignacy Ciundziewicki 
obywatel Ziemi Mińskiej pow. Borysowskiego 

zmarł dnia 24.czerwca 1931 r. przeżywszy lat 57. 
Pogrzebany na cmentarzu parafjalnym w Jeziorach powiatu Grodzieńskiego 

O czem zawiadamiają krewnych, przyjaciół i znajomych zmarłego 

pogrążeni w smutku, żona, dzieci I rodzina. 

STRAJK TAKSÓWEK I AUTOBUSÓW 
Z dniem 1 lipca obowiązywać ma 

podatek drogowy, który obciąża w 
sposób niezwykle uciążliwy właścicieli 
samochodów. | 

Zarówno właściciele autobusów, 
jak i aut ciężarowych, taksówek, oraz 
prywatnych posiadaczy samochodów, 
obciąża on ponad siły, a przedstawi- 
cielstwa automobilowe tracą do resz- 
ty grunt pod nogami. 

Wczoraj wieczorem odbyło się po- 
siedzenie zw. właścicieli samochodów 
zarobkowych, na którem uchwalono 
przyłączyć się do akcji postanowionej 
przez zjazd ogólnopolski właścicieli 
samochodów zarobkowych w sprawie 
unieruchomienia wozów o godz. 12 w 

    

nocy, dnia 30 czerwca, aż do czasu 
uzyskania postulatów, wysuniętych w 
czasie pertraktacyj z Min. Robót Pu- 
biicznych. е 

W myśl tego o północy przestają 
kursować autobusy linij żamiejskich, 
oraz taksówki, natomiast autobusy 
„Spółdzielni* kursować będą normal- 
nie. 

Strajk taksówek i autobusów nie 
oznacza likwidacji tychże, bowiem wła 
ściciele zwracanie numerów  odłożyli 
na czas późniejszy. Strajk trwać bę- 
dzie do czasu uzyskania zawiadomie- 
nia z ministerstwa robót publicźnych 
o zmianie przepisów ustawy o fundu- 
szu drogowym. ^ 

Z powodu a w czasie feryj letnich 

Il klinika chorób wewnętrznych 
i klinika chirurgiczna U. S. B. 

na Antokolu 
przerywają przyjęcia cborych od dn. 1-go lipca b.r. Dzień otwarcia będzie w 

swoim czasie ogłoszony w pismach. 

BEWSZEZACZETOTEZ RZE ORZCO CO TCO CEC VERIPSEKNES TS 

   
   

KRONIKA 
  

ŚRODA 
pziś 1 №. в 2 т 28 
Teodoryka 

juto й. & в 7 ш. 56 

Nav. N.M.P. 
W SOIGZRA SEO TA 

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

Z dnia 30 czerwca 1931 r. 

Ciśnienie średnie w mm. 762 

Temperatura średnia +-17 

Temperatura najwyższa --20 
Temperatura najniższa 13 

Opad w mm. 3,0 

Wiatr: zachodni 

Tendencja: lekki wzrost 

Uwagi: pogodnie 

— Osobiste. Redaktor Stanisław Mackie- 
wicz wrócił z podróży zagranicznej i w dniu 

dzisiejszym objął urzędowanie. 

URZĘDOWA 
— Kandydaci na rabinów zdawać mu- 

szą egzamin. Osoby które ubiegają się o 
stanowiska rabinów i podrabinów w gmi- 
nach wyznaniowych żydowskich na  tere- 
nie woj. wileńskiego, a które dotąd nie 
uzyskały z Ministerstwa Wyznań  Religij- 
nych i Oświecenia Publicznego | ie 
nią od egzaminów z języka polskiego, po- 
winny stanąć do egzaminów przed  ko- 
misją egzaminacyjną w dniach odl 6 do 
9 lipca r. b. włącznie, w tym bowiem cza- 
sie komisja egzaminacyjna będzie  urzędo- 
wała w Wileńskim Urzędzie Wojewódzkim 
w roku bieżącym po raz ostatni. 

Dodać należy że zatwierdzenie przez 
władze państwowe wybranych kandydatów 
na stanowiska rabinów i podrabinów w 
gminach żydowskich nie będzie mogło na- 
stąpić bez wykazania się przez osoby zain- 
teresowane zaświadczeniem komisji egza- 
minacyjnej. 

MIEJSKA 

— Dziś podpisana zostanie umowa 
z firmą „Arbon*. W dniu wczoraj- 
szym uzgodniony został ostatecznie, 
przez przedstawicieli Magistratu oraz 
reprezentantów firmy „Arbon”*, — рго- 
jekt umowy w sprawie uruchomienia 
luksusowych autobusów komunikacji 

miejskiej. 
Dziś umowa ta ma być podpisaną, 

a co zatem 14216 za trzy — cztery mie- 
siące będziemy mieli nowe autobusy. 

— Ceny na chleb nie zostały podwyższone 
Pomimo ogłoszonego swego czasu przez 
p. Starostę Grodzkiego cennika na pieczy- 
wo stwierdzono wypadki pobierania przez 
niektórych piekarzy ceny wyżej, aniżeli 

ustanowiona na 43 gr. cena klg. t. zw. 
pytlowego. Wobec tego Starosta Grodzki 
wzywa mieszkańców, ażeby nie płacili wię- 
cej, aniżeli 43 gr za klg., a w razie żądania 
ceny wyższej należy powiadomić najbliższy 
posterunek policyjny, który pociągnie win- 
nych do odpowiedzialności. 

— Dla eksporterów bitych cieląt. Zain- 
teresowani w eksporcie bitych cieląt do 
Austrji mogą przeglądać w lzbie Przem. 
Handlowej w Wisnie Trocka 3 tel. 17-25 
odpisy noty austrjackiego związkowego 
ministerstwa rolnictwa i .lasów,  skierowa- 
nej do gremjum handlarzy bydła w Wilnie, 
w której zawarte są nowe warunki eksportu 
bitych cieląt do Austrji. 

— Pierwsze przygotowania do utworze- 
nia parku. jak wiadomo wzgórze antokol- 
skie t. zw. Altarja zostało wydzierżawione 
przez miasto w ce!u połączenia go z ogro-- 
dami miejskiemi 'w jedną całość. Magistrat 
odgrodził już część Altarji (od strony Anto- 
kola) i przystępuje do przeprowadzenia 
porządku. 

