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Qdruchy myślowe Kęnierenci 
Chwila dzisiejsza wymaga pogłębio 

nego sposobu myślenia i mówienia tyl- 

ko rzeczy dajrzałych i przemyślanych. 

To jest warunek, żeby nie zboczyć na 

manowce. W okresach gorączki spo- 
łecznej, lepiej jest milczeć i nawet prze 
milczeć, niż mówić rzeczy niedojrza- 

łe, bo każda iskra może wzniecić 

ogień, nim paliwo umieści się na pa- 

»lenisku. | 

: Nie wziął pod uwagę tej zasady 
'„Przełom', organ Zw. Naprawy Rzpli- 

tej, gdy w nr. z 30 czerwca r. b. opu- 

blikował artykuł p. Szuriga p. t. „No- 

wa idea — nowa reguła". 
Na wstępie tego artykułu, choć ze 

zrozumiałym bólem, ale widząc ko- 

" nieczność środków ratowniczych, au- 

tor pochwalił -oszęzędności i reduk- 

cje, dokonane ostatnio przez rząd, ko- 

sztem płac i posad urzędniczych, za- 

znaczając jednak, że są to paljatywy, 

`а że trzeba szukać „istotnych środków 
zaradczych”. I słusznie. Dalej są już 

same sprzeczności, nerwowo i niejasno 
" wypowiedziane. 

Na wstępie, jako cel polityki go- 
_ spodarczej, jako jej najwyższe dobro, 
wskazuje autor „niezależność gospo- 

darczą Państwa', a już parę ustępów 

dalej, krytykuje p. ministra Matuszew- 

skiego ża to, że stawiał „na dycha- 

wicznego konia kapitalistycznego | li- 

beralizmu“, co miało być niejako dal- 

szym ciągiem wielu gorszych błędów 

przed majem popełnianych, w szcze- 

- gólności „polityki ekonomicznej, któ- 
; rej cechą byłoby przerzucanie na Pań- 

stwo ryzyka każdego poważnego 

przedsięwzięcia i utrzymywanie przy 

życiu nieuleczalnie chorych prywat- 

nych placówek gospodarczych, na 

koszt ogółu płatników". 

- Przedewszystkiem w tej ocenie nie 

ma właściwej charakterystyki błędów 

gospodarczej polityki  przedmajowej 
zaś tembardziej polityki ministra Matu- 
szewskiego. Gdyby p. Matuszewski 

'awiał na owego konia kapitalistycz- 

nego liberalizmu, to byłby  oparłszy 

życie gospodarcze na wolnej grze sił 

i prawde podaży i popytu prowadził 
politykę, będącą antytezą  przerzuca- 
nia na Państwo ryzyka każdego poważ 
niejszego przedsięwzięcia. Więc o 

związku tych polityk trudno byłoby 
mówić. Ale mniejsza o to. : 

0 W dalszym ciągu p. Szurig daje 
nienową krytykę polityki inwestycyj- 

"nej rządów pomajowych, oraz zarzuca, 
że nie uporządkowano gospodarstwa 
narodowego, nie dostosowano go do 
potrzeb możliwości i warunków eko- 
nomiczno-społecznych i _ przyrodzo- 
nych Polski, nie przeorganizowano go 

- gruntownie pod kątem widzenia ceło- 

— wości, co w okresie pomyślnym dałoby 
się stosunkowo łatwo zapoczątkować, 
pozwolono życiu gospodarczemu гоз- 

.wijać się nadal zupełnie dziko. Nie 
. usanowano gospodarki prywatnej, pro- 
wadzonej nieudolnie i systemem rabun 

" kowym, wyłącznie pod kątem jaknaj- 
(wyższych doraźnych zysków. „Kryty- 

ka jest ostra i ogólna, że wymagałaby 
"trochę realniejszego ujęcia, aby stać 

. się podstawą dla dyskusji. Idziemy 
więc do wniosków, bo te nas najbar- 
dziej obchodzą. й : 

+ „Ždaniem p. Szuriga trzeba stwo- 
„rzyć odpowiednie organy ustrojowe któ 
re spowodowałyby, by „czynnik pracy 
otrzymał odpowiedni do swego znacze- 

" nia — a więc z czasem decydujący 

wpływ na kierownictwo . życiem go 
spodarczem“. Е * 

„Teza dosyč dwuznaczna, ktėra mo- 
žė być bardzo rozciągle tłomaczona. 
Co to jest według p. Szuriga czynnik 

- pracy? Czy to jest przedsiębiorca, czy: 
to jest tylko robotnik pracujący. fizycz- 

L nie? Czy to ma byč jakaš korporacja, 
ы która nie byłaby ani _ „dychawicznym 

kapitalizmem, ani ustarojem „przerzu 
cającym odpowiedzialność na Pań- 
„stwo?* Trudno się co do tego w wy- 

z odniesieniem do. domu iub 2. 
«ą pocztową 4 zł., zagranicę 7 zi. Konta czekowe P.KO 
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wodach p. Szuriga zorjentować, zdaje 

się w każdym razie, że nie ma to być 

czynnik, oparty © własność prywatną, 

bo ma nastąpić powolna zmiana czyn- 

nika kierującego, a własność prywat- 

na jest dziś. Jeżeli taki miałby być 

program, to dlaczego p. Szurig tak się 

gniewa, że kapitał prywatny prowadzi 

politykę na doraźne zyski obliczoną. 

To tak wygląda, jakby doktór umiera- 

jacemu na raka, zapisywał corocznie 

wyjazdy na Riwjerę dla nabrania sił i 

radości życia! 

P. Szurig wskazuje na niebezpie- 

czenstwo rabunkowej i politycznie nas 

uzależniającej gospodarki kapitału za- 
granicznego i domaga się nietylko pla- 
nowej polityki gospodarczej Państwa, 
ale „planowej gospodarki społecznej”. 
Oczywiście, że Państwo musi mieć ro- 

zumną politykę społeczną, ale p. Szu- 

rigowi nie o to chodzi w danym wypad 
ku. Owa planowa gospodarka społecz- 

na wyrażałaby się przez podporządko 

wanie życia gospodarczego celom ogól 

nym za pomocą utworzenia „Izb pro- 

dukcji, (któreby były równocześnie 

pewnego rodzaju kartelami przemysło- 

wemi, pozostającemi pod kontrolą Pań 

stwa i czynnika pracy)". 

tych — pisze p. Szurig — zasiadaliby 
przedstawiciele Państwa, kapitału i 

pracy, odpowiednio zawodowo zorga- 

nizowanej. Nadbudową byłaby Naczel 

na Izba Gospodarstwa Społecznego, 

któraby wytyczała linję państwowej 

polityki ekonomicznej. 

Znamy różne istniejące przykłady i 

projekty karteli, znamy też rozmaite 

formy samorządu gospodarczego, zna- 

my przedsiębiorstwa państwowe i ta- 

kie, w których państwo bierze udział, 

ale kartel złożony z kapitału, repre- 
zentacji robotników ‚ 1 przedstawicieli 
Państwa, jako z jednej strony czyn- 
nik wytwórczy, z drugiej dyktator po- 

lityki gospodarczej Państwa, w dodat- 

ku kontrolowany przez czynnik pracy 

(chyba robotników?) i na równi z ni- 

mi postawione Państwo — to jest 

twór, Który wygląda zupełnie dziwacz- 

nie. 

Wszystko to, mając na celu nieza- 

leżność gospodarczą Państwa ma zer- 

wać z hasłem podniesienia dobrobytu, 

a ma prowadzić do stworzenia własne- 

go „społecznego kapitału produkcyj- 

nego". 
P. Szurig pisze, że „opracować da- 

lej należy plan realizacyj gospodar- 

czych, zapoznać z nim całe społeczeń- 

stwo i wciągnąć do współpracy nad 

jego urzeczywistnieniem*. 

Wynikałoby z tego, że ma się 

tworzyć na podstawie tego przyszłe- 

go planu kapitał społeczny, już nie 

prywatny, ale czy przedtem cały kapi- 

tał ma być uspołeczniony. Czy ma na- 

stąpić wywłaszczenie warsztatów pro-. 

dukcji? Jakiego kapitału przedstawi- 
ciele mieliby w takim razie zasiadać 
w Izbach produkcji? 

Socjalizm i kapitalizm, zdaniem p. 

Szuriga, zbankrutowały, bo jako hasło 

naczelne wysunęły korzyści materjal- 

ne, zatracając przez to moralność spo- 
łeczną. 

| Z tezą, że przeżywamy kryzys mo- 
ralności społecznej, zupełnie się zga- 

dzamy. Ale trudno znaleźć tę moral- 

ność w: zaleceniach p. Szuriga. Ma ona 

według słów autora, opierać się „na 

przesłankach ideowych i dążeniach 
wyzwoleńczych'. Bardzo pięknie, jak 

dotąd. Ale spójrzmy teraz na ostatecz 

ny wniosek p. Szuriga i zdajmy sobie 
sprawę, jak to owa niezależność go- 

spodarcza Państwa, osiągana przez 
planową gospodarkę społeczną, dążą- 
cą do stworzenia kapitału społeczne- 

go, a oparta nie o szukanie dobroby- 
tu, a o pierwiastki wyzwoleńcze ma 
wyglądać. 

„Nie pozostaje nam nic innego, jak 
praca i ofiarność, pisze p. Szurig, a to 

„W. Izbach 

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 
rękopisów 

ględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 
niezamówionych nie zwraca. Adrninistra- 

  

KONFERENCJA BĘDZIE MIAŁA 
CHARAKTER TECHNICZNY 

BERLIN. PAT. — Biuro Conti do- 
nosi, że zdaniem niemieckich kół po- 
informowanych, mająca się wkrótce 
odbyć konierencja rzeczoznawców fi- 
nansowych, będzie miała wyłącznie 
charakter techniczny. Zadaniem jej bę- 
dzłe tylko techniczne opracowanie 
przewidywanych zarządzeń. W spra- 
wie pogłosek, jakie pojawiły się w pra 
sie, że po konferencji rzeczoznawców 
odbędzie się konferencja państw dla 
zatwierdzenia postanowień konferencji 
rzeczoznawców, biuro Conti utrzymuje, 
że w Berlinie uważają tego rodzaju 
konferencję za niepotrzebną i bezcele 
lową, gdyż sprawy, 
rozważane, dadzą Się zupełnie dobrze 
załatwić na drodze dyplomatycznej. 

OSTRZEŻENIE FRAKCJI 
KO NARODOWEJ] 

BERLIN. PAT. — Frakcja niemiec- 
ko narodowa zgłosiła w sejmie pru 
skim wniosek, zwracający się do rzą- 
du Rzeszy z ostrzeżeniem, aby w roko 
waniach z mocarstwami nie przyjmo- 
wał żadnych zobowiązań natury poli 
tycznjej. Frakcja domaga się  odrzuce 
nia wszelkich koncepcyj, zmierzających 
do zrzeczenia się przez Niemcy šrod- 
ków rewizji traktatu wersalskiego. 

Państwo pruskie — oświadcza re- 
zolucja — domaga się, aby w polityce 
zagranicznej Rzeszy, zgóry wyelimi- 
nowano wszelką dyskusję na temat t. 
zw. Locarna Wschodniego, względnie 
jakiejś formuły traktatowej, mogącej 
być uważaną za dobrowolne uznanie 
przeż Niemcy niemożliwych do znie- 
sienia granic na wschodzie. To samo 
dotyczyć ma również dyskusji w spra= 
wie ewentualnego żądania ogranicze 
nia pogotowia zbrojnego Niemiec. 

NIEMIEC- 

  

które miały być. 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“, 
BARANOWICZE —- ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
PĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzynski. 
1WIENIEC — Sklep tytoniowy — S. Zwierzynski. 
KLECK — Sklep „Įednošč“. 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 
MOLODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
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a ekspertów finansowych 

NIESWIEŻ — al. 
NOWOGRODEK -- Kiosk St, Mic ‚ 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 

Ratuszowa — Jažwiaskiego. | 

PIŃSK — Księgamia Polska —- SŁ. 

Zbierze się w Londynie 17 lipca 
LONDYN, Pat. Na prośbę rządu francuskiego data zebrania 

się w Londynie konferencji ekspertów finansowych została prze- 
sunięta. Konferencja rozpocznie prace w piątek dnia 17 lipca. 

LONDYN, Pat. Zaproszenia rządu brytyjskiego na konferencję w 
sprawie uregulowania długów międzysojuszniczych wysłane zostały w dniu 
wczorajszym. Istnieją dane wskazujące, że zainteresowane rządy wyrażą 
zgodę na odbycie tej konferencji, jednakże nie otrzymano jeszcze dotych- 
czas żadnej odpowiedzi, przyjmującej zaproszenie. 

Stany Zjednoczone wyszią swego 
obserwatora 

WASZYNGTON. Pat. Castle zapowiedział, że rząd Stanów Zjedno- 
czonych wyśle swego obserwetora na konferencję ekspertów zwołaną do 
Londynu, naskutek przyjęcia projektu prezydenta Hoovera. 

Mmeryka nie dąży do stałej rewizji 
wypłat reparacyjnych 

WASZYNGTON. Pat. Castle oświadczył, że pragnie stwierdzić zu- 
pełnie wyraźnie, że prezydent Hoover nigdy nie proponował, ani brał pod 
uwagę jakiejkolwiek stałej rewizji wypłat, dotyczących długów zagranicz- 
nych, poczem dodał, że celem planu prezydenta Hoovera jest jedynie 
tymczasowe ulżenie sytuacji, wytworzonej przez depresję światową. Nie- 
naruszalność wszystkich umów była 
kreślana. 

w ciągu trwania negocjacyj stale pod- 

Nowy zygzak polityczny w Bolszewii 
MOSKWA. PAT. Ukazały się dwa nowe rozporządzenia, podpisane 

przez prezesa rządu centralnego, oraz wyższej rady gospodarstwa narodo- 
wiego w sprawie reorganizacji prac w Zagłębiu Donieckiem. W myśl tego 
zarządzenia wszystkie organizacje partyjne: Donbasu i związki zawodowe 
mają wytężyć „swe siły, by jaknajszybciej przeprowadzić całkowitą mechani- 
zację kopalń węgłowych. W roku bieżącym anizo 
największych szybów. W roku 1933 plan całkowitej mechanizacji 
ma być ostatecznie zakończony. 

W ciągu najbliższego miesiąca, 
wiedzialność robotników za stan powierzonych im narzędzi i maszyn. 

ma być zmechanizowanych .12 
Donbasu 

wprowadzona zostanie materjalna odpo 
Do I 

września conajmniej 85 proc. górników, przeniesionych będzie na system 
akordowy, przyczkm dziesiętnicy i kierownicy brygad, wynagradzani 

. według specjalnej taryfy. Rozporządzenie zaleca organom partyjnym, 
będę 

somołcom i związkom zawodowym, aby nawiązały i utrzymywały jaknajlep- 
sze stosunki z personelem techniczno , inżynierskim, okazując mu jaknajwy- 
datniejszą pomoc i nie krępując jego inicjatywy. 

  

Nowa demontracja niemiecka w Królowi 
przeciwko Traktatowi Wersalskiemu 

KRÓLEWIEC, Pat. Miasto i jego 
okolice robią wrażenie obozu 
„wojskowego. W Królewcu odby- 
wa się zjazd byłych kombatan- 
tów, zrzeszonych w stowarzy- 
szeniu Kyffhauserbund. Ulicami 
miasta przeciągają kolumny u- 
czestników zjazdu. 

W jednej z pobliskich miej- 
scowości rozbito obóz, iiczący 
kiikaset namiotów, wyposażony 
w kantyny, pogotowie ratunko- 
we I t. d. Podczas zjazdu uczest- 
nicy odbywają szereg ćwiczeń 
polowych. | 

W królewcu widzi się wielu 
byłych wojskowych, ubranych w 
mundury dawnej armji cesarskiej 
z żelaznym krzyżem na piersi. 
W zjezdzie biorą udział nawet 
oddziały z dalszych stron Rzeszy 
Na jednym z placów Królewca 
odbyła się defilada Kyffhauser- 
bundu, w której wzięło udział 
12 tysięcy uczestników. 

Uderzającym jest udział 
Reichswehry w uroczystościach 
połączonych ze zjazdem. Defiladę 
odbierał dowódca korpusu w 
Królewcu gen. voh Plomber. 

W przemówieniach wygłasza- 
nych podczas zjazdu bez ogródek 
ujawniono prawdziwecele Stowa- 
rzyszenia Kyffhauserbundu. Ko- 
mendant Kyffhauserbundu b. ge- 
nerał von Horn wyraźnie oświad- 
czył: „Cele naszych stowarzyszeń 
runtownie się zmieniły. Minęły 
uż czasy, gdy chodziło tylko o 
utrzymanie ducha żołnierskiego 
i koleżeństwa. Dziś musimy w 
sposób decydujący współpraco- 
wać przy odbudowie naszego 
kraju i cały naród pozyskać dla 
tej Sprawy. Umyślnie wybraliśmy 
Królewiec na miejsce zjazdu, 
chcemy bowiem podkreślić, że 
współczujemy z losem odcię- 
tych Prus Wschodnich i równo- 
cześnie ponownie wzywamy cały 

niemiecki naród do współdziała- 
nia, dopóki traktat wersalski nie 
ulegnie rewizji, dopóki sprawa 
niedorzecznego korytarza po- 
morskiego nie zostanie rozwią- 
zana“. 

