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PODWÓJNY TOR 
We wszystkich dziedzinach życia 

panuje dziś kryzys. Coś się przeżyło, 

coś się jeszcze nie urodziło. Unosi się 

atmosiera grozy i niepewności. Ból i 

jęk jest stałym zjawiskiem w życiu 

świata. Dziś, przy tej atmosferze gro- 

zy i niepewności, jest go jednak zbyt 

wiele. A co najgorsza, że zwykły czło- 

wiek, który chciałby być uczciwym, 

który chciałby poprostu żyć po boże- 

mu, dusi się w pętli otaczających go 

zjawisk i przestaje nad swym stosun- 

kiem do życia zbiorowego panować. 

A przecież proste hasło „miłuj 

bliźniego swego”, oraz z wychowania 

demokratycznego płynące poczucie od- 

powiedzialności jednostki za całość 
społeczeństwa i państwa, nie pozwala 

człowiekowi dać sobą rzucać, jak roz- 

grzaną do białości,ciśnioną przez wal- 

ce, chwytaną przez lewary i haki, to 

znów rzucaną pod młoty belką żywe- 

go żelaza z walcowni. Człowiek chce 

być współtwórcą warsztatu, chce ule- 

gać dyscyplinie, którą pojmuje, w któ- 

rej widzi środek realizacji swych ce- 

lów doczesnych i metafizycznych. A 

nie chce wić się w kleszczach wal- 

ców. Tymczasem w systemie  dzisiej- 

szym jednostka traci się, ma poczucie 

rozbitka, niesionego na fali żywiołu. 

Żywiołem tym jest społeczno-politycz- 
ny system dzisiejszego życia. 

Nasz ustrój społeczny opierał się 

dotychczas na moralności, która znaj- 

dowała swój prosty symbol w dewi- 

zie; „módl się i pracuj”. Zasadą życia” 
uczciwego było godzenie się 7 losem 

i z sytuacją społeczną, nabytą przez 

urodzenie w wiarą w to, że to życie 

jest tylko drogą do życia prawdziwe- 

go, z tem jednak przešwiadczeniem, 

że uczciwa praca, wysiłek woli i inte- 

ligencja może zapewnić człowiekowi 

utrzymanie się na powierzchni, zało- 

żenie rodziny, „wychowanie dzieci, a 

nawet niejednokrotnie poprawienie ich 

bytu. W ten sposób istniała ustalona 

i przez kościół też uznana hierarchja 

i różnorodność społeczna, a wynika- 

jąca z niej-moralność miała wyraźne 

kryterja rozróżniające użyteczność ży- 

cia jednostki od szkodnictwa. 

Zbrodnia, a nawet nędza była wy- 

jątkiem z reguły, gdyż była odszcze- 

pieństwem od zasady „módl się i pra- 

cuj“, zasady, w myśl której człowiek 

normalny, z wyjątkiem ułomnych i 

kalek, miał możność życia. 

Postęp społeczny i gospodarczy 

polegał na tem, by podnosić poziom 

życia, by dobrobyt najniższych pod- 

nosić, a barjery, tamujące jednostce 

biednej wybicie się, znosić. Stąd szko- 
ła powszechna i darmowa, ochrona 
pracy, ubezpieczenia społeczne, domy 

i ogrody robotnicze i t. d. i t. d. 

Postęp stopniowo wytwarzał przy- 

mus i publiczno-prawny system regu- 

 lowania stosunków społecznych. „God- 

ność demokracji* kazała jej gardzić 

instytucją indywidualnego miłosierdzia, 

jako środka. łagodzenia różnić spo- 

łecznych. Zresztą oczywiście miłosier- 
dzie jednostek nie mogło być wystar- 
czające. Ale w rezultacie odpowie- 
dzialność za warunki społeczne, za 
możność bytu została przerzucona na 
państwo, ale na państwo, oparte na- 

ogół o t. zw. wolę narodu, wytwarza- 

ną przez zbiorowość społeczną. Czło- 

wiek dzisiejszy stanął przed podwój- 
nym dylematem moralnym: jak orga- 
nizować życie społeczne przez pań- 

stwo i jak w tem zorganizowanem 

Społeczeństwie samemu się zachowy- 

wać, 

Warvnki powstały nowe, przyszły 
powojenne stosunki złe. 

Hasło pracy uczciwej, hasło ro 
dziny staje się dla wielkich odłamów 
społeczeństwa wyraźnie nie do zasto- 
sowania. Znaczny procent. mężczyzn 
zarabia tak mało, że nie jest w sta- 
nie utrzymać żony i rodziny. Tem sa- 
mem wielka ilość młodych kobiet 

marnuje się, bo nie jest w stanie zna- 

leżć normalnego oparcia życiowego W 

mężu i rodzinie. 
Mniejszemu, ale też już zbyt licz- 

nemu odłamowi społeczeństwa dzieje 

się wiele gorzej. Nietylko, że nie znaj- 

duje warunków „dla normalnych form 
życia, ale stracił wogóle warunki do 

życia. W Polsce dzieje się stosunkoż 

wo pod tym względem lepiej niż gdzie 

indziej, a też przymiera głodem КП- 

kaset tysięcy ludzi. Dlaczego? Dlate- 

go, że niema pracy. 
Tym ludziom mówić: „módl się i 

pracuj”, to zakrawa na ironję. Któż 

z nas, zpośród ludzi, z którymi ze- 

tknęło go życie" nie otrzymuje despe- 

rackich próśb od jednostek zdrowych, 

z natuty uczciwych, obarczonych żo- 

nami i dziećmi, o pomoc, o wyszuka- 

nie pracy? 
Państwo odpowiada: jestem bezsil- 

ne, robię co mogę przez zasiłki, na 

więcej mnie nie stać. Powstaje znów 

wielkie pole dla indywidualnego mi- 

łosierdzia, dla tego, na co Kościół w 

ostatnich encyklikach papieskich wska- 

zuje. Ale nasza psychika już od tego 

odwykła, a i zamożność jest niedo- 

stateczna. Możnaby jednak dużo zro- 

bić, gdyby nie było zakorzenionego 

pojęcia, że to jest zadaniem państwa. 

Trudno jest czynić jałmużnę, a jedno- 

cześnie dawać przekraczające wytrzy- 

małość gospodarczą Świadczenia S0- 

cjalne — mówi wiele ludzi. Nie bez 

słuszności. Zbytnie skurczenie wydat- 

ków powoduje zresztą zastój wymia- 

ny pozbawia: chleba innych, odle- 

głych od nas ludzi. Więc hasło: 
oszczędność dla jałmużny, też nie roz- 

wiązuje gospodarczo sprawy. Pomija- 

jąc już to, że dobrowolnych żebraków 
byłoby napewno więcej, niż dobro- 
wolnych jałmużników. 

Więc cóż odpowiedzieć człowieko- 

wi, który przychodzi głodny i żebrze: 

dajcie mi uczciwie pracować. Czy mó- 

wić mu kazanie o nadprzyrodzonej 

wartości kultury współczesnej, radząc, 

by poświęcił się dla niej i chyba uto- 

pił, lub powiesił na przydrożnym 

drzewie? Bo co pozostaje za moral- 

ność społeczna takiemu człowiekowi? 

Tworzy się pole dla moralności czło- 

wieka z puszczy - moralności, opartej 

na prawie pięści i maczugi. Ten ele- 

ment jest żerem dla każdej propa- 

gandy wywrotu. Można się jakiś czas 

bronić karą i więzieniem, ale to też 

do czasu. A to byłoby zresztą ujęcie 

sprawy fównie wywrotowe, tylko, że 

od strony posiadających lub pracują- 

cych, to jest dzisiejszym systemem 

uprzywilejowanych, a nie od strony 

głodnych. 
W naszym systemie, jeżeli on się 

nie zmieni, nie istnieje idea która 

wśród tego elementu ludzi mogłaby 

zwalczyć pęd do zbrodni i wywrotu. 
Na tem zjawisku żeruje i wpełza 

pod fundamenty naszego życia komu- 

nizm. A nasze zbiorowe postępowa- 

nie wobec tego zjawiska wyraża się 

dziś hasłem: „durchhalten*. Czasy są 

ciężkie, może przyjdzie poprawa, wów- 

czas stosunki się wyrównają i Świat 

pójdzie dalej po swej dotychczasowej 

linji rozwoju, a jeżeli nie, to zobaczy- 

„my, trudno przewidywać, trzeba mieć 

wiarę w przyszłość, jakoś się obroni- 

my, może Liga Narodów coś wymyśli 
it. d. To są argumenty, któremi usy- 
pia się szersza opinja, które nie głu- 

szą jednak sumienia. 

A komunizm swoje robi. Przeciw- 

Stawia mu się wprawdzie propagan- 

da, wykazująca, prawdziwie zresztą, 

że t.zw. „raj proletarjatu* jest o wiele 

większą katorgą, niż nawet dzisiejsze 

stosunki krajów kapitalistycznych, ale 

mimo wszystko komunizm jest dziś 

najbardziej atrakcyjnym sztandarem 

dla wszystkich desperatów życiowych 

i malkontentów społecznych. > 

Szedł dotąd komunizm agitacją od 

dołu, grał na instynkcie zawiści spo- 
łecznej i na pustych kiszkach biedo- 

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 

Redaxcja rękopisów 
cja nie uwzgłędnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

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

DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 

GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

KLECK — Sklep „Jzdność”. 

nadesłane milimetr 50 
niezamówionych nie zwraca. Administra- Zagraniczne 50 proc. 

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

GŁĘBOKIE — uł. Zamkowa — W. Włodzimierow. 

HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
WIENIEC — Sklep tytoniowy — S. Zwierzyūski, 

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

NIESWIEŻ — u. 
CANE: — > A 

OSZMIANA — księgarni "Ni : 
PINSK — Ksiegarnia 
POSTAWY — Księgarnia Polekiej Macierzy Szkoinej, 
SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ni. Mickiewicea 14 
STOŁPCE — Księgarcia T-wa „Rach”. 
ST. ŚWIĘCIANY — gi, Rynek 9 — N. Tarzsiejski, 

WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewskz 

WARSZAWA — T-wo Księg. Koi „Ruch“. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej gr. śU, Ёа 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
Ratuszo! -— Księgarnia faźwińi 
Kiosk St. Michalskiego. ; к 

ia Spółdz, Naucz. 
Polska — St. Bednarski. 

  

tekstem 15 gr. Komund "oraz 5 urdkaty 
£ Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznyek  oraz z prowincji o 25 proc drożej. 

ożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc drożej. Admłaietrneja nie przyjmuje zastrzeżeń <o 

do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowołnie. Ża ćostarczesie numeru dowodowego 20 gt 

  

POROZUMIENIE FRANKO - AMERYKAŃSKIE Projekt podziału administracyjnego Polski 
" RZECZPOSPOLHFA. POLSKA PODOBNO OSIĄGNIĘTE 

PARYŻ. (Pat.). W rokowaniach francusko-amerykańskich za- 

szła nowa zwłoka. Pokładanc wielkie nadzieje na dzień wczo- 
rajszy. Spodziewano się, że na wieczornej konferencji premjer 

Laval zakomunikuje ostatecznie decyzję rządu francuskiego. Tym- 

czasem decyzja taka nie zapadła i narady odłożono do dnia dzi- 

siejszego. 
Premjer nie przybył nawet na konferencję, zatrzymawszy 

się w Izbie, gdzie debata przeciągnęła się dopóźna. 

Z ministrem Mallonem konferował jedynie minister Fiandin. 

Podobno, spotkanie tych dwóch ministrów posunęło znacznie 

sprawę naprzód i pozwoliło na opracowanie projektu porozumie- 

nia, który ma jakoby dziś stać się ostatecznym po zaaprobowa- 

niu go przez prezydenta Hoovera. 
Mimo nadzwyczajnej dyskrecji, jaką zachowują koła oficjal- 

ne, można z pewnością stwierdzić, że doszło już do zasadnicze- 

go porozumienia między rządem francuskim a amerykańskim. 

'PARYŻ. (Pat.). Kiedy wczoraj Pau! -Boncour i Malvy zwróci- 
ii się do Lawala, aby nie zamykał sesji parlamentu przed ukoń- 
czeniem francusko-amerykańskich rokowań nad propozycją Hoo- 
vera, Laval odpowiedział, iż nie zamierza zrezygnować z przy- 
sługującego mu uprawnienia konstytucyjnego, lecz w wypadku, 
gdyby okoliczności wymagały tego, nie zawaha się zwołać izbę 
na sesję nadzwyczajną. 

zapomogi dla pocztowców 
niższych grup uposażeniowych 

WARSZĄWA. Pąt. Celem przyjścia z pomocą doraźną pracownikom 

pocztowo-telegraficznym, zwłaszcza w niższych grupach, dotkniętych naj- 

bardziej redukcją dodatków do uposażeń, p. minister poczt i telegraiėw 

inż. Boerner polecił wypłacić niezwłocznie pracownikom, którzy jeden z 

cofniętych dodatków pobierali, jednorazową zapomogę w następującej wy- 

sokości: : | 
Prccownikom pobierającym wyragrodzenie od XVI do XII grupy * 

uposażenia, a posiadającym troje lub więcej dzieci—w wysokości 15 proc., 

pracownikam od XIl do X grupy uposażenia, posiadającym czworo lub 

więcej dzieci—w wysokości 10 proc. zasadniczego uposażenia. 

Powyższe zapomogi zostaną wypłacone pracownikom w ciągu naj- 

bliższych gni. 

Rewolucja murzynów w Kongo 
BRUKSELA, Pat. Z Kongo nadchodzą wiadomości, Które po- 

czątkowo utrzymywane były w ścisłej tajemnicy. Mianowicie w 

Kongo wybuchła rewolucja murzynów, która przybiera z dnia na 

dzień coraz większe rozmiary. Murzyni mordują bez miłosier- 

dzia schwytanych białych. Z Leopoldviile donoszą, że w poblis- 

kiej miejscowości Kwango zamordowano dwóch europelczyków, 
a w miejscowości Kilamba—jednego. Wiadomości te wywołały 

w Brukseli ogromną konsternację. Powodów powstańia doszu- 

kują się w agitacji czarnoksiężników, którzy w misji kulturalnej 

białych widzą wielkie niebezpieczeństwo dia swej egzystencji. 

Niemcy niezadowoleni z propozycji 
BRYTYJSKICH 

BERLIN. Pat. Dzienniki poranne wyrażają niezadowolenie z 
propozycji rządu brytyjskiego odbycia konferencji reparacyjnej. 
„WVorwaerts' pisze, że propozycja ta jest wprawdzie utrzymana 
w duchu przyjaznym dia Niemiec, Niemcy nie mogą dłużej cze- 
kać. Sytuacja staje się niepewna. Z kredytu redynskontowego w 
wysokości 420 miijonów mk, który doszedł do skutku pod egidą 
Angiji, została tylke drobna część. 

„WVossiche Ztg.* donosi, że konferencja reparacyjna wyma- 
gałaby dłuższego czasu, Rokowania mocarstw zainteresowanych 
na temat funduszu gwarancyjnego moratorjum planu Younga 
odroczyłyby urzeczywistnienie płanu Hoovera poza termin 15 b. 
m., w którym Niemcy muszą zapłacić przypadającą ratę repara- 
cyjną. Zniweczyłoby to projekt Hoovera. „Deutsche Aligemeine 
Ztg.* wówi o „nieszczęsnym projekcie angielskim". Niemcy nie 
chcą mieć nic wspólnego ze sporem francuskc-amerykańskim. 
Rząd niemiecki nie mógłby się zgodzić na taką konferencję. 
„Deutsche Tagesztg-* oświadcza, że projekt brytyjski nie ozna- 
cza gestu przyjaźni wobec Niemiec. Londyn szuka znowu kon- 
taktu z Paryżem na szkodę Niemiec. 
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Komisja dła usprawnienia administracji 
przy Prezydjum Rady Ministrów opraco- 
wała nowy projekt podziału  administra- 
cyjnego państwa Projekt ten znosi 5 
województw i wogóle wprowadza zmiany 
ogromne. 

Ztcznijmy od morza. 
Województwo pomorskie ma być  ро- 

większone przez przyłączenie do tego wo- 
jewództwa części woj. warszawskiego 
(Włocławek, Lipno) i poznańskiego (Byd- 
205202). 

Woj. Poznańskie ma otrzymać powiaty 
słupecki, koniński i kaliski z woj. łódzkie- 
g0 

Woj. śląskie ma otrzymać powiaty: czę- 
stochowski, będziński i zawierciański z 
vroj, "ieleckiegn óraz Żywiec, Białę, Oś- 
wiecim i Chrzanów z woj. krakowskiego. 

STANOWISKO WATYKANU W AK- 
CJI, ZMIERZAJĄCEJ DO ZAŻEGNA- 
NIA KONFLIKTU Z FASZYZMEM. 

(CITTA DEL VATICANO) Wiado- 
io, że Stolica Św. Już p owtórnie za 
wiadomił: rząd włoski o swej goto- 
wości wszczęcia rokowań, celem zażeg 
renia konfliktu. Procedure w tym wy- 
jadku przewiduje art. 44 Konkordatu 
Ktėorv brzmi: .„O ileby w przyszłości 
miały wyniknać jakiekolwiek trudno- 
ści w związku z interpretacją niniej- 
szego konkordatu, Stolica Św. i Wło- 
chy przystąpia po porozumieniu się do 
przyjaznego rozstrzygnięcia sprawy”. 

