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PRENUMERATA miesięczna 

 pseudo- sensacje Stalina 
Dziwne rzeczy dzieją się z naszą 

wyrazicielką opinji publicznej, z pra- 

są polską. Chce ona koniecznie, na 

każdym kroku widzieć niebezpieczeń- 

stwo niemieckie, nie chce widzieć sto- 

kroć, tysiąckroć poważniejszego i dla 

" nas i dla całej Europy, niebezpieczeń- 

stwa bolszewickiego. Pismo chrześci- 

jańsko-demokratyczne wygłasza tezy, 

że współżycie Świata naszego i Świa- 

ta komuuistycznego jest owszem zu- 

pełnie możliwe, całkowicie ułatwione. 

Z każdej okoliczności korzysta się, 

aby opinję publiczną wprowadzić w 
błąd. Z powodu ostatniej mowy Sta- 

lina, pismo b. rozpowszechnione w 

Warszawie nie wstydzi się wypisywać w 

artykule wstępnym tego rodzaju non- 

sensy: | 
Stalin przyznaje się otwarcie do ban- 

kructwa komunizmu i stwierdza, że głównym 

motorem działalności i rozwoju gospodarcze- 
go jest indywidualistyczno - kapitalistyczna 

tendencja jednostki, dążącej do polepszenia 

bytu swego i swej rodziny. 

Przyznanie się do bankructwa 
komunizmu! Mała rzecz! Oczywiście 
nic w tym rodzaju Stalin nie mógł 
powiedzieć. Ani słowa nie mówił też 

o rodzinie robotnikalęTo wszystko oni 
sami sobie w redakcji dopisali! 

Czekaliśmy z omówieniem mowy 

Stalina na jej tekst całkowity, który 

ukazał się w „lzwiestjach* z dnia 5 

lipca. Pierwsze wiadomości, które o 
tej mowie przyszły pochodziły z Mo- 

'skwy od tamtejszej placówki Pata i z 
Rygi od posterunku ATE. Przedsta- 
wiciel naszej agencji urzędowej w 

Moskwie, dziennikarz b. serjo, podał 

tezy mowy Stalina zupełnie dokład- 

nie, najzupełniej słusznie podkreśla- 
jąc, że mowa ta zapowiada „nowy 

kurs*. Ale pamiętać należy, co tak 

jeskrawie podkreślałem po powrocie z 
Rosji, że w Boiszewji, ciągle wszy- 
stko się zmienia, że Bolszewja w 
jeden rok więcej przeżywa zmian, niż 

państwa  zachodnio-europejskie. do- 

prawdy w ciągu lat pięćdziesięciu. De- 
pesza Pata zapowiadając nowy kurs 
wskazywała zaraz obok ramy tego 
nowego kursa, jak pewne ulgi dla 

inteligencji przemysłowej, zniesienie 

 kolegjalnych zarządów fabryk it. p. 
Natomiast posterunek ATE. w Rydze, 

_ który mówiąc nawiasem, posiada już 
dość dużą rutynę w puszczaniu o bol- 
Szewji kączek i bujd wszelkiego ro- 

„dzaju, nadał mowie Stalina zupełnie 
inne znaczenie, a prasa nasza poszła 

za głoszem ATE. Między innemi owo 
ATE. zawiadomiło, że Bucharin jedzie 
do Europy, aby pertraktować z mień- 

_ szewikami. Widziałem nawet tytuł w 
jakiejś gazecie prowincjonalnej „Emi- 
gracja rosyjska wraca do Rosji”, 
Wspaniale. Czy Bucharin istotnie wy- 

' jedzie z dyrektywą przeprowadzenia 
rozmów z mieńszewikami? W Bolsze- 
wji wszystko jest możliwie, Ciekawi 

„ tylko jesteśmy czy posterunek ATE. 
wie o tem, że to iż Bucharin stano- 

wi prawe skrzydło bolszewików, to 
wcale nie oznacza, aby byt on „są- 

'siadem“ bezpošrednim miefszewikėw. 
Właśnie lewe skrzydło bolszewików 
jest ideowo i teoretycznie raczej zbli- 
żone do mieńszewików, natomiast Bu- 

 charin ideowo przypomina socjal-rewo- 
lucjonistę. 

Mowa Stalina składa się z sześciu 

- punktów i dwuch zapowiedzi (roz- 
bicia zbyt dużych zjednoczeń przed- 
„Siębiorstw i zreformowania zasady 
kolegjalnej na zasadach przedsię- 

biorsty), Przedewszystkiem musimy 
w tej mowie oddzielić to co jest no- 

we i da się określić naprawdę wyra- 

26m „nowy kurs* od tego co jest 
stare, oklepane i przed mową Stalina 
«ciągle powtarzane. Do tych starych ha- 
seł należy zaliczyć cały ustęp pierw- 
SZy, gdzie Stalin mówi o jaknajwięk- 
szej mechanizacji przemysłu, co sta- 

„ mowi stałą tendencję bolszewików. 
_ Ustęp drugi, w miejscu gdzie Stalin 
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mówi o przerzucaniu się robotni! 

(letuni i letuczki) z fabryki na fabry- 

kę—również nie stanowi nic nowego. 

Ustęp trzeci „„Obiezliczka* czyli nie- 

odpowiedzialność robotnika za ma- 

szynę jest tematem starym w dyskusjach 

bolszewickich. Na manifestacji | Ma- 

ja, którą oglądałem w M oskwie mnó- 

stwo było manekinów w tej sprawie. 

Ustęp czwarty powiada o konieczno- 

Ści posiadania własnej inteligencji. 

Oklepane dostatecznie. Wreszcie ustęp 

szósty opłacalność przedsiębiorstw 

(chozrazcziot) porusza zagadnienia, 

datujące się już od sporej ilości cza- 

su, jakkolwiek swego czasu wpiowa- 

dzenie tej opłacalności było uważam 

za krok naprawo ze strony Stalina. 
Teorje bolszewickie mają swoje 

bieguny magnetyczne. Jednym takim 

biegunem,--lewicowym będzie Lew Troc 

ki, były mieńszewik, Drugi biegun to 

prawicowe odchylenie, powiedzmy: 

Bucharin. Kim jest Stalin? Mówiono 

swego czasu, że właściwie Stalin jest 

Trockistą, że po zlikwidowaniu swe- 

go konkurenta, stosuje politykę Troc- 

kiego. Tak jednak nie jest. Stalin jest 
człowiekiem  oscylującym pomiędzy 

dwoma ideowemi biegunami bolszewiz- 

mu. Słyszałem porównanie, ktore mi się 
bardzo podobało: Stalin jest jak la- 

tarnia morska (majak) która to wy- 
bucha czerwonem światłem, to gaśnie. 

W sprawie kołchozów (rezygnacja z 

kołchozów-komun, budowa kołchozów 

jako kooperatywy rolne) Stalin cof- 
nął się, jak również . prawicowemi po- 

sunięciami był i chozrazcziot i walka 

z „Obiezliczką* i inne. Po jaskrawie 

lewicowym kursie Stalina, Stalin zbli- 

żył się do prawego skrzydła. Ta mo- 

wa ostatnia jest jeszcze wyrażniej- 
szem posunięciem w tę stronę. Wy- 

liczmy teraz co nowego w tej mo- 

wie powiedział Stalin. 

1) Podniesienie zarobku dla ro- 

botników  wykwalifikowanych. Nie 

mówił oczywiście nic Stalin o rodzi- 

nie robotnika, wszystko to się dzien- 

nikarzom warszawskim przyśniło, lecz 

motywację swą oparł na konieczności 

walki z „letunami*. 

2) Bardzo ostrożnie wysunął pro- 

jekt częściowego zerwania z „niepre- 

rywką*. Bolszewicy ostatnio nie od- 

poczywali w niedzielę i wogóle za- 

pomnieli jak się dnie w tygodniu na- 

zywają. Nikt tam już nie mówił: wto- 

rek, środa, lecztylko 11 lub 22. Każdy 

pracownik odpoczywał raz na pięć 

dni. Nazywało się to nieprerywką. 

Stworzył się bałagan nieznośny, 

bo w każdej fabryce, czy biurze stale 
jedna piąta część pracowników była 

nieobecna. Tutaj więc Stalin projek- 

tuje, aby częściowo, w niektórych 

wypadkach, na pewien czas zer- 

wać z „nieprerywką* i powrócić do 

wspólnego odpoczynku raz na 6 dni. 

8) Stalin oświadczył, iż stara inte- 

ligencja nie będzie już zajmować się 

„wrieditielstwem*. Wiemy, że wriedi- 

tielstwo wymyślili sami bolszewicy, a 

przynajmniej ogromnie  przesadzaii 
rozmiar sobotażu, kłóry wobec nich 

mieli stosować przedstawiciele starej 
inteligencji. Jest to więc wyciągnięcie 

ręki do inteligenta, które już nieraz 
zdarzało się w Sowietach i nieraz ta 

wyciągnięta ręka z jakimś zdradziec- 
kim ruchem nazad była wyszarpywa- 

ną. Należy jednak podkreślić, że jed- 
nocześnie kładł Stalin nacisk na 
stworzenie własnej inteligencji. 

4) Niewątpliwie ważną jest zapo- 

wiedź kruszenia „zjednoczeń*. Przed- 
siębiorstwa w Bolszewji były bardzo 

scentralizowane. Jeden zarząd kiero- 

wał pracą 100 do 200 fabryk. 
5) Ważną jest także zapowiedź 

likwidacji związków kolegjalnych na 

fabrykach, jakkolwiek nie znaczy to 

wcale odsunięcia elementu robotnicze- 

go od kierowania fabryką. 
Widzimy więc, że mowa Stalina 
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Wizyta von Hoescha u premiera Lavala 
PARYŻ. PAT. — Ambasador niemiecki w Paryżu złożył wczoraj wizy- 

ię premierowi Lavalowi, któremu wręczył odpis noty, wysłanej dnia 3 lipca 
przez Brueninga do rządu amerykańskiego z zapewnieniem, że kredyty woj- 
skowe niemieckie, nie zostaną zwiększone w ciągu przyszłych 12 miesięcy, 
oraz odpis odezwy, wystosowanej 7 lipca do narodu niemieckiego przez pre- 
zydenta Hindenburga. W obu dokumentach wyrażone są podziękowania 
pod adresem Ameryki, lecz niema mowy 9 Francji. 

Niektóre pisma dzisiejsze zapytują, Czy w czasie swej wizyty u prem- 
jera, ambasador niemiecki von Hoesch lukę tę wypełnił i czy wyraził również 
w imieniu swego rządu podziękowanie Francji za ofiary, które poniosła 
dla uratowania Niemiec od bankructwa. 

Dziennik „Echo de Paris'* odpowiada na to pytanie przecząco. Była to 
zwykła, kuriuazyjna wizyta — pisze autor artykułu Pertinax. Przypuszczają, 
że krok ten był wystarczający i że nic więcej się Francji nie należy, gdyż- 
opinja niemiecka przypisuje raczej słabości Francji, niż jej dobrej woli, otia- 
ry, które zgodziła się ponieść. 

PARYŻ PAT. — W związku z wczorajszą wizytą ambasadora von 
Hoescha u premjera Lavala donoszą, że zapowiedziana od kilku tygodni wi- 
zyta kanclerza Brueninga i ministra Curtiuga w Paryżu, będzie miała miejsce 
dopiero w końcnbieżącego miesiąca, lub z początkiem sierpnia. 

Ambasador von Hoesch oświadczyć miał premjerowi Lavalowi, że mi 
nistrowie niemieccy będą wolni dopiero pe 25 b.m. Komunikując tę wiado- 
mość niektóre pisma zaznaczają, że kanclerz Bruening i minister Curtius, któ 
rzy wstrzymali się od przybycia do Paryża w czasie rokowań  fran- 
cusko-ameryńskich, wolą jeszcze zaczekać zakończenia rady ekspertów, która 
zbierze się 17 ilpca. 

Ambasador Gibson przedstawicielem 
Stanów Zjednoczonych 

WASZYNGTON. PAT. — Castle oświadczył, że przedstawicielem Sta- 
nów Zjednoczonych na konferencję rzeczoznawców będzie ambasador Sta- 
nów Zjednoczonych w Belgji Gibson, któremu towarzyszyć będzik  Livesey, 
rzeczoznawca sprawy odszkodowań. Al 

Castle wyraża przekonanie, że zawarty zostanie zadowalający obie 
strony układ w sprawie zawieszenia warutkowych spłat niemieckich, termin 
wypłaty których przypada w przyszłą środę. Układ 'taki ma na celu niedo- 
puszczenie do tego, aby Niemcy uznane zostały za niewypłacające swych 
zobowiązań ze względów technicznych. | : s 

| + Castle dodał wreszcie w rozmowie z przedstawicielami dyplomatyczny 
mi obcych państw, że Stany Zjednoczone uważają plan Hoovera już za obo- 
wiązujący w sensie moralnym i że: Niemcy nie będą wzywane do dokonania 
spłat, przypadających na 15 lipca. 

Koblogram Hoovera do prez. Hindenburga 
WASZYNGTON. PAT. — Prezydent Hoover wysłał do perzydenta Hin 

denburga kablogram, w którym wyraża nadzieję, że wprowadzenie morato- 
rjum przyczyni się do odroczenia wzajemnego zaufania i rozwoju pomyślno 
ści wszystkich narodów. ° 

Zniesienie reparacyj celem polityki 
niemieckiej 

Szczere wynurzenia hr. Westarpa 
BERLIN, PAT. Hr. Westarp wygłosił wczoraj w Bremie mowę, 

poświęconą sprawie reparacyj. Głównym celem niemieckiej poli- 
tyki, któremu musi się wszystko podporządkować — oświadczył 
mówca jest zupełne zniesienie reparacyj. W przyszłym roku 
mogłoby zamiast rewizji odszkodowań nastąpić daisze odroczenie 
ich płatności. Niemcy jednak będą musiały raz wreszcie wyraźnie 
oświadczyć, że nie chcą płacić reparacyj, bo płacić ich nie mogą. 
Trzeba się będzie zdecydować na ten krok mimo niebezpie- 
czeństw, jakie one w sobie zawiera. 

    

Gandhi oskarża rząd angielski 
o złamanie ugody 

BOMBAY. PAT. — W dzienniku „Young India" ogłosił Gandhi artykuł, 
oskarżający rząd o gwałcenie zawartego w Delhi paktu. Gandhi zaznacza, iż 
z różnych stron kraju otrzymuje liczne skargi na postępowanie władz miej- 
scowych, które wbrew postanowieniom paktu, rozpraszają siłą zebrania lud- 

e w zakończeniu Gandhi pisze: Musimy cierpliwie wykony- 
ze zobowiązania cez i i Sa aaa а „ płyną paktu, dopóki komitet kongresu uzna to 

` 

W sidłach ciemnoty i zabobonu 
POTWORNA ZBRODNIA ZNĄCHOREK 

KOWNO. (Pat). W gminie ałowskiej miał miejsce następujący wypadek: 
<ona jednego z wieśniaków powiła syna, wyjątkowo zdrowego I silnego chło- 
paka, który po dwóch tygodniach swobodnie poruszał główką i usiłował pod- 
nieść się z poduszek. ! 

Wśród miejscowej ludności rozpowszechniły się pogłoski, Iž dziecko jest 
opętane przez złego ducha. Miejscowe znachorki i wróżbiarki, wezwane do 
dziecka, potwierdziły te przypuszczenia, dodając, iż jest to prawdopodobnie 
antychryst. : 

Gdy wszelkie ich zablegi spełzły na niczem i dziecko dalej bardzo szyb- 
ko się rozwijało, doszły one do wniosku że dziecko należy pozbawić życia, 
Przestraszeni rodzice zgodzili się na uśmiercenie dziecka i miejscowe znachor” 
ki zabiły nieszczęsną ofiarę zabobonu, zeciskając szyję różańcem. 

W clągu dłuższego czasu ten koszmarny wypadek zamordowania dziec- 
ka pod wpływem zabohonu trzymano w tajemnicy. Dziś jednak wiadomości 
o tem doszły do policji i kilka wmieszanych w tę sprawę osób aresztowano. 
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daje nam dużo momentów nowych, właściwie żadne. Są to zmiany orga- 
lecz Stalin ani na chwilę nie wyszedł nizacji, zmiany w metodach pracy — 

z ram bolszewizmu. Dla bolszewików w niczem nie mające nic wspólnego 
te zmiany, które projektuje Stalin z. jakąkolwiek zmianą stosunku So- 
mają znaczenie duże. Dla Europy— wietów .do Europy. Cat. 