Wśród delegacyj poszczegól- 
nych oddziałów znajdowały s 
również grupy reprezentujące te- 
rytorja, utracone przez Niemcy 
na mocy traktatu wersalskiego. 

Prasa królewiecka bardzo ży- 
cziiwie odnosi się do zjazdu Kyf- 
fhauserbundu. Z okazji tej zamie- 
szcza ona szereg artykułów o 
dawnej armji cesarskiej. Obecny 
zjazd  Kyffhauserbundu w Kró- 
lewcu jest jednem z dalszych o- 
gniw łańcucha manifestacyj sto- 
warzyszeń o celach wojskowych 
takich jak zjazd Stahihelnu w 
Kobiencji i Wrocławiu i hitlero- 
wców nad granicą litewską w 
Tylży. 

AS IST TT IN T ET TIA 
dlatego, že nie možemy bez względu 
na nasz najżywotniejszy interes poli- 
tyczny, uciekać się do kapitału zagra- 
nicznego”. 7 

W tem rozumowaniu tkwi zupełne 
pomieszanie pojęć. Praca i ofiarność 
albo, kapitał zagraniczny. Dlaczego to 
„albo*? Jeżeli nie będzie pracy i ofiar 
ności, to kapitał zagraniczny napew- 
no do nas nie przyjdzie, a jeżeli bę- 
dzie praca i ofiarność i nie zabraknie 
głów na karku, to dlaczego osłabiać 
się przez izolowanie się od światowych 
rynków finansowych? 

P. Szurig proponuje nam dalej, by 
za pracę i ofiarność i za zrezygnowa- 
nie z nadziei poprawy dobrobytu, od- 
dać uprawnienie kierownicze masom 
pracującym. Pozbawić masy nadziei 
chleba i dać im władzę — tak ma wy- 
glądać polityka p. Szuriga. Nie wie- 
my natomiast, kto ma być te masy 
pracujące. Czy mamy do czynienia z 
definicją pracy Marxa czy Majewskie- 
go? Przykładem ma. jednak być Rosja 

sowiecka, która zdaniem cytowanego 

autora, rozwiązała bodaj „zagadnienie 

ofiarności robotnika dla dobra ogólne- 

go'!!. 
Inaczej, jeśli nie oddać - władzy 

masom pracującym — zdaniem p. Szu- 

riga, już nie „czynnik pracy*, jak w 

początku artykułu, ale poprostu „klasa 

pracująca* uda się „na pozycję wal- 

ki” czy to ma znaczyć „precz z inteli- 

gencją*? To wszystko ma być w do- 
datku według p. Szuriga ideologiją re- 

rewolucji majowej. 

. Trudno rzeczywiście wynaleźć ja- 

kieś pozytywne wartości artykułu. 
Słusznem jest, że hasło podniesienia 

dobrobytu, jest niewystarczającą po- 

budką działania. Afe jako jedna z po- 

budek pracy gospodarczej, jest ono zu 

pełnie uzasadnione. Jeżeli realizować 

go nie można, to trzeba robić wszyst- 
ko by stworzyć warunki do jego reali- 

zacji, bo tylko wtedy stosunki są zdro 
wie. 

Rosja. sowiecka na niem też opar- 

ła swą politykę społeczną, bo powie- 

działa robotnikowi: pracuj i cierp przez 
przez okres piatiletki, a potem zoba- 
czysz, że będzie ci lepiej. Teraz poli- 

tycy sowieccy są w nielada kłopocie, 

jakie hasło wymyślić na dalsze pięć 

lat! Po ma być rozwiązanie zagadnie 

nia ofiarności robotnika!? Przecież ta- 

kich rzeczy pisać nie można, jeżeli chce 

się naprawdę rzucić jakiś promień 
światła w życie nędznych rzesz robot 
niczych, a w opinji publicznej nie 
szerzyć zamętu. 3 

Mamy zrazič do siebie kapitał za- 

graniczny, zniszczyć własny poto, by 
stworzyć jakiś system tragicznego so0- 
cjalizmu, opartego na klasowych rzą- 

dach z hasłem beznadziejności dnia 

jutrzejszego? 

Trzeba mieć nadzieję, że p. Szu- 

rig nie znajdzie apteki, w której spre- 

parowałby trutkę według jego recepty. 

Nie znajdzie jej myślę nawet we włas- 
nym obozie. * Adam Piasecki. 

kom + 

„pół miljona oszczędności. 

Bednarski. 
POSTAWY — Księgaruła Pojskiej Macierzy Szkolnej. в 
SLONIM — Ksiegaraia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 13 | 
STOŁPCE — Naicgareia T-wa „Ruch“. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul, Rynek 9 — N. Tarasiejski, ' 
WILEJKA POWIATOWA — uj. Mickiewicza 24, F. juczewska 
WARSZAWĄ — T-wo MKsięg. Kol. „Ruch“. 
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DELEGACJA Zw. LEGJONISTÓW 
U PANA PREZYDENIA. 
WARSZAWA (Pat). W dn. 8 b.m. * 

o godzinie 11 rano Pan Prezydent 
Rzeczypospolitej przyjął na audjencji 
delegację zarządu głównegó Związku 
Legjonistów, pozatem delegację Leg- 
jonu Amerykańskiego z Nowego Yor- 
ku oraz przedstawiciela Organizacji 
Zjednoczenia Narodowego p. Rusina. 
Delegacje te zaprosiły Pana Preży- 
denta na zjazd legjonistów. : 

KOMISJA SEJMOWA BB OPRA- . 
COGWUJE PROJEKT REFORMY 

PODATKOWEJ. 
Przy klubie sejmowym BB. po- 

wstała specjalna komisja, która ma . 
za zadanie opracowanie projektu re- 
formy podatkowej. ; ” 

Komisja składa się z 7 osób, mię- 
dzy któremi znajduje się poseł Lejb 

Mincberg. оя 
Komisja rozpocznie swe prace w 

początkach przyszłego miesiąca. 

ZMIANY w WOJSKU. 
W najbliższych dniach ukaże się 

dziennik personalny M. $. Wojsk. ze 
zmianami na wyższych stanowiskach 
w wojsku. ‚ 

W stan spoczynku przeniesion 
zostanie długoletni inspektor armji 
gen. Leonard Skierski. Е 

Rėwnoczešnie przechodzi w stan 
spoczynku dowódca OK. I w Warsza- 
wie gen. J. Wróblewski. $ 

Ten sam dziennik przyniesie no- 
minację nowego dowódcy OK. I. War-' 
szawa gen. Jarnuszkiewicza dotych- 
czasowego zastępcy dowódcy kor- 
pusu. 

Zastępcą dowódcy korpusu zosta- 
je obecnie płk. Żurakowski, dowódca* 
piechoty dywizyjnej. Miejsce po nim | 
obejmie płk. Ajdukiewicz. | Ц 

PRZEWIDYWANA ZMIANA 
UPOSAŻEŃ OFICERÓW. 

W Ministerstwie Spraw  Wojsko- 
wych opracowany jest obecnie pro- ‹ 
jekt nowej pragmatyki służbowej. Na | 
zasadzie tego projektu ma być pod- | 
niesiona skala uposażenia oficerów i 
podoficerów zawodowych oraz zimia- 
na w obliczaniu lat do wysługi na 
emeryturę. Nowa pragmatyka służbo-- 
wa dla wojskowych, ma wejść w ży- 
cie w jesieni i ogłoszona zostanie 
prawdopodobnie jednocześnie z do- | 
rocznem ogłoszeniem awansów i zmian 
w korpusie oficerskim. Projekt nowej * 
pragmatyki służbowej po za dodat- | 
kiem funkcyjnym, żadnych innych do- 
datków nie przewiduje. я 

OSZCZĘDNOŚCI I REFORMY. 
ADMINISTRACJI PANSTWOWEJ 

‘ 

Tematem ostatniego zjazdu woje- || 
wodów w Warszawie była reforma ad- 
ministracji państwowej w związku z 
reorganizacją, uproszczeniem i uspraw 
nieniem aparatu administracyjnego, po 
nieważ to się ściśle wiąże z oszczęd- | 
nościami budżetowemi państwa. ы 

Z uwagi na to, że wielka reforma | 
administracji państwowej, ' przygotou 
wywana przez rząd, jest kwestją dał- 
szej przyszłości, gdyż nie może być 
wprowadzona w życie bez uprzednie- 
go aprobowania jej przez sejm, prze- ' 
to rząd w zakresie udzielonych mu peł 
nomoctnictw musi tę wielką reformę 

‚ 

poprzedzič „matą“ reformą, aby изу- -— 
skać natychmiastowe wyniki oszczęd- | 
nościowe. W przygotowaniu i prze- 
prowadzeniu tej małej reformy. admi- 
nistracyjnej, muszą wziąć udział woje- 
wodowie i oni jej wespół z minister- 
stwem spraw wewnętrznych dokonają. 

Żastanawiano się również na zjeź- | 
dzie nad kwestją usunięcia dwutoro- 
wości w urzędowaniu, : skosawania 
przedwojłen. urzędów zdrowia, budo- 
wlanych, weterynaryjnych, opieki spo- 
łeczniej i t. p. utrzymywanych na jed- , 
nym terenie przez państwo i samorzą-' . 
dy. Ponadto omawiano sprawę likwi 
dacji małych powiatów w Małopolsce i 
w b. zaborze pruskim, przyczem zjazd | 
doszedł do przekonania, że narazie 
na 433 powiaty możnaby skasować bez * 
uszczerbku dla sprawności aparatu 
administracyjnego dwadzieścia kilka 
powiatów. Zwiększyłoby to znacznfe 
obszary miejscowych związków komu- | 
nalnych i przyniosłoby w budżecie |. P> 

: 
3 

min. spraw: wewnętdznych blisko 2.i 

W sprawie celowej redukcji budżę- 
tów samorządowych, przemawiał wi- 
ceminister skarbu p. Stefan Starzyn- 
ski. Zdaniem wiceministra Starzyńskie 
go samorządy polskie rozbudowały , 
się w ciągu ostatnich kilku lat ponad 
miarę. Społeczeństwo płaci na magi- 
straty, sejmiki i gminy około miljarda 
złotych. Stan ten jest w dobie kryzysu 
gospodarczego nie do wytrzymania 
i nakazem ciężkich dni jest zredukowa . 
nie budżetów samorządowych.. 
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ECHA KRAJOWE 
PROZOROKI 

Wędrowna szkoła rolnicza. Dnia 28 
czerwca r. b. odbyła się w Prozorokach pow. 
dziśnieńskiego uroczystość zakończenia dwu- 
miesięcznego kursu I-ej państwowej wędrow- 
nej szkoły rolniczej, żeńskiej. 

Kursy owe rozpoczęły się d 4 maja pod 
klerownictwem p. Marji Jęczmykówny przy 
udziale nauczycielki Jadwigi Daszkowskiej i 
miejscowych sił agronomicznych. Zapisały się 
na nie 23 kursistki, ukończyły zaś 19. 

Uroczystość, na którą przybyli zaprosze- 
ni rodzice i goście, rozpoczęła się odśpiewa- 
niem przez kursistek paru okolicznościowych 
pieśni, a po nich nastąpił szereg przemó- 
wień. 

Pierwsza przemówiła p. kierowniczka, 
dziękując rodzicom za przysłanie córek, a 
uczenicom—za gorliwą pracę. Po niej prze- 
mawiał, delegowany na tę uroczystość przed- 
stawiciel Ministerstwa Rolnictwa, wyrażając 
zadowolenie, że subsydja rządowe nie poszły 
na marne, ponieważ uczenice wykazały pełną 
znajomość zdobytej w tak krótkim czasie 
wiedzy z zakresu rolnictwa, robót ręcznych i 
kulinarji. 

Z kolei p. Edward Wojcikiewicz osadnik, 
w lokalu którego odbywały się powyższe 
kursy, w gorących słowach dziękował Mini- 
sterstwu Rolnictwa za utworzenie powyższych 
kursów, tak potrzebnych dla ludności, zamie- 
szkującej te głuche rubieże Rzeczypospolitej; 
dziękował też nauczycielkom za ich owocną 
pracę i poniesione trudy, które w tak pręd- 
kim czasie dzły tak świetne wyniki. O tem 
mogli się zebrani przekonać, gdy po paru de- 
klamacjach, wypowiedzianych przez kursistki: 
Leontynę Ignacionok | Jadwigę Bezzubionek, 
wszyscy zostali zaproszeni do następnej sali, 
gdzie można było oglądać i naprawdę podzi- 
wiać piękne kilimki i makatki, wyszywane 
ręcznie, suknie, oraz bieliznę męską i kobie- 
cą. Obok na oddzieluym stole ponętnie wy- 
glądały najrozmaitsze pieczywa i smakołyki 
w kilkunastu gatunkach. Ogródek warzywny, 
założony przez kursistki, do którego następ 
nie przeszli goście, był nowym dowodem nie 
tylko światłych wskazówek pań nauczycielek, 
lecz i starań uczenic. Zakończenie uroczystoś- 
ci stanowił wspólnie spożyty doskonały obiad, 
przygotowany przez absolwentki i składający 
się z zupy, pieczystego z drobiu, lodów i 
dużej ilości przeróżnych tortów, placków, 
pierników i ciastek. Po obiedzie ;i wspólnej 
fotogratji zabawa w miłym nastroju trwała 
aż do rana dnia następnego. 

Cała uroczystość zostawiła na obecnych 
bardzo miłe wrażenie, a w sercach kursan- 
tek żal głęboki za minionemi dniami wspól- 
nćj pracy, Wyrażały to one ze łzami w о- 
czach. Wogóle należy zaznaczyć, że zapo- 
czątkowanie podobnych kursów jest bardzo 
na czasie, ponieważ brak znajomości zasad 
kulinarji, warzywnictwa, kroju i szycia daje 
się bardzo odczuwać w głuchej wsi naszej. 
Szkoda wielka, że brak środków nie pozwala 
na utworzenie podobnych kursów i w innych 
gminach naszego powiatu, bówiem byłoby 
to dobrodziejstwem dla ciała i żołądków tu- 
tejszych obywateli. Obecny. 

SŁONIM 

Rugl w magistracie  słonimskim. 
Przed kilku dniami burmistrz słonimski p. 
Jelski zwolnił wieloletniego sekretarza magi- 
stretu p. Jana Szrajbera, a ostatnio urzędnika 
p. Wacława Gorzkowskiego. 

Nie znane nam są istotnie szczegóły. 
odgrywające rolę w zwolnieniu wymienionych 
wyżej funkcjonarjuszy miejskich, lecz fakt 
usunięcia dwóch tych urzędników, musiał 

. wywołać wielkie zdumienie i niezadowolenie 
w społeczeństwie polskim. 

P. Szrajber był jedynym człowiekiem w 
magistracie dobrze oznajmionym z gospodar- 
ką samorządu miejskiego i osobą wielce pra- 
wego charakteru. Takich ludzi nie pozbywa 
się z pracy zbyt łatwo. 

Wiemy, że p. Szra'ber był wielce nielit- 
biany przez grupę zacietzewionych polityków 
2: pod sztandaru sjonistycznego. 

Zsunięciem p. Szrajbera miasto traci rze- 
telnego pracownika, a społeczeństwo słonim- 
skie prawego urzędnika i patrjotę. 

Niestety i tym posunięciem p. burmistrz 
Jelski nie odbiegł od „systemu* przyjętego 
przez niego w pracy swojej na terenie miasta. 