W myśl tych wyraźnych postano- 
wień konkordatowych oraz dła utrzv- 
mania należnego zadośćnczynienia za 
obrazę , Stolica Apostolska postawiła 
iako warunek wszczecia rokowań, 
przywrócenie pierwotnego stanu rze - 
czy, o ile chodzi o Akcje Katolicka. 
Aakie stanowisko Stolicy św. znajduje 
swe uzasadnienie w fakcie. iż rzad 
włoski, podpisawszy  konkordat i u: 
znawszy na zasadzie art. 43 Akcje Ka 
tólicka, nie był w prawie podiać samo 
dzielnie żadnych xroków w tym wzsglę 
dzie iak tvlko w porozumieniu ze Sto 
lica Św., a tembardziej jeszcze wobec 
faktu że kadrv członków orsanizacvi 
Akcji Katolickiej we Włoszech w r. 
1931 sa zupełnie te same, iak w 
1929. kiedy to rzad włoski przviał na 
siebie formalne zobowiązania w Spra- 
v je Akcji Katolicriei. 

S ST 
KTO SZYBKO DAJE, TEN DWA RA- 
ZY DAJE — GŁÓD I NĘDZA NIE 

CZEKA! 
Konto P.K.O. nr. 82100 

ty. Częściowo: też ogarniał niereal- 

nych marzycieli. W obecnym roku agi- 

tacja bolszewicka położyła drugi tor 

zapomocą którego toczy wagony swej 

idei do społeczeństw zachodnich, Tym 
razem nie są to obdrapane i oklejo- 

ne plakatami przedziały IV klasy lub 

lory towarówe, a są to niejednokrot- 

nie luksusowe międzynarodowe slee- 

pingi. Idą pociągi, obliczone na pa- 

sażerów inteligentów, idą naładowane 

już nie walką z kapitałem, nie niena- 

patrzcie i uczcie się". Tak krzyczą na 

cały świat rosyjskie stacje nadawcze. 
I jak na komendę cały Świat za- 

czyna pisać, pisać i mówić o organi- 

zacji sowietów. Źle, czy dobrze, ale 
mówi, mówi, a co gorsza popularyzu- 

je przez prasę codzienną w sposób 

niesłychany. U nas są dnie, że niema 

gazety bez wielkiego artykułu o or- 

ganizacji życia gospodarczego Rosji 

sowieckiej. Czy to są studja nad Ro- 
sją? Oczywiście, punktem wyjścia są 

wiścią proletarjatu, a pełne są progra-stud ja, ale wykonanie robi wrażenie 

mu, planu, zorganizowanej produkcji, 

planowej wymiany, monopolu, skali, 

inicjatywy. Poprzedzone te pociągi 

dowodem - dumping. W. dzisiejszych 

czasach komunizm stać nawet na dum- 

ping. Patrzcie i uczcie. się. W orga- 
nizacji, w mechanizacji, w niwelacji 

społecznej leży rozwiązanie zagadki, 

wpadnięcia w propagandową pułapkę. 

Rzecz jest niebezpieczna, bo, by 
zwalczyć w inteligencji komunizm, nie 

wystarczy udowodnić, że on. drożej 

produkuje. Niebezpieczeństwo atrak- 

cyjności komunizmu * leży w= czem 

innem, w tem właśnie, że jest on taki 
zupełnie inny. 

Bunt społeczny szuka antytezy. 

Dlatego świat kapitalistyczny, świat 

kultury i cywilizacji zachodniej, iść 

musi gwałtownie ku uzdrowieniu swych 

stosunków przez zbiorową i planową 

współpracę 1 przez zorganizowane mi- 

łosierdzie, — jeżeli chce uniknąć ka- 

tastrofy. Wszelkie liczenie na to, że 

komunizm w Rosji się załamie i świat 

odetchnie od grozy rewolucji, jest 

dzieciństwem, bo istota rewolucji jest 

starsza od komunizmu. Może stać się 

taki paradoks, że gdy sowiety będą 

się rozlatywać, jednocześnie któreś 

państwo zachodnie rznci się całą siłą 

w komunizm. Bo w rewofūcji jest 

czynnik zawiści, desperacji i pożąda” 

nia zmiany, silniejszy niż rozum 

ludzki. 

Adam Piasecki. 

Woj. krakowskie ma być powiększone 

przez przyłączenie południowej części woj. 

kieleckiego (z Kielcami i Opatowem) oraz 
powiatów: Tarnobrzeg, Nisko, Łańcut, 

Rzeszów, Przeworsk, Krosno, Sanok. 

Woj. tarnopolskie powiększa się przez 

przyłączenie województwa tarnopolskiego i 
stanisławowskiego. 

W b. zaborze rosyjskim zniesione będą 
województwa: kieleckie, białostockie i no- 
wogródzkie. : 

Woj. warszawskie powiększy się 0 pół- 
nocną część woj. kieleckiego, część woj. lu- 
belskiego i zachodnią część woj.  biało- 
stockiego. 

Woj. wileńskie otrzyma resztę wej. 
białostockiego i prawie całe nowogródzkie. 

Woj. poleskie i woj. wołyńskie ulegną 
niewielkim zmianom. 

PAN PREZYDENT RZECZYPOSPO- 
LITEJ W POZNANIU 

POZNAŃ. PAT. — W dniu wczorajszym 
wieczorem przybył do Poznania Pan Prezy- 
dent Rzeczypospolitej. Wraz z Panem Pre- 
zydentem przybyła p. Wilson. Na licy 
województwa w Kolnie powitali p. Prezy- 
centa p. wojewoda poznański Paczyński z 
naczelnikiem wydziału Bielickim, oraz 
wódca O.K. gen. Dzierżanowski. — Na dwor 
cu podmiejskim w Poznaniu, bogato przy- 
branym zielenia i kwiatami, oraz flagami 
© barwach narodowych polskich i amery- 
kańskich, oczekiwali przybycia Głowy Pań- 
stwa |. Em. ks. prymas Hlond, przedstawi- 
ciele władz państwowych i samorządowych 
7 prezydentem miasta Rafajskim i starostą 
irajowym Begalem na czele, liczne zastępy 
wyższych oficerów. konsulowie francuski i 
czechosłowacki, przedstawiciele sfer g0spo- 
darczych, izb ustawodawczych i t.d., następ 

nie kompania honorowa 68 p.o. 7 orkiestca 

67 m.p., oraz delegacje organizacyj przyspo 
sobienia wojskowego i wychowania fizycz 

rego ze sztandarami, oraz tłumy publiczno 

ści. Punktualnie o godzinie 21. załechał po 

ciag specialnv. wiozac Dostoinego Gościa 

przy dźwiekach hymnu narodowego i 21 

strzałów armatnich. Pana Prezydenta. wy- 

siadaiacego Z wagonu, powitał najpierw I 

Em. ks. prymas Mlond, poczem przedsta- 

wili min sie zebrani nrzedstawiciele  wtadz. 

Nastennie n. Prezvdent przeszedł przed fron 

łem kamnanii honorowe w towarzystwie 
nani Wilson i zaiał mieisee уу samochodzie 

eskortawanym przez szwadron honorowy 

15 noiku strzelców konnvch. poczem udał 

sie na Zamek. > a 

  

W N-rze 27 świetnego pisma „Cyrulik 

Warszawski" zamieszczono fotografje gen. + 

Mackensena i szereg wyższych oficerów nie- 

mieckich z podpisem, który Redakcja do- 

dała od siebie: „przez niedopatrzenie w 

wielkiej menażerji Cyrulika (Nr. 25) nie 

tmieściliśmy powiyższego zdjęcia”. Zdaniem 

naszem, niedopatrzenie redakcji „Cyrulika” 

zaszło nie wtedy, lecz teraz. 

Nie my będziemy występowali w kie- 

1unku ograniczenia swobody dowcipów, 

żartów, drwin politycznych, karykatur etc. 

cte. Ale nazwać siwych generałów z bo- 

jowemi odznaczeniami — menażerją, nie jest 

znowu dowcipem tak pierwszorzędnym, aby 

to mogło przytępić uczucie niesmaku. Gen. 

Mackensen, to jeden z największych wo- 
dzówi. Redakcja „Cyrulika“ czytała zatpew-— 

ne „Pieśń o  Mackensenie" — Lechonia. 

Tam nie było mowy o menażerii, tam był 

złożony hołd wielkiemu żołnierzowi. Ksią- 

żę Wilhelm Hohenzollern jest także na tej 
fotografji. Był on dowódcą grupy wojsk, ob- 
lcgajacych Verdun, był wodzem jednej z 
najbardziej gigantycznych bitew w historji. 
świata Polacy są narodem żołnierskim, ry- 

cerskim. To powinno obowiązywać nawet 

nasze dowcipy. 

Czyż rycerskiej kultury mamy się vczyć. 
cd Niemców, l:tórzy stawiali pomniki grobo 
we z nadpisami: „Hier ruht ein unbekannter 
tussischer Held““? — Cieszę się, że mam 

możność pisania, a więc i możność zaprote - 
stojwiania przeciwko temu aby pismo pol- 
skie obniżało w ten sposób poziom obycza<—" 
jów naszego społeczeństwa. 

 



    

ZLOT SKAUTÓW SŁOWIAŃSKICH W PRADZE 
Stolica Czechosłowacji — Złota 

Praga — przeżywa uroczyste chwile. 
W największym parku praskim, w piek 
nej Stromówce z dziką naturą odbywa 
się wielkie Jamboree skautów  sło- 
wiańskich. 

Praga i skauci prascy powitali swo 
ich gości bardzo serdecznie. Szczegól - 
14 sympatją obdarzano już w pierw- 
szym dniu skautćw polskich, których 
wycieczka iest najliczniejsza, bo skła- 
dająca się z 2000 skautów i skautek. 
Przybyli oni już 26 VI., entuzjastycznie 
witani przez publiczność praską. 

Wśród okrzyków ruszyli w kar- 
nych szykach do Stromówki, gdzie w 
przeciągu załedwie kilku chwil zbudo- 
wali wielkie miasto namiotów — obóz. 
Najwięcej miejsca oczywiście zajmują 
skauci polscy. Obok nich obozujaą 
| rzedstawiciele innych bratnich nzr0- 
dów słowiańskich. Są tu również spe- 
tjaine delegacje państw niesłowiań - 
skich, 
Iii, Angqji i td. Sa tu skauci szkoccy 
'* charakterystvcznvch sukniach dale: 

Łotysze, Litwini. Wszyscy czują sie 
jak bracia, wszystkim przyświeca jed 
to hasło: Braterstwo. : 

W najbardziej malowniczej części 
parku rozbiłv swój obóz skautki. Tu 
chozuja skautki polskie, jugosłowiań- 

skie i czechosłowackie, które wzajem- 

nie się odwiedzaja; zdaje się, że w obo 

zie tym panuje niekiedv większy ruch. 

aniżeli w obozie skautów. W środku 

obozu stoi namiot główny, a obok wiel 

ki stodjon dla 2000 widzów, którzy 
mogą zajać miejsca siedzące. Wielkie 

przestrzenie moga być zajęte przez dal 
sze tysiące widzów. 

Uroczystości rozpoczęły się w nie- 

dzielę, dnia 28 czerwca. W dniu. tym, 
głównemi ulicami miasta ruszył pochód 
wszystkich skautów i skautek, przy 
dźwiękach muzyki na Hradczany. aby 
oddać hołd prezydentowi Massaryka- 
wi. Imponujacy to był widok, kiedy 
15,000 skautów i skautek przy dźwię- 
kach muzyki, ze skautową pieśnią na 
ustach kroczyło przez plac Św. Wacia 
wa. Tuż za honorowym oddziałem 
skautów praskich kroczv potężny od- 
dział polski, witany okrzykami: „Niech 
żyje Polska!" .Czuwaj!', „Cześć. 
Gjesty szpaler ciągnął się przez całe 
miasto od Winokrad aż na Hradczany, 
gdzie zgromadziły się wszystkie od- 
działy. 

Na balkonie stał prezydent Massa- 
ivk. Kłedy zapanował spokój, prezv- 
dent przemówił do skautów następują 
co: Akceptuje wasz program narodo- 
wy i program ludzkości. Ludzkość i 
lud —- to nie abstrakcja.. Ludzkość 
jest i będzie żywą organizacją wszy- 
stkich narodów i państw. I dlatego 
istotna miłość do swego ludu jest gwa 
iancją ludzkości. . Wasza skautowa me 
toda i wasza nazwa wam powiada, jak 
postępować w przyszłości. Wy stara- 
<ie się żyć w naturze. W przyrodzie 
nauczycie się być praktycznymi i ho- 
norowymi. Angielska nazwa „skaut” 

' powiada, że jesteście harcerzami, że 
 inacie być na baczności i zbierać in- 
formacje. W dawnych czasach harce- 
i:e stali przeciwko  nieprzyjaciołom. 
Dziś stoi przyjaciel wobec przyjacie- 
la Zadanie jednakowoż pozostaje to 
samo: informować siebie, baczvć m 
siebie i na swego towarzysza. Dla An 
glików słowo „skaut* oznacza rów- 

  

  

_ nież zegarek, a zegarcm jest symbolem 
ścisłości, — mówił Massaryk i dziw- 

nym zbiegiem okoliczności na wieży 
pieknego tumu św. Wita zegar wybi- 
ja godzinę, jakby chciał potwierdzić 
słowa prezydenta. Następnie zwrócił 

_.. się jeszcze z kilku słowami do skau- 

          

 iów czechosłowackich, poczem swoja 
przemówienie zakończył okrzykiem: 
„Na zdar!“ ё 

"Po tych uroczystościach w ohozie 
skautowym zawrzało w całej pełni. Co 
dziennie po południu odbywają sie na 
stadjonie popisy poszczególnych gruo 
rarodowych. W niedziele 28-VI pierw 
sze popisy miały charakter uroczysty. 
Na trybunie honorowkj zajęli miejsca : 
minister spraw zagranicznych dr. Be- 

  

   

uesz, poseł Rzeczypospolitej Polskiej 
w Pradze dr. Wacław Grzybowski i 
inni zzłonkowie praskiego korpusu dy- 
plomatycznego. 

Głównym punktem popisów nie- 
dzielnych były tańce narodowe. Zwła- 
szcza mazurek, krakowiak, kujawiak i 
inne, wykonarłe przez skautów i skaut- 
ki polskie zachwycały publiczność. 

Słuchacze konserwatorjum praskie- 
go wykonali scenę, przedstawiającą 
walkę o ogień w czasach przedhisto- 
zycznych. Oprócz tego przedstawiono 
scenę ,„Źródło życia”. 

Wieczorem wzniecono w środku 0- 
lozu wielki ogień, którego płomieni! 
dosięgały. kilku metrów wysokości W 
świetle promieni skauci wykonywali 
dalsze produkcie przy dźwiękach obo 
-owei muzyki I śpiewów. Bvł to obraz 
wspaniały. czaryiący. 

  

  

    

K.B. 
zwłaszcza z sojuszniczej Rumu- | 

TABU 
Piękno žveia piżrwoćnego zginęło gdzieś, 

uciekło na odludne wyspy —- wystraszone 
hałaśliwem tyraństwem pieniądza. 

Zmalał, skurczył się świat, spowszednia 
ły jego niezwykłości... Przestrzeń i czas 
przestały być temi miażdżącemi potęgami, 
które wiązały czławiek 

Z nową wolnością przyszła nowa niewo 
la, — niewola maszyny. I tylko za! ająca 
pieśń dzikiego mieszkańca lasów podzwrot- 
nikowych brzmi jeszcze nutą prawdziwej 
swobody, nieznającej innei formy, prócz 
praw życia. = 

Paryż oddycha teraz egzotyką. 

Wystawa Kolonjalna nietyiko pokaza ła 
olbrzymie korzyści, jakie dają przebtogate 
kołonje, ale równocześnie niejako 
te znane ogółowi tylko z k lub z kin 
calekie lądy i wyspy. 

Być może, iż współcze 
byczami prowadzi ludz 
lecz z pewnościa szczęścia ni 
nie da. Rozbudzona ciekawość 
sków, świadomość wartości pien 
siące innych przyczyn wykopały przep: 
—. za którą pozostała prostota, pieknoś 
czar pierwotnošci. — To też ci.murzyni na 
Wystawie Kolonialnej „lub ci 
ci Beduini — to nie ludzie dzi 
nobarwni kandydaci na przyszłych 
ców świata, narazie cieżko terminujący 
kiałych panów. 

Jest jednak jeszcze niezmieczony ogi»m 
innego życia tych ludów Afryki, Azji i wysp 
Oceanu. 

Na Wystawie 

  

    

  

  

  

   

    

   
ość swemi zdo 

do szczęścia, 
wiadomości 

  

   

      

   

     

patrzy się na wsz 
vczami handlowca - eksploatatora, mniej 0- 
trami- zwykłego podróżnika. Zresztą o to 
nie idzie. Istnieje jednakże i żyje gdzieś swo 
iem odrębnem życiem jakieś olemie murzvń 
skie, rządzone przez chytrego królika. Jak 
żyje, iak istnieje? Odpowiedź na to przyno- 
S+... kino. Obrazy takie, jak „Afryka mówi” 
lub  „Rango“ obok prawdy i realizmu dają 
dziwne uspokojenie, koja zbliżeniem przy- 
rody. Nie cd dziś cieszą sie ogromnuen: pa 
wodzeniem  filmv egzotyczne. Ukoronowa- 
ła je melodja . Poganina”, lecz jednocześ- 
wie sparzyła, bo przecież tam nie było — 
prawdy, tam była zagrana, cudna wprawdzie 
kajka. 

