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Entuzjazm na gwizdnięcie Obrady konierencji lond 
Przed kiłku dniami mówiłem na tem 

miejscu o „podatku obchodowym*, czyli 

o ponurych skutkach zabijania zbiorowych 

odruchów uczuciowych zapomocą bez- 

dusznego szabłonu biurokratycznie urzą- 

dzanych uroczystości, 

Na drugi dzień, po ukazaniu się me- 

go artykułu odbyło się „święto spółdziel 

czości*, a jeszcze następnego dnia prasa 

podała komunikaty o zbliżającem się 

„Święcie ' Huculszczyzny* i „Święcie 

morza'.. 

Niesamowita ilość  „šwiąt“, ustala- 

nych i opracowywanych przez ludzi, po- 

zbawionych wszelkiej twórczej inwencji 

i absolutnie nie liczących się z barwno- 

ścią kultury poszczególnych ziem Polski, 

— to ciągłe ponure świętowanie i stałe, 

beznadziejne fałszowanie entuzjazmu, — 

wszystko to zatruwa Źródła naszej kul- 

tury i dla przyszłości naszego narodu 

staje się niebezpieczne. 

Ilość „świąt* i wiecznie świętują- 

cych ludzi jest tak olbrzymia, że dopraw 

dy zaczyna już wymagać interwencji po- 

licji, która powinna zaopiekować się re- 

gulacją ruchu świątecznego. Policja po- 

winna ogłaszać: „W dniu dzisiejszym, 

w celu uniknięcia ścisku na ulicach, wszy 

scy obchodzący „święto spółdzielczości'* 

powinni chodzić ulicami takiemi, a takie- 

mi, świętujący „dzień dobroci dla zwie- 

rząt* mają trasę następującą... natomiast 

ci, co obchodzą „Święto lasu", „Święto 

matki* korzystają z głównej arterji, a 

mianowicie i t.d... 

Te moje słowa o udziale policji w or- 

ganizacji obchodów są tylko żartem, — 
kiepskim żartem, bo policja już została 

zaangażowana.. coprawda, nie do nor- 

mowania ruchu obchodowego, lecz do wy 

woływania entuzjazmu  obchodowego!.. 

Pewnego dnia o Ściśle oznaczonej go- 

dzinie wszyscy policjanci w Polsce za- 

czną przeraźliwie gwizdać, — wówczas 
cała ludność Najjaśniejszej Rzeczypospo- 
litej odczuje nagły entuzjazm z powodu 
posiadania dostępu do morza, uczci pa- 

mięć żołnierzy polskich, poległych w wal 

kach na Zachodzie (ci, co zginęli na 

Wschodzie, nie mają zasług wobec Oj- 

czyzny!) — no i zapała nienawiścią do 

podłych Niemców. 

Bardzo pożyteczna i skądinąd bar- 

dzo poważna instytucja, jaką jest Liga 
Morska i Kolonjalna, postanowiła zor- 

ganizować „święto morza* i opracowa- 

ła program, który ma obowiązywać całą 

ludność Polski. 

Oto dosłowne brzmienie projektu u- 
roczystości, które mają się odbyć 28 

czerwca: 
O godz. 15-tej punktualnie według czasu, 

podanego przez radjo, odzywa się w całej Poi- 

sce — świst syren fabrycznych, statków żeglu- 
gi morskiej i śródłądowej, parowozów kole- 
jowych; wszystko, co posiada takie, czy inne 

sygnały, odzywa się, dając tem znak uczczenia 

poległych w obronie granic zachodnich. 3 
Na ten sygnał, który jest równocześnie jak- 

gdyby komendą „stój”!, oraz na gwizdki poli- 
cji zatrzymuje się maniiestacyjnie na jedną 
minutę cały ruch w Polsce. Świst trwa ewen- 

tualnie dałejj do pięciu, dziesię- 
ciu, lub piętnastu minut, po- 
dawany jest przez radjo i t.p. 

Niezwłocznie po tym sygnale ludność przy- 
stępuje do dekorowania swych domostw, skle- 

pów i t.p. 

Tak ma być. Tak będzie, jeżeli nie 
zaprotestują władze najwyższe. 

Niesamowity hałas: gwizdy, świsty, 

ryki, mają być dowodem czci dla żołnie- 
rzy, który polegli w obronie granic za- 
chodnich, i będą świadczyły o zdumie- 
wającej jednomyślności wszystkich oby- 
wateli Rzeczypospolitej w sprawie mo- 
rza. 

Okólnik Nr. 2 Ligi Morskiej poucza: 
Przy organizowaniu „święta morza”, na- 

leży wziąć pod uwagę, iż uroczystości tego- 
roczne mają mieć przedewszystkiem charakter 
manifestacji politycznej, która wyrazi się w 
uchwalonych masowo i na terenie poszcze- 
gólnych organizacyj rezolucjach. Wzory rezo- 
lucyj zostaną przesłane we właściwym czasie. 

Świetny pomysł!.. Gwizdnie policjant, 
— zbudzi się szalony entuzjazm! Nadeśle 
centrala Ligi Morskiej tekst rezolucji, — 

i oto cały naród już się wypowiedział! 

Pozostanie mu tylko wysłanie sztafety do 

  

Warszawy, gdzie będzie stała olbrzymia 

skrzynia pocztowa, do której trzeba bę- 

dzie wrzucać te rezolucje. Skrzynia ta, 

jak przewiduje program, zostanie wypeł- 

niona po brzegi już 29 czerwca, ale po- 

mimo to będzie stała jeszcze w ciągu 

paru dni. 

Program „święta morza* został opra 

cowany szczegółowo: wszystko w nim 

jest i capstrzyki, i akademje, i wiece 

i wysyłanie owych depesz i rezolucyj, 

których tekst zostanie nadesłany z War- 

szawy. 

To są jednak rzeczy szablonowe. Jest 

jednak pomysł całkiem oryginalny: mia- 

nowicie.. „wianki. 

Niech się nie dziwią naiwni, że w wi- 

gilję św. Piotra i Pawła będziemy obcho 

dzili Kupałę. 

Warszawski okólnik mówi: 
Wzdłuż wszystkich rzek i nad jeziorami, 

płoną ognie, gmachy publiczne są iluminowane, 

we wszystkich oknach domostw zapalają mie- 

szkańcy światła, wywieszają lampjony, w ogro- 
dach publicznych, nad stawami, nad wodą spa- 
lane są ognie sztuczne, na wszystkich wodach 
bieżących puszczane są wianki, które — przy- 
najmniej wtym roku — przenosi się z wigilji 
Św. Jana na wigilję św. Piotra i Pawła... 

Bogu dziękować, że nie każą nam 

choinek ustawiać i śpiewem kolend u- 
rozmaicać uroczystości „święta morza '!.. 

W jakim celu tworzą się te niesamo- 
witości, gwałcące wolne przejawy ducha 
narodowego i naigrawające się z najstar 
szych naszych tradycyj?.. 

Okólnik i to tłumaczy. Celem wła- 
śnie takiego „Święta jest przedewszyst- 
kiem: 

„zamanifestowanie przed światem 
woli całego narodu, co do bez- 
względnego utrzymania naszego 
stanu posiadania nad Bałtykiem, 
oraz uświadomienie wszystkich 

obywateli o bezwzględnej koniecz 
ności posiadania przez Polskę sil- 

nej floty wojennej. 

Niema dwóch zdań: środki całkiem 
skuteczne. 