— Strejk krawców. Wczoraj wybuchł w 
Wilnie strejk krawców męskich i damskich 
t zw. tandeciarzy — chałupników. Akcja 
strejkujących skierowana jest przeciwko wła 
ścicielom magazynów i ma na celu unor- 
mowanie płac i podziału pracy. Strejkuje 
kilkaset osób. 

WOJSKOWA 

— Dowódca i oficerowie 4 pułku ułanów 
zawiadamiają, że święto pułkowe, przypada- 
jące w dniu 9 lipca b. r. będzie obchodzo- 
ne w ramach ściśłe pułkowych. : 
—W da. 25 lipca 1931 r. t.j. w dniu świę 

ta pułku 13 ułanów Wiłeńskich, odbędzie się 
uroczyste otwarcie i poświęcenie Muzeum 
Historycznego pułku. Tą drogą prosimy 

wszystkich, którym drogie są dzieje i hi- 
storja pułku ułanów  Wileńskich, by ze- 
chcieli przekazać na ręce majora Stetkiewi- 
cza Oskara, '13 pułk ułanów Wiłeńskich w 
Nowo-Wilejce posiaaane pamiątki, związane 
z pułkiem jak to fotografje, ubiory, broń, roz 
kazy, notatki etc. 

POLICYJNA 
— Nowy naczelnik urzędu śledczego. No- 

womianowany naczelnik urzędu śledczego 
nadkom. Szairański przybył już do Wiłna i 
objął urzędowanie. Dotychczasowy naczel- 
nik nadkom. Disterhoff przeniesiony został 
do Łucka. 

RÓŻNE 
— Rozstrzygnięcie konkursu Linguapho- 

пе“и nawyjazd zagranicę. W ostatnich dniach 

rozstrzygnięty został drogą losowania kon- 
kurs Instytutu Linguaphone na wyjazd za- | 
granicę na koszt Instytutu, dla uczących się 
języków obcych metodą Liuguaphone. 

W wyniku konkursu wyjeżdża do Pary- 
ża na koszt Instytutu p. Zofja Deblessen, žo 

na inżyniera z Warszawy, do Londynu — 
profesor gimnazjum w Kołomyi p. Edmund 
Oszywa, do Berlina -— nauczycielka z Kra- 
kowa p. Janina Sękówna. 

— Nowy  chreśniak Pana Prezydenta 
Rzeczypospolitej. Pan Prezydent Rzeczy- 
pospolitej wyraził zgodę na wpisanie swe- 
go nazwiska w księgi metrykalne w charak- 
terze chrzestnego ojca siódmego syna go- 
spodarza Daniela Szturo. Rodzina ta miesz- 
ka w zaścianku Choroszaja pow. Dziśnień- 
skiego i składa się z 7-miu synów. Chrzest- 
niak otrzymał od Pana Prezydenta książeczkę 
oszczędnościową P. K. O. na zł. 50. Ozdob- 
ną książeczkę zaopatrzono fotografiją Pana 
Prezydenta ma w rubryce stosownej wpi- 
sane nazwisko Pana Prezydenta Rzeczypo- 
spolitej jako składającego dar na rzecz 
chrześniaka. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski w „Lutni*. Dziś o godz. 

8 m. 15, ujrzymy arcywesołą  krotochwilę 
W. Rapackiego (syna) „Cichy wspólnik”, 
która wywołuje prawdziwe salwy Śmiechu 
na rozbawionej widowni. Doskonała obsada.. 
w osobach Sawickiej, Zełwerowiczówny, Bał 
cerzaka, oraz Wyrwicza, znałazła wdzięcz- 
ne pole do popisu aktorskiego w Świetnie 
przez. aktora postawionych rołach. Ogólny 
pokłask wywołuje śpiewana przez p. S. Sa- 
wicką piosenka „Zawsze będę cię kochała”, 
do której akompanjuje p. Zygmunt Wajn- 
berg. 

— Teatr Letni w ogrodzie po-Bernar- 
dyńskim. Dziś o godz. 8 m. 15 wiecz. uka- 
że się głośna sztuka Vicki Baum p t. „Lu- 
dzie w hoteiu*, w reżyserji i z udziałem R. 
Wasilewskiego. W pozostałych rolach wy- 
stępuje niemal cały zespół Teatrów Miejskich 
z Eichlerówną, Niwińską, Rychłowską, Cie- 
cierskim, Jaškiewiczem i Kreczmarem na 
czele. Zarowno pomystowe dekoracje J. Ha- 
wryłkiewicza, jak i oprawa świetlna i dźwię 
kowa, przyczyniają się niemało do powodze 
AE tego niezwykle oryginalnego  widowi- 
ska. * 

— Dzisiejszy koncert populamy w ogro- 
dzie po-Bernardyńskim. Dziś o godz. 8 m. 
30 wiecz. odbędzie się w ogrodzie po-Ber- 
nardyńskim koncert popularny z udziałem 
orkiestry 5 p.p. Leg. pod. batutą por. M: 
Kościeszy, która wykona szereg utworów 
Meyerbeera, Czajkowskiego, Friedmana i 
innych. Pozatem w koncercie wystąpią ar-_ 
tyści Teatrów Miejskich. Sawicką,  Balce- 
rzak, Milecki, oraz Żurowski, Akompanjuje 
p. Zygmunt Wajnberg. 

— momunikae Wyrekcji. Dyrekcja Tea- 
trów Miejskich w Wilnie, uprasza Szanow- 
ną P. T. publiczność o punktualne przyby- 
wanie do teatru, co umożliwi rozpoczyna- 
nie widowisk w czasie oznaczonym i koń- 
czenie ich o niezbyt późnej godzinie. 

CO GRAJĄ W KINACH? © 
Kino Miejskie — Barjera Śmierci. 
Heljos — Wesoły wdowiec. ^ 

Hollywood — O czem śnią dziewczęta. 
Casino — Student ze Sztokhołmu. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Tajemniczy samolot na pogra- 
niczu. W niedzielę, widziano nad te-- 
renen. gm. Zaleskiej, pow.  Brasław- 
skiego samolot blez znaków państwo- 
wych. 3 2 

Tajemniczy samolot przeleciał, na - 
stosunkowo _ niewielkiej _ wysokości, 
kierując się od zachodu na wschód. 