Rada miejska Słonima rozwiązana. 
Dowiadujemy się, że p. wojewoda nowo- 
gródzki rozwiązał już słonimską radę miej- 
ską. Powodu tego stanu rzeczy należy szu- 
kać w wielokrotnie przez nas poruszanych 
argumentach bezczynności, opieszalstwa i po- 
litykierstwa naszego samorządu miejskiego, 

_ który mając dużo możliwości rozwoju i po- 
żyteczuej pracy, w przeciągu trzechletniej 
gospodarki nie zrobił chyba nic poza uchwa- 
laniem konsumpcyjnych budżetów i prowa= 
dzeniu wyraźnej demagogji i doktrynierstwa 

politycznego na terenie Rady. Pięknie zapo- 
czątkowana budowa szkoły powszechnej. w 
r. 1929 po wyczerpaniu się zapomogi udzie- 
lenej przez Kuratorjum Wileńskie stoi na 
martwym punkcie a zebrany na placu budo- 
wy materjał nawet nie zabezpieczono przed 
szkodliwem działaniem atmosferycznem, przez 
co jest skazany na zepsucie się. Chluba Sło- 

 mima—wodociągi pozostawają wiele do ży- 
czenia: w dnie upalne nie można w nich do- 
czekać się wody, zaś o udoskonałeniu ich i 
rozszerzeniu sieci wodociągowej w stosunku 
do corocznie zwiększających się potrzeb mia- 
sta oddawna nic się nie mówi. Place miejskie 
i skwery są w zaniedbaniu, zaś bruki są tak 
fatalne, że, jak już ostatnio wspominaliśmy, 
przejazd przez ulice bez narażenia sprzęzaju 
lub taboru samochodowego jest nie do po- 

  

„cy cel. Być może. 

myślenia, Zapoczątkowana akcja pomiarowa 
po wydatkowaniu znaczniejszych sum utknęła 
na martwym punkcie nie przynosżąc miastu 
nic konkretnego poza wyraźnym minusie w 
kasie, 

Natomiast Rada Miejska i poszczególni 
jej przedstawiciele nie szczędziii fatygi w wy» 
szukiwaniu argumentacji i motywów dla u- 
chwalania w budżetach zapomóg i subwencji 
różnym instytucjom już nietylko o charak- 
terze społecznym, lecz co gorsza — wybitnie 
politycznym. Takie egoistyczne traktowanie 
spraw ogólno-miejskich przez poszczególnych 
panów radnych było powodem ;rzeczenia się 
burmistrza p. Plebańskiego z zajmowanego 
stanowiska i powodem kilkumiesięcznego „bez- 
holowja“, 

Nastąpił inny burmistrz p. Jelski, który 
aczkolwiek z większością Rady żyje w zgo- 
dzie i solidarności, jednak nie zdołał zapo- 
biec doktrynerstwu i polityce w samorzą- 
dzie miejskim przez panów radnych krzewio- 
nym z wielkim samozapa! ciem się... bo wszak- 
że chodziło o skuteczny rozwój, nawet w do: 
bie tak ciężkiego kryzysu, swych ogródków 
party nych. 

Reprezentacja polska w Radzie Miejskiej 
poza lewemi jej odłamami, szła po linji naj- 
mniejszego oporu nie zabierając prawie ni- 
gdy głosu w dyskusji na posiedzeniach Rady 
wykazując tem swe desinieresement, aczkol- 
wiek społeczeństwo polskie do tego ją nie 
uprawniało. 

Słusznie tedy się stało, że wreszcie blis- 
ki jest dzień, kiedy społeczeństwo ponownie 
będzie mogło zdecydować o losach swego 
miasta, kiedy każdy z obywateli, kierując się 
zasadami rozwoju gospodarczego miasta wy- 
bierze nową silną reprezentację, odpowiada- 
jącą ciężarom, jakie na jej przedstawicieli 
spadają z tytułu piastowania mandatu ra- 
dzieckiego. 

Nic też ćziwaego w tem nie widzimy, 
że w miejscowem społeczeństwie polskiem 
zarządzenie p. wojewody o rozwiązaniu Rady 
Miejskiej zostało przyjęte z zadowoleniem. 

(Wik). 

OSZMIANA 
— Powlatowa Wystawa Szkolna w 

Oszmianie. Wzrastające z dniem każdym 
znaczenie szkoły powszechnej w Ślad za so- 
bą pociąga konieczność obudzenia zaintere- 
sowania się jak najszerszych warstw Społe- 
czeństwa przejawami życia tejże szkoły i za- 
znajomienie się ludności z jej ideją, celem i 
wykonaniem. 

Jednym może z najważniejszych šrod- 
ków, służących do wzbudzenia zainteresowań 
się społecznych szkołą powszechną, są okre- 
sowe wystawyprac szkolnych dziecięcych, 
urządzane bądź to po wsiach, miastach czy 
powiatach. Wystawy te mają za zadanie nie- 
tylko wzmożenie prądu zainteresowań się u 
dorosłych, ale przedewszystkiem  podniesie- 
nle autorytetu szkoły powszechnej w oczach 
mieszkańców danego ośrodka, przez wykaza- 
nie dorobku kulturalno-umysłowego dziecka. 
Komuż bowiem z tych, kto zwiedza taką wy- 
stawę, nie nasuwa się do serca ciepła fala 
rozrzewnienia estetycznego na widok tych w 
swoim rodzaju dziełek sztuki malusińskich i 
każdy z nas mimowoli uchylić musi głowę 
przed cichą a celową pracą chowawców. 

Szkoła powszechna dzisiejsza, rozwijająca 
się z dniem każdym i uszlachetniana przez 
coraz to nowe i coraz to jaśniejsze zdoby- 
cze ducha. ma szeroki program i daleko idą- 

że po większych ośŚrod- 
kach umysłowych, gdzie szkoły zaopatrzane 
są obficiej w różnorodne pomoce naukowe, 
łatwiej jest osiągnąć cel przy mniejszym na- 
kładzie sił, -ale koniecznie czoło skłonić na- 
leży tam, gdzie brak jest prawie wszystkie- 
go a dzieł» dodatnio zostało wykonane, Dla- 
tego też prowincjonalne wystawy szkolne 
mają tak wielkie znaczenie. Ostatnio w dniu 
27 b. m. została otwarta w Oszmianie z 
inicjatywy inspektora Szkolnego p. R. Drew- 
sza Powiatowa Wystawa Szkolna w lokalu 
szkoły powszechnej. O godzinie 2 p. p. w 
obecności przedstawicieli władz, duchowień- 
stwa, nauczycielstwa, dzieci szkolnych i spo- 
łeczeństwa p. Inspektor Szkolny otworzył 
wystawę, wygłaszając przemówienie o celach 
i zadaniach wystaw szkolnych. Następnie za- 
brał głos zastępca Starosty pow. H. Sylwe- 
strowicz, który dziękował dzieciom i nauczy- 
cielstwu za dokonane prace. Zauważyliśmy 
również na otwarciu wystawy proboszcza pa- 
rafji Oszmiańskiej ks. Hollaka, 

Teren lokalu wystawowego sprawia uj- 
mujące wrażenie, a odpowiednio i starannie 
rozłożone eksponaty pozwalają oglądającemu 
zorjentować się mniejwięcej w całokształcie 
Szczególny nacisk położono na zdemonstro- 
wanie eksponatów w postaci zeszytów i wy- 
pracowaniami dziecinnemi z różnych przed- 
miotów nauczania, które zawartością swoją 
wewnętrzną świadczą o bądź co bądź wyso- 
kim poziomie uczni. 

Niepoślednie miejsce zajmuje dział fi- 
zyczno-mechaniczny, jako też dobór ekspo- 
natów, obejmujący nauki przyrodniczo-geo- 
graficzne i naukę o Polsce. Roboty ręczne i 
kobiece posiadają znaczne walory artystyczne 
i cechuje je przeważnie dokładność wykona- 
nia. Wszystkie dziedziny programowego na- 
uczania wykazały, jak się spodziewano do- 
datnie owoce w postaci dobrych ekspona- 
tów. Zainteresowanie się wystawą, jak na 
miejscowe warunki, było zupełnie zadawal- 
niające. Wystawa trwała przez 3 dni t. j. do 
27. VII (włącznie) z bezpłatnym wstępem. 

Peregrinus. 

: Oprócz tego władze francuskie nie 
C Z A R N Y LĄ Drros dopuścić do, nędzy człowieka 

27-go lutego obudziłem się dość 
wcześnie, bo koło szóstej fano. Wyj- 
rzałem przez okno kajuty. Było pra- 
wie zupełnie jasno, i Florida stała już 
przy molo. Właśnie kończono przy- 
wiązywać ostatnie liny i za chwilę 

„ miano przerzucić kładkę na brzeg. 
Byłem w Dakarze, stolicy francu- 

skiej Afryki. 
Po chwili zapukano do drzwi ka- 

juty. Gargon zwiastował przybycie do 
Dakaru i że komisarz policji jest już 
na pokładzie i prosi do siebie. 

Znowu przejrzano dokładnie pasz- 
"port i wizy, sprawdzono świadectwo 
moralności i szczegółowo obejrzano 
kwit na wypłacone 4600 franków, ja- 
ko kaucji. Bez tej kaucji nie ma mo- 
wy o pozostaniu w Dakarze. Francu- 
zi boją się cudzoziemców dla kilku 
powodów. Przedewszystkiem boją się 
bolszewików. Każdego choć trochę 
podejrzanego o sympatje bolszewic- 
kie momentalnie i bezapelacyjnie wy- 
syłają do Europy. Agitacji bolszewic- 
kiej francuzi boją się z tego względu, 
iż murzyn o pierwotnym rozwoju kul- 
turalnym mógłby być elementem bar- 
dzo podatnym do wzburzenia i do wy- 
wołania jakiegokolwiek powstania. 

białego, nie mogą pokazać murzynom, 
że biały może być biedny i głodny. 

  
W pojęciu murzynów biały to jest 
człowiek, który zawsze ma dużo pie- 
niędzy, robi co mu się podoba i wszy- 
stko może. Wobec tego, wszystkich 

ю w uu 

WATYKAN a KWIRYNAL 
DALSZE ZAOGNIENIE STOSUNKÓW. 

RZYM, (Pat). Koła rządowe włoskie, wobec oskarżeń ze strony Wa- 
tykanu o niedyskrecję, podkreślają, że zachowano rezerwę aż do pojawienia 
się encykliki, Koła te uważają, po rozpetrzeniu przez rząd tekstu encykliki, 
Sytuację za bardzo poważną i nie ukrywają osłabienia optymizmu. Odpo- 
wiedź rządu na ostatnią notę watykańską ulegnie dlatego zrozumiałej 
zwłoce z powodu encykliki. Jest pewne, że rząd nie cofnie wydanych za- 
rządzeń w stosunku do związku młodzieży katolickiej. 

Rewelacje prasy faszystowskiej. 
RZYM, (Pat). Prasa prowadzi w dalszym ciągu kampanję, skierowaną 

przeciwko Watykanowi. „Lavoro Fascista* ujawnia sensacyjny plan obalenia 
rządu faszystowskiego przez kierowników akcji katolickiej. Głównym inspi- 
ratorem projektowanego zamachu miał być — zdaniem pisma — Don Sturzo, 
który za zgodą watykańskiego podsekretarza stanu msgr. Pizardo przepro- 
wadzić miał szereg rozmów z politycznymi emigrantami włoskimi w Paryżu 
i pozyskał jakoby socjalistów dla idei utworzenia na miejsce rządu faszy- 
stowskiego rządu koalicji socjalistyczno-ludowo-katolickiej, Socjaliści włoscy 
mieli obiecać poszanowanie wszystkich paktów, zawartych przez rząd fa- 
szystowski z Watykanem. Do przeprowadzenia wzimiankowanego planu we 
Włoszech miała być użyta Akcja Katolicka. Plan nie doszedł do skutku z 
powodu kategorycznego sprzeciwu kardynała Pacelliego, który, —jak twier- 
dzi „Lavoro* —dwukrotnie składał Ojcu Świętemu proćbę o dymisję z urzędu 
watykańskiego sekretarza stanu, nie mogąc się pogodzić z polityką, pro- 
wadzoną obecnie niezależnie od niego. 

Na wczorajsze ataki prasy włoskiej „Osservatore Romano* odpowiada 
krótkim komentarzem, uzasadniającym wydanie ostatniej encykliki. Według 
informacyj, pochodzących z poważnych Źródeł Watykan jeszcze przed wy- 
daniem encykliki powiadomił rząd o zamiarach wydania aktu publicznego, 
o ileby wcześniej nie nastąpiło porozumienie. Ostatnią notę rządu włos- 
kiego siery watykańskie uznały za powtórzenie zarzutów, które wymagają 
natychmiastowego odparcia. To właśnie doprowadziło do ogłoszenia ency- 
kliki. Jak komunikują miarodajne źródła, Stolica Apostolska nie żywi żadnych 
wrogich zamiarów w stosunku do rządu włoskiego i pierwsza nie. uczyni 
żadnego kroku, któryby naruszał dyplomatyczne stosunki, istniejące, pomi- 
mo nieporozumień, pomiędzy obu państwami. W razie jednak wystąpienia 
przez rząd włoski z określonym aktem wewnętrznym, Watykan zareaguje 
wszystkiemi rozporządzalnemi środkami w obronie swych praw. 

Przypisek redakcji. Powyższej wiado 
mości nie sposób wydrukować, bez kilku 
słów omówienia. Don Sturzo był wybitnym 

przedstawicielem partji „Popolari* stronni- 

ctwa katolickiego, lecz bardzo radykalnego 
pod względem społecznym. Być może, że ta- 

ki człowiek gotów był robić konszachty z 
socjalistami, lecz jakiekolwiek mieszanie do 

tego Stolicy św. należy uważać za złośliwy 

wymysł pisma faszystowskiego. 
Główny spór polega na tem, że faszyści 

oparli swój ustrój na systemie jednej partji. 

Tymczasem popierana przez Papieża Piusa X1 
Akcja Katolicka skupia młodzież i starszych 

w organizację, podobniającą się pod pewnymi 

względami do stronnictwa politycznego. 

Nieporozumienia pomiędzy Watykanem a 

faszystami gaszą radykalnie obawę, którą mie- 

li katolicy francuscy po ogłoszeniu paktu 

lateraneńskiego, to jest obawa, że za uzgod- 

nieniem władz i Watykanu w ślad pójdzie su- 
premacja włoskich wpływów ' politycznych 
wśród Kolegjum Kardynałów. 

  

POD ZNAKIEM KRYZYSU 
PROGRAM OSZCZĘDNOŚCIOWY W CZECHOSŁOWACJI 

PRAGA PAT. — Jedną z główniejszych kwestyj, jakiemi się zajmują 
obecnie czeskosłowackie czynniki rządowe, jest program oszczędnościowy, 
którego konieczność wykazały coraz bardziej uszczuplające się wpływy do 
kasy państwa. Ministerstwo Skarbu dąży do przeprowadzenia w bieżącym 
budżecie oszczędności na sumę kilkuset miljonów koron. 

W poszczególnych ministerstwach ustanowieni zostali specjalni ko- 
misarze finansowi, którzy dbać mają o wykonanie planów oszczędnościo 
wych. Czynione są również przygotowania do zmniejszenia budżetu na rok 
przyszły. Pozatem drugą troską jest wynalezienfe na rok bieżący sumy na za- 
siłki dla bezrobothych. 

Obniżenie płac w zakładach Skody 
PRAGA. Pat. Zakłady Skody Postanowiły obniżyć pobory pracownikom, posiada- 

jącym wyższe uposażenie. Taką samą akcję ma przeprowadzić szereg banków tutejszych z 
największym - Żywnosteńskim na czele. 

Rezultaty wyborów na Węgrzech 
BUDAPESZT, (Pat). W rezultacie dodatkowych wyborów zapomocą 

balotowania w 17 okręgach obrano 13 kandydatów prorządowych, a mia- 
nowicie 10 z partji zjednoczeniowej i 
stwa narodowego. Pozatem wybrano 
i jednego niezależnego. W związku 

3 z chrześcijańskiej partji gospodar- 
jednego przedstawiciela demokracji 
z tem ostateczna reprezentacja 190 

mandatów grupy rządowej przedstawia się jak następuje: 159 z partji zje- 
dnoczeniowej pod przewodnictwem hr. Betchlena, 31 z chrześcijańskiej 
partji gospodarstwa narodowego. Opozycyjna partja agrarna ma 19 manda- 
tów, partja demokratyczna i liberalna łącznie 9 mandatów, socjaldemokraci 
14, prawicowa opozycja chrześcijańska 2 i niezależni 20. Wybory wszędzie 
odbyły się w nazupełniejszym spokoju. 

  

Tragiczna Kąpiel w Wiśle 
TORUŃ. Pat. Wczoraj utonęły w 

Wiśle pod Toruniem 3 osoby w nastę- 
pujących warunkach: 2 kobiety, kąpią- 
ce się w pobliżu mostu kolejowego za- 
częły tonąć. Pośpieszył im z pomocą 
kapitan 65 p.p. Pianowski, który jednak- 
że porwany prądem wody utonął. Rów- 
nież utonęła jedna z kąpiących się 
Antonina Stankiewiczówa, uczenica se 
minarjum nauczycielskiego. . 