  

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 

HORODZIE) — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
WIENIEC —. Sklep tytoniewy — S. Zwierzyūski, 

Sklep „Jadnošė“. 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 
MOLODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

BIENIAKONIE — Bufet Kołejowy. NIESWIEŻ — ul. 
BRASŁAW — p Lot". NOWOGRÓDEK — 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. ? N. ŚWIĘCIANY — 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. tri pP, — 

POSTAWY — Księgarnia Polskiej 
SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 13. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
ST. SWIECIANY — ui. Rynek 9 — N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA —. cl. Mickiewicza 24, F. Juczewska 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“. | 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
Ratuszowa — 
Kiosk St. Mici 

Połska — St. Bednarski. 
Macierzy Szkotnej. 
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— Przed konferencją ekspertė finansowych w Londynie 
NIEMCY NIE ZREZYGNUJĄ Z BUDO- 

WY PANCERNIKA 

BERLIN. PAT. — Półurzędowa „Deut- 

sche Diplomatisch-Politische Korrespondenz“ 

polemizuje z wywodami prasy francuskiej i 
angielskiej, wskazującemi na konieczność 

pewnych kompensat politycznych ze strony 

Niemiec wzamian za ulgi finansowe, Oraz 

oczekiwaną przez Niemcy pomoc  kredyto- 

wą. 
Biuro Contj zwraca się również przeciw 

ko wywodom „Timesa, „Daily Telegraph" 
i „Manchester Guardian", podnoszącym, że 
Niemcy powinny ze swej strony przyczynić 
się do konsolidacji Europy, rezygnując z 

dalszej budowy pancerników i płanu пп 
cełnej z Austrją. Wywody te — oświadcza 

biuro Conti — wywołały w Berlinie niezado- 

wolenie, Nie można domagać się od Niemiec 
kompensaty — twierdzi biuro Conti — 
nieważ Niemcy nie są winne kryzysowi, lecz 

zupełnie przeciwnie, — odpowiedziałność po- 
noszą inne mocarstwa z. powodu nierczum- 
nych układów, oraz ich nieprzejednanego sta 
nowiska. Pozatem Niemcy nie mogą wstrzy 

mać budowy pancernika, która jest już roz 
poczęta, jakkolwiek w ciągu roku  morato- 

rjum nowej budowy przeprowadzone nie 
będą. O ile chodzi o plan unji cenlnej z Au- 

strją, biuro Conti wskazuje, że w krótkim 

czasie kwestja ta będzie rozważona przez 
trybunał haski. 

KES e wz PDA AGI IZ ARETY 

Urzędy rumuńskie za- 
mknięte dia obywateli 

Dnia 1 lipca weszła w życie uchwała 
rumuńskiej rady mimistrów, która zabrania 
przyjmowania w  ministerstwach i innych 
urzędach państwowych zainteresowanych 
stron. Wszelkie sprawy załatwiane mają 
być drogą korespondencyjną. Uchwała ta 
nie dotyczy poczt i tych urzędów; których 

styczność z obywatełami jest konieczną. Na- 
wet posłom zabroniono wstępu do urzędów 

państwowych. Zarządzenie to wydano pono 
w tym celu, aby urzędnicy nie byli wstrzy- 
mywani w pracy i aby nie były czynione 
nieodpowiednie interwencje. Interesant może 
zwrócić się do urzędu tylko pisemnie a jeżeli 
żąda odpowiedzi, musi być dołączony zna- 

czek. 

Zarządzenie to wywołało. gorącą dysku- 
sję w prasie rumuńskiej, Większość prasy 

wskazuje na to, że zarządzenie to nieda się 
praktycznie przeprowadzić z powodu trud- 

ności technicznych. Jeśli z jednej zarządze- 

nie to ma zmniejszyć wydatki, to z drugiej 

strony zachodzić będzie konieczność utwo- 

rzenia biur podawczych i zaangażowania 

nowych urzędników. Również powołani mu- 

szą być urzędnicy nowi dlatego, że dotych- 

czasowi nie starczą odpowiadać pisemnie 

na różne podania i prośby obywateli, cho- 

ciaż niektóre odpowiedzi mają być opubli- 

kowane jw. dzienniku urzędowym. W po- 

szczególnych kołach złośliwie twierdzą, że 

zarządzenie to wydano w tym celu, aby po- 

większyć liczbę odbiorców dziennika urzę- 

dowego. Przyszłość wykaże, czy zarządze- 

nie to da się nadal utrzymać. Również dzie- 
nikarzom jest wstęp do urzędów wzbronio- 

ny i tylko wyjątkowo, za specjainem  po- 

zwoleniem dziennikarze mogą odwiedzać 

urzędy państwowe. 

Międzynarodowy  tur- 
niej szachowy w Pradze 

PRAGA. PAT. — W nadchodzącą sobo- 
tę rozpocznie się tu wielki _międzynarodo- 
wy turniej szachowy o puhar łorda Hamil- 
ton Russela, ofiarowany dla mistrzowskiej 
drużyny Świata. Na turniej ten wyznaczą 
swe reprezentacyjne drużyny 22 państwa, 
podczas, gdy w roku przeszłym, na takim- 
że turnieju.w Hamburgu brało udział 18 
państw. 

Drużyna polska przyjeżdża w tym sa- 
mym składzie, w jakim rok temu zdobyła 
mistrzostwo Świata, a mianowicie Rubinstein, 
dr. Tartakower, Przepiórka, Makarczyk i 
Frydman i ma bardzo poważne szanse na 
ponowne zdobycie puharu, mimo ficzniejszej 
i znacznie siłniejszej konkurencji. 

Równocześnie rozegrany zostanie turniej 
pań o tytuł mistrzyni świata, którego bro- 
nić będzie Czeszka pani Vera Menchik, nie 
mając dotychczas w Świecie poważniejszej 
konkurencji. 

Prócz tego odbędzie się międżynarodo- 
wy indywidualny turniejj w którym z ra- 
mienia Polski wezmie udział dr. Stanisław 
Kohn. Wszystkie powyższe turnieje odbędą 
się w ramach 8-go kongresu Federation - 
ternationale des Echecs, którego organiza- 
cja została w roku bieżącym powierzona, z 
okazji 25 .lecia czechosłowackiego związku 
szachowego Czechosłowacji. — Delegatami 
Polski na kongres są p.p. Kazimierz Piłsud- 
ski i Przepiórka. 

TRAGIZM GŁODNEGO I BEZ DACHU 
NAD GŁOWĄ DZIECKA NIECHAJ 

NIE CIĄŻY NA TWOIM SUMIENIU. 
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h świątecznych 
Admiwistraeja nie przyjmuje zastrzeżeń eo 
dostarczesie numeru dowodowego 20 gr. 

tekstem 15 gr. Komurakaty oraz 
oraz z prowincji o 25 proc drożej. 

WZDŁUŻ | WSZERZ 
POLSKI 

RAID KOLARSKI NAD POLSKIE 

MORZE 

WARSZAWA. PAT. W dniu 9 b.m. 
we czwartek o godz. 10 przed połud- 
niem z placu Marszałka Piłsudskiego, 
wystartowało 100 zawodników kolar- 
skich, biorących udział w raidzie do 
morza polskiego i z powrotem. W 
raidzie bierze udział 100 uczniów wyż 
szych klas szkół średnich. Wszyscy 
jadą na rowerach polskich  marki 
„Łucznik*. Zawodnicy przybyli już do 
Wyszogrodu, gdzie przenocują. 

ZAMKNIĘCIE OPERY W POZNANIU. 

POZNAŃ. PAT. W dniu wczoraj- 
szym nastąpiła ostateczna decyzja w 
sprawie zamknięcia opery w Poznaniu. 
Mianowicie: magistrat miasta Pozna- 
nia zaakceptował następującą uchwa- 

po- łę deputacji teatralnej: „Operę w Po- 
znaniu zawiesza się z dniem 1 wrześ-. 
nia r. b. Gmach Teatru Wielkiego prze 
znacza się na urządzanie koncertów 
filharmonicznych. Nadto uchwala się, 
by zaoszczędzoną kwotę 75 tysięcy 

złotych z budżetu teatralnego zużyć 
na budowę domu dla bezdomnych. 
Rada miasta Poznania zatwierdziła 
uchwałę magistratu, wskutek czego 
fakt zamknięcia opery w Poznaniu w. 
dniu I września r. b. został definityw- 
nie przesądzony. Uchwała ta została | 

powzięta z uwagi na obecny kryzys go 
spodarczy i połączony z tem brak po- 
krzycia finansowego na prowadzenie 
opery. 

+ 
UPAŁY W MAŁOPOLSCE 

LWÓW. PAT. — Prasa donosi, że 
wczoraj w niektórych  miejscowo- 
ściach Małopolski Wschodniej tempe- 
ratura dochodziła do 35 stopni, a na- 
wet. więcej. Temperatura we Lwowie 
wynosi 33 st. Wczoraj wieczońem 
przeszła nad Lwowem wielka burza z 
piorunami. Ulewa trwała przeszło 
godzinę. W kilku miejscowościach, na- 
wałnica wyrządziła poważne szkody. 
Na peryferjach miasta woda zalała tu 
i ówdzie mieszkania. 

KARA ŚMIERCI ZA MORDERSTWO 
ŁÓDŹ. PAT. — Wczoraj po rozprawie 

w łódzkim sądzie okręgowym zapadł wy- 
rok, skazujący na karę Śmierci Kazimierza 
Kaczmarka, oskarżonego © zamordowanie | 
Edwarda Podolskiego, urzędnika wydziału 
gospodarczego magistratu m. Łodzi, oraz 
Agnieszki Kaczmarkowej, żony oskarżonego. 

KATASTROFA SAMOCHODOWA 

POD GRODNEM 

GRODNO. PAT. — Wczoraj wieczorem 
ają o sęp: fety palaikai Grod 

na, zdążający pożaru w Łunnem, wpadł 
w odległości 11 klin. od Grodna na zakrę- 
cie szosy do rowu, wywracając się do gó- 
ry kołami i przygniatając jadących. Strażak | 
Kołczyński poniósł śmierć na. miejscu. 15 
innych strażaków doznało poranień. Dwóch 
z pośród rannych walczy ze śmiercią. Po- 
wodem wypadku było ucie się motoru 
samochodu. Szoie ła lowano. ` 

MASOWE ZATRUCIE SIĘ NA 

WESELU 

KATOWICE. PAT. — Podczas uczty we 
selnej u leśniczego Stanisława Dromia w Dę- 
bińsku Starym, po spożyciu potraw  mięs- 
nych zachorowało 50 osób. Wezwany na 
miejsce wypadku lekarz ustalił u uczestni- 
ków uczty objawy zatrucia z powodu spo- . 
życia potraw z mięsa. Próby potraw mięs- 
nych i wędlin przesłano do Krakowa w ce- 
lu ich zbadania. ' 

POŻAR MIASTECZKA ŁUNNA 

GRODNO. PAT. — W dniu wczorajszym 
pożar zniszczył przeszło 50 domów miesz- 
kalnych, oraz szereg zabudowań g: 
czych w miasteczku Łunna. Spalił się 
o rynek, plac 3 Maja i trzy 
ulice. 

do: „6%, 

Kronika telegraficzna 
OFIARA OJCA SW. NA RESTURACJĘ ' 

KAPLICY KRÓLA JANA Ill. || 
Ojcjec św., doceniając wartość hi- 

storyczną i artystyczną kaplicy króla 
Jana Sobieskiego па Kahlenbergu, 
przesłał w tych dniach znaczniejszy 

datek na pokrycie kosztów jej odno 
wienia. : 

NOWY REKORD „MISS ENGLAND II“ „| 
LONDYN. PAT. — Słymy  sportsmen | 

angielski Kayedon osiągnął w dniu 9 b.m. na 
jeziorze Garda na łodzi motorowej „Miss 
England II“ nowy rekord światowy 1104 
mili na godzinę, bijąc własny rekord świa+ 
towy, osiągnięty w dniu 3 kwietnia r. b. na | 
rzece Paranie w Ameryce Południowej, kie- 
dy osiągnął szybkość przeszło 103 mile na | 
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godzinę. у =



    

ECHA KRAJOWE 
  

OSZMIANA 

— Przygotowania do Kongresu Euchary- 
stycznego. W dniach 18 i 19 žipca b. r. od- 
będzie się w Oszmianie wielka uroczystość 
kościelna — Pierwszy  Dekanalny Kongres 
Eucharystyczny. Już od dawna Komitet Or- 
ganizacyjny Kongresu pod sprężystym prze- 
wodnictwem p. starosty Suszyńskiego czyni 
gorące przygotowania i zabiegi aby  uro- 
czystość wypadła jak najwspanialej. 

Wydane specjalne odezwy i broszury 
wyjaśniające znaczenie i cel Kongresów 
Eucharystycznych zostały w tysiącach eg- 
zemplarzy rozpowszechnione wśród ludno- 
ści nawołując do wzięcia gremjalnego udzia- 
łu. Miejmy przeto nadzieję, że 18 i 19 
lipca nie zabraknie nikogo z pośród nas kato 
lików czy to w kościele podczas adoracji 
i mszy św. wi nocy, czy to w uroczystej pro- 
cesji eucharystycznej, która przejdzie ulica- 
mi miasta na płac przed Szpitalem, 'gdzie 
zostanie odprawione przez Honorowego Pre- 
zesa i Protektora Kongresu Jego Ekscelen- 
cję Księdza Arcybiskupa Metropolitę Ro- 
mualda Jałbrzykowskiego msza św.  pon- 
tyfikalna, czy też na zebraniach plenarnych 
lub sekcyjnych Kongresu. Przez udział 
swój zadokumentujemy że potrafimy być 
nie tylko godnymi obywatelami naszej Oj- 
czyzny, ałe też i oddanemi synami Kościoła 
Katolickiego 

SŁONIM 

Wiełkie uroczystości owe. 
Właśnie p. wojewoda Godlewski zdążył 

przyjechać na obiad połowy dla oddziałów 
p. w. w' którym wziął udział także J. E. 
ks. Biskup Bandurski, generalicja, starosta 
Kośłacz, Komęndant Garnizonu w Słonimie 
płk. Kohutnicki, D-ca 79 p. płk. Turkow= 
ski, "Nacz. Wydz. -Bezp. i prezes Podo- 
kręgu Związku Strzeleckiego .w Nowogród- 

tku p. Pałosz, prezeska p. Michałowska, na- 
"czelną koniendantka P. W. K. Witteków- 
na t wielu innych osobistości ze. świata woj- 
skowego i cywilnego. л 

Obiad odbył się na stadjonie sportowym 
pow. komitetu p. w. w Słonimie, gdzie roz- 
stawiono - szerokie stoły żołnierskie  dla 
300 osób. . 

W wyjątkowo pogodnej i serdecznej 
atmosferze odbył się wSpólny posiłek, pod- . 

czas którego pięknie przygrywała orkiestra 
79 p. p. 
"Z kolei rozpoczęly się zawody sportowe 

e. z i indywidualn: 

   finały rozgrywek, zapoczątkowanych 
zecze w dhiu poprzednim. 

© ,ANajwiększem powodzeniem u publiczno- 
ści cieszyły się gry sportowe, a wśród nich: 

Siatkówka żeńska — 5 .zespołów. 
Po rozgrywkach, w których zespół: Ro- 

dzjny:, Wojskowej z Baranowicz bije semi- 
narjum żeńskie Słonim (29:20) i gimn. 

* państw. Słonim — gimn. państw. Barano- 
wicze 30:22, w finale spotkały Się - zespół 
Rodziny Wojskowej Baranowicze i: gimn. 
państw. Słontm, Dobrze .reprezentujący $ 
zespół Rodziny Wojskowej o dużej rutynie, 

je- 
+ 

musiał skapitulować. przed ambicją młodych: 
ładnej - grzej uczenic Słonima, które po b. 

wygrały mecz 29:22 (14:15), zdobywając 
pierwsze miejsce. wę 

Drużyna gimn. z Nowogródka, która z 
powodu późnego przybycia, ,' udziału w tur- 
nieju nie brała, rozegrała spotkanie. towa- 
rzyskie z seminarjum żeńsk. Slonim,  wy- 
grywając 30:16 (15:5). Zespół dobry t praw 
dopodobnie doszedłby do finału, który wte- 
dy dopero musiałby walczyć o zwycięstwo. 

Hazena żeńska. 
Gimnazjum Państw. Stonim — Semina- 

rjum Żeńskie Słonim 4:1 (4:0). Wszechstron 
ne gimnazistki uporały się stosunkowo łat- 
wo z przeciwniczkami, zdobywając piękny 
puhar p. wojewody Beczkowicza. 

Koszykówka męska — 3 zespoły. 
Pierwsze miejsce zdobyło Semin. Naucz.. 

Słonim, bijąc zespół gimnazjum państwowe. 
0 51:3 i zespół gim. żydowskiego  39:4, 

Szanatówn góruje znacznie nad przeciwni- 
kami fizycznie, technicznie j taktycznie, 
przedstawiając zespół równy : zgrany. 

