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WILNO. W dniu 4 b. m., w sokotę, o godzinie 18 min. 15 po- 

ciągiem osobowym z Warszawy przybył do Wiina Pan Marszałek 
Piłsudski. Na dworcu zebrani byli celem powitania Pana Marszał- 
ka p. wojewoda Beczkowicz, p. Adam Piłsudski, pani Zofja Ka- 

denacowa, dowódca 1 dyw. piech. płk. Stachiewicz, dowódca bry- 

gady K.0.P. płk. Kruk-Szuster, dowódca 1 p. p. leg. płk. Wenda, 

mjr. Drotlew, w zastępstwie dowódcy Obszaru Warownego, p. pre- 

zydent m. Wilna Folejewski, dyrektor P.K.P. !nż. Falkowski, na- 
czelnik wydziału bezpieczeństwa Urzędu "Wojewódzkiego p. Ta- 

deusz Bruniewski, starosta grodzki p. Wacław iszora i inni. 

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 

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

Przygodnie zebrana na dworcu publiczność witała p. Marszał- 
ka gromkiemi okrzykami „Niech żyje!”. 

Z dworca p. Marszałek Piłsudski w towarzystwie adjutanta 
odjechał samochodem wprost do Pikiellszek, gdzie bawi już od 
kliku dni pani Marszałkowa Plłsudska z córkami. 
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„Timės“ o konflikcie 
faszyzmu z Kościołem. 

CITTA del VATICANO. W arty- 
kule poświęconym rozważeniu przy- 
czyn obecnego konfliktu między Ko- 
ściałem a faszyzmem,flondyński „Ti- 
mes* dochodzi do wniośku, [że jedy- 
nym powodem zatargu była rozbież- 
ność poglądów na wychowanie mło- 
dzieży. Podczas gdy faszyzm za swo- 
je naczelne zadanie uważa wytworze- 
nie silnej „rasy zdobywców* i bez- 
względne podporządkowanie jednostki 
ludzkiej wszechwładnemu państwu, 
Kościół katolicki pragnie zaszczepić 
w ludziach zasady wiary i pokoju, 
prawa jednostki uznaje przed prawa- 
mi państwa i, obejmując swoją nauką 
cały świat, nie może pochwalać agre- 
Sywnego i intensywnego nacjonaliz- 
niu, który stanowi podstawę pojęcia 
faszyzmu. 

„Rząd włoski— pisze dalej „Times* 
— nie dostarczył publicznego dowodu 
na poparcie swoich zarzutów przeciw 
Akcji katolickiej, jakoby jej członko- 
wie rozwijali działalność wrogą fa- 
szyzmowi, a oskarżenia, jakie w tym 
względzie formułowała prasa faszy- 
stowska, odznaczały się raczej gwał- 
townością niż dokładnością*. Stano- 
wisko zajęte w tej sprawie przez fa- 
szyzm, oparte jest przedewszystkiem 
na informacjach tajnych donosicieli, 
którzy zyskali zaułanie tego stowa- 
rzyszenia. „Mussolini  wyšwiadczyl! 
Włochom przysługę, kasując tajne 
stowarzyszenia, szkodliwa jednak 
Praktyka tajnych denuncjacyj nie za- 
Przestała mimo to rozkwitać*. 

W ROCZNICĘ NIEPODLEGŁOŚCI 
AMERYKE 

PARYŻ PAT. Rocznica niepodległości a- 
merykańskiej dała okazję Paryżowi do sre- 
iegu manifestacyj irancusko-amerykańskich 

ia placu Stanów Zjednoczonych, przed pom- 
nikiem ochotników amerykańskich, odbyła się 
w obecności prezydenta Doumera wzrusza- 
jąca choć skromna uroczystość. Nad grobem 
Lafayette'a szereg osobistości oficjalnych a- 
merykańskich i francuskich wygłosiło prze- 
mówienia, w których wyrażano hołd pamięci 
Waszyngtona oraz bohałerskich Amerykanów. 
którzy jako ochotnicy poległi za Francję. 

  

ZGON KS. D'AOSTA 
TURYN, Pat. W dn. 4 lipca o go- 

dzinie 13 min. 30 zmarł tu książe 
d'Aosta. 

WYPADEK TRĄDU UJAWNIONO 
w BERLINIE 

BERLIN, Pat. W klinice chorób 
skórnych uniwersytetu  stwierdzony 
został wypadek trądu. Wczoraj przy- 
prowadzony został do kliniki robot- 
nik z objawami trądu. Natychmiast 
przeprowadzono Ścisłe badanie, które 
jak donoszą z kół lekarskich potwier- 
dziło pierwotne przypuszczenie. Cho- 
ry został natychmiast izolowany. Do- 
tychczas nie wiadomo, skąd choroba 
została zawleczona. 

ŚNIEG w SZWAJCARII 
BERN, Pat. W-g, otrzymanych tu donie- 

sień, w okolicach górskich Szwajcarji spadły 
obfite śniegi. Południową część Śzwajcarji 
nawiedziła gwałtowna burza, 

  

SZCZURY SOWIECKIE  NISZCZĄ 
ZAPASY ROLNIKÓW ŁOTEWSKICA. 

. W końcu ubiegiego tygodnia władze so 
wieckie przeprowadziły na pograniczu so 
wiecko - łotewskiem energiczną akcję ni- 
szczenia szczurów przy pomocy gazów tru 
jących. Akcja ta odbiła się fatalnie na inte 
resach ludności łotewskiej, zamieszkałej 
wzdłuż pogranicza, gdyż szczury całemi 
:nasami przewędrowały do Łotwy, ucieka- 
jac od gazów. 

NUMER DZISIEJSZY ZAWIERA DODATEK „SŁóWKO* 

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

DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 

GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

KLECK — Sklep „Jzdnošė“. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy 

Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia 

do miejsca. 

Spadek dolara 
WARSZAWA;'4.ViI (tel. wł. Słowa). Na dzisiejszem zebraniu 

giełdy,walutowo-dewizowej nastąpiło dalsze odprężenie dzięki 

spadkowi kursu [dolara. Publiczność wstrzymuje się od kupna 

dolarów w przewidywaniu dalszej zniżki. W obrotach pozagieł- 

dowych kurs dolara utrzymuje się na poziomie zł. 9,03. Sfery 
giełdowe; przypuszczają, żegod poniedziałka 6 b. m. Bank Polski 
zacznie płacić za banknoty dolarowe nie więcej niż zł. 8,95. 

Zakończenie strajku autobusów 
WARSZAWA. 4'VII. (Tel. wł. Słowa). W dniu wczorajszym szef biura eko- 

nomicznego?Prezydjum Rady Ministrów p. Jastrzębski przyjął delegację Związ- 
ku Przedsiębiorstw Autobusowych I właścicieli dorożek samochodowych. 

Delegacja złożyła p. Jastrzębskiemu memorjał, zawierający szereg po- 
stulatów w sprawie opłat 'oraz prośbę, aby przy pobieraniu opłat władze ad- 
ministracyjne uwzgiędniały trudności poszczególnych płatników I jednocześnie, 
aby zaliczka, płacona za opłatę, byla dostateczną podstawą do zezwolenia na 
uruchomienie danego przedsiębiorstwa. 

Delegacja zawiadomiła także p. Jastrzębskiego, że rozesłała już zawia- 
domienia dożoddziałów Związku, aby właściciele autobusów i taksówek па- 
tychmiast zakończyli strajk. 

Na skutek tego p. Jastrzębski przyjął memorjał i obiecał rozpatrzeć go. 
Jakżwynika z powyższego, w niedzielę 5 b. m. autobusy i taksówki bę- 

ą uruchomione; 

Reorganizacja urzędów skarbowych 
WARSZAWA, 4.Vil. (Tel. wł. Słowa). Przy Ministerstwie 

Skarbu powołano specjalną komisję do opracowania pro- 
jektów scalenia Kas Skarbowych z Urzędami Skarbowemi. 
Projekty te mają być ukończone do dn. 10 b. m. tak, 
aby w sierpajų móżna było przystąpić do urzeczywistnie- 
nia ich. Oprócz tego komisja ta ma opracować nowe prze- 
pisy rachunkowe-kasowe i prace nad temi projektami mają 
być ukończone do dn 30 b. m. 

S TIESTO IEP S KSS SIS TSS KKI 

Zasadnięzć porozumienie 
FRANKO-AMERYKAŃSKIE OSIĄGNIĘTE | 

PARYŻ. Pat. Jak było do przewidzenia, premjer Laval był 

obecny tylko na początku „wczorajszej wieczornej konferencji 
między ministrem Mellonem a przedstawicielami Francji. 

Po powrocie premjera Lavala do izby Deputowanych konfe- 

rencja trwała w dalszym ciągu i doprowadziła do wyników zada- 
wałających. Około godziny 1 w nocy podsekretarz stanu Frangois- 
Poncet przybył do lzby | zakomunikował premjerowi, że osiąg- 

nięto zasadnicze porozumienie, przyczem$minister Mellon oświad- 
czył, że po zaznajomieniu się z tekstem [odpowiedzi francuskiej 

na aide-memoire Stanów Zjednoczonych prezydent Hoover przy- 
Jąt francuski punkt widzenia w sprawie t.zw. nieuwarunkowanej 
części wypłat reparacyjnych, 

Była to główna kwestja, o którą chodziło Francji. Pozostałe 

drugorzędne sprawy będą mogły być rozpatrzone przez eksper- 

tów lub stanowić będą przedmiot obrad proponowanej przez 

Anglję konferencji międzynarodowej. 

   

w wk 

PARYŻ. Pat. Wiadomość, że ubiegłej nocy zapadło zasadni- 
cze porozumienie co do wprowadzenia w czyn planu Younga by- 
ła dziś przedmiotem obszernych komentarzy w środowiskach po- 
litycznych. Niektórzy są zdania, że wiadomość ta jest przedczes- 
na, że istnieje jeszcze wiele kwestyj, co do których stanowisko 
Francji i Niemiec nie zostało uzgodnione. Dotyczy to, oczywiście 
różnych szczegółów, gdyż należy uważać, że w głównych, zasad- 
niczych zarysach porozumienie zostało osiągnięte. Potwierdza to 
dziennik „Le Temps", według którego porozumienie zapadło w 
duchu zasadniczej sugestji, zawartej w odpowiedzi francuskiej. 

Najgłówniejszą rzeczą jest fakt, że rząd Stanów Zjednoczo- 
nych przyznał, że utrzymana być powinna Spłata przez Niemców 
bezwarukowych annuitetów, gdyż tym sposobem uchroniona 20- 
stała zasada nietykalności planu Younga, wraz ze wszystkiemi 
z niego prawami wierzycieli Rzeszy Niemieckiej. 

Zajście w parlamencie francuskiem 
PARYŻ, (Pat). Po głosowaniu nad całością projektu ustawy w spra- 

wie towarzystwa transatlantyckiego doszło do zajścia pomiędzy premje- 
rem Lavalem a deputowanym Franklin-Bouillonem. Ten ostatni, przekony- 
wując żywo Lavala o słuszności swego stanowiska, chwycił go za ubranie. 
Laval wyrwał mu się z rąk, zaś inni deputowani otoczyli Franklin-Bouil- 
lona, starając się przerwać zajście. Incydent ten wywołał pewną konster- 
nację, Izba przyjęła 518 głosami propozycję zwalniającą od opłat porto- 
wych zagraniczne okręty wojenne, zbudowane w stoczniach francuskich. 

  

Kolejne prowokacje kowieńskie 
Straż graniczna niszczy wiechy graniczne 

WARSZĄWA. Pat. Dnia 3 lipca r. b. * 
czornych litewska straż graniczna usunęła wiechy granicz- 
ne na odcinku kompanji KOP- х > оана 
brzegu jeziora Dukszty. 

* & 

W powyższej sprawie interweniowały władze K.9.P. 
oraz starosta święciański. W dniu Bia jm 
ferencja graniczna, 
wa jest w toku. 

która narazie nie dała wyniku. Spra- 

„JUGEND* TWORZY SEKCJE 
ODZYSKANIA WILNA. 

KOWNO. Pat. Żydowskie sto- 
warzyszenie młodzieży Jugend 
założyło szereg sekcyj Związku 
odzyskania Wiina. Organ praso- 

* wy stowarzyszenia poświęca spe- 
cjalny dział sprawie wileńskiej. 

CZYŚ SPEŁNIŁ SWÓJ OBOWIĄZEK 
WOBEC WSPÓŁOBYWATEŁI DO- 
TKNIĘTYCH KLĘSKĄ POWODZI? 

Konto P.K.O. nr. 82100 

w godzinach wie- 

u Dukszty z zachodniego 

odbyła się kon- 

BARANOWICZE — ш. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
i"ĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 

GŁĘBOKIE. — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 

HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
fWIENIEC — Skłep tytoniewy — S. Zwierzy! 

LIDA — ul. Suwalska 13 — $. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 

nadesłane milimetr 50 gr, Kronika reklamowa milimetr 60 gr. 

Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Ža Gostar 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
NIESWIEŻ — ul. Ratuszowa —- Ksi jaźwińskiego 

NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Mikkaltbiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St, Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, tł. Mickiewicza 13 

STOŁPCE — Księgarała T-wa „Ruch“. & 

ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 — N. Tarasiejski. 

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

WARSZAWA — T-wa tsięg. Kol. „Ruch“. 

ński. 
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Disloniocio pomnika WIISOM 
Przebieg uroczystości 

POZNAŃ. PAT. W sobotę 4 lipca r. b. w dniu odsłonięcia pomnika 
prezydenta Wilsona w Poznaniu, obszerny plac koło pomnika prezydenta 
amerykańskiego, przepełnili przedstawiciele społeczeństwa miejscowego 1 de- 

legacje z całej Polski. Obecne były liczne organizacje ze sztandarami, które 
utworzyły przy pomniku półkole. 

Bardzo licznie zjawiła się delegacja „Połonji** amerykańskiej, przybyła 

specjalnie na tę uroczystość do Polski. 

Tuż przed godziną 11-tą zjawił się Jego Em. ks. prymas Hlond w oto- 

czeniu licznęgo duchowieństwa. : S 

Wnet poigm przybył, witany entuzjastycznemi okrzykami tłumów pu- 

bliczności, ustawionych wzdłuż drogi od Zamku do parku i eskortowany 

przez szwadrony honorowe kawalerji, Pan Prtżydent Rzeczypospolitej z pa- 

nią Wilson i otoczeniem. — W chwili przybycia Pana Prezydenta rozległy 

się dźwięki hymnów narodowych amerykańskiego i polskiego, poczem ode- 

grano ianiarę. į 

Pan Prezydent w towarzystwie pani Wilson, J. Em. ks. prymasa Hlon- 

da, p. ministrą Zaleskiego z małżonką, p. ambasadora Willysa z małżonką 

i p. ambasadora Filipowicza, zajął miejsce na specjalnej trybunie. 

Oddzielne miejsca przeznaczone były dla wybitniejszych gości Ameryki. 

Uroczystość rozpoczął p. prezydent miastą Poznania Ratajski przemó- 

wieniem, wygłoszonem z mównicy, ozdobionej flagami polskiemi i amery- 

kańskiemi, powiewającemi również nad placem, na którym uroczystość się 

odbywała. Ustępy, poświęcorfe wspomnieniu znakomitego prezydenta Wilso- 

na i witające gości z Ameryki, przyjęte były hucznemi oklaskami, ustęp zjaśj 
skierowany pod adresem nieobecnego fundatora pomnika mistrza Paderew- 
skiego, przyjęto długotrwałą i ożywioną owacją. Kiedy p. prezydent Rataj- 
ski zakończył przemówienie, zbliżył się do pomnika Pan Prezydent Rzeczy< 
pospolitej i dokonał aktu odsłonięcia. Zerwała się burza oklasków. Orkiestra 

odegrała hymny narodowe amerykański i polski, a równocześnie wypuszczo- 
no kilkaset gołębi pocztowych. 1 

Następnieodczytał orędzie prezydenta Hoovera p. ambasador Willys, 
którego zjawienie się na trvbunie powitano hucznemi oklaskami. Z koleż 
przemówił w imieniu rządu p. minister Zaleski, a działalność i zasługi pre- 
Paa Wilsona scharakteryzował proi. Adam Żółtowski w języku angiel- 
skim. 