Drugą uratował p. Otwinowski. Jak 

białych, ktorzy są źle widziani przez 
władze miejscowe, lub nie mają co 
włożyć do ust, albo nie potrafią za- 
pracować na życie, momentalnie zała- 
dowuje się na pierwszy lepszy statek 
odchodzący w kierunku Europy i wy- 
syła się z powrotem do kraju, z któ- 

rego pochodzą, za ich własne pie- 
niądze. : 

Wreszcie formalności paszportowe 
ukończono, kładkę na brzeg przerzu- 
cono i pozwolono opuścić Floridę. 
Właśnie kończyłem składać swoje rze- 
czy, gdy do kajuty wpadło dwuch pół 
nagich murzynów, wykrzykując coś 
głośno i widocznie się kłócąc. Ludo- 
żercy, pomyślałem, i kłócą się o lep- 
sze kąski z mojej osoby. Okazało się, 
iż chodziło im o to, kto ma wynieść 
moje rzeczy, to jest zarobić coś na 
mnie. Kryzys światowy i w Afryce 
zrobił swoje i biedny murzyn z tru- 
dem może zarobić na te minimum po- 
żywienia, które do egzystencji potrze- 
buje. Pogodziliśmy tragarzy w ten spo- 
sób, że jeden wziął moje rzeczy, zaś 
drugi—pana Jarosława Prószyńskiego. 

Chwilę później witaliśmy się z pa- 
nem Kazimierzem Prószyńskim, bra- 
tem pana Jarosława, który tu pracu- 
je, jako architekt i z panem Ta- 
deuszem Modlińskim, naczelnym bu- 
chalterem w banku d'Afrique Frangai- 

twierdzą naoczn „świadkowie tragicz- 
nego wypadku, w chwili, gdy kobiety 
tonęły, wołając rozpaczliwie o pomoc 
przepływał obok nich na motorówce 
Niemiec Juijusz Brook, który jednak 
nie usiłował ratować tonących, iecz 
oddalił się, co wywołało ogólne obu- 
rzenie licznie zebranej na piaży pubii- 
czności. Również w dniu wczorajszym 
utonął w czasie kąpieli w Wiśle 20-let- 
ni Stanisław Kucharski. 

se, zamieszkałym tu już przeszło czte- 
ry lata. 

Dla obu polaków przyjazd nasz 
był nie bylejaką sensacją. Bo do Da- 
karu przyjechało aż dwuch polaków. 
Rzadki to wypadek. 

Murzyni wzięli nasze walizki, i w 
chwilę później byliśmy na molo. Pier- 
wszy raz moja noga stanęła na czar- 
nym lądzie. Była godziua siódma ra- 
no, od morza wiał lekki wiaterek, 
mniejwięcej było tak samo ciepło, jak 
w Polsce w najupalniejsze dnie w 
południe. Pan Modliński zauważył pa- 
rę kropli potu na mojem czole, po- 
mimo że ubrany byłem dość lekko. 
„Pan już potnieje? To cóż z panem 
później będzie?" zapytał tonem zdra- 

dzającym trochę politowania dla no- 

wicjusza w Afryce. k 
Szliśmy do urzędu celnego. Mie- 

liśmy tego dnia śliczny ranek — na 
niebie nie było ani jednej chmurki. 

Słońce chociaż dopiero co zjawiło się 

nad horyzontem i jeszcze rzucało du- 
że cienie, jednak już” dawało się tro- 

chę we znaki. W porcie był duży 

ruch. Naokoło chodzili, biegali, krzy- 
czeli murzyni w obdartych oryginal- 
nych długich strojach z białych lub 
kolorowych perkali, tak zwanych „bu- 
bu*, lub też prawie nadzy. Niektórzy 

Wilno w Pradze 
— Warszawa nas zaprosiła do siebie. 

Eh, idźmy lepiej.do Jugosławii. 
Byłem tam wczoraj po drodze do 

Anglji. 
— Mnie dźwięki kobzy nęcą do 

Szkocji i chcę jeszcze przed połud- 
niem wpaść do Bułgacji. 

— Zostawmy to na popołudnie, a te- 
raz zróbmy wspólną wycieczkę do Pragi. 

Przeczytawszy powyższy @а108 
czytelnik w  najiepszym wypadku 
zrobi autora posiadaczem wozu rakie- 
towego, ale obawiam się, że prędzej 
go zarejestruje do zakładu dla obłą- 
kanych. Tymczasem autor nie tylko 
nie posiada wozu rakietowego, ale 
nawet brakuje mu porządnej rakiety 
tennisowej. Co się tyczy zaś jego 
władz umysłowych, to jakkolwiek 
wśród przyjaciół swoich jest poczyty- 
wany za nieco pomylonego, lekarze 
nie uważają za potrzebne izolowania 
go w szpitalu. 

Autor jest. uczestnikiem Zlotu 
Skautów Słowiańskich w Pradze ipo- 
wyższa marszruta wycieczki po całej 
Europie nie mówi o terytorjach An- 
glji, Bułgarji czy Jugosławji, lecz *o 
obozach skautowych narodów  biorą- 
cych udział w Zlocie. 

Korespondencja nosi tytuł „Wilno 
w Pradze*—usprawiedliwię się i z te- 
go. W jednym z parków Pragi na 
polance o wymiarach 40 x40 m. obo- 
zuje Czarna Trzynastka z Wilna. 

Ten mały kawałeczek ziemi jest 
jednakże trzecią częścią obozu repre- 
zentacyjnego Polski, Spotkało nas 
wielkie wyróżnienie reprezentowania 
Rzeczypospolitej. Zaszczyt ten dzie- 
limy z 2-ą i 28-ą Drużyną Warszaw= 
ską. Reszta wyprawy polskiej składa- 
jąca się z 1200 harcerzy i 300 har- 
cerek obozuje w oddzielnych obozach 
męskim i żeńskim. 

Czesi, jako gospodarze są najlicz- 
niejsi. Co się tyczy wyprawy  pol- 
skiej, to mówią o niej Czesi, że jest 
to zlot polski w Czachosłowacji. 
Różnica w ilości między 1500 Pola- 
kami a 50 Jugosłowianami jest .rze- 
czywiście b. wielka. Inne reprezen- 
tacje słowiańskie są jeszcze mniejsze. 
Oprócz Słowian przysłały swoich re- 
prezentantów Anglja, Francja, Litwa, 
Łotwa, Rumunja i Węgry. 

Porozumiewamy się językiem mi- 
miczno-rodzimym i zgrubsza rozumie- 
my Słowianie—Słowian. Zresztą na- 
stępuje szybkie przyswajanie potrzeb- 
nych słów. Słowem międzynarodowem 
jest „czencz*. Oznacza ono chęć do 
zamiany tego, co mnie już jest nie- 
potrzebne na to co mi się podoba. 
W większości wypadków jest to rzecz 
jeszcze bardziej niepotrzebna, ale 
czego nie robi się dla zwyczaju, dla 
sprawienia przyjemności bratu-skau- 
towi, który za niepotrzebny ci zna- 
czek wystawy drobiu chce otrzymać 
twoją barwną krajkę lub pas. To je- 
szcze nic, gdy się ma doczynienia 
z bratem daleko gorzej jest z za- 
chłannością „sestr”. Tew „czenczu* 
posługują się pięknem spojrzeniem i 
czasami za to chcą otrzymać nie tyl- 
ko krajkę ale i serce. 

Drugiem slowem, które najczęściej 
obija się o moje uszy w obozie jest 
wyraz „heskie* t. zn. po czesku pięk- 
ne.Skromność nie pozwala mi pisać 
dziesiątej nawet części pochwał, jakie 
słyszałem o urządzeniu obozu ale 
w-g powszechnej opinji jest on „vel- 
ce heski* (jak przystało zresztą na 
reprezentacyjny). Ogólny podziw bu- 
dzą obozowe meble zrobione z gałęzi 
sosnowych (fotele, świeczniki, żyran- 
doie) Świetlicę obozową nazywają 

salonem. Ubrana jest ona kilimami 
wileńskimi, fotografjami, palmami i 
krajkami. Kapliczka obozowa, brama 
z fantastycznemi, wiszącemi lampami, 
wygodne urządzenia namiotów i licz- 
ne pamiętniki i fotografje drużyny są 
z ciekawością oglądane przez miesz- 
kańców Pragi i skautów różnych na- 
rodów. Przez obóz przewinął się 
szereg ważnych osobistości, a więc 
p. Minister Grzybowski—poseł R. P. 
ambasador francuski, prawie wszyscy 
ministrowie czescy, poseł rumuński 
it: d. Wszyscy z ciekawością oglą- 
dali fotografje wileńszczyzny i na 

  

cerował w czarnym żakiecie, włożo- 
nym na gołe ciało. Pierwsze wrażenie 
było, iż jestem w piekle, gdzie uwi- 
jają się same djabły i tylko zrzadka 

widać było człówieka białego w du- 

  żym również białym korkowym ka- 
sku i w białem ubraniu. Po pewnym 

W _WIRZE STOLICY 
FUKS NA TORZE 

Franek Kłapouch, nigdy nie opływał w 

dostatki, skromny urzędniczyna, skromne za- 

robki, skromny tryb życia. Upijał się tylko 

dwa razy na miesiąc — nie stać go byt» na 
więcej. Po redukcji 15-procentowej  racho- 
wał, obliczał i zdecydował: „niema co, już 

tylko raz w miesiąc będę mógł wspomóc 

skarb; trudno, dla dobra Ojczyzny”. 

Potem ucięto 10 procent, dodatek stołecz 

ny, przydatek budowlany, premję za nieu- 

kończone studja — Franek Kłapouch stanął 

wobec widma bankructwa. Najciężej było 

mu się pogodzić z myślą, że odtąd wcale 

nie będzie w stanie łożyć na ulubione przed- 

siębiorstwo państwowe. Dla dobrego patrjo- 

ty taka abstynencja współpracy z rządem, 

to ciężki cios. 

— Ty flejtuchu, powiedział mu Moryc 

Kran, czemu nie pójdziesz na wyścigi, łat- 

wo zarobić. 

Franek tyle się znał na koniach, co koń 

na urzędnikach. Pytał się wszystkich o radę 

i głowa mu pękała. 

— Murat pewniaczek. 

gra bez bata. 

— Tu padnę trupem, jeśli Diabolita mu 
nie zasunie trzech długości. 

— Gołowkin jedzie na Cekarze i będzie 

pierwszy. К Ę 

— Tak, pierwszy, ale w stajni. 

— Szmaragd przyjdzie w cugłach. 

Ostatecznie Franek stracił 70 zł. i dzię- 

kował Bogu, że było tylko 7 biegów. Trudn 
rzecz te wyścigi — zawsze w ostatniej 

chwili postawi się na innego konia, niż po- 

przednio się postanowiło i — płajta. 
„Być, albo nie być — pomyślał Franek 

— pójdę w niedzielę i zagram 10 zł. na 

kował Bogu, że było tylko 7 biegów. Trudna 

Na chybił trafił wyszperał sobie 5 koni: 

Andrusa, Bucyfała, Ceres, Desdemonę i Ery 
ka. Nie miał żadnego kryterjum — według 

alfabetu: A, B, C, D, E, — 10 zt. na An- 
drusa. 

Tak pewnego zwycięstwa dawno nie wi- 

dziano. Andrus wygrał o dobre  kilkana- 

ście długości — płacono słabo, bo 14. 
Z Bucyfałem poszło gorzej, a raczej \е- 

piej. Na finiszu szedł łeb w łeb z Klaopatrą, 

decyzja sędziów wywołała burzę protestów. 

Ale zato płacono 83. Franek zaczął żało- 

wać, że nie może odebrać forsy. 

Tylko do chwili, gdy Ceres sfalstartowa- 
ła nachalnie. Ten drań chłopak Mięcioł ru- 

szył pełnym gazem gdy wszyscy jeszcze tu- 

potali w miejscu. Matoł — tarter primo to 

puścił, już na pierwszej prostej Ceres miała 

ze 20 metrów przewagi. Dalej baty, baty —- 

pierwsza. Wypłata znów spora: 75. Franek 

nawet nie obliczał ile tam mu się należy w 

tej chwili, był w gorączce, pocił się — cze- 

muż nieszczęsny nie grał tylko te 3 biegi. 

Dzwonek i 5 koni runęło naprzód. Sa- 
chim prowadzi pięknie — ten ogier miał już 
na sumieniu pół setki zwycięstw i przeszło 

300 tysięcy zł. Obstawiono go tak dokład 

nie, że płaconoby równo 11. 

Na trzeciem kole przy wejściu przed try 

buny Sachim się zachwiał, skoczył w górę 

i runął na ziemię — złamał nogę. Kwik, 

zamieszanie. Tuż, tuż pędzące konie skręci- 

ły, przysiadły na zadach — a drałująca da- 
leko z tyłu Desdemona, minęła całą kupę 

dalekim łukiem i jak piorun Śmignęła przed 

celownikiem. Fuks, ordynarny fuks! Taka 

ochwiacona kobyła bije Sachima! Nic dziw- 

nego, że płacono 319. 

Z Erykiem poszło gładko. Trzy konie, z 
których jeden do pucu. Na finiszu Paster- 
nak zastosował młynka — ostatnim dechem 

Eryk wygrał, punie bo o całą długość. Wypła 
ta 18. 

Nazajutrz wszyscy bywalcy już  wie- 
dziei: jeden szczęśliwiec trafił w acumuła- 

tiwie 5 koni i dostał za 10 zł. 27 tysięcy. 
szlak może trafić! Czemuż nie ja? 

Kłapouch omal nie zwarjował z radości. 
Pożyczył kolegom po 100 zł. za resztę ku- 
pił dolary. Dał sobie słowo nigdy więcej nie 
grać na wyścigach. W dalszym ciągu na- 
rzeka na obniżkę. Karol 

Magdaliński wy- 
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znak sympatji wpisywali się do pa 
miętnika drużyny. г 

Cetem zlotu jest zbliżenie naro- 
dów słowiańskich. Podobno istnieje 
plan  najskuteczniejszego zbliżenia 
przez małżeństwa mieszane. Tę fan- 
tastyczną pogłoskę potwierdza wielka 
ilośą kapelanów w obozie polskim. 
Trudnści ze ślubem nie będzie. 

Ha! trudno. dla zbliżenia narodów 
trzeba będzie się póświęcić.Anto-Wasi. 

nowego widoku — wydało mi się, że 
to nie są djabły, bo nie było шс о- 
strego ani myślącego w tych  роз!а- 
ciacg. Ruchy, cienkie nogi o dużych 
stopach, pewna bezmyślność w oczach 
i zwierzęco głupi wyraz twarzy raczej 
przypominały małpy. Tak, małpy, a 
nie co innego. Choć Darwin mówi, że 
to tak trzeba, ale mimowoli poczułem 
się innym, niż ci ludzie. „To przecie 

są małpy nie ludzie*, mówi pan Ja- 
rosław powoli. : й 

Widač byto, že i czarni ludzie — 
białego za swego bliźniego nie mają, 
lecz za coś wyższegy i potężnego, co 
wszystko może i z którym lepiej nie 
zadzierać. Każdy biały naogół czuje 
do murzyna wstręt. Wstręt ten się 
zwiększa, gdy się ma tego murzyna 

zupełnie blizko. Wówczas oprócz 

małpy czuje się ostry zapach czarnej 
Skóry, nigdy nie mytej i smarowanej 
jakimś łojem, którego nie znoszą 
moskity. i 

Przypomniała mi się drobna scena 
z dancingu w Nicei. Byłem w pol- 
skiem towarzystwre wieczorem i jed- 
na z pań gwałtownie zapotrzebowała 
murzyna. „Dajcie mi murzyna, muszę 
koniecznie choś raz zatańczyć z mu- 
rzynem*, wołała. Wszyscy panowie 
w pełnej świadomości swojej niższo- 

mieli europejskie ubrania. Jeden spa- czasie, gdy oko trochę przywykło do Ści, rozbiegli się w poszukiwaniu mu-



Sprawy leśne 
Przyznać to już trzeba, że najmniej 

mówi i pisze się u nas o naszych la- 
sach — jako największym i najcen- 
niejszym skarbie. Lubimy wprawdzie 
po lasach tych spacery, zbieramy tam 
chętnie jagody i grzyby, rozkoszujemy 
się całą krasą leśnej przyrody, jednak, 
niestety, lasem bliżej nie interesujemy 
się wcale; poprostu nie zwracamy nań 
uwagi: jest go dużo, jest on wszędzie, 
Bogu więc dzięki i Bóg z nim. 

Rozejrzyjmy się jednak szerzej i 
głębiej, pojedźmy do obszarów, gdzie 

szono do 1750 ha, a w 1930 r. doko- 
nano 7351 ha, ogółem do roku bieżą- 
cego dokonano upraw odręcznych 
32260 ha. (tę liczbę nie wchodzą po- 
wierzchnie odnowione naturalnie). 

Wobec tego, że przeszło 60 proc. 
drzewostanów Dyrekcji stanowi sos- 
nę, sieje się i sadzi również przeważ- 
nie sosnę. Kultury świerkowe skon- 
centrowane są na bardziej żyznych i 
zasobnych w wilgoć glebach i obejmu- 
jąca 15 proc. dokonanych upraw. 

Rycina nasza przedstawia moment 

  

znajdują się t. zw. kultury 
<iekawmy się młodą tą latoroślą, któ- 

leśne, za- 

ra po dziesiątkach lat zamieni się w 
bory, skąd usłyszymy miłe ptasząt kwi 
lenia.. 