Gdy cała Polska w ciągu kwadransa 
będzie wyła, ryczała, gwizdała, piszcza- 
ła, — zrozumie cały świat, a przedewszy 
stkiem podłe Niemiaszki, że niema z na- 

mi żartów!.. 

Gdy na gwizdki policjantów zatrzy- 
ma się cały ruch, a zaraz potem o godzi- 
nie 3-ciej z minutami (broń Boże, ani 
wcześniej, ani później!) kupcy zaczną u- 
rządzać wystawy sklepowe, a właściciele 
domów zawieszać chorągwie i dekoro- 
wać gmachy, — zrozumieją wszyscy, jak 
nam potrzebna jest flota!... Gdy wójtowie 
spędzą poczciwych kmiotków i każą im 
w wigilję św. Piotra i Pawła skakač 
przez ogień i puszczać wianki, — zbu- 

dzi się w nich patrjotyzm narodowy i 
chęć obrony granic zachodnich!.. 

Pomysł „święta morza* w ujęciu Li- 

gi Morskiej i Kolonialnej zdumiewa i 

oszałamia. Przecież to jest organizacja 

społeczna, — jakże może aż w tak bru- 

talny sposób gwałcić swobodę duchową 

całego narodu?... Jakiem prawem chce 

wciągnąć do swej akcji policję państwo- 
wą i tem narzucić jej rolę całkiem nie- 
właściwą?.. Do czego wreszcie dojdzie- 
my, wkraczając na taką drogę?... 

Jeżeli Lidze Morskiej wolno jest tak 
postępować, to któż zabroni np. Towa- 
rzystwu Przeciwgruźliczemu  zorganizo- 
wać, dajmy na to,w lutym obchód pod 
hasłem walki z gruźlicą Policjanci będą 

gwizdać ku czci ofiar gruźlicy, — odbę- 
dą się akademje i wiece, oraz na wielką 
skalę zostaną zorganizowane dożynki na 

tle obrzędu Dziadów... 

Wolno Lidze zmieniać tradycyjne, od- 

wieczne święta, dlaczego nie wolno ko- 
mu innemu?... 

Centrala warszawska Ligi Morskiej 
opracowała niedorzeczny program uro- 
Czystości. Na gruncie wileńskim razi on 
szczególnie. W naszej najstarszej świą- 
tyni przechowuje się serce króla Włady- 
sława IV — twórcy floty polskiej, o któ- 

rym w programie „święta* niema ani 
słówka, choć właśnie w bieżącym roku 
przypada 300-lecie jego koronacji. 

Przez nasze ziemie przebiega wiel- 
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LONDYN. PAT. Korespondent PAT 
podaje nam następujące szczegóły płenarnego 
posiedzenia konierencji ekonomicznej: 

Wczorajsze ranne posiedzenie konferencji 
ekonomicznej rozpoczęło się o godzinie 10,30 
od przyjęcia wniosku prezydjum  konierencji, 
które zaproponowało: 

1) prowadzić debatę generalną w ciągu 3 
dni — wtorku, środy i czwartku oraz zakon- 
czyć ją w czwartek wieczorem; 

2) ograniczyć przemówienia programowe 
do maksimum 15 minut każde; 

3) powołać do życia dwie komisje: mone 
tarną i gospodarczą, co do składu których biu- 
ro poda swoje propozycje w środę rano. Romi- 
sje miałyby rozpocząć swe prace od piątku 
rara. 

Francja odradza infiację 
Pierwszy mówca premjer francuski Dala- 

dier bardzo ostro wystąpił w swojem przemó- 
wieniu przeciw inilacji, podkreślając, że przy- 
wrócenie równowagi gospodarczej świata zale- 
ży przedewszystkiem od zakończenia walki wa- 
lutowej, jaka toczy się między głównemi mo- 
carstwami. Delegat Francji wysunął bezpieczeń 
stwo kalkulacji finansowej w życiu handiowera 
jako najważniejsze zadanie, nawołując do powro 
tu do ustabilizowanego złotego parytetu i za- 
trzymania fłuktuacji cen i walut. 

Również delegat włoski Jung bardzo wy- 
ražnie wystąpił przeciwko inilacyjnym tenden- 
ejom. 

Sprawa monetarna wysuwa Się па czoło 
zagadnień konierencji i to nietylko w dyskusji 
rzeczowej, ale również wkracza w. dziedzi 
proceduralną. Pomiędzy Wielką Brytanją i Fran 
cją z jednej strony a ea z drugiej zacho- 
dzi spór co do objęcia przewodnictwa w konui- 
Sji monetarnej, w której z natury rzeczy skon- 
centruje się cały ciężar konierencji. Ameryka 
jako najpotężniejsze mocarstwo finansowe i kre 
dytowe na świecie żąda przewodnictwa dla sie- 
bie; Francja, popierana przez Wielką Brytanię, 
sprzeciwia się, twierdząc, że kraj, który prowa- 
dzi politykę inilacyjną i opiera się stabilizacji, 
nie może kierować komiisją monetarną, której 
właściwem zadaniem jest przywrócenie trwa- 
łych, uregulowanych stosunków monetarnych 
na świecie, a więc zatrzymanie inflacji, Francja 
żąda zachowania kierownictwa tej komisji dla 
siebie, twierdząc, że kierownictwo winno spo- 
cząć w rękach kraju, który jako kraj wierny pa- 
rytetowi złotemu, daje największą gwarancję 
stabilizacji wałutowej. 

Ameryka zmienia stanowisko 
LONDYN. PAT. — jako czwarty mówca 

na wtorkowem przedpołudniowem posiedzeniu 
konierencji ekonomicznej przewidziany był A- 
merykanin Hull. Tymczasem nieoczekiwanie 
Hull nie zabrał gołsu i zamiast niego przema- 
wiał jako czwarty delegat japoński wicehrabia 
Ishi, a po nim delegat Urugwaju Hull we wtorek 
wogóle nie przemawiał. Odczyta on przemówie 
nie swe dopiero w środę. Nagła zwłoka nasta- 
piła wskutek przeredagowania tekstu przemó- 
wienia Hulla. Wczorajszy ustęp w przemówie- 
niu Mac Donalda, dotyczący długów, spowo- 
dował konieczność poczynienia tych zmian, al- 
bowiem Amerykanina ustęp ten zaskoczył. Ró- 
wnież delegat włoski poruszył wczoraj koniecz- 
ność załatwienia sprawy długów. 

Pozycja delegacji amerykańskiej staje się 
bardzo drażliwa. Nadomiar wszystkiego w sa- 
miej delegacji amerykańskiej panują rozbieżno- 
ści co do stanowiska programowego, jakie ma 
zająć Hull. : 

Wobec zmiany kolejności przemówień, 
przemówienie wiceministra Koca nastąpi już we 
wtorek po południu. Również delegat niemiecki 
von Neurath przemawiać będzie w ciągu dzi- 
siejszego popołudniowego przemówienia, 

leszczenia ogłoszeń. 
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Mewa wiceministra Koca 
LONDYN. PAT. — Na wtorkowej popołu- 

dniowej sesji międzynarodowej konierencji e- 
konomicznej przemawiał najpierw delegat Mię- 
dzynarodowego Biura Pracy, następnie delegat 
niemiecki, minister spraw zagranicznych von 
Neurath; po nim zabrał głos szef delegacji pol- 
skiej wiceminister Koc, który powiedział m. i.: 

Panie Prezydencie, Panowie! Cel tej konie- 
rencji jest jasny. Chodzi o znalezienie planu 
międzynarodowego, celem uzdrowienia obecnej 
sytuacji gospodarczej Świata. Polska, która 
mam zaszczyt reprezentować, dała dowody 
swej gotowości do współpracy międzynarodo- 
wej, zarówno w Lozannie, jak i w Stresie. Po- 
nadto — co jest jeszcze ważniejsze — Polska 
przyczyniła się do wysiłków  międzynarodo- 
wych, utrzymując swoją własną sytuację gos- 
podarczą jako element stabilizacji i ładu w cha- 
osie ekonomicznym, który zalał świat. W swoich 
stosunkach z zagranicą Polska potrafiła utrzy- 
mać swobodną cyrkulację kapitałów i ustabili- 
zowaną walutę. 

