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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskiegę, - 
NWOGRÓDEK — Kiosk 8i, Michalskiego, 
N..ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch”, 

BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot”. 
BIENIAKONIE — Butet Kolejowy, 
BARANOWICZE — ui, Szeptyckiego — A, Laszuk, 
UABROWICA (Polesje) — Ksiegaraja K. Malinowskiego, USZMIANA — Spółdz, Nancz. 

DÓRSZTY — |(5піеі К:іеіочу. PIŃSK — Księgarnia Polska — St, Bednarski, 

GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa — W, Włodziniierow POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkoinej, 
STOLPCE — Ksiegarnia T-ws „Ruch“, 
SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul, Micklewicza 154 

ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin —Bjuro Gazetowe, ul, 3 Majz 3 

WILEJKA POWIATOWA — uł, Mickiewicza 24, F, jaczewskz, 

WARSZAWA — tow, hajcęaraj Koi, „Ruch”, 

GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch“, 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński, 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S$, Zwierzyński, 

KLECK — Sklep „Jedność” 
LIDA — ui, Suwalska 13 — S, Mateskį, 
MOŁODECZNO — Księgarnja T-wa „Ruch“, 
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Kilka dni temu, miejscowa prasa 
podała wiadomość, że komisja podat- 
kowa przy Wojewódzkim Komitecie do 
spraw finansowo-rolnych w Wilnie w 

_ sprawie podatku dochodowego stanęła 
na następującem stanowisku: 

„Wobec końjunktur gospodarczych 
— м roku ubiegłym tylko bardzo nielicz- 

ne warsztaty rolne mogły przynieść w 
1931 jakikolwiek dochód. W 

związku z tem, oraz licząc się z faktem, 
że tylko bardzo nieznaczny odsetek go- 
spodarstw prowadzi prawidłową ra- 

będzie 
mogła deficytowość warsztatów rol- 
nycn, większość zaś wasztatów opła- 
ca podatek według norm dochodowo- 

_ ści przeciętnie ustalonych przez urzę- 
dy skarbowe, — zachodzi koniecz- 
ność wydatnego obniżenia tych norm 
izy stosowaniu wymiaru podatku do- l 
chodowego za rok ubiegły". 

Żaden bodaj z podatków nie wy- 
sprzeci- 

wów, zażaleń i skarg, co podatek do- 
chodowy w rolnictwie, zwłaszcza na 
terenach o niskiej wydajności rolniczej. 
W memorjale ster rolniczych, przedło- 

; žonym na konierencji gospodarczej na 
Zamku w październiku 1930 r. w imie- 
niu rolnictwa wojew. Wileńskiego i No 

" wogródzkiego, sprawa podatku docho- 
_ dowego była szeroko omawiana, ale 

' bez dalszych konsekwencyj. Bez skut- 
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ku pozostawały niezliczone interwencje 
i zabiegi miejscowych organizacyj, ze 
Związkiem Ziemian i Towarzystwem 
Organizacyj i K. R. na czele. 

Posiłkując się „Rocznikiem  Mini- 
sterstwa Skarbu z roku 1931, można 
stwierdzić, że władze wymiarowe, po- 
cząwszy od roku 1925 stale, z roku na 
rok, wykazywały coraz większe docho 
dy z nieruchomości gruntowych. Do- 
chód z tych nieruchomości według sza- 
unku władz wymiarowych wynosił w 

u 1928 na terenie okręgu  Wileń- 
ej lzby Skarbowej przeszło 4ł miilj. 

zł., a więc o wiele większy, niż w okrę- 
gu izb skarbowych w Brześciu n/B., 

   

  

„Kielcach, Krakowie i Łucku. Przy wy- 
sokim szacunku dochodu w najgorszej 
sytuacji znajdują się właściciele grua- 

‚ о niskiej wydajności roli. Siłą rze 
w tej najgorszej sytuacji znalazło 
rolnictwo województwa Wileńskie- 

„, stale dotykane klęskami żywioło- 
wemi i często korzystając z państwo- 
wej i społecznej pomocy w postaci a- 
keji „dokarmiania głodnych*. 

Podatek dochodowy w rolnictwie 
nietylko wywołuje masowe narzekania. 
Podatek ten jest wprost znienawidzony 
przez ogół rolników. Są przecież i in- 
ne obciążenia zbyt wysokie, zbyt nie- 
proporcjonalne do zdolności płatniczej 
— a jednak wobec nich ustosunkowa- 
nie się płatnika nie przybiera tych form, 
których istnienie całkiem objektywnie 
stwierdzić możemy w odniesieniu do 
podatku dochodowego. 

Dlaczego? 
By znaleźć wyjaśnienie, musimy się 

gnąć do ustawy o podatku dochodo- 
wym i praktyki wymiarowej. 

Ustawa pod względem logicznej i 
„ rzeczowej konstrukcji poszczególnych 

postanowień nie budzi większych za- 
strzeżeń. Szczegółowo przewiduje naj- 
rozmaitsze okoliczności, które mogą 
powstać w związku z wymiarem do- 
chodu i podatku. Posiada jednak jedną. 
poważną wadę, że nie uwzględnia po- 

_ ziomu kulturalnego szerokich warstw 
rolniczych, albo — ściślej mówiąc 
nie liczy się z taktycznemi możliwo- 

ściami prowadzenia na wymaganych 
zasadach rachunkowości w gospodar- 
stwach rolnych. Rolny warsztat pracy 

_ zbyt różni się od warsztatu przemysło- 
wego tak pod względem podstaw i za- 
sad, jak systemu prowadzenia gospo- 
darstwa i istoty samego gospodarstwa 
— by wymiar, lub określenie dochodu 
można było oprzeć na jednakowych 
przesłankach. 

Musiało to znaleźć swoje odbicie w 
praktyce wymiarowej, prowadząc do 
wiepożądanych i krzywdzących konse- 
kwencyj dla rolnika, jako płatnika po- 
datku dochodowego. 

W myśl ustawy wymiar podatku za 
sadniczo następuje na podstawie indy- 
widualnego określenia dochodu. Stoso- 
wanie przeciętnych norm ma się ogra- 
niczać do wyjątkowych wypadków, po 
stwierdzeniu okoliczności uniemożliwia 
jących określenie dochodu indywidual- 
nie. W praktyce jednak wynikające 
stąd wymaganie posiadania prawidło- 

wo prowadzonych ksiąg rachunkowych 
rozminęło się z faktycznemi możliwo- 
ściami ogółu rolników. Nie mówię tu 
już o kilkadziesięciu tysięcach gospo- 

0 PODATKU DOCHODOWYM W ROLNICTWIE 
Gaistw drobnych, których właściciele 
skutkiem niskiego poziomu kulturalne- 
go wogóle, przeważnie nie zdają sobie 
sprawy z tego, co-to jest podatek do- 
chodowy, a tembardziej nie potrafią 
prowadzić ani księgi rachunkowej ani 
zapisek gospodarczych, tem bardziej, 
że wśród nich jest nawet pewny odse- 
tek analfabetów. Średnią własność 
ziemską nie stać na utrzymywanie bu- 
chaltera. Nie stać na to właściwie, w 
czasach dzisiejszych, i większą włas- 
ność, lecz musi to czynić, bo interes 
dużego gospodarstwa tego wymaga. 

Otóż w praktyce okazuje sic. że bo- 
daj 50 proc. przedstawionych ksiąg ra- 
chunkowych jest przez urzędy skarbo- 
we odwaianę. W 90 proc. odrzucane 
są zapiski gospodarcze. W ostatecz- 
nym wyniku następuje masowe zasto- 
sowanie norm dochodowych, zaś indy- 
widualne określenie dochodu ograni- 
cza się do nielicznych wyjątkowych 
wypadków. 

W ten sposób zasada przyjęta w u- 
stawie w praktyce zostaje siłą rze- 
czy odwrócona. 

A teraz dalsze konsekwencje 
stanu rzeczy na naszym terenie. 

jakkolwiek okėlnik ministerstwa 
skarbu z dnia 11 kwietnia 1924 r. usta- 
la, że podstawą dla obliczenia docho- 
du, winno być przedewszystkiem  ze- 
znanie płatnika, wiarygodność tych ze- 
znań w zasadzie jest jednak negowa- 
na. Słusznie, czy nie słusznie — mniej 
sza o to. Ale jeżeli chodzi o wypośrod- 
kowanie dochodu zbliżonego wswej wy 
sokości do prawdy, to trzeba stosować 
takie metody, które dawałyby najwięk- 
szą gwarancję tego. Tymczasem urzę- 
dy skarbowe, odrzucając księgi handło- 
we i zapiski gospodarcze, lub negując 
wogóle zeznania, jako nieprawidłowe, 
niedostateczne, lub niezgodne z praw- 
dą, a w wyniku przyczyniające się do 
pomniejszenia dochodów skarbu, — 
stosują normy, znajdujące się w sprze- 
czności z istotną dochodowością na- 
szych warsztatów rolnych. Innemi sło- 
wy, ciężar odpowiedzialności za wadli- 
wą konstrukcję ustawy, o czem wyżej 
mówiliśmy, przerzuca się automatycz- 
nie na płatnika. 

Na dochód z gospodarstw rolnych 
składa się między innemi renta grun- 
towa. Podstawą dla określenia renty, a 
więc również norm dochodowych, jest 
czynsz dzierżawny. Słusznie zaintere- 
sowani rolnicy zaznaczają, że „gdyby 
ten czynsz dzierżawny można było o- 
kreślić dla każdego objektu rolnego, to 
możeby to była droga najbliższa praw- 
dy przy określaniu dochodu z objektu 
rolnego bez udziału właściciela. W 
praktyce jednak nie da się to uskutecz- 

nić. To też powiatowe komisje szacun- 
kowe, ustalają średnią na powiat wy- 
sokość czynszu, która w rzeczywisto- 
ści dla każdego poszczególnego objek- 
tu odbiegać może i odbiega więcej, 
lub mniej rażąco od prawdy. 

Do tego dochodzi dalej sposób o- 
znaczania wysokości czynszu dzierżaw 
nego. Podstawą do określenia czynszu, 
jako odpowiednika renty gruntowej, 
nie może służyć czynsz płacony przez 
dzierżawcę właścicielowi, ponieważ tu 
należy uwzględnić dwa momenty: wła- 
šciciel zwykle opłaca z czynszu część 
świadczeń i podatków, a nieraz i wszy 
stkie, dalej dzierżawca prowadzi zwy- 
kłe gospodarkę rabunkową. 

W tem tkwi źródło tego ustosunko- 
wania się rolników do podatku docho- 
dowego, jakiego nie notujemy w od- 
niesieniu do innych świadczeń i podat- 
ków. 

W czasach obecnych rolnictwo w 
Polsce przeżywa okres deticytowošci. 
W najgorszych warunkach znajdują się 
warsztaty rolne o niskiej wydajnosci, a 
więc warsztaty w  północno-wschod- 
nich województwach. Deficytowość en 
inasse została stwierdzona z ołówkiem 
w ręku. Nie może być mowy 0 daw- 
nych wysokich normach dochodu dla 
wymiaru podatku dochodowego. Po- 
stulat wysunięty przez Związek Zie- 
mian, by normy te zostały obniżone o 
połowę w porównaniu do wymiaru z 
roku ubiegłego, jest postulatem skrom- 
nym, ubiegającym się o wyrównanie 
raczej części niesprawiedliwego wy- 
miaru. 

Jak widzimy z przytoczonej na wstę 
pie wzmianki, stanowisko Związku Zie 
mian podzielone jest w całości przez 
Komisję podatkową Wojewódzkiego 
Komitetu do spraw finansowo-rolnych. 
Przypuszczać należy, że powaga tej 
instytucji przyczyni się do pomyślnego 
rozwiązania sprawy. 

Z. Harski. 
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M NEJNCZECH:- ZANIEDZKI, STRAJK, WALKI 
OFIARY ZABURZEŃ POLITYCZNYCH 

BERLIN. PAT. — Zaburzenia jakie 
wydarzyły się ubiegłej nocy w Berlinie, 
pociągnęły za sobą nowe oliary w lu- 
dziach. jedna z oliar starcia w Lipsku 
zmarła podczas przewożenia jej do szpi 
tala. Bilans wczorajszych zajść w Ber 
linie przedstawia się następująco: pod- 
czas bójek 8 osób zostało rannych, 64 
osoby aresztowano w tem 40 socjali- 
stów i 14 komunistów. W różnych dziel 
nicach miasta dochodziło do strzelani- 
ny między grupami przeciwników poli- 

tycznych. 
W czasie demonstracji komunisty- 

cznej i socjal - demokratycznej w Ka- 
mienicy doszło do starcia z narodowy- 
mi socjalistami. W czasie wymiaty 
strzałów 30 osób zostało rannych. 

Prasa demokratyczna wskazuje, że 
na podstawie doniesień o zajściach uli- 
cznych, w przeważającej części wypad 
ków winę za wywołanie zaburzeń nale- 
ży przypisać nie jak dotychczas komu 
nistom, lecz narodowym socjalistom. 

ZAMIESZKI W SAKSONII 

LIPSK. PAT. — Dzień wczorajszy obiito- 
wa znowu w poważne zamieszki polityczne. 
Do krwawych rozruchów i bójek ulicznych 
doszło niemał we wszystkich większych mia 
stach Saksonji. 

W Lipsku tłum demonstrujących  usito- 

wał zdemolować „dom brunatny", stanowią- 
cy kwaterę hitlerowskich oddziałów szturmo 
wych. Również w innych mniejszych ośrod- 
kach przemysłowych w Saksonji kilkarotnie 
dochodziło do awantur bezrobotnych, doma- 
gających się dawnej stopy zasiłków. 

STRAJK W SAKSONII I TURYNGII 
LIPSK. PAT. — Pod wpływem agi 

tacji komunistycznej w całym szeregu 
majątków ziemskich w Saksonji i Tu- 
ryngji wybuchł strajk robotników rol- 

  

BERLIN. PAT. — Przed mikroio- 
nem berlińskiej radjostacji wygłosił 
dziś przemówienie założyciel i przywód' 
ca Stahlhelmu Seldte, atakując w gwał 
tewnej formie traktat wersalski. Od 
chwili podpisania go — mówił Sełdte 
— Stahlheim zwałczał ten „niemoral- 
пу“ traktat i nadal zwalczać go bę- 
dzie. Walczymy o wolność Niemiec i 
prawa nasze w zrzeszeniu narodów. 
Nie chcemy nikogo atakować, chcemy 

nych, jako protest przeciwko 15 proc. 
obniżce zarobków. W wielu miejscowo 
ściach doszło przytem do starć między 
strajkującymi robotnikami a policją. 

“ NIEMORALNY TRAKTAT WERSALSKI“ 

tylko zabezpieczyč to, co do nas naležy 
i chcemy zpowrotem odzyskač to, co 
nam zabrano w zbrodniczy sposób. Nie 
chcemy nowej wojny, bo wojnę jako 
żołnierze irontowi znamy dobrze i zna- 
my jej grozę, ale gdy wezwą nas do о- 
chrony ojczyzny, jest samo przez się 
zrozumiałe, że żołnierze Stahlhelmu każ 
dej chwiłi gotowi będą pośpieszyć na 
ien apel. 

RESTAURACJA MONARCHJI 

BERŁIN. PAT. — Prasa tutejsza 0- 
głasza informacje z otoczenia byłego 
cesarza Wilhelma, według których spra 
wę restauracji monarchji Hohenzolier- 
nów uważa się tam za kwestję najbliż- 
szych tygodni. 

Tron miałby objąć bądź były na- 

  

stępca tronu, bądź jeden z wnuków by 
łego cesarza. Równocześnie mówi się 
© przeniesieniu na stałe siedziby byłe- 
go cesarza z Doorn do Sanwoort, o ile 
rząd holenderski udzieli na to swego ze 
zwolenia. 

ROZMOWY LOZAŃSKIE 
KRYZYS KONFERENCJI 

LCZANNA. PAT, — Rozmowy iozańskie 
weszły dziś w nową fazę. Po rozmowach 
irancusko - angielskich, które  wypełuiły 
pierwsze dni ubiegłego tygodnia i rozmo- 
wach francusko - niemieckich w piątex i po- 
niedziałek, dzień dzisiejszy przynióst wspól- 
nę naradę Mac Donałda, Herriota i von Pa- 
pena, którym towarzyszyli ministrowie finan 
sów tych 3 krajów. 

Narady rozpoczęły się w południe, trwały 
dwie godziny i były kontynuowane po połu 
dniu. - Narada trzech zdecydowana została 

PESYMISTYCZNE GŁOSY 

BERLIN. PAT. — Prasa niemiecka 
w depeszach swych koresporidentów z 
Lozanny podaje wiadomości utrzyma- 
ne w tonie niezwykle pesymistycznym. 
Korespondenci twierdzą, że nastąpiło 

które Mac Donald odbył kolejno z Herrio- 
któe Mac Donald odbył kolejno z Herrio- 
tem i von Papenem i w nich przewodniczący 
konieeracji zostaż poinformowany o absolut 
nej rozbieżności obu tez. Powracając z roz- 
inowy, Herriot oświadczył dziennikarzom, że 
„Mac Donald stara się być użytecznym”. Nie 
ulega wątpliwości, że premjer brytyjski robi 
nowe próby pośredniczenia między obu deie- 
gacjami i uratowania konierencji, która prze 
chodzi w tej chwili ostry kryzys. 

PRASY NIEMIECKIEJ 

rozczarowanie co do pozytywnych wy 
ników rozmowy Herriota z Papenen:, 
przypisując winę za to wyłącznie stro- 
nie francuskiej. Konferencja zdaniem 
prasy utknęła na martwym punkcie. . 

O POŻYCZKĘ DLA AUSTRįji 

LOZANNA. PAT. — Kanclerz Dol- 
55 Kontynuuje tu zabiegi o pożyczkę 
dla Austrji. We wtorek kanclerz Dol- 

iuss odbył konierencję z Herriotem i 
von Papenem. 