Rok bieżący, a raczej pamiętna w 
gospodarstwach noc z 6-go na 7-go 
czerwca, obfitująca w silny dość przy- 
mrozjek, spowodowała w leśnych kul- 
turach straszną klęskę. Przed kilku 
dniami, chcąc uzyskać dokładne o tej 
klęsce dane, zwróciłem się do pre- 
zesa Dyrekcji Lasów Państwowych p. 
Szemiota, który udzielił mi łaskawie 
następujących informacyj: Niebywale 
silny przymrozek, jaki miał miejsce w 
nocy 6-go ub. m. uszkodził według 
poczynionych obserwacyj na terenach 
lasów państwowych około 75 proc. 
dokonanych upraw świerkowych i dę- 
bowych i wyrządził jednocześnie znacz 

m= ne uszkodzenia nawet w uprawach 
sosnowych. 

Zginęły w wielu szkółkach i roz- 

«o. 

  

sadnikach sadzonki, hodowane dla 
upraw lat przyszłych. Szkody spoiwo- 
dowane klęską są bardzo znaczne; 
oszacowanie powstałych strat, jak rów 
nież dokładne określenie wielkości po- 
wierzchni zniszczonych i uszkodzo- 
nych upraw obecnie jest wstoku. Aże- 
by sądzić można było w przybliżeniu 
© rozmiarach szkody, podam wiązankę 
danych. 

Po wojnie it. zw. „swobodzie* 
otrzymała Dyrekcja Lasów duże obsza” 
ry wyrębów i pogorzelisk, które trze- 
ba było zalesić. Powierzchnia ta się- 
gała 53000 ha, Brak dostatecznej ilo- 
ści sił fachowych, brak narzędzi i kre- 
dytów, nie dał możności rozwinąć ak- 
<ji odnowieniowej odrazu. Zaczęto w 
1922.r. od 112 ha, w 1924 r. zwięk- 

    

W ostatnim numerze ukraińskiej „Nywy“ 
znajdujemy wrażenia z wizytacji pasterskiej 
biskupa Mikołaja Czarneckiego (obrz. wsch.) 
„Skreślone przez kleryka, będącego w asyście 
biskupiej. 

Wrażenia te zostały ujęte w sposób sza- 
blonowy i bezbarwny, lecz zawierają jeden 
niezwykle ciekawy i charakterystyczny, ilu- 
strujący naszą dziwną rzeczywistość. 

Niech mówi autor: 
„Warto opowiedzieć o przywitaniu, jakie 

urządziła Biskupowi ludność żydowska. (W 
Delatyczach, pow. Nowogródzkiego). Na 
wspaniałej triumfalnej bramie, ozdobionej 
gwiazdą Dawida, oraz papieskiemi i biało- 
a o dwa. as duży napis 
w języka żydowskim: „Niech żyje biskup 
Mikołaj  Czarnecki".. " 

Gwiazda Dawida, napis żydowski, bar- 
'wy papieskie i białoruskie... 

Dla Orła białegoź lub barw polskich nie 
asg się miejsca na bramie w Delaty- 

ch... 

Tzyna. Na sali fordamera czarnego nie 
było. Szukałem dalej. Niestety ani 
wśród kucharzy, ani innych posługaczy 
Murzyna również nie było. Z miną 
winowajcy „do niczego, zwiastowa« 
łem wiadomość, że murzyna niema 
tutaj, Wiadomość powyższa wypro- 
wadziła prawie z równowagi moją 
polkę. „Co to za dancing, w którym 
niema ani jednego murzyna, wołała 
oburzona, Chodźmy do domu*, 

Czułem się wtedy mały, słaby. 
Ideałem męskości w Nicei był murzyn. 
Życie czasami jest ciężkie. 

„. Gdy opowibdałem to pani Mod- 
lińskiej, to wprost wykrzyknęła. „Co? 
tańczyć z murzynem? To tylko może 
ktoś w Europie. Tutaj żadna biała 
kobieta za żadne skarby świata nie 
zatańczyłaby z żadnym murzynem“, 

W urzędzie celnym rewizja nie 
trwała długo. Do walizek nie zaglą- 
dano wcele, zapytano tylko czy ma. 
my broń i alkohol. 
„ Broń krótka i długa, gwintowana 
1 0 gładkich lufach jest bardzo suro- 
WO zabroniona. Pozwolenie może o- 
trzymać. nie kazdy. Miejscowe władze 
boją się, żeby czarni nie dostali zbyt 
dużo broni palnej. W ich ręku byłaby to nieobliczalna siła, mogąca spowo- 
dować nieraz bardzo przykre na- 

_ stępstwa. M sp   

zasiewu grząd szkółki siewnej, brózdy 
zakryte są mchem, chroniącym je od 
wysychania i spłukania. Wogóle są 
trudne momertty w dokonywaniu kul- 
tur leśnych, robotnice bowiem w więk- 
szości nie zdają sobie z tego sprawy, 
że drzewka sadzi się na okres prawie 
100 letni i że wszelkie wady w wyko- 
nywaniu sadzenia nie są widoczne po 
roku, ani po dwóch, a często dopiero 
po latach 20-tu. Dlatego właśnije 
wpierw szkoli się robotnice małemi 
grupami i odrzuca się nieudolnych. 
Szkolenia dokonywują odpowiednio 
przygotowani przez personel technicz- 
ny nadleśnictw — gajowi lasów pań- 
stwowych. 

Dziękując p. prezesowi za tak cen 
ne informacje, opuściłem gmach Dy- 
rekcji w wielkim smutku: żal mi było 
tej latorośli, wreszcie tej pracy ludz- 
kiej, która nie dała owoców. Ale to już 

J. Hopko. vis maiori. 

! 
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Przegląd Historyczno-Wojskowy, CZaSO- 
pismo wydawane przez Wojskowe Biuro 
Historyczne t. IV, zesz. 1. 

Na treść tego zeszytu składają się w 
dziale rozpraw następujące prace: 

Czesław Chowaniec w pracy „Ww yprawa- 
wa Sobieskiego do Mołdawji w 1686" 
przedstawia udział Rzeczypospolitej w  t. 
zw. kampanji mołdawskiej, która przypada 
na przełomowe lata wzlotu i upadku króla 
Jana, jednocząc blaski i cienie jego wojen- 
nego talentu. 

Jan Zbigniew Pachoński daje rozprawę 
p. t. „Ułani polscy pod Hohenlinden na tle 
działań legjonu polskiego (3.XII 1800"). Au- 
tor po raz pierwszy przedstawia wyczerpu 
jąco akcję legjonu polskiego, wchodzącego 
w skład dywizji gen. Decaena. 

W działe Miscellaneów mjr. Antoni Hnił- 
ko, wyjaśnia kwestję autorstwa pamiętnika 
Łosia, 0 onego drukiem w 1858 r. przez 
Żegotę Paulego. 

Andrzej Wojtkowski ogłasza materjały, 
dotyczące wyprawy Łysobickiej, zawierające 
ciekawe informacje o odwołaniu gen. Jan- 
kowskiego przez Skrzyneckiego od Pragi po 
bitwie pod Budziskami. 

Dział artykułów dyskusyjnych zawiera 
artykuł mjr. dr. Wacława Lipińskiego „Kilka 
uwag nad dziejami wojskowości polskiej do 
w. XVI“ 

„Dziat recenzyj zawiera licžne sprawozda 
nia z najnowszych dzieł historycznych. 

Kończy zeszyt dział kroniki. 

ВБЕСЕЯРДЛЗНОНЕТУ МЕСИ ОЕОНОТ КЕУЕЧИТГНРЕТОЛЕЛЫВОИИУ ТТ РИЬЕ ОИ 

Również surowo jest zakazany al- 
kohol, oprócz piwa i wina, bez któ- 
rego żaden francuz obejść się nie 
może. Wina murzyn nie pije, bo mu 
to islam zabrania, zaś mocne trunki 
upijają czarnych momentalnie i robią 
z nich bezbronne istoty. Stąd katego- 
ryczny zakaz. 

Ulokowałem się w Dakarze w ho- 
telu Majestic, jako w najlepszym, jaki 
istnieje pod słońcem. Spotkał mnie 
czarny jak beban murzyn, uśmiech- 
nięty od ucha do ucha. „Czy dobrze 
SIĘ u was mieszka" zapytałem, na co 
Mamad'u, bo tak się nazywał mój słu- 
gus, oświadczył z godnością, że to 
jest najlepszy hotel w Dakarze. Wie- 
czorem już miałem batalję z karalu- 
chami. Biegały po pokoju, „jak u sie- 
bie w domu*, mnie uważając za intru- 
za nieproszonego. Szczęśliwie innych 
insektów nie było. 

Nazajutrz rano trochę po szóstej + R M OK ЯТ wpadło bez pukania do mego numeru 
już dwuch murzynów. Przynieśli ka- 
wę i bułki. Po chwili Mamad'u z mi- 
ną tryumfującą pokkzywał mi moje 
buciki. Były ku mojemu przerażeniu 
pomalowane na czerwono. Mamad'u 

stał uśmiechnięty, dumny ze swego 
arcydzieła. A. Brochocki. 
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Konkurs projektów pomnika A. Mickiewicza 
został rozstrzygnięty 

JURY WYRÓŻNIŁO PRACĘ HENRYKA KUNY 
Sprawa budowy pomnika Adama 

Mickiewicza w Wilnie ciągnie się już 
długi szereg lat. 

Przed trzema laty przygotowania 
zaszły o tyle daleko, że ogłoszony 
został konkurs na projekt pomnika. 
Jak wiemy zakończył się on tem, że 
z liczby kilkudziesięciu żaden z mode- 
li nie został przyjęty i postanowiono 
zwrócić się do kilku wybitniejszych 
rzeżbiarzy z prośbą o opracowanie 
projektu. 

W dn. 6 i 7 b. m. specjalna komi- 
sja rzeczoznawców pod przewodnic- 
twem dyr. dep. sztuki prof. Władysła- 
wa Skoczylasa w składzie: przedsta- 
wiciel zarządu głównego komitetu bu- 
dowy pomnika gen. L. Zeligowski, 
przedstawiciel miasta prezydent J. Fo- 
lejewski, członkowie komisji prof. St. 
Szyszko-Bohusz, prof. Marjan Lale- 
wicz, prof. T. Breyer, prof. J. Szczep- 
kowski, prof. J. Kłos, prof. Slendziń- 
ski, konserwator dr. Lorentz jako se- 
kretarz, zapoznała się z nadesłanemi 

projektami, wykonanemi przez pp. 
Ksawerego Dunikowskiego, Henryka 
Kunę, Antoniego Madeyskiego, Tade- 
usza Tołwińskiego, Czesława Przybyl- 
skiego. 

Modele gipsowe projektów i szki- 
ce rysunkowe są zgrupowane na czas 
trwania komisji w wielkiej sali pałacu 
Reprezentacyjnego. 

Po gruntownem zapoznaniu się z 
modelami i przedyskutowaniu ich war- 
tości artystycznych komisja uchwaliła 
wyróźnić projekt, wykonany przez 
artystę-rzeźbiarza Henryka Kunę. 

Niestety na tem kończą się nasze 
informacje. Ze względów formalnych 
modele są jeszcze do oglądania dla 
wszystkich, nie udało nam się też u- 
zyskać zezwolenia na sfotografowanie 
bodaj wyróżnionego modelu. Jakoby 
wszystkie modele mają być umie- 
szczone na wystawie, na razie jednak, 
powtarzamy, oglądać je mogą tylko 
członkowie komisji. 

Zatarg graniczny polsko-litewski trwa 
LITWINI WZMOCNILI STRAŻ NA ZAJĘTYM ODCINKU. 

Pisaliśmy już o tem, że wieczo- 
rem w dniu 3 b. m. straże litewskie 
usunęły wiechy na zachodnim brzegu 
jeziora Dukszty, pow. święciańskiego 
w ten sposób, że znaczna część tego 
jeziora znalazła się po stronie litewskiej. 

Konferencja graniczna przedstawi- 
cieli władz polskich i litewskich nie 
dała pozytywnych wyników, a następ- 
na, wyznaczona na dzień wczorajszy, 
nie odbyła się wcale. 

Jednocześnie z tem dowiadujemy 
się, że Litwini wzmocnili ostatnio stra- 
że na tym odcinku, sprowadzając 
kompanję wojska z karabinami ma- 
szynowemi. 

Na miejsce ma przybyć specjalna 
komisja ministerjalna z Warszawy dla 
zapoznania się z sytuacją wytwo- 
rzoną przez prowokacyjne wystąpienie 
Litwinów. 

Osada Lachowicze awansowana 
do godności miasta 

W myśl rozporządzenia Rady Mi- 
nistrów osada Lachowicze, wchodzą- 
ca w skład gm. wiejskiej Lachowicze 
w pow. baranowickim wyłączona 
została z dotychczasowego związku 

gminnego i zaliczona w poczet miast. 
Osiedle Mała Łotwa wraz ze stacją 

kolejową Wiedźma, wchodzące w skład 
gminy wiejskiej Lachowicze włączone 
zostały do m. Lachowicze. 
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CZWARTE 
pziś Q 
Weroniki 

jutro 
Amalji 

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEO 
ROLOGICZNEGO U.S.B. W WILNIE 

Z dnia 8 lipca 1931 r. 
Ciśnienie średnie 754 
Temperatura średnia --22 
Temperatura najwyższa +-31 
Temperatura najniższa --18 
Opad w mm. 5,6 

Wiatr: południowo-wschodni 

Tendencja: spadek potem (wizrost. 

Uwagi: półpochmurno, po południu burza 
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— Osobiste. Nie mając możności złożenia 
pożegnalnych wizyt z powodu nagłego wy- 
jazdu do nowego miejsca służby, żegnam tą 
drogą wszystkich P.P. oficerów garnizonu 
wileńskiego, oraz wszystkich znajomych i 
przyjaciół. Równocześnie składam na rzecz 
powodzian wileńskich kwotę 10 zł. (dzie- 
sięć zł.). Komendant Placu Wilno podpuł- 
kowniko Jażdżyński 

MIEJSKA 
— Umowa z „Arbonem* jeszcze nie 

podpisana. W dniu wczorajszym miała być 
podpisana umowa Magistratu z firmą „Arbon“, 
W tym celu też przyjechał do Wilna przed- 
stawiciel „Arbonu* inż. Kuncewicz. Mimo 
wszystko umowa ta nie została wczoraj pod- 
pisana. 

— Lustracja dorożek  seamochodowych. 
Lustracja dorożek samochodowych wyzna: 
czona na pierwsze dni b. m., a odroczona z 
racji strejku została znów wyznaczona fi 
odbędzie się w dniach 22, 23, 25 i 27 b. m. 
na placu Łukiskim. 

— Drugi sezon kołonij letnich w Leonisz 
kach.” Dzieci wyznaczone na drugi sezon ko- 
lonji letniej w Leoniszkach winny się zgło” 
sić w poniedziałek, dnia 13 lipca o godzinie 
9 rano na dziedziniec Magistratu dla doko- 
nania ostatecznego spisu wyjeżdżających. 

Dzieci, które się nie zgłoszą w powyż- 
szym terminie tracą prawło wyjazdu. 

AKADEMICKA 
— Zapisy do akademickiego obozu P. W. 

Ostatni termin zapisów do akademickiego 
obozu P. W. upływa dnia 10 b. m. o godz. 
10-ej rano. 

Zgłosić się do Komendy P W. ul. Do- 
minikańska 13 od godziny 9 do 14. 

Jednocześnie zawiadamia się, że kandy- 
datów do obozu, wobec zmiany terminu wy 
jazdu, zbiórka odbędzie się dnia 10 b. m. o 
godz. 10 rano w tut. Komendzie. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 
„— Kontrola uprawnień bezrobotnych. W 

związku ze stosunkowo poważną liczbą bez 
robotnych, pobierających zasiłki, oraz wyni- 
kami kontroli doraźnych na terenie innych 
zarządów obwodowych, które stwierdziły 
duży odsetek korzystających  nieprawnie 4 
zasiłków, bądź to z powodów zatrudnienia, 
ze względu na posiłkowanie się niezgodnemi 
ze stanem faktycznym  zaświadczeniami z 

  

Żniwiarki szwedzkie 
„VIKING 

na dobrycb warunkach poleca 

CENTRALA SPÓŁDZIELNI 
ROLNICZO - HANDLOWYCH 

Wilno, ul. Mickiewicza 19, 
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pracy, Zarząd Obwodowy Funduszu  Bez- 
robocia, przeprowadzi w najbliższych dniach 
w mieście Wilnie j niektórych innych miej- 
scowościach na terenie działalności Z.O.F.B. 
w Wilnie kontrolę doraźną uprawnień bez- 
robotnych do korzystania z zasiłków  Fun- 
duszu Bezrobocia. Osoby, którym zostanie 
dowiedzione nieprawne pobieranie zasiłków, 
względnie wystawianie fałszywych šwia- 
dectw o pracy, uprawiniających do pobiera- 
nia zasiłków z Funduszu Bezrobocia, pociąg 
nięci będą niezwłocznie do odpowiedzialno 
ści sądowej. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Zjazd maturzystów _ święciańskich. 