Najciekawsze rezultaty niektórych kon- 
kurencyj sportowych są następujące: 

Bieg 5 klm. dla mężczyzn. I miejsce uzy- 
skał Gasiuk Mikołaj Zw. Strzel. Słonim w 
czasie 17 m. 426 s. 

Bieg kolarski 20 klm. dla mężczyzn. I miej 
sce uzyskał Sieliński Wład., Polic. Kl. Sport. 
FR 43.50 sek. ało ы : 

zuty dyskiem dgr. dla mężczyzn, 
Ua ai Snarski Karol m 
(szk. roln.) 29 mtr. 20 m. 

Rzuty dyskiem 1 klg. dla kobiet obu- 
rącz. I miejsce uzyskała Chełmińska Bożena 
(gimn. Państw. Słonim) 38,42 mtr. 

Pchnięcie kulą 7.250 kig. dla mężczyzn, 
1 miejsce — Snarski Karol Żyrowice 10 mtr. 
94 cm. , 

Pchnięcie kulą 4 klg. dla kobiet, I miej- 
sce zajęła ucz. Słowińska Teresa (sem. żeń- 
skie Słonim) 2,71 mtr.. 

Pływanie 100 mtr. dla mężczyzn, I miej- 
sce uzyskał ucz. Kowszun Bolesław Semi- 
narjum w czasie 56.6 sem. 

Strzelanie z broni małokalibr. na 25 mtr. 
dla kobiet, I miejsce zdobyła ucz. Bubnow- 
ska Jadwiga — semin. naucz. 92 pkt. 

Strzelanie zespołowe dla kobiet — na 
50 mtr« I miejsce uzyskał zespół Rodziny 
Wojsk. Baranowicze 222 pkt. II miejsce uzy 

„/Wśród nich -większość — konkurencji — to” 

się, 

skał zespół Semin. Naucz. Słónim 156 pkt. 
III miejsce uzyskał zespół gimn. państw. Sło 
nim 147 pkt. В 

Strze!anie z- broni małokalibrowej dla 
mężczyzn z odległosi 50 mtr. I miejsc: zdo 
był Stanisław Malinowski (p. szk. roln. Grzy 
bów) 87 pkt. 

Dużem zainteresowaniem się publiczno- 
ści cieszyło się strzełanie z tuku dla pań, 
zespołowe. W konkurencji tej zdobył r.ier- 
wsze miejsce zespół P. W.K. Słonim w oso- 
bach Mironczykówny, Bułatówny i Raczkow 
skiej (100 pkt.) e 

Ž pośród nagród poza dy'uomami i że- 
tonami zasługują na uwagę: ! L 

Puhar p. wojewody Beczkowicza, który 
przyznany został zespołowi hazeny gimra- 
zjum państw. w Słonimie. 

Statueta bronzowa D-cy O.K. IX gen. 
Trojanowskiego — dla najle zawodn.cz 
ki przypadła p. Bożenie Chełmińskiej (gimn. 
Słonim). 

Puhar Magistratu 
kolarski, przyznano 
P. P. w Słonimie. 

Statueta bronzowa na marmurze, nagro- 
da Wydziału Powiatowego w Słonimie dla 
najlepszego zawodni*a przypadła p. Karolc- 
wi Snarskiemu (szk. roln. Żyrowica). 

Płakieta, nagroda Naczelnego Zarządu 
РЛУ.К. — za strzelanie zespołów z broni 
małokalibrowćj wręczono. zespołowi  Semi- 
narjum Naucz. Żeńskiego w Słonimie. 

Statueta „łucznik* nagroda -lokaln=gó 
Koła P.K. do-O:K. za zespołowe: strżelanie 
z łuku przypadła: zespołow: PWK. Słonim. 

Nagrody Powiatowego Komitetu P. W. 
i W. F. w Słonimie: przypadły drugiej i trze- 
ciej z kolei zawodnicze p. T.  Stowińskiej 
(Sem. Naucz. Słonim) i-p. Sr. Malinowskiej 
(gimn. państw. Słonim) książki i zegarek 
za bieg 5 kłm. p. Gasiuka (Żw.. Strzel.) — 
zegarek męski za najlepszy wynik w pływa 
niu — Kowszun Bolesław (druż. harc. Sło- 
nim) — papierośnicę, i * 

Na tem zostały zakończone wielkie uro- 
czystości sportowe w Słonimie. 

(dokończenie). 

PRZEŻYTKI 
Są tacy "dziwni ludzie, dła: których ce- 

na rzeczy jest miarą ich wartości. - - 

Uważają, że co. drogie, to dobre i ładne, 

o tanich mówią z pogardą. A zwykle tacy 
właśnie ludzie zupełnie nie znają się na tem, 

co: kupują i niesłychanie przepłacają: 
Wystarczy wymienić im jakąś większą 

sumę przy sprawunkach, a będą chwalić i 
zachwycać się niemi. р 

W. rozmowach operują  wielkiemi- cyfra- 

mi tak: lekko -i .często, że: nieznający «ich, 

mógłby ich wziąć za miljonerów. 

Często 'bez grosza w kieszeni: -przycho- 

dzą targować iwększe „objekty“, krytykują, 

kręcą nosem i wychodzą niby nie znalazłszy 

  

Stonima za bieg 
post. 

m. 

p. Sielińskiemu 

  

tego, czego szukali. Wiedzą zawsze co jest. 

ostatnim „krzykiem” mody i bezmyślnie sta- 
rają się iść za nim. 0 2298808 

Tacy, ludzie. zwykle nie mają. w gruncie 

rzeczy majątku, Jutro ich jest niepewne, na 
przyszłość patrzą przez mgłę blagi, a w ra- 
zie choroby, utraty zarobku, czy starości, 

znajdują się nagle bez. oparcia. 

To są ludzie niewspółcześni — przeżyt- 
ki dawnych czasów. Dzisiejszy człowięk mu- 

si być naprawdę niezałeżnym i „mieć. nieza- 

leżną „przyszłość. Tylko taki, znający wagę 

pieniądza i pracy, jest obywatelem dla kra- 

ju pożytecznym. Tylko oszczędność . tworzy 

dobrobyt, a ten kto składa w P.K.O. jest 
człowiekiem przyszłości. 

  

  
„Tygodnik Ilustrowany Nr. 27 przyno- 

si relacje „Dni Mickiewiczowskich* w No- 
wogródku. W „Ideach i zdarzeniach” dużo 
miejsca poświęcono sprawie redukcyj urzęd 
niczych i zniżce pensyj. Dwie impresje „Afry 
ka mówi* A. J. Połczyńskiego (z ciekawemi 
ilustracjami) i „Koziołek* P. Szumilasa, 
„Szkoła des Roches w Normandji* H. Kow- 
nackiej — oto da!sze pozycje tego nume- 
ru. W. Husarski daje dalszy ciąg swych 
wrażeń z uroczystości padewskich. Obszer 
ny dział sportowy z ważniejszemi wydarze- 
niami w tennisie, motocyklizmie i sporcie 
karnym. Kronika literacka, zagraniczna, od- 
cinki powieściowe, (powieści Nowakowskie- 
go i Kossowskiego) składają się na różno- 

rodną treść numeru. 

"i A MAZAN: 
CZYš SPEENIL SWO] OBOWIAZEK 
WOBEC WSPÓŁOBYWATELI DO- 
TKNIĘTYCH .KLĘSKĄ POWODZI? 
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Po kredyty dla Niemiec 
WIZYTA PREZESĄ BANKU RZESZY W LONDYNIE 

LONDYN. PAT. — Dr. Luther, prezes Banku Rzeszy, przybył samolo 
tem do Croydon. Jak przypuszczają, celem jego wizyty jest uzyskanie znacz 
niejszej pożyczki. 

LONDYN. PAT. — Po konferencji z ambasadorem niemieckim i kiłku 
innemi wybitnemi osobistościami, pfezydent Banku Rzeszy Luther odjechał 
do Paryża i Bazylei. Tym samym pociągiem odbywa podróż do Bazylei gu- 
bernator Banku Angielskiego Norman. ' 

NOWY YORK. PAT. — Podróżą prezydenta Banku Rzeszy Luthera 
interesuje się żywo Wall Street, gdzie przypuszczają, że Federal Reserwe 
Bank w Nowym Yorku weźmie udział w ewentualnych kredytach dla Nie- 
miec, które mogą osiągnąć sumę 300 miljonów dolarów. 

Kurs dolara w Berlinie obniżył sie 
BERLIN, (Pat). Wskutek bardziej optymistycznych nastrojów obniżył się w dn. 9 

b. m. kurs dolara w wolnym obrocie z 4.1945 na 4.1932 mk., zbliżając się do notowań 
urzędowych. 

Sojusz Hitlera z Hugenbergiem 
przeciwko rządowi Brueninga 

BERLIN. PAT. — Przedstawiciełe stronnictwa t. zw. opozycji narodo 
wej odbyli w dniu 9 b. m. w Berlinie konierencję, w, której uczestniczyli mię- 
dzy innemiHitler i Hugenbłerg. W wyniku obrad ogłoszony został przez nie 
miecko-narodową agencję prasową komunikat, zapowiadający podjęcie przez 
stronnictwa opozycji narodowej wspólnej, bezwzględnej walki przeciwko 
rządowi Brueninga. ; 

Prasa faszystowska wzywa do zerwania 
konkordatu | 

RZYM, Pat. Reasumując swe wywody dzisiejsza prasa domaga się natychmiastowe- 
go zerwania konkordatu z Watykanem, uważając, że jest to jedyne „wyjście z sytuacji, 

odpowiadające godności narodowej. Dzienniki faszystowskie odpowiedzialność za zatarg 
zrzucają na Stolicę Apostolską. 3 

Faszystom nie wolno należeć do Akcji 
Katolickiej 

*"_ RZYM. (Pat). Sekretarz partji faszystowskiej wystosował do sekretarzy 
federalnych następujący okólnik: „w „e rozkazów szefa rządu | wodza fa- 
szyzmu odwołana zostaje możność należenia jednocześnie do partji (faszy- 
stowskiej I do jakiejkolwiek organizacji, zależnej od Akcji Katolickiej”. 

Demonstracje bezrobotnych w Walencji 
WALENCJA, PAT. Bezrobotni usiłowałi w dn. 9 b. m. przerwać 

komunikację na ulicach miasta, zatrzymując tramwaje. Usiłowali oni rów- 
nież zmusić właścicieli magazynów do ich zamknięcia, przyczem w czasie 
manifestacji doszło do strzelaniny. Aresztowano 10 osób.  Manifestanci, 
rozproszeni przez gwardję obywatelską, zebrali się ponownie. Wystąpiła 
policja, która dokonała aresztowań 24 osób. 1 Г 

_Siły zbrejne Belgji 
BRUKSELA. PAT. — W memorjale rządu belgijskiego do Rady Ligi 

Narodów podano jedynie liczby, dotyczące wojska lądowego i lotnictwa. W 
tablicy statystycznej zamieszczone są następujące liczby: ilość wojska lądó 
wego — 86.384, lotnictwo — 2,830 ludzi; 193 samolotów, gotowych do ucze 
stniczenia w operacjach wojennych. Służba wojskowa trwa średnio 10 mie- 

sięcy -i-10 dni, a wraz z powołaniem na ćwiczenia 12 miesięcy. 

Zaostrzenie się stosunków 
między Finlandją a Z.8.5.R. 
MOSKWA. PAT. — Między Finlandją a Z.S.S.R, nastąpiło nowe  zaostrze. nie 

się stosunków Powodem stała się uroczystość, urządzona 5 lipca r b. z okazji historycz 

nego obchqądu bitwy, jaką w roku 1555 stoczyli Szwedzi z wojskiem rosyjskjem. Uro- 
czystość obchodzona była na miejscu walk w pobliżu granicy sowieckiej. W obchodzie 
uczestniczyło około 3 tys. osób cywilnych i wojskowych. Między innemi na uroczysto 
ści obecny był główny komendant wojsk finlandzkich gen. Sinwo. Prasa sowiecka 
uważa uroczystość powyższą, jako antysowiecką demonstrację wojskową z tego powo 

du rzuca pod adresem Finłandji różne groźby i ostrzeżenia. \ 

Lot eskadry asów awjacji francuskiej 
PARYŻ, (Pat). W dn. 9 b. m. rano z lotniska Villacoublay wystarto- 

wała eskadra złożona z 6 samolotów. Na czele eskadry stoi kr. de Goys, 
a należą do niej Costes, Pelletier d'Oisy, Chally, Rignot, Girier, Arrachard 
i de Laitre. Trasa lotu wynosi 10 tysięcy km. i prowadzi przez Brukselę, 
Amsterdam, Kopenhagę, Oslo, Stokholm, Helsingiors, Rygę, Kowno, War- 
szawę, Lwów, Bukareszt, Białogród, Sofję, Stambuł, Ateny, Rzym, Turyn 
Lyon i Paryż. 

Olbrzymi pożar szybu naftowego w Rumunii 
BUKARESZT. PAT. — W Ploeszti powstał olbrzymi pożar, naskutek wybuchu 

czynnego szybu w okolicy Rancu. Pożar objął dwa sąsiednie szyby, również czyn- 
ne. Wiątr przeniósł iskry od których zapaliły się koszary robotnicze i doszczętnie spio-, 
nęty. 

Następnie zapaliły się trzy rezerwuary, napełnione ropą naftową, które wybuchły, 
przyczem odgłos wybuchu słyszano w promieniu 40 klm. Pionąca nafta zagrażała wsń 
Scortzeni. Uderzono na alarm w. dzwony kościelne i ludność schroniła się przed posu4 
wającą się naprzód rzeką 150 wagonów płonącej nafty. : 

Setki robotników i miejscowej ludności brały udział w walce z katastrofą i w koń. 
udało się im odgrodzić zagrożoną wieś od pożaru, żadnych ofiar nie było, ale straty są 
olbrzymie. 

  

  

„Ips” i rzeźba 
Instytut Propagandy Sztuki z. War- 

szawy; nadesłał na wystawę wileńską 
sześćdziesiąt cztery obrazy, reprezen- 
tujące czterdziestu óśmiu artystów. 
Z pośród nich tylko trzynastu wysta- 
wiło po dwa do trzech dzieł; reszta 
— a więc trzydziestu pięciu — zaled- 
wie po jednemu. 

Co stąd wynika? To, że trudno 
jest coś konkretnego powiedzieć o 
malarzu (niekiedy mało lub całkiem nie 
znanym), Który nadsyła jeden tylko 
obraz (często obrazek), i może nie 
najlepszy, może umyślnie bylejaki, w 
tem zapewne przeświadczeniu, że jak 
dla Wilna, —to i taki wystarczy. Tam 
zresztą nie bardzo ludzie kupują, po- 
co więc na dłuższy czas magazynować 
obraz w Pałacu wileńskim, gdy tym- 
czasem w, Warszawie uda się ga wpa- 
kować za nikzłą sumkę jakiemu sno- 
bowi albo nuworiszowi. 

Ostatecznie, malarz, rozumiejący 
w ten sposób, ma zupełną rację. Sztu- 
ka też musi żyć, i lepiej mieć do czy- 
nienia ze sprytnym  kunsthandlarzem, 
niż z „ideową”, publicznością, zwie- 
dzającą wystawę w. imponującej licz- 
bie dwóch — trzech. osób. Dwóch, 
trzech osób, które sarkają, że dwa 
złote za bilet w tych. ciężkich czasach 
ta stanowczo za drogo, a 50 gr. ©$0-! 
bno za katalog —,to już bezczelny 
wyzysk. Takie dwie — trzy inteli- 
gentne osoby przebiegną w pięć minut 
wszystkie salk, pokręcą tu i tam no- 
sem, wreszcie rozzłoszczone, że mala- 
rze nabierają publiczność, pójdą do 
Sztralla na ciastka i lody za 10 zł. 

Ale, jaki wreszcie ma cel ta cała 
, wstępna dygresja? Chce ono stwier- 

dzić, że po pierwsze: „IPS* przysłał 
do Wilna rzeczy przeważnie słabsze, 
i z tego stanowiska ' należy do nich 
przystąpić; po drugie — przysłał 'rze- 
czy raczej drugorzędnych artystów, i 
pod tym kątem widzienia należy je 
rozpatrywać. е 

Malarze „IPS-u“ --to prawie cala 
Polska, to rozmaite kierunki i różne- 
go rodzaju „izmy*. Jest to plus, widz 
bowiem może wyrobić: sobie zdanie, 
jak przedstawia się stan współczes- 
nego malarstwa polskiego i jakie prą- 
dy ożywiają je. 