Рагуй nasvconv egzotyka „wystawowa* 
pragnie zbliska zobaczyć mniej więcej cho 
ciażby prawdziwe życie tvch dalekich wysp, 
przepieknie położonvch, tajemniczych, po- 
rociągajacych.. I film takip zjawił sie O- 
twarcie olbrzymiego kina „Gaumont-Pałace” 
mieszczacego wielotysiecznv tłum widzów, 
stalo sie sensacia dnia, „Wystawa pckaza- 
a nrczę kolonii. film „Tabu —  poezię 
dzikich wysp occanicznuch. „Tabu”* — ta- 
ki tvtuł nosi ta opowieść o żvciu ludzi pier 
wotnych, pieknych i radosnych 

Film, w) którvm artystą jest samo życie. 
gdzie niema żadnej gwiazdy... Są tylko 
zdrowe, nagie ciała młodych mieszkańców 
wyspy „Bora-Bora”. Zresztą wszystko jedno 
jak sie nazywa ta wyspa. Sa tam prawa 
nieubłagane... takiem prawem: jest „tabu“—- 
prawo świętości, nienaruszalności. 

Śmierć stoi za „tabu*. Kto ośmieli sie 
naruszyć to prawo, umiera 

Lecz odwieczny wróg Śmierci — miłość 
walczy z ponurem prawem.., i ulega. 

Miody, ślicznie zbudowany malajczyk 
koche dziewczyne, poświęconą bogom, 2 
więc chronioną przez „tabu”.... Wykrada ją 
mie odwieczne prawo,,, Żyją z połowu pe- 
rel, które zabezcen kuouje od nich przebieg- 
ły Chińczyk... „Tabu jednak  dosięca ko 
<hanków. Dziewczyna musi odejść od uko- 
chancgo, bo swoja obecnością sprowadzi 
śmierć na niego. Młode, silne prawo do żv 
cia nie może oprzeć sie potedze ponure - 
wo „tabu“... Ginie młodzieniec, pochłonięty 
iwzez morze... do cstatniego drgnienia mus 
kułów goniąc wpław łódź, uwożacą jego u- 
kochanie... 

Smetek powiewa nad brzegami cudnych 
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Burzliwe zajścia w Gibraltarze 
na tle stracenia mordercy 

GIBRALTAR. (Pat.). Doszło tu do burzliwych zajść na tie skazania na 
śmierć przez powieszenie pewnego cleśli, niejakiego Opisso, za zamordowanie 
pracodawczyni. Egzekucję wyznaczono na plątek. Opisso odwołał się od wy- 
roku do gubernatora Gibraltaru, który 
Pona łaski. Olbrzymia tłumy manifestowały na ulicach przeciwko te 

od roku 1896, | domagały się ułaskawienia ska- 
lo zamknięcia kawiarnie i lokaie rozrywkowe. 

ucji, która byłaby pierwsz: 
zańca. Manifestanci zmusiii 

nie skorzystał z przysługującego mu 
| sgze- 

Szoferzy taksówek strajkują. Oddziały wojska, uzbrojone w grube kije, 
patrolują ulice. 

GIBRALTAR. (Pat.). Stracenie mordercy Opisso odbyło się w piątek rano. 

* 

№е 
pociągnęło ono za sobą žadnych manifistacyj ze strony ttumėw, zalegających иНсе, Kat, 
który dokonał egzekucji, był wysłany specjalnie z Angiji. 
wiarnie w mieście pozostają zamknięte. 

W dniu 3 b. m. hotele i ka- 

20 miljonów franków poszło na marne 
BRUKSELA, Pat. „Reciaimer*, pracuj 

  

jący Od kilku dni koło Ostendy 
5 

uad wydobyciem zatopionego w czasie wojny statku „Tubanti“, ktėry 
płynął do Ameryki z olbrzymim ładunkiem złota, musiał zaniechać dal- 
szych wysiłków. Mimo bezustannej pracy nurków nie udało się w żaden 
sposób dotrzeć do kabin, gdzie zamknięte jest złote. Towarzystwo, zajmu- 
jące się wydobywaniem „Tubanti*, straciło w ciągu kilku tygodni 5 miljo- 
nów franków. Należy zaznaczyć, iż jedno z towarzystw francuskich, które 
poprzednio usiłowało wydobyć „Tubanti*, poniosło na tych pracach straty 
w wysokości 15 miljonów franków. 

Zeppelin nad Górnym Śląskiem 
BERLIN. (Pat). Sterowiec „Graf Zeppelin* po powrocie ze 268 podróży 

ei ponad krajami! pėlnocnemi podejmie w niedzielę 5 b. m. Iot nad ni 
„Zeppelin“ wystartuje wczesnym ranklem z Friedrichsha- 

lodz. 17 na iotnisku w Gliwicach. Na dzień ten zapo- 
Górnym Sląsklem. 
fen i wylądować ma o 

mieckim 

wledziany jest znaczny zjazd do Gliwic. Prócz licznych wycieczek przybyć ma 
również szereg delegacyj Niemców z zagranicy. : 

Straszne skutki upałów 
PALERME. Pat. Z powodu wielkich upałów, panujących na Sycylji, 

7 osób zmarło wskutek porażenia słonecznego. 

Nieostrożność pilota przyczyną nieszczęścia 
BRUKSELA. Pat. W chwili gdy jeden z pilotów dokonywał nad lot- 

niskiem ćwiczeń akrobatycznych, drogą przejeżdżało auto z 4 pasażerami. 
Lotnik naleciał na samochód tak niezręcznie, iż kołami zaczepił auto. W 
katastrofie tej dwie osoby zostały zabite, dwie ciężko ranne, samolot zaś 
wylądował szczęśliwie na lotnisku. Pilot został aresztowany. Ciąży już na 
nim kilka wyroków za niedozwolone akrobacje. 

Tragiczny finał imprezy sportowej 
TALIN. (Pat.) W Hugenburgu 250 kim. od Tallina odbył się gwiaździsty 

bieg motocyklowy, w czasie którego 6 zawodników, w skutek nieszczęśiiwe- 
go wypadku, uległo poważniejszym pokaieczeniom, a jeden z nich wskutek 
wybuchu benzyny spłonął żywcem. 

Podejrzani bracia 
DYNEBURG. (Pat.). Łotewska straż graniczna w okoilcy stacji indra nie- 

daleko granicy Z. S.R. R. zatrzymała dwóch braci Szrejnerów, usiłujących 
przedostać się do Sowietów. W toku śledztwa ustalono, że bracia Szrejnero- 
włe w roku ubiegłym nielegalnie przedostali się z Scwietów do Łotwy, ujęci 
zaś przez straż graniczną łotewską, błagali, aby ich zpowrotem nie wysyłano 
de „,przekiętego kraju", a zezwolono powrócić do ojczyzny Niemiec, co też 
zostało uwzględnione. Najprawdopodobniej Szrejnerowie są agentami Komin- 
ternu i po dokonaniu swych prac powracali do Rosji sowieckiej. 
  

KSIĄŻKI WŁADYSŁAWA STUDNICKIEGO 
DO NABYCIA w KSIĘGARNI ZAWADZKIEGO 

ZARYS STATYSTYCZNO-EKONOMICZN ZIEM PÓŁNOCNÓ-WSCHOD. 1922 r. 4 zł. 
WSPÓŁCZESNE PAŃSTWO LITEWSKIE 1922 R. 2 zł. 
REFORMY 1 PRZEWROTY AGRARNE EUROPY POWOJENNEJ 

1926 ROK, 10 ZŁ. 
„POLITYKA POLSKA I 

Dmowskiego — 2 zł. 
ZAGADNIENIE USTROJOWE, PROJEKT KONSTYTUCJI 

1928 ROK, 3 ZŁ. 
Z PRZEŻYĆ I WALK — 10 ZŁ. 
ZIEMIE WSCHODNIE 

ODBUDOWA PAŃSTWA" 

1 POLSKI 

odpowiedź na książkę 

DECENTRALISTYCZNEJ 

1 WARUNKI ICHROZWOJU 1929 R. — 4 ZŁ. 
DALEKI WSCHÓD W POLITYCE ŚWIATOWEJ 1930 R. — 5 ZŁ. 
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Stonimska Rada Miejska rozwiązana 
Wojewoda Nowogródzki rozwiązał radę miejską w  Słonimie z po- 

wodu wadliwej gospodarki miastem i jej bezczynności. Zarządzenie po- 

wyższe wojewody zostanie dzisiaj ogłoszone radzie miejskiej, która w tym 

celu ma być w tych dniach zwołaną. 

O ile decyzja p. Wojewody nie zostanie przez Radę Miejską zaskar- 

żoną, niebawem zostanie wyznaczony komisarz wyborczy i będą rozpisane 

wybory do nowej rady. 

wysp, dalekich od tętna wielkiego Świata, 
żyjących swojem życiem, innych... 

I choć smutek na chwilę przysłania о- 
Czy —: Odnosi sie dusza i mknie marzenien: 
ku szczęściu. takiemu właśnie, jakie mają 
tamci ludzie. 

Miłość i śmierć, instynkt pierwotny i 
|rzedziwna moc żywotna — oto prawa Бу- 
tu tych ludzi. 
są silni i zdrowi. 

  

Dlatego radość jest wśród nich, choć 
łzami gorzkiemi i życiem okupują swoje 
„tabu“. 

Nieświadomie są piękni, bo | 

" Film tylko może opowiedzieć i poka- 
zač nam to nieznane życie. „Tabu”* nwa- 
zać należy za naibardziej udanv obok „Rar- 
ga“ film „podpatrujący“ — jakbym to na- 
zwał bezwątpienia znajdzie on olbrzymie 
powodzenie na ekranach wszystkich kin eu- 
ropejskich, bo obok: wysokiej techniki, ma 

kowe bosattwo zdjęć o rzetelnej war 
artystycznej. Paryż mówi o „Tabu” z 
wytem. „Paramount” i realizator filmu 
au — otrzymali spory łaur do wieńca 

swojej sławy. Tad. C. 

          

ECHA KRAJOWE 
  

ŚWIĘC:ANY 

— Zjazd maturzystów z I. 1926 —27. 

Dnia 12 lipca r. b. w gimnazjum im. 622 
fa Piłsudskiego w Swięciach odbedzie się 

I-szy Zjazd Koleżeński Maturzystów Z 

fa Piłsudskiego w Święcianach odbędzie się 
profesorów, kolegów : osoby zaintaresowa 

re 

Miejscowy Komitet Organizacyjny. 

PASKOWSZCZYZNA 

— „Święto Kupały”. Nie wszędzie mło- 
dzież wiejska jest nieczuła.na sprawy-spo- 
łeczne i pozostaje w Biernocie duchawiej — 
ta ošiodki bardziej cżywione, gdzie kwestje 
Lijaūstwa, rozbijania sobie głów i t. p. — 
schodzą z porządku dziennego —  miejscz 
ich zejmuje natomiast praca nad sobą czv 
to w zakresie rolnictwa, (konkursy  rolni- 
cze), czy oświatowa — kursy, świetlice lub 
szkołenie fizyczne i przysposobienie  woj- 
skowe 

Jednym z takich ośrodków w powiecie 
wileńsko - trockim iest wieś Paskowszczyz 
na, położona tuż przy stacyjce kolejowej 
Stasiły na Maji Wilno — Lida. 

Ożywczy duch wieje od tej młodej gro- 
madki, która przez kilkoletnia prace i współ 
życie towarzyskie i organizacyjne stała" 
się jakoby jedna rodziną. 

Dla widza z zewnatrz ten tak dodatni 
szczegół silnie rzuca sie w oczy i mimo- 
woli wywołuje zapytanie — czem tak rie 
jest wszędzie. Sceptycy i materjaliści chcą 
usunąć z życia, względnie nie uznają idea 
łów — a przecież nie co innego, a tvłko 
ideaty młodzieńcze, umiejetnie i celawo pod 
trzvmane przez starszych, a szczerze życzli- 
wych społeczników, sa motorem i bodź- 
cem w pracv twórczej, kształceniu charak- 
terów, wyrabianiu zdolności wrodzonvch i 
— co najważniejsze — w zdobywaniu .,wie 
dzy życia”. 

Wieczór z 23 na 24 czerwca r. b. poru- 
szył Paskowszczyznę. Miejscowe Koło Mło- 
dzieży Wiejskiej przy pomocv niestrudzo- 
rvch swych pomocników i opiekunów p.p: | 
Harkawówny Stanisławy, Sperskiej Helc- 
ny, rauczycielek szkoły powszechnej i p. 
Rympo Józefa, wójta gminy solecznickiej 
-— zcrganizowało w tym czasie niebvwałą 
na terenie tutejszej wsi uroczystość „Świę 
to Kupały”: Kilka furmanek pa'nych mło- 
dzicży i gości z mvzyką 1 śriewem hucznie 
i szumnie wyruszyło przed północą na !eś- 
na polanke, gdzie przy dźwiękach wiejskiej 
muzvezki orzy poteżnem ognisku tańczono, 
kasano i śpiewano nastrojowe pieśni i słu- 
cłano gawędy Kupałowej. 

Doskonałe bułeczki z wedlina smaxowałv 
na 'wolnem powietrzu wyśmienicie. Urocze 
kclarki, przystrojone w zieleń, ra tle cizm- 
1ej nocy i buchaijacech snopów iskier wy- 
siądeły jak rusałki z jakiejś zaczarowanej 
krainv. Wreszcie, pełni wrażeń i rozbawieni 

uczestnicy tej imprezv. wrócili do wsi, bv 

tu t jeszcze «ochę potańczyć. 

Nadmienić należy, że przed wyjazdem 
de lasu odbyła się inna, a częściowo zwia- 
sana z tą drugą — uroczvstość — zakoń- 
czenie ogólno-kształcącego kursu dla doro- 
sivch i młodzieży pozaszkolnej. Kurs zorgd 
rizowany przy szkole powszechnej ukończy 
lo 23 słuchaczów i słuchaczek z wynikami 
veogół dobremi, a nawiet bardzo dobremi. 

kursu jego słuchacze 

  

Po' zakończeniu 
nieżłe cdogral dwie sztuczki scenicz17. 
„Poseł i kominiarz" craz „Sieroca dora". 
Szereg pieśni, dobrze odtworzonych, mle 
urozmaicił» program. Śpiew — ten prawdzi 
wie „boski dar" w życiu Koła Młodzieży 
Wiejskiej w Paskowszczyźnic odgrywa pier 
wszorzędną rolę. Śpiewa się tam przy każ- 
aei odpowiedniej okazji, co Iudzi ogromnie 
zhiża, cementuje, i wytwarza przemiłą atmo 
sferę, jaka niewszedzie się znajduje. 

W całej uroczystości wzięli udział goś- 
ce z Wilna: 0. Stubiedo Edward, instruk- 
tor oświaty pozaszkolnej przy Kuratorjum 
Q.Ś.W., niżej podpisany i nauczycielstwo 
ckolicznych szkół powszechnych. 

E. Aluchaa 

TROKI 

— Wwsoro m tędzie. W ostatniej me* 
przechačzos po Trekach oościłem sensacyj- 
n apogtoskę c wyborech do rady miejskiej. 
istotnie, Troki po. dokonanych wyborach 
w N. Wilejce żyją wciaż pod znakiem akcii 
wyborczej. Może to i lepiej, gdyż w Sez0- 
rie trocko-ogórkowym ludzie nie mistibv 
ric więcej do roboty, a raczej do plotko- 
wania. Kwestja zaś wyborcza jest niezawod 
rym /iak „FUt” na muchy etc.) środkiem 
do rżywienia śpiącego miasteczka. Oczvwi 
ście, między Wilejka a Trokami jest szalo- 
na różnica, 

Wilejka składa sie przeważnie z e:emen 
tu napływowego i bardziej jednolitego (pod 
wzeiędem wyznania i narodowości), nato 
miast Troki są zamieszkałe przez cłement 
stały. o wvraźnych trzech grupach: polskiej, 
żydowskiej i karaimskiej. Wilejka w czasie 
wyborów miała coś aż 17 „ugrupowan“ po 
Ilycznych, Troki zaś nie przekrocza w ra- 
zie wyborów cyfry 5, edvż Troki z natury 
nie są skłonne do polityki. 

    

Ze źródła urzędowego dowiedziałem się, 
się bezpośrednio, że do jesieni r. b., tj. do 
mającej się ukazać t. zw. małej ustawy sa 
morządowiej — wyborów w Trokach nie 
będzie. Kropka i kres jakiejkolwiek agitacji 
wyborczej do dalszej przyszłoci. należą 

— jeziora zatapiają łąki. Milo jest 
iać wiosłami po stuprocentowych jezior«ch 
trockich, które obfitościa swych wód bawią 
oko turysty i dają rozkosz jego sercu i du 
szy. Niestety, za droga to rzecz, © czem mó 
wią dzig głośno właściciele przytegtych do 
jczior łąk i vėl. Jeziora zatapiają im łąki, 
i pola, wyrządzając duże szkody \ 

Istnieje więc projekt obniżenia pozt 
jezior trcckich o cały metr.. 

Oczywiście, nie stanie się to przzd 15 
pca rb. a więc przed głośnemi dziś rega- 
tami międzynarodowemi, czy wszechświato- 

    
   

  

  a 

wemi; słowem, na wielką skalę i Troki czy | 
nią w tym ce!'u gorączkowe przygotowania. 

Daj Boże, Troki się rozreklamują urbi et 
crbi, no i troche „grosiwa” zatrzymają. 