ECHA GENEWSKIE 
POSIEDZENIE LIGI NAROLOW 

GENEWA. PAT. — Środowe nad- 
zwyczajne posiedzenie Ligi Narodów, 
poświęcone sprawie koniliktu chińsko- 
japońskiego zostało odłożone do czwar 
tku w celu umożliwienie komitetowi 
19-tu przygotowania w drodze prywat 
nych rozmów odpowiednich  maierja- 
łów i zapobieżenia w ten sposób pole- 
mikom w czasie płenarnego zebrania. 

HENDERSON KANDYDATEM 

LONDYN. PAT. „Manchester 
Guardian* donosi, że w Genewie po- 
ważnie rozpatrywana jest kandydatura 
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DO NABYCIA W KSIĘGARNI JOZEFA ZAWADZKIEGO 

Bktualne książki Władysława Studnickiego 

pasja sowiecka w polityce światowej sz. 

zdaleki Wsthód w polityce Światowej s ze 

ODBĘDZIE SIĘ WE CZWARTEK 

W czwartek przedstawiony  zosta- 
nie Zgomadzeniu przez Grecję i niektó 
re inne państwa wniosek w sprawie za 
proszenia Turcji do przystąpienia do Li 
gi Narodów. Na specjalnem Zgroma- 
deniu, zwołanem w ciągu miesiąca lip 
ca, Zgromadzenie przyjąć ma uroczy- 
ście Turcję w poczet członków Ligi. 

NA SEKRETARZA GENERALNEGO 

Hendersona na sekretarza generalnego 
Ligi Narodów na miejsce ustępującego 
Dummonda. 

  

   

HITLEROWCY WALCZĄ 
Z ROBOTNIKAMI 

BERLIN. PAT. — W Lipsku doszło 
wczoraj do krwawych starć między na 
redowymi socjalistami i organizacjami 
robotniczemi. Hitlerowcy urządzili 
rnasz propagandowy przez ulice mia- 
sta. W poszczególnych dzielnicach ro- 
botnicy wznosili barykady. Policja przy 
pomocy. pałek gumowych i sikawek roz 
proszyła demonstrantów. _W' czasie 
starcia policja użyia broni palnej. 

SEJM SASKI WYRAŻA VOTUM 
NIEUFNOŚCI RZĄDOWI 

VON PAPENĄ 

BERLIN. PAT. — Dzisiejsze posie 
dzenie sejmu saskiego miało przebieg 
bardzo burzliwy. Na porządu dziennym 
znajdował się cały szereg wniosków, 
skierowanych przeciwko ostatnim de- 
kretom rządu Rzeszy. Po długiej deba- 
cie przerywanej licznemi incydentami 
za które wielu posłów przywołano do 
porządku, przyjęty został wniosek o wy 
rażenie votum nieuiności dła rządu von 
Papena 44 głosami przeciwko 27. Wuio 
sek ten przyjęty został podczas nie- 
obecności posłów narodowo - socjałi- 
stycznycii. 

W OCZEKIWANIU NOWEGO 

DEKRETU 
BERLIN. PAT. — Prezydent Rzeszy Hin- 

denburg przyjął we wtorek mińistra spraw 
wewnętrznych Rzeszy Gayla, który zreiero- 
wai mu sprawy wewnętrzno-polityczne. 

Na konierencji omawiana była  przede- 
wszystkiem sprawa nowego dekretu co do 
jednolitego uregulowania na całym obszarze 
Rzeszy kwestji noszenia mundurów i urządza 
nia demonstracji. 

Dekret ten ma być ogłoszony we środę. 
Jednocześnie wydane będzie rozporządzenie 
wykonawcze ministra spraw wewnętrznych 
Rzeszy, wprowadzające obowiązek mełdowa 
nia urządzanych demonstracji. Nowy dekret. 
według doniesień prasy prawicowej najbar- 
dziej ma dotykać Bawarję, gdzie istnieje za 
równo zakaz noszenia mundurów, jak i za- 
kaz urządzania demonstracji. Sprawa ewen- 
tualnego zwrócenia się poszczególnych kra- 
jów związkowych do trybunału Rzeszy zo- 
stanie rozstrzygnięta dopiero po ogłoszeniu 
nowego dekretu. 

POŻAR OPERY w HANOWERZE 
BERLIN. PAT. — We wtorek po po 

łudniu wybuchł wielki pożar w gfhachu 

opery w Hanowerze. Ogień powstał w 

garderobie męskiej skąd szybko roz- 

szerzyi się na całą południową część 

gmachu. Do akcji ratunkowej wezwa- 

no wszystkie miejscowe oddziały, któ 

rt pracują. w olbrzymich chmurach dy- 

niu. Do wieczora pożaru nie zdołano 0- 

panować. Kilku strażaków ulegio cięz- 

kiemu zatruciu gazami. Straty materjal 

ne olbrzymie. 

/ POWÓDŹ NA BUKOWIŃIE 
CZERNIOWCE. PAT. — Wskutek 

długoterminowych deszczów, dawne 

nieńotowanych, część Bukowiny nawie 

dziłą klęska powodzi. Połączenia kole 

jowe ze wszystkiemi prawie miejsco- 

wościami na Bukowinie zostały rozer- 

wane. Rzeki Putniszora i Suczawa wy- 

stąpity z brzegów i załały okoliczne 

wsi. Setki budynków stoi pod wodą, a 

miejscowości Patha, Šaletin i Patilla są 
zupełnie odcięte od świata przez oba- 

lenie przez powódź słupów telegraficz- 

nych i telefonicznych. Wezbrane wody 

zerwały wiele mostów w powiecie Ra- 

danti. W dniu wczorajszym nie przy- 

szedł z Czerniowiec ani jeden pociąg. 

Straty spowodowane powodzią są 0l- 

brzymie. 

EPIDEMJA PARALIŻU 
BERLIN. PAT. — W jednej z miej- 

scowości pod Magdeburgiem szerzyć się 

zaczęła epidemja dziecięcego paraliżu 

mlecza pacierzowego. Pierwszy wypadek 

zanotowano przed dwoma tygodniami. 

Od tego czasu zachorowajo dalszych 8 

dzieci w wieku od 1 do. 2 lat. 

BEZROBSCIE W POLSCE 
WARSZAWA. PAT, — Według da- 

mych statystycznych, liczba  bezrobot- 
nych na terenie całego państwa w dniu 

24 czerwca br. wymosiła 252.864 osoby, 

co stanowi spadek w stosunku do ty- 

godnia poprzedniego o 10.066 osób, 

TELEGRAMY 
POSIEDZENIE KOMITETU 

EKONOMICZNEGO 
WARSZAWA. PAT. — We wtorek 

dnia 28 bm. pod przewodnictwem p. mi- 

nistra Zawadzkiego odbyło się posiedze- 
nie Komitetu Ekonomicznego ministrów 
Obrady poświęcone były sprawie akty- 
wizacji bilansu handlowego, Pozatem 

kemitet ekonomiczny powziął uchwałę 
w sprawie pomocy doraźnej dia dotknię 

tych klęską nieurodzaju powiatów w 

województwach: wiłeńskiem, nowogródz 
kiem, poleskiem, wołyńskiem i stani- 
slawowskiem. 

REPRESJE W GDAŃSKU 

GDAŃSK. PAT. — „Gazeta Gdań-. 
ska' z piątku ub, tygodnia została przez 
policję obłożona aresztem. Na zapytanie 
administracji o przyczynę tego zarzą- 

dzenia, odpowiedzi nie udzielono. 

GOSPODA „PROPAGANDOWA* 

KRÓLEWIEC. PAT. — W miejsco- 

wości Weissenberg, w: pobliżu Malborku, 
gdzie stykają się granice Polski, Nie- 

miec i Gdańska, wybudowano zu pienią- 
dze rządowe komfortową gospodę dla tu 
rystów. 

Do miejscowości tej Ściąga się za- 
granicznych dziennikarzy,  polityxtw, 

młodzież szkolną itd, w celach propa- 

gamdy ma rzecz rewizji granie. 

CHOLERA W CHINACH 

MOSKWA. PAT. — W: Chinach wy- 

buchła epidemja cholery, W Tiec-Tsinie 
zmarło 200 ludzi, w: Su -Czu 100. Ilość za 

słabnięć wynosi przeciętnie 30 dziennie. 

WALKI CHIŃSKO - TYBETAŃSKIE 

MOSKWA. PAT, Na granicy 
chińsko - tybetańskiej walki trwają. — 
'Tybetańczycy, odrzuceni w centrum o- 
kręgu Czuan - Biam, przygotowują kontr 
ofenzywę. — 8-miotysięczny oddział ty- 
betański zajął buddyjski klasztor Gai- 
sin. Chińczycy otrzymali posiłki, jed- 
nak pełnomocnik mządu nankińskiego 
ma niebawem wyjechać na front, celem 

rokowań o zawieszenie broni, 

ZJAZD ZWIĄZKU INWALIDÓW 

WARSZAWA. PAT, — W dniu wczo 
rajszym jako w. dniu 10-tego ogólnego 
zjazdu delegatów Związku Inwalidów. 
Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej po 
dłuższej dyskusji uchwalono absoluto- 

rjum dla ustępującego zarządu. poczem 

dokonano wyborów. do zarządu główne 

go. Prezydjum ukonstytuuje sie w dniu 

jutrzejszym. 

BURZE, GRAD I ŚNIEG 
WE WŁOSZECH 

BOLONJA „PAT. — Z całych północ 

nych Włech nadchodzą wiadomości o 
szkodach, wyrządzonych przez gwałtow- 

ne burze wichrowe, grad i śnieg, który 
spadl obficie, szczególniej w okolicach 
górskich wzdłuż grzbietu Apenińskiego. 
W pobliżu Wenecji zerwała się nagle 

trąba powietrzna, przenosząc płytę mar 

murową wagi 80 kg. o 200 metrów na - 

dach jednego z domostw. W Alpach A- 
puańskich kilka osób zostala porażonych 
piorunem. W okolicach Bergamo burze 

gradowe wyrządziły bardzo poważne 

szkody w polu, 

W Bolonji temperatura obniżyła się 
do 10 st., a okoliczne góry pokryły się 
śniegiem. 

POWÓDŹ W MOŁDAWII 
: I BESARABJI 

BUKARESZT .PAT. — Powodzie pu 
stoszą nadal północną część Mołdawji i 
IBesarabji, Wiele miast, m. in. Jassy, 
Czerniowce i inne są całkowicie załane 
wodą. Ze wszystkich stron co - 

licznych ofiarach i wielu zawalonych do 
mach. Znaczne obszary cbsianych pól 

zmajdują się pod wodą. W. Jassach qr0- 
ziom wody osiągnął 4 metry ponad stan 

normalny. Dworzec jest zalany, Rada 
mimistrów przyznała 10 milj. lei na akcję 

dla powodzian. 

PROCES O NADUŻYCIA W BERLINIE 

BERLIN. PAT, — Dziś zapadł wy- 
rok w toczącym się od 8 miesięcy pro- 
cesie korupcyjnym, przeciwko braciom 

Sklarek o nadużycia przy dostawach dla 
Berlina. 

Główni oskarżeni Leo i Willy Skla- 
rek skazani zostali za oszustwo polą- 

czone z fałszerstwem dokumentów i 8 

krotnem przekupywaniem urzędników 
ma 6 lat ciężkiego więzienia i 5 lat u- 
traty praw obywatelskich. 

Z pośród dalszych 10-ciu' oskarżo 
nych skazano szereg urzędników za prze 
kupstwo па kary od 3 do 15 miesięcy 

więzienia i ma odebranie prawa piasto- 

wania urzędów publicznych przez 3 do 

5 lat. 
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KSIĄŻKA, KTÓRA POWINNA ZNALEŹĆ S 
w KAŻDYM POLSKIM DOMU | | 

Polska w krajobrazach i zabytkaci, 
taki jest tytuł tej książki, na którą zło- 
żyło się wiely autorów. Dwa tomy cza- 
rowne, pełne tablic. Kraków i Toruń, 
Tatry i Wiłno, Gdynia i Poznań, Lu- 
belskie, Lwów, jednem słowem Polska. 

Tu dzwonnica drewniana z Drohoby- 
cza, tam nasza góra Trzykrzyska, albo 

pałac w Wace. Fam znowu Wawel, al- 

bo willa Żeromskiej w Nałęczowie, lub 

most żełazny na Wiśle, w Fordoniu. 

*" Kościoły, dwory, zamki, _ grodziska, 
wszystko to nasze, stanowiące jedyne 

w swoim rodzaju bogactwa sakralne. 
Bez tych rzeczy Polska byłaby pusty- 

nią. 

* ek specjalny modus studjowania 
tej książki. Wziąć mapę geograficzną i 
śledzić za zabytkami na niej. Równo- 
cześnie czytać i medytować nad temi 
zabytkami, bo są duże i obszerne obja- 
śnienia do zdjęć. : 

Daję przykład. Oto czarowne zami- 
ki polskie, zamki na linji idącej od Czę- 
stochowy do Krakowa, zamki na wa- 
pieniach, w tym krajobrazie przypomi- 
nającym Włochy. : 

Któż może być obojętnym na ruiny 
w Olsztynie, w Ogrodzieńcu, Rabszty- 
nie, Bobolicach, czy Mirze. Oglądanty 
ten Rabsztyn cud cudów. Polski rene- 
sans z XVI wieku fascynuje. Któż jed- 
nak wie o tym Rabsztynie najdziwniej- 
sze rzeczy, choćby to, że z tego zam- 

"ku były posiłki przesłane Witoldowi. 
Nad Worsklą poniósł Witold klęskę, a 

ów Spytek z Melsztyna rodem z Rab- 
Sztyńskiego gniazda, poległ w tej bit- 
wie. Oto zatem są te zamki, z które- 

mi my, tu na Litwie jesteśmy związa- 

ni bratersko. Czyż nie stanie przed na- 

mi Rabsztyn i cała plejada magnatów 
małopolskich, która doprowadziła do 
Unji i idee Unji podpierała dając sukur 
sy, kiedy trzeba było na wschodzie 
zakończyć z groźną szarańczą, która 
dewastowała państwo. Dlaczego Rab- 
sztyn? spyta czytelnik? 

Oto właśnie jest temat do medy- 
tacji nad rzeczami narodowemi, Rab- 
sztyn na drodze wielkiej z Krakowa na 
Pilicę, potem Wisłę i cały wschód za 
Wisłą, wciąż prze się w stronę Wilna. 

Rozważać te rzeczy, jest to naele- 
ktryzować się i znaleźć w sobie wolę 
wędrowania po Polsce. Wszystkie wiel 
kie narody mają te peregrynacje nieu- 
stające, które świadczą o wysokiem 
przywiązaniu do ziemi. We Francji ileż 
wciąż jest pielgrymek z Paryża na 
wszystkie strony, w Niemczech, ileż 
pielgrzymek z Berlina. Miljony ludzi 
są w ruchu jak cyganie, adorując na- 
potkane zabytki, odnajdując się na ich 
tle. Bo przecież te zabytki nie umarły. 
Nie, tylko są poza nami. Są one w nas. 
Trzeba je odszukać, znaleźć w sobie. 

Jest ratusz w Sandomierzu. Ma cza 
rowną atykę i firankę polską renesan- 
sową, która kiedyś dała asumpt Kazi- 
mierzowi Mokłowskiemu do postawie- 
nia tezy o polskim renesansie. Zadzi- 
wiającym jest ten ratusz. Ma te goryc- 
kie remanenty w sobie. Renesans uko- 
ronowuje zmierzchłe koncentracje. Ra- 
tusz w Sandomierzu jest przecież klu- 
czem do perły w Polsce, to jest do ra- 
tusza w Poznaniu, który jest w tańcu 
i ma ten uśmiech niezrównany naszej 
rasy kiedy się odnajdzie. W nas są ro- 
mańszczyzny i gotyk, w nas renesan- 
sy i baroki, w nas rokoki i gucewi- 
czowskie rzymskości. Golce, które są 
wyrazem naszej epoki i architektury, 
są ostatnią tą warstwą już uproszczo- 
ną po tych wszystkich warstwach po 
kolei ułożonych, po kolei snujących się 
i wyrastających jedno z drugiego. Zna 
leźć w sobie możemy krzyżowca, ja- 

kim był Krzywousty. Rozpiera nas wte 

- dy to coś, co jest w Płocku, lub Czer- 
wińsku. Znaleźć możemy w sobie eks- 

" tazy Marjackiej wieży w Krakowie, lub 
św. Katarzyny i całą mistykę myśle- 

nia innego, niż dzisiaj. Pycha w nas 
wschodzi w renesansie, wrzawa wojen 
na, religijna żarliwość w baroku. 

Wytrwałym — 
„Ster“ wydał podwójny numer, po 

święcony dwudziestoleciu harcerstwa 
na Wileńszczyźnie. Związek — Нагсет- 
stwa Polskiego — Oddział w Wilnie — 
wydał jednodniówkę p.t. „Wytrwałym 
-— zwycięstwo'. 

Treść z małemi wyjątkami ta sama. 
Redaktor i tu i tam — p. Antoni Wa- 

„silewski. 
“ Jednodniėwka skromnie stwierdza, iż 
jest przedrukiem z harcerskiego nu- 
meru „Steru“, lecz raczej należałoby 
powiedzieć odwrotnie: iż numer „Ste- 
ru“ jest książką, drukowaną na wzór 
czasopisma. . Nie mówiąc już o treści, 
tak niepodobnej do tego, cośmy do- 
tychczas spotykali w „Sterze“, sam u- 
kłąd graficzny bez „a capite“, uzasad- 
niony w małych kolumnach książki, 
jest nieodpowiedni dla czasopisma, ma 
jącego duże szpalty. 

Zwracając więc uwagę na wyjątko- 
wo sympatyczny numer „Steri' (P. re- 

, daktor Ostrowski powinien wyzyskać 
niewątpliwe literacko-artystyczno-reda 
ktorskie zdolności p. A. Wasilewskie- 
go); mówmy o jednodniówce. 