Do jakiegoż. dojdzie wniosku? Że 
we współczesnem malarstwie polskiem 
panują wszystkie możliwe kierunki. 
Czy to dobrze, czy źle? Dobrze, je- 
śli dany kierunek odpowiada organiza- 
cji duchowej malarza, jeśli jest dla 
niego punktem wyjścia do pewnych 
poszukiwań; lub, jeśli, pozostając mu 
wiernym, artysta przecie doskonali się 
w nim i rozwija. Słowem, jeśli dany 
kierunek jest żywy. Źle natomiast, 
jeśli jest naśladowaniem tylko, ma- 
nierą, zjawiskiem napływowem, pozą, 
brakiem samodzielności i otyginalno- 
ści. Słowem, jeśli jest martwy. 

Przykładem niech będzie Michalak. 
Prawdopodobnie uczeń  Pruszkowskie 
go z Warszawskiej Szkoły Sztuk Pię- 
knych. Wystawił dwóch Grajków z 
wianuszkami na głowach. Ten sam 
motyw dwukrotnie opracowany. Coś 
z symboliki, coś z Malczewskiego. Ale 
co poza tem można powiedzieć o ma- 

W _WIRZE STOLICY 
FENOMEN TENISOWY 

Kto powiedział, że dobry start, ruchli- 

wość, szybkość są konieczne w tenisie? 
Głupstwo! Najuch przekonał wszystkich na- 

macalnie, że tenis — to kwestja techniki. 
Gruby, z wielkim zwisającym brzuchem, 

zawodowy mistrz Niemiec i jeden z najlep- 
szych zawodników na świecie jest Polakiem, 

i choć słabo mówi po polsku, choć od 
urodzenia mieszka w Berlinie — uważa się 

az Polaka i wszędzie za takiego podaje. Na- 
jucha sprowadziła Legja na dwa dni, dla 

paru gier pokazowych. 

Rzeczywiście pokaz! Tioczynski grał 

świetnie, a jednak był jak piesek, który ga- 

nia za kamuszkami, rzucanemi mu przez 
pana. Grubas leciutko muskał piłki — 

mistrz Polski ——atał z wywieszonym  ję- 

zykiem. Długa piłka wi sam róg, w drugi 

róg, jeszcze raz w ten sam, krótka tuż 

za siatką, przez głowę na samą linję, zno- 

wu krótka — końskie zdrowie ma ten Tło- 

czyński, ale nabiegał się więcej od Kuso- 

cińskiego na trójmeczu bałtyckim. 
A Najuch tylko się śmiał i językiem ma- 

newrował: płasuje niemiłosiernie i filuternie 
wysunięty kończyk języka szach — szach 

przesuwa z prawa na lewo, zrobi majster- 

sztyk,załaduje drajwa w pusty róg — pod- 

nosi język aż do nosa; spudłuje, wałnie w 

siatkę — wywiesza ozór poniżej brody. 

Przemiły jest ten Najuch — dobrodu- 
sAna faska, tocząca się po korcie, taki ój- 

czulek, co to uczy $ynalka machać rakie- 

tą ii cieszy się gdy pojętny smyk zagra ucz-. 
ciwie. Parę razy Najuch z rakietą pod 

pachą poklepał brawo malutkiemu  Tłoczyń-. 
skiemu — ale, tylko parę, bo naprawdę 
swą djabelską precyzję nie dawał biedakowi, 
okazji do popisania się. 

Wynik 6:3; 6:3; 3:6; 6:3; nie odzwier- 
ciadła rzecz prosta sił przeciwników. Najuch 
jest gentlemenem, nie chciał za swą pierw- 

szą w ojczyźnie wizytą, sprawiać komuś 

przykrości, obijać do zera. Oddawał więc 
po kilka gehmów Tłoczyńskiemu — by się 

zaś nie zapomnieć, oddawał odrazu pierw- 

sze trzy — potem serją epatujących uderzeń 

wygrywał sześć następnych. Oddał nawet 
seta —— wszyscy się poznali na jego uprzej- 
mości. 

Najuch jest bogatym: człowiekiem 

bierze w Berlinie 20 marek za godzinę gry 
i ma tyle godzin, ile zechce; 100 marek 

dziennie to jego minimum. “ 

Do Legji przyjechał „za. darmo: bo 
za zwrotem kosztów podróży i utrzymania 

oraz na rękę 400 marek t. j. około 900 
zł. Naturalnie jest to filantropja w stosun- 

ku do rodaków, gdzieindzej Najuch bierze 

5 razy tyle. : 

Dobrze być zawodowcem, co? 

Przecie nasi mistrzowie — Tłoczyński, 

Stolarowie są też w gruncie rzeczy zawo- 
dowcami, nic nie robią poza graniem w 

tenisa, — jednak im nikt za grę nie -ze- 

chciałby płacić, to: cała różnica. 

Najuch to jak Kiepura — wielki - arty- 

sta, choć w innej dziedzinie. Przez te kil- 

ka godzin, co brzuchacz tkwił, na placu, 

dwudziestotysięczna publiczność zapomniała 

o troskach, kryzysach, wekslach. Zapatrze- 

ч 

ni, olśnieni, porwani — jak na koncercie w 

Fiśharmonji, kiedy poza tym genjuszem ze 

sceny nie widzi się nikogo. (Ten głosem, ten 

rakietą — oboje urodzili się z talentem i 

wyszlifowali go żmudną pracą. Karol 

  

larzu, który jest z pewnością bardzo Pk 
młody, bo obrazy jego zdradzają je- 
szcze ucznia? Niewiadomo, jak go 
traktować. 

I wobec wielu obrazów stajemy po- 
dobnie zakłopotani, w obawie wyda- 
nia ostateczńego, decydującego sądu. 

Jedno tylko stwierdzamy: liczne 
kierunki i obecność kilku wybitnych i 
głośnych nazwisk. 

Nakoniec parę słów o rzeźbie*). 
Jest jej dosyć skąpo. Z Warszawy 
Henryk Kuna, z Wilna Rafał Jachi- 

mowicz i Piotr. Hermanowicz. Kuna 
jest wielkim, artystą. Jego głowa ko- 
bieca, kuta w marmurze, szlachetnym 
i trudnymi materjale, jest tworem 
wielkiej sztuki, której źródłem są naj- 
lepsi mistrze. Jachimowicza projekt 
pomnika Witolda (Nr. 33) jest sła- 
  

*) Uwagi te pisańe były przed ustawie- 
iem projektu pomnika Witolda dłuta Lu- 

domira Śleńdzińskiego. Recenzent tej rzeźby 

nie widział. 

Č Walerjan Charkiewicz 
Zmierzch Unji Kościelnej na Litwie 
1 Białorusi—szkice historyczne zł. 6.— 
Placyd Jankowski (John ot Dycalp)— 

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

x proł, Michała Bobrowskiego) 2.— 

Ostatnie lata Alumnatu Pa. 
' piesklego w Wlinie . 0.60 
„Żyrowice—łask krynice . 0.50 
Plerwsze trudy | walkł wi- 

leńskich kolejarzy —. —. 0.80 
OR la 

NA A 
by i powtarzający ten . sam motyw 
rozkraczonego człowieka, który  wi- 
dzieliśmy dwa lata temu w jego „Ro- 
botniku'. Natomiast dobry i pełen 
wdzięku jest filigranowy, lepiony w 
plastelinie konny posążek (Nr. 34). 

Po innych rzeźbach niech będzie 
wielkie milczenie. 

Problemat teatralny 
Kryzys finansowy w teatrach i 

rozbicie rokowań warszawskich po- 
między związkiem dyrektorów a 
związkiem artystów prowadzonych, 
czyniąc problemat tetralny zarówno 
w Wilnie jak i w pozostałej Polsce 
jeszcze ostrzejszym, niż był dotąd. 
Najgorzej zaś, że nie sposób nie 
przyznać racji obu stronom. _Jakto 
powiadają artyści, więc za swoją ca- 
łoroczną ciężką pracę my nie mamy 
prawa do płatnego urlopu t.j. do 
tego do czego ma prawo każdy u- 
rzędnik, rzemieślnik, robotnik?! 

Skoro rok ma 12 miesięcy i kon- 
trakt musi być 12-to miesięczny. 

Muszę dodać od siebie, że nie 
tylko podzielam całkowicie ten po- 
stulat ale idę jeszcze dalej. Uważam, 
że oprócz okresu letnich wakacyj, 
powinny jeszcze istnieć specjalne pa- 
rotygodniowe wakacje na wycieczki 
zbiorowe do teatrów państw obcych. 
Artyzm nie może się rozwijać bez 
przymierzań i porównań. Teatr idzie 
w przyszłość w całej Europie, a nie 
tylko na polskim odcinku i być au 
courant tego pochodu jest rzeczą 
niezbędną nie tylko dla krytyka tea- 

tralnego, dramaturga i t. d., ale właś- 
nie w pierwszym rzędzie dla artysty. 

„Ale skąd na to wziąć pieniędzy, 
odpowiedzą kierownicy teatralni. Ja- 
kie są kasy w epoce kryzysu, poczy- 
nając od magistrackich, a kończąc na 
teatralnych — o tem wiedzą przecież 
wszyscy?!* - 

Na pierwszy rzut oka problemat 
wydaje się nie do rozstrzygnięcia. Ale 
najlepszy lekarz tego rodzaju spraw 
t. j. zmysł organizacyjny mówi co 
innego. Gdyby każdy trudny proble- 
mat uważać za zagadnienie nie do 
rozwiązania na świecie byłyby same 
ruiny i zgliszcza. 

Walka z kryzysem teatralnym w 
Polsce powinna się zacząć od: 1) po- 
ciągnięcia do świadczeń teatralnych 
miast mniejszych, nie posiadających 
teatrów, 2) instytucji kas wakacyj- 
nych. $ 

„ Teatr w czasach obecnych dzięki 
licznym objazdom, radio, ruchowi tu- 
rystycznemu i t. d. stał się własno- 
Ścią duchową ogółu inteligencji dane- 
go kraju. Jednakże do świadczeń na 
rzecz teatru pociągnięte są tylko 
większe miasta. Cały szereg  mniej- 
szych miast i miasteczek o budżetach 
częstokroć bezdyficytowych w prze- 

za- ciwieństwie do Warszawy czy Wilna, 
nie ponosi żadnych ofiar nie tylko na 
rzecz teatrów stałych, ale i objazdo- 
wej Reduty. 

Przypuszczając nawet, że masy 
mniejszych miast i miasteczek, zbyt 
obfite nie są, ciężar rozłożony na du- 
żą ilość niosących nie będzie już tak 
ciężki. Wzamian zato każde z miast, 
stosownie do swego udziału otrzyma 
gwarancje pewnej ilości przedstawień 
z dobrą, fachową obsadą. 

W ten sposób możnaby np. w 
Wilnie stworzyć T-wo Teatralne, któ- 
rego udziałowcami 
miasta i miasteczka woj. Wileńskiego 
i Nowogródzkiego, a nawet może i 
osoby prywatne. T-wo byłoby tam 
wobec kierownictwa teatrem, czem 
dziś są magistraty. W przyszłości, w 
"miarę postępu kultury, udziałowcami 
takiego T-wa mogłyby się stawać i 
samorządy. 

Takie T.wa mogłyby się tworzyć 
również pod postacią spółki miast. 
Dlaczego np. ciężar utrzymania tak 
ważnej placówki jak teatry Śląskie ma 
ciążyć na jednych Katowicach, a nie 
na spółce Katowice, Będzin, Sosno- 
wiec, Częstochowa np. |I czy nie le- 
piej zamiast rozdrabniać teatry na 
miasta, tworzyć teatry  regjonalne? 

byłyby wieksze 

Np. Teatr Wileńsko -Grodzieński, 
miast osobnych w Wilnie i Grodnie. 
Teatr Pomorski jako w pierwszym 
rzędzie spółkę trzech miast: Torunia, 
Bydgoscazy, Gdyni i t. d. Jeżeli ży- 
jemy w wieku fuzji i koncernów, to 
dlaczego ten prąd miałby ominąć te- 
atry? 

O ile instytucja teatrów regjonal- 
nych mogłaby usunąć kryzys, a może 
nawet i uratować opery, - instytucja 
Kas Wakacyjnych, rozstrzygnętaby 
może problemat ' poborów* wakacyj- 
nych. 

Na fundusz Kas składałyby się: 
1) potrącenia z gaż w miesiącach 2i- 
mowych i jesiennych, 2) wkładki pra- 
codawców, 3) potrącenia od tantjem 
wypłacanych autorom i tłomaczom. 

Nie ulega wątpliwości, że pobory 
pracowników sceny nie są wysokie. 
Jednakże pewien nieznaczny ułamek 
dopełniany w 50-ciu proc. przez oso- 
by prawne, angażujące artystów nie 
byłby dla nich ciężarem zbyt wiel- 
kim. 

Potrącenia od tantjem wydają mi 
się zwykłym nakazem sprawiedliwości. 
W przeciwieństwie do innych rodza 
jów twórczości, twórczość dtamatycz- 
na przynosi pokaźne dochody. Pod- 
czas kiedy autor sztuki o średniem 

powodzeniu na całym obszarze Polski 
otrzymuje kilkanaście tysięcy złotych, 
artysta—współtwórcajego sławy i po- 
wodzeń musi poprzestać na swoich 
400 złotych, w dodatku jeszcze kwe- 
stjonowanych, jako 11-ty czy 12-ty 
miesiąc kontraktu. 

O ileby Teatralne Kasy Wakacyj- 
ne znalazły inne jeszcze źródła do- 
chodu, wytwarzające pewne rezerwy, 
mogłyby organizować wycieczki na- 
ukowe do teatrów paryskich, czy ber- 
lińskich. Wówczas w prędkim zapew- 
ne czasie ustałoby narzekanie na brak 
młodych gwiazd aktorskich. Zaścianek 
gwiazd nie wychowuje, wychowuje je 
wagon kolejowy. 

Pozostaje jeszcze sprawa, zda- 
niem mojem, drugorzędna, t. j. Zasp. 
czy inicjatywa prywatna?! Sądzę że w 
tym wypadku przedewszystkiem szkod- 
liwym byłby monopol dla jednej, 
czy dla drugiej strony. Lepszy jest 
utalentowany pełnomocnik  Zaspu 
od nieudolnego dyrektora i odwrotnie. 
Dyr. Zelwerowicz zwycięży zawsze ja: 
kiegoś przedstawiciela / „inicjatywy 
prywatnej*, któremu teatr się rozsy- 
pał i odwrotnie. Dyr. Trzciński i Bu- 
jański w Krakowie, Rutkowski w Po- 
znaniu, czy Szyfman i Osterwa w 
Warszawie nie wymagają kontroli Za- 

spu. Jaracz zaś z Atenum wogóle wy- 
chodzi z norm*. 

„Najlepiej więc oprzeć teatry o 
ludzi, ale nie o pryncypja. Niech żyje 
utalentowana jednostka z ramienia ko- 
operatywy artystów, -czy inicjatywy 
prywatnej! A dzięki Bogu w Polsce 
jest jeszcze stara gwardja teatralna i 
o ile się nie stosuje protekcji nia się 
zazwyczaj doskonale komu oddać 
teatr. ; 

Nie ulega wątpliwości, że rozkwit 
teatru polskiego wymaga harmonijne- 
go kształtu dobrego administratora z 
dobrym aktorem. 

Każdy kto się zechce oprzeć na 
jedym z tych czynników przegrać mu- 
Si. Ponieważ zaś, ani dobrym admini- 
stratorem, ani dobrym artystą nie mo- 
że być człowiek, który pracuje bez 
entuzjazmu, jedynie pod batem ko- 

nieczności życiowych, przeto potrze- 
ba stworzyć jakiś kompromis, Kon- 
cepcja poniższa teatru regjonalnego, 
zamiast dotychczasowego jednomia- 
stowego, oraz instytucja kas waka- 
cyjnych, powinny wytworzyć dla te- 
atru w Polsce, wystarczające podsta- 
wy finansowe nawet w epoce kryzysu. 

Kazimierz Leczycki.



: Ž tych bodžcow naszego žycia, 
' ego zadaniem jest poruszyć uśpione 

. siły i zachęcić do wytężonej pracy. 

Г 

WYSTAWA PRÓB I WZORÓW 
przemysłu 

W niedzielę 5 lipca otwartą zo- 
stała w Nowogródku Wystawa Ru- 
choma Prób i Wzorów Przemysłu 
Krajowego, — która zajmuje całe 
góme piętro Gimnazjum 'im. Adama 
Mickiewicza. 