Dnia 12 lipca r. b. w gimnazjum im. Józe- 
fa Piłsudskiego w Święcianach odbędzie się 
pierwszy zjazd koleżeński maturzystów! z lat 
1926 i 1927, o czem zawiadamia swych 
profesorów, kolegów i osoby zainteresowane 
Miejscowy Komitet Organizacyjny. 

SPORTOWA 
— Kurs nauki pływania. Okr. Ośrodek 

W. F. Wilno, komunikuje, że z dniem 13 
lipca b. r. uruchamia komplety elementarnej 
nauki pływania dla niestowarzyszonych — 
metodą „Wiznera“ na basennie 3 pac-u. 

Opłata za kurs 2-tygodniowy wynosi 5 
zł. od osoby. 

Zajęcia prowadzić będą absolwenci kur- 
su trenerskiego w Warszawie p.p. Kukliński i 
stankiewicz. 

Zapisy przyjmuje kancel. Ork. Ośrodka 
W. F. (Ludwisarska 4 — 1 codziennie do 
godz 15-ej. 

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

8 min. 15 wiecz. po raz trzeci doskonała, 
arcyzabawna, wywołująca huragany śmie- 
chu krotochwila M. Hennequina p. t. „Szu- 
kam dziecka” w pierwszorzędnej obsadzie z 
Kamińską, Sawicką, Balcerzakiem i Wyrwi- 
czem na czele. 

— Teatr Letni w ogrodzie po-Bernar- 
dyńskim. Jeszcze tylko parę dni niezmiernie 
ciekawa sztuka Vicki Baum „Ludzie w hote- 
lu', będąca ostatnią nowością stolicy. Cie- 
kawe, dramatyczne sytuacje, oraz Świetna 
gra artystów z Eichlerówną, Niwińską, Ry- 
chłowską, Ciecierskim, Jaśkiewiczem i Krecz 
marem na czele — trzymają widza w ciąg- 
łem napięciu. Reżyserował R. Wasiłewski. 

— jutrzejszy koncert w ogrodzie po-Ber 
nardyńskim. Jutro w piątek, dnia 10 b. m. 
o godz. 8 min. 30 wiecz. odbędzie się w 
ogrodzie po-Bernardyńskim koncert orkiestry 
13 pułku ułanów wileńskich z udziałem ar- 
tystów Teatrów Miejskich. 

— Koncert symfoniczny. We czwartek 
dna 9 lipca r. b. o godz. 8 min. 30 wieczo- 
rem odbędzie się koncert symfoniczny  Wi- 
ieńskiej Orkiestry Symfonicznej w Parku 
Sportowym im. gen. Żeligowskiego. Dyry- 
guje p. Władysław Szczepański. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Kino Miejskie — Wróg kobiet. 
Heljos — Upior w operze 
Lux — Car Iwan Grozny 

Hollywood —Kaprys Madame Pompadour 

Casino — Serce i sport. 
Stylowy — Na zachód od Zanzibaru 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Samobójstwo pensjonarki 

Marja Jodkiewiczówna  17-letnia  uczenica 
8 klasy, zamieszkała obecnie w maj. Pon- 
czany, gm. Drujskiej pod wpływem nieporo- 
zumień rodzinnych usiłowała pozbawić się 
życła strzelając do siebie z rewolweru. Ku- 
la iła płuco. 

Dochodzeniem ustalono, że desperatka 
wzięła rewolwer swego ojca. 

— Gdzie jest Jurewiczówna. Z niezam- 
kniętego mieszkania Władysławy Butkiewi- 
czówny (Trwała 50) w dniu 24 ub. m. skra- 
dziono półbuciki damskie wartości 25 zł. 
Właścicielka bucików zameldowała, że kra- 
dzież tę popełniła Wanda Jurewiczówna ze 

Z SĄDÓW 
ECHA ZAJŚCIA W GABINECIE 

REKTORA 

Sędzia Sądu Grodzkiego p. Dow- 
giałło rozpoznał sprawę, powstałą na 
tle incydentu, jaki miał miejsce w ga- 
binecie b. rektora U.S.B. ks. prof. Fal- 
kowskiego. 

Meritum sprawy znane jest naszym 
czytelnikom, podajemy je więc dla 
przypomnienia, tylko w skróceniu. 

Do rektora zgłosili się delegaci ży- 
dowskiego stow. akademickiego „Wza 
jemna Pomoc* w sprawie podziału 
funduszów pczelnianych. Interwencja 
zakończyła się wyproszeniem delega- 
tów z gabinetu, ze względu na ich 
nietaktowne zachowanje się. 

Pociągnęło to szereg protestów a 
m. in. pismo protestacyjne Centrali 
żydowskich stowarzyszeń akademic- 
kich w Warszawie, podpisane przez 
L. Nisenzohna i J. Buksbauma. 

Trešcią tego pisma poczut się dot- 
knięty Rektorat i sprawa oparła się o 
Sąd. 

Na rozprawie obrona złożyła wnio- 
sek o wyłączenie ze składu  sekreta- 
rza, apl. Latwisa, który jak wiadomo, 
jest intendentem Uniwersytetu. Sąd od- 
rzucił ten wniosek, niewidząc dosta- 
tecznych podstaw. 

Oskarżeni nie przybyli na rozpra- 
wę, nie wystąpił też nikt w charak- 
terze oskarżyciela prywatnego, pozo- 
stawiając ten trud przedstawicielowi 
Urzędu Prokuratorskiego p. podpro- 
kuratorowi Achmatowiczowi. 

Obrona (mec. Czernichow i Smilg) 
domaga się zmiany kwalifikacji praw- 
nej czynu, twierdząc, žė nie może tu 
mieć zastosowanie artykuł, mówiący o 
nieposzanowaniu władzy, gdyż, w naj 
gorszym razie, można mówić tylko o 
obrazie osoby urzędowej (Rektora). 

Mec. Czernichow domaga się prze- 
prowadzenia dowodu prawdy i zbada- 
nia świadków. 

Sąd,na wniosek prokuratora uchy- 
lił tę prośbę. 

Następuje odczytanie zeznań oskar- 
żonych, którzy nie przyznają się do 
winy, oraz zapoznawanie się z dowo- 
dami rzeczowemi. | 

Przewód sądowy zamknięty. Pro- 
kurator domaga się ukarania oskarżo- 
nych, udowadniając ich winę przez 
podkreślenie niestosownego zachowa- 
nia się, wyrażająccego przez użycie 
zwrotów: „niesprawiedliwy podział”, 
„nietakt rektora*, oraz „młodzież ży- 
dowska nie ustraszy się i będzie wal- 
czyła o swoje prawa”. 

Obrona twierdziła, że zajście w 
gabinecie u Rektora ks. prof. Falkow- 
skiego, -musiało zabołeć wszystkich 
akademików żydowskich, przeto protłe 
sty są w tym wypadku, zjawiskiem 
zupełnie normalnem, a zwrotu, mówią- 
cego o tem, że młodzież żydowską 

nie będzie walczyła o swe prawa, 
można traktować jako obrazę. 

Sąd uznał obu oskarżonych winny- 
mi i wyniósł wyrok skazujący ich na 
50 zł. grzywny każdego z zamianą na 
dwa tygodnie aresztu. 

Oskarżeni będą apelować. 

     

  

   
ciężarnych 

Tragiczny wypadek 

KLINIKA POŁOŻNICZO - GINEKOLOGICZNA U. S. B. 
(Bogusławska 3) 

z powodu remontu z dniem 11 lipca br. wstrzymuje przyjmowanie chorych, 

Ponowne otwarcie kliniki nastąpi w połowie września b. r. 

  

cukiey 
krzeji ludzi 

Marmelady, konfi- 
tury, dżemy, soki, 
kompoty — to pod- 

stawa oszczędności 

gospodarstwa 
domowego. 

SEZON W PEŁNI: 

Tanie książki 
Z przepisami 
w każdej księgarni 

    

  

      

Ciężka wina 
Często zapomina się o rzeczach ważnych 

dlatego, że tyle jest małych do załatwienia. 
Rozmienia się człowiek na drobną monetę. 
Wypehiają mu czas, prace i zajęcia różne, 
obowiązki domowe i rodzinne, pojmowane 
nieraz tak dziwnie opacznie. 

— Masz, żono kochana j macie dzieci 
najdroższe, dobre jedzenie i picie, tyle, a 
tyle ubrań, tyle par bucików'i kapeluszy, ty- 
le biletów do kin i do teatrów, tyle upo-- 
minków rocznie, wyjazdów letnich, a nie- 
raz i zimowych, macie wszystko, co zdo- 
bywam dla was ciężką pracą. Jestem w po- 
rządku, szegoż moglibyście żądać jeszcze? 
— myśli przeciętny ojciec rodziny. 

I — wydaje wszystko, co zarabia na te 
„papu““, kapelusze, fatałaszki, przyjemnost- 
ki, przyjęcia i t. p. I uwaža, že jest w po- 
rządku. 

A tymczasem myli się gorzko i w pe- 
wien przykry dzień, który nadejdzie, bo 
musi nadejść — odpokutuje swoją pomyłkę. 
Przyjdzie starość do, niego, pochylona i sła- 
ba, będzie szukać oparcia dia siebie: „Coś 
uczynił dla mnie, zapyta, dla spokoju i nie- 
załeżności mojej? Gdzież mi się teraz tułać 
„przyjdzie? 

I przyjdą dzieci dorosłe i powiedzą: „Oj- 
cze! dobrze, wychowałeś nas, przyzwyczai- 
łeś do dobrego, a na początek życia samo- 
dzielnego nic nam nie dasz? Z pustemi rę- 
koma dziś trudno w życiu”. 

Wtenczas zapyta jego własna 
„dlaczego nie ubezpieczyłeś mnie 
ubezpieczeniową P.K.O.?* dzieci zaś po- 
wiedzą: „dlaczego nie mamy na początek 
życia książeczek oszczędnościowych P.K.O., 
z uzbieranym dawniej kapitalikiem*. 

Opuścisz ojcze beznadziejnie głowę w 
poczuciu ciężkiej winy, lecz nic nie będziesz 
mógł poradzić. 

Więc pamiętaj, że klient P.K.O., to prze- 
zorny człowiek i przewidujący obywatel kra- 
ju. On się starości nie boi. Sobie czyniąc do- 
brze, popiera jednocześnie wielką akcję spo- 
łeczną P.K.O., gdyż za jej pośrednictwem 
przyczynia się do zasilenia kapitału całego 
życia gospodarczego kraju. 

UL 
CZYŚ SPEŁNIŁ SWÓJ OBO 
WOBEC WSPÓŁOBYWATELI DO- 
TKNIĘTYCH KLĘSKĄ POWODZI? 

) Konto P.K.O. nr. 82100 

starość: 
polisą 

  

   
i rodzących. 

na ul. Legjonowej 
ŻOŁNIERZ ZABITY PODCZAS PRACY 

Nie zdążyli jeszcze mieszkańcy ul. Legjonowej ochłonąć od okro 
wrażenia, wywołanego żonobójstwem (o czem podawaliśmy we wczora 

równie tragiczny wypadek, 
ołnierzy przystąpiła do przewożenia drzewa wąz- 
tapą a Zakretem. 

Jedna z wagonetek, rozpędzona przez żołnierzy, 
że w obawie przed katastrofą zaczęto hamować. Na ni 
mówiły posłuszeństwa i na zbiegu ul: 
przewróciła się. Prowadzący ją Żołnierz, 

numerze) a już zaszedł now 
O godz. 7 rano grupa 

kotorówką, pomiędzy «liczą 

szczęśliwie, 
na miejscu. 

nego 
szym 

nabrała takiej szybkości 
eszczęście hamulce od- 

Legjonowej I Dobrej Redy wagonetka 
saper Plotr Karpiński wypadł tak nie- 

że uderzając się głową o żelazny słup sygnałowy ponióśł śmierć 

Władze wojskowe prowadzą dochodzenie. 

- Strajk robotników 
Г 

przy budowie linji 
Druja—Woropajewo 

W dniu wczorajszym zastrajkowała grupa 150 robotników, "zatrudnionych przy ro- 
botach ziemnych nowobudującej się linji kolejowej Druja—Woropajewo. 

Strajk ma podłoże ekonomiczne. 

wsi Smilince, pow Wileńsko-Trockiego. Po 
licja poszukuje Jurewiczównę. 1 

Požar 
nia. Onegdaj o godzinie 2-giej w nocy we 

wsi Stańczyki, gminy Darewskiej, wybuchł 
pożar, który strawił doszczętnie stodołę 
wraz z paszą i narzędziami rolniczemi na 
szkodę mieszkańca  Bułata Wincentego. 
Wszczęte dochodzenie w sprawie wykrycia 
przyczyny pożaru wskazuje wyraźnie, iż po 
żar powstał wskutek złośliwego i zbrodni- 
czego lenia. W czasie akcji ratunkowej 
dotkliwie został poparzony Kamko Wincen- 
ty, mieszkaniec wsi Stańczyki. 

— Zwłoki oflary katastro- 
fy w noc awięto-Jańską wyrzuciła wo- 
da na brzeg WIiji. Wszyscy Fama 
jeszcze okropny wypadek, jaki mi: 
miejsce podczas uroczystości Święto- 
JaAskich na Wiiji. 

Jedna z łodzi wpadła wówczas po- 
między kadłuby dwóch związanych ze 
sobą statków I wywróciła się. 

Pasażerowie łodzi zaczęli tonąć. 
Akcja ratownicza utrudniona с!етпо- 
ściami i zamięszaniem panującem na 
tym odcinku rzeki okazała się spóźnio- 
ną o tyle, że jedna z niewiast znajdu- 
po się w łodzi Jadwiga Urbanowi- 
czówna utonęła. 

Zwłoki jej odnaleziono dopiero 
wczoraj. z je fale Wiiji na 
brzeg w gminie rudomińskiej. 

— Kradzieże z włamaniem. W: nocy z 6 
na 7 b. m. przy ul. Podgórnej 4, nieznani 
sprawcy włamali się do pralni Józefa Nelki- 

wskutek podpale-' 

na, skąd skradli bieiznę męską i damską, 
wartości 400 zł. 

Również, fiieznani sprawcy zapom 
otwarcia okna dostali się do kasia Stać 
nisława Wojciechowskiego przy ul. Piłsud- 
skiego 29, skąd skradli gramofon, 40 płyt, 
torebką damską, portfej skórzany z zawarto- 
ścią 140 zł. oraz szereg drobnych rzeczy na 
łączną sumę 900 zł. 

— Nieletni złodzieje. Antoni Mickiewicz 
(Benedyktyńska 6) zameldował o systema- 
tycznej kradzieży z niezamkniętego mieszka- 
nia bucików, oraz narzędzi szewckich warto 
ści 95 zł. Policja ustaliła, że kradzieży tej 
dokonywali nieletni Edward i Franciszek Ku- 
Klejnowicze (Benedyktyńska 6). Klejnoto- 
wiczów narazie nie zatrzymano, ani skradzio 
nych przedmiotów nie odna'eziono. 

— Zamach samobójczy. Nowicka Jadwi- 
ga (Pańska 12) wypiła w celach samobój- 
czych esencji octowej. Po udzieleniu pomo- 
cy Pogotowie odwiozło desperatkę do szpi- 
tala Sawicz, gdzie Nowicka zmarła, nie od- 
zyskując przytomności. 

— Kradzież w składzie kole- 
wym. Ze składu kolejowego w M 
nie, Leon Kužmienko skradł kilka skrzyń 
gwoździ. 

Przy cierpieniach serca i ieniu 
naczyń, skłonności do udaru i ataków apo- 
plektycznych, naturalna woda gorzka „Ea 
ciszka-]Józeia* zapewnia łagodne wypróż- 
nienie bez nadwyrężania się. Żądać w apte- 
kach 4045.—0
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Z działalnościzwiązku Zamachy w dawnej RoSji — uisskie "ROBIE GEć o Powóe śneciu w loci wieki ака 2 AKICH - Stražy Požarnych Woj. PNADYRADĄ TASEA SALA MIEJSKA „WRÓG KOBIET W roli głównej: Harold Lioyd. 

Wileńskiego P УР * A + Ostrobramika 5 Kasa czynna od godz. 5 m. 30. Początek seansów cd godz. 6-ej w. Nastepuy program: „Karjera Chapiina“. 
Rosyjskiego prezydenta ministrów Autorka pamiętników jeszcze w - 

W lokalu Związku Str. Poż., przy 
ul. Makowej Nr. 5 odbyło się posie- 
dzenie Zarządu Związku. 