— Nieostrożna jazda. jermo- — 
łajew Anatol, prowadząc taksówkę 14128, 
najechał przy zbiegu Św. Michalskiej i Zam 
kowej na przechodzącego żołnierza, które- | 

(dalszy ciąg kroniki na stronie 4-ej) |



  

  

Lekkoatletyczny trójmecz bałtycki w Wilnie 
POLSKA REPREZENTACJĄ ZWYCIĘŻYŁA 126 PKT. PRZED ŁOTWĄ — 

1114 PKT. I ESTONJĄ — 97: PKT. 

"Trójmecz bałtycki, rozegrany w niedzie- 
lę i poniedziałek na stadjonie sportowym 
Ośrodka W. F. na Pióromoncie, był wyda- 
rzeniem, w życiu sportowem Wilna, nietyl- 
ko niecodziennem, ale nawet niezwykle wa- 
źnem. Zobaczyć na bieżniach i skoczniach 

Kusociński, czołowy biegacz, przerywa taśmę w biegu na 1500 metrów. 

  

cha w postaci wykręcenia nogi przez Ko- 
strzewskiego i Sikorskiego, oraz chwilowej 
choroby  Piechockiego wygraliśmy mecz 
znaczną różnicą punktów. Polska — 126, 
Łotwa 1114, Estonja 974 pkt. 

Wyniki poszczególnych konkurencyj wy- 

Drugi biegnie Sidorowicz AZS Wilno.Czas jego 4:07,1 lepszy jest od czasu, 
uzyskanego w niedzielę przez Petkiewicza. 

najlepszych zawodników trzech państw, to 
gratka niełada. Po wstępnych ceremonjach 
jak: defilada, przemówienia i t. p. rozpo- 
częły się zawody. 

W rezultacie dwidniowych zmagań, mi- 
mo prześladującego naszą reprezentację pe- 

go nazwiska nie ustalono. Szofera zatrzy- 
mano. 

— Desperacki krok. We wsi Górach, 
Narwojsz Bronisława usiłowała powiesić się. 
Zamach samobójczy nie udał się. Pogoto- 
wie ratunkowe pozostawiło desperatkę w 
domu. 

— Pożar tartaku. W Domaniewi- 
cząch pow. Dziśnieńskiego spłonął duży tar 
tak należący do Szerwieckiego. Spaliło się 

100 sążni desek. 
W trakcie akcji ratowniczej, czerech 

robotników odniosło rany, przyczem jeden 
z nich Jan Morniac poparzony został b. po- 
ważnie. 

- Defraudant z Warszawy 
ujęty na pagraniczu. Żołnierze 
KOP'u aresztowali w nocy na pograniczu, 
w gm. Kozłowszczyzna nieznanego im osob 
nika, przedzierającego się przez krzaki w 
kierunku granicy. - 

Okazało się następnie, że aresztowanym 
jest Władysław Rządkiewicz, były kierow- 
nik składów towarowych jednej z firm wac- 
szawskich. 

Rządkiewicz zdefraudował pewną sumę, 
a czując, że przestępstwo jego zostało ujaw- 
nione, chciał uciec przed karą zagranicę. 

— Wielka kradzież ubrań w 
Ejszyszkach. Nocy ubiegłej padł 
ofiarą zuchwałej kradzieży znany w Ejszysz 
kach właściciel .składu gotowych ubrań 
damskich i męskich. 

Niewykryci dotąd sprawcy po usunięciu 
szyby z okna dostali się do wnętrza skła- 
du, skąd zdołali zabrać kilka damskich palt 
letnich i zimowych, oraz 30 ubrań męskich. 

Złodzieje po obrabowaniu składu  zała- 
dowali towar na furmankę i udali się poza 
miasto, gdzie ślady po nich znikły. 

—Różne kradzieże. Lando Lech (Ste- 
fańska 24) zameldował, że z jego mieszka- 
nia skradziono garderobę męską i damską 
i bieliżną na łączną sumę 300 zł. Skradzione 
rzeczy znaleziono w tejże posesji, gdyż spra 
wcy kradzieży prawdopodobnie  spłoszeni 

- wszystko to porzucili. 
Bartoszewicz Jadwidze (Antokolska 72) 

ze sklepu, skradziono 5 butelek wódki, 7 
wina, gotówki 20 zł. i inne drobne rzeczy na 
łączną sumę 295 zł. 

Hofman Władysław (Klonowa 16) skradł 
z mieszkania Szerejko Bronisława (Zgoda 2) 
garderoby na sumę 200 zł. Sprawcę kra- 
dzieży zatrzymano. 

Skradzionych rzeczy nie znaleziono. 

W lesie Belmonckim na szkodę Osowi- 
cza jana, zam. w Mołodecznie Batorego 
43, skradziono zegarek srebrny i gotówke 
na łączną sumę 320 zł. Kradzieży tej doko- 
nali Afanasjewa Fieronja (Świerkowa 3) i 
Strokowski Józef (Betlejemska 30). Spraw- 
ców kradzieży zatrzymano. 

Na szkodę - Dogucinskiego  Morducha 
zam. w Ejszyszkach, skradziono 140 zł. go- 
tówką. Sprawcę kradzieży Bojcha Mendla 
(Nowogródzka 61) zatrzymano. Gotówki 
nie znaleziono. 

Kac Szejna: (Sofjaniki 10) zameldowala 
© kradzieży kanarka przez Gisztowta Edwar 
da (Antokolska 39), którego z kanarkiem 
zatrzymano. 

Gorska Janina i Sokolowska Marja (Pil- 
sudskiego 54) skradły kury u Czėsnkowej 
Marji (Moniuszki 11). Sprawiczynie kradzie 
ży zostały zatrzymane z kurami. 

Bułkin Chana (Subocz 2), będąc w cu- 
kierni „Turan* (Ostrobramska 2)  skradła 
na szkodę Wieremowiczowej Emilji portmo 
netkę, zawierającą 7 zł. 50 gr. Bułkin za- 
trzymano. Portmonetki nie znaleziono. 