Nastąpiło składanie wieńców u stóp pomnika. Pierwszy wieniec złożył 
Pan Prezydent Rzeczypospolitej, następnie p. ambasador Willys, potem mi- 

nister Zaleski od rządu polskiego, wojewoda poznąński hr. Raczyński, kon-. 
sulowie francuski i czechosłowacki, oraz delegacje z kraju i Polonji amery-' 
kańskiej. 

Na zakończenie odbyła się defilada organizacyj 

sztandarami, przyjmowana hucznemi oklaskami. 

DEPESZA PREZYDENTA MOŚCICKIEGO 
DO PREZYDENTA HOOVERA 

Z okazji Święta Narodowego amerykańskiego pragnę powtórzyć Wa- 

szej Ekscelencji najszczersze życzenia szczęścia dla wielkiej republiki ame- 

rykańskiej, które składam wraz z narodem polskim. Chcę wyrazić radość 

z tego powodu, że tradycyjna przyjaźń, łącząca nasze narody, znalazła w 

tym roku specjalnie gerdeczny wyraz w uroczystem uczczeniu wspomnień, 

odświeżonych w tym dniu odsłonięciem pomnika prezyderita Wilsona, któ- 

remu pragnąłem prezydować osobiście. (—) Ignacy Mościcki. 

ORĘDZIE 
Prezydenta Stanów Zjednoczonych, wygłoszone w Poznaniu przez ambasadora 

\/уза, ройслаз uroczystości odsłonięcia pomnika b. prezydenta Stanów  Zjednoczo- 
nych Woodrow Wilsona. 

Mimo dzielącejPołskę i Stany Zjednoczone odległości, . mimo różnicy języka, 
istnieją specjalne przyczyny, dla których uważam za naturalne wyrazić moje szczegól: 
ne zainteresowanie dzisiejszą uroczystością. Szczęśliwy jestem, że dane mi było widzieć 

Poiskę; szczęśliwy jestem, że poznałem wybitnego obywatela polskiego, którego ini- 

cjatywie zawdzięczać nałeży tę uroczystość; szczęśliwy jestem, że znałem Prezydenta' 

Wilsona, któremu było dane odegrać rolę w historji Polski. Czyniąc to, Wilson miał 
niewątpliwie namyśli ową burzliwą epokę w dziejach Świata, kiedy Kościuszko, Pułaski 
i inni ochotnicy polscy, po przebyciu mórz, o wiele wówczas mniej dostępnych i trujd-j 
nych do przebycia, walczyli w nędznie odzianych pułkach Waschingtona. Następnego 

półtorastulecia dawne te węzły pomiędzy obu naszemi narodami zostały ponad! wszeł.. 
kie oczekiwania odnowione i pomnożone. Dlatego też szczególnie jesteśmy. wzruszenij 
tem, Że uroczystość taka, jak dzisiejsza jest obchodzona w Polsce, w dnia rocznicy,] 
która unaspierwsze zajmuje miejsce. W imieniu ludności Stanów Zjednoczonych, oraz! 
w mojem własnem, pragnę dać wyraz głębokiemą uczuciu, z jakiem oceniamy tak wy, 
bitny dowód pamięci,sympatji i przyjaznych uczuć. 

Mowa Pana Ministra Augusta Zaleskiego 
Szczęśliwy jestem, że w imieniu przez morza do wielkich demokracyj 

Rządu Polskiego mogę w dniu zisiej- świata. Miło mi jest, że powitać po- 

szym złożyć hołd pamięci wielkiego śród nas mogę dostojną małżonkę tego 
bojownika idei sprawiedliwości między wielkiego obywatela 

narodowej, wybitnemu mężowi stanu, Czyż nie jest znamiennem, iż lo- 
Woodrowowi Wilsonowi, niezapomnia som wielkiej republiki _ amerykańskiej 
nemu prezydentowi wielkiej republiki przewodniczy mąż stanu, którego imię 

amerykańskiej. Pomnik jego, cizięki również zapisane jest w sercach sze- 

szlachetnej inicjatywie jednego z na- rokich warstw społeczeństwa polskie- 

szych najwybitniejszych obywateli, go za jego ofiarną i wydatną pomóc, 

którego sława sięga daleko poza gra- okazaną w najcięższych chwilach Pol- 

nice własnej ojczyzny, wzniesiony Sce, tak silnie dotkniętej skutkami ka- 

właśnie na prastarej ziemi polskiej, taklizmu wojennego 
jest widocznym symbolem  ziszczenia 

się tej sprawiedliwości dziejowej. 

We wzniosłej uroczystości dzisiej- 

szej, łączy się cały naród polski, wspo 

minając z wdzięcznością szlachetne 

hasła, głoszone przez Prezydenta Wil- 

sona, hasłą zjednoczenia Polski w jed- 

ną wielka całość i daną jej możność 

swobodnego rozwoju i dostępu po- 

i stowarzyszeń  zej 

Szczere słowa tradycyjnej przyjaźni, 

łączącej oba narody od czasu wałk o 

niepodległość Stanów Zjednoczonych, 

które przed chwilą w imieniu Prezy- 

przez nas oceniony jego przedśtawi- 
ciel, znajdą serdeczny oddźwięk w ca- 
łym narodzie polskim. 

(dokończenie na stronie 2-ej) 

denta Hoovera wygłosił tak wybitny i  *



ECHA KRAJOW 
WOROŃCZA. 

— Pobyt J. E. Księdza Biskupa Ło- 
zińskiego. Oczekiwana w tym roku wizy- 
tacja pasterska, w powiecie nowogródzkim 
przejęła radością wszystkie serca katolickie i 
wierzące, więc i u nas radośnie podano so- 
bie ręce do współpracy. Na wezwanie Księdza 
Proboszcza Kulukasa: stanęło nowe ogrodze- 
nie dębowe, przy którem mało już brakuje 
do końca, rozpoczęło energicznie pracę koło 
krycia dachu i wykończenia rynien; tron w koś- 
ciele dla Pasterza oraz plebanję ustrojono 
miejscowemi samodziałami, a nigdzie nie brak- 
ło zieleni. 

Dn. 29 maja o godz. 6-ej wieczór ksiądz 
proboszcz Kulukas spotkał w malowniczo 
udekorowanej bramie J. E. Księdza Biskupa 
jadącego z Mira w otoczeniu  duchowień- 
stwa. 

Witany przez dziatwę szkolną oraz Ale- 
ksandra Lubańskiego, który w imieniu Kommi- 
tetu przemówił serdecznie i głęboko, pcdno- 
sząc znaczenie chwil takich radosnych. krze- 
piących na duchu w obecnych trudnych, a 
nieraz smutnych czasach. 

Chleb i sól podali p.p. Charytonowicz i 
Zacharczuk, jako starsi przedstawiciele paraiji. 

Barwne stroje „Krakowianek* biorących 
udział w procesji obok Śnieżno białych su- 
kienek; proporce, chorągwie — wszystko to 
iśniło w gorących promieniach słońca, złocą- 
cych wyniosłe dęby na skraju lasu, oraz 
murowany kościół biały na wzgórzu, zbudo- 
wany przeszło sto lat temu, przez wojewodę 
Niesiołowskiego, ówczesnego właściciela Wo- 
ronczy. 

Uroczysty ingres, nabożeństwa žalobne i 
majowe zatrzymały do późna J. E. w świą- 
tyni, a nazajutrz od wczesnego ranka, licznie 
zgromadzeni wierni brali udział w nabożeń- 

.stwach, przygotowując się do sakramentu 
bierzmowania. 

Ksiądz Biskup, odprawiając mszę św. o 
godz. 10-ej, przemawiał, zachęcając gorąco 
do gorliwości w służbie Bożej, — przedtem 
o godz. 9-ej słuchał w szkole wykładu religji, 
prowadzonego przez p. Franciszka Kuciarę. 
O godz. 3-ej odbył się na plebanji obiad, w 
którym wzięli udział przedstawiciele miejsco- 
wego społeczeństwa, poczem żegnany 2 2а- 
lem przez obecnych, odprowadzany przez 
strzelców z Horbatowicz i Rowin. oraz „Mło- 
dziez z Soplicowa* odjechał wieczorem Ksiądz 
Biskup do Horodyszcza. Mi. Cz. 

MEJSZAGOŁA. 
— Jubileusz kapłana. Wielką uroczy- 

stość święciła Mejszagolska parafja w dniu 
24-go czerwca, łącząc się w modłach ze swo- 
im  Czcigodnym Duszpasterzem ks. Wacła- 
wem-Michałem Grabowskim z racji Jego Jubi- 
leuszu 25-lecia pracy kapłańskiej, 

Z terenu całego Dekanatu Kalwaryjskie- 
go na czele z Czcigodnym ks, Dziekanem Ta- 
denszem Makarewiczem przybyli księżą pro- 
boszczowie. 

Rano o godz. 8 dziatwa szkolna ze szko- 
ły mejszagolskiej, gdzie uzcigodny ks, Pro- 
boszcz wykłada religję licznie stawiła się na 
plebanję ze swemi dziecięcemi życzeniami, 
doręczając piękne laurki wykonane przez sa- 
me dzieci, oraz wykonywując piosenki oko- 
licznościowe; kierownictwo szkoły z p. Zofją 
Sakowiczówaą na czele złożyło Jnbilatowi 
życzenia długich lat owocnej pracy kap- 
łańskiej. 

Rozrzewniający był widok, kiedy w oto- 
czeniu swoich kolegów, dziatwy i Štowarzy- 
szeń Młodzieży Polskiej wprowadzono Jubila- 
ra z plebanji do kościoła, gdzie w asyście 
ks. Żuka z Suderwy, ks, Kuryckiego z Kor- 

" wia i ks. Michnowicza z Niemenczyna, po od- 
śpiewaniu Veni Creator odprawił ks. Jubilat 
uroczystą mszę Św. 

Pogniosłe kazanie wygłosił ks. Dziekan 
kalwaryjski, wskazując za zaszczytne posłan- 
nictwo św. Jana Chrzciciela i kapłanów kato- 
lickich, którzy prowadzą ludzkość do Chry- 
stusa, 

Polecał modlitwom wszystkich kapłanów 
ь a szczegėlniej kaplana,ktėry w trudnych wa- 

7 runkach wytrwai na stražy swego posłani- 
: ctwa przez lat 25, pracując na niwie Chrystu- 

sowej. 
Pienia religijne wykonał chór Stow. Mł, 

Pol. pod kierownictwem swego prezesa p. St. 
Fijołka organisty. 

"Po nabożeństwie w Sali Ogniska S$. M. P. 
na plebanji Czcigodny Jubilat odbierał hołd 
od Stowarzyszeń M. P. i wysłuchał pr:emó- 
wienie dr. Alberty Syszkiewiczówny, która 

. skreśliła działalność kapłańską i obywatelska 
2; Czcigodnego Jubilata, życząc najdłuższych lat 

_ i wręczając w imieniu Stowarzyszeń album 
z fotogratjami, odźwierciadlającemi rozwój 
pracy w Stowarzyszeniu od chwili jego zor- 
ganizowania do czasów ostatnich. 

Ziemiaństwo ze swej strony, ku uczcze- 
niu Jubilata złożyło na jego ręce 75 zł. na 
korzyść stow. M. P., wiedząc, że tym czy- 
nem najbardziej wyświadczv zadowolenie 
Czcigodnemu Jubilatowi, który całem sercem 
kocha młodzież nie szczędząc swych dla niej 
trudów. Pan Aleksander Lednicki, właściciel 
maj. Bortkuszek, ofiarował piękny ornat, albę 
i dwie komże. 

Rozrzewniony masz Czcigodny ks. Pro- 
boszcz podziękował za uznanie, ze swej stro- 
ny oświadczając, że największym dla Niego 
darem będzie to, jeżeli Jego pieczy powie- 

  

" Łysy Hiszpan 
Po wypłynięciu z Marsyli następ- 

nego dnia byliśmy w Barcelonie kilka 
godzin, a jeszcze dzień później Flo- 
rda weszła do małego portu w Al- 
merji. Zatrzymaliśmy się parę godzin 

dla załatwienia formalności konsular- 
mych. Parę osób wysiadło, jedna za- 
ledwo wsiadła. Fłorida zarzuciła kot- 
wicę w awanporcie, nie dobijając do 
molo, Wnet otoczyła nas spora ilość 
łódek handlarzy portowych. Poma- 
raficze, granaty, wino, rum, wyroby 
skórzane, wszystko co chcąc. Han- 
dlarze zarzucili na pokład sznurki i 
koszykami dostarczali żądane przed- 
mioty, 

„Pomarańcze? dziesięć za franka 
francuskiego”, zachęcał łamaną fran- 
cuszczyzną łysy Hiszpan. Rzeczywiś- 

_ cie tanio. Przekupień na dole rzucił 
raz linkę — nie dorzucił, Więc drugi, 

_ znowuż bez powodzenia — to zdener- 
"wowało jego wspólnika przy wiosłach, 

_ który po hiszpańsku coś krzyknął. 
" Wywiązała się kłótnia, obserwowana 

z dużem zainteresowaniem przez ра- 
sażerów Floridy. Krzyk był wielki, 
lecz do pięści nie doszło, Ta scena 
trwała niedługo. W pewnej chwili 
ktėmia załamała się, gorąca krew 

" hiszpańska nagle uspokoiła się i zno- 
wu zobaczyliśmy uśmiechnięte twarze 
przekupniów. 

Znowuż łysy Hiszpan zwinął sznur 

  

    

                  

     

    

    

   

rzona owczurnia będzie wykonywała wolę 
Bożą; a ukochana młodzież będzi e wzrastała 
pomnażając się w łasce ujBoga i u ludzi w 
wiernej służbie IKościołowi i Ojczyźnie. 

Zygmunt Kochanowski. 

TROKI. 
— „Noc wenecka'. Jakiż zachęcający 

i wiele obiecujący już sam tytuł, a cóż do- 
piero mówić o programie zabawy. To też 
szumnie i tłumnie różnorodna publiczność 
śpieszy do parku trockiego, aby móc oglądać 
te cuda zapowiedziane. 

A choć jest przed pierwszym i większość 
wycieczkowiczów ma tylko płótno w kieszeni, 
nic to nie przeszkadza. Jakże tu oprzeć się 
pokusie, kiedy i tak w tych ciężkich czasach 
pędzi się życie bezbarwne, pozbawione roz- 
rywek i przyjemności! —Ludzie teraz skąpi są 
nawet w pomysły oryginalniejsze, bo to 
wszystko drogo kosztuje, więc gdy trafiła 
się taka szalona okazja prawie zadarmo, 
czemuż nie skorzystać i nie zabawić się? 

Precz wszelkie smutki i kłopoty, niech 
ta cudna „noc wenecka* da nam zapomnie- 
nie choć na chwilę. 

28 czerwca, o godz. 21 m. 30 rozpoczęła 
się zapowiedziana iluminacja na jeziorze w 
w okolicy parku i schroniska Ligi Morskiej 
i kolonjalnej, Oczom widzów przedstawia się 
bajeczny widok: — Niezliczona ilość różno- 
kolorowych Światełek odbija się w falach je- 
ziora, a na tle tem gmach schroniska wyglą- 
da niczem pałac dożów w prawdziwej We- 
necji. 