Aby wytrwać na obranej drodze,” naród 
polski musiał nałożyć na siebie ciężkie ofiary, 
Polska była jednym z pierwszych krajów, który 
ograniczył swoje wydatki publiczne do granic 
możliwości. Połska liczyła tylko na swoje wła- 
sne Siły, unikając oparcia swego gospodarstwa 
na pożyczkach. Przez ciagły wysiłek nasz kraj 
zmierzał do znalezienia nowej równowagi w 
swej gospodarce, przystosowując się do sytua- 
cji, wywołanej zniżką cen. Muszę zaznaczyć, że 

‚ 1е wysiłki krzyżowały się przeważnie z zarzą- 
dzeniami restrykcyjnemi, jakie spotykaliśmy w 
naszym obrocie pieniężnym i towarowym z za- 
granicą. 

Wśród zagadnień, które, według naszego 
zdania, muszą przedewszystkiem znaleźć roz- 
wiązanie w toku bieżącej konierencji, sprawa 
stabilizacji walut posiada znaczenie kapitalne i 
powinna się znaleźć na pierwszym planie. Uwa- 
žamy, že należy zacząć od stabilizacji walut 
wielkich mocarstw, które wywierają wpływ de- 
cydujący na międzynarodowy rynek finansowy. 
Stabilizacja ta, wraz ze swobodną cyrkulacją 
złota, umożliwi stabilizacje walut innych kra- 
jów, które widziały się zmuszone porzucić złoty 
parytet wskutek kryzysu. Do tego przywróce- 
nia złotego parytetu przywiązujemy specjalne 
znaczenie, wobec doświadczeń, nabytych w cza 
sie walki o utrzymanie naszej waluty. 

Mówiąc o stabilizacji walut, nie można po- 
minąć milczeniem trudności, jakie powstaną 
przy. przywróceniu 1o-ruchu kapitałów 
Stabilizacja wielkich walut wydaje nam się mo 
żliwą w stosunkowo krótkim czasie, natomiast 
zniesienie reglamentacji dewiz może dokonać 
się tylko stopniowo, w miarę znajdywania roz- 
wiązań praktycznych całokształtu zagadnień fi- 
nansowych i gospodarczych. 

O ile badać środki, wysunięte dla wyjścia 
z impasu, w którym się świat znajduje po 4- 
letnim kryzysie, nasuwa się kwestja problemu 
cen. Poziom cen obecnych jest niewątpliwie 
skutkiem błędów, popełnionych zarówno w dzie 
dzinie finansowej, jak i ekonomicznej. Eksper- 
ci podzielają ten punkt widzenia i fraktuja spa- 
dek cen nie jako źródło, lecz jako bezpośredni 
skutek obecnej anarchji gospodarczej świata. 

Nie przypuszczam, że sztucznemi środkami 
można przywrócić poziom cen, jaki istniał przed 
kryzysem. Przedewszystkiem uważam, że jest 
reczą niemożliwą, aby doprowadzić ceny do ta- 
kiego poziomu, jaki istniał w chwili, gdy zacią- 
gnięte zostały długi, ciążące obecnie na całej 
strukturze ekonomicznej państw. Równowaga 
gospodarcza i finansowa, jaką pragniemy przy- 
wrócić, nie może być osiągnięta inaczej, jak 
przez ewolucję naturalną i przy pomocy proce- 
su przystosowania się wszystkich państw. 

Odbudowanie gospodarki wszechświata na 
nowych podstawach i dzięki temu powiększenie 
zdolności konsumcyjnej wszystkich krajów — 
oto zadanie najważniejsze, jakie nas tu zebra- 
ło. Nałeży ograniczyć, o ile nie znieść zupełnie 
wszystkich zarządzeń reglamentacyjnych, które 
duszą rniędzynarodowe życie gi cze — 
wszystkie te ograniczenia, na jakie napotyka 
handel i wymiana towarowa. 

Nasza konierencja dokona pozytywnego 
dzieła, jeżeli przyśpieszy i ułatwi stworzenie do 
godnych warunków dla rokowań bilateralnych. 
Przywrócenie minimum wolności w wymianie 
handłowej posiada olbrzymie znaczenie przede- 
wszystkiem dla krajów eksportujących produk- 
ty rolnicze. Grupa państw rolniczych Europy 
Środkowej i Wschodniej postanowiła już trzy 
lata temu porozumieć się między sobą i ustaliła 
ostatnio w toku konierencji przygotowawczej 
w Bukareszcie program akcji międzynarodowej, 
mogącej przywrócić ich równowagę, której zo- 
stała bez swojej winy pozbawiona. | 

Kończąc, pragnąłbym podkreślić, że wszyst 
kie nasze wysiłki winny zmierzać do odbudowy 
stabilizacji w stosunkach _ międzynarodowych, 
której brak naraża nas na nieoczekiwane skut- 
ki z dnia na dzień. Stabilizacja ta zależy prze- 
dewszystkiem od zauiania młędzynarodowego. 
Przywracając to zaufanie, konierencja dokona 

Nocna narada wskutek wieści 
z Ameryki 

LONDYN. PAT. Wczoraj w nocy, 
po zakończeniu bankietu rządu brytyj- 
kiego dia uczestników konierencji, odby- 
ła się półgodzinna narada gabinetowa, 
zwołana nagle wobec otrzymania z Wa- 
szyngtonu późnym wieczorem wiadomoś 
ci, które zmieniają sytuację w sprawie 
długów wojennych. Według tych wiado- 
mości, Roosevelt miał po dłuższej nara- 
dzie ze swymi doradcami zdecydować, że 
nie może podjąć wojny z Kongresem w 
sprawie płatności przez Wielką Brytanje 
długów wojennych i dał znać ambasado- 
rowi brytyjskiemu, że nie widzi możliwo 
Ści zaakceptowania przez Amerykę pro- 
pozycyj angielskich zapłacenia awansu w 
wysokości 1 miljona funtów, co stanowi- 
łoby tylko 5 procent należności. Sytuacja 
jest niewyjaśniona. 

Ameryka cieszy się ze spadku 
dolara 

LONDYN. PAT. — Rokowania przedstawi 
cieli banków centralnych Francji, Anglji i Ame- 
ryki, prowadzone w Londynie równolegie z kon 
ierencją ekonomiczną, nie doprowadziły dotąd 
do żadnego rezultatu. Amerykanie wyraźnie 0- 
šwiadczają, že dalszy spadek dołara jest dła 
nich pożądany, aby doprowadzić do jeszcze 
większej aniżeli dotąd zwyżki cen na surowce. 