— Nowi lokatorowie przytułka Dzieciątka 
Jezus. W czasie świąt  znałeziono kilku 
podrzutków: w kościele Św. Piotra i Pawła 
podrzutek płci żeńskiej w wieku około 4 
miesięcy, przy ul. Subocz 35  podrzutka 
płci żeńskiej w wieku około 7 miesięcy; przy 
ul. Młynowej 9, podrzutka płci męskiej w 
wieku około 2 miesięcy. Wszystkie maleń- 
stwa umieszczono. w przytułku Dzieciątka 
Jezus. 
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fot. W. Żyliński 

padły następująco: 
100 mtr.: Trojanowski 11 (Polska) —10,8 

Kivits (Łotwa) — 11, Sikorski (P.), Troja- 
nowski potwierdził jeszcze raz, że jest obec 
nie najlepszym sprinterem polskim. 

Kula: Viding (Estonja) — 14,51, Dimza 
(Ł.) — 14,434, Rosenberg (Ł.) — 14,65, 
Heljasz (P.) — 13,97. 

800 mtr.: Maszewski (P.) — 2:02,6, 
Kūrlan (E.) — 2:03,8 (Migla (L.) Kostrzew- 
ski w czasie biegu nadwyrężył sobie ścięg- 
no i wycofał się z bieżni. 

Wdal: Sikorski (P.) — 732, dotychcza- 
sowy rekord polski, ustanowiony przez No- 
waka, pobity o 3 cm. Nowak (P.) — 731, 
Rahn (E.) — 719, 

Oszczep: Sule (E.) — 61,53, lurgis (Ł.) 
57,70, Majmer (E.) — 57,12, Mikrut (P.)— 
53,14. 

Sztateta 4x100 mtr.: Łotwa 43, 8, Polska 
— 44,1, Estonja. Polska przegrała wskutek 
braku Sikorskiego, który nadwyrężył sobie 
ścięgno w czasie skoku wdal i nie mógł star 
tować. 

110 płotki: Nowosielski (P.)— 15,6 przed 
Trojanowskim II (P.) — 16, Rahn (E.) 4, 
Paluver (E.). / 

5000 m.: Kusociński (P.) — 15,19,6, 
Beldisnsky (E.) — 15,35, Bucenieks, Adam- 
czyk (P.) 

200 mtr. Kivits (Ł.) 22,6, Trojanowski 
11,23“, Rėhn. 

  

Viding (Estonja) rzutem kulą 14,51 zdo- 

bywa pierwsze miejsce w tej konkurencji 

Dysk Jordans (Ł.) 42,52 mtr., Rosenbergs 

(Ł.) 42,04, Feldman (E.) 41.51. 
1500 mtr.: Kusociński 4:01, 

4:07,1, Prost Estonja. 2 

Skok wzwyž: (Szmidt (E.) i Dimza (L) 

po 175, Suze (E:), Slava (Ł.) i Pławczyk 

po 170 cm. A 

400 mtr.: Kivits (Ł.) 50,8, Piechocki 51, 
Herm (E.). Po biegu tym — Piechocki zem- 

diai. 
10 kim. Kusociński 32:38,8, Bucenicks 

(Ł.) 33:12, Beldsinsky (E.) 34,1. 
Tyczka: Adamczak 365 cmt. Adamczak 

360 ctm., Seachs (Saachs (Ł) . 
4x400: Polska (Gniech Wilno, Piechoc- 

ki, Meyro, Maszewski) 3:28,2, Estonja 3.28,6, 

Lotwa. $ B 

Bohaterami zawodów wczorajszych, jeśli 

chodzi o reprezentantów Polski, byli Kuso- 

ciński i Piechocki, Obaj z całą  oiiarnością 

startowali do konkurencyj, do których zgło 

szeni nie byli, byle tylko przywrócić bar- 

wom Polski zagrożone pierwsze miejsce. 

Kusociński niemal bezpośrednio po biegu 

na 1500 mtr. startował na 10 klm. A Piechoc 

ki po zemdleniu w biegu na 400 mtr., nie 

zawahał się startować wkrótce potem w 

sztafecie 4400 i przyszedł pierwszy do 

mety. 
= uwagę zasługuje również: zawodnik 

wileński, Sidorowicz (AZS.), test S 

jąc raz pierwszy w zawodach między- 

desc dk zawiódł i w biegu na 1500 

m. zajął drugie miejsce za Kusocińskim. 

Tenisowe mistrzostwa 
Wilna 

P; HOHENDLINGEROWNA MISTRZYNIĄ 

WILNA W SINGLU, P. DOWBOROWA 

i PROF. WEYSSENHOFF W MIXCIE pp. 
ZBYSZEWSKI i HINCZ W SINGLU i DO- 

UBLI PANÓW. 

Jaka to szkoda, że tak ciekawa impre- 
za, jak tenisowe mistrzostwa Wilna, ocze- 

kiwane przez całe sportowe Wilno 'wypa - 
dły powiedzmy to sobie szczerze nienajle- 

piej. Sportowo udały się mistrzostwa do- 

Sidorowicz 

  

NOP EZ "WZO"" 

6. A E asa natury KINO Od dnia 30 czerwca do 2 lipca 1931 roku włącznie będzie wyswietlany him: 
denty, z * Dramat w 7 akt i Gdyby to był mecz wewnętrzny, ki: MIEJSKIE | gy E ARIER A ŠAIERCS** ak ad er 

bowy nie wspominalibyśmy o tem, w tym SALA MIEJSKA W rolach głównych: Marja Zola, Renato del Torchio I Bebo Coradi. 
jednak wypadku, z uwagi na udział zawod- 

ników zamiejscowych, (którzy nie omiesz- 

kają zrobić z tego użytek) należy żało- 

wać, że harmonja została rozproszona. 

'Gdyby nie takt i spokój komisji  sę- 
dziowskiej mistrostwa mogły by. się skoń- 

czyć znacznie gorzej, albo... wcałe nie 

skończyć. 

No, ale dosyć o tem. 