Ciszę nocy przerywa plusk wioseł z kil- 
kodziesięciu łodzi i gwizdki kierowców ża- 
glówek. Co chwila też słychać głośne za- 
chwyty wycieczkowczów. 

— „Ach jak bajecznie, jak cudnie, bosko 
istna Wenecja". 

Brak jest tylko muzyki. Nareszcie płynie 
łódź olbrzymia, udekorowana lampjonami ko- 
lorowemi, a w niej orkiestra z K. O. P., i za 
chwile dzwięki muzyki akompanjują z plu- 
skiem wioseł i w takt suną łodzie po ciemnej 
fali jeziora. Zachwyt widzów dochodzi do 
punktu kulminacyjnego, gdy na tle pobliskiej 
wyspy ukazuje się oślepiający błask ogni 
sztucznych, a wąż rakiet raz po raz przecina 
z gwizdem i trzaskiem powietrze. Na to 
wszystko patrzy zgóry pucołowaty księżyc 
okiem ojcowskiej pobłażliwości. 

Mimo czerwcowej pogody powietrze było 
dość jędrne, tak że pod koniec zabawy nie- 
jeden marzył o oświetlonej sale rad rozpro- 
stować nogi przy dźwiękach muzyki. 

A gdy nareszcie koło godz. 23 orkiestra 
wylądowała do schroniska to za jej przy- 
kładem poszło zaledwie pare łódek. 

Niestety nie każdy mógł sobie pozwolić 
na tę przyjemność, albowiem wejście na sale 
kosztowało, jak na obecne ciężkie czasy dość 
drogo aż 4 zł. od osoby, nic nie mówiąc o 
bufecie „obficie zaopatrzonym*. 

Sczęściem, zaznaczono było w ogłosze- 
niu, że „stroje niekrępujące* to upraszczało 
sprawę, bo z łodzi i wprost na zabawę, 

A gdy ktoś miał straszną och tę bawie= 
nia się, cóż to znaczyło choćby 4 zł., gdyby 
nawet i pościć przyszło potem to wszak pierw- 
szy juź niedaleko. 

Lecz na wstępie do sali znów niespo- 
dzianka tylko innego rodzaju niż na jeziorze. 
— O dziwo (pomimo ogłoszenia) kilka pań 
wystąpiło imponująco w toaletach balowych, 
natomiast panowie w sportowych i spacero- 
wych. Nadzwyczaj charakterystycznie malu- 
je ten fakt solidarność męską i naodwrót u 
pań. Trzeba przyznać, że pani w sukni ba- 
lowej i białych rękawiczkach (brakowało jesz= 
cze tylko wachlarza), tańcząca z panem po 
sportowemu po posadce  niesalonowej w 
takt muzyki patefonowej, to było coś godne 
podziwu, praktykowane chyba jedynie tylko 
w Trokach. 

Dla wyjaśnienia trzeba dodać, że orkiest- 
ra z K.O.P. grała tylko do godz. 1 po pół- 
nocy, a potem tańczono przy patefonie. 

Osób na sali była nieliczna garstka, gdyż 
miejscowa inteligencja nie dopisała. Bawiono 
się cały czas bez życia, nie było kompletnie 
żadnej organizacji, słowem, na sali schroniska 
prysł czas nocy weneckiej, a wychodziło się 
pod wrażenieri nocy wileńsko-trockiej, 
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i widocznie bardzo mocno chciał rzu- 
cić, bo wziął wielki rozmach, lecz 
stracił równowagę i buch głową wdół 
do wody. Po chwili ze złą miną wy- 
sunęła się głowa z wody i odrazu z 
pretensjami do. wspólnika przy wios- 
łach, że źle łódkę trzymał. 

Wszyscy pasażerowie Floridy już 
mieli oczy zwrócone w tym kierunku, 
ciesząc się z cudzego nieszczęścia i 
głośno się śmiejąc. 

Nie podobało to się Hiszpanowi. 
Powiedział kilka słów po hiszpańsku, 
przypuszczami, że nie były najmilsze, 
ruchem pogardy odwrócił się od pa- 
sażerów i zachował się wybitnie nie- 
przyzwoicie. Panie, z zainteresowa- 
niem śledzące niezgrabnego sprzedaw- 
cę pomarańcz, gwałtownie cofnęły się 
wgłąb pokładu Floridy. 

Po chwili udało się wreszcie łyse- 
mu przekupniowi rzucić sznur, aż na 
pokład. Pojechał w górę koszyk jeden 
za drugim. Obstalowywano po trzy- 
dzieście, czterdzieście pomarańcz—bo 
przecie za franka francuskiego— dzie- 
sięć. Nawet skąpy może sobie po- 
zwolić! 

Gdy już odpowiedni zapas byt na 
pokładzie, płeć brzydka wśród pasa- 
żerów postanowiła pomścić obrazę 
delikatnych uczuć płci pięknej. Pole- 
ciały z powrotem kupione pomarań- 
cze, mierzone w łysego Hiszpana. Z 
dużej wysokości trudno było trafić, 
więc strzelano raz po raz. Kilkanaś- 
cie pomarańcz rozprysło się od ude- 

® 4. © w u 

Rzeczypospolitej 
Po akcie odsłonięcia pomnika Prezydent Rzeczypospolitej z otocze- 

niem oraz z panią Wilson i J. Em. ks. kardynałem i innymi gośćmi udał 
się do palmiarni w parku Wiłsona, którą dokładnie zwiedził, poczem do- 
stojni goście powrócili przed pomnik, gdzie Pan Prezydent wygłosił krót- 
kie przemówienie do mikrofonu radjowego i przed dźwiękowym aparatem 
filmowym. W przemówieniu Pan Prezydent podkreślił, że dzisiejsza uro- 
czystość odsłonięcia pomnika prezydenta Wilsona jest jeszcze jednym ak- 
tem zbliżenia polsko-amerykańskiego i przemówienie swe zakończył sło- 
wami: „Tu mówi Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Ignacy Mościcki”. 
W czasie Śniadania wygłoszono szereg przemówień. Po śniadaniu Pan 
Prezydent odjechał na krótki odpoczynek do Zamku. Po odpoczynku Pan 
Prezydent Rzeczypospolitej ze świtą udał się o godzinie 17 na hippodrom, 
gdzie odbywały się zawody konne. 

* * 

Pan minister spraw zagranicznych Załeski wysłał w dniu 4 b. m. do. 

+ 

mistrza Paderewskiego depeszę. w której wyraził żal z powodu nieobec- 
ności i życzenie jaknajrychlejszego powrotu do zdrowia jego małżonki. 
SEAT LEI LRT I DRESSED 

Rezultaty wyborów węgierskich 
BUDAPESZT :Pat). Wczoraj przeprowadzono obliczenie głosów 

w ostatnich okręgach Budapesztu, gdzie głosowano na listy tajne. W ca- 
łym kraju rezultaty wyborów są następujące: Partje rządowe otrzymały 177 
mandatów, w tej liczbie partja zjednoczenia, stojąca pod wodzą hr. Bet- 
hlena, 149 mandatów. Z liczby 17 okręgów 7 przeprowadziło kandydatów 
popierających rząd, wobec czego ogólna liczba kandydatów prorządowych 
wynosi 184. 4 z pośród 7 wzmiankowanych kandydatów należy do partji 
zjednoczeniowej, wobec czego liczba mandatów tej partji wynosi 158. 
Opozycja rozporządza 32 mandatami, z czego partja agrarna ma 8, demo- 
kraci i liberali również 8, opozycja chrześcijańska 2, narodowi radykali 1 
i socjal-demokraci 14. Prócz tego jest 18 niezależnych, którzy jednak będą 
podtrzymywali rząd. Wybory miały przebieg zupełnie spokojny. Udział 
głosujących był bardzo znaczny i dochodził w niektórych okręgach do 
90 proc. uprawnionych, W samym Budapeszcie frekwencja głosujących 
była nieco słabsza, wynosiła jednak około 70 proc. 

Nagrody za schwytanie upiora zDiisseldortu" 
NAJWIĘCEJ OTRZYMA WDOWA PO MORDERCY 

BERLIN Pat. Pruskie ministerstwo spraw wewnętrznych zatwierdziło we- 
dług doniesień prasy plan rozdziału nagrody, wyznaczonej za schwytanie mor- 

dercy masowego Plotra Kuertena. Z ogólnej sumy 15 tysięcy mk. 6 tysięcy 
otrzymać ma wdowa po mordercy. Dwle dalsze nagrody 1500 i 1200 mk. przy- 
padną w udziale dwum kobietom, które przyczyniły się wydatnie do ujęcia 
Kuertena. Reszta w wysokości 3500 mk. rozdzielona zostanie pomiędzy 13 dal- 

szych osób, z których każda otrzyma 200—1000 mk. Wśród nagrodzonych znaj- 
duje się tylko troje mężczyzn. 

Wycieczka turystyczna 
na ziemię Franciszka Józefa 

MOSKWA. (Pat.). Dnia 15 lipca wyjeżdża z Archangielska na ziemię Franciszka 

Józefa wycieczka turystów zagranicznych na łamaczu lodów „Małygin*. Wśród uczestni- 

ków wycieczki znajduje się również Nobile. 

tropić na ślady Amundsena. į 
który ma nadzieję podczas tej podróży na- 

Okropne upały w Austrii 
WIEDEN. (Pat.), W całej Austcji panują obecnie niezwykłe upały, W Wiedniu wy- 

nosiła wczoraj temperatura 34 stopnie w cieniu. Minister oświeceuia zarządził, aby terje 
w szkołach, które miały się rozpocząć 15 lipca, przyśpieszone zostały o 4 dni, Meteorolog 
wiedeński dr. Myrnach przypuszcza, że w Europie Środkowej zanosi się na powrót kli- 
matu koritynentalnego, jaki panował od roku 1873 do 1874. 

Żywcem zasypany w. studni 
straszny wypadek w Baranowiczach 
W dniu onegdajszym trzech robotników dokonywało czyszczenia studni, 

znajdującej się przy ui 
kręgów betonowych 

ty Mińskiej w Baranowiczach. Studnia ta posladała 24 
wobec czego głębokość jej sięgała 18 mtr. W pewn 

momencie, gdy już woda zupełnie była wypompowaną, na dno studni opuścił 

ski po lince jeden z robotników 18-letni Aleksander Potocki, mieszkaniec wio- 
Wielkiej Wołochwy, gminy |jastrzębskiej. Jeden z dolnych kręgów uległ 

pęknięciui wypadł z miejsca. Oswobodzona ziemia poczęła się gwałtownie 
sypać do wnętrza studni I momentalnie zasypała znajdującego się na dnie 
Aleks. Potockiego. Natychmiast na miejsce strasznego wypadku przybyła 
straż pożarna I przystąpiła do akcji ratunkowej. : 

Wezwano również wojsko z 78 p. p.. które przystąpiło do rozkopywania 
I wydobywania pojedyńczych kręgów. Praca nader utrudniona pomimo 

wielkiego pośpiechu i nadmiernych wysiłków postępuje żółwim krokiem na- 
rzód. Wszelka nadzieja uratowania życia ludzkiego ohecnie już zawiodła. 

robotnik najprawdopodobniej zginie strasziiwą śmiercią, albo 
z braku powietrza, albo w skutek zatopienia nadpływającą od dna wodą. 

Tajemniczy szkielet na brzegu Niemna 
Onegdaj mieszkaniec wsl Chańcewicze Wacław Teresanin, przechodząc 

po pam wybrzeżu rzeki Niemna w okolicy. miejscowości Wyspa gminy 
lelickiej. natknął się na szkielet ludzki, który wyrzuciła woda na brzeg. Po 

odmuleniu i dokonaniu oględzin stwierdzono, że szkielet miał na sobie reszt- 
k! umundurowania żołnierskiego. Ręce, uniesione ponad głową, ;omotane 
były bielizną I Lo pasem żołnierskim. Z powyższego wynika, źe za- 
szedł tu wypadek z! rodniczego utopienia, dokonany, jak się zdaje, na osobie 
Eatunosiego 71 p.p. Sarety Bronistawa, instruktora Związku Strzeleckiego, 
tóry w dniu 18 stycznia 1928 roku, rzekomo utonął, przechodząc przez 160 

w pobliżu wsi Ruda gminy blelickiej. 
władz sądowo-lekarskich. 

  

rzenia o łódkę, lecz w Hiszpana ja- 
koś nie trafiła żadna. Wszystkie panie 
już znowu przyglądały Się, mocno wy- 
chylając się za burtę statku. W pew- 
nej chwili jedna pomarańcza trafiła w 
ramię Hiszpana, druga zaraz w zgię- 
ty kark i wreszcie w łysinę. Na po- 
kładzie radość, wykrzykniki, oklaski. 

Cieszył się ku ogólnemu zdumieniu 
i ostrzelany przekupień, Zachęcał do 
dalszego bombardowania i wysyłał 
coraz to nowe kosze z pomarańczami 
na górę. Wkrótce bitwa się skończyła. 
Na powierzchni wody pływało mnóst- 
wo pomarańcz. Usmiechnięty łysy 
przekupień odpływał w kierunku brze- 
gu, oglądając siniaki i oceniając traf- 
ność strzałów. 

Widać, że był zadowolony bo 
sprzedał wszystkie pomarańcze. Myślał 
sobie pewnie: „żeby tak częściej, to- 
by mi się dobrze działo*. 

W parę godzin później znowu by- 
liśmy na pełnem morzn. Najbliższy 
port, w którym mieliśmy się zatrzy- 
mać, był Dakar. Ani w Casablance, 
ani na wyspach Kanaryjskich Florida 
nie stawała. Mieliśmy bitych sześć dni 
przed sobą w pustyni wodnej. 

„Teraz dopiero zacznie się praw- 
dziwa nuda*, westchnął jeden z pa- 
sażerów. „Kto na morzu nie podró- 
żował, ten nudy nie zna*, twierdził. 

W czasię obiadu dowiedziałem się 
że Gibraltar przepływamy po północy. 
Szkoda, nic nie będzie widać. Odpad- 
ła ta ostatnia zewnętrzna atrakcja, 

Szkielet zabezpieczone do przybycia 

Została tylko Florida ze swoimi pa: 
sażerami i zaczęło się typowo mało- 
miasteczkowe życie. 

Przy stole, jako towarzyszy, oprócz 
pana Prószyńskiego, miałem architek- 
ta Francuza i inżyniera Szwajcara. 
Rozmowa potoczyła się szybko. Nasi 
nowi znajomi obaj pracowali w Rio 
de Janeiro. Zachwycali się tem mia- 
stem, w którem mieszkali już prze- 
szło cztery lata. Teraz wracali z urlo- 
pu z powrotem do Rio. Ciekaw by- 
łem jaki wpływ na nich wywarła 
Ameryka pod względem narodowoś- 
ciowyim. Skierowałem rozmowę na 
śliskie drogi poiityki i ewentualnej 
wojny. Obaj okazali się zdecydowa- 
nymi pacyfistami. 

„No, a o ileby Niemcy napadli 
na Francję, czy pan wróciłby do kraju, 
żeby bronić swojej ojczyzny w sta- 
rej Europie?* zagadnąłem Francuza. 

Ten się zamyślił trochę, nie odpo- 
wiedział prosto na zadane pytanie 
ani tak, ani nie. Widać było, że nie 
było to pytanie przemyślane. 