Restaurator p. Popławski zaapatczył się 
już „Świeżo” w bufet, a kasyno wojskowe 
„odświętnie" zdobi swe ściany. 

Komisia zaś Sanitarna nie daje ludziom 
spokoiu. Podobno w całych Trokach niema 
już arii jednej — za przeproszeniem — „pli:- 
ski”, ani jednego „tarakana*, Wszystko „po- 
dechto“. 

Niechaj zato żyją regaty! JH. 

   Goli KT 

PĄZKI | 
Polskie Prawo Przemysłowe wraz z ro: 

porządzeniem wykonawczem,  rozporzadze- 
niami uzupełniającemi, oraz objaśnieniami o 
płat stemplowvch — z objaśnieniami dr. 
Romana Mojszowicza. Wydanie drugie, uzu- 
pełnione. 

Książnica Marianum w Wilnie. r. 193Ł. 
Zwracamy uwagę wszystkich przemysłow 

ców, rzemieślników * samodzielnych ajentów 
handlowych na tę riezwykle pożyteczną 
zsiążkę, xtóra jest zbiorem praw i przepi- 

urzędowvch, normujących działalność 
trzemiysłoiwą i rzemieślniczą w Polsce. 

Umiejeętny i trafny uklad oraz komenta 
rze doskonałego znawcy prawa przemysłowa 
go, dr. Mojszowicza, pozwalaja łatwo się 
orientować w treści dziełka i zwiększaja 
wartość pubhkacji 

Cennej tej L e należy życzyć szerokie 
go rozpowszechnienia wśród  przemysłow- 
ców i rzemieślników, dla których stanie sie 
1ieodzownym orzewodnikiem i doradcą. 

   

   

  

   

  

    

UCZMY SIĘ KORZYSTAĆ NALEŻY- 
CIE Z TELEFONU. 

Będzie % brzmiało trochę paradokselnie, 
jednakże musimy stwierdzić z całą stanow- 
схо$с1а, że nie umiemy telefonować! 

W dobie racjonalizacji pracy wiełkich 
oszczędności i dbałości o wydainość pracy, 
stwierdzić musimy, że telefon, który miał 
na celu ułatwienie komunikowania się ludzi 
przebywających w mniejszej lub większej 
odległości od siebie stanowi przeszkodę 
czieki temu, že ludzie nie umieja obchodzić 
się z telefonem. 

Złem, które bezwzględnie na!eżałoby i 
te jaknajprędzej „wykorzenić, są rirzmowy 
prvwetne, prowadzone z biur i instytucy; w 
czasie godzin urzedowych. 

Rozmowv prywatne w biurach i przedsię 
biorstwach, niestety, bardzo często prowa-. 
dzone przez młodzież pracujaca, a zwła- 
szcza przez płeć piękna, są straszną zakała. 
powodującą strate czasu, gdyż aparat telefo 
tóczny jest w takich wypadkach kilka, 
kilkanaście, a często nawet po idzie -- 
s'ąqt minut zajęty. * 
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Z iem marnotrawieniem wtasnego i cu | 
dzego czasu można bardzo łatwo skończyć, 
wprowadzając amerykański i bardzo celo- 
wy zakaz: w biurach i urzędach prywatne 
rozmowy telefoniczne winy być bezwzględ- 
nie skasowane! 

Podnosząc słuchawkę, na skutek dzwon- 
ka, trzeba wymieniać dobitnie i wyraźnie 
razwę firmy, względnie instytucji naszej z 
dodaniem kto jest przy telefonie, a tem sa- 
mem unikniemy zbytecznych przekomarzań 
się na temat: „kto mówi?" ii „kto jest przy 
telefonie?". 

Telefon winien bvć traktowany, jak tełe- 

vraf, — dla krótkiego i rzeczowego norozu 
miewania się w sprawach pilnych i rzeczo- 
wych, gdyż w przeciwnym wypadku staje 
sie niesłychaną przeszkodą w pracy, zwła- 

szcza w biurach, urzędach i instytucjach, 

wielką stratą czasu i źródłem dezorganizacji 

i demoralizacji. 
Oczywiści 

fonv w mieszkaniach prywatnych. z których 
bardzo chętnie korzystaja panie, by poroz 
mawiać ze swemi przyjaciółkami, zapowie- 

Jdzieć swą wizvte  fryzjerówi, lub modystce 
i td Nasza troską jest ochrona tc'efonów, 
przeznaczonych do pracy. | p 

Apelujemy więc do «Ggółu. telefonuicie 
tylko wtedy, gdv to jest konieczne! 

" Mówcie krótko 9 co chodzi i nie zabie- 
rajcie ani sobie, ani innvm drogizgo czasu! 

  

   

- Był jeden człowiek w Europie, któ 
" ry się pierwszy dowiedział, o propozy 

i 
> 

| efi Hoovera. Nie należał an: do žad- 
mych ministerstw, nie był też służbowo 
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‚ Ю do przykrej rozmowy w pobližu przy 

zairiteresowany w sprawie tej wiadomo 
„ ści, a jednak nie z gazet dowiedział 
się o tem, jak przystoi przeciętnemu 

| šmiertelnikowi. Tym panem był niejaki 
 Hoar, mieszkaniec Paryża. Powiedział 

_ mu 5 tem poprostu pan Canneau. Spot- 
7 kali się, jak zwykle, w małej kawiaren 
"ce, czy na placu. Jednakże policja 

iedziała ju żo tych spotkaniach daw- 
no, miała na tych dwóch panów skie 
rowane oko, co wreszcie doprowadzi 

tanku kolejki podziemnej. 

'.._ Sprawa była niezwykle zagmatwa- 

„na, Przed kilku dniami prasa całego 
_ świata zamieściła wiadomość o sensa- 
— cyjnych aresztach we francuskiem mi 

" nisterstwie spraw zagranicznych w Pa 
ryżu, w związku z wykryciem olbrzy- 
miej afery szpiegowskiej. Otóż afera 

dlatego stała się sensacją, że gnie- 
żdziła się w samem Sercu biur francu 
skiego ministerjum. Jeden z pracują- 
cych: tam panów odznaczony był właś- 

_ "Sprzedane szyfry paryskie 
nie niedawno ordefem Legionu Hono- 
iowego, posiadał młedal wojskowy 
odznaczony krzyżem wojskowym, zdo- 
bytym na polach walk podczas wojny 
światowej. To był Canneau. Starv pra- 
cownik ministerstwa, zaufany, obdarza 
ny też bezgranicznem zaufaniem ze 
strony swych przełożonych. Nie byt 
to człowiek zamożny, wszakże o wszy 
stko go raczej można było podeirze- 
wać, że naprzykład w Szancha:v utczy 

muje przedsiębiorstwo handlu żywym 
towarem, niż o sprzedawanie doku- 
mentów dyploma tycznych. Tajemni- 
cze są drogi,, któremi chadza między- 
narodowe szpiegostwo i dziś jeszcze 
nie wiadomo dokładnie, w jaki to spo 
sób dotarł do tego najsumienniejszego 
urzednika pod słońcem paryskiem pan 
Hoar, znany ajert giełdowy. 

Dawno już zauważono w biurach 
ministerstwa, że tajne, szyfrowane de- 
pesze dyplomatyczne i inne dokumen- 
ty znane sa osobom obcym, osobom. 
co do których miało się dużo zastrze- 
żeń. Wreszcie zginęły bardzo ważne 
dokumenty. Nie chcą nam władze fran 
cuskie powiedzieć, o jakie to dokumen 
ty chodziło, wiadomo jedynie, że... by 

I dzionych papierów. Istnieje 

ły ważne. Komu były potrzebne? — 
Któremuś z państw ościennych. Zresz 
tą, nie jest rzeczą łatwą ustalić, kto 
właśnie chciał wiedzieć o treści skra- 

olbrzy- 
mia międzynarodowa giełda szpiegow 
ska. Ludzie się tam znają, jak łvse ko 
nie, albo właśnie przeciwnie, nie zna 
ią wcale, i nic o sobie nie wiedza. 
Różnie bywa. Czasem ajent jakiegoś 
Peru czy Portugalji, sprzedaje wiado 
mości. niepotrzebne mu zupełnie o 
Titwie. albo Prusach Wschodnich za 
cene — uzyskania wzamian tajnych in 
formacyj, tyczacvch Kolumbji, czy 
Chili. Są miasta, słynace z szeroko roz 
winiętej giełdy szpiegowskiej, a długo 
trzeba pracować w tvm fachu, nim sie 
w labiryncie człowiek połapie i dosta 
nie w ręke tę małą niteczkę, po której 
iść może do potrzebnego mu kłębka. 

Polityczne kulisy stolic europej- 
skich sięgają głęboko w podziemia. 
Istnieją też miasta, wviatkowo wvgod 
ne dla uprawiania procederu szpiegow 
skiego. Sa to miasta, położone w pań 
stwach małych, odzie granica za pasem 
gdzie blisko morze: Amsterdam, Bruk 
sela, albo Szwajcaria, albo chociażby 
nasz kochany Gdańsk... 

Ale wróćmy do Paryża. Gdy stwier 
dzono kradzież dokumentów dyploma- 

tycznych, zarządzono natychmiast śle- 
dztwo i wzięto pod obserwację miłe- 
go Canneau. Spotykał sie on często 
z wymienionym już ajentem Andree 
Hoarem, człowiekiem o bardzo podej- 
szanej reputacji. Tego wystarczyło, a- 
żeby policja nie miała iuż najmniej- 
<zych wątpliwości, że właśnie Can- 
ntau sprzedaje, czy też dostarcza tai- 
ne dokumenty, tembardziej. że praco- 
wał w ministerstwie w dziale szyf- 
1ów. W ciąpu czerwca każdy krok u- 
rzędnika był notowany, śledzony, wy 
patrzony. Dawano mu jeszcze swobo- 
de ruchów, »onisważ chodziło o przy 
łapanie na goracym uczynku, o stwier 
dzenie faktu przestenstwa. Tvmcza- 
senf puszczano umyś!nie fałszywe szyf 
iv i w ten sposób przekonano się, że 
nie kto inny, tylko właśnie ów ban pu 
szcza je dalej w obieg. Tymczasem 
szpiedzy o niczem nie wiedzieli. Wiedli 
najspokojniej w świecie swój proce- 
der, spotykali się nieomal codziennie 
w tei samej kawiarence. 

Pewnego dnia Canrfeau. wyszedł z 
biura i nie skierował się odrazu do 
znanej kawiarni, a poszedł inną dro- 
gą. Dwaj wywiadowcy szli śladem, 
jak dwa cienie. Śledzony doszedł do 
omachu ministerstwa marynarki, przy 
stanął kilkakrotnie, jakby na kogoś o- 

czekując, wreszcie skierował się pro- 
sto do ujścia kolejki podziemnej. W 
tej chwili na spotkanie mu wystąpił iu 
ny pan. Uścisk dłoni. Cannuau podał 
jemu ładnie złożoną gazetę. Tvm Ми 
gim. był Hooar. Jeszcze trzymał ga- 
zete w ręku, gdy dwóch wywiadow- 
ców. jak dwa jastrzębie, spadli na 
nich, chwytając za ręce. — ..Gazeta? 
— Prosze pokazač!“ — „To jest dzi 
siejsza gazeta, chciałem ja przeczy- 
tać*.... — „Dobrze, my ją też chce- 
my przeczytać”... — W gazecie leża 
ło 19 tajnych dokumentów „depesze 
szyfrowane ministerstwa spraw zagra 
nicznych. Tylko tyle. Obadwaj przy- 
*aciele zostali natychmiast odprowadze 
ni do komisarza policji. Zeznanie trwa 
ło do godziny 4-ej rano. 

Widocznie znalazły się w ręku po- 
licji jakieś argumenty, ażeby biedne- 
go urzędnika ministerstwa, którv po- 
czątkowo wszystkiego się zapierał, 
zmusić do wyjawienia prawdy.-- , Tak 
jest, dostarczałem te dokumenty, ale 
bynajmniej nie za pieniądze i nie: mia 
ły one wcale charakteru szpiegowskie- 
go. — Ten pan, mój przyjaciel Hoar, 
gra na giełdzie. Chciał wygrać i ty- 
le". Powodziło mu się niezgorzei od 
chwili, gdy dostarczałem mu te doku- 
menty o charakterze li tylko gospodar 

czym. Nie zdradzałem republiki, nia 
»przedawalem tajemnic, tyczących ob- 
rony kraju i państwa.'. — Įednoczeš- 
nie, gdy toczyło się zeznanie, przepro- 
wadzono w mieszkaniu rewizję. Podo> 
ro znaleziono wysoce obciążające do- 
kumenty. W rezultacie sędzia Śledczy 
aresztował obydwóch wspólników, о- 
skarżył ich o szpiegostwo. Tymczasem 
śledztwo toczyło sie nadal. Pewnego 
dnia aresztowano niejakiego pana Ser- 
iau. Po kilku zaś dniach małżeństwo 
iumuńskie. Mąż i żona ujęc* zostali w 
' talu, w chwili gdy sie tego nai- 
mniej spodziewali. Gazetv parvskie 7 
trudem nadażają za biesiam śledz- 
wa, które ze wzgledów zrozumiałych 
trzymane jest w wielkiej tajemnicy 

Podobno dokonano w Paryżu je- 
szcze kilku bardza sensacyjnych aresz 
tów i rewizyj, o których ogół dowie 
się rieco później, gdy nastąpi ox 

wiednia chwila. Sensacje zabarwią je 
szcze ta okoliczność, de z pośród u- 
kradzionych dokumentów wiele 7 
ich dotyczy stosunków Francji do 
Stanów Zjednoczonych. aż. 

«С 
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Zakonczenie „Dai Mickiewiczowskich“ 
W niedzielę 28 czenwca od rana Nowo- 

zródek przybrał szate odświętną. Pogoda 

Ludna — szeroki ciepły wiatr rozwija cho- 

1agwie, wywieszone na wszystkich domach 

żak, jak w święto narodowe. Członkowi: 

sekcji porządkowej i harcerze z białoczer- 

wonemi opaskami na ramieniu, Frąża po ca- 

łem mieŚcie, a między Nowogródkiem i No- 

jełnia zmobilizowana sekcja  komunika- 

cyjna, wiysyła i sprowadza Samochody — 
te'efony pracują — łącznikowi w nieustan- 

ńym ruchu. Sekcja kwaterunkowa czyni 
<statni przegląd spisu zapowiedzianych go- 

ści i przygotowanych dla nich żokali. © je- 

denastej nadjeżdżają samochody i autobusy. 

a wpół godziny potem, białe mury starožyt 

wej Fary, co widziały kiedyś Ślub Jagiełły 
7 Sońką i chrzest Adama — przeżywają 

srowu chwilę historyczną: bo oto wkracza 

de ich wnetrza Serat Akademicki Uniwer- 
sytetu Wileńskiego; oto grono dygnitarzy 

państwowych z p. wojewodą wileńskim Zyg 

muntem Beczkowiczem na czele i liczni 

przedstawiciele świata naukowego i literac- 
kiego z Wilna, Warszawy i Krakowa. Fara 
staraniem S.S Nazaretanek, w których opie 
kę jest oddaną — wsłuchuje się wraz z ca- 

łym zgromadzonym w niej tłumem w go- 

rące słowa, rozlegające się z kazalnicy, gdy 

po skończonem nabożeństwie, ks. biskup 

Władysław Bandurski na niej sie ukazał. — 
Mówił o miłości — co jest nad wszystko 
mocniejsza — wszystko przewyższa i wszy- 

stko zwalcza: mówił o sprawiedliwości, 

Ftóra nakazuje oddać każdemu, co mu sie 

należy; mówił o tem, że słusznem i spra- 

wiedliwem jest, iż „Dnie” te i właśnie tu 

na tem miejscu, poświęcone są uczczeniu 

Tego. któremu ten hołd od nas się należy 

— i że wśród codziennej szarej pracy i trosk 

pospolitych, duch ludzki musi mieć swoje 

wywczasy — i „Dnie“ te są właśnie są ta- 

kiem: świętem ducha. — A gdv na zakończe- 

nie ks. biskup zaintonował „Boże, coś Pol- 

ске“ — stare mury z pewnością drgnęły 

wspomnieniem, jak to niezbyt dawno je- 

szcze, wnętrze ich załegały rumowiska, a w 

załamaniach ich rozsypujących się Ścian i 

dachówek rosły iarzębiny. 

  

  

  

Lecz oto juz wychodzą. Zwolna — wą- 

ska ścieżka — zstepują z góry długie szere- 

gi i, ulica 3-go Maja, dążą wszyscy do 

Kopca. W chwili zbliżania się doń — zawar 
„ czały śmigi samolotów eskadry lotniczej z 

Lidy — które, przelatując nisko nad Kop- 

. cem, rzuciły nań trzy wieńce, z których 

pierwszy zwłaszcza, spłynał i ułożył się na 

stokach kopca, tak precyzyinie, jakby raka, 

co go rzuciła, kierowała nim aż do samej 

ziemi. 

Chór dzieci szkół powszechnych wita 

nadchodzących. Na szczyt Kopca, już całe- 

to w darni — wnoszą w koszyczkach zie- 

mię ci. co w dniu ostatnim tu przybyli, mię- 
dzv nimi dwaj delegaci Towarzystwa Kra- 
jcznawczego z Katowic, którzy przywieźli 

ziemie z Częstochowy, z Wilna. ze Lwowa, 
x Krzemieńca, ze Zbaraża, z Trebowli, = 

Helu, oraz sól z Wieliczki. 