Tytuł mistrza Wilna w grze pojedyń- 

czej pań (nagroda Wileńskiego Radja) zdo- 

była po ostrej wałce p. Hohendlingerówna 

bijąc w finale p. Dowborową 6:1; 2:6; 

6:2. 

Walki o tytuł mistrzostwa 'w grze poje- 

dyńczej panow (nagr. przechodnia. * firmy 

Dinces į nie zostały ukończone. Do finału 

weszli Zbyszewski i Hincz. Pierwszy po 

zwycięstwie nad Mereckim 6:1; 6:3; dru- 

gi walkowerem wobec niestawienia się na 

płac  Gotlieba. 

Niestety, gra finałowa nie została do- 

kończona i przerwano ją przy stanie 8:6; 

5:7 4:6; 6:4; (Hincz, Zbyszewski). Os- 

tatni set rozegrany zostanie w  Warsza- 

wie w obecności sędziego z Wilna. Trze- 

cie miejsce załęli Merecki — Gotlieb. 

W ćwierć finałach Hincz wygrał u Ke- 

wesa 6:4; 6:6; 6:2; Gotlieb u kpt. Korol- 

czyka 6:1; 6:0, Zbyszewski u prot. Weys- 

senhoffa 6:4; 6:2, Merecki u Turczyńskiego 

6:1;-6:3. 

W grze mieszanej tytuł mistrza (nagr 

firmy Dunlop) zdobyła para p. Dowbo- 

rowa — prof. Weyssenhofi przed  Hohen- 

dlingerówna — Achmałowicz 6:4; 8:6. 

W grze tej obydwie panie zagrały le- 

piej od swych partnerów, których, w prze- 
ciwieństwie do pań, piłki nie chciały się 

słuchać. 
Pani Dowborowa przekonała się, że tre- 

ma nie obowiązuje na meczach, a ruch- 

liwość nie przeszkadza grała też ponad nor- 

malny swój poziom. 

Gra podwójna panów  (nagr. firmy 

Dunlop) zakończyła się zwycięstwem pary 

warszawskiej Hincz — Zbyszewski. Wy- 

grali oni z prof. Weysserfhoiiem Urbanowi- 
czem 4:6; 6:1, 6:4; 6:4. 

Pierwszy set wygrywają  wilnianie w 

następnych jednak Urbanowicz zawodzi. Sil- 
ne jego drajiy idą w aut, a efektowny ser- 

wis okazał się b. nieprodukcyjny. 

W półfinałowych spotkaniach Hincz — 
Zbyszewski zwyciężył parę Achmatowicz 

—Pimonow 57; 6:1; 6:2. 

Pech prześladuje w tym spotkaniu wil- 
nian. Achmatowicz gra doskonale, 'serwis 

wychodzi mu nad podziw,  składnie, bie- 
rze każdą piłkę, natomiast Pimonow psu- 

je całość. To edcyduje o wyniku. 

Weyssenhoff z Urbanowiczem niemało 

mieli kłopotów z wyeliminowaniem pary 

Przegaliński — Kewes 6:3; 3:6; 6:4. 

W turnieju pocieszenia dła zawodników 
wyeliminowanych w pierwszej i drugiej 

rundzie zwyciężył walkowerem, wobec wy- 

cofania się z gry finałowej  Achmatowicza 

młody zawodnik  — Przegaliński, zdoby- 
wając nagrodę w postaci rakiety ofiarowanej 

przez firmę „Start“. 
Po zakończeniu rozgrywek prok. Dow- 

bor rozdał zwycięzcom nagrody  dzięku- 

jąc za udział w turnieju. W. T. 

P. S. W sprawozdaniu z drugiego dnia 
zawodów podaliśmy mylnie Zbyszewski — 

rtm. jedrzejewski 6:1; 6:2, żamiast Zby- 

szewski — Izdebski 6:1; 6:2. 

ZE ŚWIATA 
ORYGINALNY KOMIWOJAŻER 
W jednym z hoteli medjolańskich zaa- 

resztowano niejakiego Morandi, który zapi- 
sał się w księdze hotelowej, jako komiwo- 
jażer. Ciekawy służący otworzył podczas 
nieobecności Morandi*ego jego walizkę ze 
włzorami i znalazł w niej zgórą 1,000 podro 
bionych kluczy. Morandi zeznał przed sę- 
dzią śledczym, iż jest faktycznie komiwoja 
żęrem w tej „branży* i dostarcza od lat 
kluczy i wytrychów różnym bandom i orga 
nizacjom ziodziejskim. 

W notatniku Morandi*ego znaleziono za 
pisane szytrem „zamėwienia“ i adresy „firm“. 
Morandi zdąžyt dostarczyč juž „towar“ kli- 
entom swym w Paryżu, Wiedniu i Pradze. 

NA MARSIE NAWET FUTRO NIE 
WYSTARCZY 

Szwedzki fizyk, Swante Arrhenius, oce- 
nia temperaturę na Marsie na 40 stopni po 
niżej zera. Zdaniem jego — czerwono - żół 
te plamy na powierzchni Marsa, są to bagna 
solne, w których sól "wykrystalizowuje się 
w zimie, a w lecie tworzy po wchłonięciu 
wilgoci rozległe jeziora bagniste. Arrhenius 
sądzi,, że na Marsie wobec niskiej tempe- 
ratury niema życia organicznego, choć nie 
jest wykluczone istnienie niższych form świa 
ta roślinnego i zwierzęcego. Prawdopodob- 
nie życie na Marsie istniało i osiągnęło 
przed miljonami lat swój punk kulminacyj- 
ny. 

10,000 FRANKOW ZA WARKOCZ. 