„Nie wiem, odrzekł. Teraz ja już 
trochę inaczej myślę niż dawniej. Sta- 
ra Europa zawraca sobie głowę za- 
gadnieniami, które nas wcale nie in- 
teresują i są dawno przebrzmiałe. To 
tak samo, jak starzy ludzie, którzy 
mierzą wszystkie powojenne zjawiska 
miarkami przedwojennemi. Wie pan, 
trzeba pooddychać kilka lat po- 
wietrzem Nowego Świata, by zrozu- 
mieć, że takie zagadnienie, jak na- 

Ę Przemówienie Pana Prezydenta Pierwszy dzień Kongresu Pedagogicznego 
W WILNIE 3 

W pełnej tradycji historycznej w 
sali Uniwersytetu Stefana Batorego w 
Wilnie, w t. zw. Sali Śniadeckich, zgro 
madzili się w dniu 4-tym lipca b. r. 
przedstawiciele dzisiejszej myśli peda- 
gogicznej polskiej na Il-gi Kongres 

Pedagogiczny, organizowany przez 
Wydział Pedagogiczny Związku Nau- 
czycielstwa Polskiego. Kongres 'ten ma 
być dalszem kontynuowaniem prac 
I-go Wielkiego Kongresu Pedagogicz- 
nego w Poznaniu, organizowanego w 
roku 1928-ym, w czasje P.W.K. 

Po odśpiewaniu hymnu związkowe 
go, prezes Związku Nauczycielstwa 
Polskiego senator Stanisław Nowak, 
powitał przybyłych na Kongres przed- 
stawicieli władz i organizacyj społecz- 
no-oświatowych. 

Do stołu prezydjalnego zasiedli 
oprócz przewodniczącego senatora No- 
waka, wicepredesi Związku: poseł 
Smulikowski Juljan, Nowicki Zygmunt 
posłanka Jaworska Marja, senator 
Sienko, Klementyna Statlerówna i po 
seł Dobosz Stanisław, przewodniczą- 
cy okręgu wileńskiego. ° 

P. Karol Makuch wygłosił referat 
p. t. „Cele i zadania wychowania i nau- 
czania w związku z postulatami Kon- 
gresu poznańskiego. Szkoła jest orga 
nem wychowania społeczno-państwo- 
wego. Nie może ona wysuwać na plan 
pierwszy celów indywidualnych  įed- 
nostki, lecz uznając zasadę, że jednost 
ka istnieje dla służby społeczeństwa, 
dzięki któremu może istnieć, rozwijać 
się i doskonalić — szkoła powinna 

stworzyć atmosferę, w której wycho- 
wankowie nauczą się cele własne i 
społeczno-państwowe stawiać jako 
jedrie i nieodłączne. Ponadto szkoła 
musi urabiać w dziecku poczucie odpo- 
wiedzialności za czyny własne i za 
działalność grupy społecznej, do któ- 
rej ono należy. Wreszcie szkoła musi 
w dziecku urobić przeświadczenie, że 
pełnię swej wartości osiągnie ono 

przez własną pracę samowykształce- 
niową i samowychowawczą po opu- 
szczeniu murów szkolnych, podczas 
gdy szkoła jest mu tylko przewodni- 

kiem I przyjacielem — doradcą przez 
kilka lat uczęszczania do niej. 

Po przerwie obiadowej p. Halina 
Pohoska w referacie n. t. „Rozwój 
polskiej myśli pedagogicznej w ciągu 
dziejów** podkreśliła że polska myśl 
pedagogiczna dążyła stale do swobo- 
dy indywidualnej i równości społecz- 
niej dziecka, oraz do budowy jednoli- 
tej organizacji szkolnictwa. 

P. Marja Librachowa w referacie 
n. t. „Stan i wyniki nowóczesnych 
nauk psychologicznych”, omówiła no- 
woczesne kierunki nauki  psycholo- 
@!, zastosowanie jej do potrzeb 
nauki szkolnej i podkreśliła wiel- 
kie znaczenie, jakie posiada zna- 

jomość duszy dziecka w nauczaniu i 
wychowaniu. 

Wkońcu p. Stanisław Somorowski 

w referacie p. t. „Zagadnienie ustroju 

szkolnictwa” uzasadniał nowy projekt 

organizacji szkolnictwa w Polsce. Po 

ukończeniu 7-mioletniej i 7-klaso- 

wej szkoły powszechnej, będącej pod 

stawą ustroju szkolniego, młodzież idą- 

ca do pracy zawodowej podlega obo- 
kowi uczęszczania do 3-chletnich szkół 
dokształcających wieczorowych, w któ 

wiadomości rych otrzyma obok po- 

       

trzebnych jej w pracy zarobkowej, 
podstawowe wykształcenie obywateł- 
skie. Może być również skierowywana 
do 3-letnich szkół zawodowych  uiż- 
szych (przemysłowych, handlowych, 
rolniczych i t. p.), przygotowujących 
do zawodów praktycznych i dających 
jednostkom najzdolniejszym prawo 
przejścia do szkół zawodowyc* śred- 
nich o 2 letnim kursie nauczania. 

Pozatem istnieją szkuły średnie 
ogólno-kształcące o 3-letnim  progra- 
mie nauczania, po których młodzież 
może przejść do 2-letnich gimnazjów 
o typie humanistycznym. klasycznym 
i matematyczno-przyrodniczym,  któ- 
rych zadaniem będzie przygotowanie 
młodzieży do szkół wyższych. 

Dodatnią stroną tego us*roju zda- 
niem referenta ma być opóźrierie wy- 

boru specjalności kształcenia, lub za- 
wodu, przez co zmniejszy się ilość 
pomyłek życiowych i wykolejeńców, 
a szkolnictwo zawodowe, wplecione 
w całokształt ustroju szkolnego, uzy- 
ska prawa równe ze szkolnictwem śred 
niem ogólnokształcącen:. 
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Massey— Herris'a 
amerykańskie i sm 

Deeringa (wyrobu europejskiego) oraz 
Žniwiarki 

systemėw Grabie konne różnych 
poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, ul. Zawalna 11-3. 

ESET OO DZA 
AJ K UM Н, 

Japonski proszek 

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

(R. daje się w, Skład, Aptecz. i Apt. 
d „Przedstawiciel Katolu H. Woj- 

Wilno, Kalwaryjska 21*, 

    

         
   

  

OTWARCIE NAPOLEOŃSKIEJ WY- 
STAWY W AUSTERLITZ W CZE- 

CHOSŁOWACJI. 

W Sławkowie (Austerlitz) na Mo- 
rawach, w okolicach którego cesarz 

francuskic Napoleon stoczył w roku 
1806 jedną z najpamiętniejszych bitw, 
otwarta została w tych dniach wysta- 
wa pamiątek napoleońskich. Ze wzglę- 

du na to, że chodziło tu o bitwę, która 
miała znaczenie nietylko dla Francji, 
ale wogóle dla całego rozwoju histo- 
ryczniego Europy, otwarcie wystawy w 
125 rocznicę miało charakter bardzo 
uroczysty. 

Wystawa napoleońska. w Sławko- 

wie mieści się w 12 salach zamku, 

który jest jednym z najpiękniejszych 

na Morawach. Materjału zn lazło się 

tyle, że trzykrotnie trzeba było wy- 

stawę rozszerzać. Są tam przedę- 

wszystkiem pamiątki odnoszące Się do 

samej wojny, jak n. p. różne przed- 
mioty należące do żołnierzy armii 
Napoleona, oraz dotyczące osoby sa- 

mego cesarza. Oprócz tego znajdu- 
ją się tam zbiory kulturalne z tych 
czasów. Punktem kulminacyjnym 
wystawy, która trwać będzie do 18 
lipca będzie wielka manifestacja na 
sławkowskich polach wałki na rzecz 
pokoju. Dziś na tem miejscu stoi 
pomiik pokoju. 

DOM BANKOWY 
M. RYNDZIUŃSKI i K. KADFMANS 

Wilno, ui. Niemiecka 37, tel. 1—-70 i 4—40. 

Adres telegraf.; „RYNDKAUFBANK*. 

Załatwia wszelkie 

  

przykład Alzacji i Lołeryngji, jest 
najzupełniej bezsensowne. Po kilku 
latach spędzonych w Ameryce dopie- 
ro się rozumie, że czy Alzacja i Lo- 
taryngja będzie należała do Francji. 
czy też do Niemiec, jest to najzupeł- 
niej wszystko jedno. A Europa o ta- 
kie głupstwa gotowa krwawić się i 
wojować latami*, 

„To poco wy robicie w Brazylji 
it. d. co kilka miesięcy rewolucje, 
powstania?* zapytałem. 

„To jest zupełnie co innego*, od- 
powiedział. U nas również bywają 
bójki karczemne i w tych bójkach by- 
wają zabici i ranni. Trudno, jest pe- 
wien temperament i ma się w żyłach 
krew, a nie wodę. Ale u nas w czasie 

rewolucji często zginie mniej ludzi, 
niż w karczemnej bitwie. A niech pan 
zliczy ofiary ostatniej wojny w Eu- 
ropie *. 

Niedaleko naszego stolika siedzia- 
ła rodzina Hiszpanów, składająca się 
z czternastu osób. „To są kataloń- 
czycy, objaśniono mnie, jedyni praco- 
wici] ludzie w Hiszpanji—reszta to sa- 
mi lenie i dranie”, tłomaczył Anglik, 
przedstawiciel firmy dla eksportu mię- 
Sa. „A jaki pan ma bussines?* pytał 
znowuż, przechylając się od swego 
stołu. Byłem jedynym, jak później się 
okazało, pasażerem, który jechał bez 
bussines'u wcale. Mój Anglik zrozu- 
mieć nie mógł, jak można jechać bez 
business'u. Przecie na tej linji żaden 
turysta nie podróżuje—to już jest za 

operacie bankowe. 

daleko i za gorąco. 
Jeszcze przy innym stoliku sie- 

działo kilku księży misjonarzy, dalej 
konsul Urugwaju z żoną, dalej jakiś 
Francuz z żoną i sześciorgiem dzieci. 

Architekt Francuz tylko wzruszał 
ramionami, gdy patrzał w tamtą stro- 
nę. Rzadka rodzina we Francji—pew- 
nie rodzice mają za te sześć dzieci 
jakieś nagrody, lub premie. 

Po obiedzie pan Prószyński zawarł 
znajomość z ojcem licznej rodziny. 
Był to urzędnik kolonjalny, który po 
urlopie wracał do Airyki na nowe 
stanowisko. Jeszcze nie wiedział do- 
kąd pojedzie. Miał się dowiedzieć do- 
piero w Dakarze u jenerał-gubernato- 
ra A. O.F.(Afrique Occidentale Fran- 
caise). Wiedział tylko, że na poprzed- 
nie stanowisko nie wróci, gdyż fran- 
cuskie władze nigdy nie trzymają 
urzędników w kolonjach więcej niż 
dwa lata na tem samem stanowisku, 

„Ale pan wiezie wszystkie swoje 
dzieci, zapytał, czy pan tam będzie 
miał dobre szkoły, żeby je kształcić?", 

„Szkoły? to za drogą rzecz na 
moją kieszeń,odparł. Moje dzieci uczą 
się same z książek w domu, to jest 
taniej. Zresztą szkoły za długo trwają. 
Mój syn najstarszy ma dziewiętnaście 
lat. Już powinien iść własną drogą. 

Właśnie mam zamiar wystarać się o 
jakąś posadę dla niego. Niech zaczy- 
na pracować na siebie*. 

Po skończonej rozmowie podszedł 
do pana Prószyńskiego architekt Fran-



narjer Gospodarczy Zjem Wschodnie 

  

Musimy dążyć do zwiększenia używania 
tkanin Inianych w Polsce 

WYWIAD Z DYREKTOREM PAŃSTW. 

Z uwagi na doniosłe znaczenie za- 
gadnienia Iniarskiego dla naszego tere- 
mu, o czem niejednokrotnie już pisaliś- 
my, oraz chcąc wszechstronnie oświet- 
iič tak ważną sprawę, przeprowadziliś- 
my szereg wywiadów z osobami blisko 
jej stojących. 

Poniżej umieszczamy wywiad z Pre- 
zesem T-wa Lniarskiego, dyrektorem 
L, Maculewiczem, 

— Dłaczego wzmożenie używania 
tkanin Inianych stało się sprawą palą- 
cą? zadajemy pierwsze pytanie. 

— W szeregu zagadnień gospo- 
darczych, które dotychczas były w 
Polsce rozpoznawane i*których donio- 
słość ujawnił dopiero przežywany 
obecnie kryzys — jedno z pocześniej- 
szych miejsc zajmuje sprawa używa- 
nia tkanin Inianych w kraju. O ile za- 
gadnienie to nie zostanie pozytywnie 
rozwiązane w najbliższym czasie — 
mogą nastąpić poważne konsekwencje 
natury gospodarczej, a nawet, w do- 
bie zatargów międzynarodowych. mo- 
gą grozić trudności w zakresie fobro- 
ny państwa. Pamiętać bowiem nale- 
ży, że jeśli zbyt na wyroby lniane we- 
wnątrz kraju nie zostanie zagwaran- 
towany, to wobec zaniku eksportu Inu 
zagranicę wypadnie poważnie liczyć 
się z możliwością obniżenia siły płat- 
niczej ludności rolniczej, zamieszkującej 
północno-wschodnie połacie naszego 
państwa oraz ze zmniejszeniem się 
obszarów zasiewu lnu. To ostatnie 
zaś wobec braku własnych kolonij i 
transportu oceanicznego może nas po- 
stawić w specjalnie ciężkiej sytuacji 
w okresie powikłań międzynarodo- 
wych. 

— W jaki więc sposób, zdaniem 
p. Dyrektora, używanie tkanin Inia- 
dych w Polsce może być zwiększone? 

— Używanie tkanin lnianych przez 
ludność winno "być propagowane 
tak, jak obecnie propaguje się spo: 
życie cukru i jak reklamowane są na- 
wozy sztuczne krajowego wyrobu. 
Jednakże propaganda może dać re- 
zultaty tylko po upływie pewnego 
czasu, a przeto znacznie większe zna= 
czenie dla doraźnego rozwiązania oma- 
wianego zagadniania posiada przejście 
do używania tkanin lnianych przez te 
instytucje rządowe i organizacje sa- 
morządowe, które dotychczas zaspa- 
kajały swe zapotrzebowanie na tkani- 
ny wyrobami z surowców zagranicz- 
nych. Wobec znaczenia, jakie posia- 
da uprawa inu dla zachowania siły 
płatniczej ludności  rolniczej—instytu- 
cje i organizacje, opierające swą egzy- 
stencję na wpływach podatkowych do 
kas skarbowych i samorządowych 
winny bezwzględnie dążyć do częścio- 
wego narazie zastąpienia tkanin z su- 
rowców zagranicznych wyrobami z 
krajowego Inu, 

—Jakie instytucje ma pan Dyrektor 
na myśli mówiąc o konieczności przej- 
Ścia przez nie do używania tkanin 
lnianych? 