Już w słowie wstępnem redaktor A. 
Wasilewski wytrąca krytykom broń z 
ręki, zaznaczając, iż „pzez kurtuazję 
dla starszego pokolenia* książka będzie 
miała charakter poważniejszy. 

  

Ę 

Czyż możemy zrozumieć chałupę 
góralską, ' szczyt innej chałupy, jeśli 
nie kochamy takiego kościoła, jak w 
Piotrowinie, w którym jest podniesie- 
nie duszy i cała sakralność pięcia się 
pod gwiazdy. 

W nas jest Częstochowa, w nas 
Ostra Brama. Tylko trzeba z tem skon- 
czyć, że się ogląda rzeczy jak obrazki 
1 przechodzi dalej jakby to były zje- 
dzone morele, lub śliwki. Zadana jest 
dziś praca umysłowa przyswajania so- 
bie wszystkiego po przez mapę, po 
przez wycieczki, po przez myślenie, 
cochodzenie samemu do prawd. Cz2- 
rem jest ziemia, która nie jest szablo- 
uem i każdemu podaje klucze do wzro 
stu! 

W książce Polski w krajobrazie i 
zabytkach jest fotogratja morza z za- 
chodem słońca. Zastanawiać się trzeba 
nad tem morzem, rozmyślać samodziel 
nie. Tyle jest banalności w powietrzu 
i aura epoki standaryzowania pragnie 
z nas numery szare uczynić. Czyż jest 
możliwem, abyśmy abdykowali z na- 
szych kolorów i wszystkie te nasze 
bogactwa na śmietnik rzucili, tylko dla- 
tego, że jest pęd w tej chwili na świe- 
cie obcinania głów wszystkiemu, co 
jest niezwykłe. 

Polecamy szkole, domowi, każdemu 
z osobna te dziwne dwa tomy, z któ- 
remi można obcować. Ani na chwilę 
człowiek się nie znudzi oglądając ar- 
chitekturę, lub pejzarze, skoro tylko w 
uie włoży to, co jest esencjonalne, to 
jest swoją duszę. 

Olbrzymie źródło radości dają nam 
rozważania, którebyśmy chcieli w każ- 
dym z kolei obudzić! 

Oto jest Kazimierz nad Wisłą i dom, 
który nam _ ilustruje nasz mały 
Gdansk. Kamienica celojowska straszy 
jak upiór, jakżeż jest pańska, pełna 
muzyki rasy naszej i ziemi. Tu są pej 
zaże z kartuz. Czy nie warto odwie- 
dzić tę Szwajcarję i przypatrzyć się 
kościołowi, którego dach wygląda, jak 
olbrzymia trumna. Każden Polak zna- 
leźć może w tej książce typ, który go 
zadowoli do końca posiędzie. Ale trze- 
ba wiedzieć, co wybrać. Książka jest 
uiczem innem, jak materjałem, aby się 
odnaleźć, odszukać. Może ona stano- 
wić dla siebie budowlę całą, jak kiedyś 
gmach Tomasza z Akwinu, który jest 
natchniony i boski. Po dniach niewoli 
możemy się nurzać w Polsce dowoii. 
Nie znać jej to samobójstwo popełnić. 
Ale znać ją będziemy nie po przez re- 
cepty i szablony, ale po przez trud 
własnych oczu, które zawsze odnajdą 
to swoje, dla siebie przeznaczone. 
Polska w krajobrazach i zabytkach 
jest ponad wszelką pochwałę. Jest to 
książka czyn i jako taki musi podany 
wszem w Polsce i każdemu z osobna. 

Mieczysław Limanowski. 

  

LADIS KIEPURA 

w jednej z najświetniejszych swoich kreacyj 
w. Operze Warszawskiej. 

zwycięstwo 
Ta kurtuazja jednak jest całkiem 

zbyteczna: śmiech, czy uśmiech mło- 
dzieży nikogo przecież nie dotknie; 
więc możnaby było, a nawet należało- 
by, szczególnie w czasopismie, wpre- 
wadzić kącik humoru harcerskiego. 

Ale trudno: jeżeli powaga publika- 
cji jest sprawą programową, musimy 
się podporządkować woli młodych wy 
dawców i autorów: 

Pierwsze słowo w książce, ma Ten, 
którego brak obecnie szczególnie dot- 
kliwie daje się we znaki, najserdec-"iej 
szy, najwierniejszy przyjaciel mło tzie- 
ży — Ś. p. Biskup Wł. Bandurski. Z 
jednodniówki Czarnej Trzynastki, wyv- 
danej w r. 1926, został przedrukowarv 
Jego artykuł p.t. „Rycerze nowego za- 
konu“. 

Drugi głos słusznie się należał obec 
nemu przewodniczącemu Zarządu Od- 
działu Wil. Zw. Harc. Pol. generatowi 
Lucjanowi Żeligowskiemu. Autograf 
generała podaje znamienne słowa, któ- 
re szczególnie muszą się utrwalić w 
sercach i pamięci naszej młodzieży: 

— „Wilno w 20 roku zajął nie ten 
Żeligowski, który dowodził wojskami 
pod Radzyminem, a ten, który będąc 
małym chłopcem, boso przychodził 
Żupran do Wilna na egzamin szkolny 

„SŁOWO" 

POGROM KATOLIKÓW w ULSTERZE 
Jak donosiliśmy w protestanckim Ulste- 

rze uroczystości Kongresu Eucharystycznego 
w Dublinie wywołały wielkie wrzenie, a w 
niektórych wypadkach doszło do. pogromu 
ludności katolickiej zorganizowanego przez 
t. zw. „oranżystów*. 

Oto garść szczegółów z tych gorszacych 
i oburzających zajść: 
W Ballymena tłum protestantów zaatako- 

wai na dworcu odjeżdżający pociąg. Wzno- 
szono okrzyki obelżywe dla Watykanu i ka- 
tolicyzmu. Około 300 napastników wdarło 
się do wagonów, skąd wyciągali katolików i 

W Gdańsku 
GDAŃSK. PAT. — Ubiegłej niedzieli w 

czasie gdy kilka ulic przylegających do ul. 
św. Ducha z powodu uroczystości odsłonię- 
cia tablicy ku czci marynarza * gdańskiego 
Paula Beneke y zamknięte dla ruchu 
ulicznego, dwóch listonoszów polskich —w 
mundurach z torbami, roznosząc pomimo nie 
dzieli _ przesyłki ekspresowe,  usiłowało 

ę przez kordon policji i szpaler 
ści dla spełnienia swych obowiąz- 

ków służbowych. 
Nacjonalistyczna  „Daziger Aligemeine 

Ztg.* i „Danziger Neueste Nachrichten“, po 
dając opis tego faktu usiłują wykazać, że by 
ła to prowokacja ze strony polskiej, która nie 
miaia jednak przykrych następstw jedynie 

  

   

  

  

      

    

    

  

    

dzięki godnemu pochwały opanowaniu” lud- 
ności gdańs Dyrekcja gdańska poczty 
polskiej wysłała w tej sprawie urzędowe spro 
stowanie. „ 

  

bili ich kijami. Kilkadziesiąt osób jest ran- 
nych. Oranżyści skopali obcasami kilka ko- 
biet tak silnie, że straciły przytomność. W 

chwili, gdy pociąg ruszai, na wagony posy- 
pał się grad kamieni. Strzaskano niemal wszy 
stkie szyby. 

W miejscowości Larne tłum  oranžystow 
również napadł na pociąg z katolikami. Ra- 
niono 18 osób, w tej liczbie 5 kobiet. Policja 
angielska pozostawała bierna. 

NAPADY NA KOŚCIOŁY 

W stolicy Ulsteru, Belfaście, wielki tłum 
protestantów wtargnął podczas mszy św. do 
kościoła katolickiego. W przedsionku wywią 
zała się gwałtowna walka. Napastników wy- 
pchnięto poza mury Świątyni, dzięki czemu 
w nabożeństwie nie było przerwy. jednakże 
oranżyści nie dali za wygraną, lecz zaopa- 
trzywszy się w kamienie, zaczęli tłuc stary 
witraże. Pociągnęło to za sobą szereg bójek 
w pobliżu kościoła. Wszyscy mężczyźni, któ 
rzy słuchali mszy św., stworzyli zaimprowi- 
zowaną milicję i do końca nabożeństwa czu 
wali nad bezpieczeństwem. Policja nie doko 
nałą aresztowań. 

W. miejscowości Coleraine, oranżyści w 
sposób niezwykłe brutalny atakowali odjeż- 
dżających do Dublina katolików. Nietylko na 
peonie, lecz i w całym gmachu dworca ko- 
lejowego zaczepiano kobiety i żądane okaza 
nia biletów. Bilety do Dublina były niszczo- 
ne, wskutek czego wiele osób nie mogło od 
jechać. W temże mieście protestanci usiło- 

zdemolować kościół katolicki, lecz zo- 
stali odparci. 

  

   

  

Wedle doniesier z Bangkoku, król sjam- 
ski pod naciskiem kół wojskowych zdecydo- 
wał się nadać swemu państwu konstytucję. 
W ten sposób królestwo Sjamu stało się mo- 
narchją konstytucyjną. 

Na zdjęciu naszem widzimy króle 
parę sjamską, dziękującą z balkonu 
madzonym przed pałacem tłumom za urzą- 
dzoną owację. 

Samolot na falach oceanu 
„Le Journal'* zamieszcza drugi z kolei ka- 

blogram z Miami, w którym Hausner opowia 
da jak opuścił się na fale Atlantyku. Pierw- 
szy kablogram podawaliśmy już w numerze 
poniedziałkowym. 

Z chwilą, gdy Hausner zdał sobie spra- 
wę z niemożności dolecenia do stałego lądu, 

skierował aparat w stronę, w której spodzie- 
wał się napotkać jakiś okręt. Na wykonanie 
tego manewru potrzeba było trzech godzin. 
Wzniósł się na wysokość 3.000 metrów. Od 
chwili wylotu z Nowego Yorku upłynęło już 
27 godzin. Według obliczeń Hausnera, które 
później okazały się słuszne, znajdował się 
on w pobliżu szlaku okrętów transatlantyc- 
kich. Począł się więc opuszczać. Manewr ten 
zdawał się trwać bez końca. Warstwa mgły 
miała 2 — 2.500 metrów głębokości. Lotnik 
otworzywszy okienko i wyciągnąwszy rękę 
stwierdził, że powietrze jest bardzo chłodne, 
jednak aparat nie był pokryty lodem. 

Ма 700 prawie metrach od poziomu mo- 
rza, Hausner wstrzymał Opuszczanie się, 
gdyż nie chcąc riic uzależniać od przypadku, 
obawiał się niespodziewanego pogrążenia w 
morzu, któregoby wobec gęstej mgły mógł 
nawet nie zauważyć. Wokoło aparatu krąży- 
ły setki mew. Aparat szybował ciągle w kie- 
runku Wschodu ku wyspom Sciliy, podczas 
gdy poprzednia marszruta prowadziła do Ir- 
landji. Zacząi padać deszcz. Poziom benzy- 
ny spadł niezwykle nisko. Hausner począł 
krążyć z północy na południe i z południa 
na północ, w nadziei, że uda mu się w -ten 
sposób łatwiej spotkać jakiś okręt. 

Czwartego czerwca, © godz. 13 pozosta- 
ło mu już tak mało benzyny, że po ostatniem 
okrążeniu postanowił wznieść się znowu w 
górę i osiągnąwszy odpowiednia wysokość 
przygotować się do opuszczenia na morze. 
O godz. 13 m. 15 znalazł się na wykości 4000 
metrów z ostatniemi kroplami benzyny w 
zbiorniku. O godzinie 13 m. 32 zapas ben- 
zyny wyczerpał się ostatecznie. Od chwili 
wystartowania upłynęło 29 godzin 30 min. 
Sam wśród chmur Hausner począł się modlić, 
utraciwszy wszelką nadzieję ratunku. 

„Odwieczny instynkt samozachowawczy 
bra górę — pisze Hausner — nie umrzeć za 
wszelkką cenę, żyć i walczyć". 

Gorączkowo zaczął sprawdzać aparat, za- 
mykać otwory, zatykać uszkodzenia przewo- 
dów benzynowych. Samolot znajdował się 
obecnie na wysokości 800 metrów nad- po- 
ziomem morza. Hausner zrozumiał, że osia- 
danie na morzu przeciw wiatrowi, byłoby 

fałszywym manewrem. Fale były wzburzo- 
ne, zderzenie się z niemi mogłoby wywołać 
katastrofę, postanowił więc opuścić się na 
morze w kierunku prądu. Zetknięcie się z 
uiorzem nastąpiło na połowie wysokości. fali. 
Samolot pogrążył się początkowo całkowicie 
w falach później jednak wypłynął na powierz 
chnię. 

Lotnik był przezorny i przywiązał się do 
siedzenia i, tylko dzięki temu nie odniósł ża- 
dnych obrażeń przy zderzeniu się z falami. 
Kabina była jednak zupełnie zalana wodą. 
Fatkner ostatnim wysiłkiem zdołał wydostać 
się na górną część zbiornika z benzyną. Po 
powierzchni wody w kabinie pływały rozma- 
iteite przedmioty. Hausner, chcąc przekonać 
się, czy aparat nie pogrąża się, znalezionem 
w kieszeni dłutkiem wydłubał dziurę w ścia- 
nie kabiny i mógł stwierdzić, że aparat uno- 
si się na powierzchni wody. Wysunąwszy 
się do połowy z kabiny lotnik miał przed sobą 
cały horyzont. 

Zwolna zapadała noc. W pewnej chwili 
lotnikowi zdawało się, że na horyzoncie uj- 
rzał światło. Złudzenie trwało kilka minut. 
Wkońcu nieprzeniknione ciemności otoczyły 
zewsząd samolot. 
PARYŻ. PAT. — Trzeci kablogram Haus- 

nera zaczyna się od opisu pierwszej nocy, 
spędzonej na szczątkach aparatu, nocy tak 
okropnej, że nawet gdyby miał żyć 100 lat 
nie zapomniałby o niej nigdy. Hausner nie 
zmrużył oka, poczynając od Nowego Yorku. 
Stopniowo zapadał w odrętwienie, lecz gdy 
tylko zaczynał drzemać, staczał się wzdłuż 
rezerwuaru i w każdej chwili groziło mu nie- 
bezpieczeństwo wpadnięcia do wody. Aczkol 
wiek zdawał sobie spawę z bezużyteczności 
tego gestu, wysuwał co kwadrans głowę na 
zewnątrz i badał horyzont. Nic jednak nie 
przerywało ciszy nocnej. 

Wreszcie poczęło świtać. Z pierwszemi pro 
mieniami słońca w Hausnera wstąpiła otu- 
cha. Ranek nie przyniósł jednak nic nowego. 
Dopiere około południa na skraju horyzon- 
tu ukazała się sylwetka okrętu, który spokoj 
nie zmierzał w kierunku wschodnim. Morze 
było wzburzone. Samolot był podrzucany fa- 
lami, jak źdźbło trawy, wskutek czego mógł 
być ledwie dostrzegalnym punktem wśród 
bezbrzeży oceanu. 

Hausner gorączkowo dawał sygnały ko- 
szulą, trzymając się kurczowo skrzydeł sa- 
molotu, aby nie wpaść do morza. Okręt wi- 
dziany był w ciągu godziny, wreszcie pozo- 
'stał po nim jedynie pióropusz dymu. Wyczer 
panemu doszczętnie Hausnerowi coraz bar- 

  

widzi |   
i nocował na: ławkach miejskich ogro- 
dów... 

Zasadniczą treść nowej publikacji 
rozpoczyna artykuł p. M. Puciaty, kre- 
ślącego charakterystykę dwu „epok w 
dziejach polskiego harcerstwa. 

Trafnie ujmując zasadnicze cechy 
harcerstwa dawniej i teraz i wykazu- 
jąc ewolucję, którą przechodzi harcer- 
stwo, autor wzywa młodych i star- 
szych do zgody i wzajemnego uznania 
zasług. 5 

„Młodzi* 
„starszych“': 

— „Zasługi wasze w dziejach har- 
cerstwa wileńskięgo są bezwątpienia 
duże i istotne. Praca wasza osiągnęła 
chlubne cele, wynikające z ducha i wa- 
runków ówczesnej pracy, o czem har- 
cerstwo wileńskie winno stale pamię- 
tać. Szkoda, że w chwili przełomowej 
odeszliście i nie staliście- się współ- 
twórcami wielkiej przemiany — Багсег- 
stwa i nie pracujecie z nami nad osią- 
gnięciem celów, wynikających z ducha 
i warunków obecnej pracy. Współdzia- 
łać jednak z nami zawsze możecie,. o 
co bardzo prosimy". 

A „starzy“ do „młodych*': 
— „Przed tymi z was, którzy wy- 

trwali, czoła w uznaniu schylamy, war 
tość i rozwój obecnego harcerstwa cał 
kowicie doceniamy i szanujemy. Pra- 

muszą powiedzieć do 

z cujcie wytrwale nadal, a my starzy, da-- 
wni pracownicy w czem. tylko .potrafi- 

UKAZAŁA SIĘ KSIĄŻKA 
GENERAŁA LUCJANA ŻELIGOWSKIEGO 

MYŚLI ŻOŁNIERZA-ROLNIKA 
o naszem gospodarstwie 

Wzmożenie gospodarcze naszych ziem Gen. Żeligowski 
w oparciu o 

samowystarczalność. 
Cena zł. 2. — Do nabycia we wszystkich księgarniach 

SKŁAD GŁÓWNY — GEBETHNER I WOLFF. 

my, współdziałać przyrzekamy'. 
Właśnie takie wzajemne oświadcze 

nia powinny stać się wynikiem obecne- 
go przeglądu sił harcerstwa, zebrane- 
go w obozie, oraz zastanawiania się 
rad przeszłością. 