Aktorka filmowa, Aurelja Branca, nosiła 
wspaniałe, długie i własne warkocze,  któ- 
tych wymagały  grywane przez nią role. 
Fryzjer orzez omyłkę, zamiast zaondulo- 
wać włosy, odciął piękne warkocze, Aktorka 
uderzyła w lament, a później wytoczyła spra 
wę sądową fryzjerowi o „zmniejszenie jej 
zdolności do pracy i zarobku”. Sąd przy- 
znał rację p. Branca i zasądził od fryzjera 

się 

  

10.000 franków odszkodowania. Rzecz 
działa w Paryżu 

  

TWOJE DZIECI UCZĄ SIĘ 
W OJCZYSTYM JĘZYKU, CZYS 
POMYŚLAŁ O TRAGEDJI MA- 
TEK, KTÓRYM OBCA SZKOŁA 
WYKRADA DUSZĘ DZIECKA? 
Złóż grosz na,Fundusz Polskiego 
Szkolnictwa nicą", na konto 
P. K. O. 21895, Komitetu Obcho- 
du 25-lecia Walki o Szkołę Polską 

    

Ostrobramsks 5 
Kasa czynna od 

Nad program: „Wycieczka z przygodami* komedja w 2 aktach. 
godz. 5 m. 30. Początek seansów od godz. 6-ei w. Następny program: -„Pasierbica”. 

  

Premjera! Ulubieniec publicznościgąarry Liedtke, La Jana i Alicja Wilbert w przebojowym arcywesołym filmie 

KINO-TEATR 
„KELIOS“ 

ni. WILEŃSKA 38. Ceny zniżone: 
Tel. 926. 

WESOŁY WDOWIEC | 
Ś»ietna gra. Ciekawa intryga. Przepiękne zdjęcia z Lazurowego Brzegu 

Na 1-szy seans Balkon 50 gr. Parter 80 g. Na pozostałe seansy Balkon 60 gr. Parter oś 1 zł. 
Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.30. | 
  

Dźwiękowe kino 

„HOLLYWOOD 
Mickiewicza 22. 

tei. 15-28 Nad program: 

o CZEA 
z iś! Wielki przebój dźwiękowy! 

ŚNIĄ DZIEWCZĘTA 
W rol. gł. Wiljam Haines, Josephine Mae, James Gruse. 

Dodatek i Tygodnik dźwiękowy „Paramount'u*. Na 1-szy seans ceny zniżone. 
Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.30. 

  

CŹWIĘKCWE KING 

CGIING 
wIELKA 47. tei. 15-41 

RADA DLA TYCH, KTÓRZY NIE MOGĄ 
WYJECHAĆ NA URLOP 

Najlepsze rady i wskazówki brzmią nie- 
kiedy, jak gorzka ironja. Oto lekarz mówi 
pacjentowi: ma pan gruźlicę, musi pan na- 
tychmiast wyjechać w góry. A pacjent nie- 
tylko nie ma pieniędzy na kosztowną ku- 
rację, ale nie wie, jak przy  najskromniej- 
szem życiu związać koniec z końcem. Le- 
karz spełnia swoje zadanie: musi powie - 
dzieć, jak trzeba leczyć najskuteczniej cho- 
robę, nie da przecięż choremu pieniędzy 
na leczenie. Jeżeli mądry i sumienny, pomy- 
Śli również o położeniu pacjenta i doradzi 
mu, co w danej sytuacji można zrobić dla 
zdrowia najmniejszym kosztem. Ale zdarza 
się przecież, że i ten najmniejszy koszt jest 
ponad siły finansowe pacjenta. Na to już 
lekarz nie poradzi. 

Mamy czas urlopów. Pisze się dużo o 
różnych uzdrowiskach, rzeczywiście zasłu- 
gujących na rekomendację i słuszną rekla- 
mę. 'Doradza się ludziom ciężko pracują- 
cym, żeby urlop spędzili jaknajkorzystniej 
dla zdrowia. Niech jadą tu, niech jadą tam. 
Świetne powietrze, piękne wycieczki, do- 
skonałe zakłady zdrojowe, wzorowo urzą- 
dzone pensjonaty... Dia jednych — morze, 
dla drugich — góry. Więc jechać, wytchnąć, 
spędzić urlop racjonalnie, nabrać sił do 
dalszej pracy, połączyć przyjemne z poży- 
tecznem, wzgląd na zdrowie i rozrywkę. 

Ironja! Dla dziesiątków i setek tysięcy 
ludzi, najbardziej gorzka ironja! Mają urlop 
ale o jakimkolwiek wyjeździe nie mogą ma- 
rzyć. Szczególnie dziś, w czasie tak wiel- 
kiej biedy. Na to, żeby pojechać choćby naj- 
bliżej, urządzić się gdzieś choćby  najta- 
niej, nie mogą sobie pozwolić. Na pozycję 
urlopu nie mają ani grosza. Wśród tysięcy 
rodzin wszełkie planv urlopowe upadły. Nie 
pojadą nigdzie, ani rodzice, ani dzieci. Po- 
zostaną w murach miasta. 

Rodzi się tedy wysoce aktualne pyta- 
nie: jak spędzić urtłop, nie mając możności 
wyjazdu? Ludzie, którym nie sądzono za- 
znać przyjemności urlopowych, powinni roz- 
ważyć, co w ich ciężkiem położeniu dało- 
by się zrobić, żeby w czasie urlopu osiąg- 
nąć choćby częściowe wytchnienie i żeby 
czas ten przeszedł możliwie pożytecznie dla 
zdrowia. 

Jest rzeczą, nie ulegającą wątpliwości, 
że dla walki z przemęczeniem nerwowem, 
a na to cierpimy niemaj wszyscy, środkiem 
najbardziej skutecznym jest zmiana trybu 
życia. Na jakiś czas inaczej ułóżmy sobie 
plan dnia. Oderwani od kieratu zajęć co- 
dziennych, żyjąc inaczej, wywołujemy pew- 
nego rodzaju przemianę materji duchowej. 
Naturalnie, radykalną i dobroczynną zmia- 
nę wrażeń zdobywamy przez wyjazd. Ale 
jeżeli wyjechać nie można? Otóż zmiana 
trybu życia jest i bez wyjazdu w pewnej 
mierze możliwa. 

Jeżeli w ciągu roku pracy  wstajemy 
normalnie o 7-eį rano, możemy podczas ur- 
lopu wstawać znacznie wcześniej. Oczywi- 
ście udając się również wcześniej na spo- 
czynek. Idziemy spać 0 10-ej wieczorem, 
wstajemy o 6-ej rano. Postanawiamy te 
wczesne godziny zużyć na spacer. Codzien- 
nie o 7-ej rano wychodzimy z domu, albo 
do parku, a!bo za miasto, żeby odetchnąć 
świeżem powietrzem, które na szczęście 
nie zdrożało. Będzie też rzeczą dla wyt- 
chnienia dobrą, jeżeli te spacery odbywać 
będziemy w towarzystwie miłych  znajo- 
mych, lecz nie tych, z którymi spotykamy 
się codziennie, bo chodzi nam przecież o 
maksimum możliwej odmiany. 