—Do liczby konsumentów wyrobów 
lnianych, od których przedewszyst- 
kiem oczekiwać winno rolnictwo naj- 
większego poparcia, należą: wojsko, 
policja, koleje, szpitale, saliny pań- 
stwowe, fabryki nawozów sztucznych, 
cukrownie i t. d. W pierwszym rzę- 
dzie intendentura wojskowa przystą- 
pić winna do zaopatrzenia oddziałów 
wojskowych, jeśli nie wyłącznie, to“ 
w znaczniejszym niż dotychczas stop- 
niu, w sprzęt wojskowy, drelichy, bie- 
liznę, onuce, sienniki i worki, wyra- 
biane z lnu krajowego, zaś postronki 
z manilji muszą być zastąpione przez 
postronki z konopi. Te same wyroby 
zlnu i konopi winny być wprowadzo- 
ne przez Ministerstwo Spraw We- 
wnętrznych, Ministerstwo Skarbu, Mi- 
nisterstwo Kolei i Ministerstwo Poczt 

UC PT AI POTTERA SRZEŻSZA 
cuz i zapytał cicho: „Czy pan nie 
wstydzi się rozmawiać z człowiekiem, 
który ma tyle dzieci?* Bardzo był 
zdziwiony usłyszawszy odpowiedź — 
»„Nie*, Jeszcze nazajutrz dziwił się: 
„Jak można rozmawiać z człowiekiem, 
który ma tyle dzieci?* 

Jakaś pani, pod czterdziestkę, i z 
dużą ilością szminki na twarzy, spa- 
cerowała po pokładzie mało z kim 

‚ rozmawiając. Wkońcu podeszliśmy do 
niej, Okazała się mniej dziką, niż po- 
zory na to wskazywały. Prędko za- 
Cczęła się zwierzać. Była „artystką 
tańczącą i śpiewającą”, jak sama się 
nazwała, skarżyła się na ciężkie życie. 
Teraz jechała do Montevideo, do na- 
rzeczonego na ślub. „Może będzie 
lepiej”, westchnęła w zamyśleniu. 
i ze pan powiedział mój tewa- 
zysz podróży, pani jest jedyną ko- 
bietą na statki. EE 

„Jakto?* wykrzyknęła ze zdumie- 
niem, „a te mne to со?“, 

„No, bo czyż można uważać za 
kobiety te podlotki, albo te stare i 
grube panie? A pani jest jedyna o 
której można. myśleć, która może się 
podobać, o której można mairzyči“, 

„Artystka tańcząca i śpiewająca” 
dowiedziała się, że Prószyński jest żonaty. Posmutniała biedaczka i pew- 
nie raz jeszcze pomyślała, że życie 
jest ciężkie. 
„ Część towarzystwa grała w szach 
inni w belotkę, ld się ai dać tej grze, z zamiarem nauczenia 

BANKU ROLN. P. MACULEWICZEM 

i Telegrafów do użytku przez naszą 
policję, straż graniczną, funkcjonarju- 
szów kolejowych i pocztowych oraz 
ponadto we wszystkich tych okolicz- 
Ściach, gdy urzędy państwowe wyda- 
ją zaopatrzenie swym pracownikom w 
naturze. Dla szpitali państwowych i 
samorządowych wskazane jest w mia- 
rę możności całkowite przejście do 
używania tkanin Inianych ze względu 
na właściwości tych tkanin, specjal- 
nie nadających się dla wymagań szpi- 
talnictwa. Saliny państwowe całkowi- 
cie, zaś fabryki nawozów sztucznych 
częściowo muszą zastąpić używane 
obecnie worki jutowe — workami ze 
Inu, worki te mogą być wielokrotnie 
ргапе i odbiorcy chętnie zapłacą za 
nie drożej, ze względu na możliwości 
szerokiego zastosowania worka Inia- 
nego w gospodarstwie domowem. Cu- 
krownie, o ile nie są zmuszone przez 
odbiorców zagranicznych do pakowa- 
nia cukru w workach jutowych, win- 
ny również używać worków lnianych; 
konsekwencją tego może być zwięk- 
szenie konsumcji cukru wewnątrz kra- 
ju, gdyż, ułatwiając rolnikowi zbyt 
Inu, cukrownie tem samem dają do je- 
go dyspozycji środki na nabycie cu- 
kru, Nawiasem zaznaczyć należy, że 
wprowadzone od niedawna do użycia 
przez rolników w ich gospodarstwie 
płachty żniwne i worki z juty należy 
conajrychiej z powrotem zastąpić przez 
jakież wyroby ze Inu. 

— Czy przejście do używania tka- 
nin Inianych nie będzie połączone ze 
specjalnemi trudnościami, wobec zwyż- 
ki ceny wyrobów ze Inu? 

— Len jest w znacznie lepszej 
sytuacji od buraka cukrowego i żad- 
nych ofiar specjalnych, ani ze strony 
państwa, ani ze strony społeczeństwa, 
nie wymaga. Możliwości konkurencyj- 
ne wyrobów lnianych w stosunku do 
wyrobów z surowców zagranicznych 
są bardzo poważne, szczególnie jeśli 
się uwzględni znacznie większą trwa- 
łość wyrobów lnianych, ich zdrowot- 
ność i małą wrażliwość na wilgoć. 

— Czy Polska posiada dostatecz- 
ną ilość przędzalni i tkalni, aby prze- 
robić całą ilość produkowanego w 
kraju włókna lnianego? 

— Dotychczas w Polsce posiada- 
my zaledwie 17 i pół tysięcy wrze- 
cion lnianych, przyczem monopol fak- 
tyczny posiadała jedna z fabryk, gdzie 
zgrupowane było 60 proc. ogólnej 
ilości wrzecion Inianych w kraju. Jed- 
nakże stwierdzić należy, że fabryka ta 
nietylko nie wykorzystała posiadanych 
możliwości dla rozszerzenia krajowej 
uprawy Inu, lecz wręcz przeciwnie, 
stopniowo podnosiła ceny wyrobów 
Inianych do niczem nieuzasadnionej 
wysokości i jednocześnie zmniejszała 
produkcję tkanin lnianych, używając 
do przerobu w znacznej mierze su- 
rowców sprowadzanych z Rosji So- 
wieckiej i przechodziła do przerobu 
bawełny. W związku z tem przy roz- 
strzyganiu zagadnienia używania tka- 
nin Inianych w Polsce fabryki tej ja- 
ko czynnika dodatniego przyjmować 
pod uwagę, przynajmniej na razie, nie 
można, natomiast należy dążyć do 
stworzenia branży Iniarskiej, grupują- 
cej wszystkich rozdrobnionych właści- 
cieli mniejszych przędzalni i tkalni 
Iniarskich w Polsce, oraz ewentualnie 
do powołania do życia nowych zakła- 
dów „lnianych przędzalniczo-tkackich. 
Należy zaznaczyć, że dla przerobu 
włókna krajowego nawet przy uwzględ- 
nieniu  ewentualności częściowego 
wznowienia eksportu lnu polskiego 
zagranicę, powinniśmy mieć przynaj- 
mniej 5 razy tyle wrzecion, ile obec- 
nie posiadamy, czyji ok. 75 tys, wrze- 

się, lecz przekonałem się, że jest głu- pia, bo grali w nią ludzie nie bardzo rozróżniający nawet kolorów kart. Gdy wreszcie zobaczyłem, jak zabito asa atutowego, to całkiem straciłem 
respekt dla tej gry. 

Anglik „od mięsa* zaczął grać w szachy z doktorem, zakładając się o 
jedną butelkę piwa. Po paru dniach 
każdy miał po kilkadziesiąt butelek wygranych. Jeszcze jeden dzień póź- niej obaj tak pokłócili Się, że prze- stali rozmawiać ze sobą i nie mogli razem wypić wygranego piwa. Na pokładzie Floridy był jeden pasażer, w wieku lat około czterech lecz który szumu robił więcei od in“ nych. Był nim Bambino, mały Hisz- Pan o czarnych oczach, chwili nie mogący usiedzieć na miejscu. Nie- szczęśliwa matka miała z nim istne utrapienie, a i dla wszystkich pasa- żerów dorosłych był osobą, z którą liczyć się trzeba było i która nie jed- nemu dokuczyła do żywego. Gdzie mógł to wsadził szpilkę, paniom ro- biącym robótki—zerwał nitkę, gramo- ion: popsuł i kilka płyt rozbił. Gdy ktoś grał na fortepjanie — to sobie krzyczał i bawił się w koniki, prze- wracając krzesła. Wszędzie go było pełno, każdemu potrafił dokuczyć. 

. Jakoś wszystko uchodziło bezkar- nie. Matka cały czas go pilnowała, 
starając się uspokoić. „Bambino! ninol* 
(dziecko!) wołała, lecz to nie skutko- . 
wało, 

SŁ U W U 

Tragiczna śmierć absolwenta 
Uniwersytetu Warszawskiego. 

W ub. czwartek w jeziorze Lukna w pow. wil.-trockim, ką- 
pał się absolwent teologji ewagielickiej Uniwersytetu Warszaw- 
skiego Henryk Kubik. 

Kąpiący się wypłynął na środek jeziora, iecz w tym mo- 
mencie siły go opuściły I począł tonąć. Nim pośpieszono z po- 
mocą, Kubik już 
leziono. 

poszedł na dno i ciała jego dotychczas nie odna- 

Tragicznie zmarły spędzał wakacje u znajomych nad wymie- 
nienem jeziorem. 

Załamanie się strajku autobusowego 
w Woj. Nowogródzkiem. 

Przedsiębiorcy autobusowi w Woj. Nowogródzkiem, 
przystąpili w dniu 1 lipca do strajku 

którzy również 
samochodowego, na skutek porozu- 

mienia z odnośnemi czynnikami urzędowemi postanowili przerwać strajk 
i w dniu wczorajszym na terenie województwa ukazały się autobusy dale- 
kobieżne. Mała grupka opornych widząc, że nie zdoła przeciwstawić się de- 
cyzji większości, również musiała uruchomić autobusy. 
  

  

KRO 
NIEDZIELA 

Dziś 5 W. s. g. 2 m. 48 
Autonina 

jutro Z. s. g. 7 m. 56 
Dominiki 

  

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

Z dnia 4 lipca 193] r. 

Ciśnienie średnie 760 
Temperatura średnia 4-22 
Temperatura najwyższa --25 
Temperatura najniższa -|- 12 

Opad w mm. — 

Wiatr: południowo-wschodni 

Tendencja: stan stały, spadek, wzrost 

Liwagi: pogodnie. 

  

— W ciężkiej chwili. W dniu 
wczorajszym do zebranych w sali 
konferencyjnej Urzędu Wojewódzkie- 
go wszystkich urządników wojewódz- 
twa Pan Wojewoda Beczkowicz zwró- 
cił się z krótkiem przemówieniem, w 
którem podkreślił, że ze względu na 
trudną sytuację gospodarczą, jaką 
obecnie przeżywamy, Rząd zmuszony 
był obniżyć uposażenia urzędnicze. 
Rząd zdaje sobie sprawę z tej cięż- 

o L 

  

cion. Inianych. 
— Czy pan Dyrektor sądzi, że za- 

gadnienie Iniarskie doczeka się w Pol- 
sce pomyślnego rozwiązania, zapytu- 
jemy? 

— Trzeba przypuszczać, że w do- 
bie obecnego kryzysu, dążenie do sa- 
mowystarczalności gospodarczej na- 
ogół i do oparcia się na krajowych 
surowcach włókienniczych w szcze- 
gólności, stanie się w Polsce nakazem 
powszechnie uznanym, a przez to sa- 
mo zagadnienie Iniarskie doczeka 
się rychłego i pomyślnego rozwiąza- 
nia, odpowiada nasz Szanowny Roz- 
mówca na zakończenie interesującej 
nas rozmowy. 

  

WAZNE OSI ESTA TNT EN SNS ANT 

Wszyscy nazywali go nie Bambi- 
no, lecz Bandito. 

Wreszcie któregoś dnia Bambino 
niechcący w czasie Śniadania wylał 
filiżankę kawy na suknię matki, 

„Brawo Bambino, zawołał doktor, 
nakoniec twoja mamusia zmieni suk- 
nię, bo ta szara już nam wszystkim 
piekielnie obrzydła. Choć raz Bambi- 
no zrobił coś dobrego*, 

Na ten raz przebrała się miarka. 
Bambino dostał w skórę. W pół go- 
dziny później znowuż słyszałem z ka- 
juty Bambina nieludzki krzyk. Oka. 
zało się. że bito znowu Bambino za 
to samo. Po pewnym czasie nastą- 
piła cisza. Zmęczony egzekucją chło- 
pak zasnął. Matka jego ukazała się 
na pokładzie w nowej zielonej sukni. 
Doktór był zachwycony. 

W parę już godzin później Bam- 
bino ponownie był przy pracy. Wy- 
smarował leżak marmeladą— zrobił to 
zręcznie, gdy nikt nie widział. Do- 
piero wszczęto alarm, gdy jedna z 
pań w jasnej sukni siadła na ten 
leżak. 

„Niech żyje Bambino, będzie z 
niego dobry bandito wołano, tylko 
cztery lata ma, a taki zdolny — sta- 
nowczo cudowne dziecko*, 

A. Brochocki. 

BIE 

NIKA 
kiej ofiary, poniesionej przez ogół 
urzędniczy dla dobra Państwa i ufa, 
że nie osłabi to tętna ich pracy dla 
przetrwania tego okresu. Następnie 
pan Wojewoda odczytał okólnik Pa- 
na Prezesa Rady Ministrów w tej 
sprawie. 

WOJSKOWA 
— Komunikat. Zarząd Stowarzyszenia 

Oficerów, przeniesionych w s'an spcczynku 
w Wilnie, uprasza wszystkich p.p. uficerów 
— emerytów, którzy nie otrzymali "u:erytu 
rę za miesiąc lipiec r. b. o łaskawe zpło 
szenie się w dniu 7 lipca r. b. o godzinie 
18 м !łokalu Stowarzyszenia Kasyno Carni- 
zonowe ul. Mickiewicza 13 celem om 
nia wspólnej interwencji w Grodzkiej Izbie 
Skarbowej w Warszawie. 

iwic= 

  

RÓŻNE 
— Rozstrzygnięcie konkursu na projekt 

znaczka dla absolwentów U.S.B. Komitet 
Wykonawczy Zjazdu Absołwentów  U.S.B. 
na podstawie protokułu Sądu Konkursowego, 
sporządzonego przez członków tego Sądu: 
dziekana, prof. F. Ruszczyca, prof. Ł. Śleń- 
dzińskiego i dr. W. Charkiewicza, — poda- 
je do wiadomości wyniki konkursu na pro- 
jekt znaczka dla absolwentów U.S.B. 

Zgłoszono zostało 10 projektów, nadesła- 

nych przez artystów, którzy byli zaproSze- 
ni imiennie do wzięcia udziału w zamknię- 
tym konkursie. 

Nagrodę 1 jednomyślnie przyznano inży- 

nierowi Ignacemu Widawskiemu. 

Nagrodę Il p. Tadeuszowi Godziszew- 

skiemu. 

Pozatem, na wniosek Sądu Konkurso- 
wego, Komitet Wykonawczy zakupił pro- 
jekt p. Feliksa Sienkiewicza, jako wyróż- 
niony z pośród pozostałych. 3 

— Zmiana lokalu. Oddział Wileński Ajen 
cji Wschodniej i Gazety Handlowej z dniem 

[ b. m. zostai przetraslokowany do no 
wego lokalu przy ul. Ludwisarskiej Nr. 7 
m. 1, tel. 2-43. 

BALE I ZABAWY 

— Zarząd Opieki Rodzicielskiej 

gimn. A. Mickiewicza w Wilnie, urzą- 

dzą dn. 5-VII w ogrodzie po-Bernar- 

dyńskim zabawę ogrodową, w progra- 

mie: | koncert orkiestry 4 p. ułanów, 

II rewja pod kierunkiem p. Br. Jor- 

kowskiego z udziałem p. Kalińskiej p. 

Klery-Boralto (tańce). Kuplety, recy 

tacje i monologi w wykonaniu arty- 
stów zespołu p. Br. Jorkowskiego. 

Bilety w cenie 50 gr. i 30 gr. po- 
czątek o godz. 6 p.p. : 

Dochód na niezamożnych uczni te- 
goż gimnazjum. 

— Dzisiejsza zabawa w  Zakrecie — 
zgromadzi zwolenników tańca na šwiežem 
powietrzu przy dźwiękach orkiestry. 

Dla zwolenników innych atrakcyj — ka- 

ruzela, słup szczęścia, strze'nica, próba 5- 

ły, koło szczęścia i t. p. | 

W. godzinach popołudniowych zabawa 
dla dzieci, urozmaicona wyścigami w wor- 
kach, szeregiem gier, korowodami, 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Stylowy — Marsz Weselny 
Heljos — Wesoły wdowiec. 