Mowa min. Neuratha 
LONDYN. PAT. — Mowa szefa dele- 

gacji niemieckiej ministra Neuratha wy- 
wołała powszechne zdziwienie, byla To 
bowiem mowa raczej polityczna, której 
zakończenie nie miało nic wspólnego z 
konierencją monetarną i ekonomiczną. 

Niewymieniając wyraźnie sprawy dłu 

  

  

ozruchy w Wiedniu 
ZAMKNIĘCIE „DOMÓW BRUNAT- 

NYCH". 
WIEDEŃ. PAT. — Wszystkie domy 

brunatne w całej Austrji zostały zamknię 
te i opieczętowane. Dokonano licznych 
aresztowań przywódców narodowo - so 
cjalistycznych. Ci z aresztowanych, któ- 
rzy są cudzoziemcami, będą wydaleni z 
Austrji. 

Dramatyczny przebieg miało areszio- 
wanie posła do Reichstagu Habichta, mę 
ża zaufania Hitlera. Habicht otrzymał po- 
ufną wiadomość o mającem nastąpić are 
sztowaniu i wraz ze swymi 4 przyjacioł- 
mi zabarykadował się w swojej willi w 
Linzu. Policja usunęła barykady i wtarg- 
nęła do willi, aresztując Habichta i jego 
towarzyszy. Habicht oświadczył, że ustę- 
puje przed przemocą i zaprotestował 
przy aresztowaniu, powołując się na swój 
paszport dyplomatyczny, którego — jak 
wiadomo — rząd austrjacki nie uznaje. 

ZAMACH BOMBOWY. 

WIEDEŃ. PAT. — We wtorek rano 
dokonano zamachu bombowego na jeden 
z domów towarowych. Urządzenia skie- 
powe zostały zupełnie zdemolowane. Do 

z  ETRROPY SET IPS T 
ka wodna droga, łącząca dwa morza... 

Dobrze wiemy, czem jest morze. Ma- 
my swoje wielkie czucia... Nie trzeba 
na nas gwizdać, aby wywołać w nas en- 
tuzjazm. 

To też przypuszczać należy, iż Wi- 
leński Oddział Ligi Morskiej i Kolonjal-- 
nej wystąpi w sposób zdecydowany, pro- 

stując warszawski projekt, nieprzemyśla- 
ny i zabijający naszą inicjatywę. 

W. Charkiewicz. 

chodzenia wykazały, że zamachu doko- 
nali narodowi socjaliści. W Salzburgu a- 
resztowano dwie osoby, podejrzane 0 u- 
dział w zamachu. Równocześnie rzucono 
bombę w pobliżu domu skautów katoiic 
kich. Znaleziono również bombę w parku 
w Schoenbrunn. Ustalono, że przy wszyst 
kich zamachach posługiwano się bomba- 
mi tego samego typu. 

NARODOWI SOCJALIŚCI PROTESTUJĄ 

WIEDEŃ. PAT. — We wtorek po połud- 
niu zjawił się imieniem stronnictwa narodowo- 
socjalistycznego poseł na Sejm Frauenield w 
urzędzie kanclerskim i złożył wobec wicekanc- 

lerza oświadczemie, że narodowi socjaliści nie 
pozostają w żadnym związku z wypadkami о- 
statnich dni. Jednocześnie Frauenield zaprotes- 
tował przeciwko zamknięcia domów  brunat- 
nych i rozwiązaniu bojówek narodowo - socja- 
listycznych. 

OSTRE POGOTOWIE. 

WIEDEŃ. PAT. — Garnizon wiedeński i 
policja znajdują się cały dzień w ostrem pogo- 
towiu. Na placu Bohaterów, w pobliżu Burgu, 
obozuje kompanja piechoty z karabinami ma- 
szynowymi. Wszystkie gmachy publiczne i ob- 
jekty wojskowe są pod ścisłą strażą wojskową. 

Dyrekcja policji wezwała we wtorek przed 
południem wszystkich posłów narodowo - socja- 
listycznych w liczbie 15 do Sejmu wiedeńskie- 
go i poddała ich szczegółowemu badaniu. Po 
kilkugodzinnem przesłuchaniu wypuszczono ich, 
ze względu na nietykalność poselską, na wolną 
stopę, poddano ich jednak Ścisłemu nadzorowi 
policyjnemu. 
DYREKTORZY BEZPIECZEŃSTWA 

WIEDEŃ. PAT. — Jak wynika z ko- 
munikatu urzędowego, rada ministrów u 
stanowiła specjalnych dyrektorów bezpie 
czeństwa. Dalej uchwaliła rada ministrów 
zakaz należenia urzędników państwo- 
wych, krajowych i miejskich do stronnie 
twa narodowo - socjalistycznego. 

LOT MATTERNA 
MOSKWA. PAT. — Dalsze szczegóły lotu 

Matterna na odcinku Rachłowo — Chabarowsk 
przedstawiają się jak następuje: 

Po rozpoczęciu lotu Mattern, lecąc w gę- 
stej mgle, zabłąkał się wkrótce i znalazł się 
nad morzem Ochockiem, pokrytem lodem. Sa- 
molot pokrył się warstwą lodu. Po długiem bią- 
kaniu się lotnik postanowił powrócić do Chaba- 
rowska w celu lepszego zorjentowania się w 
warunkach meteorologicznych. Wtedy właśnie, 
po dłuższym locie w liniji zygzakowatej w po- 
szukiwaniu miejsca łądowania, Mattern znalazł 
się nad Sofijskiem, jednak potrafił nie lądować 
odrazu w ciemności w nieznanych warunkach 

i utrzymał się w powietrzu do rana. Po przer- 
waniu lotu Mattern był tak szalenie zmęczony, 
że bezpośrednio po wyjściu z kabiny zasnął. — 
W Sofijsku lotnik musiał uzupełnić swoje zapa- 
sy paliwa. Wobec niemożności znalezienia 0й- 
wy, używanej do samołotów, zabrał ze 
zapas oliwy do traktorów, przy użych której 
jak się okazało w czasie podróży — mo 
tor działał znakomicie. W tych warunkach Mat- 
tern osiągnął Chabarowsk. 

Z Chabarowska totnik wyruszył do Nome 
na Alasce, zamierzając przebyć ten odcinek bez 
lądowania. н 

Referendum ludowe w Estonli 
TALLIN. PAT. Referendum ludowe w 

sprawie parlamentternego projektu  refor- 
my konstytucji odbyło się mw całkowitym 
spckoju. Według prowizórycznego  mieo- 

ficjalnego obliczenia głosów, projekt od- 
rzucony został  przyfłaczającą większością 
głosów. mianiowicie 311 (ftysi przeciw 
152 tysięcy. 

DRUJA — Kowkin. 
GSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 

„ PODBRODZIE — ul. Wileńska 15 T. Gurwicz 
PIŃŚK — Księgarnia Polska — St. Bednarski 

Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“ 

SŁONIM — Księgarnia Į. Ryppa ul. Mickiewicza 10. 
SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 
ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin — Biuro gazetowe ul. 3 Maja 5. 
SZARKOWSZCZYZNA, M. Mindel, skiad apte 1.7. 

i WOŁOŻYN — Liberman, Kiosk gazetowy 
WARSZAWA — Kiosk Księg. Kol. „Ruch*. 

| SŁOMY A TORS" 
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yńskiej 
gów, minister Neurath powołał się na 
fakt, że Mac Donald wspomniał wczoraj 
o tej sprawie i ze swej strony wskazał 
„na inny wielki problem polityczny, któ- 
ry od lat czeka rozwiązania”. Podkreślił 
on swoje rozczarowanie, że to wielkie 
zagadnienie, pod którem miał, oczywiście 
na myśli rozbrojenie, nie mogło być гох- 
wiązane przed obecną konferencją. 