Z płatłormy u szczytu, gdzie długą, bia- 
ło-czerwoną chorągiew wiatr rozwija — prze 
mawia naipierwszy ks. wiceminister wyznań 
religijnych i ośw. publ. Żongołłowicz; na- 
stępnie | M. rektor USB. prof. Januszkie- 
micz, Wacław Sieroszewski, p. W. Hulewicz, 
roseł Tad. Hołówko, wreszcie p. wojewoda 

Zygmunt Beczkowicz, który Kopiec oddaj: 
w opieke miasta — ra co odpowiada p. bur- 
mistrz inż. Wolnik — przyjmu jąc Kopiec 
w imienin miasta i dziękując zań  Komi- 

tetowi Mickiewiczowskiemu. 

Po zakończeniu uroczystości przy Kopcu 
której niezliczone tłumy publiczności towa- 
rzyszyły i przyglądały się z sąs'edniej Góry 
Zamkowej — zaproszeni goście, w liczbie 

kolo 250 osób — udali się na mały Zamek, 

gdzie w olbrzymim namiocie Panie ze 

Związku Ziemianek z p. Aliną Strawifską 
ra czele, przyjmowały śniadaniem w cza- 
sie którego przemawiali Prezes Związku 

Ziemian p. M. Romer i p. Wierzbowska, 

dziękując Panu Wojewodzie za wszystko, 

co uczynił dla ziemi Nowogródzkiej i za 
Jego serdeczne dla niej uczucie. W imie- 
nin gości dziekował gospodyniom p. prof. 

" Januszkiewicz Rektor U.S.B. poczem, przy 
dźwiękach orkiestry policyjnej, udano się 

de Dworku  Mickiewiczowskiego, gdzie 

Pan wojewoda Beczkowicz, po  krótkiem 

przemówieniu dokonał odsłonięcia murowa- 

nej tablicy pmaiątkowei, wmurowanej w ścia 

nie dworku z napisem: Tu w zaraniu ży- 

cia, wznosił skrzydła do lotu Adam Mic- 

kiewicz. | 

О godz. 17-tej odbyła się w przepet.. 
nionej sali teatru miejskiego uroczysta Aka 

demja. Po zagajeniu przez Pana Wice- 
wnjewodę Godlewskiego — wygłosili od- 
czyty o twórczości Mickiewicza prof. Glixe- 
Ii i pan Jan Parandowski — poczem, prof. 
Konrad Górski miał prześliczny i niezmier- 
mie ciekawy odczyt o patrjotyzmie narodo- 
wym Mickiewicza — wreszcie Pan Woje- 
woda Z. Beczkowicz — jako przewodnicza- 
żv Komitetu _ Mickiewiczowskiego  wypo- 
wiedział następującą uchwałę: 

„Dni Micktewiczowskie dobiegają końca 
tdy przed paru miesiącami rozpoczyna- 
fiśmy pracę, mierzyliśmy siły na- zamiary. 
Wierzyliśmy jednak głęboko, iż społeczeń- 
s+wo zrozumie, że nie chodzi nam 6 jed- 
na uroczystość więcej lecz 0 dokonanie 
<zynu społecznego, czynu obywatelskiego 
-— stwierdzenia jak silną jest pamięć wśród 
nas, jak chcemy i pragniemy być wierni 
testamentowi Wieszcza, Jego przykazaniom 
społecznym, narodowym i ogólno - ludz. 
kim. 

Komitet nie poprzestaje na  usypaniu 
Kopca, na urządzeniu jednorazowej Wy- 
stawy pamiątek i dzieł Mickiewicza, lecz 
postanawia: 1) założyć Muzeum Mickie. 

wiczowskie w domu rodzinnym  Wieszcza, 
a zatem wykupienie go z rąk prywatnych. 

2) Ochronić piękrą Świteź od zagłady, 

  

prywat- 

zwanym 

przez wykupienie również Z rąk 

nych. 3) Wykupić plac ną tak 

małym Zamku i włączyć do obszaru zaj- 

mowanego przez Pomnik — Kopieg dla 

stworzenia właściwei dłań oprawy. 4) Wr2 
szcie podjąć przedsięwzięcie rozpowszech- 

nienia wśród szerokich warstw ludności 

dzieł Mickiewicza dla każdego dostępnych. 

Komitet wierzy mocno, iż w zamierze- 

niach tych znajdzie zrozumienie i poparcie 

całego polskiego społeczeństwa” . 

W czasie akademji muzycz..o - wokał- 

nej, kwartet sniyczkowy odegrał utwory 

Moniuszki i Noskowskiego, p.  Bortkie- 

wicz - Wyłeżyńska odśpiewała szereg pie- 

śni Paderewskiego i Moniuszki, zaś p. Wy» 
rzykowski artysta teatrów wileńskich б р 
Białkowski artysta „Reduty”  recytowali 
ustępy z „Pana Tadeusza” , Romantyczność 

i Odę do młodości. 

Na zakończenie dnia tego, do którego 

wroczystości i niebu zdawało się chcieć 

przyczynić cudną pogode — zajaśniało na 
Zamku wielkie ognisko, pochodnie i li- 
czny zespół młodzieży « Wieiskiej z wsi 

nadniemeńskich, pod kierunkiem p .Dracza 

inspektora oświaty pozaszkolnej  Kurator- 
jenr Wileńskiego -— odegrał inscenizację 
Świeta Kupały ze špiewami tańcami i 
troldycyjnem skakariem przez ogień. Obe- 
cni goście z Ks. biskupem Bandurskim i 
Panem Wojewoda  Beczkowiczem, oraz 
wielkie tłumv publiczności, przyglądali się 
7 zajeciem widowisku Powcdzenie  naj- 
wieksze miał taniec miejscowy  „I.awo- 
nicha"* i kozak, w którym odznaczyła sie 
śści bałetowemi zdolnościami Marysia 
Żwirkówna i jej partner. Taniec ich wcale 
nie ustępował popisom słynnej trupy uk- 
kraińskicj, występującej w teatrze „Folies 

Bergóres* w Paryżu: dekoracja zaś: og- 

nisko, noc księżycowa, baszty Mendogowego 
zamczyska stanowczo _ przewyższały 
tamte 2 

Nazajutrz dzień 29 czerwca 

czony był na wycieczki, 

nego ranka ulice Nowogródka roiły się od 

samochodów, ściągających zewsząd do 
gmachu, Wystawy gdzie wyznaczony był 
punkt zborny Jeszcze wspólna  fotografja 
z Panem Wojewodą i — wesołe ładowa- 
nie się do samochodów pod dyrekcja kpt. 
Majchra, Kierownika sekcji ruchu. Trochę 
zamieszania z powodu „trzynastki* do któ- 
rej nie każdy ma ochotę wsiadać — i 
słusznie — była to bowiem jedyna maszy- 
na, w której dnią tego aż dwa razy „ki- 
cha nawaliła" — wreszcie Szereg dwu- 
dziestu kilku samochodów wiypada na szo- 
sę świtezianską i przez słoneczne pola, 
wśród łąk świeżo skoszonych. przez cie- 
niste leśne  drógi — po krótkim etapie 
w  Czombrowskim dworze — wysypuje 
wszystkich pasażerów na brzegu jeziora 
przed schroniskiem — gdzie p. Frydrychso- 
wa przygotowała już stosy tartinek, wiad- 
ra poziomek i dzbany mleka. Wzmocnio- 
"ie na siłach ' towarzystwo rczprasza się 
po lesie migają między drzewami kwie- 
ciste sukienki / nad brzegiem jeziora wi- 
dać amarantowa szatę Ksiedza Biskupa 
Е harcerze, mający tu swój obóz uwija- 
lą się wszędzie — a p. Malszewski, ope- 
rator filmowy, coraz to w inne miejsce prze- 
nosi swój auarat i kręci, kręci. 

  

przezna- 
to też od wczes- 

Lecz Pan Wojewoda daje sygnał do 
odjazdu — więc znowu przez cieniste - 

ściaste lasy wpada długi szereg zakurzo- 
nych maszyn do dworu w Worończy, gdzie 
Pp. Lubańscy oprowadzają gości po Swo- 
im cudownym parku — gdzie rosną dęby 
takie, Że ie siedem osób z trudnością ob- 
jaś zdoła i gdzie dwór modrzewiowy stoi 
dotąd taki jakim był gdy w nim  miesz- 
kał Wojewoda Niesiołowski stary, cc to 
miał najpiękniejsze na świecie ogary. 

Na cmenfarzu w Worończy odbyło się 

poświęceni: przez Ks Biskupa Bandur- 
skiego nagrobka na mogile ś. p. Józefy! Tu- 
hanowskiej, zmarłej w grudniu zeszłego ro- 
ku. Pommk w postaci olbrzymiego pol- 
nego kamienia z tablicą z napisem przypo- 
minającym wielkie zasługi ostatniej właści- 

cielki Tuhanowicz, która całe swoje życie 

i mienie poświęciła dla ludu, dla nauki i 

rodzinnej ziemi. Po przemówieniu Ks. Bi- 
skupa, zabrał głos Pan Wojewoda: mó- 
wił o wielkim ukochaniu Tuhanowskiej dla 
tej ziemi i pracy przez nią dokonanej —- 
za przykład ją stawiąc; następnie p. inż. 
Michał Soplica, jeden z tej licznej młodzie- 
ży, która zmarłej zawdzięczała wychowa- 
nie i wykształcenie, ze wzruszeniem i 
wdzięcznością wspominał ukochaną przez 
wszystkich opiekunkę; wreszcie p. Al. 
Lubański dziękował Panu Wojewodzie w 
imieniu ziemian za hołd złożony Jej pa- 
mieci. 

Stąd -— ostatni już etap — Tuhanowi- 
cze, gdzie p. Naczelnik Wydziału Rolnego 
Е. Bokun oprowadza gości po ślicznie utrzy 
manym parku — jedyne co niestety zo- 

stało po wojnie z całego dworu pociętego 

akopami i drutami kolczastemi.  Blindaże 
zarosły już wysokiemi krzewami — na 
fundamentach dawnej Murowanki kwitną 

spiree i dzikie malwy; brzoza sadzona przez 

Mickiewicza już nie istnieje, lecz altana fi- 

powa stoi jak stała i liście jej szepczą o 
tem co ich konarv niegdyś słyszały. 

Powrót do Nowogródka odbywa się w 
szybkiem tempie, gdyż wielu z gości Śpie- 
Szy dziś jeszcze na wieczorny pociąg. Pod 
samym Nowogródkiem w „trzynastce*  ki- 
cha raz jeszcze nawaliła — a potem — 
herbata pożegnalna na werandzie u p. Wo- 

jewodziny Beczkowiczowej, w której domu 

wszystko jest harmonją — lecz nawet ta 
harmonja nie mogła rozproszyć trochę me- 
lancholijnego nastroju, głdvż byt to iuż 
ostatni akt „Dni Mickiewiczowskich“ . 

M. Róm. 

pokroR Zeldowiczowa 
powróciła 

chor. kobiece, weneryczne. narzadów 
moczowych, od 12—2 i 4—6. 

Miciewicza 24 telef. 2-77. 

ВЕ СО 

Odezwa komitetu uczczenia 
Ś. p. M. 

ODEZWA 
Zwracamy się do Was z gorącym 

<pelem o godne uczczenie bohaterskie 
go chłopca Mieczysława  Dordzika, 
który życiem własnem przypłacił pró- 
bę ratunku, niesionego tonącemu dziec 
ku w dniu 23 kwietnia r. b., w czasie 
niepamiętnej od dziesiątków lat w 
Wilnie powodzi. Niech w miejscu, ską” 
bez jednej chwili wahania rzucił się w 
fale Wilenki, stanie pomnik, głoszący 
szeregon: pokoleń 0 uwielbienin, ja- 
kiem ofiare Dordzika przyjęło współ- 
czesne mu społeczeństwo. Niech rów- 
nolegle powstanie fundusz stypendjal - 
nv imienia Mieczysława Dordzika, dla 
wychowania i kultywowania bohater- 
stwa młodzieży. Ten czvn nie może 
pójść w niepamieć! 

Na tle zmaterjalizowania, braku 
entuzjazmu i egoizmu jednostkowego 
który coraz silniei naokoło się panoszy, 
nie wolno nam strwonić tak bezcen- 
nego skarbu duchowego  iakim jest 
posteępek Dordzika. 

Jak ów patron rycerstwa i zwyciez- 
ca bazyliszka, Święty Jerzy. w którege 
dzień zginął chłopak ten— syn szewca 
wileńskiego i sam uczeń szkoły rze- 
mieśłniczej. spełnił czyn wspaniały, 

Dordzika 

zwyciężył najstraszliwszego ze smo- 
ków — lęk śmierci i egoizm, zapom- 
riał o samym sobie, widząc niebezpic- 
tzeństwo grożące obcemu mu lecz bez 
adnemu dzizcku. 

Bywają śmierci bardzie: życiodaj- 
ie, niż całe szeregi jałowych egzysten 
cvį ® taka właśnie stać sie powinna 
ofiara Dordzika. Pamięć o niej — to 
sloneczny blask bezinteresowności i al- 
uuizmu, którego promieniami żywić się 
tędą współczesne i przyszłe pokolenia 
-- a przedewszystkiem koledzy i ró- 
wieśnicy Zmarłego. 

czcijmy w jego poświeceniu ideał 
obywatelski i ideał chrześcijański. 
Niech życie tego Chłopca-Polaka odda 
te za życie żydowskiego dziecka, sta- 
nie się fundamentem prawdziwie chrze 
ścijańskiego i jedynie w gruncie rze- 
czy możliwego stosunku pomiedzy 
wszystkimi mieszkańcami naszej wspól 
nej Ojczyzny. 

Dla uczczenią ratownika Chackiela 
Charmaca nie nowinno zabraknąć ni- 
czyich ofiar. 

Cześć jego bohaterskiej pamieci! 

KOMITET UCZCZENIA PAMIĘCI $. ? MIECZYSŁAWA DORDZIKA 
(Przy Towarzystwie Przyjaciół Młodzieży Chrześcijańskiej) 

Ks. dr. bkp. Władysław Bandur 
ski, Jan Andrzejewski, Stanisław 
Białas, Janina Burhardtowa, Ma- 
rja Twaszkiewiczowa, Stanisława 
Izydorczykowa, Marja Jeleńska, 
Marja Kasprzvcka, Janina Kirti- 

Składki na rzecz Komitetu kierowane 

być winny za pośrednictwem Komunalnej 

Kasy Oszczędności m. Wilna (ul. Ad. Mic- 
Liewicza 11), na jego rachunek Nr. 440, za 

klisowa, Józef Korolec, Kazimierz 
Luboński, Jan Łokuciewski. Bole- 
sław Łucznik, Antoni  Narwoysz, 
Michał Obiezierski, Aniela Szt-al- 
lowa, Kazimierz Świątecki, Helena 
Wilczewska, ks. Tadeusz Zawadz 
xi, Ignacy Żyliński. 

į ošrednictwem P.K.O. na rachunek Kom. 

Kesy Osżczędn. Nr. 81.428, z zaznaczonem 

ртхехрасхетет dła Komitetu, iub za pośred- 
rictwem redakcyj pism wileńskich. 

  

Piorun zabił jadącego wozem człowieka 
Podczas burzy piorun uderzył w jadącego furmana Jana Topkało, 

Jaruszki, lat 30 powodując śmierć Topkały na miejscu. 
mieszkańca wsi 

Koń nieuszkodzony. Wypadek 
ten miał miejsce na drodze pod Kosowem Poleskim. 

Zwyrodniały syn zabił ojca i siostrę 
Na tle sporów majątkowych wynikła bójka w rodzinie Par- 

choników mieszkańców wsi Stajki gm. borko-giczyckiej, pow. 
Kosowskiego w czasie której Jakób Parchonik zabił łomem ojca, 
a następnie siedemnastoletnią siostrę Olgę. Zbrodniarz przyznał 
się do ohydnego mordu i został osadzony w więzieniu. 

Mąż usiłował zamordować żonę 
Pierwotna z ub. czwartku wiadomość o usiłowanem zniewoleniu nieja- 

klej Gasperowiczowej Heleny przez nieznanego osobnika w lesie niemenczyń- 
skim okazała si nieścisłą, gdyż przeprowadzone przez władze bezpieczeń. 
stwa dochodzenie ustallło, co a W dniu 30 ub. m. zamachu na Gas- 

n perowiczową dokonał jej mąż Sta! 
przez poderżnięcie 

sław, który usiłował pozbawić ją życia 
gardła brzytwą. Gasperowicz żył już od dłuższego czasu 

w konkubinacie z Inną kobietą. Gasperowicza zatrzymano | przekazano wła- 
dzom sądowym. 

Bezczelny napad pod Ponarami 
Czesław Pożewieński (ul. Objazdowa 6) doniosł policji, iż w dniu 1 b. m. pomię- 

dzy godz. 16 a 17, kiedy jechał na rowerze szosą Ponary — Landwarów, został zatrzy- 
many, w lesie Borczuki przez nieznanego osobnika, który pod groźbą rewolweru odebrał 
od Pożewińskiego rower firmy Storm Nr. 109 wartości 300 zł, Napastnik wsiadł na ro- 
wer i odjechał w kierunku szosy grodzieńskiej. Policja zarządziła dochodzenie wszczyna- 
jąc poszukiwania za napastnikiem. 

  

RONIKA 
SOBNTA 

DZIŚ Ą W. s. g. 2 m. 48 

Józeta 
jutro 

Autonina 

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

Z dnia 3 lipca 1931 r. 
Ciśnienie średnie 761 
Temperatura średnia -|-17 
Temperatura najwyższa +-22 

Temperatura najniższa -|-9 

Opad w mm. — 

Wiatr: południowo wschodni. 