Jak to zaznaczył w swem prze- 
mówieniu p. dyrektor Skwarczyński— 
Wystawa, której otwarcie przypadło 
bezpośrednio po zakończeniu uroczy -. 
stości Mickiewiczowskich — jest jak- 
by symbolem konieczności powrotu 
do prozy codziennego życia — do 
pracy dnia powszedniego, która w 
chwih obecnie przeżywanego tak cięż- 
kiego dła wszystkich stanu ekonomi- 
cznego—musi być wyjątkowo  inten- 
sywną i. natężoną. NY 

Poznać to co pósiadainy — u- 
świadomić sobie nasze bolączki i bra- 
ki, popierać : rozszerzać własną wy- 
twórczość, dać możność zarobkowatia 
jak najszerszym masom ludności, a 
przez te. umożliwić wykonanie , bud- 
żetu państwowego — oto hasła, któ: 
re powittny przyświecać każdemu 
myślącemu obywatelowi. Wystawa u- 
ruchomiona od 21 lat, której  działal- 
ność przerwana w czasie wojny, a 
wznowiona w 1921 roku odpowiada 
powyższemu programowi jest jednym 

któ- 

Pam starosta Hryniewski, przewod- 
niczący Komitetu Wystawy, przed 
dokonaniem jej otwarcia, podkteślił 
jej doniosłość w chwili, ciężkiej, sytu- 
acji gdy'wiela ręce opadają i znie- 
chęcenięrogamta, inni zaś oddają się 
sennej  apatji, jest to otuchą i po-. 
krzepiemiem uczynić po raz pierwszy 
przegłąd stanu ; dorobku przemysłu 
miejscowego i nowogródzkiego 'i re- 
prezentawanych na wystawie rzemiosł 
za co Komitet składa gorące podzię- 
kowanie Dyrekcji Wystawy i jej kie- 
rownikom. ъ # 
. _W istocie otuchą i pokrzępieniem 
jest widok 16 sat. zapełnionych roze 
mieszczonemi bardzo umiejętnie i e- 
stetycznie okazami tego, co do życia 
kulturalnego spółeczeństwa jest po- 
trzebnem i pierwsza myśl, która. po 
pobieżnem ich przejrzeniu się nasuwa 
jest fż naprawdę posiadamy już w 
znacznym. stofhiu. .samowystarczal- 
ność i że chyba snobizm lub zbyt 
wygórowane wymagania, mogą skła- 
niać do pószukiwania u obcych tego 
co,mamy_ tu siebie w domu, tembar- 
dziej, iźoprócz tego co tu widzimy, 
wiełe znanych firm z najrozmaitszych 

gałęzi przemysłu, nie są tujeszcze re- 
prezeniowane, chociażby działy . tak 
niezbędne «dla radości życia, jak księ- 
garstwa i cukiernictwo, (przedstawia- 
jące się tu bardzo nikle) stoją jak 
wiadomo;w; naszym kraju na zupeł- 
nie zadawalniającym poziomie. 

. Korzystając z uprzejmych  objaś- 
nień kierownika wystawy p. Wasio i 
kierownika biura Międzykom. Zw. Zw. 
Epiekun. p. Chicewicza zaczynamy — 
„pro domo sua* od wytwórczości No- 
wogródzkiej, Tu pierwsze miejsce na- 
leży się bezsprzecznie fabryce wytó- 
bów ceramicznych p. Józefa Leutne- 
kera, który w trzeciem juź pokoleniu 
utrzymuje i coraz udoskonala swoje 
wyroby, szeroko rozpowszechnione i 
znane, nie tylko jako ozdobne i mo- 
gące zadowolnić najwybredniejsze wy- 
magania—lecz i niesłychanie trwałe— 
czego najlepszym dowodem jest, iż 
w wielu dworach nowogródczyzny 
istnieją piece i kominki stawiane przed 
60 Taty, za czasów dziada obecnego 
właściciela, —które, bez przerabiania, 
Przetrwały wszystkie perypetje i za- 
Wieruchy i spełniają dotychczas swoje 
Zadanie bez zarzutu. 

, Tuż obok— mieniące się wszystkie- 
Mi barwami tęczy i światła — stoisko 
uty szklanej „Niemen*—-mającej rów- 

nież swą od lat wiełu ustaloną opinię. 
Dałej warsztaty ślusarskie p. St, Urba- 
NOWicza i Z. Rodziewicza,—wystawiły 
Piękne, kute balustrady przygotowane 

a budującego się nowego domu u- 
rzędniczego w Nowogródku, p. M. 
Michalska — kolekcję rękawiczek z własnej pracowni, p. M. Jankowski — 

"obuwie, niczem Warszawskie, p. J. 
Łagatkier i p. Sosnowski gotowe 
kostjumy damskie i męskie, tem nie- 
Zwykłe, że można je nosić na obie 
Strony co specjalnie w dobie kryzy- 
SOwej ma swoje znaczenie. Syndykat 
olniczy Nowogródzki zorganizował 

w dziedzińcu własny dział maszyn 
rolniczych, a obok widzimy dachów- 
ki—cembrowiny, płyty chodnikowe i 
rury drogowe z fabryki wyrobów be- 
tonowych Wydziału Powiatowego. 

Towarzystwo Popierania Przemysłu 
Ludowego ma na Wystawie swoje 

Т° — 

Zarząd Wileńskiego T-wa Handlo- 
с awowego (Lombard, 

Wilno, Biskupia 12, = e 
Podaje niniejszem do wiadomości, że 
wysłany ostatnio do niektórych klien - 
10: , ustawicznie zwlekających w opla- 
tach, okėlnik z prośbą o uregulowa- 
nie należnych odsetek, z jednoczesnym 
zwrotem części pożyczki, nie może być 

maczony rzekomą likwidacją Lom- 
bard, Tylko ma na celu, oprócz przy- 
Pomnienia со do płacenia odsetek, 
także przeszacowanie zastaaów, gdyż 
większość z nich była zastawiona bar- | 
20 dawno i dawny Szacunek, w 

związku z cgólnym spadkiem cen, pod- 
lega Tównież zmniejszeniu. Lombard 

w zym ciągu przyjmuje w zastaw: 
zbto, srebro, brylanty, futra, ubrania, 
pianina i inne rzeczy. Rkwnież nadal 
przyjmuje lokaty kapitałów na dogod- 
nych warunkach. Biuro Lombardu     <zymie codziennie od 9 do 2-ej po poł. 

krajowego 
tkaniny, tak podziwiane przez wszyst- 
kich zwiedzających Wystawę Mickie- 
wiczowską, zaś szkoła zawodowa dla 
dziewcząt w Zdzięciole wystawia о- 
prócz prześlicznych kilimów — białe 
hafty i bardzo wykwintną bieliznę. 
Widzimy tu również artystycznie wy- 
tkany herb miasta Zdzięcioła: na sza- 
rym pniu sosny, kujący dzięcioł—zaś 
w dwóch górnych polach herby pierw- 
szych i ostatnich właścicieli Zdzięcio- 
ła—Ostrogskich i Sołtanów. Legenda 
tego herbu opowiada, iż gdy w za- 
mierzchłej przeszłości, jeden z ksią- 
żąt Ostrogskich przybył dla założe- 
nia wśród ówczesnej puszczy, swej 
siedziby—zwróciło jego uwagę nie- 
zmierne mnóstwo kujących dzięcio- 
łówi ptaka tego obrał za godło 
mającego się założyć miasta. 

W tej samej sali widzimy roboty: 
dzieci ze Szkoły Zawodowej i schro- 
nisk Międz. Zw. Opiek.: wykonane z 
kolorowej plasteliny przez 7-miolet- 
nich artystów, Góra Zamkowa wraz z 
basztami, Kopiec Mickiewicza i Fara 
nowogródzka—oraz zachwycające ko- 
szyczki i drobiazgi z bibułki i włóczki. 

W oddziale szkół powszechnych 
powiątu  Nowogródzkiego zwracają 
uwagę zupełnie artystycznie wykona- 
ne witraże o motywach kwiatowych. 

Osobny pokój zajmuje Szkoła Za- 
wodowa z Iszczołny powiatu Szczu- 
czyńskiego —której bielizna, szale, ko- 
stjumy haftowane z surowego płótna, 
znalazły odrazu nabywców dzięki sta- 
rannemu wykonaniu i przystępnym 
cenom. 

Z przemysłu Nowogródczyzny — 
wcale reprezentowane nie jest garn- 
<arstwo — a szkoda — gdyż Iwieniec 
„mógłby tu znaleść swoje mejsce —: 
oraz cegielnictwo i terpentyniarnie, 
które są licznie dobrze prosperujące— 
wreszcie eksploatacja pokładów  kre- 
dy — bardzo. .znacznych, zwłaszcza w 
okolicach Nowojelny i Dworca. 

Niepodobna wyliczyć wszystkich, 
figurujących na Wystawie, wytwórni z 
całego kraju. Każdy znajdzie tu inte- 
resujące go specjalnie eksponaty: więc 
dla gospodyń, w dziale spożywczym, 
są próbki ekstraktów mięsnych, buljo- 
nów i sosów, fabrykowanych na Po- 
lesiu. w majątku 'Kómarowie— oraz ga- 
ldretki i proszki do ciasta — groźna 
konkurencja .dla Oetkera. 

Również interesującemi dla Pań 
Są śliczne jedwabie krajówe prawdzi- 
we i sztuczne, z fabryki w Tomasżo- 
wie Mazówieckim— największej w Eu- 
ropie—oraz perfumerja firm Warszaw- 

skich. : 
W innej sali—oto: próbki. wyrobów 

ciężkiego przemysłu metalowego i 
wzory pięknych medali i plakiet, wy- 
konańych w mennicy Państwowej; oto 
broń i amunicja—oto monopole Pań- 
stwowe—oto próbki porcelany Cmie- 
lowskiej i fabryki Gieschego z Kato- 
wic—a w dziale przemysłu chemicz- 
nego jest bardzo ciekawy i ładnie wy- 
konany przez Warszawską Gazownię 
— drzewo genealogiczne — z którego 
można się wiele dowiedzieć o pocho- 
dzeniu. rozmaitych znanych i mniej 
znanych chemikali, najniespodziewa- 
niej wyrastających z jednego i tego 
samego pnia—z węgla kamiennego. 

Każdy ze zwiedzających spędza 
wesołą chwilę przed dwoma zwier- 
ciadłami z których jedne poszerza a 
drugie wydłuża — zaś na zakończenie 
wędrówki można dostać u wyjścia ku- 
fel dobrego zimnego piwa Lidzkiego 
i powiedzieć sobie, że tak źle nie jest 
jak mówią niektórzy—gdyż pracować 
u nas umieją, trzeba tylko aby wszy: 
scy w tej pracy swój udział wzięli. 

M. Róm. 

TWOJE DZIECI UCZĄ SIĘ 
W OJCZYSTYM JĘZYKU, CZYS 
POMYŚLAŁ O TRAGEDJI MA- 
TEK, KTÓRYM OBCA SZKOŁA 
WYKRADA DUSZĘ DZIECKA? 
ZŁÓŻ grosz na, Fundusz Polskiego 
Szkolnictwa zagra “, na konto 
P. K. O. 21895, Komitetu Obcno- 
du 25-lecia Walki o Szkołę Polską 
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Świeto pułkowe 4 p. 
uł. Zaniemeńskich 
W dniu wczorajszym 4 p. uł. Za- 

niemeńskich związany serdeczną nicią 
z Wilnem i Wileńszczyzną obchodził 
swoje doroczne święto pułkowe. 

Odbyło się ono w skromnych ra- 
mach wewnętrznych. 

Onegdaj wieczorem ' miał miejsce 
uroczysty capstrzyk, połączony z wy- 
woływaniem poległych i paleniem 
ogni. 

Wczoraj rano odprawiona została 
msza św., wysłuchana przez cały pułk 
oraz licznie przybyłych gości zarów- 
no oficerów służby czynnej, rezerwy 
oraz okolicznego obywatelstwa, 

Po nabożeństwie wszyscy udali 
się do gustownie udekorowanej ziele- 
nią i portretami b. oficerów 'i dowód- 
ców pułku ujeżdżalni na uroczysty 
obiad żołnierski. 

Podczas obiadu przemawiali do- 
wódca Brygady płk. Przewłocki oraz 
dowódca pułku płk. Kozierowski. | 

W godzinach popołudniowych od- 
były się zawody sportowe podoficer- 
skie i żołnierskie, a wieczorem  kor- 
pus oficerski pułku podejmował goś- 
ci w Kasynie pułkowem. . 

Zabawa zaciągnęła się późno w 
пос. 

   
     

SŁU W U 

Nieudana demonstracja komunistyczna 
na Łukiszkach 

W związku z trwającą od kilku dni w więzieniu na Łukisz- 
kach głodówką więźniów politycznych oraz zarządzonem przez 
władze więzienne sztucznem karmieniem demonstrantów zebrała 
się wczoraj na placu magistrackim (Łukiszki 3) spora grupa wy- 
rostków komunistów. * 

Uczestnicy masówki tej rozwinęli czerwoną płachtę skiero- 
wując się ku bramie więziennej. 

Obecny przed więzieniem posterunkowy oraz czterech do- 
zorców więziennych, żandarm I kilku przygodnie znajdujących 
sle tam żołnierzy rozproszyli demonstrantów, aresztując czterech 
najbardziej aktywnych. 

Uciekający komuniści rozrzucili sporą ilość odezw i 
treści antypaństwowej. 

ulotek 

Demonstracja trwała krótko. 

Wybory do Rady Gminnej w Bielicy 
W bieżącym tygodniu odbyło się w gminie Bielica zgromadzenie gminne, na któ- 

rem dokonano wyborów do Rady Gminnej. Wybory dokonane według zgłoszonych list 
dały następujące wyniki: wójtem gminy wybrano p. mjr. rez. Kaczanowskiego. 
wójta wybrano p. Konopioło. Jako radni weszli z wyboru: p.p. Muryn, Zubko, Chwastek 

astępcą 

Zamknięcie obrad Kon- 
gresu Pedagogicznego 

W WILNIE 

Pięcio - dniowe obrady ll-go Kon- 
gresu Pedagogicznego w Wilnie or- 
ganizowanego przez Wydział Pedago- 
giczny Związku Nauczycielstwa  Pol- 
skiego zakończyły się 8-go lipca b. r. 
posiedzeniem plenarnem w Sali Śnia- 
deckich Uniwersytetu Stefana Batore- 
go. Przedłem przez dwa dni obra- 
dowały poszczególne komisje, które 
przygotowały odpowiednie wnioski. 

Obrady plenarne prowadził p. 
Makuch. Na wstępie przyjęto wnioski 
Komisji organizacyjnej Wychowania 
dotyczące celów i zadań szkoły pol- 
skiej na tle postulatów Kongresu Peda- 
gogicznego w Poznaniu. Komisja Or- 
ganizacyjna Szkolnictwa przedstawiła 
projekt nowego ustroju szkol nego 
dotyczący szkół powszechnych, za- 
wodowych, ogólnoksztąłcących i wyż 

э 

" Rzucanie obelg 
Wczoraj w. „Dzienniku Wileńskim' 

znajdujemy artykuł p. t. „Strachajły”. 
Pisze się tam o uroczystościach w Po- 
znaniu i o tem, że: 

Już 3 b. m. w Poznaniu skonsygnowano 
ogromne ilości policji konnej i pieszej z 
pałkami gumowemi. Z Warszawy przybył 
naczelnik wydziału bezpieczeństwa w. mini 
sterstwie spraw wewnętrznych p. Hauke- 
Nowak. Wogóle napływ policjj w sobotę 
był niezwykły. Takiego pogotowia połicyj- 
nego jeszcze w Poznaniu nie widziane. Wi- 
dok zupełnie nie harmonizował z charakte- 
rem uroczystości i wywierał przykre wraże- 
żenie, zwłaszcza na goścach z Ameryki. 

W :Poznaniu był ktoś poważniej- 
szy, niż goście z Ameryki,, bo Prezy- 
dent Rzeczypospolitej. Nie wchodzimy 
tu w to czy informacjt „Dziennika -- 
są prawdziwe, choć prawdopodobnie 
jak zwykle są fałszywe. Wystarczy 
nam stwierdzenie, że zbierać policję 
może tylko rząd, więc to rząd został 

(Nauczyciel), Jasinowski (wł. tartaku lista żydowska), Rudziewicz, Żemajcin, Rajkacz (kie- 
rownik spółdzielni), Rogowski (nauczyciel), Lebiecki (urzędnik), Urban, Mussiał (mjr. rez.) 
Chryszczanowicz (rolnik) i Kosko (rolnik). Ogółem zgłoszono 8 list w tem jedna nauczy- 

obrzucony obelgą „strachajty“. 
szych. W projekcje tym uwzględniono kd 
opóźnienie momentu wyboru specjal- 

lub zawodu co cielka i jedna żydowska. Największą ilośc kandydatów zdobyła lista Nr. 1. BBWR. Prze- 
bieg wyborów był naogół spokojny. 