Ta przeszłoć została zarysowana 
wyraźnie w artykułach p. p. Wiesława 
Cywińskiego, Ewy Gulbinowej, Mateu- 
sza Puciaty i Wandy Rewieńskiej. Prze 
platane nazwiskami pierwszych harce- 
rzy wileńskich — Bonifacego Jacewi- 
cza, ]. Brochockiego, Stanisława Mac- 
kiewicza, St. Węsławskiego, Montwi!- 
ła, Masłowskiego, braci Wynagow- 
skich i in. pierwszych komendantów 
wileńskich drużyn — Popławskiego i 
M. Łukowskiego, opiekunów drużyn— 
p.p. St. Jarockiego, |. Przyłuskiego, T. 
Szopy, — zarysowują się dzieje har- 
cerstwa z przed 20 lat. 

Harcerstwo wileńskie, pomimo cięż 
kie ówczesne warunki, rozwijało się 
pomyślnie i przyciągało do siebie co- 
raz więcej wartościowych twórczych 
jednostek. 

Już w r. 1913, powstała * drużyna 
żeńska i zorganizowała się Naczelna 
Komenda Skautowa na Litwie i Bia- 
łorusi, której członkami byli: p.p. St. 
Jarocki, ks. Zygmunt Lewicki, Ewa Ma 
kowska (Gulbinowa), Józef Przyłuski 
(obecny- Prokurator Sądu Apelacyjne- 
go w Wilnie) oraz .p. inż. Teofil Szo- 
pa: 

dziej dokuczało pragnienie. Zmęczenie jego 
dochodziło do ostatnich granic i aż do rana 
pozostawał narazie w postaci leżącej. W cią- 
gu dnia następnego zauważył w oddali trzy 
okręty. Wszelkie jednak sygnały pozostały 
bez skutku. г 

Podczas nocy zaczął padać deszcz. Rzęsi- 
ste krople ulewy uderzały o kadłub samolo- 
tu. Pragnienie snu wzięło górę nad wszelkie- 
mi troskami. Hausner rozpostarł na rezerwua 
rze uratowaną kołdrę i chociaż była mokra, za 
winąi się w nią szczelnie. Nie wiadomo, ile 
godzin przespał w ten sposób. 

Gdy się obudził, panowała jeszcze giębo- 
ka noc. Stopniowo zaczęło świtać. Niebo by- 
ło ponure, a słońce z trudem przebijało się 
przeż chmury. 

Daleko na północy ukazał się znowu okręt. 
W brew wszełkim nadziejom Hausner zaczął 
dawać sygnały. W godzinę później tym ra- 
zem od południa zamajaczyła sylwetka no- 
wego okrętu: Aparat wystawał ponad powierz 
chnię oceanu nie więcej jak na 4 do 5 me- 
trów. Ciągle zadawał sobie Hausner pytanie, 
czy tak nikły punkcik, jaki przedstawia jego 
samolot, będzie w stanie ściągnąć na siebie 
uwagę. 
Głód i pragnienie zaczynały coraz bardziej 

dawać mu się we znaki. Kilka pomarańcz i 
sandwichy pozostały w .zatopionej kabinie. Le 
żały one gdzieś z pewnością przesiąknięte 
wodą morską. Trapiony głodem Hausner po 
stanowił jej odszukać, pogrążając się w za- 
topionej części aparatu. Wskutek jednak ciem 
ności musiał to odłożyć do dnia następnego. 

Noc zdawała się nie kończyć nigdy. Od 
48 godzin morze było wciąż wzburzone i nie 
które rozhukane fale dochodziły do 10 i 12 
metrów wysokości. Aparat trzymał się na 
powierzchni. Lecz Hausnera ogarniał niepo- 
kój. W wielkiem swem zmęczeniu i wyczer 

paniu zdawało mu się, że szczątki samolotu 
stopniowo pogrążają się w morze. Zanurzył 
się więc, aby sprawdzić, czy wszystkie kur- 
ki zostały zamknięte. Po dokonaniu tej inspek 
cji opuszczał się na dno czterokrotnie w po- 
szukiwaniu żywności. Lecz poza dłutem i pa- 
rą obcęgów nie znalazł nic pożytecznego. 

Przez cały dzień rozbitek badał horyzont. 
Ukazały się jeszcze dwa okręty, lecz w ta- 
kiej odległości, że można było dostrzec zale- 
dwie kominy i maszty. Po południu morze 
się nieco uspokoiło. Podczas burzy złamały 
się zawiasy, podtrzymujące części ruchome 
skrzydeł, które trzymały się teraz jedynie 
dzięki umocowaniom z drutu. Nadeszła noc, 
potęgując jeszcze bardziej zmęczenie Haus- 
nera. Zapomocą rzemieni, które służyły do 
przymocowania blaszanek z benzyną i kołdry 
Hausner urządził sobie coś w rodzaju hama- 
ku, do którego przywiązał się. Hausner przy 
pomniał sobie, że miał jeszcze pudełko z kon 
serwami. 

Z nastaniem dnia ogarnęła go troska z po 
wodu szkód, jakie burza wyrządziła na skrzy 
dłach. Ruchome części, trzymające się jesz- 
cze jako tako przy pomocy drutów  stalo- 
wych, zaczęły uderzać o kadłub, co mogło na 
razić na szwank bezpieczeństwo samolotu. 
Hausner postanowił prześlizgnąć się wzdłuż 
skrzydeł i obciąć druty.  Przecięcie drutów 
zbliżało się ku końcowi, gdy rozbitek ujrzał 
zakradającego się zdradziecko rekina. Haus- 
ner porzucił pracę w pośpiechu, stoczył się 
do wnętrza kadłubu. Po tej degresji uczucie 
głodu ogarnęło ze wzmożoną siłą. 

Rok1915 zrobił spustoszenie w sze- 
regach harcerskich ze względu na ewa- 
kuację, dokonaną przez Rosjan. Więk- 
sza część harcerzy powędrowała na 
wschód, pozostało w Wilnie zaledwie 
17 harcerzy, w tem dwóch  zastępo- 
wych. 

A jednak praca nie zamarła; prze- 
ciwnie — raczej wzmogła się tak, że w 
chwili decydujących walk o wyzwole- 
nie Wilna znajdujemy harcerzy wileń- 
skich tak we własnych, dobrze zorga- 
nizowanych szeregach, jak i we wszy- 
stkich oddziałach wojskowych, walczą 
cych na naszym terenie. 

W r. 1919 — 20 Inspektorat Harcer 
ski na Litwie i Białousi składał się z 
p. St. Jarockiego, M. Zyndram-Kościał- 
kowskiego (obecnego wojewody biało- 
stockiego), x. Z. Lewickiego, W. Cy- 
wińskiego i K. Protasewicza. 

Niesposób dać streszczenie zwięzłych 
artykułów, dotyczących przeszłości har 
cerstwa wileńskiego. Każdy inteligent- 
ny wilnianin musi poznać harcerską pu 
blikację, bo znajdzie w niej dużo cieka- 
wego i całkiem nowego materjału, za- 
rysowującego wysiłek wileńskich har 
cereki i harcerzy. 

O dziejach późniejszych, oraz ideolo 
gji harcerskiej mówią: p.p. W. Male- 
szewska, L. Bar, L. Kohutek i A. Wa- 
silewski. 

Bardzo ciekawe jest zamknięcie 

   

W WiRZE STOLICY. 
DRAMAT GASTRONOM JI. 

Stało się nieznacznie, bez rozgłosu — re- 
stauracje, w których obżerały się caie poko- 
lenia, które dziadowie polecali wnukom, gdy 
ci wybierali się po raz pierwszy do Warsza- 
wy, restauracje te — istne przybytki wiedzy 
kulinarnej — splajtowały, zamknięto je na 
dwa spusty. 

Pozalepiane szyby, kłódka na drzwiach, 
duży napis: lokal do wynajęcia. Nie znaj- 
dzie się nikt głupi! Otwierać nowy interes 

gdzie takie firmy zbankrutowały. 
Niema dziś Bristolu, Briihla, Polonii, A- 

storji, Empire'u, Molin Rouge, Warszawianki 
— by wyliczyć tylko pierwszorzędne. Naj- 
większy anształf stolicy, rendez-vous prz 
jezdnego ziemiaństwa, mieszczący lekko 
osób prócz kilkunastu gabinetów — Br 
zamknięty; Polonja gdzie 300  giełdziarz 
bankierów mogło naraz machlojkować — 
wynajęcia; arystokratyczny Briihi, głów 
sala posiedzeń M.S.Z. — klapa; Astorja — 
punkt zborny muzyków, literatów, umysłow= 
ców — płajta. 

A te wielkie 
to nie dlatego, 

ciele się zawzi: 
cyta. W Europ 
radnych miej 

  

    

    

  

   

  

    
    

  

restaurącje co się utrzyr 
że „idą', ale bo ich wł 

pokrywają codzienne def'- 
im pusto jak w głowach 
kelnerzy drzemią nad 

   

  

  

h, 
białemi obrusami. W Cristalu wogóle zapo- 4 
mniano, jak gość wygląda, poza komor: 
kiem ipijanym stróżem nikt tam nie zagi 

Jak mają istnieć te restauracje,  kiet 
dzienny haracz na zbyteczne rzeczy wync 
około 250 zł. Obciążenia socjalne, te k 
Chorych, ubezpieczenia, emerytury i t.d. — 
170 zł. dziennie; patenty i związane z tem 
opłaty — 40 zł.; podatek miejski lokalowy 
— 30 zł.; pozwolenie na uprzywilejowa 
osoby t. zw. inwalidzkie — 20 zł., no a po- 
tem dopiero wydatki właściwe: czynsz, pen- 
sje, orkiestra, światło, pranie, prowizje — iluż 
to gości trzeba, by nastarczyć na to WSZySt- 
ko. 

Tymczasem goście boją się wprost zajść 
do porządnej restauracji. Namnożyło się pod- 
rzędnych barów — tam jest frekwencja. Bia 
ły obrus, portjer, szatnia, kelner we fraku — 
peszą gościa, widzi w tem zamach na swól 
portfel; w brudnym barze, gdzie jedzą na 
stojaka, nie zdejmując kapeluszy, przy nie- 
przykrytym marmurowym stoliku — gość 
czuje się bezpieczniej. Kokos, Satyr, Mars, 
Lir, Setka, Zdrój, Amerykański — nie robia 
zapewne świetnych interesów ale jakoś we- 
getują. Epoka szykownego jedzenia bezpo- 
wrotnie minęła. Karol. 

Dzień św. Piotra i Pawła 
w Wilnie 

‚ Ро „Kaziuku“ Wilno przechowało trady- 
cją przekazany uroczysty i odrębny obchód 

  

   

dnia na św. św. Piotra i Pawła, z odpustem- 
połączony w kościele na Antokolu pod we- 
zwaniem tych świętych pozostającym. Te" 
dzień odpustowy odrębny nosi charakter. 

Podczas, gdy w dniu Św. Jerzego i w 
dniu św. Jana w odpustach bierze udział pra 
wie wyłącznie ludność miejska, na św. Kazi- 
mierza i na św. Piotra i Pawła, wieś cala 
zjeżdża do Wilna i z bliższych i z dalszych 
okolic, ba! z poza granic województwa lu- 
dziska dążą do jednej z najpiękniejszych 
świątyń Pańskich w Wilnie 

Plac przed kościołem i przyległe ulice za- 
pełniają się wozami, budami przekupniów, 
kioskami i wszystko to jest zapełnione towa- 
rem, nie w fabrykach wyrabianym, a przed- 
miotami własnego, ręcznego wyrobu. To. 
przemysł ludowy, kwitnący jeszcze u nas na 
Wileńszczyźnie w całej pełni obrał sobie ten 
dzień odpustowy jako dzień wystawy swoich 
towarów. 

W dzisiejszej dobie kryzysu wieś zuboża- 
ła, a zeszłoroczny nieurodzaj na Wileńszcz 
źnie jeszcze więcej biedę pogłębił i ludność 
wiejska zmuszona warunkami idzie w kierun 
ku starczania sama sobie. 

Nic przeto dziwnego, że przemysł ludo- 
wy jakby się odrodził, dostarczać bowiein 
zaczął przedmioty zastępujące wyroby fa- 
bryczne. 

Byle grosz zdobyć, ludność wiejska а- 
częła dostarczać wyroby przemysłu  ludo- 
wego dla miast. I w roku ubiegłym i w ro- 
ku bieżącym w dniu 4 marca na św. Kazi- 
mierza widzieliśmy jak rynek Łukiski zapeł- 
niony był towarem ręcznie wyrabianym. W 
tym roku na św. św. Piotra i Pawia spo- 
dziewać się należy jeszcze większego na- 
pływu, czas bowiem jest bardziej, niż na św. 
Kazimierza odpowiedni. I ciepło i drogi lep- 
sze i... przednówek. 

Całe Wilno niech dąży dziś na Antokol! 
Wsi trzeba iść na spotkanie, bowiem wieś 
im stanie się bogatsza, tem i miastom  le- 
piej się dziać zacznie i zakupić trzeba wszy- 
stko, co do tego dnia wieś do miasta przy- 
wiezie. Ileż to praktycznych przyborów do 
gospodarstwa domowego znajdziemy. A naj- 
różnorodniejszych wyrobów tkactwa domo- 
wego z Inu i wełny. Kilimy, ręczniki, obrusy 
płótna najcieńszych na bieliznę, grubsze do 
użytku na inne potrzeby. Moda każe nam dzi 
Siaj ubierać się w koszule Iniane — ubierz- 
my się więc w koszule z płótna cienkiego, sa 

   

modziałowiego. I tanio iwygodnie i praktycz | 
nie... iswoje własne krajowe wyroby, z wła- 
snego surowca wyrabiane popierać będzie- 
my. 

Wszyscy idziemy dzisiaj na Antokol. 

książki, w którem (art. „Liga Narodów 
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pod namiotami*) p. Wasilewski jało-- 
wej gadaninie na temat pokoju, upra- 
wianej przez Ligę Narodów, przeciw- 
stawia czynne bohaterstwo skautów ca 
łego świata. 

Niezwykle niska cena (zł. 1,50) 
stustronicowej, wytwornie wydanej i 
bogato ilustrowanej książki, powinna 
sprawić, iż nakład zostanie wyczerpa- 
ny nim się skończy zlot. 

Obowiązkiem każdego  przyjacicia 
harcerzy jest nabycie tej pamiątkowej 
publikacji, która jest zwiastunką więk- 
szej Księgi Pamiątkowej Chorągwi 
Wileńskiej Z.H.P. 

Harcerska sprawność zaznaczyła 
się i w wydawnictwie. Książka, uwzglę 
ciniając więcej niż skromne warunki 
techniczne drukarni, jest wydana dosko 
nale. 

Dobrym pomysłem było wprowa- 
dzenie jako ilustracyj, reprodukcyj drze 
worytów jednego z najciekawszych 
młodych wileńskich małarzy — p. Ro- 
mana Jakimowicza. Szkoda tyklo, že 
cynkówki nieco zniekształciły subtelne 
cięcia w drzewie, no i drukarnia na- 
ogół z trudem dawała sobie radę z kli- 
szami. 

jeszcze raz: publikacja harcerska 
zasługuje na wielką uwagę i serdecz- 
ne przyjęcie. W. Ch. 

  
+



  

SŁOWOQ 

SEKRETARZ INSPEKTORATU SZKOLNEGO ZASTRZELIŁ DYR. KASY 

Zjazd Bibijotekarzy Polskich w Wilnie Krwawy dramat w Słonimie | 3 
Drugi i trzeci dzień 

Drugi dzień Zjazdu poświęcony był 
zwiedzaniu Uaujwersyteckiej Bibljoteki 
Publicznej i Państwowej Bibljoteki im, 
Wróblewskich, tudzież otwarciu Wysta- 
wy Książki i Zbiorów Kartograficznych 
Lelewela, znajdujących się obecnie w 
Uniwersyteckiej Bibljotece Publicznej w 
Wilnie. 

Otwarcia Wystawy dokonano w c- 
becności Pana Wice-Wojewody Wileń- 

skiego, licznych gości i uczestników 
Zjazdu. Zorganizowanie Wystawy Książ 
ki spoczywało w ręku P. Turkowskiego 

zaś Zbiorów Kartograficznych — -P. 
Dzikowskiego. 

Wystawa Książki objęła produkcję 
Wilna i strom, pozostających pod wpły- 
wem kulturalnym Wilna, Zgrupow ała 
ona książki, począwszy o 16-g» wieku, 
aż dna najnowszych czasów, dając histo- 
ryczny obraz jej rozwoju na terenie 
Wilna. 

Osobne gabloiy poświęcono m. in. 

Krzemieńcowi i Połockowi. Wystawa 

Kartograficznych Zbiorów Lelewela daje 
gląd na niezwykle ciekawe i rzad- 

kie okazy kartograficzne, których mo- 
żna Wilnu napcawdę pozazdrościć. 

Referaty, wyglaszone przed połuć- 
miem, poświęcone były zagadnieniu cr- 
ganizacji zawodu bibljotekarskiego, 

Kustosz Niezgoda omówił zagadnie- 
nie to ze stanowiska  bibljotek nauko- 
wych, p. dyr. Augustyniak przedstawił 

je na terenie bibljotek oświatowych, p. 
Ciechanowska znowu dała obraz orga- 
nizacji zawodu bibljotekarskiego we 
Francji. 