Teudencja: stan stały 
Uwagi: pochmurr.o. 

Z. s. g. 7 m. 56 

  

—_ Osobiste. Prezes Okręgowej Izby Kon 
troli Państwa w Wilnie p. Jan  Pietraszew 
ski w dniu dzisiejszym wyjeżdża z Wilna, 
rozpoczynając 6-tygodniowy urlop wypoczyn 
kowy. Zastępować go będzie p. Zenon Mi- 
kulsk., wiceprezes Izby. 

MIEJSKA 
— Kary za nadmierne ceny na 

chleb. Starosta grodzki ukarał za po- 
bieranie od ludności za chleb cen wyż 
szych od ustalonych przez komisję 
rzeczoznawców. a _ zatwierdzonych 
przez starostę grodzkiego wileńskiego, 
następujące osoby: 

Kenigsberg Szyfrę, zam. w Wilnie 
przy ul. Subocz 57, aresztem bezwzglę 
ćnym na przeciąg dwóch tygodni. Szy 
lera Szlomę, zam. w Wilnie przy ul. 
Subocz 40, aresztem bezwzględnym na 
przeciąg czasu dni 7. 

— P. wojewoda nie przyjął straj- 
kujących autobusiarzy. W dniu 2 b. m. 
zgłosiła się do p. wojewody delegacja 
związku zawodowego kierowców nu- 
tobusów zamiejskich. P. wojewoda ka- 
tegorycznie odmówił delegacji wysłu- 
chania jej dezyderatów wobec faktu 
przyłączenia sie członków związku do 
streiku, 

UNIWERSYTECKA 
— Z Uniwersytetu. Dzis w soboą dnia 

4 b.m. o godzinie 13-ej w Auli Kolumnowej 
Uniwersytetu odbędzie się promocja na dok 
tora matematyki mr. Stanisława Zaremby о- 
raz na doktora wszechnauk lekarskich na- 
stępujących osób: 1)Piaskowskiego Micha- 
ła, 2) Majkowskiego Hermogena, 3) Kaca 
Zacharjasza, 4) Bajera Izaaka Bera, 5) 
Wolańskiego Aleksandra i 6) Gutmana Chai 
та.. 

Wstęp wolny. 

й SZKOLNA 
— Zjazd nauczycielski, W dniu 3 bm 

p. wojewoda Beczkowicz był obecny na 9 
„dorocznym walnym zjeździe Związku Pot- 
skiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych 
okręgu wileńskiego. 

Pan wojewoda powitał zjazd, podkreśla- 
jąc w swem przemówieniu doniosłą rolę nau 
czycielstwa w życiu społecznem i państwo- 
wem na Wileńszczyźnie. Następnie p. wo- 
jewoda złożył ziazdowi życzenia owocnych 
i pomyś!nych obrad. 

POCZTOWA 
— Zmiany w taryfie pocztowej i telegra 

ficznej. Z dniem 1 lipca wprowadzone zosta 

ły zmiany w taryfie pocztowej i telegraficz- 
rej. 

M'ejscowe listy będą opłacane w wyso- 

lości 15 groszy, karfy zag pocztowe (miej- 

scowce) — 10 groszy. 

Opłat" za Jistv i kartki zamiejscowe po- 
„ostały bez zmian. 

Uległv orzytem podwvżce opłaty za li- 
sty, wysyłane zagranicę (prócz Austrji, Wę- 
gier Rumunji i Czechosłowacji), które trze- 
ba opłacać 60 gr. (dotychczas 50 gr). 

Telegramy miejscowe będą kosztowały 
po 5 groszy za wyraz, zaś zamiejscowe 15 
groszy. 

RÓŻNE 
— Pogrzeb Ś p. Pawła Оре- 

rewra. Wczoraj odprowadziliśmy na miej- 
sce wiecznego spoczynku naszego współpra 
cownika technicznego ś. p. Pawła Operow- 
ca, młodego, 27-letniego, zdołnego człowie- 
ka, ofiarę tragicznego wypadku. O godzinie 
J0 odbyła się eksportacja do cerkwi na 
Zwierzyńcu, gdzie sie odbyło nabożeństwo. 
Według rytuału prawosławnego, trumna pod 

Wilno gości pedagogów Z całej Polski 
Il KONGRES PEDAGOGICZNY 

Dzisiaj, dnia 4 lipca b. r. o godz. 
10, rozpoczyna u nas w Wilnie swe 
cbrady II Kongdes Pedagogiczny Związ 
ku Nauczycielstwa Polskiego, które 
trwać będą do dnia 8 b. m. włącznie 

Sala Śniadeckich Uniwersytetu Ste- 
fana Batorego gościć będzie 600 przed 
stawicieli świata pedagogicznego z 
całej Polski. Udział swój zapowiedzieli 
też pedagogowie krajów słowiańskich: 

Bułgarji, Czech i Jugosławii, którzy 
kawią w Polsce w związku z Kongre- 
sem nauczycieli słowian, obradujących 
obecnie w Warszawie. 

Kongres jest dalszym ciagiem prac 
zapoczątkowanych przed dwoma laty 
na I Kongresie Pedagog. w Poznaniu 
a zmierzających do właściwego ujęcia 
i rozwiązania problemu nauczania i wv 
chowania w Polsce w duchu nowo- 

czesnych potrzeb życia państwowego i 
ogólnoludzkiego. 

Równocześnie będzie rozpatrywana 
sytuacja szkolnictwa ogólnokształcące - 
go w związku z obecnym  kryzygem 
życia gospodarczego państwa. 

W obradach Kongresu bierze czyn- 
nv udział szereg wybitnych teoretyków 
i praktyków naszego Świata pedago- 
gicznego. 

Dzień dzisieiszy i jutrzejszy t. i. 
dn. 4 i 5 lioca wypełnią obrady plenar- 
ne, na których zostaną wygłoszone 
ieferaty zasadnicze, dnie nastepne 00- 
swięcone są obradom 10 komisvį i 
zwiedzaniu Wilna, Trok i Werek, w dn. 
8 lipca zamknięcie Kongresu. 

Dnia 7 b. m. o godz 21 odbedzie 
się raut w salach Kasyna Oficerskieco 

Szczesółowe sprawozdania poda- 
my w następnych numerach. 

IX walny ziazd delegatów Ognisk Zw. 
Naucz. 

Wrzoraj rozpoczął sie w sali Śnia 
Jeckich U.S.B. IX doroczny walny 
ziazd delegatów Ognisk Zwiazku Nau- 
czycielstwa Polskiego. W otwarci1 zia 
+du wziąt udziat p. woiewoda Bec-k3- 
wicz kurator Szelagowski, ora: stu 
tilkudziesieciu deleoatów ognisk, wre- 
szcie liczni nauczyciele jako „ościa. 

Zjazd zagaił prezes okręgu wi'eń- 
ion nos. Stanisław Dobosz. 

Następnie nastąpiły przemówienia 
powitalne, poczem przystąpiono do 
obrad merytorycznych nad sprawozda 
siem zarządu z działalności okręgi, 
który obejmuje teren dwóch woje- 
wództw wileńskiego i nowogródzkiego. 

Uchwalono jednogłośnie absoiuto- 

"b 

Polskiego 
rium dla ustępującego zarządu i przy- 
jęto szereg wniosków uchwalonvch 
przez komisje 

Dokonano wyborów. Przewodni- 
czącym Okr. Wileńskiego Z. N. P. wy- 
brany został pos. Stanisław Dobosz, 
wideprezesem p. Jan Dracz, 
1żem p. Kordowicz, skarbnikiem p Ra- 
Gziwanowski. Ponadto wybrano kilku- 
nastu członków zarządu i ich zastęp- 
ców, komisję. kontrolującą i sad hono 
rowy. 

Zjazd wysłał depesze hołdownicze 

sekreta- | 

do Pana Prezydenta Rzeczypospolitej — 
Mościckiego, do p. Marszałka Piłsud- 
skiego, oraz depesze powitaina do p. | 
ministra W.R. i O. P. 
  

czas nabożeństwa była otwarta. Wzruszaja 

ca, choć ciężka była chwila, kiedy 4-letnia 

córeczka p. Operowca, dla której Tatuś był 
strasznie dobry, weszła na katafalk i zacze- 

ła głaskać po rękach zmarłego, o któryn: 

ciągle myślała, że śpi. O godz. 6 wieczorem 
odbył się pogrzeb na cmentarz prawosław- 

ny. W długim pochodzie żałobnego orszaku 
ze Zwierzyńca na Lipówkę, wzięli udział 

wszyscy obecni w Wilnie członkowie redak- 
cji, administracji i drukarni Słowa”, oraz 
lczni kołedzy zmarłego z innych drukarń. 
Przed lokalem „Słowa”, miejscem pracy 
zmarłego, kondukt się zatrzymał na chwilę. 
Trumnę na cmentarz wnieśli na barkach ko 
ledzy zmarłego.. O godzinie 8 wieczór smut 
na ceremonja została skończona. 

-- Izba komunikuie, że w czasi2 od 13 
do 27 września 1931 roku odbeda się VI 
Międzynarodowe Targi w Salonikach, z о- 
kazji których są zorganizowane 3 wycieczki 
zbiorowe do Grecji 

Bliższych informacyj o Targach oraz 
kosztach i programie wycieczki udzie!ta Iz 
ba Przemysłowo-Handlowa w Wilnie (Tro 
cka 3, pokój 3). 

— 0 kombardzie „Kresowym*. O dziw- 
tych praktykach urzedników lombardn „Kre 
sowja“ przy ul. Hetmańskiej, dochodzą nas 
wieści od interesantów tego przedsiębior: 
stwa. 

Siedzący przy okienku pracownik przyj- 
mujący wpływy zanadto często się „myli” 
przy obliczaniu należnośc: i odpiero , gdv 
który z interesantów zorjentuje się, że musi 
uiścić zbyt wysoką należność, zwraca róż- 
nicę. 

Ponadto również zapewne przez „ро- 
myikę“ na blankiecie dowodowym  odzna 

cza się interesantowi, że opłacił za krótszy 

termin, niż faktycznie to miało miejsca 
(miast 2 miesięcy wpisywano 1 miesiąc). 

jeden z klientów tego lombardu p. Ber- 

nard K. z ul. Gedyminowskiej, już trzy razy 

sprostował tego rodzaju „omyłki* p. urzęd- 
nika. 

Zapytač tylko pozostaje, czy lombard 
ua tem zyska, jeśli tego rodzaju wypadki 
będą się zdarzały częściej? 

  

    
stan zonalnų 
swęoliemiu, 
krwowiema 

U$U WGł 
HEMORIN 
KLAWE 

‚ — Zabawa w Zakrecie. W nadchodzącą 
niedzielę pośpieszą wszyścy tłumhniż na zaba 
wę do ogrodu w Zakrecie, gdzie szereg a- 
trakcyj i niespodzianek przygotowany jest 
dla miłych gości. 

Kto chce tanio i wesoło spędzić czas, — 
niech wybierze się w niedzielę na zabawę 

    

ogrodową w Zakrecie. Ę 
— Zabawa w Zakrecie -- dla dzieci od 

będzie się jutro pod  specjalnem kierowni- 
ctwem. Korowody, gry, wyścigi w workach 
i t.p. urozmaicą parogodzinny pobyt dzieci 
«w miłym ogrodzie — lesie 

Dla dorosłych tańce, słup szczęścia, karu 
zela, próby siły, strzelnica, koła szczęścia i 
ф pi 

Przygotowane piękne nagrody dla dzieci 
i dorosłych , doskonała orkiestra, przygry 
wajaca do tańca, oraz obfitv program za- 
chęcić powinny wszystkich do wzięcia u- 
działu w zabawie. 

TEATR I MUZYKA 

  

Widowisko dzisiejsze zostało zarejestrowa 

      HEMOROIDY 

  

  
  

  

        
      

  

Tak. mniej więcej wygląda projekt pom- | 
vika Wielkiego Księcia Witołda dłuta ge- 
1ialnego artysty prof, Śleńdzińskiego. Nieste- 
ty współpracownik nasz szkicował swój ry- 2 
sinex w pośpiechu i musimy zaznaczyć, że _ 
1esza ilustracia nie oddaje zupełnie 

wrażenia, które czyni piękna, 
įraca prof. Śleńdzińskiego. 

Piojekt pomnika wystawiony jest 
wvstawie w pałacu reprezentacyjnym. 

tego 

na 

SPROSTOWANIE 
W Nr. 149 (2657) z dnia 3 lipcu 1931 r. | 

czasopisma „Słowo* ukazała się wzmianka 
p t. „Głodówka więźniów politycznych na. 
Łukiszkach* Wiadomość ta nie odpowiada 
prawdzie, wobec czego i na zasadzie art. 
21 Dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. w przed. | 
miocie tymczasowych przepisów prasowych | 
-- proszę 0 umieszczenie następującego | 
sprostowania: 

„Nieprawda jest, że w więzieniu na Łu- | д 
kiszkach wybuchła głodówka wieźniów po- 
litycznych. Jak również nieprawda jest, by 

nie to w dniu 3 lipca 1931 r. zwiedzał”. 
„Winni rozsiewania tych wiadomości są 4 

zapewne tymi, którym na wzniecaniu 
koju zależy, wobec czego zostaną pociag 
nięci do odpowiedziałności karnej z art. 263 
Kod. Kar.“ BBS 

w/z Prokurator (—) podpis niecz: 

& 
2 

  

ne dla Zjazdu Nauczycielskiego. Wszystkie 
bilety sprzedane. 

lutro, po raz ostatni w sezonie, „Cich 
wspólnik". 

— Teatr Letni w ogrodzie po-Bernart E] 
skim. Dziś o godz. 8 m. 15 w. „Ludzie w 
hotelu", jedna z najciekawszych sztuk 
czesnego repertuaru niemieckiegn. Oryginał 
na nowość ta cieszy się r Wiłnie ogromnem 
rowodzeniem dzięki niezwykle  fravuiacei 
treści, pomysłowej rezyserji R. Wasiłews| 
wo oraz pełnejcwvrazu grze zespołu. _ 

Oryginalne dekoracje ]. Hawryłkiew:cza 
przenoszą widza w gorączkową atmosferę | 
życia wielkiego, luksusowego hotelu. ||| 

— Dzisiejszy koncert wo 
dzie po-Bernardyńskim. Dziś o s 
m. 30 odbedzie si: w ogrodzie po-Bern 
dyńskim koncert popularny doskonałej 
stry 3-90 bataljonu saperów wileńskich 
hatutą por. Salnickiego, która wvkona z 
reg ufwłorów: Chopina. Moniuszki, Nosko: 
skiego, Rubinsteina i innvch. W konce 
wezmą również udział artyści teatrów 
skich: Małyniczówna,  Niwińska, 
Balcerzak, Milecki oraz Żurowski. 

— Jutrzejsze przedstawienie popolu 
we w teatrze Letnim. Įutro 0 godz. 4 
ukaże się po cenach specjalnie niskich 
1az ostatni w sezonie przemiła. lekka k 
dia Z Cieyera „Szalena okazja” z udzi 
Fichlerówny, Kamińskiej, Niwińskiej But 
śFiego Jaśkiewicza oraz Wyrwicza. A 
kw całość ożywiają melodyjne piosen- | 

4 Ь 
-- „Rewia Wileńska" w „Lutni”. 

zapału i inicjatywy zespół z „Rewii wileń: 
skiej" wystąpi w poniedziałek, dnia 6 b. п 

(dalszy ciąg kroniki na stronie 4- 
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Prokurator Zdanowicz z tego powodu więzi * 

į



Na piętach plotki. 
PIERWSZE IMPRESJE Z ODCINKA KOLEJOW. WILNO - PODBRODZIE 

W pociągu podmiejskim Wilno - Podbro 

dzie jest niezwykły tłok. 

— (Czy to jest zjawisko 
uioh tygodniach? rzucan: od niechcenia pyv- 

tanie oqdwinemu przygodnis spotkanemu w 

przedziale znajomemu  dygnitarzowi, który 

nieco wzdrygnąwszy się vrawie szeptem imó- 

„Teraz, niestety, nie”. 

— No tak rozumiem, k s panie dyrek 

torze, ludziska nie mają pieniedzy ra po- 

dróże i wycieczki, lato tegoroczne mało kto 

w pełni wykorzysta. 

— A w dodatku, rzuca mi, pairząc pro 

sto w oczy, odpowiedź ów znajomy — w 

dodatku na tym odcinku ludzie poprostu bo- 

ją się podróżować. 

— Tłumię uśmiech i rzucam lakoniczne 

pytanie: Dlaczego? 

— No, bo te zamachy — słyszę niepew- 

ne wyjaśnienie. 

Nie 'wiytrzymałem 

chem: "= 3 ‚ - 

— A dokąd to szanowny pan 'edzie? 

— Do żony na letnisko pod Podbrodzie. 

— | pan się nie bał? 

—- No bo, widzi pan, udało mi się zna- 

leźć tanie, a teraz te redukcje płac. Е 

— Aha, rozumiem. To znaczy panie dy- 

rektorze, nie mając nic do stracenia, można 

bez obawy żyć spokojnie nawet pod Pod- 
brodziem. 

Znajomy mój poznał się na žaicie i od- 

parł już nieco swobodniej. 