Litwini strzelają do tratw 
PŁYNĄCYCH PRZY 

Na Niemnie litewskie straże graniczne 
przy polskim brzegu. 

POLSKIM BRZEGU. 
obstrzelały duże tratwy z drzewem, płynące 

Robotnicy, prowadzący tratwy, uratowali się w tem sposób, że położyli się na jed- 
nem z berwion na tratwie. 

Władze graniczne prowadzą w tej sprawie dochodzenie. 

‚ Burza szalejąca nad województwem 
Wileńskiem i Nowogródzkiem 

poczyniła wielkie szkody 

Na terenie gm. kołtyniańskiej i 

W środę wieczorem przeszła nad terenem woj. Wileńskiego i Nowo- 
gródzkiego niezwykle silna burza, połączona z piorunami. - 

święciańskiej wicher pozryw ai dachy 
domów i budynków gospodarczych, powywracał kominy i poczynił wiele 
innych dotkliwych strat. M. in. zerwany został dach i mocno uszkodzony 
budynek szkoły powszechnej w Poszumieniu. Pozatem burza powywracała 
drzewa przydrożne na drodze Podbrodzie—awięciany. 

W woj. Nowogródzkiem zniszczone zostało połączenie telefoniczne na 
linjach: Kozłowsczyzna — Derewno, Słonim — Baranowicze i w okolicy 
Twerecza. ' 

" W gm. derewnickiej naliczono 
dziesiąt słupów telegraficznych. | 

70 wywróconych drzew oraz kilka- 

W gminie żurowickiej burza zniszczyła zboże, zniosła niemal do- 
szczętnie osadę Lawiny, a w;sa 
wosławnego. х 

We wsi Głowszewicze zawaliły 

mych Żurowicach—dach z klasztoru pra- 

się cztery stodoły. 
W Wołkowysku zniszezone zostało połączenie telegraficzne. i 
Na terenie całego województwa 

z korzeniami stare drzewa. 
burza poniszczyła lasy wyrywając 

Strażnica KOP'u w Suchódowszczyznie spłonęła od uderzenia pioruna, 
Na terenie obu województw wypadku z ludźmi nie było. 
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PIĄTEK 
bziś 70 W. tg 2 m5 

Amalj: A 
jutro 2. s. g. 7 m. 51 

Piusa 

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEO 

NIKA 
wie: przepisów ustawy o powszechnym obo- 
wiązku wojskowym. 

— Podofic dom wypoczynkowy w Nowi- 
cząch. W dniu 12 fipca w Nowiczach odbę- 
dzie się uroczyste otwarcie podoficerskiego 
domu wypoczynkowego ogniska garnizonu 
Wilno im. gen. inż. Aleksandra  Litwino- 
wicza. i 

Uroczystość otwarcia zostanie poprzedzo 
ROLOGICZNEGO U.S.B. W WILNIE na nabożeństwem, poczem nastąpi zwiedza- 

Z dnia 9 lipca 1931 r. 

Ciśnienie średnie 758 : 
Temperatura średnią +21 6h ji 

Temperatura najwyższa 4-24 

Temperatura najniższa --14 

Opad w mm. 2,4 a” 
Wiatr: południowy „k 
Tendencja: wzrost, spadek, wzrost 

Uwagi: pogodnie 
  

MIEJSKA 
— Okėlnik prezydenta ii. Wilna. P. pre- 

zydent m. Wilna Folejewski wystosowai do 
wszystkich szefów sekcyj i kierowników wy- 
działów pismo okólne, w którem powiedzia- 
ne jest, że z racji skreślenia pewnych sum 
w budżecie, należy wstrzymać się z naby- 
waniem inwentarza, oraz ogfańiczyć do mi- 
nimum wydatki kancelaryjne. 

— Umowa z „Arbonem* nareszcie pod- 
pisana. W dniu wczorajszym podpisana Z0- 
stała, dotychczas jednak tylko na bruljonie, 
umowa Magistratu z firmą „Arbon”. 

W poniedziałek załatwione zostaną wszy 
stkie formalności prawne. 

— Biuro dowodów w nowym lokalu. 
Dowiadujemy się, że biuro dowodów osobi- 
stych Magistratu (Wydział paszportowy) 
przeniesiony zostanie w dniu 11 b. m. do 
nojwego lokalu przy ul. Końskiej Nr. 1. 

— Urząd Kontroli Skarbowej wstrzymał 
do odwołania, wypłatę specjalnego dodatku 
na umundurowanie dla personelu urzędu. 

— Dodatkowe komisje poborowe. W dn. 
15 b. m. odbędzie się pierwsza dodatkowa 
komisja poborowa. Na komisję tę mają się 
stawić poborowi, którzy w oznaczonym cza- 
sie nie mogli stawić się. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 
— Zupa i chleb dła bezrobotnych. Wy- 

dział Opieki Społ. Urzędu Wojewódzkiego 
zamierza przyjść z pomocą bezrobotnym dio 

gą wydawania im zupy i chleba. Akcja ta 

obliczona jest na 500 osób. 
W sprawie tej prowadzone są obecnie 

pertraktacje z Magistratem w sprawie wy- 

dzierżawienia na ten cel jednej z kuchni lu- 

dowych. 

  

WOJSKOWA 
— Dowódca i Korpus oficerów 13 pułku 

ułanów Wileńskich, podaje do wiadomości, 
że święto pułkowe przypadające w dniu 
25-VII 31 r. w roku tym będzie obchodzone 
ściśle w ramach pułku. 

— Odroczenia służby wojskowej. Mini- 
sterstwo Wyznań Religijnych j Oświecenia 
Publicznego uznało Wyższą Szkołę Lotniczą 
w Paryżu — Ecole Nationale Superieure 
d'Aeronautique za uczelnię wyższą, upraw- 
niającą słuchaczy rzeczywistych do uzyska- 
nia odroczenia służby wojskowej na podsta- 

„nie zdrojowiska 
wspólny obiad. 

i w godzinę później — 

AKADEMICKA 
— Uroczyste otwarcie sezonu akademic- 

kiej kolonji wypoczynkowej w Legaciszkach. 
W dniu 12 lipca r. b.<odbędzie się otwarcie 
sezonu w akademickiej kolonji wypoczynko- 
wej w Legaciszkach. Program otwarcia na- 
stępujący: у 

Godz.:40 min. 30 Msza šw., godz. 11 
>min: 30 zwiedzanie kolonji i gospodarstwa 
rolnego, godz. 13 — obiad, godz. 15 zebra- 
nie towarzyskie, godz. 17 podwieczorek, 
godz. 18 gry i zabawy sportowe, godz. 19 
kolacja, godz. 20 zabawa. taneczna. 

Zarząd przesłał odpowiednie zaproszenia 
poza tem osoby chcące wziąć udział w 
otwarciu a nie posiadające zaproszenia, pro- 
szone są o zgłoszenie się do Sekretarjatu 
Bratniej Pomocy (ul. "Wielka - 24)“ ! 
otrzymania zaproszenia w godz. 14 — 16. 
Akademicy biorą udział bez specjalnych za- 
proszeń. 

SPORTOWA 
— Z Tow. Gimn. „Sokół”*. Dnia 11 i 

12 b. m. odbędą się zawody lekkoatietycz- 
ne 0 mistrzostwo klasy „C” na boisku 
ośrodka W. F., początek dnia 11 o godz. 
17 i 12 o godz. 10. 

Zgłoszenia przyjmuje Sekretarjat P. T. 
„Sokół* ul. Wiłeńska 10 w godzinach od 19 
do 21i w dniu zawodów na boisku. 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr Miejski w „Lutni*. Dziś o godz. 
8 min. 15 wiecz. pełna humoru i'arcyko- 
micznych sytuacyj krotochwila M. Henne 
quina p.t. „Szukam dziecka”, w: doskonałej 
obsadzie z Kamińską, Sawicką, Ba!cerzakiem 
i Wyrwiczem na czele. 

Režyserja K.  Wyrwicza. 
Hawrytkiewicza. 

— _ Teatr Letni w ogrodzie po-Bernar- 
dyńskim. Ostatnie dni, niezmiernie ciakawa 

sztuka Vicki Baum p. t. „Ludzie w ho- 
telu*, grana ostatnio z wielkiem  powodze- 
niem w Teatrze Polskim w Warszawie. Ob- 
sadę stanową: Eichlerówna, Niwińska, Ry- 
chłowska, Ciecierski, Jaśkiewicz, Kreczmar 
i inni. Reżyserja R. Wasilewskiego. 

— Muszla koncertowa w ogrodzie po- 
Bernardyńskim. Dziś o godz. 8 m. 30 w. z 
powodu wielkiego powodzenia powtórze- 
nie Rewji „Tańczące nóżki*, w wykonaniu 
zespołu Rewji Wileńskiej. Udział biorą: L. 
Winogradzka ze swym zespołem baletowym, 
p.p. Wajnberg, Mirski,  Konstantynowicz, 
Kropiwnicki i Świętochowski 

— jutrzejszy koncert w ogrodzie po-Ber 
nardyńskim. Jutro o godz. 8 m. 30 wiecz. 
odbędzie się w muszli koncertowej, w ogro 
dzie po-Bernardyńskim na dochód Towarzy- 
stwa opieki nad sierotami żydowskiemi — 
koncert z udziałem orkiestry 85 p. Strzel- 
ców Wileńskich pod dyrekcją p. por. Teo- 
dora Wołoszczuka i artystów Teatrów Miej 
skich p.p. Sawickiej, Niwińskiej, Balcerzaka, 
Mileckiego i Żurowskiego. 

Dekoracje J. 

celem . 

ności wykształcenia, 
wpłynie na zmniejszenie się ilości po- 
myłek życiowych. Nowy projekt rów- 
na prawa szkolnictwa zawodowego ze 
szkolnictwem ogólnokształcącem.  lu- 
teresujące obrady toczyły się na Ko- 
misji psychologicznej, którą _ prowa- 
dziła p. Kaczyńska z Warszawy. 

W. tezach przedstwionych Kongre- 
sowi domaga się Komisja Psycholo- 
giczna przystosowania programów, 
metod pracy i organizacji szkolnej do 
możliwości psychicznych i fizycznych 
„dzieci. 

Kongres domaga. się tworzenia 
szkół o charakterze sksperymentalnym 
gdzie wypracowywałyby się programy 
szkołne i metody nauczania i wychowa 
niai Jana NY 

W Sekcji Humanistyczyąej w któ- 
rej przewodniczył p. Wojęński omó- 
wiono program i metody nauczania 

języka polskiego. 

Komisja -Geograficzno - Przyrod- 
nicza w której referowała między inne 
mi p. Niemcówna z Krakowa przedsta- 
wiła szereg wniosków, uwzględniają- 
cych rozwój władz umysłowych dziec- 
ka i naprowadzenie go ńa drogi sa- 
modzielnego zdobywania wiedzy 0 

ziemi i człowieku -takę aby sądy ge- 
ograficzne dziecka były oparte o zgod- 
ny z rzeczywistością ziemską mater- 
jał poglądowy. 

Praktyczne zastosowanie nowych 
metod pracy w cztęrech niższych kla- 
sach szkoły powszechnej im. Józefy 
Jotejko w Warszawie przedstawiła p. 
Usarkowa. : 

Na posiedzeniu plenarnem — рггу- 
jęto szereg tez dotyczących opieki 
społecznej nad dziećmi w szkole i po- 
za szkołą. 

Komisja  Artystyczno-Techniczna 
pod kierownictwem p. Snopka omó- 
wiła naukę śpiewu, robót ręcznych i 
rysunków. : 

Wszystkie referaty, przebieg dysku 
sji i uchwały plenarne ukażą się w 
druku w formie broszury, zawierającej 
sprawozdanie z pracy kongresowej. 

W. obradach Kongresu przejawia- 

UZUPEŁNIENIE 
SPROSTOWANIA 
W zeszłą hobotę musieliśmy zamie 

ścić sprostowanie naszej wiadomości 
o głodówce więźniów na Łukiszkach. 
Urząd prokuratorski prostował, że żad- 
nej głodówki nie było, przytem spro- 
stowanie zakończone było tego rodza- 
ju poglądem: ` 

„Winni rozsiewania tych wiadomošci są 
zapewne tymi, którym na wzniecaniu niepo- 
koju zależy, wobec czego zostaną pociągnię 
ci do.odpowiedzialności karnej z art. 263 
Kod. Kar." 

_ Było nam bardzo nieptzyjemnie to 
drukować, gdyż wyglądało tak, jak- 
byśmy się dali nabrać tym, komu za- 
leży na niepokoju, a przecież jako 
dziennikarze, pretendujemy do tego, 
że potrafimy odróżnić co publiczność 
niepokoi, a co uspakaja. Może nawet 
lepiej się na tem znamy, niż Urząd 
Parokuratorski. 

Po tym jednak  „poglądzie“, 
który przytóczyliśmy powyżej, zna- 
leźliśmy wczoraj w jednem z pism 
znaleźliśmy. wczoraj w jednem z -pism. 
więzieniu na Łukiszkach” (gotowi by- 
liśmy wyrazić podejrzenie, że „inspi- 
rowaną*, gdyby nie to, że dotychczas 
prasa wileńska nie znała żadnych in- 
spiracyj), która to notatka zaczyna 
się od słów: 

Od soboty ubiegłej więźniowie politycz 
ni, osadzeni w więzieniu na Łukiszkach od- 
mawiają przyjmowania i spożywania strawy. 

a kończy się zdaniem; 
Wczoraj zastosowano względem opor- 

nych więźniów sztuczne odżywianie. 

MEEESZELZZZCWTWOWSTENTA AZPZTTN OZASKID FIO BOJE POCIE 

ła się troska o wychowanie obywateł- 
skie młodzieży i wielki nacisk położo- 
no na rozwój jej sił fizycznych. 

„Świat pedagogiczny polski, zgro- 
madzony na Kongresie w Wilnie, w 
poczuciu swej  odpowiedzialnošci za 
przyszłość ' szkolnictwa, zastanawiał 
się nietylko nad tem, co w. dzisiejszych 
warunkach można zrobić w szkole, ale 
pragnął wytyczyć drogi dla myśli wy- 
chowawczaj w Polsce na najbliższą 
przyszłość. ! ж 

ZY kosy jie 
RR 

  

Niebyło strajku na linji Druja-Woropajewo 
у W związku. z wczorajszą notatką 

o strejku robotników, zatrudnionych przy 

budowie linji kolejowej Druja - Woropajewo 
proszeni jesteśmy o zaznaczenie, że wstrzy 
manie się od pracy kilkudziesięciu robotni- 

ków nie należy traktować jako strejk, gdyż 

robotnicy ci, z racji święta (dzień Iwana 
Kupała) nie wyszli do roboty. Wiadomość o 
„strejku* zaczerpnęliśmy z urzędowego ko- 

munikatu policyjnego. 

  

Konieransjerem będzie p. Karol Wyrwicz- 
Wichrowski. 

— Koncert popularny. W dniu 10 lipca 
r. b. odbędzie się koncert popularny w, Par 
ku Sportowym im. gen. Żeligowskiego, Wi- 
leńskiej Orkiestry Symfonicznej pod batutą 
kapelmistrza Mikołaja Salnickiego. 

W sobotę dnia 11 lipca I występ a 
genta wszechświatowej sławy prof. Wale- 
rjana Bierdiajewa. 

CO.GRAJĄ W KINACH? 
Kino Miejskie —. Tajemnica drzwi zam- 
kniętych. 

Heljos — Upior w operze. 
Lux Car Iwań Groźny. 
Hollywood —Kaprys Madame. Pompadour 
Casino — «Serce i sport.: | 

Stylowy — Na zachód od Zanzibaru 
Mimoza — Pokusy życia 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Wypadek w parku sporto ь 

Goldberg Szymon (Kasztanowa 3 ias 
dąc rowerem po biežni w parku spor- 
towym im. gen. Želigowskiego, wsku- 
tek szybkiej i nieostrożnej jazdy naje- 
chał na jadącego rowerem z przeciw- 
nej strony Janowicza Marjana (Krė- 
lewska 15), Janowicz doznał ogólnego 
potłuczenia ciała. Rower został poła- 
many. Lekarz Pogotowia odwiózł Ja- 
nowicza do szpłtala Dziecięcego na 

Nowość 
Г4 

Amerykańska!! 
©mist 6 yo 1.50 

Fotogratujemy każdego w 6-ciu 
różnych pozach wspafiałych 

Fot. „REKORD“ 
5.-Wlino, Szopena 5. 

P. S. Przy okazaniu ogłoszenia ni- 
niejszego otrzymuje się 7-mą 
fotograiję bezpłatnie. 

Antokolu w stanie niezagrażjącym ży- 
ciu. 