Na zebraniu, któremu przewodni- 
czył Prezes Zarządu p. M. Bohdano- 
wicz, wybrano 1-szyni Vice-Prezesem 

p. M. Parijanowicza — Vice Prezesa 
Sądu okręgowego, długoletniego dzia- 
łacza na niwie pożarniczej ziemi Miń- 
skiej i Woj. Nowogródzkiego. 

Członka Zarządu Woj. Kmdt. P. 
P. Insp. p. W. Ludwikowskiego upo- 
ważniono do przeprowadzania w imie- 
niu Zarządu Związku, lustracji Straży, 
ich sprawności alarmowej i bojowej. 

Sprawozdanie złożone przez. ln- 
spektora St. Szuberta wykazywało 
znaczniejsze ożywienie działalności 
Straży. Pożarnych na terenie powia- 
tow. Brasławskiego i >więciańskiego, 
oraz zapoczątkowanie metodycznych 
prac w tym kierunku na terenie pow. 
Postawskiego i Oszmiańskiego na któ- 

"rych od czerwca r. b. stałych instruk- 
" forów zainstalowano. 

Specjalną opieką postanowiono oto- 
czyć w najbliższym czasie obronę 
przeciwpożarową w powiecie Dziśnień- 
skim, która dzięki poparciu miejsco- 

'. wego Starosty p. Jankowskiego i Wy- 
działu Pow. ma znaczne możności 
szybkiego rozwoju, oraz w pow. Wil.- 
Trockim, na którym obrona przeciw- 
pożarowa pomimo sporej liczby Stra- 

' ży Pożarnych, na niskim poziemie 
' się znajduje, z powodu niedostatecz- 

nego poparcia wysiłków zrzeszonego 
strażactwa. 

„Pracę inspekcyjno - wyszkoleniową 
na pow. Mołodeczańskim i Wilejskim 
postanowiono rozpocząć po uzyska- 
niu na ten cel funduszy ze strony za- 

'flmteresowanych Wydz. Pow. ograni- 
"zając się do tego: czasu tylko do 

prac korporacyjno-propagandowych i 
zabiegów w kieiunku uzyskania dla 

| tamt. Straży subwencji ze strony P. 
"Z. U. W. 

- RADJO WILEŃSKiE 
|» | CZWARTEK, DNIA 9 LIPCA 

022 ( 11.58: Czas, 
12.05: Muzyka operetkowa i lekka (pły 

eż 

  

ty). 
13.10: Komunikat meteorologiczny : z 

„Warszawy. 
sda Program dzienny. 
1   : Komunikat dla żeglugi z Warszaw, 
16.50: „Bogactwo Karpat na tle ostatnich 

Бабай“ — odczyt ze Lwowa wygłosi dr. N. 
„ Nechaj. . ° 

- 17.40: Pieśni Schuberta (płyty). 
ъ 17.35: „Powieść o starożytnym Rzymie” 

|.  — odczyt wygłosi prof. Stefan Srebrny. Tr. 
.' na wszystkie polskie stacje. 

4 18.00: Koncert popołudniowy. 
L „19.00: „Skrzynka pocztowa Nr. 157“ — 

. listy radjosłuchaczy omówi Witoki Hulewicz 
dyrektor program. Wil. Radja. 

">. 19.20:  „Trynopol - Werki - Kalwarja — 
pogad. z cyklu „Znasz li ten kraj“ — wy- 
głosi dr. Stanisław Lorentz. 

19.35: Program na piątek i rozmaitości. 
19.50: Komunikaty z Warszawy. 
20.25: Muzyka lekka z Warszawy. 
21.30: Słuchowisko ze Lwowa. 
22.00: „Rzeczpospolita podchorąžacka“— 

feljeton z Warszawy wygłosi ]. Berson, 
22.15: Komunikaty z Warszawy. 
22.30: Koncert solisty z Warszawy. 
23.00: Muzyka taneczna z Warszawy. 

    

Piotra Arkadjewicza Stołypina, który 
został zamordowany w roku 1911 
przez Bagrowa w operze kijowskiej 
uważają w kołach rosyjskich za naj- 
znakomitszego męża stanu. Jego 050- 
ba dotychczas jest przedmiotem zain- 
teresowania historyków. Niemałą rolę 
odegrał on też w historji Polski, jako 
pogromca polskiego ruchu wyzwoleń- 
czego. 

W tych dniach wyszła w Paryżu 
książka córki P. A. Stołypina p. t. 
L'homme du dernier tzar, którą czyta 
się jako romans. Autorka: opisuje w 
książce swe wrażenia, jakie odniosła 
jako dziecko w przełomowych latach 
Rosji (wojna rosyjsko-japońska i pier- 
wsze zawieruchy rewolucyjne, kiedy 
Stołypin był gubernatorem w Sarato- 
wie), kiedy ojciec jej niemiłosiernie 
tłumił każdy objaw rewolucyjny i gnę- 
bił rewolucjonistów. 

ik I AU MU) 

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach i 
skłodsch sptecznych znanege 

środca od odcisków 

Prow. A. PAKA 
i 

JJ 

Gietda Warszawska 

Zdnia 8 lipca 1931 r. 

WALUTY I DEWIZY: 

Dolary 8,99 — 9.10 — 8,97 
Białogród 124,65 — 12496 — 12434 
Budapeszt 155.70 — 156.10 — '155.30 
Londyn 43,323 — 43,53 — 43,32 

Nowy York 9,92 — 8,94 — 8.90 
Nowy York kabel 8,925 — 8,945 — 8,905 
Paryż 34.98 — 35.07 — 34.09 
Praga 26.443 — 26.51 — 26,38 
Szwajcarja 173.24 — 173.67 — 172.81 
Wiedeń 125,45 — 125.16 — 125.14 
Włochy 46.74 — 46.86 — 46.62 
Berlin w obrotach prywatnych 211,85 

PAPIERY PROCENTOWE: 

4 proc. pożyczka inwestycyjna 85.25. 
*konwersyjna 46, 6 proc. dolarowa 75.50, 
10 proc. kolejowa 104, 8 proc. listy zastaw- 
ne BGK. i BR. obligacje BGK. 94, te same 
7 proc. 83.25, 8 proc. listy zastawne T.K. 
Przem. Pol, 60, 7 proc. ziemskie dolarawi 
Przem. Pol, 60, 7 proc. ziemskie dołarowia 
72.50, 4ż proc. ziemskie 50.50, 8 proc. war- 
skawskie 71.50 — 71, — 70.75 8 proc. Ło- 
dzi 66.75, 8 proc. Piotrkowa 62, 10 proc. Sie- 
dlec 73. 

  

< B 

AKCJE: 

Bank Handlowy 98, Bank Poslki 119.50 
Sole Potasowe 90, Chodorów 110, Cukier 
24.50 Węgiel 22,50 Modrzejów 5.75, Stara- 
chowice 9 

  

Memoriał w sprawie stanu gospodarcze- 
go i najważniejszych potrzeb ziem północno- 
avschodnich. Nakładem Izby Przemysłowo- 
Handlowej w Wilnie. 1931 r. str. 145. 

- METETEEET TTE WARCE GEPPETTO zd 
у _„Spółdzielczość iest organizacją ludzi 

w Chrześc 

  

° . JOHN HUNTER 

s JENNY—DETEKTYW 
| > Dwaj wysłańcy szajki napadli na 

я Travaina, ale kim był ten trzeci? Miss 
__ Brown twierdzi, że przemknął koło 
_ - niej jakiś młodzieniec, który to właś- 

_ nie uratował jej życie. 
Dla kogo działa i w czyjem imieniu? 
To on porwał koperte i zabrał ze 

__<obą. W jakim celu? 
(._ Carion wzruszył ramionami. 
'» — Nie mam pojęcia, sir. Ja po- 

- deirzewam, że była to przebrana dziew 
_ czyna nazwiskiem Trent. Ona urato- 

  

   
   

  

   $ 

  

0 wała sytuację, bo zatelefonowała do 

  

„słac oddział policji na miejsce wy- 
‚ padku. Przybyliśmy w ostatniej chwi- 

+ li, gdybyśmy się spóźnili o pięć mi- 
nut, nowy napad bandycki byłby nas 

|, uprzedził. To dziwna osoba, — cią- 
gnął dalej młody inspektor policji po 
namyśle: -- Niczego się od niej do- 
"wiedzieć nie można, bo jest zbyt 
mądra i sprytna, nie da się podejsć 
pytaniami. Śledziłem ją od dej chwili, 

, kiedy jeden z moich agentów zauwa- 
żył, że rozmawiała z Stantonem. Ale 

+ do niczego nie doszedłem... tylko ona 
 zorjentowała się, że jest Śledzona, 
wyśledziła mnie zkolei i teraz wie, 
że policja na nią ma oko. 

Uśmiechniął się i rozłożył ręce bez- 
radnie: R, 

—- Niema rady: ta niewiasta jest 
_* zbyt mądra. Nie wiem czego ona chce. 

- Ale pewien jestem, że przyjazd jej 
pozostaje w jakimś związku z poby- 

Zresztą 

   

ZY į 
i 3 

  

    
em bandytów w Londynie. 

  

Й 
Ё wyó.wca Stanisław Riackiewicz 

  

„haseł, ale twardej, codziennej 

Kapitały i drobne oszczędności, ulokowane 

ijiańskim Banku Spółdzielczym 
+ na Antokolu Nr. 28 w Wilnie 

° dają najwyższe oprocentowanie i gwarantowane 
Binku, oraz mieniem członków. 

Bank Antokoisk wdaje pożyczki w sumie od 150 do 1200 zł. i przyjmuje 
urezpieczenia grupowe dła P.K.O. bez badań lekarskich i przy wypłacal- 

nosct ubezpieczonych sum niezwłocznie. 

Kim on jest?- 

mnie w nocy, żeby natychmiast wy-, 

nie słów, lecz czynów, nie pustyci 
pracy“. 

są kapitałami własnemi 

ona sama nie tai tego. Może chciała 
przekupić Stantona? Ten człowiek 
gotów był sprzedać własnego ojca za 
dobre pieniądze. Ale obawiam się, 

że jego wiadomości nie były zbyt 
cenne dla nas... 

Dalszłe. słowa przerwał mu dzwo- 
nek. telefonu. 

Dyrektor policji podniósł de ucha 
słuchawkę i zakrywając jej otwór rę- 
ką, szepnął, spoglądając pytająco na 
inspektora: 

— Proszą pana do telefonu, 
pan podejdzie? 

Billy wziął słuchawkę 
„To miss Trent, sir. 

Szef wziął zapasową słuchawkę i 
słuchał melodyinego głosu Jenny: 

— Czy pan Carion? _ Ciesze się, że 
pan zdążył wczoraj na czas. Ale list 
Stantona do policji przypadkiem wpadł 
w moje ręce. Zawiera on jedna tylko 
nową dla mnie wiadomość, reszta to 
nic nłeznaczące drobiazgi. Wogóle 
cała ta historja z listem to blaga i 
głupota — nic więcej. Ale pan zdaje 
teraz sprawę z jak poważnym  wro- 
giem bedziecie musieli waczyć? Ci 
ludzie orjentują się doskonale i do- 
myślali się, że ten list, Który miał 
zaasekurować życie  Stantona, niż 
przedstawia dla nich żadniego niebez- 
pieczeństwa i dlatego  zaryzykowali 
i usunęli go ze swej dregi. 

— Jaką jest ta wiadomość 0 któ- 
rej pani wspomniała? —zapytai Billy. 

Usłyszał cichy, przyjemny śmiech. * 
— Wiedziałam, że pan o to za- 

Pyta, pan wie, że ja nie umiem utrzy- 
mywać tajemnicy. Powiem więc 0a- 

czy 

i szepnął: 

‚ 

"to coś bardzo poważnego 

"Teraz musimy sami ją odnaleźć. 

czasach dziecinnych przeżywała zgro- 
zę zamachu terrorystycznego. Jej 
ojciec, już jako minister, żył z swą 
rodziną w willi na Aptekarskiej Wys- 
pie w pobliżu Petersburga, W upalny 
dzień sierpniowy dzieci patrzyły z bal- 
konu pierwszego piętra, przypatrując 
się nadchodzącym gościom. Pogoda 
była wspaniała. Przed wilą zatrzyma- 
ła się elegancka kareta, z której wy- 
siedli żandarmi, pułkownik i trzej oii- 
cerowie; pułkowuik miał w ręce tekę. 
Stróż domu i generał Zamiatin, które- 
go przydzielono ministrowi, uważając 
przybyłych za osoby podejrzane, nie 
chcieli ich wpuścić do bramy. Nastą- 
piła gwałtowna sprzeczka. W tej chwili 
matka zawołała swe dzieci do poko- 
ju. Zaledwie dzieci opuściły balkon 
nastąpił straszliwy wybuch. Balkon, 
na którym pozostało jeszcze dwoje 
dzieci i wychowawczyni, runął, Żona 
Stołypina uciekała z domu. Po pew- 
nym czasie dzieci słyszały rozpaczli- 
wy głos matki i spokojną odpowiedź 
ojca. Ojciec jeszcze zapytał: Dzieci 
są zdrowe? Matka odpowiedziała: 
Tak, są. 

W ogrodzie leżeli ranni i zabici. 
Bomba urwała obie nogi przechodzą- 
cej właśnie obok dziewczynce. Gene- 
rał Zamjatin zabity został pierwszy. 
W chwili, kiedy zamachowiec rzucał 
bombę, generał zasłonił swym ciałem 
wejście do gabinetu Stołypina. Ofiarą 
zamachu padło 36 osób. Starszy brat 
i siostra autorki zostali ranieni i po 
dłuższym czasie powrócili do zdrowia. 

Życie Stołypina zakończone zosta- 
łowe wrześniu 1911 roku. W drugim 
duiu pobytu carskiej rodziny w Kijo- 
wie w teatrze miejskim  przedstawia- 
no operę Korsakowa p. t. „Car Sal- 
tan*. Na przedstawieniu był również 
Stołypin. Siedział on w pierwszym 
rzędzie. W czasie pauzy oparł się o 
balustradę orkiestry. Nagle w tylnej 
części sali zbliżył się do niego mło- 
dy człowiek i niespodziewanie wy- 
strzelił dwukrotnie z rewolweru. Był 
to rewolucjonista Bagrow. Stołypin 
został ciężko ranny i stracił przytom- 
ność. Umarł dopiero za pięć dni po. 
zamachuu po ciężkich cierpieniach. 
Kule przebiły mu płuca i utkwiły w 
wątrobie. Szczęśliwie wyszedł z za- 
mieszania drugi człowiek, który: w 
czasie zamachu został ranny. « Był to 
Czech Berger, dyrygent opery kijow- 
skiej. Kula przebiła mu nogę, ale 
wkrótce powrócił do zdrowia. Car ob: 
darował go na drugi dzień kwotą 
10.000 rb. Po śmierci Stołypina otwarto 
jego testament, w którym odczytano 
„Chcę być pogrzebany tam, gdzie 
zostanę zamordowany*. Stosując się 
do tego życzenia, pogrzebano go w 
Kijowie w klasztorze. Za rok odbyła 
się w Kijowie uroczystość odstonię- 
cia pomnika Stołypina. Na granitowej 
podstawie pomnika wyryto słowa Sto- 
łypina, jakie wypowiedział na posie- 
dzeniu dumy: „Dla nas konieczne są 
wielkie wstrząsy, potrzebnjemy Wiel- 
kiej Rosji*. Pomnik znajdował się 
przed ratuszem kijowskim. Tak, jak 
inne pomniki, w czasie rewolucji zo- 
stał usunięty. 

Rady gospodarcze 
Białym materjałom wełnianym, gdy po- 

żółkną, przywraca się białość, gotując je w 
iwinniku potasu (dostać można w aptece, 
lub drogerji). 

Wlodą, w której się gotował ryż, albo 
makaron, można krochmalić doskonale roz- 
maite delikatne materje, Doskonałym kroch 
malem jest także guma arabska, oraz łyżka 
wody boraksowej, rozpuszczone razem w 
kwarcie wody. З 

Przy płukaniu firanek jeśli dodamy tro- 
chę mieka do wody, będą wyglą jak 
nowe po prasowaniu. 

nu o co chodzi. List jest zaadreso- 
wany do pańskiego szefa, czytam od- 
powiedni ustęp: 

„Przygotowują wielką sprawę. 
Oni ograbili kasę w pociagu, żeby mieć 
pieniądze na tą wielką sprawę. Nie 
wiem, o co im chodzi, ale wiem, że 

i wielkie- 
go...” 

Jenny mówiła dalej: 

— To j1sne, prawda? A teraz do- 
widzenia, panie Carion. Jeżeli, przv- 
padkiem ktoś podsłuchuje nasżą roz- 
mowę — bo słyszę jakies podejrzane 
trzaskanie w drutach, — niech pan 
pożegna go ode :nnie. Może to wła- 
śnie szef pana? W takim razie proszę 
mu powiedzieć, że jestem wzruszona 
tem zainteresowaniem moją osobą. 