— W istocie tak, to jest logiczne, lecz 
dla mnie osobiście, było do pewnego stop- 

nia musem, gdyż zapłaciłem dzierżawę za 

letnisko jeszcze. przed zamacham i nie 
chciałem tracić wyłożonych z trudem pie- 
niędzy. 

stałe w ostat- 

  

w 

    

i parsknąłem śmie 

kok * 

Te śmieszne wywody zaczęły mnie ba- 

wić, wszak po to przecież wybrał:m się dG 

„słynnego”* od niedawna Podbrodzia, by za- 
rejestrować możliwie . jaknajwiecej . plotek 

ćcokoła tej całej afery i je gruntownie ośmie 
szyć. 

Fakt jest faktem, iż alarmy na 'inji Pod- 

brodzie - Wilno narobiły wrzawy, że aran- 

żerowie i wykonawcy tych alarmów pozo- 

staja w cieniu, że z tej to racji posvolita 

plotka, gadulstwo ludzkie nie ma granic, że 

najzwyklejszy zjadacz chleba stał sie nagle 

w tej atmosferze filozof” , madralem, wv- 

wiadewicą i kolporterem, produktów własn=j 

fantazji 
Gdy mój znajomy wyszedł na jednym 2 

przystanków, wyszedłem na  piatformę. 

Grzecznie usunął mi się z drogi jakiś podsta- 

rzały i sterany kolejarz, który przysiadł się 

na stopień wagonu do takiego, jak on ro- 

bociarza, lecz nieco młodszego 

— Proszę, może panowie zapalą — zwró 

Giem się do nich, podając otwarta papie 

1osnicę. 

Jeden z robotników podziękował, drug 

westchnął i nie omieszkał przv braniu pa- 

picrosa zauważyć, iż „takich cvearetków, 

tc on pozwolić sobie nie może”. 

Po chwili wpadła mi w! uszy znamienna 

pomiędzy tvmi ludźmi: rozmowa. 

Treścią jej oczywiście znów te tajemni- 

cze zamachy i alarmy. 

Jeden z robotników uzasadniał drugiemu 

jak to mesłusznie ludność tamtejsza poma- 

wia 0 wszczęcie alarmów dwóch synów do- 

żorcy 8 inego, z których jeden odbywa 

powinność wojskowa w Nowej Wilejce, dru 

gi zaś z zawodu szofer, jako bezrobotny 

irieszka przy ojcu. 

Przyp. zenia te stąd, iż ohaj-ci mło- 

czieńcy maja bardzo burzliwe temperamen- 

ty, lubią wypić i często mieli do czynienia 

z policją. 

Idjotyczna plotka nie liczy się z tem, iż 

czyni komuś, może niepowetowaną krzyw - 

dę i co gorzej dodaje jej swoista argumen= 

tację. A więc i w tym wypadku: „granaty 

rzucone były na stacje dla zrobienia kłopot 

policji". „Króżby innv mógł sie na to zdo- 

być, jek nie ci, którzy nieraz już różne, co- 

prawda jawne i nie w takim zakresie awan 

tury robili". 

Rezultat rozmowy wspomnianych robo- 

ciarzy utwierdził mnie w przekonaniu że 

jednak są ludzie o zdrowym rozsądku, któ- 

14y mimo, iż lubią dużo gadać, odróżniają 

btjdę od możliwości. 

Wprost z dworca poszedłem do domu 

burmistrza b. K. Rożnowskiego.  Przedteni 

jeszcze nie omieszkałem rozejrzeć sie wi te- 
renie ra którum dokonane zostały zamachy 

bemtowe w dniach 26 i 29 kwietnia r. b 

I tu stwierdzić wypada jedno: Zbrodnia 

izy musiało być dwóch, zwłaszcza w pierw 

szym wypadku, kiedy rzucono dwa granaty 

w odstępie niespełna kiiku sekund. Granaty 

padły w momencie gdy poczekalnia była 
frawic pusta, bowiem odchodził ze stacji 

pociąg na Królewszczvzne. Rzucono je cd 

strony podjazdu. 

Wybuchy były oodobno tak silne, iż ро- 

wrylatuwały szyby we wszystkich oknacm. 

Ci, co je rzucili, byli doskonale zorjentowani 

w terenie, do czego jeszcze wróce w na- 

stępnym feljetonie. B. W. Ś. 

   

   

      

c goczinie 8 m. 15 w. w teatrze „Lutnia” 
w arcywesołym, całkowicie nowym progra 
mie. Udział biora: L. Winogradzka ze swo 
im zespołem tanecznym, M. Mirski, J. Kon- 
stantynowicz, ]. Kropiwnicki, J. Swieto- 
chowski oraz Z. Wajnberg. W programie 
szereg. doskonałych skeczów, piosenek oraz 
produkcyj tanecznych. 

Ceny miejsc normalne. 

—. Najbliższa premiera w „Lutni*. We 
wtorek dnia 7 b m. odbędzie się w teatrze 
„Lutnia premjera arcywesołej farsy M. 
Hennequina p t „Szukam dziecka”, w reży- 
serji i z udziałem K. Wyrwicza. * 

Pozatem udział biorą: Jasińska - Detkow 
„Ska Kamińska, Małyniczówna, Sawicka o- 

'_raz Balcerzak. 

H> CO GRAJĄ W KINACH? 

я Stylowy — Marsz Weselny 

Heljos — Wesoly wdowiec. 

Mimoza — Łzy matki. 

Kino Miejskie — Pasierbica. 

Lux — Samotni. 

Casino — Student ze Sztokholmu. 
Hollywood — Scaramouche 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Fabryka bilonu. W gmi 
nie Derewnickiej ujawniono / fabryk? 
fałszywych monet,  jednozłotowych, 
prowadzoną przez Jankla Libermana i 
awóch jeszcze żydów. 3 

— Okradzenie letnika. W Po. 

'špieszce okradziono ubiegleį nocy mieszka- 

tie przebywającego tam na letnisku ]. Ko- 

relewicza. 

Łupem złodziei padła garderoba i inn< 

rzeczy wartości przeszło tysiąc złotych. 

SENTINEL ZETOTĘ CRO NWAZCH BEZO OCZY PEROZOEDY TAPE GORZE WEZ TROOOREĘ SEE. ORA 2 
10HN HUNTER. 

1 JENNY—DETEKTYW 
I. Chicago w Londynie 

_" Słońce świeciło nad Piccadilly, w 
chwili, gdy Lis Sta ton padł ugodzony 
śmiertelnie na rogu Old Bond = stre- 
et. Staston szedł od strony Oxford—- 

— Circus, a za nim suneło duże zamknię- 
te auto, na Które nikt nie zwracał u- 
wagi, wśród powodzi innych  samo- 
chodów. Sta.ton zauważył jednak 
tajemniczą maszynę, prześladującą go 
ed pewnego czasu i namyślał się, czy 

-<ą w nim agenci Scotland - Yardu 
czy może bandyci postanowili 
„Uunieszkodliwič“. Stowem czuł nieuni 
knione niebezpieczeństwo i strach pa- 
raliżował jego myśli. 

Na rogu Old Bond - street zatrzy- 
„mat sie zapalił vapierosa i obejrzał 

się. Na chodniku pełno było spie- 
szących gdzieś przechodniów. Połud- 
niowe słońce  przypiekało mocno i 
londyńczycy cieszyli się z pieknej po- 
gody. Policjant regulujący ruch, po- 
wstrzymał potok, płynący po Picca- 
dilly i samochody pomkneły wzdłuż 
Boni - street, 

Duża zamknięty samochód ruszył 
zwolna za innemi. © | 

Sta ton zgasił właśnie zapałkę i 
podniosłszy oczy, spojrzał prosto w 
oczy śmierci... Ujrzał otwarte okno ta- 

_ jemniczego samochodu, a w niem czar- 
‚ па lufę rewolweru... Skoczył w tył 
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— Okradziony w restauracii. W dniu 2 
lipca Cowszewicz Józef (Zarzecz 4) zamei 
ćowa! policji, że w czerwcu 1030 roku skra 
dziono mu 130 zł. w restauracji  Sierki 
frzy ul. Zawalnej 19, gdy był w stanie nie 
trzežwyni. () kradzieży nie meldował dctąd, 
ponieważ nie wiedział, jak się nazywa zło 
dziej. Dopiero 2 bmi. rozpoznał w osobie 
Derwińskiego Bronisława (Lwowska 52) c- 
sobnika, który go okradł. Derwińskiego za- 
trzymano. 

— Krądzieże na rynku i z podwórka. Na 
rynku drzewnym na szkodę Leważowej Ma 
rfi ze (wisi Pogorzelce pow. suw 229, 
skradziono 200 zł. Sprawcę kradzieży zatrzy 
mano. Pieniędzy nie odnalezicno. 

Z dziedzińca domu przy ul. Przyjaźń 15 
na szkodę Prokszy Władysława skradziono 
kozły do piłowania drzewa wartości 10 zł. 
Ustalono, że kradzieży dokonał « Rancew 
Grzegorz, u którego skradzione kozły znale 
ziono. Rancewa zatrzymano. 

W dniu 2 bm. Jarosz Mowsza (Ostrobram 
ska 22) zameldował, że z mieszkania jego 
Skradziono garderobę meską i damską oraz 
4 lichtarze, łącznej wartości 390 zł. 
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Centralnaja Jewropa nr. 7. : 
Z'szyt 'ipcowy całkowicie został poświę- 

ceny kobiecie czeskiej, Utwery autorek cze. 
skich, reprodukcje obrazów czeskich ma!'a- 

artykułów mówi o politycznych 
h niewiast czeskich, o Czeszkach 

ściopisarkach, artystkach, rabotnicach 
iopisarkach, artystkach, rahotnicach, 

sportsmenkach. 

Z SĄDÓW 
O OBRAZĘ POLICJI 

Sprawe „Siowa” rozpatrywał przed- 
wczoraj Sąd Grodzki pod przewodni - 
ciwiem p. sędziego Tarasievwicza. Cho- 
dziło o notatkę. omawiającą zachowa- 
nie się policji wobec wiadomości o 
szykującym się zamacnu na M. Świe- 
"lińskiego, którego faktycznie w pare 
miesięcy potem zasztvletowano nod 
Ratuszem. 

Sąd uwolnił redaktora odpowie- 
dzialnego „Słowa* od winy i kary. 

„ARENA L M V ii 

alerjan Charkiewicz 
Zmierzch Unji Kościelnej na Litwie 
1 Blałorusi—szkice historyczne zł. 6,— 

Placyd Jankowski (John oł Dycalp)— 
Žycie i twėrczošč „|. Zl. 10— 

Bez steru I busoll (Sylwetka 

    

   

  

   

    

x prof. Michała Bobrowskiego) 2.— 
Ostatnie iata Alumnatu Pa. 

plesklego w Wilnie . 0.60 
„Żyrowice—łask krynice . 0.50 
Pierwsze trudy | walki wi- 

leńskich kolejarzy = . 0.80 

ai ATI 

РабгуКа i skiad mebii В 

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

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

Jadalnie, sypialnie, salony, gabinety, 
łóżka niklowane i angielskie, kreden- 

| sy, stoły, szaty, biurka, krzesła dębo- 
we i t. p. Dogodne warunki i na raty. M ad AW 

L J i ii? 

wszystkich w Wilnie 

Nekrologi, | 

pism Garbarska 1, tel, 82 

ogłoszenia, 

ii ii E M 

różne 

— Utonęło dziecko. W zaścian. 
ku Neworty, gminy podbrzeskiej, w dole, 
wykopanym na polu utuncłe dziecko Wła 
dysława Gawkielewicza Zbigniew lat 2. 

— Duży pożar. We wsi Wołki, 
gminy Łuczajskiej, wskutek nieostrożnego 
obchodzenia się z ogniem wybuchł pożar w 
zabudowaniach Leona Białogrzywca. Pożar 
strawił na szkodę Kiałogrzywca i sąsiadów 
jego dom mieszkalny, trzy chlewy, spichr 
stodołę, różne sprzety domowe. Spaliło się 
5 świń. Straty wynoszą !6 tys. zł. 

Załatwia na 

BARDZO dogod- 

nych warunkach 

Bitra Reklamowe 
Stef. Grabowskiego 

  

       

       
   

  

„Spółdzielczość iest organizacją ludzi nie słów, lecz czynów, 
„haseł, ale twardej, codziennej 

z nie pustych 
pracy”, 

2 Kapitaly i drobne oszczędnošci, ulokowane 

y Chrzešcijaūskim Banku Spėtdzieiczym 
na Antokclu Nr. 28 w Wilnie 

dają najwyższe oprocentowanie i gwarantowane są kapitałami wlasnemi 
Banku, oraz mieniem członków. 

Bank Antokotsk w;daje pożyczki w 
urezpieczenia grupowe dla P.K.O. bez badań lekarskich i przy wypłacal- 

ności ubezpieczonych sum niezwłocznie. 

  

Rozległy się dwa wystrzały i Sta — 
ton skurczył się, kolana zgięły się 
pod nim i runął na chodnik. 

Samochód pomknął naprzód, jak 
strzała popędził po Bond - street, roz- 
pędzając przerażonych przechodniów i 
zginął z ich oczu. 

Po upływie dziesięciu minut  sa- 
mochód ten został odnaleziony na 
jakiejś pustej ulicy blez szofera i pasa- 
żerów. Śledztwo wyjaśniło, że nie- 
wiadomi sprawcy ukradli go przed 
godziną na postoju samochodów koło 
Piccadillv Circus. 

Śmiertelnie ranny Stanton nie 
zdawał sobie zapewne sprawy z na- 
głego zamieszania, którego był przy- 
czyną. Nie czuł zapewn”:, delikatnego 
zapachu perfum. który spłynął nań na 
jego wykrzywione kurczowo oblicze. 
Ale gdy podniósł powieki, oczy iego 
spotkały się z oczyma dziewczyny, 
która pochyliła się nad nim. Poza nią 
„mignał mu mundur nadbiegaiącego po- 
licianta. 

Z trudnościa otworzył usta i z naj- 
większym wysiłkiem wyszeptał: 

—- Кап... Moncrossen... Bandyci. 

Policjant wysunął głowę z poza ra- 
mienia dziewczyny i zapytał: 

— Co on powiedział? 

— Nic — odpowikedziała szybko. 
W chwili gdy policjant podniósł 

Lisa Stantana, by ulokować go w 
samochodzie, nieszczęśliwy człowiek 
nie żył już. 

    

sumie od 150 do 1200 zł. i przyjmuje 

Policiant obejrzał się za dziewczy- 
ną, która pierwsza znalazła się przy 
zabitym, ale napróżno szukał jej OCZY- 
ma: zniknęła już w tłumie. 

Wieczorowe wydania gazet były 
pełne sensacyjnych szczegółów, do- 
tyczących zagadkowego morderstwa, 
Jeden z najn zczytniejszych dzien. ików 
poświęcił cały artykuł wstępny tej 
sprawie. 

Jenny Trent — panienka —- która 
słyszała ostatnie słowa zabitego, czy- 
tała z ciekawością: te wiadomości 
popijając kawę w przepełnionej ga- 
ścmi restauracji przy Oxford - street, 

Autor artykułu przypominał, że od 
pewnego czasu krążyły dziwne i nie- 
pokojące poałoski. Twierdził ©n, że 
zabicie Stantona — słynnego złodzie- 
ja i oszusta — bvło potwierdzeniem 
tych pogłosek. Oto już kilkakrotnie 
jacyś nieuchwytni sprawcy zabijają, 
wystrzałem z rewolweru, z ukradzione- 
«0 zamkniętego auta. i 

Od pewnego czasu uzbrojeni ludzie 
zaczęli napadać na cichych mieszkań- 
ców Londynu. |asnem było, że na- 
'netaicy nie byli miejscowvmi bar- 
dytami, przypuszczenia iż była to 
iedna z szajek New - Yorskich, lub 
Chicagoskich wydawały się najpra- 
wdopodobniejsze. Szajka ta chciała 
terrorem zawładnąć Anglja. 

Było to nader niepokojące przypu- 
szczenie, ale autor artykułu udowad- 

  

riał je, przytaczając wiadomości dru- zdarzają sie często ofiary z osób nie- 

Drukarnia Wydawnictwa „Stowa“ Zamkaus 2 

  KINO 
MIEJSKIE 
SAŁA MIEJSKA 

Ostrobramska 5 

„PASIERBIGAĆ 
Od dnia 3 do 6 iipca 1931 roku włącznie będą wyświetlane filmy: 

Przepiękny 
poszukiwaczy 

W rolach głównych: Mary Pickford. 

dramat ilustrujący życie i przygody 
złota na Dalekim Zachodzie. Aktów 7 

Nad program: 1) Tygodnik Eclalr Nr. 48, akiów 1. 2) Feluś Laureaiem, komedja w 1 akcia. 
Kasa czynna od godz. 5 m. 30. Początek szansów od godz. 6-ej w. Następny program: „Wróg kobiet". 

    Dźwiękowy 

KINO-TEATR 
„KELIOS“ 
ul, WiLENSKA 38. 

Tie: Ceny zniżone: 
Fascynująca treść! Artystyczua gra! 

Początek seansów o godz. 4, 6, 

Ulub. publiczn. Słynny amant WŁÓDZ. GAJDARÓW i przepiękna gwiazda ITA RINA 

NA FALACH RAŃRIĘTROŚCI 
Nad program: Dźwiękowy przegląd wszechświatowy. 

Na 1-szy seans Balkon 50 gr. Parter 80 gr. Na pozostałe szansy Balkon 60 gr. AC 11 

Przepiękna 
muzyka rosyjska. 