Mowę swą minister Neurath zakoń- 
czył podkreśleniem, że bez rozwiązania 
wielkich aktualnych kwestyj politycz- 
nych, obrady konierencji monetarnej i e- 
konomicznej nie mogą doprowadzić do 
pomyślnego rezultatu. 

Nałeży zaznaczyć, że Neurath jest je- 
dynym mówcą, który tak dalece odbiegł 
od właściwego tematu konferencji i starał 
się przerzucić ciężar dyskusji na zagadnie 
nia polityki zagranicznej. 

TELEGRAMY 
NOMINACJE W DYPLOMACJI. 

WARSZAWA. (tel. wł.). Pam Prezy- 
denii podpisał miominację  dońtychczasowe- 
go change daffaires w! Wiedniu p. Mi- 
chała Mościckiego, na stanowisko posła 
polskiego w Tokio i b. Szefa grłoimeiu 

M. S. Z. p. Szumiłalkkowiskiegło na: nowou- 
twiorzone stanowisko posła w Lizbonie, 

WYBÓR P..GOETLA NIE ZATWIER- 
DZONY. 

WARSZAWA. (tel. wł.). Minister oś- 
wiaty odmówił przedstawienia: Panu Pre- 

zydentowi do zatwierdzenia wyboru: prof. 
Goetla na stanowisko rektora Akademji 
Gónożcwej. 

ZW. B. POLSKICH FORMACY] _-' 
NA WSCHODZIE = 

WARSZAWA. PAT. Pod przewodni- 
etwem gen. broni Lucjana  Żelieowskiego 
odbyła się ostatnio w Iokallu Związku 
Legjonistów _ Puławisikich _ międzyzwiąz- 
kowa' ikomiferenicjai porozumiemawczj w 
sprawie utworzenia Związku byłycht pol- 
skich fonmacyj nia: Wschodzie. W  kon- 
ferencji brali udział przedstawiciele Lieg- 
jomistów  Piuławskich, uczestików b. I 
Korpusu, Kaniowezyków: i Żeligowczyków, 
Mummańczyków, Sybiriaków i Naczpołu. — 

Utworzono trzy komisje dilai cprzieowania 

zasad iorganizacyjnych oraz statutu. 

POLAK PRZEWODNICZĄCYM MIĘDZY 
NARODOWEJ KOM. UBEZP. SPOŁ. 

GENEWA. PAT. Dziś ukonistytuowa- 
na: została: na: międzynewodowej konferen- 

cji: pracy, komisja ubezpieczeń społecznych 
której przewodniczącym obrany został | 
jednogłośnie delegat! rządu polskiego — 
były minister Jurkiewicz, 

ODZNACZENIE REFERENTA POSEL- 
STWA POLSKIEGO W BUKARESZCIE. 

BUKARESZT. PAT.. Referent prasc- 
my poselstwa i korespondent PAT p. Jam 
Grużewsłki odznaczony został krzyżem — о- 
fieerskim orderu Korony: Rumuńskiej, 

JAK W ŚREDNIOWIECZU. 

BERLIN. PAT. Na podwórzu berliń- 
skiego więzieniia! [Plloetzensee odbyła się 
we wtorek egzekucja ścięcia (toporem 
trzech skazańców, którzy 'wspólnie doko- 
nali zabójstwa szofera ttalksówiki, 

DOLAR W WARSZAWIE. 

WARSZAJWA. PAT. Tend. die dol. dość 
słaba: Bank Polski płaci za dolary T,17, 
zaczeki i przekazy 7,19, nd rynku prywiaie 
mym dłliary 7,20, dolery złote 9,13 i pół 
w płaceniu; mublie 486 i pół. 

POLSCY SZACHIŚCI ZWYCIĘŻAJĄ. 

FOLKIESTONE. PAT, W pierwszym 
dniu odbywającej się (tu tegorocznej olim- 
pjady szachowej drużyna polska: zwycię- 
żyła drużynę szkocką w: stosunku 3 i pół 
— 3 punktów. W tym samym stosunku — 
'ntygrały Stany zjednoczone A. P. z Fin- 
landją. 

WALASIEWICZÓWNA JEDZIE DA A- 
MERYKI. 

WARSZAJWIA, PAT Jak się dowiadu- 
jemy, znakomita nasza lekkoatlejka Sta- 
nisława  Walasiewiiczówna korzystając z 
przenwy: letniej tw Centmalnym  Imstytucie 
W.F., myjedzie ma parę tygodnii do Ame 
nyki celem odwiedzenia (domu rodzinnego. 

Z KONKURSU šPIEWACZEGO 
W WIEDNIU. 

WIEDEŃ PATNa konkursie  špiewa- 
czym pierwszą nagrodę otrzymała pani 
Irma Jouglet (Francja), dnugą nagrodę 
— barytom węgierski i trzecią 

  

nagrodę — Gneczynika: Turlitaki (sopren). 
(Polka 

sobą zdobyła piątą nagrodę. 
p. Lucyna Szczepańska (sopran) 

BOLESŁAW KON ZDOBYŁ PIERWSZA 
NAGRODĘ. 

WIEDEŃ. PAT. Pierwszą nagrodę — 
3.000  szyllingów | mia: międzynamodowym 
konkursie gry) ma fortepianie w; Wiedniu 
pnzyznialnio 
niowi Kionowi z Wiurszawy 

NIE CHCĄ DO PRAGI. 
BERLIN. PAT. Według doniesienia 

biura Conti, socjal! - demokraltyczne fr:k- 
cje. Reichstagu ii Sejmu pruskiego wypo- 
wiedziały się przeciwko przeniesieniu sie- 
dziby zarządu partji do Pragi. 

z 

pialniście polskiemu  Bolesła- 

°



‘ 

BRAT C. K. NORWIDA 

Norwidzišci, których obecnie niebrak 
wsżędzie, będą niezawodnie wdzięczni 
ABC (163) za podanie niektórych nie- 
znanych dotychczas ' szczegółów, doty- 
czących brata znakomitego poety. 

O tym bracie pisał sam C. K. Nor- 
wid, umieszczając w Roczniku Towarzy- 
stwa Historyczno-Literackiego w Paryżu 
za r. 1866 taki nekrolog: 

„Norwid Ksawery, Toporczyk — brzmi 
wspomnienie — urodzony we wsi Laskowo 
Głuche pod Warszawą w 1824 r., urzędnik To- 
warzystwa Kredytowego Ziemskiego, w 1848, 
podwakroć więziony w Prusach, w latach na- 
stępnych rachmistrz przy kompanji francuskiej 
kolei żelaznych w Marsylji i w Weronie, w 
1861 r. jeden z dwunastu delegatów miasta 
Warszawy, a następnie członek Rady Miejskiej 
stołecznej, wzięty w kościele katedralnym Świe 
tego Jana przed ołtarzem głównym, więziony 
w cytadeli warszawskiej, umarł we Wrociawiu 
Śląskim we wrześniu 1866 r.*. 