Mimoza — Łzy matki. 
Kino Miejskie — Pasierbica. 

Lux — Samotni. 
Casino — Student ze Sztokholmu. 

Hollywood — Scaramouche 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Pożar majątku Hince- 

wicze. W majątku Hincewicze, gmi- 
ty ptasi należącym do p. Pet- 
raszewskiego Włodzimierza, wskutek 
wadliwej konstrukcji komina wybuchł 
pożar, który strawił doszczętnie dom 
mieszkalny. Straty wyrządzone poża- 
rem wynoszą około 15 tysięcy złotych. 
W akcji ratunkowej brały udział stra- 
że pOżarne z Baranowicz i Nowej-My- 
szy. 

— Aresztowanie podpalaczy. W 
związku z pożarem wiatraka i domu 
mieszkalnego w osadzie Łańcew-Ług, 
gminy dobromyskiej, zostali zatrzyma- 
ni, jako podejrzani o podpalenie bra- 

w
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Henryk Kubik 
Absolwent Wydziału Teologii Ewangelickiej 

Uniwersytetu Warszawskiego 
utonął podczas kąpieli 2 lipca br. w 28 roku życia. 

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w Kościele Ewaugelicko-Reformowanym 
dnia 5-go lipca o godzinie 17-ej, po którem nastąpi wyprowadzenie zwłok 

na cmentarz ewangelicki w Wilnie. 

RODZINA. 

Jak to było w Podbrodziu? 
IMPRESJE I SPOSTRZEŻENIA SPECJALNEGO KORESPOND. „SŁOWA*. 

Wczoraj znajomi, gdzie tylko się pokaza- 

łem, zasypywali mnie pytaniami, w rodzaju: 

jak to naprawdę jest z temi zamachami, czy 

natrafiłem na jakie ślady zbrodni? po co 

wreszcie zająłem się tą afera? 

Na pytania te odpowiem publicznie, 
lecz wpierw nieco jeszcze o ośrodku zama- 

chójw, Podbrodziu. 
Okoliczności, w jakich niewidzia!ne ręce 

zbrodniarzy zbombardowały dwukrotnie 
granatami poczekalnię dworca, są już mniej 

więcej znane. 

Sprzyjającą okolicznością dla zbrodnia- 

rzy było: 1) zamęt na peronie w chwili 

odjazdu pasażerskiego pociągu, 2). bliska, 
bo niespełna 25 m. wynosząca odległość od 
lasu no i możliwość ukrycia się w: stacyj 

nym budynku, 3) znakomita znajomość te- 
renu i warunków lokalnych 

To są rzeczy wszystkim dobrze na miej- 

5си znane i niewątpliwie w całej rozcią- 
głości już ustalone przez dochodzeine orga 

nów śledczych. 
Tem właśnie tłumaczy się mnóstwo pow 

stałych dookoła afery plotek, domysłów i 

posądzeń. 

Od rzucenia granatów minęło już z okła- 

dem dwa miesiące: konkretnych danych dla 

uwieńczenia skutkami śledztwa brak, dla 

panoszenia się płotki, coraz  bajeczniejsze 

pole. 

W Podbrodziu nie omieszkałem spraw- 

dzić u znajomych i świeżo poznanych osób, 

czy treść pochwyconej przypadkowo roz- 

mowy w pociągu dwóch robotników, może 

mieć jakieś uzasadnienie. ° 

Osoby o tyle, o ile kompetentne i zna 

jące ekspedite przebieg zamachów, jako 
uzasadnienie posądzenia na synów dozorcy 

stacji podawali mi wyżej przytoczone cztery 

okoliczności, pomyślne dla zamachowców. 

Wszyscy jednakowoż moi rozmówcy pod- 
krešlali, iż o ile to byłoz początku mniema 

nie powszechne, dziś jużnikt nie wierzy, bo 
przecież oficjalne śledztwo i tutaj nie otrzy- 
mało konkretnych materjałów. 

Posądzanym w danym razie synom do- 
zorcy, którzy niewątpliwie dowiedli swego 
alibi, plotka wyrządza krzywdę, co zresztą 

już podkreślałem we wczorajszych impre- 

sjach. : 3 = 

Co do innej kategorji pogłosek: poszu- 
kiwanie winnych wśród  malkontentów — 

  

MIERNICZY PRZYSIĘGŁY 
WŁODZIMIERZ  BORONIECKI 

Wilno, ul. Beliny 16, m. 5, tel. 15—43. 
(obok mostu kolejowego) 

Konto czek. w P. K. O. 82008 
Godz przyjęcia: od 9 —2i-6 — 7 p.p.       

HEMOGEN KLAWE naśladują 
jednak tylko oryginalny z f-mą KLAWE 

leczy 
osłabienie, wycieńczenie, nerwy. 
  

pokroR Zeldowiczowa 
powróciła 

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

Miciewicza 24 telef. 2-77.   
cia Turczyńscy, Antoni zamieszkały w 
osadzie Murowance, oraz Władysław 
zamieszkały w osadzie Komornica, gmi 
ny byteńskiej powiatu słonimskiego. 
Zatrzymanych wraz z dochodženiem 
przekazano do dyspozycji sędziego 
śledczego w Baranowiczach. 

— Wybryki komunistycz 
ne. Grupka komunistów, usiłowała wy 
wołać zbiegowisko przy zbiegu ul. 
Mickiewicza i 3 Maja. 

Policja, likwidując zajście, aresz- 
towała kilka osób. 
— Kradzieże na statku i inne. Poczobut 

Izydor zam. przy ul. Podwerkowskiej zamel 
dował, że na przystani statku „Grodno“ 
skradziono zegarek, portcygar i portfel skó 
rzany na łączną sumę 90 zł. — Kradzieży 
tej dokonał Nowicki Paweł, który zbiegł. 

Ze straganu na rynku Łukiskim na szko- 
dę Szmiot Pesi, zam. przy ul. Straszuna 13 
skradzione zostały chustki przez  Izdebską 
Joannę, którą ze skradzionemi przedmiota- 
mi zatrzymano. 

Zatrzymany został na kradzieży desek 
Plawgo Piotr, zam. we wsi Góry. Deski 
znajdowały się na nowobudującej się dro- 
dze przy ul. Subocz i należały do Krasow- 
go Franciszka (wieś Kropiwnica). 

— Podrzutek. Przy ul. Piwnej 6 znale- 
ziono podrzutka płci żeńskiej w wieku około 

Dzieciątka Jezus. 

  

  
  

  

   

NADAJE SIĘ 
DO 

'ADARATOW 
Giiiette 
  

    

okładka, bogactwo zdjęć, rysunków, karyka 
tur, składa się na niezmiernie żywą Sszątę 
zewnętrzną miesięcznika. Równą rozmaitość 
i barwność widzimy w doborze artykułów, - 
nowel, felietonów. Tu wymienić naležy огу- 
ginalny: feljeton A. Janta-Połczyńskiego p. t. 
Paryż — naukos. 
go z wyprawy na lwy w podzwrotnikowej 

6 tygodni, którego umieszczono w przytułku Afryce, Oraz „Jedziemy na rybki". A. Czar- 
liński zaznajamia nas 

gwiazdziarnią na Pomorzu”, zabytku z przed 
10 tysięcy łat. W. T. Popławski zachęca nas | 
de uśmiechu, oprowiadzając po podmiejskich 
parkach rozrywkowych. „Najromantyczniej- 
sza postać naszych czasów* (o Ignacym | 
Paderewskim), „Tajemnica oceanu* (pra- 2 
ca 
tonących), oto szereg ciekawych tematów, 
poruszonych w n-rze 86 „Naokoło świata”. 
Pozatem wymienić trzeba nowele: S. Polla- 
ka „Jak strażnik Chołewka 
dziewczynę”. B. Szarlitta „Ostatnia uczta”, 
Al. A. Wolska „Srebrzysty 
dział grafologa, rozrywek 
ników. 

kolejarzy również nie dało materjału, dalej 
tłumaczenie sobie tej sprawy, rzekomemi 

nieporozumieniami pomiędzy wojskiem a po- 
*icją, jest kompletnym absurdem, gdyż, 
gdzie, jak gdzie, ale właśnie na terenie 

Podbrodzia, nic na to nie może wskazy- 
wać, zwłaszcza, że element wojskowy, jak 
i policyjny, jest tam wysoce uspołeczniony. 

! żyje ze sobą wi harmonii. 

A teraz, na podstawie zebranych danych 
przystępuję do najważniejszej części ogól- 

nych przypuszczeń: „zamachy były wyreży- 
serowane i wykonane przez jakąś doskona- 

le zorganizowaną szajkę terorystów, działa- 
jacych w myśl instrukcyj jakiejś partji wy- 
wrotowej. 

Teren Podbrodzia, gdzie ta akcja była 

zapoczątkowana, wybrano właśnie dlatego, 
iż panował tam idealny spokój, że na tym 

terenie zamieszkałym iw olbrzymiej większo- 

ści przez patrjotyczną ludność polską, 
względnie bez zastrzeżeń łojalną w części 
(ieśli mowa 6 samem miasteczku) żydowską, 
jakaś jawniejsza akcja organizacyjna  ele- 
mentów wywrotowych nie «nogła mieć wi-- 
doków, że wykonanie tam właśnie, nadspo- 
dziewanie aktów teroru z miejsca musiało 
komplikować śledztwo, wytworzyło odmęt 
plotek i posądzeń na innem więcej natural- 
iem dla opinji podłożu. 

Weźmy otóż zamach na życie komen- 
danta tamtejszego posterunku st. przodow- 

nika Ignacego Mituniewicza. я 

Opowiadano mi na ten temat cuda, cu 
deńka lecz nikt już nie wątpi, że dokonały = 
go te same zbrodnicze ręce. 

O ile jeszcze rzucenie granatów w mo- 

mencie, gdy prawie była pewność, że nie 

pociągną za. sobą ofiar*) — mogłoby być 
uważane za jakiś psi figiel, alarm w wiel- 
kim stylu, to już ten trzeci zamach na ży- 
cie komendanta posterunku policji, jednost- 
ki, będącej na tym terenie oficjalnym re- 

prezentantem władz porządku i ładu pubłicz 
nego, było wyrafinowaną bezsprzecznie 
zbrodnią, wynikającą konsekwentnie z ob- 
myślanego zgóry planu i metod działania 
świetnie zakonspirowanej pandy  terory- 

stycznej. 

Na ulicy, na której dokonano zamachu, 

nadspodziewanie zgasło światło, wskutek 
uszkodzenia korków, tak, iż e'ektrownia nie 

mogła odrazu uskutecznić naprawy. 

Zamachu dokonał zbrodniarz, działający 
świetnie ręczną bronią, cięcie dał w szyję 

z rzutu od strony prawej, przyczem zbiegł 
przez podwórko do pobliskiego lasu. Było 

to dnia 12 maja o godz. 10 wiecz. na ul. 

im. Biskupa Bandurskiego, przy bramce po- 

sesji, sąsiadującej z domem, w którym miesz 
kała ofiara. 

W najbliższych domach było wiele osób, 

zbrodniarza widziano przed zamachem i po 

gdy zbiegł lasem 'w kierunku dworca. 

B. W. S. 

*) Pomocnik maszynisty ś. p. Hrynie- 
wicz zginął, znalazłszy się przypadkowo na 

miejscu eksplozji. 

Przy otyłości pobudza naturalna woda 
gorzka „Franciszka- Józefa" przemianę ma- 

  

  

terji w organizmie i wpływa na wysmuk- | 

łość kształtów. 
rjach. 

CZASOPISMA 
„Tygudnik Ilustrowany“ Nr. 26, przyno- 

si as z Padwy W. Husarskiego 
p. t. „Citta de! Santo“ z okazji i 
śmierci św. Antoniego. Boy-Żeleński snuje 
zajmujące refleksje na marginesie książki 
znanego współczesnego pisarza francuskie- 
go Paul Moranda: „1900*. Obszerny dział 
literacki, przegląd czasopism, dwą odcinki 
nowieściowe (Nowakowskiego: „Przylądek 
dobrej nadziei" i Kosowskiego „Biały fol- 
wark ") — oto kilka stałych póżycyj „TYyg. 
Ilustrowanego". Pozatem wymienić fależy: 
Feljeton „Z dziejów alpejskich 0 barwach 
białych i czerwonych”, artykuł o „Nocy 
Weneckiej" Straussa — „Święto młodzie- 
ży w Spale*, „Pielgrzymka i  Bergane“, 
wreszcie „Flota połska na  dziesiecioleciu 

Żądać w aptekach i droge- 

  

  

    

marynarki łotewskiej w Libawie. 
„Naokoło Świata* Nr. 86. Efektowna 

elacje Stan. Mycielskie- 

     motorów) „Tonie, tonie" (o ratowaniu 

zabił _ młodą 

oraz 
czytel- 

rycerz”, 
i zdjęć 

700-lecia || 

              

Zz „przedhistorvczną | ę 

 



s 

  

SPORT 
SCHMELLING  BOKSERSKIM 

MiSTRZEM ŚWIATA 

LONDYN. PAT. Mecz o mistrzo- 
stwo Świata wszystkich wag pomię- 
dzy dotychczasowym mistrzem niemiec 
kim Maksem Schmellingiem a Amery- 
kaninem Striblingiem, zakończył się po 
zaciętej walce zwycięstwem Niemca. 
Pomimo widocznej przewagi Shmellin 
ga rutynowany i wytrzymały Amery- 
nnain dobrnąt do ostatniej 15-ej run- 
dy i dopiero na kilka minut przed za- 
kończeniem ostatniej rundy, sknock 
autowany praez Schmellinga, padł na 
ring bez przytomności. — Walce przy- 
glądała się ogromna ilość widzów. 

FINAŁ PUHARU DAWISA 

LONDYN. PAT. W dniu wczoraj- 
szym odbyły się w Mimbledon finało- 
we rozgrywki o mistrzostwo świata. W 
loży królewskiej zasiadł książę Jerzy, 

w otoczeniu wielu przedstawicieli do- 

mu królewskiego i członków rządu. W 

finale gry pojedyńczej pań, zwycięży- 

ła Austen (Niemcy), bijąc swą rodacz 

kę Krawinckel 6:2, 7:5. W iinale gry 

podwójnej panów, Amerykanie Lott i 
van Ryn odnieśli zwycięstwo nad parą 
angielską Perry i Hughes 6:4, 11:9, 

8:6. W grze mieszanej para angielska 

Perry i miss Heeley, wycofała się w 

półfinale z powodu wypadku, jakiemu 

uległ Perry. Do finału weszli zatem 

walkowerem Lott i Harper (Ameryka). 

W finale gry pojedyńczej nad Borotrą, 

zwichnął nogę i wycofał się z finału, 

zwyciężył więc Wood walkowerem. 

   

  

HR. HARDEGG ZABIŁ SIĘ NA TORZE 

WYŚCIGOWYM W B N-BADEN 

W kołach. sportowych wywołała 

wielkie wrażenie wiadomość o tragicz 

nej katastrofie wybitnego automobili- 

sty austrjackiego hr. Hardegga, zdoby 

wcy drugiego miejsca wyścigów lwow 

skich. X 

Hr. Hardegg padł ofiarą wyścigów 

w Baden-Baden w okolicznościach, 

które nie pozwalały zgoła przewidy- 

, wać tak tragicznego epilogu. 

Hr. Hardegg wyjechał ze startu ja- 

ko jeden z faworytów, niestety jednak, 

nie było mu danem dojechać do celu. 

Jadący przed nim automobilista mona- 

chijski Klopfer, biorąc nieostrożnie wi- 

raż, rozbił wóz. Hr. Hardegga, znaj- 

dującego się tuż za nim, nie można by 

ło niestety uprzedzić o katastrolie, któ 

rej z powodu zakrętu nie widział, to 

też, gdy pełnym pędem wyjechał z 

wirażu, znalazł się nagle w obliczu 

przeszkody, której nie zdołano usunąć. 