Pamiętając stale o tym celu, możemy w 
ciągu dnia zwiedzać te miejsca, gdzie ni- 

gdy nie bywamy. Tysiące ludzi nie widzia- 
ło różnych ciekawych instytucyj, zabytków, 
muzeów i t.p. we własnem mieście, nawet 
tych, gdzie wstęp jest bezpłatny. Możemy 
sobie postanowić, że te miejsca zwiedzimy 
podczas urlopu — i o ile to możliwe — 
codziennie sobie coś innego obejrzymy. W 
miastach mniejszych rzecz. trudniejsza, ale 
tam znów łatwiej o zwiedzanie najbliższych 
okolic. 4 

Śpiesząc do pracy, nie mamy czasu na 
trochę gimnastyki domowej, możliwej bez 

żadnych nawet przyrządów. Otóż należy ją 

uprawiać choćby podczas urlopu. AZ = 

Dalej: wyzyskać dobroczynne działanie 

wody. Prysznice, nacierania, kąpiele w rzece. 
I w innej jeszcze dziedzinie odmiana: 

decydujemy, że podczas urlopu przeczyta- 
my sobie kiłka książek, najbardziej odpo- 

wiadających naszym  upodobaniom. Więc 

albo z beletrystyki, albo z rzeczy historycz- 
nych, albo z nauk przyrodniczych. Najlepiej 
w takich warunkach czytać te książki, które 

odrywając nas od rzeczywistości bieżącej, 
dają nam trochę dobrego zapomnienia. 

- Oto parę przykładów, jak zmienić tryb 
życia, nie ponosząc przytem koszów. Oczy- 
wiście, każdy w swoich warunkach osobi- 
stych może tu wiele rzeczy uzupełnić, czy 
zmienić. Chodzi o ceł główny: przeżyć czas 
urlopu inaczej, niż w ciągu roku pracy, bo 
to zawsze daje dobre skutki. ” Dr. J. W. 

PFLRUFERUAE RUR RARARURARE 
DRUSKIENIKI 

Pensjonat „Kalina* 
ul. Jasna 1. 

Pokoje słoneczne. Kuchnia zdrowa i 
obfita. Radjo, Pianino, Ceny zniżone. Le BU KRA A 

Fabryka i skład mebiil 

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

Wilno, ul. Tatarska 20, dom wissny, 
Istnieje od 1843, 

Jadalnie, sypialnie, salony, gabinety, 
łóżka niklowane i angielskie, kreden- 
sy, stoły, szały, biurka, krzesła dębo- 
we i t. p. Dogodne warunki i na rsty, 

  

  

  

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

DZ iS! Pierwszy, wspaniały, przepiękny film dźwiękowo-muzyczno-śpiewny prod. szwedzkie. 

STUBERT Z $ZTOKMOLAU 
Hymn prawdziwej miłości młodzieńczej. Główne role odtwarzają najwybitniejsi artyści teatrów 

szwedzkich. Nad program Wszechświatowy dodatek dźwiękowy „Foxa*, 
W dnie Świąt. o godz. 2-ej. Ceny zmiżeńe. 

KORURIEKAT 
Niuiejssym podajemy do łaskawej wiadomości naszej P.T. klijentelji, że * 

każdy oryginalny worek sody amoniakałnej 

(BIELIDŁ A) 

ZAKŁADÓW SOLVAY W POLSCE 
cechowany jest nadrukiem 

„o SOLVAY, Po 

T.z D.P Sz 

  

  BE O 

4P 

80DA KALCYNOWANA 

(AMONIAKALNA) 

98% 
i zaopatrzony jest w plombę fabryczną. 

Cecha  płomba gwarantują produkt pełnowartościowy, na co prosimy 
zwrócić uwagę przy kupnie. 

Zakłady Solvay w Polsce 

Oddział w Wiinie 
ui. Mickiewicza 15 tel. 3-99. 

Warszawa w czerwcu 1931 r. 

„UWAGA: Winni rozpowszechniania falsyfikatów jako naszej orygi- 
a. sody amoniakalnej (bielidło) zostaną pociągnięci do odpowiedzialnoś.i, 
arnej. 

2 ® ||.ЕК&!!2 —» i 
Dr. medycyny 

A. Cymbler 
Cheroby weneryczne 
skórne ! narządn о- 
czewego. Mickiewicza 

  

OBWIESZCZENIE! | 

Szczęśliwe LOSY 3-ej klasy | 
# XXIII Polskiej Państwowej Loterji Kiasowej + 

dia nowonabywców oraz do zam any dla posiadaczy losów klasy | 
poprzedniej są już do nabycia w najpopularniejszeż i 

najszczęśliwszej kolektwrze 

HH MINKOWSKI 

  

  

  

  

  

12, róg Tatarskiej przyj- Wiino, Niemiecka 35, tei. 13—17. 
maje 9—2 i 5—8. Ciągnienie już dnia 14 i 16 lipca b. r. 

Tel. 15-64. a 
DOKTOR Stanisław Fornalik urodzony dnia 7 maja 1908 roku w 

Zeldo z Krzyszkowicach, syn Aleksandra i Marjanny z Zawiskich, na- 
wicz uczyciel szkoły powszechnej w Litwinach, wnfósł prośbę © ze- 

powrócił zwolenie na zmianę nazwiska rodowego „Fornalik* na nazwi- 

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

Urząd Wojewódzki w Brześciu podaje tę prośbę do pow- 
szechuej wiadomości z nadmienieniem, że w myśl art. 4 ustawy 
z dnia 24.X 1919 r. (Dz. U. R. P. Nr. 88 poz. 478) oraz $ 1 
rozporz. Min. Spraw Wewn. z 11.X. 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr.93 
poz 828) wolno przeciw uwzględnieniu tej prośby zgłosić da 
Urzędu Wojewódzkiego w Brześciu zarzuty, które podać małeży 
= RO dai 90 licząc od dnia ogłoszenia w „Moniterze 
olskim*. i 

  

Dr. Kenigsberg 
choroby skórne, wene- 
1yczne i moczopłciowe 

Mickiewicza 4, 
tel. 10-90. 