Tę notatkę przypomniał czytelnikom g 

Ruchu Literackiego Tadeusz Makowiecki, 

który podkreślił, iż torma nekrologu — 

„wyróżnia się marmurowym spokojem i 

skromną oszczędnością słów, tak istotną 

dia stylu poety“. 
Z nekrologu nie dowiadujemy się 0; 

tem, jak długo Ksawery Norwid przeby- ; 

wał w cytadeli i w jakich warunkach 

został zwolniony. 

Obecnie wyjaśniło się, że Ksawery 

Norwid, jak wielu innych więźniów poli- 

tycznych, zwolnienie swe zawdzięczał 

wstawiennictwu Michaliny Karra, czter- 
nastoletniej wówczas dziewczyny, która 
pozostawiła z talentem pisany . dzienni- 
czek: 

Oto zapiska z pamiętniczka rękopiśmien- 
nego, nigdzie dotąd nie publikowanego, choć 
zawiera mnóstwo wiadomości bardzo interesu- 

jących: 
„Roku 1862 przez dobrego Papeczkę uwol- 

niłam pana Ksawerego Norwid, z polityczne- 
go aresztu, na prośbę p. Zielińskiego, bo go 
nie znam wcale". 

Nie jest to jedyny więzień cytadeli uwol- 
niony w latach powstania styczniowego dzięki 
staraniom  kilkunastołetniej dziewczyny. Na 
stronach dzienniczka sporo przewija się na- 
zwisk uwolnionych. Raz tyłko skutku nie dały 
jej starania, gdy szło u ułaskawienie Romana 
Žuliūskiego — członka Rządu Narodowego. 
Osobą, którą Zielińska nazywa w pamiętnicz- 
ku Papeczką, jest opiekun jej — naczelnik 
poczt Królestwa Polskiego i człowiek bardzo 
wpływowy. 

Brat poety został uwolniony na prośbę 
innego poety, za wstawiennictwem dziewczy- 
ny, która także pisała. Tylko o ile tamci obaj 
przeszli do historji literatury, 0 niej nikt nie 
wie. A jednak pamiętniczek świadczy, że talent 
pisarski miała naprawdę. 

Pamiętniczek Michaliny Karra, póź- 
niej — Zielińskiej, przypuszczać należy, 
zasługuje na opublikowanie, jako cieka- 
wy dokument epoki. 

A i sama autorka godna jest więk- 
szej uwagi i bliższego poznania. W pięk- 
nej galerji Polek-patrjotek należy się jej 
miejsce nie ostatnie! Lector. 

TRIZ 
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Do Żydów uczestników wojny 
i walk o niepodległość Polski 

W dniach 25 i 26 czerwca br. odbędzie się 
w Warszawie walny zjazd delegatów Związku 

_ Żydów-uczestników wojny i walk o niepodleg- 
łość Polski. 

W zjeździe tym, który ma zamanifestować 
udział żydów w wyzwoleniu Polski i naszą go- 
towość do obrony Jej granic przeciwko zaku- 
som Hitlera, winni wziąć udział wszyscy uczest 
nicy wojny polskiej. 

Zwracamy się do wszystkich kolegów na- 
szych o natychmiastowe zgłoszenie udziału w 
zjeździe na adres biura zjazdowego, Warszawa 
ul. Długa 27 m. 16, przyczem nadmieniamy, 
że wszyscy uczestnicy zjazdu będą korzystali 
ż 50-procentowej zniżki kolejowej do Warsza- 
wy i z powrotem. 

Liczny udział Żydów=uczestników walk o 
niepodległość Polski w zjaździe naszym jest w 
obecnych warunkach koniecznym i wierzymy, 
że nikt z uprawnionych do uczestnictwa, od te- 
go się nie uchyli. 

Wszelkich informacyj oraz zniżek kolejo- 
wych udzieła Biura Zjazdu w Wilnie, ul. Bis- 
kupia 4 m. 5, gimnazjum, od godz. 12 do 4-tej 
po południu. 
ZARZĄD GŁÓWNY ZWIĄZKU ŻYDÓW - 
UCZESTNIKÓW WOJNY I WALK O NIE- 

PODLEGŁOŚĆ POLSKI. 

Do Kogo ŚGiał 
Wczoraj zamieściliśmy wiadomość, 

że nad Warszawą ukazała się straszna 
chmura szarańczy, czy też ważek. Natu- 
ralnie były to tylko ważki. Wystarczyły 
jednak do nastraszenia okolicznych mie- 
szkańców. — Nie wszystko jedno, — zda 
wali się mówić z zadartemi głowami w 
niebo. — W każdym razie jakieś licho! 
Czy aby nie opadnie gdzie na pola? Co 
robić! — Osobiście nie znoszę owadów i 
w zupełności podzielam zdanie ludności 
Grochowa. — Czy istnieją na Świecie 
prawdziwi miłośnicy owadów? Wszyscy 
odnoszą się do tych stworów nieprzyjaź- 
nie. Brzęczy to, bzyka, kłuje, gryzie, wła- 
zi zawsze gdzie nie potrzeba, uprzykrza, 
albo zgoła staje się plagą. Entomolodzy, 
t. zn. ludzie, którzy zdawało się należeć 
powinni do rzędu miłośników owadów, 
stosunek swój do nich sprowadzają wy- 
łącznie do przekłuwania szpilkami, trucia 
cjankali, wpychania owadu do flaszeczki, 
mimo widocznych oznak protestu z ich 
strony, bo taki żuk, jeden z drugim, wy- 
kręca się, bzyka, usiłuje ugryźć za palec 
i wrzeszczy w niebogłosy: nie chce do 
muzeum! 

Temniemniej stosowana jest tradycyj- 
nie pedagogika, która za przykład dzie- 
ciom stawia owady. Znam człowieka, 
który nie przejdzie obok mrowiska, by go 

  

   

WILNO. Zbrodnia ponarska nietylko 

nie została wykryta, lecz porwały się 

wszystkie nici, które początkowo wyda- 

wały się, że do jej wyjaśnienia prowadza. 

Fakt nadzwyczajny: znajduje się trup 

kobiety i nie można ustalić kto jest ta 

kobieta, mimo postawienia na nogi całej 

policji, mimo zainteresowania publicz- 

ności. 

Dowodzi to jednego: zbrodni nie do- 

konał zbrodniarz zawodowy. Najtrudniej- 
sze do wykrycia są zbrodnie, które po- 

pełnia człowiek, który ani przedtem, ani 

później zbrodnią się nie trudnił, do któ- 

rego policja nie ma żadnych nici, którego 

nie może nawet podejrzewać. 

    

„KROŻE” i p. KRZYŻA- 
NOWSKI 

m: piśmie „Włóczęga 
Sa  Broniistawa Kirzyža- 

ieszczenia ta- 
10-ciu boha- 

Ukazał się 
    

  

   

    

    

     
„ marmurowej, 
cich uczestników ki ej walki o 

kościół w Krożach”. — Tek brzmi końco- 
my ustęp napisu. P. Krzyżanowski jest 
członikiem komitetu, uzasadniał swe stano- 

wisko na posiadzeniach — został przeglo- 

sowany i zd:iwało by się powinien był 

pogodzić się w myśl (demokratycznych prze 
słanek, że mniejszość powinna się pod- 
dać woli większości. Lecz iidea liberum 
veto zasugestjomowała p. Krzyżanow- 

i stąd (protest. 

zwolę sobie po kolei spokojnie i bez 

namiętnie rozpztrzeć wszystkie punkty —- 

argumenity p. Krzyżanowskiego ad primum 

cu duchownych odegrało 
iół w Krożach rolę techórz- 

   

    

iw walce o koś 
liwą i miepię. 