-— Chcąc uniknąć zderzenia gwałtow- 

nie skręcił, niestety manewr się nie po- 

wiódł, wóz kilkakrotnie, koziołkując 

stoczył się po stromem zboczu. Z pod 

szczątków „Bugatigo'* wydobyto cięż- 

ko rannego automobilistę, który, jak 

się w szpitalu okazało, doznał złama- 

nia czaszki. Wszelkie zabiegi uratowa 

nia hr. Hardegga okazały się bezsku- 

teczne. Młody automobilista, liczący 

zaledwie 22 lata, uchodził za przyszłą 

gwiazdę austrjackiego sportu automo- 

mabilowego, obok Sachsela, który 

uległ katastrofie we Lwowie, ale szczę 

śliwie uniknął śmierci. 

Ofiary 
Łopuszańska Helena na powodzian zł. 2. 

00000009090066 
TRAGIZM GŁODNEGO I BEZ DACHU 
NAD GŁOWĄ DZIECKA NIECHAJ 
NIE CIĄŻY NA TWOIM SUMIENIU. 

Konto P.K.O. nr. 82100 

  

JOHN HUNTER 

„ JENNY—DETEKTYW 
Jenny przyjrzała się spokojnie nie- 

znajomemu sąsiadowi, spojrzała o0d- 
ważnie w jego żywe, gotowe do uśmie 
chu, oczy. Ręka, którą wyciągnął po 
cukiernicę, była szeroka i świadczyła 
o niemałej sile mężczyzny. 

Jenny znała się na ludziach i zro- 
zumiała odrazu, że jest to człowiek o 
charakterze silnym, stanowczym, o0d- 
ważnym. 

Nieznajomy wskazał gazetę i zau- 
ważył obojętnym tonem: 

— "Straszne morderstwo, niepraw- 
daż? 

— Straszne, — potwierdziła  Jen- 
ny. 

Głos miała 
ny. 

Nieznajomv mieszał herbatę łyżiecz 
ką, pogrążony w myślach. 

— Wkrótce zaczną strzelać do lu 
dzi z karabinów maszynowych na uli- 
cach. 

-— Ach. nie laj Boże! 
Zauważył iej amerykański akcent. 
— Pani jest Amerykanka? Proszę 

mi wybaczyć moja ciekawość. 

muzykalny i przyjem- 

“, Ušmiechneta sie: 
— Prosze bardzo. Tak, jestem A- 

n.ervkanką. W Anglji bawię od nie- 
dawna. 

— Czy pani zamierza zamieszkać 
tu, czv tylko podróżuje? 

— Nie ay 
Zmieszata się trochę i zamilkła. 

Wydawca Stanisłew Mackiewicz 

Pi ННЕ 

Walerjan Charkiewicz 
Zmierzch Unji Kościelnej na Litwie 
I Białorusi —szkice historyczne zł.6,— 
Płacyd Jankowski (John ot Dycalp) — 

życie i twórczość . Zł. 10.— 

Bez steru | busoli (Sylwetka 

    

            

   

x proł. Michała Bobrowskiego) 2.— 

Ostatnie iata Ałumnatu Pa 
pieskiege w Wilnie 0.60 

„Żyrowice—łask krynice 0.59 
Pierwsze trudy i walki wl- 

ieńskich kolejarzy . ‚ 0.8Q 
   
ša) J i i 

RADJO WiLEŃSKiE 

NIEDZIEŁA DNIA 5 LIPCA 

10.15: Tr. nabożeństwa z Wielkich Pie- 
kar na Górn. Sląsku, 

11.58: Czas. - 
12.05: Koncert popularny (płyty). 
15, Kom. meteor. z Warsz. 
13.20: Pogadanki i muzyka z Warsz, 
15.00: Hodowla polskiego bydła czerwo- 

nego—odczyt wygł. Franciszek Wierzbicki. 
15.20: Aud. roluicze z Warsz. 
16.40: Aud. dla dzieci z Warsz, 

: „17. : Tr. z Regat międzyklubowych na 
jeziorze w Trokach. Reportaż prowadzą: An- 
toni Bohdziewicz, Jarosław Nieciecki, į St. 
Mzlanowski wraz wraz z gi upą interesujących 
się sportem, widzów. Tr. na wszystkie stacje. 

18.00: Koncert popułarny z Warsz. 
19.10: „Kukułka wileńska* — mówiony 

dwutygodnik humorystyczny, 3 
1925: Program na niedzielę, 
19.30; Skrzynka techniczna z Warsz. 
19.45: Kom. meteor, z Warsz, 

„19.50: Ope a z Warsz. („Halka“—St. Mo- 
niuszki. 

  

   

23.20: Kom. i muzyka taneczna z Warsz. @ 

PONIEDZIAŁEK dnia 6 LIPCA 

11.58: Czas. 
12.05! Muzyka wokalna (płyty). 
13.10: Kom. metecr. z Warsz. 
16.40: Program dzienny. 
16.45: Kom. dla że,lugi z Warsż. 
16.50: Lekcja francuskiego z Warsz. 
17.10; Utwory Schumdnna (płyty). 
17.35: „O tytoniu* — odczyt z Krakowa 

wygł. J. Skulski. 
18.00: Muzyka lekka z Warsz. 
19.00: Wileński kom. sportowy. 
19.12: „Facecje króla filozota*—felj. wy» 

głosi Elżbieta Minkiewiczówna. 
19.30: Program na wtorek i rozmaitości. 
19.40: Kom. z Warsz. 
20.15: Pogadanka radjotechniczna z War- 

szawy. 
20.30: Koncert z Warsz. 
22.00: „Reingardti inni" —felj. wygł. prot. 

Stefan Srebrny. Tt. na wszystkie stacje pol- 
skie. = 

22.15: Kom. z Warsz. 
22.30: Recital. fort. 

Warsz 
23.00: Muzyka lekka z Warsz. 

R. Jasińskiego z 

  

Giełda Warszawska 
Z dnia 4 lipca 1931 r. 

   

     
   

WALUTY IDEWIZY: 

Dotary 9,04 — 9.03, — 9,05 — 9,01 Bel- 
gja 124,25 — 124,76 124,14. Holandja 
359,15 — 360,05 > Londyn 1/2 

— 43,54 — 43 Nowy York 8 
8,842 — 8,902. Nowy York kabel 
946 — 8,906. Paryż 34,94 — 35,0“ 

    
   
     

       

  

Praga 26,44 ) — 26,38. wajcarje 
172,87 — 173, 172,44. Wiedeń 124.45 
— 124.76 — 124.14. Berlin w obrotach pry- 
watnych 211,87 

PAPIERY PROCENTOWE: 

5 proc. pożyczka konw. 44,75. 6 dolaro- 
wa 75,50, 10 proc. kolejowa 104, 8 proc. L. 
Z. BGK i BR, obligacje BGK 94, te same 
7 proc. — 83,25. 8 proc. T. K. Przem. Poł, 
80, 4 proc ziemskie 39,25, 7 proc. ziemskie 
dol. 72,50, 4 i pół proc. ziemskie 51. 8 proc. 
warsz. 71.50 — 71.225, 8 proc. Łodzi 66,50. 
8 proc. Piotrkowa 61.50. 10 proc. Siedlec 
73,25. 

AKCJE: 
Bank Handlowy 100, B. Polski 116,50. 

Częstocice 30 — 31. Lilpop 16.50 — 17. 
Ostrowiec serja B. 13.37. 

Miljarderce z riviery 
zaimponuje Pani przywdziawszy- 
na plażę clegancki koštjum kąpie 
lowy ze sklepu 

Franciszka Friiczki 
Polskiej Składnicy Galanteryjnej 

Zamkowa 9 tel. 6—46. 

  

M do ulokowania 2000 del. 
amy na pierw zorzędną hipo- 

tekę wiejską. Ajencja „Polkres* Wil- 
no, ui. Królewska 3, tel. 17—80.       
    

NIE OGŁOSZE 

Dyrekcja O.K.P. w Wilnie (ul. Słowac- 
kiego 2) sprzeda w dniu 28 lipca 1931 ro- 
ku lampy do latarń parowozowych (173 szt.) 
maszyny do pisania (11 szt.) względnie 
zamieni stare na nowe; drut kołczasty (6.000 
klg.), szkła lampowe kolankowe 14 dług. 
(4252 szt.), pilniki stare różnych wymiarów 

i profili około 4.000 kig. 
Warunki przetargu są do przejrzenia w 

Wydziale Zasobów, IIl piętro, pokój 38 od 
godziny 12 do 13, lub mogą być nadesłane 
pocztą. 

  

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich apiekach i 

składach spiecznych znanegė 

środka od odcisków 

Prow. A. PAKA 

  

  

  

demię Paryską, Prof. mnemoniki 

cych złą i udoskonala się 

każdego wieku, poczynając od 8 lat do 

zajęć po których są raczej odpoczynkiem. 
Po 

przeczytane w porządku 

trzymać na zawsze w 

terjału naukowego. 

cjal 

zupełności zastępu) 
Dla niezamożny:   

(Mięć wzmaczia |* 
według metody trzykrotnie premjowanej przez Aka= 

Wilno, Zawalna 15—11. 
Dzięki mej metodzie mnemoniki, opartej 

psychologji, fizjologji, logiki I pedagogiki, pamięć przy- 
wrócona zostaje tym, którzy ją utracili,polepsza się u mają- 

u obdarzonych dobrą, przyczem 
usuwa się roztargnienie i lenistwo, wzmacnia się wola 
I polepszają się wszystkie zdolności umysłowe (wpływa- 
jąc korzystnie na charakter I system nerwowy) u osób 

szystkie ćwiczenia składające się na mój kurs wzmoc- 
mienia i udoskonalenia pamięci są o tyle latwe, „że nikomu 

nie „przeszkadzają w kontynuowaniu umysłowych i fizycznych 

przerobienia mego pełnego kursu mnemoniki wszy- 
scy bez wyjątku rozwijają i wzmacniają siłę i działalność swej 
pamięci do takiego stopnia, że po przeczytaniu czegokolwiek je- 
den lub dwa razy, są w stanie nie tylko powtórzyć natychmiast 

rostym i odwrotnym 
lecz także, co jest najważniejsze wszystko przyswojone za- 

amięci, $ 
Jednocześnie z ogólne wzmocnieniem pamięci 1е- 

kcje moje sprzyjają łatwemu zapamiętywaniu wszelkiego ma- 

Maturzystom i eksternom wykładam według spe- 

"Moje lekcje-korespondencje dła zamiejscowych w 
ją užias wykładanie. 

ulgowe warunki. 
Intormacje 4—6 po poł. codziennie. 

Szczegółowe prospekty bezpłatnie. 

POSADY 

Mierniczy 
z długoletnią praktyką 
(w Polsce 8 lat). Po- 
szukuje pracy w za- 
kresie przebudowy u- 
stroju rolnego. Adres 
m redakcji, 

W po prawniku, 
starsza _ osoba, 

doqrego towarzystwa, 
znająca doskonale go- 
spodarstwa domowe 
poszukuje possdy za- 
rządzającej domem, 
pensjonatem. lektorki, 
lub jakiejkoiwiek pra- 
cy wymagającej nie- 
ograniczonego zautania 
Posiada poahlebne re- 
ferencje osób znanych 

D. FAINSZTEIN 

na prawach 

  

sędziwej starości. 

na pamięć, | w Polsce. Oferty do 
Adm.  „Słowa* pod 
H. K. 

   
BGUB TOYA:   

  

POPIERAJCIE 

Ciekawie śledził dziwny wyraz jej o- 

czu. 
— Mam tu pewne sprzwy... 
— Rozumiem Czy pari przyjecha 

ła sama? — nieznajomy zaśmiał się: 
-— to zaczyna wygladać, jak śledztwo, 
prawda? Ale. nie bede już o nic py- 
tał. 

Ależ proszę! Przyjechalam sama. 
Nieznajomy zabrał się spokojnie do 

sucharków, które mu właśnie podano. 
Chciał widocznie powiedzieć coś, ale 
fenny przerwała mu: 

— O, proszę niech mi 
proponuje pokazanie miasta 
pomników historycznych. 

Mam doskonały przewodnik i nie 
mam ochoty tracić czas  napróżno. 
Jeśli nie mylę, pan czekał umyślnie 
przy drzwiach, zanim przy moim sto- 

liku nie znalazło się wolne miejsce? 
Nieznajomy zmieszał się, ale wi- 

dząc uśmiech w jej oczach, odpowie- 
dział tym samym żartobliwym tonem: 

Proszę mi wybaczyć i nie gniewać 
się na mnie! 

— Proszę mi wybaczyć i niegnie- 
wąć się na mnie! 

—Nie znoszę posilać się w samo- 
tności. 

— Szkoda, wobec tego, że 
nie usiadł przy stoliku tego 
nego pana w pobliżu drzwi. 

Jestem pewną, że byłby to o wiele 
milszy towarzysz ode mnie, 

Nieznajomy przyglądał się jej uwa- 
żnie. lenny mówiła spokojnie i żar 

pan nie 
i jego 

pan 
czerwo- 
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tobliwie, ale jasnem było, że 
miała zwyczaju rozmawiać z niezna- 
jomemi ludźmi. Wydało mu się na- 
gle, że w oczach jej błyszczą ironi- 
czne iskierki. Ale słowa, które wypo- 
wiedziała potem  rozsiały wszelkie 
wątpliwości i wyjaśniły powód łatwo- 
ści zawarcia znajomości. 

Patrząc prosto w oczy swemu vis 
4 vis, zapytałą z uśmiechem: 

— (o jeszcze ma pan do powie- 
dzenia, panie Carion, 

O mało co nie rozlał herbaty i nie 
odrazu zdobył się na odpowiedź: 

— Pani mnie zna? 
Skinęła głową: 
— Wiljam Carion, nieprawdaż? 

Pan, naturalnie, zna moje nazwisko, 
jestem Jenny Trent. Nazwisko - ро- 
ważne i budzące zaufanie. Od dzie- 
sięciu dni śledzi mnie pan stale. Stał 
pan za mną, kiedy przed kilku go- 
dzinami pośpieszyłam z pomocą nie- 
szczęśliwemu Lisowi Stantonowi na 
rogu Old Bond — street. 

— Jest pan zawodowym  detekty- 
wem, znanym pod pseudonimami 

„Pistofet“ albo „Latajacy Szpicel* i 
jeszcze kilku, których nie miałabym 
odwagi powtórzyć wobec 'tak miłego 
pana. 

— A to pech!... — mruknął Bill 
Carion. 

—Detektywi muszą mieć zawsze 
pecha! —zauważyła spokojnie Jenny. 
— Los powinien prześladować ich 
od chwili, gdy zdeimą długie buty i 
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KINO Od dnia 3 do 6 lipca 1931 roku włącznie będą wyświetlane filmy: 
MIEJSKIE a » a ćć Przepiękny dramat ilustrujący życie i przygody 
SALA MIEJSKA „PASRIERBICA posztkiwaczy złota na Dalekim Zachodzie. Aktów 7 
Ostrobramska 5 

W rolach głównych: Mary Pickford. 
Nad program: 1) Tygodnik Ecialr Nr. 48, aktów 1. 2) Feluś Laureatem, komedja w 1 akcie, 

Kasa czynna od godz. 5 m. 30. Początek seansów od godz. 6-ej w. Następny program „Wróg kobiet". 

  

Dźwiękowy 

KIRO-ITATR 

„MELIOS" 
ul. WIŁEŃSKA 38. 