Południowe zebranie odbyło się w 
Bibljotece Wrėblewskich z referatem 

dyr. Mocarskiego i inż, Olszewicza © 
Bibljotekach regjonalnych z uwzględnie 
niem bibljografii regjonalnej. Bibljote- 
ka Wróblewskich jest obecnie ' właśnie 

typem takiej bibljoteki regjonalnej. któ 
rej rejon obejmuje 4 północno-wschod- 
nie województwa. Wynikiem referatów 

- było wysunięcie postulatu tworzenia sie- 
ci bibljotek regjona!nych, których zada 
niem byłoby gromadzenie całej produk- 
cji drukarskiej rejonu i prowadzenie bi- 

bljografji regjonalnej. : 

W trzecim dniu Zjazdu przedłożył re 
ferat p. Wisłocki o roli bibljografji w 
bibljotekarstwie, Domagał się on mi.in. 
akcji, celem stworzenia katedr bibljo- 
grafji i bibljotekoznawstwa na uriwer- 
sytetach polskich oraz w związku z prze 
prowadzoną reformą szkól średnich, 
wprowadzenia do jednej z najwyższych 
klas nauki bibljografji i znajomości bi- 
bijotek i korzystania z nich. 

Problem udostępnienia zbiorów dla 
czytelników zmalażł swój wyraz w 2 re- 
feratach, wkraczających w dziedzinę ka- 

talogów bibljotecznych. I tak radca 

Grycz w referacie „Na drodze do pol- 

skiej instrukcji alfabetycznego katalogo 

wania' dał przegląd prac, zmierzających 
do ujednostajnienia w naukowych bi- 

bijotekach polskich zasad katalogowania 

alfabetycznego. P. Dr. Hleb - Koszań- 
ska i Kossonoga omówili znowu zasady 
katalogowania przedmioicwego, w któ- 

rem punkt wyjścia stanowi to, o czem 

książka traktuje, Referat powyższ 

czył się z pokazem takiegoż 

w Uniwersyteckiej Bibljotece Puhl., któ- 

ra pierwsza z polskich bibljotek rauko= 
wych wprowadziła ten typ katalogu u 

siebie. 5 
W tymže dniu zwiedzono pod kierow 

nictwem prof. St. Košcialkowskiego i 
kustosza M. Brensztejna zbiory Towa- 
rzystwia Przyjaciół Nauk, poczem odbyło 
się ostatnie plenarne zebranie Zjazdu, 

Do stołu prezydjalnego zasiedli: prze 

wodniczący Zjazdu, dyr. Kuntze, Prezes 
(Tow. Przyjaciół Nauk, rektor Alfons 
Parczewski i sekretarz Zjazdu dr. He- 
lena Hleb - Koszańska. 

Pierwszy przemówił do zebranych u- 
czestników Zjazóu prezes Towarzystwa, 
Rektor Parczewski, podnosząc znaczenie 

Zjazdu, oraz wartość jego prac, przv- 
czem szczególnie serdecznie powitał о- 
becnego przedstawiciela bibljotexarstwa 
czeskiego, dyr. Doleńskiego, 

Odpowiedział "vw języku czesk.m 
gość, dziękując za gościnę i podkreślając 
wartości kulturalne Wilna. 

Następnie przewodniczący Zjazdu dyr. 
Kuntze scharakteryzował wyniki Zjaz- 
du i zakomunikował! o wnioskach, przy- 
jętych w czasie obrad, do których dyr. 

Łodyński dodał jeszcze jeden wniosek, 
uchwalony przez aklamację. w sprawie 

ratowania zagrożonej Bibljoteki Jagiel- 
lońskiej. 

Wreszcie złożył podziękow 

stytucjom oraz osobom, które bądźto 
prącą ,bądźto jej poparciem przyczyn:- 
ły się do zorganizowania Zjazdu, 

Na zakończenie przemówi: w imieniu 
Komitetu miejscowego dyr Łysakowski 
dziękując zebranym za tak | y udzial 

w Zjeździe, a w szczególności przedsta- 
wicielowi Ministerstwa WR. i OP. rad- 
cy dr. J. Gryczowi i przewodniczącemu 
Zjazdu dyr, Kuntzerau. 

Po zamknięciu Zjazdu Pan Wojewo- 
da podejmował na czarnej wie w 
swych apartamentach uczestni 
dn i przedstawicieli Wileńsh 
ta naukowego 

   

      

    

    

ilóhrka 
GAEWZ<AK: 

ŚRODA 

Dalś 28 

Piotrai Pawła 
stro 

Św. Pawła 

sr 
Spostrzeżenia Zakładu Meteorologicz- 

nego w Wilnie. 
Z dnia 28 czerwca 1932 r. 

Ciśnienie średnie: 761. 
Temperatura średnia: +19. 
Temperatura najwyższa +23. 
Temperatura najniższa 9. 
Opad: — 

Wiatr: zachodni. 
Tendencja: stan stały. 

Uwagi: pogodnie. 

Wscnód słońce g. 3.39 

Zachód słońca g 20.27 

+ 

WOJSKOWA 
— Uwaga Peowiacy. — Zarząd Wileńskie 

go Koła P.O.W. podaje tą drogą swym 
członkom do wiadomości, że od lipca do 31 
sierpnia b. r., na Czas urlopów, tygodniowe 
zebrania zarządu i herbatki miesięczne, ule- 
gną SO anat na czas urlopo 
wy czynny będzie tylko we śi d = 
dziny 18 do 20-ej. 5 W Sekretarjacie Koła jest do odebrania du 

- ża ilość legitymacyj członkowskich, które każ 
dego tygodnia w środy mogą być podjęte. 

MIEJSKA 
— Redukcja pensji pracownikom  miej- 

skim. == „dniem 1 lipca pobory pracowni- 
ków miejskich zostaną zmniejszone o 10 proc. podobnie jak to było w ubiegłym niie- 
siącu z pracownikami państwowymi. 

W. ten sposób pobory pracowników miej 
skich będą dostosowane do.wynagrodzeń, ja- 
kie otrzymują urzędnicy państwowi. 

Nowe jezdnie. -—— W magistracie za- 
-pewniają, że rozpoczęcie robót nad układa-- 

niem nowej jezdni klikierowej na ul. Zamko- 

wej, nastąpi już w pierwszych dniach lipca. 
— Porządkowanie skwerów miejskich — 

W przyszłym tygodniu wszystkie skwery i 
plantacje miejskie będą już całkowicie иро- 
rządkowane. 
— Roboty ziemne. — Rozpoczęły się ro- boty ziemne na ulicy Trockiej, gdzie układa 

ne są przewody wodociągowe i kanalizacyi 
ne. 

AAAA AAAA AA AAA AAAA AAA KA AAAA AAAAAAĄ A ŁA AKA 

Ogłoszenie 
Klinika Chirurgiczna USB, zawiadamia, 
że z dniem I go lipca b. r. wstr:ymuje 
na okres wakacyjny przyjęcia chorych 
w ambulatorjum klinicznem. Termin 
ponownego otwarcia Klinizi będzie 

w swoim czasie ogłoszony 

    

   

    

   

  

KRONIKA 
ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Posiedzenie Wileńskiego Towarzystwa 
Neurologicznego odbędzie się dn. 30 стегуу- 
ca rb., o godz. 12-ej w południe w Klinice 
Neurologicznej USB z następującym porząd- 
kiem obrad: Prof. St. Władyczko. Wspomnie 
nie pośmiertne o Dr. Edwardzie Flatau; Dr 
N. Baniewicz: Pokaz chorych; Dr. A. Wir- 
szubski: Omówienie przypadku letargu; Dr. 
]. Borysowicz: Przypadek zatrucia zawodo- 
wego. 

— S. K. M. A. „Odrodzenie“ komuniikuje 
że dziś 29 b. m. o godz. 16-ej w lokalu wła- 
snym odbędzie się zebranie dyskusyjne z re- 
ieratem H. Dembińskiego przy udziale gości 
z innych środowisk. Obecność członków ko- 
nieczna, sympatykom wstęp wolny. 

Jutro 30 b.m. wycieczka do Trok. Odjazd 
o godz. 9-ej. 

UNIWERSYTECKĄ 
— Promocja. — We czwartek 30 b.m. o 

godz. 14, w Auli Kolumnowej Uniwersyteiu 
Stefana Batorego odbędzie się promocja na 
doktora filozofji p. Janiny Budkowskiej. 

SZKOLNA 
— Szkoła Zawodowa Sióstr Salezjanek 

podaje do wiadomości, że zapisy do tejże 
szkoły na rok szkolny 1932—33 rozpoczęty 
się i będą trwały do września rb. 

Kancelarja szkolna udziela bliższych infor- 
macji i przyjmuje zapisy codziennie oprócz 
dni świątecznych od godz. 10—2 pp. przy 
ul. Stefańskiej 37, tel. 455. 

Siostry Salezjanki przy szkole 
internat po cenie bardzo dostępnej. 

— (Czteroletnia Szkoła Handłowa Męska 
Stow. Kupców i Przemysłowców Chrześcijan 
w Wilnie, ul. Biskupia 4, telefon 4-23, w go 
dzinach od 10—14 przyjmuje zapisy nowo- 
wstępujących do wszystkich 4 klas. 

ROZNE 

— Obraz M. B. Ostrobramskiej dia 
Dalmacji. — Magistrat otrzymał powia 
domienie od kolonji polskiej w Dalma- 
cji, że w najbliższej przyszłości przy- 
bywa delegacja tamt. katolików - Po- 
laków w celu odebrania obrazu M. B. 
Ostrobramskiej, zamówionego w Wil- 
nie dla tamt. kościoła. 

— Kronika Towarzyska. — W dniu wczo 
rajszym (28.6 1932) ks. prof. Nowicki w ko 

ściele św. Jerzego pobłogosławił związek 

niałżeński pomiędzy p. Felicją, córką Felicji 
2 Siemaszków i inż. Bronisława  Chądzyń- 
skich, a p. Stefanem Krupskim, synem Hele- 

ny ze Świdów i Urbana Krupskich z Olesz- 

kowa. 2 

— Strajk kuśnierzy. — Trwający od kilku 
tygodni strajk kuśnierzy przeciąga się. W 
dniu wczorajszym w Związku Rzemieślnikó v 
Żydów odbyła się konferencja przedstawicie 
li kupców i kuśnierzy, na której omawiano 
tą sprawę. W wyniku konferencji zgodzono 
się co do wysokości cen i podziału pracy. Nie 
deszło natomiast do porozumienia w sprawie 
wynagrodzenia kuśnierzy. 

— Rezultaty zbiórki. W dniu 24 czerwca 
zbiórka uliczna zorganizowana przez S.M.P. 
w Mejszagole na korzyść bibijoteki Stowa- 
rzyszeniowej dała dochodu brutto 20 zł. 49 
groszy. 

prowadzą 
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KOMUNALNEJ, POCZEM POPEŁNIŁ SAMOBÓJSTWO 

SŁONIM. (tel. wł.). Wczoraj o g. 9.30 
da gabinetu dyrektora Kom. Kasy 
Oszcz. Antoniego Kozickiego przyszedł 
sekretarz Jnspektoratu Szkolnego Ste- 
fan Kuryłowicz, który, wyjąwszy — ге- 
wołwer wystrzelił do dyrektora trzy- 
krotnie, raniąc go dwońia kulami w 0- 
kolice serca, trzecią zaś — w prawą rę 
kę. Następnie skierował lufę do włas- 
nych ust i wystrzałem pozbawił się ży- 
cią. Padając, krzyknął: matko! 

Przyczyna wstrząsającej. zbrodni 
jest następująca. W ubiegłą niedzielę 
Liga Morska i Kolonjalna urządzała 
nad brzegami kanału na bulwarze Ogiń 
skiego doroczny obchód nocy święto- 
jańskiej. Obowiązki gospodarza zaba- 
wy sprawował Ś. p. Kozicki. 

Na tejże zabawie był obecny Kury- 
łowicz w stanie podchmielonym. Gdy 
Kozicki zwrócił mu uwagę na jego nie 
taktowne zachowanie się i zażądał c- 
puszczenia bulwaru, Kuryłowicz po 
krótkiej wymianie zdań, opuścił bulwar 
zę słowami: 

— jeszcze się zobaczymy! 
Rezultatem groźby powyższej byla 

tragedja, która się rozegrała wczoraj 
zrana w gabinecie dyrektora. 

Rannego przewieziono natychmiast 
de szpitala miejskiego, gdzie po krót- 
kim czasie zmarł. Zwłoki przewiezione 
zostaną w dniu. jutrzejszym do Warsza 
wy. ” 

Wypadek wywołał olbrzymie poru- 
szenie w „mieście. 

— Eksport rękawiczek wileńskich. — Wy- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAS 
jechała z Wilna dia nawiązania stosunków 
handiowych z zagranicą delegacja rękawicz- 
nikow wileńskich. Odwiedzą oni Angiję, Ru- 
munję, Czechosłowację i Niemcy. 

Chodzi o porozumienie się z importerar:i 
w sprawie nowych rynków, zaznajomienie 
się z miejscowemi wytworniami itd. 

— Zachorowania zakaźne. W ub. tygo- 
dniu zanotowano w Wilnie 37 wypadków za 
słabnięć na choroby zakaźne, w tem 7 wy- 
padków tyfusu. 

Prenumeratę wszelkich czasopist:, 
dzienników krajowych i zagranicznych, 
przyjmuje Polska Agencja Telegraiicz- 
na (P.A.T.) w nowej swej siedzibie 
przy uł. Wileńskiej Nr 14, w lokalu, 
zajmowanym dotychczas przez „Rich“, 
Polskie Towarzystwo Księgarni Kole- 
jowych. 

  

PODZIĘKOWANIE 
Wszystkim, którzy okazsli dorsżną 

pomoc przy gasz'niu pożaru powsta- 
łego w maj. Iłowie dnia 14 b. m. od 
uderzenia pioruna, a w szczególności 
1 szwsdronowi KOP pod dowództwem 
p. ror. Ornasa oraz Parafjanowskiej 
Stray Pożarnej pod kierownictwem 
usczeirika p. Wsiimana, którzy w re 
kodowym czssie przyprowadzili swe 
oddziały, lokalizzjąc ogień, a także ko- 
mendantowi posterunku PP w Budsła- 
wiu st. przod. Kasprzyckiemu i post. 
Szalranowiczowi, któr y pierwsi zja- 
wil się na miejscu wypadku, obejmu- 
isc komendę nad akcją ludności cywi!- 
nej—serdeczne podziękowanie skład: 

Alexander Radwan Okuszko. 
19-VI—1932 r. maj. Iłów. 

k
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TEATR I MUZYKA 

— „Wesoła rewja 20.000 dotarėw“ w Lut- 
ni. — Dziś w środę 29 i jutro w czwartek 
30 czerwca o godz. 8,15 dwa ostatnie wy- 
stępy Zespołu Wilnian w pełnej humoru re- 
wii pt. „,20.000 dolarów". Ogromnie urozmai 
cony program składający się z najnowszyci, 
przebojowych piosenek, skeczów, monologów 

i produkcyj baletowych, doskonałe wykona- 
nie oraz b. niskie ceny — niewątpliwie zain- 
teresują najszersze warstwy — hołdujące let 
kiej muzie. 

-— „Chata za wsią* w Bernardynce. — 
Dziś, we środę, 26 czerwca w uroczystość 
Piotra i Pawła o godz. 8,15 — po raz druai 
fenomenalna sztuka Kraszewskiego pt. „Cha 
ta za wsią“. Autor przedstawił tu życie w 
obozie cygańskim oraz konflikt 

  

  

    
wsi. Muzyka i śpiew s wietnym akompa- 
njamentem do pieśni dwóch serc. .Na w: 
rajszej premjerze „Chata za wsią* odn 
niebywały sukces, budząc wśród widowni nie 
kiamany zachwyt i brawa. 

Jutro, w czwartek 30 czerwca o godz. 8 
15 „Chata za wsią". 

— Popołudniówka świąteczna „Awantura 
w raju* w Bernardynce. — Dziś, w środę 29 
czerwca o godz. 4 pp. po raz ostatni ujrzymy 
niezrównaną farsę wiedeńskiej spółki pisar 
skiej pt. „Awantura w raju. Komedja ta jest 
tak Świetnie przetransponowana na nasze sto 
sunki ministerjałne, że widz z łatwością roz- 
pcznaje dobrze znane środowisko i osobi- 
stości. Publiczność bawi się Świetnie, okla- 
skując żywo wykonawców. Ceny miejsc zni 
żone. 

— Zjazd absolwentek Sem. Naucz. — W 
dniach 30.6 i 1.7 1932 r. odbędzie się w lo- 
kalu Seminarjum Nauczyc. im. Kr. Jadwigi 
(ul. Św. Filipa) trzeci zjazd absolwentek te- 
goż Seminarjum. 

Zjazd rozpocznie się 30.6: mszą św. w ko 
ściele św. Jana o godz. 10-ej. 

Komitet zjazdu uprzejmie prosi o przyby 
cie wszystkie absolwentki, zespół nauczycie! 
ski, oraz przyjaciół naszego Seminarjum. 

— Dziś „Faust* z Kiepurą. — Nieodwo- 
łalnie dziś, we środę 29 czerwca, w parxu 
im. Żeligowskiego, o godz. 8 i pół wiecz. 
punktualnie, oddawna oczekiwana przez Wil 
no niezwykła atrakcja - opera „Faust“ na 
otwartem powietrzu, w Świetnej szacie Ste- 
nicznej i obsadzie z Ladisem-Kiepurą i Junel 
li Trembickim w rolach głównych. 

Bilety od 11 rano nabywać można w ka- 
sach przy wejściu do ogrodu po-Bernardyń 
skiego. 

Wszyscy zatem po zwiedzeniu „Pietru- 

ka" spotykają się wieczorem w parku Żeli- 
gowskiego, by roskoszować się „Faustem* 
w tak niezwykłem ujęciu i wykonaniu. 

— Park im. Żeligowskiego. Nareszcie nieco 
śmiechu! — W najbliższy piątek i sobotę 
t. į. dn. I-g0 i 2-g0 lipca zorganizowany 
będzie jak już pokrótce donosiliśmy, wielki 
konkurs humoru z udziałem  najwybitniej- 
szych sił Wilna. Będzie to konkurs, obejmu- 
jący śmiech we wszystkich dziedzinach: mu- 
zyce orkiestrowej, chóralnej, piosence, tań- 
cu i żywem słowie. Wszystkie utwory konkur 
sowe wykonane b ędą poraz pierwszy w Wil 
dzie zebrana publiczność. Szczegóły w afi- 
szach i programach. 

m. 