Od 9—12 1 4—8 

Dr Ginsberg 
Choroby skórne, we: 
seryczne i moczopłcio- 
we. Wlileńska 8 od 
8 — 114 — & Tel. 

Za wojewodę (—) Fr. Dutkiewicz 
Kierownik Wydziału Administr.       

    

Letnisko Maszynę © 
pokoje z utrzymaniem do pisatia mało uży- | 
4 zł. dziennie, komu waną kupię. Oferty: 
nikacja autobusowa Portowa 8 m. 3 Swida. 

  

Dwu pokojowe 
  

367 P “las, jezioro. Arsenal- = > = 
- mieszkanie z kuchnią ską 4-5, = 
== do wynajęcia ul. Do- —— | Cztery pokoje 

akuszerki] AE 14. Dowie- Pensjonat z kuchnią, wygoda- 
Dunas (IC się u KE „Wilnianka“ mi, lazienką, 2 wej- 

ścia 1-sze piętro w 
w śródmieściu, od 

zaraz. 

Dom H.-K. „Za- 
chęta* Mickiewi- 
cza 1, teł. 9-05. 

w  Druskienikach ul. 
św. Jakóba f6, (obok 
Kościoła) w ogrodzie, 
Piękne słoneczne po- 
koje, werandy. Dosko- 
nała kuchnia. Blizko 
parku i kąpieli. 

umeblo- AKUSZERKA po L 
śmiAŁOWSKA POKÓJ, ss; :: 

śraz Gabinet Kosinety jp, 3, 
czny, usuwa zmarszc: 
ki, piegi, wągry, łupież, 
brodawki, karzajki, wy- 

padanie włosów, 
Mickiewicza 48. 

DOL l maty do 
Pokó wynaję= 

cia , Zauł, Ś-to Jerski 
d. 3 m. 10. 

      

Пн EL PO5ADY 
KOSMETYKAS oz kamie wyjątkowo Studentka 

GABINET 

  

  

  

kuchni do wynajęcia humanistyki posiadają- 
Skopówka 6. tanio ©, język pa 2 
—- konserwy rybne: SZPrO szykuje kondycji uz 

  

ACJONALNĘJ ty, skumbrja, byczki, i 
KOSMETYKI zamazany Hiki duże pudełko zl kim. ОВ 

1,20. Ser primo, pęłnoC, M, 
WILNO, MICKiEwi AJ ETNISKAJ tusty, na główki Mo 

CZA 31 м, 4. 2.80 kg. Wino rumun- dowa po prawniku. 
: kobiecą skie własnego importu w starsza osoba, 
ro > Pensjonat Werki. 3I4 1, 3.60. Kawa, co= gogqrego towarzystwa, 

: je, dosko- Wobec zniżki uposa- dziennie świeżo palo znająca doskonale go- * 
mali, odświeża, asawś żeń urzędniczych Za- na z palarni „Brazylja* spodarstwa  domo4e 
jej skazy I brzki, Masaż rząd pensjonatu zni- w Warszawie. Poleca: poszukuje possdy 22- 
twarzy i ciała (panie żył o 15 proc. dlaD,-H, St. Banel i S-ka 
Sztuczne opalanie cery) wszystkich. Pensjonat Wiluo, 
Wypadanie włosów nowocześnie urządzo- 
łupież. Najnowsze zdo- ny, czynny od 1 czer- Chcesz otrzymać po- 
bycze kosmetyki racjo- wca. Światło elektrycz- sadę? Musisz ukończyć 

nalnej, ne, wanny, kanalizacja, kursy fachowo - kores- 
WGA OE A pierwszorzędna kuch- pondencyjne im. profe- 

SZ * łe 

: Е rządzającej domem, 
Mickiewicza 23. peqsjonatem. lektorki, 

“lub jakiejkolwiek pra- 
cy wymagającej mie- 
ograniczonego zaufania 
Posiada poahlebne re- 
ferencje osób znanych 

    

nia, Dojazd autobusa- sora Sekułowicza. War: w polsce. Oferty do. 
mi z placu oai szawa Zara © Kur: Adm. Siowa“ pod 

s „twa wej i statkami. el. sy wyuczają listownie: c, * # 
Masaże buhalterji, rachankowo- E K Z WM rzy: Wilno 12 pensjonat. 

——————--—- Ši kupieckiej, kore- 
L t iska spondencji handlowej, 

a e n stenograłji, nauki han- 
abinet | s 4 z utrzymaniem w ma-dlu, prawa, kaligrafji. 

Kosmetyki Gedi6 jątkach ziemskich, in- pisania na maszynach, 
Leczniczej Е formacje: Firma „Inż. towaroznawstwa, — an- 
J. Hryniewiczowej. Kiersnowski i Kružo- gielskiego, trancuskie- 3 

ul. WIELKA Ni 18 m9. łek S-ka", Wilno, Ad. go, niemieckiego, piso- 1 т 
M 4 1i4.7 Mickiewicza 23, tel. Si, gramatyki polskiej nazjum im. Adama Mi- 
M = 5-60. —6 ekonomii. Po u-  ckiewicza ha imię Ma- 

W. Z. P. N626. no KoŃCZENIU Egz amin. cieja _ Pogorzelskiego 
Dwór wiejski Żądajcie prospektów. unieważnia Się. 

“ przyjmie letników po 
M5 zł, dzienie. Wiado- 

     
     a. 
Y 

ręczne, wibracyjne i pla- 

styczne. Eptlacje.    [zę UB 
ж 

gubioną legitymację 
wydaną przez gim- 

  

Dwa lub jede KTO SZYBKO DAJE, TEN DWA RA- 
pokój do ija.mość  Tatarska 17 m. — GŁÓD I DZA NiE 

Mickiewicza s. 23, od 1—5 godz. p.p. ZY DAJE km Ai ме 
  

  

Brukatnia Wydawnictwa „Słowo* Zamkowa 2 

AE UP и 

Redaktor w.z. Witołd Tatarzytėki.