„Sztandar“ komunistycz- 
ny na drutach telegraficznych 
Na ul. Szkaplernej nieujawnieni sprawcy 
rozwiesili wczoraj czerwoną płachtę, zaopa- 
trzoną w antypaństwowe nadpisy. 

Straż pożarna, zawezwana przez poli- 
cję, zdjęła „sztandar*. 

  

Japoński proszek | 

KATOL 

— Uciekał z ukradzioną kro- 

radykalnie tępi muchy, komary, 

wą. Zatrzymano Czumbrowskiego Juljana, 
Szu 

   
  

pchły, PLUSKWY, PRUSAKI, 

(Rymarska 9) z krową, i 

mszyce na kwiatach i wszelkie 
inne robactwo, KATOL sprze- 
daje się w Skład. Aptecz. i Apt. 

„e“ „Przedstawiciel Katolu H. Wcj- 
tkiewicz, Wilno, Kalwaryjska 21*. 

u Ё 
botowicza Władysława, mieszkańca kolonji 
Dukszty, gminy mejszagolskiej. Zatrzymane- 
go przekazano władzom prokuratorskim, kro 
wę zwrócono poszkodowanemu. 

— Dezerter-złodziejem Kali- 
szczak Zbigniew, (Ludwisarska 5) zameldo- 
wał, że w czasie jego nieobecności 
dziono mu z niezam knietego mieszkania 

gr. IWC! jeż 
Mikulskiego Zbigniewa, M a 
w Lidzie, wraz ze skradzioną gotówką za- 

— Bójka. Adam Parafjanowicz ze wsi 
Widziunieńce gm. Orańskiej Sie za na- 
mową Pawła Kobuza pobił dotkliwie Fran- 
ciszka Grudzińskiego. 

Poszkodowanego umieszczono w szpita- 
lu w Trokach. 

Napastnikiein zajęła się policja. 
— Oszust w potrzasku. Policja 

zatrzymała Melcherta Euregjusza bez  sta- 
łego miejsca zamieszkania, poszukiwanego 
przez wiceprokuratora za fałszerstwo i sze- 
reg oszustw. 

— Różne kradzieże. Kozakiewiczowa Be- 
nigna (Stołarska 4) zameldowała o systema- 
tycznej kradzieży drzewa z niezamkniętego 
składu, mieszczącego się w tymże domu. 
Szkody Kozakiewcizowa ocenia na sumę 40 
zł. Koziełłę Stanisława (Stolarska 4), który 
dokonywał tych kradzieży, zatrzymano. —



Lkwidacja pociągów lokalnych 
NA TERENIE WILEŃSKIEJ DYREKCJI 

Dyrekcja Kolei Państwowych w 
Wilnie komunikuje nam, iż w związku 
z niedostatecznem  zalūdnieniem  nie- 
których pociągów lokalnych, poczy- 
nając od 15 b. m. r. b. wprowadzone 
zostaną następujące zmiany w ruchu 
pociągów pasażerskich: 

Pociąg Nr. 315 i 316 na odcinku 
Lida - Baranowicze Pol. od 15-VII r. b. 

* odwołuje się. 
Poc. Nr. 325 na odcinku Wilno - Li- 

da, odchodzący z Wilna w święta o 
godz. 21.45 z dniem 19-VII r. b. będzie 
odchodził z Wilna o godz. 10 i przy- 

„ chodził do Lidy o godz. 12.20. 
' Pociąg Nr. 331 i 332 na odcinku 
Wilno - Jaszuny, odchodzący z Wilna 
w soboty i święta o godz. 10 i z Ja- 
szun o godz. 11, odwołuje się. 

Pociąg Nr. 344 i 345 na odcinku 
Nowojelnia - Baranowicze z dniem 15- 
VII r. b. odwołuje się: 

Poc: Nr. 532, 533' 534 i 535 na od 
cinku  Królewszczyzna - Głębokie z 
dniem 15-VII r. b. odwołuje się. 

Pociąg Nr. 723 i 724 na odcinku 
Wilno Święciany, odchodzący z Wilna 
o godz. 10.05 i przychodzący do Wil- 
na o godz. 20.25, z dniem 15-VII r. b. 
będą kursowały tylko w soboty i 
święta. 

Pociąg Nr. 731.i 732 na odcinku 
Białystok - Grodno z dniem 15-VII r. b. 
odwołuje się. 

JPoc. Nr. 854 i 855 na odcinku Kró- 
lewszyczyzna - Zahacie z dniem 15-VII 
r. b. będą kursowały tylko w ponie- 
działki i piątki. 

i OBEC ZWOREK 

Część skradzionego drzewa odnaleziono w 
czasie rewizji. 

Z niezamkńiętego mieszkania przy ul. 
Szopena 4 na szkodę Gojżewskiego Józefa 
skradziono zegarek męski wartości 30 zł. 

„Ustalono, że kradzieży tej dokonał Matule- 
„wicz Bronisław (Szopena 4), którego za- 
trzymano. Zegarka dotąd nie odnaleziono. 

Matulewicz Czesław  (Horodelska 20) 
skradł z korytarza domu przy ul. Uniwersy- 
teckiej Nr. 5 żarówki wartości 20 zł. Spraw- 
cę ze skradzionemi żarówkami zatrzymano. 

Na szkodę Rutkewicza (Trębacka 32) 
skradziono gołębie wartości 20 zł. Ustałono, 
że kradzieży dokonał Matusewicz Michał 
(Kalwaryjska 23), którego narazie nie za- 
trzymano. — Skradzionych gołębi nie od- 
nałeziono. 

Fejgelson Adolf (Wielka 52) doniósł, że 
Awłas lzydor (Pióromont 5) przywłaszczył 
dane mu do (wyrabiania obuwia cholewki, 
wartości 550 zł. 

— Nowi obywatele m. Wilna. Na ul. No- 
- wogródzkiej znaleziono podrzutka płci żeń 

- skiej w wieku około 2 miesięcy i umieszczo- 
no go w przytułku Dzieciątka Jezus. 

W klatce schodowej domu Nr. 37 
przy ul. Wileńskiej znaleziono  podrzutka 
płci męskie w wieku około 4 tygodni, umie 
szczono go w przytułku Dzieciątka Jezus. 

SPRAWOZDANIE 
z działalności Komitetu Od- 

_ nowienia Świątyni Ostrobram- 
skiej w Wilnie za 1930 r. 

Wpływ: 
° г‹›ши':?ц Ёошчіі w P.K.O. 

  

1.472,60 
Saldo kasy na 1.1.1930 81,24 
Wy ze skarbon i tac 8.223,00 
Różne ofiary imienne i bezim. 13.987,95 
Oliary według list składek 151.196,91 
Otiary na msze (wpłacone łącznie 

z innemi wpływami) 32,00 
Sumy cudze mylnie wpłacone 510,00 

: RE pożyczek 9.000,00 
Odseiki proc. <d cbrotu gotówki 

w P.K.O. 7,51 

Razem 184.511,21 

у Wydatki 
| „Wydaiki rėžne (iu wchodzą rów- 

niež i wydatki na medaliki ob- 
razki i t. p. sprzedawane na 
stolikach przy skarbonach t za 
wysyłanie list ofiar) opłata 
akordowa 25.202.39 

| Zwrot sum cudzych mylnie wpła- 
conych 510,00 

Wydano ks. proboszczowi wpłaco- 
: ne oliary na msze 32,00 

'Remont dachu, roboty stolarskie 
i drobne naprawy oraz odno- 

| wienie wolnego kościoła 15.834,66 
Wydatki kancelaryjne (tu wchodzą 

: również i wydatki na druki, 
znaczki pocztowe, totografje, 
druki pamiątek i t. p.) 17.492,81 

Wyaagrodzenie za zbieranie ofiar 
do skarbon przy. stolikach i 
za prowadzenie kancelarii i 

, rachunkowości 2.774,00 
Za roboty pozłotnicze 39.410,00 
Za odnowienie malatur 72.745,00 

‚ № instalację olektryczną 5.109,15 
„Za nabycie nowego inwentarza 1.436,00 

- Prowizje od obrotu gotówki w PKO. 654,40 
Pozostałość gotówki w P.K.O. na 

  

| dzień 1.L.1931 r. 1,266,30 
Pozostałość kasy na 1.1.1931 r. 2.044,61 

. Razem 181.511.21 

Prezes Komitetu 

(2) Ks. Kan. St. Zawadzki 
„KK Skarbnik 

8 у (—) padpis nieczytelny 
= ли ы a m 
  

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

z й CZEKA! 

' Konto P.K.O. nr. 82100 
* 

JOHN HUNTER 

JENNY—DETEKTYW 
„ „Ale mtody inspektor wysiłkiem woli 

`° odpędził od siebie ten obraz zwodni- 
„cży i zabrał -się pilnie do pracy. 

O 6 wieczorem nadeszły do Scot- 
„land — Yard dwie depesze. Policja 
New - Yorska zawiadamiała, że wszel- 

- kie wiadomości o danej osobie wysyła 
Cansas City. 

Oczy inspektora zabłysły. 
„ Bogu, chociaż jedno mu się udało! 

__ Stracił z oczu dziewczynę, ale zato 
— + zdobędzie pewne dane o niej! I znaj- 

|. dzie ją, napewno znajdzie! 
‚° — Niecierpliwie rozdarł drugą depe- 

szę. Było to długie i szczegółowe spra- 
* wozdanie, niezwykle ciekawe. 

я "Billy przeczytał depeszę bardzo u- 
ważnie trzy razy i schował do szafy 

liotrwałej. Ach, więc to — Monc- 
rossen! Straszne nazwisko, obryzgane 

krwią dziesiątków ofiar, sławne na 

całą Amerykę Północną. Więc ban- 

dyci Moncrosdena przenieśli się na 

„„gościnne występy”, a może i na 

„, stałe, do. Anglji. Dalej następowały 
r jeszcze inne wiadomości, o które tak 

„wydawca. Stanisław Mackiewicz 

Dzięki 
jk 

    

        

FADJO WILEŃSKIE 
PIĄTEK, DNIA 10 LIPCA 

Czas. ' 

Muzyka taneczna (płyty) 
Kom. Meteor. z Warsz. 
Program dzienny 
Kom. dla żeglugi z z Warsz. 
Pogadanka literacka. 

17.10: Utwory Chopina (płyty). 
17.35: „О szacunku dła młodzieży”, od- 

czyt z Krakowa 

18.00: Muzyka lekka z Warsz. 
19.00: Kom. L. O. P-P. 
19,15: Kom. Tow. do badania 

Liwowa. 

19.30: Informacje dla jadących na Wysta- 
wę Kołonjalną w i + 3 są 

1945: Program na sobotę i rozmait. 
19.55: Kom. z Warsz. 
20.15: Koncert symfoniczny z Warsz. 
22.00: „JWśród marmurowych koronek Al. 

hambry", felj. z Warsz. 
22.15: Kom. z Warsz. 
22.30: Koncert chóru akademickiego ze 

Lwowa. 
23.15: Muzyka taneczna z Warsz. 

11.58: 

12.05: 
13.10; 
16.40: 
16.45: 
16.50: 

obrony 

Z dnia 9 lipca 1931 r. 

WALUTY I DEWIZY: 

Dolary 8.99 — 9.01 — 8.97. 
Belgja 124.65 — 124,06 — 124,34 
Białogród 15,80 — 15,813 — 15,783 
Budapeszt 155.73 — 156,13 — 155.33. 
Bukareszt 5,32 — 5,324 — 5,313. 
Gdańsk 173,59 — 174.02 — 173.36 
Holandja 359,50 — 360.43 — 358.63. 
Kopenhaga 239.06 — 239,66 — 238,46 

Londyn 43,43 — 43.54 — 43.32. 
Nowy York 8,921 — 8,941 — 8,901. : 
Nowy York kabel 8.925 — 8.945 — 8.905 
Paryż 34,99 — 35,08 — 34.90 
Praga 26,443 — 26,50 — 26.39, 

Stokhoim 239.39 — 239,99 — 238.79. 
Szwiajcarja 173,24 — 173,67 — 17281 
Włochy 46,74 — 46,86 — 46,62. 
Berlin w obrotach prywatnych 211.80. 

PAPIERY PROCENTOWE: 

4 proc. ' pożyczka inwestycyjna 85 — 
85.25, 5 proc. konwersyjna 46, 6 proc. do- 
larowa 76 — 77. 7 proc. stabiłizacyjna 80— 
80,25, 10 proc. kolejowa 104, 8 proc. Listy 
Zastawne BGK. i BR. boł. BGK. 94. Te sa- 
me 7 proc. 83,25, 7 proc Listy Zast. ziem- 
skie dolarowe 72,25. 4 żproc. ziemskie 50.50 
— 50,75. 8 proc. Warszawy 71 —70,75 
71.50, 8 proc. Częstochowy 62,50 8 proc. 

Łodzi 66,90..10 proc. Radomia 74,50, 10 proc. 

Siedłec 73,50 

AKCJE: 

Bank Polski 121.50 — 122.50. Częstoci- 

ce 32,50 — 32, Starachowice 9,25. 

    

         

  

           

   Fabryka I skład mebli 

W. Wilenkin i 5-ka 
Spółka z ogr. odp. 

j Wilno, uł Tatarska 20, dom własny, 
Istnieje od 1843. 

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

"ŽĄDAIJCIE 
we wszystkich aptekach i 

składach aptecznych znanege 
środza od odcisków 

Prow. A. PAKA 

  

  

bardzo chodziło inspektorowi poli- 
cji. Energja jego wybuchła z nową si- 
łą. Zniknęły przykre myśli o niepo- 
wodzeniach, o ucieczce Jenny; 0 roz- 
mowie i przepowiedzi szefa, minęła roz 
pacz i poczucie własnej bezsilności. 
Teraz... 

Zadzwonił telefon Billy pochwycił 
słuchawkę i posłyszał głos Jenny: 
Panie Carion! Dziś rano udało mi się 
wymknąć pana agentom, bo przedsię- 
wzięłam bardzo ważne kroki i nik 

chciałabym żeby pańscy ludzie prze- 
szkadzali mi. Zapewniam pana, że 
oni mogą wszystko popsuć. Teraz mó- 
wię z rozmównicy publicznej, zanim 
pan się dowie, gdzie jestem, będę stąd 
daleko. Ale chciałabym, żeby pan obie- 
cał mi coś. 

— To zabawne! — roześmiał się 
inspektor policji. — Czyż pani nie zda- 
je sobie sprawy z tego, że pani jest 
pod obserwacją policji i rozmawia z 
iunkcjonarjuszem policji? Czy pani nie 
sądzi, że należałoby już zaprzestać 
tej komedji?. » 

— Tu niema mowy o komedji, pa- 
nie Corion! Tu przygotowuje się taka 
tragedja.. taka tragedja, jakiej Londyn 

` 

Gospodarka domowa uznana 
przez sąd jako zawėd. 

Gospodynie, panie domu, mają 
słuszny powód do tryumfu w Austrji 
—narazie. W teku rozprawy sądowej, 
wynikłej na tle sporu między głów- 
nym lokatorem a sublokatorem w 
Wiedniu, sąd orzekł, iż zajęcie go- 
spodyni domu musi być uważane za 
zawód. Zdaniem sądu nie można 
ograniczać pojęcia zawodu tylko. do 
tych zajęć, które przynoszą dochód. 

      Nekrologi, | Załatwia na 
ogłoszenia, | BARDZOdogod: 

Peżne nych warunkach 
reklamy ; SŁOWA” Dioro Re4lmowe 
wsz doo | Sl Grad” wskiego 
wszystkich w wilnie 

pism Garbarska |, tel. 82 
    

  

“ 
Pigułki przeczyszczające 

ze Sfinksem 
wyrobu apteki W. BOROWSKIEGO 
w WARSZAWIE, Al. Jerozolimskie 59, 

stanowią idealny Środek przeczyszcza- 
jący i regulujący trawienie. 

Sprzedaż wszędzie. 

` %   

W. JUREWICZ 
były majster lirmy 

Paweł Bure 
poleca wielki wybór zegarów | bi 
żuterji (oraz precyzyjna 

fpo cenach zniżonych 
Wilno, A. Mickiewicza 4. 

naprawa 

  

  

Tylko u Głowińskiego 
dostać można płótna lniane surowe do 
robót ręcznych we wszystkich  szero- 
kóściach, oraz wielki wybór kreponów, 
muślinów, jedwabi, markizet desenio- 
wych oraz crepe meteor, georgette, 

mengel i jedwabie surowe 
—WILENSKA 27.   