  

  

miłosny * 
dwóch ras, rozgrywający się na tle polskiej © 

   

PODZIĘKOWANIE | 
Wszystiim, którzy pamięt 

dziestopięci. leciu mej рг 
gicznej, a w szczególności Rzdzie Opie- 
ki Rodzicielskiej, Gronu Nauczysiel- 
skiemu, maturzystom | uczniem Gim- 
nasjum im kr. Zygmurta Augusta oraz 
Błękitnej Jedynce, składam tą drogą 
serdeczne pedriękowanie, 

Jan Żeiski. 

RYVYYYYYYYYYYYYYTYYYYVYYYYVYVYYYVYYTYVYYYY 

    
    

  

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— SPADŁ Z KONIA. — Na torze 

wyścigowym w Pośpieszce inż. Pomar 
nacki podczas brania przeszkody spadł 
z konia, doznając pokaleczeria czoła i 
gólnego potłuczenia ciała. Po udzie- 
ieriu mu pomocy przez wojskowe Po- 
gotowie Ratunkowe, Pomarnacki odje- 
chał do domu. 

— ZUCHWAŁA KRADZIEŻ NA UŁiCY. 
— Przedwczoraj wieczorem na przechodzącą 
ul. Słowackiego H. Popławską (Słowackieg: 
17) napadi jakiś osobnik, który wyrwał jej 
torebkę z rąk i zbiegł. 
— OBŁAWA. —. Policja przeprowadziła 

wczoraj w nocy obławę na złodziei. Zatrzy- 
mano 20 osób. 

— Zemsta złodziei. — Wczoraj w 
dzień, koło apteki miejskiej na ul. Wi- 
leńskiej upadł brocząc obficie krwią 
niejaki P. Nagórski (Garbarska 11) 
rzekomo handlarz. Nagórski miał być 
wciągnięty w zasadzkę przez bandę 
rzezimieszków, operujących na rynku 
Łukiskim, którzy mieli do niego jakieś 
pretensje i porżnięty nożami. W sta- 
nie beznadziejnym przewieziono go do 
szpitala. 

— Przywłaszczyciel pieniędzy, prze- 
znaczonych na pomoc bezrobotnym. — 
Notowaliśmy przed kiłku dniami aresz- 
towanie Antoniego Basiula (Szkaple:- 
na 4), który przywłaszczył pieniądze 
społeczne, posiadane przez niego z ty- 
tułu funcji, jaką pełnił w Komitecie po- 
mocy bezrobotnym. 

Obecnie okazało się, że Basiul zda: 
łał zdeiraudować przeszło tysiąc zło- 
tych, fałszując odnośne pozycje w księ 

ich. 
Zładzieja pieniędzy przeznaczonych 

na walkę z nędzą osadzono w więzie- 
niu. 

        

bi     — Skradziono garder — 
Orzęchowskiemu Włodz zowi (Portowa 
28) nieznani spawcy s li garderobę mę- 
ską oraz bieliznę i inne drobne rzeczy wart. 
700 zł. 

i wędliny. 

  

  

     
   

* 

Na szkodę Menke Karola złodzieje skraali 
ze strychu domu Nr 7 przy ul. Wielkiej róż- 
nych wędlin wart. 400 zi. 

* 

„W nocy z dnia 26 na 27 Biaiozierskiemu 
Józefowi (Królewska 7) skradziono  garni- 
tur męski oraz drobną biżuterję łącznej wart. 
300 zł. i 

WILNO—TROKI 
— SAMOBÓJSTWO ŻOŁNIERZA. — W 

lesie koio maj. Borki w gm. mickuńskiej zna 
leziono wiszące na drzewie zwłoki żołnierza 
z Wilna W. Hołubowicza. й 

SOBAKINCE 
— DUŻY POŻAR. — Onegdaj w 

m. Sobakińce wybuchł pożar, który 
strawił kilkanaście budynków i sklc- 
pów z towarami. Straty sięgają prze- 
szło 55 tys. złotych. Pożar powstał z 
nieostrożnego obchodzenia się z og- 
niem. 

"BRASŁAW 
— Zaginęia. — Mieszkaniec m. Brasławia 

Władysław Konopacki powiadomił policję, iż 
jego córka Marja iat 14, zbiegła z domu, po- 
zostawiając list, w którym donosi, że odbiera 
sobie życie. Poszukiwania zarządzono. 

ŚMIERĆ DZIECKA. — W sadzawce w 
pobliżu Brasławia utonął 3-letni Piotr Wasi- 
ljew, który pozostawiony został przez mat- 
kę w pobliżu sadzawki. Po powrocie matka 
znalazła już na brzegu sadzawki trupa swe- 
go dziecka. 

Z POGRANICZA 
— LIFWINI WALCZĄ Z PRZEMYTNI- 

KAMKŁ — W poniedziałek o świcie na Nie- 
mnie niedaleko Druskienik banda przemytuł- 
ków przeprawiająca się na czterech łodziach 
spotkała patro! litewskiej straży granicznej, 
który rozkazał skierować się łodziom kit 
brzegowi litewskiemu. W odpowiedzi prze- 
mytnicy zasypali litwinów gęstym ogniem ka 

  

ROC ZNE 

KURSY PIELĘGNSWANIA | WYCHOWANIA DZIECI 
Egzystujące od 1925 roku w Wilnie. 

Program obejmuje kurs teoretyczny i prsktykę w szpitalach, przedszkclach 
t żłobkach. 

Wykładane są następujące przedmioty: 
Anatomja i tizioicgja 
Higjena i baśkterjci gja 
Patologia ogólna 
Higiena dziecka 
Opieka społeczna nad dzieckiem 

Dyetyka dziecka 
Choroby dzieci i pielęgnowanie 

dziecka chorego 
Psychologia i wychowanie 
Gry i zabawy 

W/ kurszch biorą udział prołesorowie naszej wszechnicy i lekarze spe- 
<jaliści w chorobach dziecięcych. Zapisy są przyjmowane w lokaiu Rocznych 
Kursów Handlowych przy ul. Mickiewicza 
dzień oprócz šwiąt. Telefon 16-02. — 

co 22—5, od godz. 5—7 wiecz. 
2 . == 

zmuł w Wilnie du 

  

ANTONI 

  

   

  

    

    

    
szłakowanego obywstela i człowieka. 

Zjazd Związku Strzeleckiego 
P6DOKRĘGU 

W niedzielę odbył się w Wilnie do- 

roczny walny zjazd Związu Strzeleckie- 
go podokręgu wileńskiego, zaszczycony 

przybyciem delegacji ze Lwowa, Korpu- 

su Kadetów: Nr. 1 oraz Śląska w osobach 
Zarządu Zw. Powstańców. Śląskich. 

Przyjazd przedstawicieli tych dwóch 

bastjonów nadal Zjazdowi specjalnie u- 
roczysty charakter, to też wzięło w nim 
tłumnie udział caie społeczeństwo wileń 
skie, 

Zjazd zapoczątkowaia zbiórka uczest- 
ników przed Bazyliką, celem oddania 
czei Prochom śp. ks. Biskupa Bandur- 

skiego. 

Karne szeregi braci Strzeleckiej о- 

raz Kadetów lwowskich ustawiły się 
przed wejściem do Świątyni, będącej 
miejscem wiecznego spoczynku Wielkie- 
go przyjaciela i Opiekuna Związku. 

O dziewiątej odbyło się w Ostreji Bra 
mie uroczyste nabożeństwo, po którem 
miało miejsce złożenie przyrzeczenia 

przez nowozaciężnych strzelców oraz naj 
starszą. opuszczającą już Korpus kom- 
panję kadetów. 

Podrioste, okolicznościowe kazanie 
wygłosił ks. kapelan Nowak, podkreś- 
lając ogromne zaslugi Związku oraz 

wiskazując na przyszłe obowiązki wobec 
Ojczyzny. 

OTWARCIE WALNEGO ZJAZDU. 

Inauguracja Zjazdu miała miejsce w 
Sali b. kina miejskiego, Zagaja płk. Do- 

baczewski, proponując na przewodniczą 
cego obradom prof, W. Staniewicza. Za- 
czynają się przemówienia powitalne. 

Przemawią p, Wojewoda Z. Beczko- 
'wiez, poczem przedstawiciele armji i m. 
Wilna. Gromkiemi oklaskami przyjęty 
został delgat Śląska, który przynoszące 
pozdrowienia związk ńców Ś 

  

gą zgodnie oświadczyć, iż w obronie gr: 

nic Rzeczypospolitej stanie obok pow- 

stańca śląskiego strzelec wileński i с- 
brońca Lwowa, stanie cały naród polski. 
Oświadczenie to wywołało ogromny en- 
tuzjazm zebranych. Równie gorąco przy 

jęto przemówienie delegata strzelców 
lwowskich. Następnie przemawiał pre- 
zes zarządu głównego związku strzelec 
kiego w Warszawie p. Stpiczyński, na 
temat ideologji strzeleckiej, podkreśla- 
jąc, iż obecnie związek strzelecki przy- 
brał charakter ruchu maitodowego. 

Zjazd wysłał depesze hołdownicze 
do Pama Prezydenta Rzeczypospolitej, p. 
Marszałka Piłsudskiego „oraz depesze 
do p. premjera Prystora i gen. Rydz- 

Śmigłego. 

OBIAD I DALSZY CIĄG OBRAD, 

O drugiej wspólny obiad w Ogrodzie 
Bernardyńskim,. przeplatamy, a. raczej 

urozmaicony dźwiękami pieśni żołnier- 
skich. Czyż trzeba dodawać, że nastrój 

rabinowym i rewotwerowym. Z łodzi niotoro 
wej litewskiej odpowiedziano z ręcznego ka- 

rabinu maszynowego. Litwini wzięci w krzy 
żowy ogień poczęli cofać się, co wykorzy- 
stali przemytnicy szybko oddalając się w kie 
runku polskiego brzegu. Motorówce litewskiej 
przybyła pomoc w Sile trzech łodzi ponto- 
nowych z sekcją strażników. Łodzie litew- 
skie dopędziły przemytników i po stoczonej 
zaciętej wałce, w czasie której padło dwóch 
przemytników i jeden strażnik, łodzie prze- 
miytnicze z towarem i 7 przemytnikami za- 
trzymano. 

— SAMOLOTY SOWIECKIE. — One- 
gdaj rano.w rejonie Budsławia zauważono 
3 samoloty sowieckie, które przez dłuższy 
czas krążyły w pasie pogranicznym. Rów- 
nież koło Dzisny i Wilejki mieszkańcy giani- 
cznych wsi polskich widzieli manewry po- 
wietrznej floty sowieckiej. 

— STRZAŁY DO PRZEMYTNIKÓW. 
W ubiegłą niedzielę koło Filipowa patrol K. 
0. P. natknąt się na kilku osobników, którzy 

z towarem przekradali się przez granicę. Na 

wezwanie patrolu osobnicy poczęli uciękać, 

a gdy za uciekającymi oddano na postrach 

kilka strzałów, przemytnicy odpowiedzieli og- 

niem rewolwerowym. W obustronnej strzela 

ninie zraniono iednego żołnierza KOP i 
dwóch przeniytników. > 

— Baloniki z Bolszewji. — Ostat- 

nio mieszkańcy pogranicznych wsi i 0- 

sad woj. wileńskiego, znajdują sta- 

le na polach i łąkach baloniki i lataw- 
ce, do których są przymocowane ode- 

zwy wywrotowe. Baloniki te wywro- 
towcy wypuszczają z za granicy so- 
wieckiej na stronę polską w celach a- 
gitacyjnych. 

Š. + P. 

Dyrektor Komunsinej Kasy Oszczędnošciowej w Slonimie, 
Morskiej i Kolonjalnej—oddz. w Słonimie, 

Krajoznawczego—oddz. w Słonimie, b urz. W. P 
Po krótkich, lecz ciężkich cierpieniach zmasłdn 28 VI 1932 przeżywszy lat 36 

W zmarłym tracimy ózicinego Dyiektoro KKO 

Jan Krzyżanowski 
FILISTER KONWENTU „POLONIA”' 

28 b. 

E<sporta:ja zwł k z kaplcy szpitala wojskoweg 
skowy na Antokolu nastąpi dnia 30 b. m. o godz. 5 p. p. 

O czem zawiadamiają 

Konwert Polonia : Filistrzy. 

wi-ku lat 44. 

na. cmentarz woj- 

w 

KOZICKI 
V.-prezes Ligi 

członek zarządu Pol. T-wa 

w Słon'mie, 
Cześć Jego pzm ęci! 

niepo- 

Wywiszienie zwłok samochodem ze Słonima do Warszawy,na cmentarz 
na Powśzkach odbędzie się 29 V132 o godz. 9 rano. 

Rada, Zarząd & Pracownicy K.K 0. w Słonimie, 

   

  

WILEŃSKIEGG 
panował braterski, serdeczny ? 

Po obiedzie dalsze obrady. Na ten 
raz zebrani w Kasynie Garnizonowem, 
wysłuchują sprawozdań i referatów i- 
deologicznych, poczem dokonano wybo- 
rów! nowych władz. 

Płk. dr. Dobaczewski zostaje znów 
prezesem Zarządu, w: skład którego we- 
szli ponadto pp: prof, W. Staniewicz, 

ks. kapelan Nowak „wicestarosta Trza- 
ski, o ducha i siłę narodu w walce, na 
prof. Hiller, Pełczyńska, Matuszkiewiez, 

Biernacki i Stubiedo. 
Dyskusja poprzedza uchwalenie sze- 

regu rezolucyj, których treść nieda 516 

zmieścić w ramach sprawozdania. .- 

AKADEMJA KU CZCI ŚP, BISKUPA 

BANDURSKIEGO. 

Dzień Imienin śp. Biskupa-Patrjoty 
uczciło Wilno w sposób uroczysty. 

Wieczorem w sali kina miejskiego od 
była się ku czci Jego akademja, w któ- 
rej złożyły hołd Jego zasługsm Związek 
Strzelecki Podokręg Wilno, przez usta 
swego prezesa dra Dobaczewskiego, 
Górny Śląsk przez usta prezesa związku 
Powstańców Śląskich Lorsza i Lwów 
przez usta dra Kwiatkowskiego. Mocne 
słowa przedstawicieli trzech bastjonów. 
polskości wykazały niezbicie, jak wiel- 
ką rolę w: walce o wolność i potęgę Pol- 
ski, o ducha i siłę nardu. w wałce, na 
której czele stoi od lat Marszalek Pił- 
sudski, odegrał współpracownik Jego i- 
deowy. 

W części artystycznej z wielkiem po- 
wodzeniem występował chór i dexlama- 
torzy Korpusu Kadetów, chór wileńskie 
go „Echa”, orkiestra 5 pp, Leg. i kpt. 

Gorecki. Ž 
W sam dzień imienin w Košciele Gar 

nizonowym w Wilnie odkyło się uroczy- 

ste nabożeństwo żałobne, w czasie któ- 
" rego w płomiennem przemówieniu ks, 

kapelan Nowak dał sprawiedliwą ocerę 

działalności Zmariego, przedstawiające 
wszystkie Jego wartości i poddając druz 
gocącej krytyce negatywne ustosunko- 
wanie się do Jego wysiłków ze strony 

przeróżnych czynników. (E) 

EEST SSE ARITEEEESSSA 

Rocznica koronacji obrazu 
M. B. Ostrobramskiej 

WILNO. W dniu 2 lipca przypada 
rocznica Koronacji obrazu M. B. Ostro 
bramskiej. W wigilję uroczystości w 
dzień 1 lipca o godz. 6 wiecz. odbędzie 
się uroczysta litanja, w dniu 2 lipca o 
godz. 8 rano — uroczysta msza św., © 
godz. 11 — suma i 6 wiecz. — uroczy- 
sta litanja. 

_ W sobotę rano o godz. 8 msza św. 
i litanję z obu dni, celebruje J.E. ks. 
ietropolita Jałbrzykowski, wszystkie 

zaś kazania wygłosi ks. prałat Żebrow- 
ski. 

Podróże inspekcyjne 
wojawody wiieńskiego 

Wojewoda wileński p. Zygmunt Beczko- 
wicz odbył w miesiącu czerwcu dwie inspck- 
cje objazdowe terenu województwa, zwiedza 
jąc przedewszystkiem gminy, które nie były 
objęte marszrutą zeszłorocznych podróży: in- 
spekcyjnych. Pierwsza podróż (15—17 czerw 
ca) objęła tereny powiatów dziśnieńskiego i 
postawskiego, w czasie zaś drugiego objazdu 
(od 22—25 czerwca) zwiedził p. wojewoda 
powiaty święciański i oszmiański. Celem do- 
kładniejszego zapoznania się z potrzebami 
szerokich warstw ludności wiejskiej i stanem 
administracji na terenie poszczególnych po- 
wiatów, wyjazdy swe do gmin odbywał p. 
Wojewoda w towarzystwie kierowników po 
wiatowych władz resortowych, przeprowadza 
jac po raz pierwszy t.zw. „roki- administra- 
cyjne”, polegające na rozpatrzeniu i załatwie 
niu na miejscu szeregu spraw, z któremi lud 
dność, powiadomiona 0 „rokach“ zawczasu 
przez władze gminne, zwraca się do p. We- 
jewody i towarzyszących mu przedstawicie- 
li poszczególnych resortów. а: 

m -- 

Sprzedam“ 
krytyczna wydanie „Dzieł Adama 
Mickiewicza” uskładem Towarzystwa 
Literackiego im. A. Mickiewicza, w. 
pięciu tomach oprswnych, Lwów 1896 
— 1910, w opracowaniu: Józefa Tr 
ka, Wilhelma Bruchslsiizgo, Romana 
Pilata, Piotra Chmielowskiego, Włady 
sława Nehringa i Józefa Kallenbacha 
— orsz kampiet „Chimery” Miria- 
ma w dziesięciu tomach, oprawnych 
w piėtuo, Warszawa 1901 — 19:7 
Wiadomość w Administracji. 