Ad secundum — rzeczywiście (postępaw:e- 
mie żeh było antyftezą — tych setek księży 
straconych na szubienicach, mozstrzelanych 

— zesłenych do ciężkich robót lub mia 
wygnanie i ogólnie prześladowanych. 

      

Adi tertiium, —  maftomiast  wigdy 
mie | mwierzę, aby _włościanie  Li- 
twfinb 4  szllsichła polska .walliczy= 
li nietylko z władzą rosyjską, lecz i z przed 
stawiaielami iKościoła jako linstytueji, w 

miajgorszym razie walczyli lomi z ludźmi 
poszczególniemi,  biernością ułomnych ka- 
płanów — przenigdy z Kościołem Kaltolic- 
kim, bo wtedy: zapmzeczaliby sobie samyra 

Ad quarfttum uważam, że przeciwsta- 
wenia i uwypukiania ciemnych kant  hi- 

orji Kościoła Katolickiego w związku 
z ufundowaniem tablicy Kłu czei obroń- 
ców: tegoż Kościoła Katolickego — z po- 
sród ludu litewskiego i polskiego — nie 
doda ina ami. jednego więcej listku wa- 
wnzynu, a wywołuje zgnzyłi niepotrzebny. 
ku radości. wrogów: i jedności harmonji 
polskiej, 

Ad sextum. Finał jest dla: mniie zupeł- 
nie niepojęty: sam autor w punkicie 5 wy- 
raźnie zarzmłaeza, że istalnowisko ducho- 

wieństwa w Kwożadh było wyjątkiem 
nządkim, — a tuż potem z miezrozumiałą 
z: eiętością przeciwstawia się wymienieniiu 

słowio Kiościół nawet przez małe k, i: z do- 
datikiem iw Knożach. Za! cóż ta niechęć do 
samej linistyltucji Kościoła, do meltafizy- 
czniego pojąci:' (Kościoła. 

(Pojmuję miechęć,  piętnowanie ułom- 
mych, fbo ludzi przedstawicieli Kościoła 
za bierność i tehórzosiwo lecz co to ma 
wspólnego 2 wiarą i Kościołem, tembar- 
dziej gdy autor sam twierdzi w amt. 5, 

że większość duchowieństwa nie była ta- 
ika, jaik duchiowinii krożańscy. 

A teraz w końcu pozwolę zadać pytanie 
panu mecenasowi Krzyżanowskiemu: O co 
walczyli wieśniacy litewscy i polscy z wła- 
dzą rosyjską? Czy o detronizację cera? 
Czy micże o niepodległość Litwy li Pol- 
ski? Czy 0 socjalistyczne ideały? Czy a 
komifiskatę majątków. obszanników? Czy 
o powrót bolszewicki? Nie, oni walczyli 
o niedopuszczenie, aby zamkńięty oddaw= 
na Kościół był przenobioniy ma cerkiew. 
Tem samem, walczyli o Kościół o symboli- 
czmy znłalk swej katolickiej wiary i mikt 
zaprawdę mie fałszuje histiortji — umiesz- 
czajjąc mapis o wellee 0 Kościół w Krożach 
Jeżeli tego ustępu mie będzie, miikit z potom- 
nych nie zrozumie o eo toczyła się wallka i 
nie pochwali: iniejatiorów, za! przemilczenie 
miezrozumiałe przyczyny i objektu wiallki. 

Eużebjusz Łopaciński, 

pędzie należał 
nie kopnąć, albo laską pomieszać jak w 
ukropie. — Taki — powiada — czuje 
Abschmack do tego szkaradztwa, wro- 
dzony od dzieciństwa. Tyle mię namęczo- 
no za młodu stawianiem na wzór praco- 
witości mrówek, różnemi dykteryjkami, 
powiastkami i komedyjkami z. cyklu 
„Pszczółka i Mrówka*, że patrzeć nie 
mogę nato paskudztwo. — Istotnie jest 
obrzydliwe: boleśnie gryzie, łazi po drze- 
wach, po trawie, w lesie i na łące, nigdzie 
latem niepodobna usiąść, oprzeć, leżeć. 
W dobie porewolucyjnej mrowisko nie 
pociąga już swą wspólnotą, raczej przy- 
pomina jakowyś bezduszny, odrażający 
kołchoz. — Starsi łapią muchy na lepy 
i kupują latem najprzemyślniejsze mucho-- 
łapki. Ale w powiastce, gdzie „Tadeu- 
szek nałapał do flaszeczki muszek“, na- 
zwanym być musi (tak każe tradycja) 
„niegrzecznym*. Dlaczego? — Powiast- 
kę tę napisano widocznie jeszcze przed 
wielką wojną, kiedy starsi nie siedzieli w 
okopach. Dopieroż poznali, co mogą о- 
wady!.. Teraz dyrektor berlińskiego In- 
stytutu Entomologicznego przepowiada 
jeszcze bardziej czarną przyszłość. 

Za czasów, gdy rozpoczynałem studja 
przyrodnicze, poznałem pewnego zapaleń 
ca, który usiłował budować wielką teo- 
rję o przyszłym rozwoju życia na globie. 

   

  

  

  

SŁOWO 

SILVA RERUM MĘCZĄCA ZAGADKA PONARSKA 
Ale spólnicy? Więc cała banda nie- 

zawodowych zbrodniarzy pali kobiete, 

niewiadomo w jakim cełu, z jakiego po- 

wodu, niewiadomo kogo. 

Zbrodnia ta przechodzi swoją tajem- 

niczością i grozą wszelkie kryminalne ro- 

manse. 
Czy długo będziemy czekać na roz- 

wiązanie męczącej nas zagadki. Czy dłu- 

go będzie nas trapiła? 
ж о® ® 

Władze śledcze pracują w dalszym 

ciągu nad ustaleniem identyczności za- 

mordowanej i wykrycia zbrodniarza. 

Mimo wyznaczenia nagrody i wezwań 

do oglądania rzeczy znalezionych na 

miejscu zbrodńi, nikt nie zgłosił jakich- 

kolwiek poszlak. 

W wyniku bardziej dokładnych oglc- 

dzin szczątków, władze doszły do prze- 

konania, że tragicznie zmarła raczej nie 

była ćwiartowana przed spaleniem. 

  

Katastrofa karetki pogotowia w Warszawie 
WARSZAWA (tel, własny). Wczoraj o go- 

dzinie 1-szej w nocy wydarzył się tragiczny 
wypadek. Mianowicie wojskowa karetka sani- 

tarna, śpiesząca na wezwanie o wypadku do 

Alei Ujazdowskich, w chwili gdy znajdowała 

się w pobliżu kawiarni Łobzowianka, uległa ka- 

tastrofie. Kierowca dojrzał w pewnym momen- 

cie przechodzącego przez jezdnię mężczyznę. 

Skręcił tak raptownie, iż auto zatoczyło się i u- 

padło na chodnik, łamiąc przytem drzewo i cię- 

żko raniąc nieznajomego mężczyznę, oraz pra- 

cownika tramwajowego Kocułę. Lekarz wojska 

wy i szofer doznali lekkich obrażeń. Karetka 

została strzaskana doszczętnie. Na miejsce wy- 
padku wezwano pogotowie ratunkowe, które o- 

patrzyło rannych. Nieznajomy mężczyzna, po 

przewiezieniu do szpitala św. Rocha zmarł. 