  

  

LUW w 

  

KINO 

MIEJSKIE 
SALA MIEJSKA 

Gatrobiamikė 5 

Od dnia 10 do 13 lipca 1931 roku włącznie będą wyświetlane filmy: 

„TAJEMNICA DRZWI ZAMKNIĘTYCH ** 
(Królewska Narzeczona). Dramat sensacyjno-salonowy. Aktów 10. W rolach głównych: Wirginia 
Gaston Glass Akcja pełna grozy i napięcia. Nad program: „WILLA NA SPRZEDAŻ" komedja w 2<h 'aktach. 

W alli 

Kasa czynna od godz. 5 m. 30. Początek seansów od godz. 6-ej w. 

  

Džwiekowy 

KINO-TEATR 

„KMELIOS“ 
ut WILEŃSKA 38. 

Tel. 926. 

UPIÓR w 
Nowa wersja dźwiękowa! Przebój dźwiękowy; Cud techniki i sztuki! 

OPERZ W rol. gł. Niezapomniany Mistrz Maski Leon Chaney, 
urocza Mary Philbin i Norman Kerry oraz 5000 

statystów, Na scenie—Opera „Faust'Bajeczne zdjęcie kolorowe. Nad program: Atrakcje dźwiękowe. 
Na 1-szy seans Balkon 50 gr. Parter 80 gr. Na pozostałe seansy Balkon 60 gr. Parter od : zt. 

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

  

Dźwiękowe kino 

„HKOŁLYWOOO* 
Mickiewicza 22. 

tel. 15-28 

Wielki przebój dźwiękowy! 

KAPRY$ KŃADAĄE POĄŃPADOUR 
Romantyczne dzieje na dworze Ludwików z udziałem Marceli Denya i Andre Beauge. 

Nad program: Tygodnik dźwiękowy „Paramountu* Na 1-szy seans ceny zniżone. 
Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.30. 

  

DŹWIĘKOWE KINO 

CGJIN© 
WIELKA 47. tel. 15-41 

$ERCE I $PORT `° 
Ю 2 1 $1 Najnowsza sensacja produkcji 1331 r. 

roli gł. przemiła para kochanków 
Nancy Carroli i Charies Rogers. 

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

  

Źniwiarki szwedzkie 
„VIKING“ | 

na dobrycb warunkach poleca 

CENTRALA SPÓŁDZIELNI 
ROLNICZO - HANDLOWYCH 

Wilno, ul. Mickiewicza 19. 

Wer po prawniku, 
starsza osoba, 

doqrego towarzystwa, 
znająca doskenake go- 
spodarstwa domowe 
poszukuje possdy za- 

Plażową parasolkę 
i oryginalny plażowy kapelusz nabędzie Pani 

w Polskiej Składnicy Galanteryjnej 

Franciszka Frliczki 
Zamkowa 9 tel. 6—46. 

  

  

Odlewnia „Metalowiec" 
J. PRZYGODSKIEGO 

Wilno, ul. Rydza-Smigłego 30. 
wykonuje odlewy żeliwne I 

mosiężne. 
Artykuły piecowe okucie budowlane. 
Prędko i akuratnie. Ceny konkurencyjne,       
      TABLICE GOTOWYCH ILOCZYNÓW 

LICZB DOWOLNYCH 
czyli 

- zamiast mnożenia 
tylko sumowanie Iloczynów 

zamiast dzielenia 
tylko odejmowanie 

Wydawnictwo podręczne w pracy 
buchałterów i rachmistrzów 

opracował JÓZEF ZGIERSKI 
«u Do nabycia we gszystkich księgarniach 

„Spółdziełczość iest oryanizacją ludzi nie słów, lecz czynów, nie pustych 
„haseł, ale twardej, codziennej pracy". | 

Kapitały i drobne oszczędności, ulokowane 

w Chrześcijańskim Banku Spółdzielczym 
na Antokolu Nr. 28 w Wilnie 

dają najwyższe oproc-ntowanie i gwarantowane są kapitałami własnemi 
Banku, oraz mieniem członków. | 

Bank Antokoisk w;daje pożyczki w 
utezpieczenia grupowe dla 

sumie od 150 do 1200 zł. i przyjmuje 
wypłacal- „K.O. bez badań lekarskich i przy 

ności ubezpieczonych sum niezwłocznie. 

  

  

(BIEL 

ZAKŁADÓW SOLVAY W POLSCE 
cechowany jest nadrukiem 

4 TY. z 

SODA KALCYNOWANA 

| (AMONIAKALNA) 

88% 
i zaopatrzony jest w plombę fabryczną. 

Cecha plomba gwarantują produkt pełnowartościowy, na co: prosimy 

zwrócić uwagę przy kupnie. 

Zakłady Solvay w Polsce 

Warszawa w czerwcu 1931 r. 

karnej. | 
nie widział nigdy, odkąd istnieje. Czy 
będzie pan miał cierpliwość wysłuchać 
mnie? 

Billy spojrzał na ogniotrwałą kasę 
w której ukrył depeszę z Cansas City. 

—Dobrze, ale wolę grać z panią 

w otwarte karty, — rzekł ostro i do- 
dał, akcentując każde słowo:—Do dziś 
dnia nazywałem panią miss Trent, 
ale teraz będę mówił „Moncrossen'*! 

Odpowiedziało mu głuche milcze- 
nie. 

ŚMIERĆ ZAPANOWAŁA NAD LON- 
DYNEM 

— No? —zapytał ironicznie Billy, 
po pani. — Zdaje mi się, że pani jest 
nieco zdziwiona i dotkięta? 

Głos Jenny był zmieniony, gdy od 
powiedziała; nie było w nim poprzed- 
niej pewności siebie. * wesołości, był 
to dziwnie bezdźwięczny i. smutny 
głos: : 

— Pan nie odpowiedział mi, cz y 
zechde pan mnie wysłuchać? 

— O, proszę bardzo, ja słucham! 
— zawołał Billy zadowolony z efektu, 

ma | 

KOMUNIKAT 
Niniejszym podajemy do łaskawej wiadomości naszej P.T. klijentelji, że 

każdy oryginalny worek sody amoniakalnej 

ul. Mickiewicza 15 tel. 3-99. 

UWAGA: Winni rozpowszechniania kató 
nalnej sody amoniakalnej (bielidło) zostaną pociągnięci 

r 
TZW. 

Włoch w Chicago. Czy pan te rozu- 

IDŁA) 

@.Р Sp. 

Oddziat w Wilnie 

falsylikatów jako naszej orygi- 
do odpowiedzialności   

jakie wywołały jego odkrycia na mło- 
dej kobiecie, Proszę mówić i nie nie- 
pokoić się. Proszę też nie gniewać się 
na mnie, jestem przecież tylko  „La- 
tający Szpicel“, „Pistolet“... i t. d., już 
nie pamiętam, jak mnie pani jeszcze 
nazwała! 

Nie zwróciła uwagi na jego ton. 
Głos jej brzmiał zimno i poważnie: 

—Musi mi pan obiecać dwie rze- 
czy: po pierwsze, że pan nie będzie 
mi przeszkadzać, że pan da mi spokój 
i zabroni swoim agentom prześladować 
mnie. KÓW 

— Z przyjemnością! A może roz- 

każe pani odkomenderować do pomo- 

cy dwuch inspektorów, aby współdzia 

łali z panią w wykonywaniu jej pla- 

nów? Proszę, niech pani żąda a mo- 
mentalnie będzie wykonane. : 

Okrzyk zniecierpliwienia i niechę- 

ci był jedyną odpowiedzią. Billy uś- 

miecnął się złośliwie. On jej dowie- 

dzie, że nie pozwoli żartować z siebie 

bezkarnie. Zemści się nad nią za te 

drwiny, na które pozwoliła sobie w 

restauracji... Należało przecież ukrócić 
jej bezczelność! 

Nie dosyć, że wymknęła się najlep- 

Uiukarnia Wydawniętwa „stowu” <"Zamikówa 4 

  

rządzającej domem, 
pensjenaterz. i 
lub jakiejkolwiek pra- 

  

Uwaga tartakili! 

LICYTACJA 
Dnia 28 lipca 1931 r. o godz. 10 ej w składach Spółki Akc. 
„Pacific“ w Wilnie, ul. Kurlandzka Nr. 6, odbędzie się sprze- 
daż z licytacji maszyn do obróbki drzewa, a mianowicie: Trak 
ramowy model H. U.L. i inne. (Fabrykat firmy W. Hofmann. 
Breslau). Bližszych informacyj udziela Sp. Akc. „Pacific“. Wilno, 

ul. Jagiellońska 10. Tel. 7-56. 

Posiada poałiłebue re- 
ferencje osób 
w Polsce. 
Adm.  „Słewa* 
H. K- 

Ewa zak 
gospodyni. Oferty pod 

do 
pod 

  

inteligent 
ma skrom-       

Jak pielęgnować kwiatki 
pokojowe 

Jeżeli na liściach pojawiają się owady, 
robaki, lub inne szkodniki, należy natych- 

LEKARZE 
„Słowa* Wiłne. 

  

DOKTOR 
miast je tępić. Taką roślinę skrapsa się od- 
warem tytoniu, lub proszkowaną siarką. Od Zeldowicz 

K DS Hoi że lk A a R N ” ońce niedopałonych papierosów, cygar, AREK api 2 

daje się do flaszki, nalewa deszczową wo- 'Yczne, 
dą i stawia na parę dni, ażeby naciągnęła czowych, od 9—do I, 

tytoniem. Im dłużej płyn ten stoi, tem jest E—8 wiecz, 
silniejszy i skuteczniejszy. DOKTÓR 

  

Paprocie i palmy powinno się polewać 'ocentowanie. о- 
raz na tydzień zimną kawą. Wszystkie ro- ZELDOWICZOWA tówka twoja jest zabe- 
śliny wazonowe musi się raz na miesiąc po_ KOBIECE, WENE zpieczona złotem, sre- 
dlać wodą wapienną, ażeby  zapobiegnąć RYCZNE w brem i kamie- 
kwašnieniu ziemi. Chcąc mieć ładne kwiaty _ MOCZOWYCH ze dok 
nie powinno się sadzić w duże wazonki, bo RY 
wtedy roślina się rozwija w korzeniach, me? waw żeś = 
tomiast słabo w liściach. Raz na tydzień tel. 277. 
każdą roślinę skrapiać przestałą wodą, duże 

BARD) Plac 
Biskupia 12 

  

„Inteligentna, do adm. 

ście zmywać gąbką. 

Paprocie wymagają dużo światła, lecz 
niemogą też być wystawiane na skwar KA. Cymbler 
neczny. Nigdy nie podlewa się kwiatow wChsroby weneryczne, 

południe, szkodliwie to działaskórne i narządu me- lecie w samo 
na roślinę. 

Pod wazonek umieszczać deszczułki, I 
aby wazonek nie spoczywał wprost na 
stawce. 

KONCERT SYMFONICZNY 
W. dn. 8 lipca r. b. o godzinie 8.30 
odbędzie się II koncert Wileńskiej 
Orkiestry Symtonicznej w Parku Spor- 

towym im. Gen. Żeligowskiego pod 
dyrekcją kapelmistrza Władysława 
Szczepańskiego. Inagaurucyjny I-szy 
koncert odbył się z niebywatem 

powodzeniem. | 
URE LĘLĘ LL R ARERLLĘE 

Tani miesiąc? eo do 1 sierpnia) 

FARBIARNIA I PRALNIA CHEM. 

„Express“ 
ullca WIELKA 31 (r. Szklanej). 

Tel. 1700 
Prosimy się przekonać! 

1 MA 
OGŁOSZENIE 

Niniejszem ostrzegam wszystkich nabyw- 
ców wierzytelności hipotecznej Albina Kali- 
szewskiego zabezpieczonej aa nieruchomo- 
ści Frejdy Kopelowicz przy ul. Senator- 
skiej Nr. 6 (ks. hip. 4216) przed nabyciem 
tej wierzytelności, gdyż przeciwko Albinowi 
Kaliszewskiemu toczy się sprawa 

  

  

  

  

    
go o lichwę. (Sprawa 6 KG 202 -— 31 r.) 

Frejda Kopetowicz. 

szemu agentowi jeszcze pozwala sobie 
telefonować i stawiać jakieś warunki!.. 
Gdyby była mężczyzną, zwymyślałby 
go już dawno i rzucił słuchawkę. 

— Miałam pana za człowieka ro- 
zumnego!... 

Billy nie dał dokończyć: 
— Byłem pierwszym uczniem w 

szkołe. Z klasy do klasy przechodzi- 
łem zawsze z nagrodami... Na czem 
polega druga prośba pani? 

Znów milczenie było dopowiedzią 
na jego drwiny. Billy wyobrażał so- 
bie, że jego wróg Stara się przezwy- 
ciężyć, opanowującą go wściekłość i 
nie wie, czy ma mówić dalej, czy rzu- 
cić słuchawkę. Nagle, wybuchnęła z 
taką siłą, że Billy zdumiał się. jenny 
była rozgniewana i nie panowała nad 
sobą: 3 

— Glupcze! Czego się pan cieszy? 
Czyż nie jest pan zdolny do niczego 
więcej, prócz śledzenia niewinnych 
przechodniów na ulicach miasta. Czy 
pan nie rozumie, że nad Londynem 
zawisła śmierć... Śmierć... rozumie 
pan? W Londynie działa w tej chwili 
najlepsza szajka amerykańska, niebez 
pieczniejsza nawet od szajki Małych 

sądowa 
w Sądzie Grodzkim w Wilnie z oskarżenia 

wad złota, a, dryłan- 
ycyny tów, futer, i t p. —8 

potrzebne ma pierw- 
czowego. Mickiewicza szy nunier hipoteki du- 
12, róg Tatarski e anie 9-7 1” Asi ai ios 

Ofert lo  Redzkcji Tel. 15-64. 

= „Slowa“ dla M. B. 

sprzedanie nie i KOSMETYRAL Do 268 е 
bardzo dobrym stanie 

GABINET ti: inne ubikacje ogródek 

  

  

  

RACJONALNĘ Jkwiatowo - owocowy. 
KOSMETYKI Szczegółowe  informa- 
LĘCZNICZEJ cje od godz. 3-4 w 

WILNO, MICKIEWI biurze Reklam. Gra- 
CZA Si ш. & bowskiego Garbarska 1. 

kobiecą | 
Urod konserwn- 

= 4 je, dosko- 
mali, odświeża, nsnw» : 
jej skazy i braki. Masaż zmarszczki, wągry, śro- 

  

twarzy i ciała (panic dawkii kurzajki asuwa | 
Sztaczne opalanie cery) Gabinet ® 
Wypadanie włosów Kosmetyki Ce di6 ы 

iczej r łupież. Najnowsze zdo Łecznić 
Dycze ger aj 1acje- J, Hryniewiczowej. 

Codziennie od g. 10—8, 3: WIELKA J6 e m: 
W-Z 5 43. Przyj.wg. 10-1i 4-7 

5 W. Z Р. № 26, 
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Wobec zdarzających się . wypadków 
kontrolowania instalacji elektrycznych 
w mieszkaniach prywatnych przez @- 
soby niepowołane jakoby z ramienia 
Elektrowni. Elektrownia Miejska w 
Wilnie podaje do wiadomości P. T. 
Abonentów, iż w ,odobnych wypad- 
kach należy żądać od funkcjenarjusza 
okazania legitymacji wydanej przez 
Magistrat, względnie zaświadczenia wy- 
danego przez Dyrekcję Elektrowui na 

rok bieżący. 

Dyrektor Elektrowni Miejskiej i 
inž. Giatman. 

‘ 

PMA 1 

mie? Czy też pan nie jest zdolny ro- 
zumieć to? Wasza policja ma tylko pa- 
łeczki zajedyną broń. Rozdajcie poli- 
cjantom broń; każcie im strzelać przy 
najmniejszem podejrzeniu, jeśli zoba- 
czą zamknięte auto z uzbrojonymi ludź 
mi. 

giem, w porównaniu z tem, ce oni 
przygotowują! Moja druga prośba po 
lega na tem, żeby wasz Minister Spraw | 

to Wewnętrznych, zdaje mi się, że 
on tem zarządza, wydał natychiniąst 
rozkaz uzbrojenia wsżystkich poli- 
cjantów... szczególnie tych, którzy: dy- 
żurują nocą! 

Uśmiech znikł z twarzy inspektora - 
policji. Szczere i gorące słowa  Jen- 
ny wywarły na nim silne wrażenie. 

Ale jednocześnie przypomniał sobie, 

z kim mówi, przypomniał sobiłe dėpe-. 

szę z Cansas City, swoje stanowisko 
i odepchnął uroczy obraz kobiety, któ- 
ra zdawało Się miała na niego wpływ. 
wbrew jego własnej woli. 

(D. C. N.) 

    

Redaktor w.z. Witold Tatarzyra..: 
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Zabicie Stantona jest  drobiaz- |