  

   

      
   



  

  

4 SŁOWO 

1 ` 3 

kz aa Aa mini „Statek polski na wodach litewskich пн Teo as Słoneczna pogoda, Na trybunach о- s : Dźwiękowe z R złotej młodzieży. W- rcl c 

żywienie. Dużo wojska, stosunkowo nie- ;Kil KUGODZINNE INTERNOWANIE "GRUPY  WYCIECZKOWICZÓW = R a Śl iski gi ró ze meat Mardie Albright. Przebój, po- 
wiele „cywilów*, wśród których przewa ' GRODNO. — Przed dwoma dniami tem został zatrzymany przez graniczne „ywający swoim realizmem. 
żają panie. Na zielonym trawniku przed stątek „Śmigły”* z Grodna, udał się z HELIOS 
trybunami powiewają proporczyki róż- 
mobarwme. Przeszkody urządzone są tak, 
że mie odbijają zbytnio od tła i nie psu- 
ją całości pięknego obrazu. 

, Dzwonek zwiastuje rozpoczęcie ikon- 

teursu otwarcia, a za chwilę megafon о- 
smajmia pierwszego jeźdźca. 

- Pojechał, Skacze. Zbiera punkty 
Жатпе. Zac hwilę jedzie niewiasta, nie- 
aiety również bez szczęścia. Następnie 

„ imni zawodnicy. Wielu — przeszło czter- 
dziestu. Bez błędu przechodzi parcour= 
zaledwie trzech. Dalszych trzech ma po 
cztery punkty karne, 

770 zwycięstwie decyduje czas. Komi- 
sja sędziowska ogłasza wyrok. Pierwsze 
miejsce por. Kosiński (23 p. 1.) na „ 
ma“, enas 1,39; drgie por. Kwieciński 
(27 p. Ł) czas 1,41; trzecie ppor. Golo- 

„wiński (27 p. uł.) ozas 1,44; czwarie 
por, Gątkiewicz (13DAK.); piąte ppor. 
Domański (4 p. uł.). 

Nie obeszło się bez wypadków, z któ- 
rych tylko jeden poważny, a mianowi- 
cie ppor. Rabczewski (1 pal.) ma złama 

my obojezyk, Por. Tarnowski (13 p. uł.) 
chodzi z obandażowaną głową, na szczęś 

«ie jednak skończyło się tylko na ogól- 
nem potłuczeniu, które nie zniechęca do 
dalszej pracy — jalko zło konieezne i, 

niestety, zdarzające się każdemu z jeżdź- 

<ów 

  

   

Konkurs ciężki zgromadził znacznie 

maniejszą ilość zawodników: —: dosiadają 
cych najlepszych — a przynajmniej naj 
iepiej przygotowane konie. 

Parcours bardzo trudny. Panowie 

rajr. dypl. Monwid - Olechnowicz i rtm. 
Kubik, twórcy przeszkód, świadomie 
<robili go takim, Łatwy, zeszłoroczny 

parcours miał być zachętą do udziału 
w zawodach, trudny tegoroczny — do 

sumiennej, systematycznej pracy. do na 
leżytego przygotowania konia. 

* Zawodnicy mieli niemało kłopotu. Po 
przeskoczeniu przez sąg drzewa i 
ciu strego zakrętu, należało prz 
poważne przeszkody, blisko sisbie usta- 
wióne, a wymagające wi 

9a. Komu się to udało, triumfował, 
— niewielu takich było. 

Lauk Jr аао тоаоаа оо 

Radijo wiieńskie 
ŚRODA DNIA 29 CZERWCA 1932 

11.05: Odczyt misyjny. 11.58: Sygnał cza 
su. 12.40: Kom. met. 12,15: Poranek muzycz 
ny. 12.55: „Polska sztuka religijna  odcz. 
13.10: D. c. Poranku muz. 14.00: „Wyrób 
papieru pog. wygł. in. C. Taracha. 14.15: Mu 
zyka. 14.30: Słuchowisko. 14.50: Muz. 15.05 

  

  

  

1ECZ 

  

   

   
       

   
    

   
    

   

Odczyt rolniczy. 15.25: Muz. 15.40: Aud. dla 
RW 16.05: Konce popularny (pł 

16.55: „Czynna miłość bliźniego” pog. 1 
Feljeton humorystyczny w wyk. L 
tejko. 18.00: Koncert. 18.00: 
kursu uniwersytetu ludowego. 18. 
ka tan. 19.15: Przegląd prasy lite 
program na czwartek i rozmait 
„Co nas boli“ — przechadzki M 
ście. 19.50: Pog. o Czerwonym Kr. 
Muzyka lekka. 21.10: Kwadr. Ii 
cert muzyki klasycznej. 21.55: Komunikaty i 
muzyka tan. ner i Dancet (płyty) 
2240: Kom. sport. + Wiłlef kom. 
sportowy. 22.48: aty i muzyka tau. 

   

       

    

: Kom   

   

    

   

  

Śyndykatu Rolniczego odbędzie 
30 czerwca r. b., o godz. 7-ej po 
kalu Syndykatu w Wilnie, ul. Za 

w ата 
1, w lo- 

na Nr 9, 
nym: 

ie i wybór przewodniczącego. 
tanie i zatwierdzenie protokułu 

zeszłorocznego Walnego Zgromadzenia. 
3) Sprawozdanie za rok operacyjny 1931. 
4) Przyjęcie bilansu oraz r-ków „Zysków 

i Stat" i udzielenie OWENA Zarządowi 
i kadzie Nadzorczej. 

5) Zatwierdzenie budżetu na r. 1932. 
6) Uchwalenie sumy najwyższego zadłu- 

żenia Spółdzielni. 
7) Sprawa dodatkowej 

ści członków od udziałów. 
8) Wybory członków Rady 

‚ па miejsce ustępujących. 
9) Wolne wnioski. 

B. FARDJOHN 

     
  

  

odpowiedziaino- 

Nadzorczei 

  

firmy 

Druskienik do odległej o kilka kilome- 
tirów strażnicy KOP. Mosty, mając na 
pokładzie licznych wycieczkowiczów. 
Wśród jadących znajdowali się wojsko 
wi, nauczyciele, urzędnicy i mło- 
dzież. 

W drodze powrotnej dzięki nieuwa- 
dze kierowcy statek znalazł się po stro 
nie litewskiej Niemna i w chwilę po- 

„niotorówki litewskie. 
" „Śmigły* przebył w „niewoli* kil- 

ka godzin, zanim nie nastąpiło porozi:- 
mienie przedstawicieli władz obu stron. 

Żadnej rweizji Litwini na statku nie 
przeprowadzali i zwolnienie odbyło sie 
bez większych trudności. 

Oficerowie polscy przebywali cały 
czas na pokładzie statku w mundurach 
i przy broni. 

  

  

Konie nieprzygotowane do... przesz- 

kody za przeszkodą (wał z drągiem, a 
tuż drugi drąg), Kkoziołkowaiy się, a 

jeżdźcy, rzecz zrozumiała, traciii kon- 
takt z koniem. 

Na szczęście i tu nie było katastrof. 
Ostatecznie, po podliczeniu punktów 

karnyc hogłoszono: 
Pierwsze miejsce por. Łopianowski 

(1 p. uł,) 4 pkt. karne, czas 2 m. 1,5 

Drugie — por. Kosiński (23 p. ui.) 12 
pkt karm, czas 1 m, 48 sek., trzecie i 
czwarte znów, por. Łopianowski, piąte 

— rtm. Rożołowski (27 p. uł.) 19 pkt, 

karn., czas 1 m. 55 sek 
Itość punktów karnych „zarobio- 

nych“ przez zwycięzców wskazuje wyra- 

źnie na to ,że konkurs był bardzo tru- ' 

dny, a przez to samo ciakawy. 

dne zadanie do spełnienia, 
Dziś o 3-ciej rozpocza:e się konkurs 

hippiczny pań, a następnie odbywać się 
będą wyścigi z totalizatorem. Atrakcją 

ęozie gonitwa loteryjna. 

zako tru- 

  

   
Kto wygra konia za - oto naj- 

aktualaiejsze dziś na P szce pyta- 
nie? (t) 

WALNE ZEBRANIE ROKSEROW 

POGONI 
Dziś 29, 6. 32 r. o godz. 18 w lokalu 

Ośrodka W. F. przy ul. Ludwisarskiej 
4, cdbędzie się walne zebranie członków 
sekcji bokserskiej W. K. S, „Pogon“. 

Obecność wszystkich czynnych człon- 
ków ze względu na ważność obrad, obo- 
wiązkowa. 

Porządek dzienny : 
Toa i wybór przewodniczącego, 
prawozdanie ustępującego  kierowni- 

jctwia, udzielenie absolutorjum ustępu- 

jącemu kierownictwu. wybór nowych 
władz, wolne wmioski. 

K-PEST EE NA SRS TTPRAI 

Giełda warszawska 
28 czerwca 1932 roku. 

DEWIZY: `° 
Belgja 124,25 — 124,56 — 123,04, 
Holandja 360,55 — 361,45 — 359,65. 
Londyn 32,15 — 32,19 — 32,33 — 32,01. 
Nowy York 8,914 8,934 — 8,894. 

  

   

        

Nowy York kab — 8,939 — 8,899. 
Paryž 35,07 — 6 34,98. 
Praga 26,37 i pół — 26,44 — 26,31. 
Szwajcarja 173,85 — 174,28 — 173,42. 
w 5 Н    

  

п м obr. 
cja niejednolita. 

PAPIERY PROCENTOWE 
3 proc. « pożyczka budowlana 34,95. 4 pre. 

    
   

  tabilizacyjna 44 
i BR, obligacje 

5. 8 proc. obi. 

  

4 pr 

R z Ś proc. L. Z. BG! 
BGK 94. Te same 7 proc. 8. 
BGK bud. .4i pół pi 

  

AK JE: 
Bank Polski 70. 

dowe 7. Tend. utrzym. 
POŻYCZKI POLSKIE W NOWYM Ro 

„ska 45,60. Stabilizacyjna 43,5 
Warszawska 32. Śląska 31. 

ARDADKA kb EG AAADÓ RAE CKANAAAAACGAAŁAANARAAAÓA 

OGŁOSZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie re- 

iru IV-go zamiesz /'w Wilnie przy ul. 
s. udskiego 6, zie art. 1030 U.P.L. 

  

p 10. fesogi Dojaz- 

  

    

    

      

  

wca 1932: r. 
żód ny 10 rano, w. Wiln 
wej Nr. 5, odbędzie się 
gu publicznego ruchomoś do 

„D. H. Bracia Cho <, składających 
się z 1000 kilogramów gwoździ, oszacowa- 
nych na sumę zł. 1,350. 

Komornik (—) A. Maciejowski. 

WYYYYYYVYYYYYYYYVYTYYYYYYYYYTYYYFYYTYYYTPY 

     

Tajemnica Kelthpsol— $SGuzre 
Reginald poczerwieniał, ale ja o0z- 

majmiłem spokojnie, że zamierzam rzu- 
cić tę posadę, bo pensję mam groszo- 

WA. nieuczciwe i wstrętne sprawy 

Boyde'a mącą spokój mego sumienia. 
— Słowem nie oszczędzałem ponu- 

rych barw, rysując portret lichwiarza, 

ale mimo io, wiem, że nie przesadziłem 

w niczem, bo rzeczywisty cbraz tego 
człowieka jest tak potworny, że trudno 
go opisać. Reginald nie powiedział ani 

słowa, Krew uciekała z jego twarzy, sie- 
dział blady, jakby umarły. Patrzałem 

ma Betty, ale odrazu poznałem, że ona 
nie slyszala nigdy, o człowieku, o któ- 
rym mówiłem. Było to dowcdem, że Re- 
gimald oszukiwał ją i nie powiedział, 
ikim jest. 

— Co robić teraz? Najwłaściwszem 
byłoby omówić z  Reginaldiem i 
mie należało z tem zwlekać. Muszę się z 
«im porozumieć !.... 

| „Na tem urwały się rozmyślania i 

wahania Dicka Remingtona, Bo wła- 
śnie w tej chwili tracił jakiegoś ezłowie 
*a we mgle, który chwycił go za rękę 

krzycząc: 
— Kim jesteś? — Zaczekaj, stój, od- 

powiedz! Nie chcę już więcej mieć do 
czynienia z rozmaitemi „duchami”*! Ale 
chwała Bogu, to jakiś prawdziwy czło- 
wiek z ciała i 

  a 

  

kości!.. 

Ostry blask latarki oślepił Dicka. 
— (Cóż znaleźliście na mojej twarzy, 

Apiby? — roześmiał się Dick. 

— A dc djabla, jęknął rozczarowa- 

ry policjant — to Mr. Diak, Bo to Z te- 
mi „„cieniami“, których nie można 
schwycić, które wymykają się między 
palcami iv tą przeklętą mgłą, . można 

zwarjować! 

  

ROZDZIAŁ IX 

ŚWIATŁO W OKNIE DOKTORA 
BAYA 

— To bardzo ciekawe, jakiż tó „cien“ 
prześlizgnął się wam „między pałcami*' ? 

— Cień ludzki, sir.... Mógłbym przy- 

siądz, że to była kobieta! Chwycilem 
ją za rękę, a oma fiu... i roztopiła się 

we mgle. 

— Kobieta? — powtórzył Diek, 
myśląc o żonie Deatha. 

Kobieta z dziewczynką? Z kaszla- 

jącą dziewiczyniką ? 

— Nie bylo tam. żadnej dziewczyn- 

ki, — odpowiedział ponuro policjant, — 
to działo się na Keith pool - są. 

— Słusznie. 
Dick był przekonany, że byla to żo- 

ma Deatha, ale nie mógł zrozumieć, cze- 
mu ona się wyrwała i uciekła. 
— A właśnie, co do Keith pool — sq, 

Sex. 

MNE 

  

NA FILMOWEJ TAŚMIE 
„STUDENT ZE SZTOKHOLMU 

„LUX“ 
Jak na pierwszy film szwedzki wy - 

padł „Student ze Sztokholmu' wcale nie- 

źle. Jest to właściwie film niemy z do- 
robionym dźwiękiem, muzyką i śpiewem 

Treść jest związana z życiem wielkie- 

go miasta, ale tak samo dobrze może to 

być Sztokholm jak Wiedeń lub inne 
miasto, 

Młody chłopiec, zdolny muzyk, musi 
porzucić studja i zarabiać jako kondu- 

ktor tramwajowy. Poznaje przypadkiem 
ładną studentkę i udaje przed nią, że 

    

Na scenie: 
Na żądanie publiczności jeszcze 

k lks występów 'aszoridza władzia Zwirlicza 
Odszukiwanie zsginionych etc. Na 1-szy seans c ny zniżone.'Dziś początek o godz 2-ej Seanse 02, 

Fencmena XX wieku. 
Odgadywanie myśli. 

4, 6, 8 i 1015. 

  

Dziś! Nsjwiększe 
Dźwiękowe kino gwiazdy Św sta 

HOLLYWOOD 
Mickiewicza   

w dramacie w g Światowej 
sł+wy pewieś:i Ewersa 

Brygida Helm, Iwan Petrowiczi Paweł Wegener 
(córka wisielca). ALRAUNE 

seausy — Balkon 30 gr, Parter 60 gr. 
Nad program: Dodatki dźwiękowe. 

Wielki ten film wywiera kolosalne wrażenie. 
Ceny zniżone: na wszystkie 

Pcciątek o godz. 4-ej. 

  

  

DZWIĘKOWE KINO 

CG/ING 
. Wielka 47. Tel. 15-41. 

Dzis! Jeden z czołowych dzieł czeskiej produkcji filmowej, całkowicie mówiony i spiewany po czesku 

KRÓL WŁÓCZĘGÓ 
SASZA ROSZYŁOW. Nad program: Rewelacyjne dodatki dźwiękowe m. in. zamach na Prezydenta 
Doumera. Ze względu na wysokiej wartości artyst film dla młodzieży dozwolone, Ceny zniżcne; batkon 
od 25 gr. Parter dz. 60 gr. Początek o godz 4. (6, 8 i 10 15. w dnie Świąteczne od godz. 2 ej po poł 

Dzieje słyanego porty czeskiego 
JAROSLAWA HASKA, autora nie- 
śmiertelnego „Szwejka*. W rol. gł. 

  

Ceny na wszystkie seansy od 30 gr. Parter od 60 gr. 
Dziś! Najwspaniajszy dźwiękowy srcyfilm Śpiewno t:neczny z 

i lekkomyślnych kobiet rzuconych w bagno wielkomiejskie, dla których niema już powrotu. 

Č m 

ilustrujący w najdyskretniejszych szczegótsch Życie miljarderek i ich „pocieszycielek“. W roli gł. uroczo-wicsnia- 
na Barbara Stanwyck nieziównana rywalka JANET GAYNOR. Jest to film, który wzrosza i poćnieca Moc nu- 
merów Śpiewnych, baletowych i faneczrych. Nad prcgram; 

Dźwiękowe kino 

„PAN“ 
Dodatki 

życia nocnego „Zło ej Młodzieży” 

cne 
dźwiękowe. Początek o godz. 4, 6, 8, 10.15. 

w dnie świąteczne o godz. 2-2j. 

  
Dziś! Poraz pierwszy w Wilnie 100 proc. dzwiękowe arcydzieło w-g zagadnienia PITIGRILL:EGO p. t. 

„VATERLOO© BRIDGE: 
(Krwawy most) 
czsjowyv w Q akt, 
nierządnicy ne tle 

Potężny dramat oby- 
gorąca miłość do 
wojny Światowej, 

bombardowanie Loudynu z Zeppelinów. W roi, gł Mac Clarke i Kent Douglas Nai program: Rewelacyjne nie- 
bywałe atrakcje dźwiękowe, akinalncści świata w naturalnych kolcrach p. t. 

dźwiękowa komedja-farsa w 4 akt. p t. 
„Czy to nie dziene* oraz najnowsza 

„Brawo detektywi* w rol. gł. Cohn i Celiy. 
  