Tel. 926. Ceny zniżone:   Parter 80 gr. Na 
Początek seansów o godz. 4, 6, 

Ulub. publiczn. Słynny amant WLODZ. GAJDAROW i przepiękna gwiazda ITA RINA 

NA FALACH KARIĘTROŚCI 
Fascynująca treść! Artystyczua gra! 

Na 1-szy seans Balkon 50 gr. 

Przepiękna 
muzyka rosyjska. 

Nad program: Dźwiękowy przegląd wszechświatowy. 
pozostałe seansy Balkon 60 gr. Parter об 1 zł 

8 i 10.30. 

  

Dźwięko re kino 

„KOQLLYWOCO" 
Mickiewicza 22, 

tel. 15-28 

Wielki dramat miłosny na tle epokowych 
wydarzeń z RAMONEM NOWARRO w rol. gł. 

Nad program: 2 dodatki dźwiękowe. 

poz. ALICE PERRREY 
„SCARAMOUCHE" > = LEWIS STONE. , 

Na 1-szy seans ceny zniżone. 

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

  

  

DŹWIĘKOWE KIRA 

CGIINC 
DZiSt Pierwszy, wspaniały, przepiękny film dźwiękowo-muzyczno-śpiewny prod, szweczcie. 

STUDENT Z SZTOKMOLĄW 

  

  

Hymn prawdziwej miłości młodzieńczej. Główne role odtwarzają najwybitniejsi artyści testrėw 
szwedzkich. Nad program Wszechświatowy dodatek dźwiękowy „Foxa*. 

WIELKA 47. tel. 15-41 Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.15. W dnie Świąt. o godz. 2-ej. Ceny zniżo"+ 
Jutro premiera! „Jego Ekscelencja posłaniec" w rol. gł. Hans Junkermann i Mary Kid. 

Dźwiękowy Dziś! Wielki 100 proc. BĘ, ARŽ $ NY Potężny dramat 
Kino-Teat- przebój dźwiękowy p. t. a WE EL w 12 aktach 

„STYLOWY“ Niebywaly przepych wystawy. Špiewy solowe i Chėru Cygaūskich Romansėw. W roli giėwnej: 
Wielka 36 May Wong, Fay Wray i Erich von Strochelm. 
  

    
   

Pewna Firma 

   

      

м У małowartościowe piwo w 

A „Patent“ 

A “4 ZY1!) i wprowadza 

—. no Konsumentów 

OSTRZEŻENIE! 
w Wiinie rozłewa swoje 

ARCYKSIĄŽĘCEG O BROZ ARU 

Przeto ostrzegamy Sz. Konsumentów przed 

prosimy uważać przy kupnie prawdziwego wszechświatowej sławy 

PIWA ŻYWIECKIEGO 
na oryginalną etykletę I korek z tirmą 

Arcyksiążęcy Browar w Żywcu 
Reprezentacja: Wilno, Zarzeczna 19. Tel. 18-62 

    

DOKTOR 

Blumowicz 
choreby aloe 

używane butelki 

tem w błąd Sz. skórne | moczopłciowe 
WIELKA 21 

„A 

falsytikatam i tel. 821, A s т 

DOKTOR 

Szyrwindt 
choroby weneryczne, 
skórne i moczopłciore 

RA 19, od 9 do 1 

Dr. madycyny 

A. Cymbier 
  

„Czy wiecle już, że światowej sławy 
ORJENT — HENNA — SHAMPOONEM 

każdy może sobie bez trudu przez zwykłe mycie doskonale 

ufarbować włosy na dowolny kolor, lub siwym pierwotny kolor 

przywrócić? Wszystkie kolory od najjaśniejszego do najciemniej- 
szego łącznie z najmodniejszemi: 

Złoty — blond dła biondynek, Tycjan I Manonlowy — 
Żądać w skład. apteczn. pertumer. i u fryzjerów. 

Gdzie jeszcze niema w sprzedaży, prosimy nadeslać znaczkami 

zł. 2—i podać żądany kolor, poczem prześlemy kopertę próbną. 

Przedstawiciel na województwa Wileńskie, Białostockie i Poles- 

kie firma: SEGAL i LEBENDIGER. Warszawa, ul. Leszno 48. 

Generalny przedstawiciel na Polskę: FR. BOGACZ. 
Bydgoszcz, Dworcowa 98. 

dia brunetek. 

TTT 

poEKARZE i    LOKALE 
Pokój „z... : Sztucer "5-2. 
wygodami Wileńska 32łowy  Haenet - Suhl 
m. 5. Obejrzeć od 3—7 tanio do sprzedania. 
godz. po poł. Arsenaiska 6 m5. —1 
  E 

2 POKOJEDO si ažiocis 
do wynajęcia ul. Mi-biornik  trzylampowy 
ckiewicza 22 m. 40(lampy Philipsa) i głoś 

(nad Kinem), nik. Popowska 37—6 
mm Od godz.. 12—1 i od 

Pokoju w do-5—8 wiecz, 
brych 

warunkach  zdrowot- 
nych, niedaleko Luki- 
szek poszukuję, Balska 
ul. Augustjańska 

  

4. 

  

Choroby weneryczne, 
skórne | marządn mo- Duży pokój 
czewego, Mickiewicza dla samotnego, wejście 
12, róg Tatarskiej przyj- osobne Adama Mickie- 

«aje 9—2 15 wicza 15—20. 
Tel. 15-64. 

DOKTOR 

Zeldowicz 

= okal duży, Jsu- 
chy, sło- 

neczny, wygodny, skła- 
dający się z 10 pokoi 

powrócił do wynajęcia na godz, 
chor. skórne, wene- po połud. o 2i pół 
ryczne, narządów imo- przy ul, Trockiej 7—4 

  

  

czowych, od 9—do 1,0 obejrzenie lokalu 
5—8 wiecz. zwacać się do dozorcy 

Bliższe informacje u 
DOKTOR | właścicielki Zarzecze 

ZELDOWICZGWA zauł. Ponomarski 2—1 
  

    

SPRZEDAŻ 

K DĄBROWSKA 
Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6. 

  

   

PIANINA,FORTEPIANY 
i FISHARMONJE 

KRAJOWE | ZAGRANICZNE 
TYLKO, GWARANTOWANEJ JAKOŚCI 

KOBIECE, WwENg. 0d 4—6 po poł. 

RYCZNE NARZĄDÓW po wynajęcia mał 
MOCZOWYCH _ DO y)kój Sanas 

cd i2—21 od 4—5 3 m. 12. 

ul śślzkiawicza że, 

    

tel. 277. Puma miesz- 
kanie słoneczne, su- 

che, z wodą do wyna- 
WYNAJĘCIE KOSMETYKBĘ jęcia Benedyktyńska 8, 

dowiedzieć się u do- 
zorcy 

GABINET j=====mu= "osie tyki -|LETNISKAJ    

   
: = WILNO, MICKIEWI. Qdpoczynek T ruki 

ncuskiego, nie” abryka i skład: mebii Ss kobietą letniskowy 

i „ego | М. МПелкип 1 5-Ка @ Шгофе: т еча еер a 
skiego (teor. i prakt.), 
aa zk (tortepjan) 
udziela | nauczycielka 
rutynowana z Warsza- 
wy, liczne świadectwa, 
Warunki przystępne. 
Zgł. pod „Lingwistka— 
pianistka", 

  

Jadalnie, 

we i t. p. Dogodne 

  

poszukuje się bona 
z dobrym językiem 

francuskim i polskim e 
1glaszač się Mostowa 5. 
m. 7. Posada stała. 

Energiczny 
solidny pan przyjmie 
administrację domu w 
Wilnie. Gwarancja za- 
jpewniona. Oferty do 

  

redakcji „Słowa* dla 
K. J. Es ut 

Spółka z ogr. odp. 
Wilno, uł. Tatarska 20, dom własny, 

Istnieje od 1843. 
sypialnie, salony, gabinety, 

łóżka nikiowane i angielskie, kreden- 
sy, stoły, szaty, biurka, krzesła dębo- 

| PORU BAC USENKNSOIS TASTE 

Pigułki przeczyszczające 

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

jący i regulujący trawienie. 

Sprzedaż wszędzie. 

je, dosko- suchej miejscowości, 
mali, odświeża, usuwa rzeka na miejscu w 
jej skazy I braki. Masaż folwarku Górka 4 km. 
twarzy i ciała (panie. od st. Gudogaj pensjo- 
Sztuczne opalanie cery) nat z calodziennem 
Wypadanie włosów Otrzymaniem 5 zł. 
łapież. Najnowsze zdo- dziennie A, Kudzinow- 
bycze JA racje: Ska dom główny. 

nalnej. — 

Codziennie od g. 10—8. z, kobiecą wat Urodę MS 
Sprzedzje się majątek, Wuje, doskonali, odswie- 

110 ha, 24 km. od rza usuwa braki i skazy. 
Wilna, położony nad Gabinet ° 
Wilją. Las sosnowy, Kosmetyki Cedi6 
dogodna komunikacja Leczniczej 
miejscowość malowni- J, Hryniewiczowej, 

cza, odpowiednia nauj, WJELKA X 18 m9. 
letniska, A Reda: Przyj. wg: 10-11 4-7 

ny, maj. Karoliszki. W. Z.P. 436, 

        

      
     warunki i na raty. 

  

  

  

  

Płanina I fortepiany. 
nowe i używane na 
raty. Kijowska +—10 

H. Abelow 
«ncesz otrzymac po- 
sadę? Musisz uke ńczyć 
kursy fachowe - kotes- 
pondencyjne imi. groie- 
sora Sekułowicza, War- 
szawa Żurawia, 41. Kur- 
sy wyuczają fisiownie: 
buhalterji, rachenkowo- 
Ści kupieckiej, kore- 
spondencji kandiewej, 
stenografji, narzi kzn- 
dlu, prawa, kaligralji, 
pisania na masszynach, 
towaroznawstwa, — an- 
gielskiego, francuskie- 
go, niemieckiego, piso- 
wni, gramatyki polskiej 

konomi Poe a- 
kończeniu egzamin. 
Żądajcie prospektów. 
Palm dwie duże 

Y bogate о- 
kazy draceny ausitai į- 
skie (jedna z kwiatem) 
z powodu wyjazdu do 
sprzedania, tam też 
kredens, lustro i inne 

  

  

rzeczy. Dąbrowshiezo 
5—4, 

Naj Tanio rutypo: 
kost pędzie t szczotki 
poleca skład farb Е. 
Rymaszewskiego 

Wilno, ut. Mickiewicza 
Nr. 35. 

Oszczędności 
swoje złote i dołary 
viokuj na wysokie 
oprocentowanie.  Go- 
tówka twoja jesi zabe- 
zpieczona złotem, sre- 
brem i drogiemi kamie- 
niami.Wil, Tow. Handi. 
Zastawowe 1LOM- 
BARD) Plac Kaiedrainy 
Biskupia 12 Wydaje 
pożyczki pod zastaw: 
złota, srebra, brylan- 
tów, łuter, i t. p. 

    

nie mundury z guzikami, ubiorą się w cy- mieszek. Niech się pan nie obraża, 

  

Sądzę, że gdybym tam pojechała, nie 

wilne ubranie i chcą udawać gent- ale to jest dobre porównanie! Kiedy wróciłabym już nigdy... Dowidzenia... 

lemanów. Coprawda muszę przyznać, 

że pan odegrał tę rolę zada- 
walniająco: Pan skończył zapewne 
uniwersytet? Oxford czy Cambrid- 
ge? 

— Oxford. Ale proszę pani!.. 

— Nie chcę słyszeć żadnych wy- 
jaśnień, Niech pan skończy swoje 
grzanki i herbatę już pewnie zupeł- 
nie ostygła. 

Billy posłuchał w milczeniu, a 
ona przyglądała się jedzącemu z uś- 
miechem. Tymczasem detektyw nie 
mógł zagłuszyć w sobie podziwu & ^ 
dla jej piękności i szczerego uznania 
dla rozumu i zimnej krwi. Skończyw- 
szy jeść mruknął ponuro. 

— Pani zapewne uważa mnie za 
głupca. 

Jenny skinęła głową przecząco 

— Bynajmniej. Uważam pana za 
jedynego w Anglji człowieka który 
mniej więcej rozumie się na rzeczy. 

Pan poluje na bandytów napraw- 
daż? 

— Piję herbatę w towarzystwie cza 
rującej nieznajomej — odrzekł wymi- 

— O proszę bez wykrętów, Pan 
wie doskonale, że zbrodniarze umie- 
ją zawsąe wykryć swych prześladow- 
ców i znają ich doskonale. 
Jest to elementarne prawo. Ale w 
danym wypadku gra jest nierówna 
bo pan nie wie, kogo pan goni. Pani 
rzuca się naoślep, jak ślepy  rzezi- 

Prakarnia Wydawnictwa „Słowo* Zamkowa 2 

10 

  

pan zacząt mnie šledzič, nie podoba- 
10 mi się to bardzo. Postanowiłam 
z kolei zbadać, kim pan jest W ten 
sposób dowiedziałam się pana nazwi- 
sko, Teraz znamy się tak dobrze 
że możemy kłaniać się sobie na uli- 
cy Nie mam zamiaru uciekać od pa- 
na. Te oszczędzi panu dużo czasu.. 
Pamiętam ten pierwszy dzień, kiedy 
to pan tak cierpliwie chodził za 
mną do wszystkich sklepów, — ти- 
siał pan zmęczyć się okropnie. Tak 
mi żal pana, że gotowa jestem obiecać 
panu, że będę go zawiadamiać tele- 
fonicznie, kiedy wychodzę, gdzie będę 
Dobrze?. 

Westchnął ciężko. 

— Pewnego razu... 

— To wygląda jak uroczysty wstęp 
do sentymentalnej powieści, — wtrą- 
ciła wesoło — Czy pan zostaje, czy 
wychodzi? 

Detektyw zapłacił i wstał. 

Razem wyszli z restauracji. Na cho 
dniku Billy ujął jej rękę i z uśmie- 

chem rzekł: 
— Czy mogę zadać pani pewne 

pytanie? 

— Proszę. 
— Pani jest Amerykanką, prawda? * 

Czy pani była kiedy w Cansas-City? 
„MW ciemnych oczach dziewczyny 

mignęła dziwna iskierka, której detek- 
tyw nie zrozumiał, ałe za chwilę znów 
uśmiech powrócił na jej usta: 

— Nie byłam nigdy na Zachodzie. 

detektywie!.. 
Szybko przebiegła na drugą stronę 

ulicy. Billy zapalił papierosa i zamy- 
Ślił się: 

— Wpadłaś, moja miła, — mruk- 
nął, śledząc oczyma smukłą  posiać, 
znikającą w tłumie. 

PONURY DOM. 

Lis Stanton mieszkał w dużym, sta 
rym domu w poludniowo-wschodniej 
części Londynu. Dom ten należał kie- 
dyś do bogatego kupca, który otoczył 
go pięknym ogrodem i wysokim mu- 
rem. Wewnątrz mieścił się cały łabi- 
rynt pokoików, korytarzy i sal, w któ 
rych mógłby się łatwo zaplątać sam 
architekt, który ten dom budował. 

Obecnie dom ten był własnością 
dwóch starych panien, które odnaj- 
mowały pokoje solidnym lokatorom, 
którzy wnosili zgóry komorne. 

Wspólnych posiłków nie było. Każ- 
dy lokator miał własny klucz do miesz 
kania. Lokatorowie mieli zupełny spo- 
xój i swobodę, jeśli wnosili regularnie 
opłatę co tydzień zgóry. Umeblowanie 
pokoi było bardzo skromne i tanie, 
więc nie było obawy, by ktoś wykradł 
6. 

O ściśle oznaczonej godzinie jedna 
z sióstr gasiła światło i od tej chwiłi 
lokatotzy musieli palić świece na wła- 
sny rachunek kupione. 

(D. C. N.) 

Redaktor w.z. Witold Tatarzyński.