Billy powiesił słuchawkę a szet 
uśmiechnął się wesoło: 

— Zuch dziewczyna i ma głttwę na 
karku, — rzekł. — Jasna rdėcz, : #© 
"to ona wyratowała  Travaina i miss 
Brown. Ma pan rację, że nie warto 
śledzić ją. Nie dowiemy się od niej 
nic ponadto, co nam sama zechce po- 
wiedzieć. 

Milczał chwilę, pogrążony W roz- 
myślaniach. 

— Myślę, że Stanton miał rację. 

Niewątpliwie, że przygotowują oni 
jakiś poważny napad. Stanton był mo- 
że jedynym człowiekiem, któryby 
mógł nam dać jakąś nić a 

y- 

tuacja nasza jest niezwykle trudna. 
Jeśli nie uda się uniemożliwić im dal- 
sze kroki, krucho będzie z nami. „Nie 

4 — 

„zwłaszcza upałnej, jest 

„chciał wskazać jakiś Ki 
(pr 

  

Dźwiękowy 

Kino-Teatr 

„STYLOWY“ 
Wielka 36 

nowszy superfilm! 

  
D zi š! Kosztem olbrzymich sum zdobyliśmy naj- 

Ostatnia kreacja genjaliiego s.lon Chaneyvy'a < 

NA ZACHÓG @Ю ZANZIBARU 
Emocjonuj. dramat miłości i zemsty, W rolach głównych: Len Chaney i czarująco piękcz Imozgena 

Nad program: Cudowna niespodz. oźwięk.. arcysab. kom.:farsa Lody na gorąco 2 Sunchine i Sammy. 

  

  

Bio sgo AO 

CGJING 
> 3 40. tei. 15-41 

Jak odžywiač sie 
podczas lata? 

Natura daje nam wyraźne wskazówki w 
czem należy szukać nadewszystko- pożywie= 
nia w okresie upalnego lata, Oblitość jarzyn 
i owoców, o tej porze 'roku, stanowi wskaź- 
nik najlepszy w tym względzie. Bogactwo 
i urozmaicenie paszz na dastwiskach dla by 
dła mlekodajnego wpływa na podniesienie 
obfitości i pożywności mleka i przetworów 
mlecznych: masła sera, śmietany. Mamy tem 
samerm wskazany przez samą naturę gotowy 
jadłospis, z. którego czerpać się da z łat- 
wością. 

Najwłaściwszą djetą w porze letniej, 
odżywianie jarskie: 

jarzynami, sałatami, owocami, mlekiem i wo- 
dą z dodatkiem cukru i cytryny, czy soków 
owocowych. Kto jednak nie może, a przynaj- 
mniej wmawia sobie, że nie może obejść się 
bez mięsa, ma w lecie młody drób; kurczęta, 
nietłuste kaczki, a także ryby rzeczne, oczy 
wiście żywe—śniętych w lecie gotować, sma- 
żyć czy piec nie należy, ze względu na łat- 
we psucie się ich i wytwarzanie niebezpie- 
cznego rybiego jadu. Posiłki mięsne czy 
rybne, także jaja, zatem wszystkie pokarmy 
azotowe, mogą być jednak spożywane w 
porze upałów letnich conajwyżej raz dzien- 
nie. przy obiedzie, nigdy przy kolacji ani 
przy rannem Śniadaniu, «wszelkie posiłki poza 
obiadem składać się mogą z owocowych, ja- 
i owoców, zarówno surowych, jak i w kom- 
potach, wreszcie z pokarmów mącznych 
klusek i kasz, okraszonych masłem. 

Za napój woda, o ile można źródlana, a 
w braku dobrej, nadającej się do picia w su- 
rowym stanie, zakwaszona sokiem cytryno- 
wym i osłodzona cukrem, albo też tylko 
przegoiowana i ostndzona. Możliwie należy 
unikać podczas upałów wszelkich napojów 
wyskokowych, piwa, wódki a nawet wina, 
które nie tylko nie gaszą pragnienia, ale pod- 
noszą i tak spotągowane upałem ciśnienie 
krwi Najlepiej chłodzi i gasi pragnienie zim- 
na osłodzona herbata, także lemonjada lub 
oranžada, 

Naranne Śniadanie: herbata czy lekka 
kawa, mleko, pieczywo, masło, miód; na o- 
biad zupa jarzynowa bezmięsna, zabielona 
śmietana, jedno lekkie danie mięsne czy ry- 
bne, duży półmisek sałaty, kilka jarzyn do 
wyboru, zamiast wszelkich tłustych czy cięż- 
kich legumia. owoce we wszelkich postaciach 
surowe czy w kompotach, na podwieczorek 
znów owoce i kawałek chleba z masłem, 
na wieczerzę zsiadte mleko z kartoflami, da- 
nie jarzynowe, kto przywykł do gotowanej 
kolacji—kluseczki na mleku, kasze, omlety ze 
świeżą konfiturą, za napój lekką herbatę, pie 
czywo, masło i znów do poduszki trochę o- 
woców. Jadłospis bogaty i uroznaicony, nie- 
przeciąźający zołądka, nie draźniący kanału 
pokarmowego, a zatem jedynie odpowiedni na 
porę upalną, kiedy należy wogóle mniej ja- 
dać, a nadewszystko rzeczy lekkostrawne. 

  

0 Z iŚ$ Premjera! Nsjnowsza sensacja produkcji 193! r 

SERCE I SPORT * roli gł. przemiła para kochanków 
Nancy Carroli i Char es Rogers. 

Nad program Wszechświatowy dodatek džwiekowy „Foxa“. Początek seansów 
o godz. 4,6,8 i 10.15. W dnie świąt. og. 2-ej. 

CHEMIKALJA 

GEVAERT'A 
sq niezbędnym 
materjałe 
amatora, 
idąc z post 
czasu, 

tworów tec 
współczesnej. 

    

SPRZEDAŻ 

K. DĄB 

  

  

  

Dnia 7-VIl zgubiłem w ogrodzie cu- 
kierni Szirala lub na ul. Mickiewicza: 
czarny skórzany portfel z zawartością 
biletów wyzytowych, dwóch weksli po 
10 tysięcy złotych podpisanych przez 
Wiktora Giedroycia in blanco oraz 
weksli Miecznikowskiego Stanisława 
na łączną sumę 5 tysięcy złotych w 

sześciu odcinkach zaprotestowane. 
Powyższe weksle uniewaźniam. 

Ewentualnego znalażcę proszę o zwrot 
za wynagrodzeniem pod adresem 

Jagiellońska 3—5 m. 19. 

Wik!or Gledroyć. 

  

  

Fabryka i skład mebli 

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

Wlino, ui Tatarska 20, dom włarny, 
Istnieje od 1843. 

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

KONCERT SYMFONICZNY 
W dn. 8 lipca r. b. o godzinie 8.30 
odbędzie się Il koncert Wileńskiej 

Orkiestry Symfonicznej w Parku Spor- 

towym im. Gen. Żeligowskiego pod 

dyrekcją kapelmistrza Władysława 
Szczepańskiego. Inagaurucyjny I-szy 
koncert odbył się z niebywalem 

powodzeniem.       
Najkorzystniej : 
kupuje się dobre towary u GLOWIN- 
SKIEGO. Polecamy wełny, jedwabie, 
jedwabie sztuczne deseniowe, jedwabie 
bieliżaiane oraz jedwabie płaszczowe, 
markizety deseniowe i perkale. 

UWAGA — WILEŃSKA 27 

  

      
Trochę ałunu, rozpuszczonego w wodzie 

przywróci kolor zielony i czarny w materja- 
łach. Trochę octu w wodzie utrzymuje ko- 
lor czerwony. $ 

Mokre obuwie dobrze jest wypchać ga- 
zetami. Wyschnie prędko i nie straci formy. 

przebaczą nam tego. Ogłoszono już 
nagrodę 2.000 funtów sterlingów za 
złapanie wodza. Za kilka dni suma ta 
będzie podwojoną. Ale nie o to cho- 
dzi, że nagroda wymknie się nam z 
rąk, lecz o to, że może nam grozić dy- 
misja!.. 

Na tem skończyła się dnia 180 
rozmowa dyrektora policji z inspekto- 
rem. Billy wyszedł zaniepokojony i 
zamyślony. Teraz po śmierci Stantona, 
niewiadomo było, w jakim kierunku 
rozpocząć poszukiwania. 

STRASZNY MONEROSSEN 

Idąc ulicami miasta, pogrążony w 
swych myślach Billy, przypomniał so- 
bie, że przed kilku dniami został za- 

mordowany w podobny sposób jakiś 
człowiek, który przed śmiercią powie- 

dział dwa słowa: 

"— Cansas City... 
Nic więcej nie zdołano wydobyć Z 

nieprzytomnego człowieka. Może chciał 

on powiedzieć o sobie, że pochodzi. z 

Cansas City, ale to nie było prawdo- 
podobne. 3 ё у 

Zabity był znany w polieji, jako 

donosiciel, który nieraz już zdradził 
swych towarzyszy. | 

Zabito go tak samo, jak: Stantona 
kilku strzałami z zamkniętego auta. 

Być może, te dwa przedśmiertne sło- 

wa, odnosiły się do bandytów. Nie 

wiedząc kim był wódz szajki, ranny 
którym mia- 

zybyli zbrod- łoby być miejsce, skąd 
niarze do Anglji. 

Tak, naturalnie... Sansas City.. 

Brukarnia Wydawnictwa „Słowo* Zamkowa 2 

  

pe 
  

   SĄ   

    

     
   

  

    

   
   Załatwia na 

BARDZO dogod- 

Nekrologi, 
ogłoszenia,      

  

   

    

   

  

    

kiem nych warunkach 
re do | Bor НЕп 
„SŁOWA Stef. Grabowskiego 
wszystkich w Wiinie 

pism Garbarska 1, tel. 82 
   

Dlatego to Jenny Trent, która wie- 
działa o bandytach bez porównania 
więcej, niż Billy i całe Scofland Yard 
razem wzięte, zmieszała się, gdy Billy 
zapytał ją o to miasto! 

Być może „Trant* nie jest jej praw. 
dziwem nazwiskiem. Billy postanowił 
zasięgnąć informacyj w konsulacie 
amerykańskim. ) L 

Billy myślał w wielkiem skupieniu. 
Co należało przedsięwziąć, by radykal 
nie przeciąć dalszą akcję bandytów? 
Dppeszował już do dyrektora policji w 

Cansas City z prośbą o zakomuniko- 
wanie ścisłych informacyj, dotyczą- 

cych jenny Trent, a drugą taką samą 

depeszę wysłał do New-Yorku. Nara- 
zie nie było odpowiedzi.. 

Gdyby się okazało, że Jenny Trent 
jest nieznana w Ameryce, trzeba bę- 
dzie sprawdzić jej paszport i ustalić 
prawdziwe nazwisko tej tajemniczej 
osóbki. Można będzie jednocześnie po 

ciągnąć ją do odpowiedzialności za 
korzystanie z fałszywego nazwiska. 
ale ileż czasu będzie to wszystko trwa- 
ło!.. Ile czasu  zmarnowanego, 
niewiadomo, czy te dochodzenia rzucą 
jakie światło na zamiary szajki bandy- 
tów! 

Billy powrócił do Ścotland Yardu 
z nadzieją w sercu, że zastanie jakieś 
wiadomości z Ameryki. 

WR drzwiach gabinetu spotkał go 
zdenerwowany i wzburzony 'ajent. 
Dość było jednego spojrzenia, by od-- 
gadnąć, że stało się coś przykrego. 

— Co. się stalo? | 

— Straciłem z oczu miss Trent, sir 

— oznajmił agent tonem winowajcy. 

pyte nsiia 
skonalszyc 

zchnibi     De nabycia w składach 
przyborów fotograficznych. ‚ 
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Ceny zniżone 

  

   
43 f dowa prawniku, 

starsza osoba, 
doqrego  towatzystwa, 
znająca doskonale ' go- 
spodarstwa domowe 

ukuje possdy za- 
dzającej domem,    

pensjonatem.  lektorki, 
Jub jakiejkołwiek  pra- 
cy wymagającej * nie- 
ograniczonego zaufania 
Posiada poahlebne re- 
ferencje osób znanych 

  

w Polsce. Oferty do 
Adm.  „Słówa* pod 
H. K. 

Pozo nie- 
mieckiego;  angiel- 

skiego (teor. i prakt),: 
oraz muzyki (tortepjan) 

  

który; udziela nauczycielka 
ępem rutynowana z Warsza- 

dąży do w», liczne Świadectwa, 
Warunki —pczystęprie. 
Zgł. pod „Lingwistka— 

h pianistka*. 

z dłuższą praktyką ka- 
waler, kresawięc, znaw 
ca spraw  parcelacyj- 
nych i likwidacji ser-- 

  

rządu lub administra- 
cji majątkiem, względ- 
nie posady w instytu- 
cji, Zgłoszenia w adm. 
„Słowa* dla Agronoma. 

     
      

WYNAJĘCIE   

sadę? Musisz ukończyć 
kursy fachowo - kores- 
pondencyjne im. profe- 

LEKARZ: 
GREEIAENTONINKANS EA szawa Żurawia, 42. Kur- 

"TO sy wyuczeją listownie: 
DOKTOR „„ puhaltecji, rachunkowo= 

Wurnowicz Ści kupieckiej, kore- 
cheroby weneryczne spondencji handlowej, 

je | moczopłcicw e 
WIELKA 21 dlu, prawa, kaligcatji, 

tel, 921, od9—113-— Pisania ua maszynach, 
(7) W Z. P. 25 towaroznawstwa, — an- 

DOKTOR 
GR e; się Szyrwindt 

choroby . węńeryczne, 
skórne | moczopłciow e 
Wielka 19, od 2 do | 

7 8-—7 

    

  

— 

  

go, niemieckiego, piso- 
wni, gramatyki polskiej 

ekonomii, Pa m 
kończeniu sgzamin.' 
Żądajcie prospektów. | 

  

GABINET nna i oai” 
RACJONALNĘ) nowe i używane na 

  

  

  

KOSMETYKI raty. Kijowska 4—10 
LECZNICZEJ H.Abelow | 

WILNO, MICKIEWI. => — 
CA ims 18507 — 

  

U d kobiecą | 0777 ZW 
konserwn= rats 

rū je, Rr 178 «быдестоя 
mali, odświeża, msawa 
jej skazy i braki, Masaż 
twarzy i ciała (panie,/ regu 
Sztnczne opalanie cery) Gabinet 
Wypadanie włosów Kosmetyki 
łupież. Najnowsze zdo* eczniczej : 

bycze Sac racje- 7. Hryniewiczowe/. 
nalnej. „ul WIELKA NEJ 8 

SE A E "a Przyj.wg. 10-1i 4-7 
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ireguluje. Maguillaga. | 

  

  

Trent zręcznie wywijała się  śledzą- 
cym ją agentom, jak zmieniała taksisy 
i błądziła po korytarzu '/ podziemnej 
kolejki i wreszcie zdołała wymknąć się 

nieznacznie. { ka 
— Kiedy zrozumiałem 

nabrała — mówił ajent, — udałem 
się natychmiast do jej mieszkania, po- 
kazałem gospodyni swoją legitymację 
i dowiedziałem się o iokatorkę. Oka- 
zało się, że panienka zapłaciła za po- _ 
kój i wyjechała dziś rano, mówiąc, że 
już nie wróci... - 

A więc Jenny Trent zniknęła... 
zwalała śledzić siebie dopóty tylko; 
dopóki jej to nie przeszkadzało, a po- 

witutów, poszukuje za- - 

sora Sekułowiczn, War- | 

stenogratji, naaki han- - 

_ gielskiego, francuskie- | 

le przyciemnia heaną 

s 

. Ро- '. 

Chcesz otrzymač po ° 

‚ 

" 

Gedi6 | 

Billy bez zdziwienia i gniewu wy- | 
słuchał opowiadania o tem, jak Jenny — 

,że ena mnie — 

” 

tem zadrwiła Zz najlepszego  agėnta || 
Scotland Yardku i zniknęła bez śladu. , 

Zdumiewająca dziewczyna! Ale 
będzie musiała zapłacić za taki figiel! 
Billy zacisnął pięści z gniewem. Jeżeli 
ona znów wpadnie w jego, lub jego 

podwładnych ręce, aresztują ją i pod- 
dadzą ostrym badaniom. Trzeba wy- | 
jaśnić nareszcie rolę jej w tej. sprawie. 
„Ach, gdyby, można było w Anglji 
prowadzić badania systemem ‚ атегу- 
kańskim!* — westchnął Billy. Roz* . 

wiązanoby język nawet tej  upartej 
dziewczynie! : 

Na chwilę w oczach Billa mignęła 
smukła postać uroczej , dziewczyny i 
serce jego Ścisnęło się dziwnym śmut- 

0. CN.) 
kiem... 

 