  

również jest studentem. Sprawa jednak _ Dźwiękowy 
wyjaśnia się, ale zamiast awantury Kino-Teatr 

wszystko się dobrze kończy bo „konmdu- „STYLOWY 
ktor* okazuje się jednocześnie sławnym Wielka 36 
kompozytorem. 

Rewelacją tego filmu ma być udział 
brata Grety Garbo Svena. Młodzieniec Kino-Teatr 
ten prócz wględnie gładkiej powierz- : Е 

chowności nie ma narazie większych »ŚWIATOWID* C 4 Ł 

wałorów, choć porusza się przed objes- Mickiewicza 9 

  

tem z widoczną swobodą. Może się wy- 

robi 'w przyszłości, Jak dotychczas — 

„sławę” swoją zawdzięcza tylko sio- 

strzyczce i jej nazwisku (zresztą przy- 
branemu). 

Montaż scen nieco gwałtowny. Do- 
brze jest zobrazowana wędrówika melo- 

dji, choć to motyw. już nieoryginalny. 
Statystów dużo, ale wymykają się oni 
co chwila z pod ręki reżysera. Zdjęcia 

  

  ОР 
Dz ś! Pierwszy raz w Wiłaie! Tryumfalne arcydzieło polskiej produkcji 

W-g nagrodzonej „Nagrodą Nobla* nieśmierteln*j powieści 

WŁ. REYMOMTA. W rol. gł. 

" fesław Mierzejewski i 

Mieczysław Frznkel, Во- 

A Beilna Leszczyńska. 
  

z nk 

DOKTOR 

Zeldowicz 
:kor. skórne, 

  

LETNISKA 
16 klm w stronie Nie- 

  

menczyna. Komunika- 
cja autobusowa Jedno 

WENE-| wielopokojowe z u- 

  

Do“ wydaję ia sklep 
nadzjący się na: fryz- 
jernię, m'eczarnię, pral- 
nię, farbiarnię  cr»z 
łosał odpowiedni na: 

tyczne, uarządów MO-(rzymaniem 4 z ł. dzien- DanV, biuro, klub, bur 
szowych, od 9—do lnie lub 5 zł, 
5—8 wiecz, od umeblo x auia, Mož- 

DOKTÓR na wynająć bsz ntrzy- 

ZELDOWICZOWA | sh 

  

Dowiedzieć się 

zależnie Sę lub og: ód dziecinny 
przy ul Wileń kiej 20 
T= 

TANIA SPRZEDAŻ 
posezonowa 

muitum okazji 

  

miasta poprawne. Tad. ©, g cd 18 do 20 ul. Duże dwupokojowe 
pa: *OBIECE, WENE- Ga żkówej 3-2, tel. „aomioriaja SE taniego kupna 

'YC2 10-28, lub na mi ania do wynajęcia Btłań Forteptanów, Pianin, Fstarmonj| | cze pono R OKE modnych tkanin 
ae rare DOMU Spółdzielczym 

sd 13—21 edt Dwg ki Mostowa 3. Do ТЕ i resztek 
wór wiejsi 5 \ ч …:Ш;;т‹п 24, przyjmie kilka osób „rzenia z dozorcą Ws м & 

(F ma istnieje ой г. 1874) SED , całudziennem b. dob: Taaa: a. Georges'a : 
SEERENYCZUKEWEW ©  Uirzymaniem z = й S 90 JUTRA (30 Vi.) 

Wilno, Niemiecka 23, m. 11 Lekcje osobnym pokojem ' Mieszkanie 
obsługą 4 zł. ae: anie 66 

— — DOEMERAGCW ESTA Рост(а codzicunnie, ` 
IST FABER ME BD "VYVYTYVYTYYYVYTYST** Ścioł, miasteczko z» sześciocokojówe z wy- 

i SKŁAD M E B Lil Makakika kitais 3 Ki Radjo we dwo- biz do RE K 43 a „e 

HWILEMUNIR=| „мавака Zła i mhm BE wae , - romanistyki Zakreltowa 17 m. 6 od" Ne Ti NIEMIECKA 26. 

Spółka z ogr. odp. posiadająca dobrze 3 REC MIESZKANIE į 
Wiine, ul. Tatarska 20, | Iraucuski — poszuk sje do wynajęci: Newo- T 

dom vssny Istuieje od 1843. 
Jsdslnie, sypialnie, salony, 
gabinety, łóżka niklowane t 
augielsk'e, kredensy, stoły, 
szafy, biu ks krzesła dębowe 

it p.Ceny znacznie zniżone, 
  

POWONNNCCA 
PREBSBERCEEA OO 

Kosmetyka lekarze 

GABINET 
Recjonaineł 

  

; Choroby skórne, 

we, Wileńska 3, — od 
8—ł i 4—8. Tel. 567 

   
DOKRÓR MED. 

„ 6oste- HJURYŁEIEEICZORĄ 
i gdtjcatiwitća, 232W3 pr. yjmuje Od Ii — 12 

Masaż 1 ой & jel skazy i braki, 35—6, 
kosmetyczny twarzy, Choroby skórne, lecze- 
Massż ciała, elektr nie włosów, kosmetyka 
uy, wyszcznpiający (WB leka ska operacje 
nie), Natryski „Harrso- kosmetyczne 
nę" wedlug prof. Sėsk Wy Ja: Wypadanie westów Wino” Wileńska 33—1. 

    

  

  

  

   

RAE PA W. Pohulaaka 
с 

Dr. Glnsbarg LET" 
we” 

nueryczne i-noczopłcio- 

  

Druskienik: ul & 

kondycji ue iało. Wy- 
mag:nia skromne. Zgło- 

R do sdm. IS 
Lokais 
аоа 

"Francuski Mieszkanie 
X -cio pokojowe 

poszekuje na 1 to do 2 wszystkiemi wy- 

do 3 „43 m. 4 

  

2 mieszkania ŻŁSÓŚDEŁŁÓOWRDŁAAŁORO 
po 4 pokoje z kuchnią, T 

Letniska Waunami i elektrycz» 
nošcią. wersndą i bal- 

pclo- 
2a- 

sYYsYv"vYevvvvvssYę konami, Cudnie 
RABKA żone nad rzeką 

Pensj nat „Helios* chwycają y widok Ide- 
komiortowy.Ceny prz alne dia osób słabych 
stępne. 

a Tel pobliżu 
= zimie suche i ciepłe, 
Cena umiarkowana, Do- 
wiedii'ć ię Antokol- 
Ska 124, Pk 

__ autobusowy taż. 

Da- 

    on 70. 

— Łetnisno Е 
pensjonat 

rzeka, las Sosnowy, — 
po< zta i majątek. 
nivszew stacja Snicr- 
go 

umebłowary 
do wynajęcia, Na się: 

„trze, O:obne wejście, 
Artyleryjska I m. B.. 

    
     „Ja 

$ ё kóba 17 obok poczty Ма ааотнойя — rog jęgjy = Blstę parku, rent, _ Mieszkanie 
de ksżdej cery. Ostai-, > jesz anią pokoje niedrogie, utrzy 3 pokojowe 
nie zdobycie kosmety- 7 4 potoj re manie wykwintne zdro ze wszelkiemi wygoda: 

kl ręcjeaatnej URE wygoóami we, na żądanie djete- mi do wynajęcis w 
Cat as ой шоце‚пеш‘ Walne tyczae. Z. Brzostow: ładnej dzielnicy. Do- 

p. 43 2 miejsca "do wy: ska, —]I wiedzieć się Bisicstoc- 
najęcie. Wilno, ni, - ka 6-1 04 3-—5 

Słowact iego 12 

  zy nie spot ykoliście w ostatnich dn'ach 

Samuela Boyde'a? 

— Nie, mie widziałem już eaty 

tydzień. Ściśle mówiąc, wi łem go w 
piątek. Mogę nawet powiedzieć, o któ- 
rej, bo widziałem, jak zatrzymał się 

samochód na placu Umarłych i elegan- 

cka dama z lokajem poszłą do domu 

Boyde'a. 
— Czy długo była u niego? 

— Nie, krótko. Chodziłem po sąsied- 
nich ulicach, a kiedy wróciłem, bog:- 

ty samochód zniknął, Rozmaici ludzie 
chodzą do Samuela Boyde'a. biedni, bo- 

gaci, sławni i mieznani. Ściany tego 
domu niemało wych historji mo- 
głyby opowiedzie: 

go £ 

      

   

— Tek. ciekawie byłoby posłuchać 
tych historyj! 

Samuel Boyde miał sekretarza. 
— Žaluje go z całego serca. 
— Ja też. Nazywał się Abei Death, 

— Zrem go. Biedaczysko wyglada 

tek. jakby mosił re swych ramionach 

nieszcześcia całego świate.   

— Dawno widzieliście go? 

— 7amraz. Ostatni raz widziałem zo 
w piątek również, Wieczcrem. Zwróci- 

łem uwagę, że szedł, jak pijany... 

Ale twarz jego była szalona. Coś 

musiało spaść na biedalka. Czemu pan 
© niego pyta? 

— Toksobie, — odpowiedział wymi- 
jająco Dick. nie chcąc przed czasem 
wtajemniczać policjanta w historję ro- 

   

Wydawca: Stanisław Mackiewicz. Drukarnia „Słowa 

WE KOZA I LEONE 

  

dziny Death, — Myślę ciągle o kobiecie 
którą schwyciliście za rękaw. Dziwne 

zdarzenie. 

— Bardzo dziwne! Nie zdarzyło mi 
się to nigdy dotąd. Spotkaliśmy się z 
Pondem przy wejściu do skweru. 

Nagle zobaczyliśmy jakiś cień pod 
murami. Schwyciłem ten „cien“, a on 
mi się wymknął, jak dym! 

— Prėbowališcie wołać? 

— Naturalnie, ale nikt nie odpowie- 
dział. 

Dick i policjant szli zwolna w stronę 

Shore-street. 

— Ech, westchnął stróż bezpieczeń- 
stwa, — dobrze teraz tym, co śpią w 

cieplych łóżkach. A my, jak dusze prze- 

klęte, włóczymy się we mgłe.... 

— A tam też ktoś nie spi, — za- 
uważvł Dick, pokazując oświetlone с& 

no, — patrzcie. widzicie, jak się to świa 
tło w sknie kołysze? Dziwna rzecz ?... 

—- То dom doktora Paya. On nigdy 

nie sypia. To bardzo słynny doktor, 
Pan nie zna go? 

— Nie. 
— Dziwny typ. Opowiadają o nim 

takie historje, że trudno uwierzyć. Po- 

dobno, on wynalazł sposób przedłużania 

życia ludzkiego i cdmładzania starców, 

słowo daję! 

— Czy odmłodził już kogo? 
— Nie, gdybym o tem słyszał. za- 

razbym poszedł, żeby mi zabrał z pięt- 
naście lat, Głupstwa mówią, natura 

  

   

    

Mieszkanie w letnia 

  

odremontowane 4 po” 
koje 7 dekai sian os 
ne. cieple, suche, „BL 
Piaski ur. 9. 

Dwór wiejski * 

4 zł, dziennie. Wiado- 
SSR piżma miość: Tatarska 17 m n 3 

od 1-5po poł. 
Kupno E 

! SPRZEDAŻ Tanis do sprzedania 
sasygy Prawie nowa 5 0s0'0- 

  

wa kareta 
5 osobowy. 6 cyl. „Stu- 
d baker. E- skin* Coach. 
Na samo hody te fi ma Majowa 15.4 
Gaje roczną gwaraucję, 

Tatar- 
-0 

„Auto Garaże” 
Ska 3, tel A Se 

  

Pianina 
Oktawja Pie. na płuca, las iglasty = zupełuie nowe (wielo- 

gwarancje) zł 
1.200. Kijowska 4, H pisemne zgłoszenia 
Abelow. 

Da sprzedania 
Odom m uręwany 0 2 ch 
mieszksnisch w rejo- 
nie Zskretu  Inf<rma- 
cje: 11—5 šv. Jacka 5, SP AŻŁŁABAAŻAEAA GBA ŻA 

ji Pica 

Wilno, 
22 m 
ska, 

5 Stan eng 

  

Okazyjnie li! 

przyjmie letników po 

„Buick* oraz 

Kupię dom. z ogiow 
tem lub placem bliżej 
centrum miasts. Tylko 

й 
p'dsniem obsza:u, ce się. Bakszta 14. Jann- wynagrodzenie, 

___ mel Ernest. ny i adresu kierować szkiewicz Wit Witold | 
Zygmuntowska = 

  

Ge podejmujący nz 
się kazdej rebcoty owal, dobry robot- 
znający gruntownie nik, pracowity, su- 

swój fach, trzeźwy, — mienny, — w ciężkich 
uczciwy, prosi o jakie warunkach znajdują y 

„Kolwiek Zajęcie. Lwow się, szuka pracy od 
O ska 30 m. 3. Zarakow- zaraz, 

ski Rajmand. 
Zgadza się na 

Żóra- 
Żyźniew- 

każde warunki. 
wia 9 m. 1. 

rawtowa, szyje do- ski Jan. 
bize i niedrogo. 

Wykonanie  starann 
Zawadzka EA 

     

  

   

  

    € po uje pra+ 
Cy. przy warsztacie 

czy też samodzielnie, 
| Może wyjechać na 

iusarz piosi O (u- prowincję. Sokola 16, 
dzialenie jaki ejkol, A Stalo 

wiek pracy. , Stanisław 
Andrzejewski, POKO) 6. (ukiernik. Znają y 

= dobrze swój „fach, 
konom, zdolny, — przcowity. Przyjmie 

pracowity poleca posadę — га skromne 
Tum- 

Pańska 7. 

  

  

      

; srednie kweliliko gzofer 7 dobremi 
wany, Z praktyką świadectwami, trze- 

Legjonowa 43. СЫе 2яу, uczciwy, poszu- 
bowski Antoni. koje pracy, Wymsga- 

nia skremoe. Was lew: 
ntrolgator posznku ski Antoni — Ostro- 

  

ь iks 8 bremska 2 
is pozostałe 1 PRACY ae PZebsteyk. Wie. : п'ъ Re ŻE 2 
icytacji rzeczy orar | sóażanańAżnżkAkA: 

Skaza, | W SBM? ML poci K 
rzegsje tanio nem na "į. я 
OMR 2 Michszczjźcieć tomik ; POPIERAJCIE dowi i pa 

ul. Biskupia 4, tel. jpracę a” sezon Kalwa- pracy. Kovowski Jan, 14-10 od 9 — 21 |ryjska 135. Wodejko Bystrzycka 11 m, 5. | 5—7 pvol. Adolf. y 3 ŁA 

ale to jedno prawda, że o każdej po- 

rze nocy, w gabinecie jego pali się świa 
tło. 

— Jesteście bardze spostrzegawczy, 
A.plby, — uśmiechnął się Diek. — Nie 
rozumiem tylko, diaczego mie pytacie, 

co ja robię na ulicy, kiedy wszyscy po- 

rządni ludzie śpią? 

— Czyż ja mam prawo zadawać pa- 
nu tekie pytanie? 

— Bardzo cenię waszą delikatność 

Aplby, Ale przyznam wam się szcze- 

rze: szukam mieszkania, 

  

— Co za żarty! —zaśmiał się Apl- 

by, mrugając figlarnie. 

— Nie, ja nie żartuję. Może słyszeli- 
Ście gdzieś w pobliżu o pokoju dla ci- 
chego i niewymagającego lokatora ? 

— Pan naprawdę szuka pokoju? 
— ' Zupełnie poważnie. 
-— Wiem, że Poride oddaje pokój, — 

mówił mi o tem wczoraj. Nie znalazłby 

lepszego lokatora ze świecą! 

— Czy on jest żenaty ? 
— Naturalnie, i ma bardzo miłą żo- 

nę, 
— Jutro pójdę do niego. Dobranoc, 

Aplby. 

— Dobrance, sir. 

Diek poszedł przez plac Umarłych. 

na Keith pool - square. 

„Ciemno, — mruknął, patrząc na 0- 

kna Boyde'a, — Nie dom, a mogiła. 

Spróbujmy zestukač“. 

    

   

Na głośne dobijanie 

nikt nie odpowiedział. 

kopał drzwi, rzucał ikamuszki w 

wewnątrz domu nikt się nie poruszył. 
— Do djabła, tam się coś stało! 

Ale jak dostać się do domu? Drzwi 
zaryglowane od wewnątrz. Innego wej- 

się do drzwi, 

Napróżno Dick 
okna, 

ścia nie było, Chyba przez mur ogro- 

dowy? z : 

nej šcianie, Wejšė bez pomecy na mur 
«było wzeczą wykiluczoną.. Dick posta- 
mowił dostać sznur z hakiem i wrócić 
następnej nocy. A 

ROZDZIAŁ X 

CHUSTECZKA Z KORONKAMI 

Dick napisał do „Robotniczej Pszcezo- 

ly', gazety bardzo poczytnej, niedługi 
artykulik o wizycie pani Death w ko- 

misarjacie, 
W południe nie zastał wuja, ku swe- 

mu zdumieniu. Porozmawiał więc tyl- 
ko z p. Death i udał się na Paradise 
st. najmować pokój u Pondea. i 

Spotkala go żona policjanta, która 
prała w kuchence, Miała na sobie mo- 
kry fartuch, a rękawy bluzki zakasała 

do łokci. 

  

E 
$ . 

* 

Dick obszedł dom i przyjrzał się tyl- 

— Podobno, ma pani pokój do о4- _ 

najęcia ? : 

— Tak, tak, sir, — ucieszyła się ko- 

bieta — proszę, zaraz pokażę. 

(D C. N.) 

iii iii ii 

Zamkowa 2. 

  
Redaktor w z.: Witold Tatarzyński.