8 i 10.30. ъ 

  

Diwigkowe kino Wielki dramat mižosny na tie epokowych „SCARAMOUCHE“ * avis SToNE 7. „KOLLYWOOD | wydarzeń z RAMONEM NOWARRO w rol. gł. 
Mickiewicza 22, Nad program: 2 dodatki dźwiękowe. Na 1-szy seans ceny zniżone. ` 

tel, 15-28 Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.30. `   
  

DŹWIĘKOWE KIRKE 

C6/INS 

a 

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

STUBERT Z SZTOKMOLAU 
szwedzkich. 

Hymn prawdziwej miłości młodzieńczej, Główne role odtwarzają najwybitniejsi aztyści teatrów 
Nad program Wszechświatowy dodatek dźwiękowy „Foxa”. 

  

  

WIILEA 41. ei. 15-41 Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.15. W dnie Świąt. o godz. 2-ej. Ceny znižore. 
W krótce: „Jego Ekscelencja posłaniec" w rol. gł. Hans Junkermann i Mary Kid. 

Dźwiękowy Dziś! Wielki 100 proc. | ARš 14 $ Ę Potężny dramat 
Kino-Teatr przebój dźwiękowy p. t. z E EL 7 w 12 aktach 

„STYLOWY" Niebywały przepych wystawy. Śpiewy solowe i Chóru Cygańskich Romansów. W roli głównej: 
Wielka 36 May Wong, Fay Wray i Erich von Strochelm. я   
  

RADJO WILENSKIE 
SOBOTA, DNIA 4 LIPCA 

11.00: Transmisja uroczystego odsłonię- 
ua pomnika Wilsona w Poznaniu. 

13.35: Komunikat meteorologiczny. 

15,25: „Mała skrzyneczka”* — listy dzie- 
ci omowi Ciocia Hala. 

15.45: Wiadomošci wojskowe z Warsz. 
1600: Audycja dla młodzieży z Krako- 

koncert i felieton z Warszawy. 
17.00 Transm. z Poznania uroczystej 

Akademji Amerykańskiej. 
18.30: Rezerwa. . 
1840: Odczyt aktualny z Warszawy 

19.00: Komun. Wil. Tow. Organizacyį i 
Kółek Rolniczych. 

19.15: „Ideologija wychowawcza naszego 
Korpusu Kadetów * — pogadankę wygłosi 
kpt. dr. Hełczyński. 

19.30: „Duch wileńskiego gbetta* — od- 
czyt wygłosi Jerzy Orda 

19.30: Program na niedzielę i rozmaito- 
tości 

19.40: Komunikaty z Warszawy. 

20.15: Koncert » Dolinv Szwajcarskiej 
z Warszawy. 

22.00: „Na widnokręgu" z Warszawy. 
22.15: Komunikaty z Warszawy. 
22.30: Koncert chopinowski z Warszawy. 
23.00: Muzyka taneczna z _ Warszawy. 

— rze 
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KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA W 
POLSCE 

Na tle komplikacyį, wynikłych w związ- 
ku z ustanowieniem t. zw. Funduszu Drogo 
wego, nabiera aktualności kwestja komuni 
kacji samochodowej, a w szczególności au- 
tobusowej w Polsce. 

Stan obecny taboru i środków komuri- 
kacji mechanicznej przedstawia się następu 
jaco: ilość autobusów kursujących na об- 
szarze Polski  wvnosiła w r. 1924 — 250 
wozów, w roku 1925 — 756, w r. 1926 — 
1,012, w r.1927 — 1,544, w r. 1023 — 2,841, 
w r 1929 — 4048, w r. 1930 4.293, wo- 
zów, w czem prywatnych wozów zarobko- 
iwych (bez autobusów miejskich) było w 
tych samych latach kolejno 175, 530, 710, 
1067, 2121, 3224, i 3223. Zatem autobusy 
utrzymywane były przez zakłady fabryczne 
i przemysłowe dla własnych potrzeb sta- 
wią mniej więcej do 30 proc. ogólnej 'iczby 
zarejestrowanych wozów. 

Przewieziono ogółem pasażerów (w mil 
jónach) w r. 1926 — 20 milionów osób, w 
r. 1927 — 30, w r. 1028 — 41.5, w r 1929 
—56,9, w r. 1930 — 58, co wskazuje na 
dużą odporność komunikacji autobusowej 
wobec kryzysu. 

Nie zmniejszyła się ilość pasażerów, ani 
ilość autebusów, jedynie ilość linii zmalała 
o 4 proc. Na zasadzie średnich taryf cbli- 
czono dochód brutto, jaki miały przedsię- 
tiorstwa autobusowe. Wynosił on w r. 1076 
-— 40 miljonów złotych, w r. 1927 — 71 
mili, w r. 1928—135 mili, w. r. 1929 — 
262 milj, w r 1930 — 252 miljony złotych. 

Są to dame przybliżone, ilustrują jednak 
dobitnie dynamikę rozwoju. Komunikacja au 
tcbusowa stała sie w ciągu kilku lat poważ 
rem źródłem dochodu społecznego. Zgórą 
250 miljonów złotych w roku krvzysowyra 
(1930) stanowi pozycję bardzo poważną, 
przyczem dochód ten płynał przeważnie do 
kas drobnych przedsiebiorców w miastach 
4 miasteczkach prowincjona!nych, stwarz 
nowe możliwości życiowe dla upośledzonej 
prowincji. 

    

  

  

  

   
   

kowane uprzednio w pismach. W cią- 
gu ośmiu ostatnich miesięcy zdarzy- 
ły się następujące niepokojące wy- 
padki: napad bandycki na kasjera ko- 
lejfowego — Kasjer został zamordowa 
ny, bandyci zrabowali osiem tysię- 
cy funtów sterlinzów, wyskoczyli z 
pociągu i uciekli w oczekującym na 
nich aucie. Policji udało się tylko u- 
stalić, że napadu tego dokonali jesz- 
cze nie notowani przestępcy. Te sa- 
me wnioski dawały się wyciaznać z 
pozostałych zbrodni. Zdawało się, że 
jakiś cień okrył Londyn i niewidoczna 
postać zapanowała nad światem prze- 
stępczym. 

Dalej następował opis szczegó- 
łowy plotek, krążących dokoła — 
owej tajefnniczej osobistości.  Mó- 
wiono, że ów wódz, mieszka w Chi- 
cago w domu obitym blachą, której 
nie przenikały żadne kule, że jeździ 
samochodem pancernym, w którym ma 
kilka karabinów maszynowych. Opo- 
wiadano sobie krew mrożące historje 
o napadach na ulicach wielkiego mia- 
sta, o publicznych porachunkach w 
biały dzi*ń, o bezczelnych napadach 
na aa banki. Wszakże pol'cja ame- 
rvkańska przyznawała, że jest hezsil- 
nau Szajk* bandytów walczyty jawnie 
na ulicach olbrzymiego miasta. Wro- 
gowie i rywale mordowali się wza- 
jemnie bez  pardonu, nie przejmując 
sie wcale tem, że w walce ulicznej 

  

  

LODY OWOCOWE 
Najsmaczniejszy to, najbardziej  orzeż- 

wiający i-najtańszy z deserów, który może 
być codziennie soożywany do - obiadu, lub 
też podwieczorku przez cary czas upałów 
letnich W skład lodów wchodzą naitańsze 
latem owoce: riunbarbarum, poziomki tru- 

skawk., maliny, porzeczki, morele, wszyst- ! 
kie gatunki śliwek, ed  najwcześniejszych 
lubaszek do ostatnich węgierek — i cukier. 

Lody śmietankowe, robione na podkła- 
dzie mleka i jaj i wszystkie ich pochodne, 
jako to: iody: czekoladowe, kawowe, creme 
brułee, orzechowe, migdałowie, są w wiek- 
szej ilości za ciężkie. Zupełnie inaczej rzecz 
się ma z lodami owocowemi. lin słodsze, im 
bardziej nasycone cukrem, tem są smaczniej 
sze i tem trudniej się rozpuszczają w cieple 

Na wsi, gdzie jest własna lodownia, do- 
brze zaopatrzona w !ód, koszt przyrządze - 
ria lcdów równa ie kosztom ugotowania 
słodkiego kompotu, którego przecież nikt 
za danie luksusowe nie uważa. Owoce 
wprost z grzędy, lub z drzewa — pozostaje 
tylko cukier. Ukreceniem lodów na maszyn 
ce może sie zająć nietylko dorastajaca min- 
dzież, lecz nawet dzieci około lat dziesiaciu. 
Maninulacia iest tak łatwa i cała robota 
«atrw najwyżej dwadzieścia pieć min. przy bar 

SIWA BZ JRE ZONA, 

  

lecz i w mieście, przy kubńvm owócu 
i lodzie, lodv nie sa wcale zbvtkowna potra- 
wa azda dobra sospodvni obliczy zobi» 

novale, że chociaż pare razy na tvdzień 
robi ie w domu, odriesie ooromne korzyści. 
Po pierwsze daje domownikom połączenie 
owoców i cukru, powtóre oszczedza na lo- 
dach w cukierniach a szczególnie chroni 
dzieci od konsumowania lodów na uicv, 
śporzsdzonych z niewiadomo jakich produk 
tów. Za cene małej porcji 'odów w cukierni 
możemy mieć ich cały litr, lub więcej w do- 
mu : 

Wszystkie lody owocowe robimy w jed- 
rakowy sposób. Owoce najlepiej rozdrab- 
niać, lub wyciskać na surowo. Na Etr piv- 
tu, składającego się z owoców i wody, bie 

'y od 60 do 80 deka cukru. Najlepiej ci- 
kier rozpuścić. w pół litrze wody; zagoto- 
wać go na syrop, poczem dodać przetarte 
ćwoce. Ostudzony płyn na lody przelewamy 
do formy 1 zamrażamy. 

eeseaeeaoesae 
Letnisko sucha, zdrowa miej- 

scowość, ładny pźrk 
rzeka, 1 kilom. od kolei. «Kaplica, do- 
ktor, apteka, 2 godz. od Wilna, Cało- 
dzienne utrzymanie 7 złotych. Bliższe 
informacje: Jagiellońska 7 m. 5. 
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OBWIESZCZENI.. 
Zarząd Powiatowej Kasy Chorych w Po- 

stawach, ogłasza niniejszem, iż w dn. 5 lip 
ca r b. odbędzie się licytacja ruchomości, 
rależących do „W-ropajewskich Zakładów 
Przemysłowych” S-ka Ac w Hołubieju koło 
Woropajewa, a składających się z nastepu- 
jacych obiektów: 250 fest. mtr. desek olcho 
wych wvmiar — grubość od 12 mm. do 26 
nim. długość od 2 mtr., ocenionych na kwo- 
tę 10.000 zł. t. į. po 40 zł. mtr. — 250 mt;, 
idły papierówki na kwotę złl 1000 1. į. 
po 4 zł mtr., oraz 6000 mtr. szkła tafforve- 
go na sumę 12.000 zł. t. j. po 2 zł. mtr. 

Komisarz Zarządzający K. Jacynik 

ZANA WONNA 

  

winnych. 
Bogaci przemysłowcy i kupcy zmu- 

szeni byli poddać się pokornie roz- 
kazom szefów hand i składać dani- 
rę, aby ochronić swie. życie i mienie 
cd zemsty, która nie miała granic. 

Znanym był fakt, że jeden z naj- 
Logatszych przemysłowców amerykań 
skich. doprowadzony do ostatecznej 
iozpaczy przez szantażującą оо Szaj 
kę , uratował się zapraszając jej przy 
wódców na najwybitniejsze stanowi- 
ska w swem: przedsiębiorstwie  te-- 
10г ustał odrazu. 

Jednak bandyci nie mogli w spo- 
koju korzystać ze zrabowanvch bo- 
gactw: walka pomiędzy. szajkami 
przybrała tak gwałtowny charakter, 
ze każdy członek -bandy musiał się 
stale mieć. na baczności gotowym dc 
obrony i napadu. 

Oczywiście — pisał autor artyku- 
łu, — wszystko "to wydaje nam się 
аК dziwnem i nieprawdopodobnem, że 
nie możemy wyobrazić sobie, by po- 
dobne stosunki mogły zapanować w 
Angiji, gdzfe najgorszym przestępcom 
nie śni się tego rodzaju wybryki, na 
jakie pozwalają sobie amerykanie! 

Tembardziej jasnym zdawał się 
fakt, iż na gruncie londyńskim  za- 
częła grasować szajka pizvbvsz6v“ 
Z za Ocear" Nie można tego było po- 
równać do stosunków, panujących w 
Ameryce, ale nie należało dopuścić do 
tego, by akcja bandytów rozwineła 

| Tylko u Glowinskiego 
dostać można płótna Iniane surowe do 
robót ręcznych we wszystkich  szera- 
kóściach, oraz wielki wybór kreponów, 
muślinów, jedwabi, markizet desenia- 
w;ch oraz crepe , meteor, geoigette, 

mengel i jedwabie surowe 
—WILENSKA 27. 

    

| DOM HANDLOWY 

K. RYMKIEWICZ 
WILNO, UL. A. MICKIEWICZA 3. 

Wielka okazjai! 
Tania wyprzedaż 

obić papier. (Tapet). 

Rabat od 5 do 25 proc.   
ją 
LEKARZE | POSA 

Dr. Kenigskerg Energiczny 
choroby skórne, wenę: solidny pan przyjmie 
ryczne i moczopiciowe administrację demu w 
Piizkiewicza 4, Wilnie. Gwarancja za- 

tel. 10-90. $pewniona. Oferty do 
Dd 912 i 4-8 redakcji „Słowa* dla 

KOSMETYK | | © złowiek 

GABINET 2 ty, b. telefonista in- 

RACJONALNĘJ zawodu roinik, €5 łat 

  

  

struktor wojskowy, z 

  

AOSMETYKI pracował za ekca oma) 
LECZNICZEJ posiadający b. dobre 

*1LNO, MICK świadectwa prosi o 
CZA 31 m. 4. łaskawe zaofiarowanie 

й kobiscą mu posady  dozarcy 
Urodę:: domu. Będąc  iateli- 

je, dosito: gentnym mógłby jedno 
nali, odświeża, ssuwe cześnie spełniać inne 
jej skazy i braki, Mass poruczenia. Za cel swój 
iwsrzy i cjała (panie. stawi uczciwe i starsn- 
$ztnczne opalanie cery) ne pełnienie obewiąz- 
Wypadanie włosów ku A. Božyczko, Wil- 
łapież. Najnowsze zdo no, Subocz 65 m. 2. 
tycze koziaetyki FACje- ——————— 
к ialnej. poor nie- 
todziennie'od g. 10—8, mieckiego, angiel- 

W. Z. P. 48.. skiego (teor. i prakt.), 
oraz. muzyki (fortepian) 

Mosa'* czer- udziela _ nauczycielka 
* woność, rutynowana z Warsza- 

zmarsżczki, wągry, bro- WY, liczne Świadectwa, 

dawki i kurzajki usitwa 
Gabinet 

Warunki przystępne. 
Zgł. pod „Lingwistka— 

Gedi6 pianistka”, 

Sprzedaje się majątek, 
110 ha, 24 km. od 

Wilna, 

    

J. Hryniewiczowej. 

ul. WIELKA AG 18 m.9. 

Przyj. wg. 10-1i 4-7 

W. Z. P. A. 26, 

Sztucer 

położony nad 
Wilją. Las sosaowy, 
dogodna komunikacja 
miejscowość małowni- 
cza, odpowiednia na 

+o„;o letniska. Stacja Berda- 
T ny, maj. Karoliszki. 

łowy Haenel - Suhl Do sprzedania 
tanio do sprzedania. tanio radjood- 
Arsenalska 6 m5. —1biornik  trzylampowy 

(lampy Philipsa) i głoś 
ulo-nik, Popowska 32—6 

12—1 i od 
do 

Mamy kowania od godz. 
2000 dol, na pierw*zo- 5—8 wiecz. 
rzędną hipotekę wiej- ——— — 
ską.. Ajencja R ZO numer ro- 
Wilno, ul. Królewska werowy Nr. 1844 z 
3, tel. 17—80: roku 1930 uniewaźnia 

R: r 56, 

  

     
    

zrozumieć od- 
razu, z kim mają doczynienia. Prawo 
angielskie jest surowe. Wykonawcy 

się Bandyci powinni 

jego potrafią nakazać. szacunek dla 
ustaw i sprawiedliwości Należy więc 
natychmiast przedsięwziać ostre śred 
ki przeciw niepożądanym - gościam, 
mimo, że obecność ich nie może bu- 
dzić specjalnych obaw. 

Czytając to wszystko Jenny Trent 
uśmiechnęła się smutnie: ona wiedziała 
dobrze, że do Londynu przybyfi ban- 
dyci z Chicago. 

Znajomiość z detektywem 
Jenny Treut odłożyła gazetę na 

stronę w chwili, gdy do stolika pad- 
szedł młody, elegancki pan i zajął 
miejsce naprzeciw niej. 

Młody Anglik kazał podać herbate 
i sucharki z masłem. Jenny zauważy- 
ła, że przyglądał się jej nieznacznie.Ni> 
powinno było to jej dziwić. gdyż była 
piękną, młodą kobietą o czarnych, wy 
razistych oczach i prześlicznej cerze, 
smukła jej postać i elegańckie ubranie 
nie pozostawiały nic do życzenia. | 

„ To, tęż w spojrzeniu jej nieznajomy 
wyczytał wyraz własnej wartości į 
lekceważenia dla nieznajomego. który _ 
się ośmielił przyglądać z nietajonym 
zachwytem. 

(D. C. N.) 
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