Za małżeństwo bez zezwolenia władz 
WARSZAWA (tel. własny). W Warszaw- 

skim Sądzie Wojskowym odbyła się rozprawa 
przeciwko porucznikowi Szeraucowi, oskarżo- 

nemu o wstąpienie w związki małżeńskie bez 
zezwolenia władz przełożonych. Porucznik Sze- 
rauc skazany został na trzy tygodnie aresztu. 

PEWNOŚĆ — ZAUFANIE 
Wyjeżdżając na lato nie bierz ze scbą gotówki. 

Każdy Urząd Pocztowy wypłaca pieniądze 
z książeczzki oszczędnościowej P. 80 ©, 

Deklaracja irantnska Ala Polski 
przeczy rewizjonistycznym celom paktu 4-ch 

PARYŻ. PAT. — Francuskie ministerstwo 
spraw zagranicznych ogłosiło „Błękitną księgę* 
zawierającą dokumenty, dotyczące paktu czte- 
rech. | 

Wśród tych dokumentów znajduje się pi- 
smo ministra Paul-Boncoura do ambasadora 
Francji w Warszawie, zawierające deklarację, 
przeznaczoną dla rządu polskiego. Deklaracja ta 
którą ambasador Laroche doręczył p. ministro- 
wi spraw zagranicznych Beckowi w dniu 9-g0 
czerwca br., brzmi jak następuje: 

Pragnąc stosować się do zobowiązań, 
które wiążą obydwa kraje, Rząd Republi- 
ki Francuskiej, skoro tylko otrzymał pro- 
jekt paktu, przedłożony mu, jak również 
rządom Wielkiej Brytanji i Niemiec do 
rozpatrzenia — przez szefa rządu włos- 
kiego, zakomunikował ten projekt Rad 
wi Polskiemu. Do komunikatu Rzą 
Francuskiego dołączony był wywód, na- 
cechowany przedewszystkiem zdecydowa 
ną wolą niedopuszczenia do jakiegokol- 
wiek uchybienia kompetencjom lub auto- 
rytetowi Ligi Narodów, ani prawom in- 
nych państw. : 

Rząd Francuski wyraził jednocześnie 
chęć poznania opinji Rządu Polskiego co 
do kwestyj, które zostały poruszone. Od 
tego czasu Rząd Polski był stale wyczer- | 
pująco informowany przez częste wymia- 
ny zdań, w szczególności zaś przez zako- 
munikowanie mu projektu i memorandum 
irancuskiego z dnia 10 kwietnia br. o 0- 
kolicznošciach i warunkach, w jakich roz 
wijały się rokowania, które ostatnio zo- 
stały zakończone. W tym samym duchu 
iw związku z zastrzeżeniami, które zna- 
lazły wyraz w ciągu tej wymiany zdań, 
Rząd Republiki sądzi, że może zwrócić 
uwagę Rządu Polskiego na art. 2 paktu, 
paratowanego ostatnio w Rzymie, które- 
go odpis miał zaszczyt mu doręczyć. Po- 
nieważ to postanowienie, wykluczające 
rozpatrywanie zasady i konkfetnych wy- 
padków zastosowania rewizji, może jed- 
nakowoż prowadzić do rozpatrywania 
wniosków, odnoszących się do metod i 
procedur, któreby nadawały pełną sku- 
teczność artykułom paktu Ligi Narodów, 
a w szczególności jakiemukolwiek z nich, 
w szeregu których znajduje się art. 19, 
— Rząd Republiki Francuskiej pragnie 

— Ptaki. 
Ptaki, to najpiękniejszy wynalazek 

Twórcy, to istoty, które wszyscy ko- 
chamy. Niepodobna ustalić za co bar- 
dziej: za to, że piękne, że śpiewają, .czy 
dlatego, że niszczą owady... Kolega mój 
dowodził, że przyszłość globu ziemskiego 
należy do ptaków. Ptaki posiadają naj- 
gorętszą krew, szybką przemianę mate- 
rji, obtadają nieproporcjonalnie więk- 
szym zasobem energji, niż zwierzęta ssą- 
ce, przy jednoczesnem , rozbudowaniu 
władz umysłowych. Narazie, w zawodach 
o palmę udoskonalenia, zwyciężyły zwie- 
rzęta ssące, które wydały człowieka. 

Ale... i 
— Kto jest, przerywam, odpowiedni- 

kiem człowieka w rzędzie ptaków? — 
Okazuje się, że systematyka stawia na 
najwyższym szczeblu „doskonalenia ;ga- 
tunków — kruka. Naszego, zwyczajnego, 
czarnego jak kruk — kruka. Phi, takie 
sąsiedztwo!... 

— Nic nie szkodzi: przedewszystkiem 
kruk spokrewniony jest z takiemi ptaka- 
mi jak „rajskie*, po drugie to najmądrzej 
szy ptak. 3 

Przyznam, że ani piękne koligacje, a- 
ni rozum kruka, któremu w systematyce 
zwierzęcej należy się niejako stanowisko 
kolegi człowieka, nie przekonało mnie o 
możliwości zapanowania rodzaju Corvus 
nad rodzajem Homo. Przemawiałyby za- 
tem może względy etyczne, mówi Się bo- 
wiem: „homo, homini lupus“ i natomiast 
„kruk krukowi oka nie wykole*. Moze 

sprecyzować zasady, któremi kierować 
się będzie odnośnie do tego artykułu 19. 

Przedewszystkiem nie może wchodzić 
w rachubę wniesienie żadnego problemu 
rewizji z pominięciem reguł, ustalonych 
przez art. 19 paktu Ligi Narodów. Nastę- 
pnie, w razie rozpatrywania proceduty, 
mogącej mieć zastosowanie w wypadku 
gdyby jedno lub kilka państw, pragnac 
podnieść kwestje terytorjalne, uregulowa 
ne traktatem, zamierzało wnieść pod o- 
brady Zgromadzenia te kwestje na pod- 
stawie powyższego artykułu, — Rzad 
Republiki Francuskiej nie przyjmie żad- 
nej propozycji, zmierzającej do zmiany 
warunków, w których — według posta- 
nowień paktu — „Zgromadzenie władne 
jest wezwać członków Ligi Narodów, a- 
żeby przystąpili do nowego badania 
traktatów, które stały się niewykonalne i 
sytuacyj międzynarodowych, których dal 
sze trwanie mogłoby zagrażać pokojowi 
świata”. 

Jednomyślność obecnych członków, 
łącznie z głosami stron, potrzebna obec- 
nie w zastosowaniu ogólnych zasad pak- 
tu, będzie musiała być zatem w dalszym 
ciągu wymagana, ażeby Zgromadzenie 
mogło powziąć uchwałę o której mowa. 

Składając Rządowi Polskiemu niniej- 
sze oświadczenie, Rząd Republiki Fraa- 
cuskiej jest szczęśliwy, że raz jeszcze 110 
że zaznaczyć wobec Rządu Polskiego 
swą dbałość o Ścisłe przestrzeganie kie ; 
runku polityki, którą oba rządy prowadzą 
na podstawie łączących je traktatów. 

ERC TRUST ARKA RZARTACZA 

Naturalnie — w Meksyku 

MEKSYK. PAT. Na zebraniu politycznem 
iw mieście Zitacumo (doszło do strzelaniny, 
w której 8 osób zostało zabitych, a ©- 
kolo 100 odniosło meny. Dyskusja dotylczy- 
ła zbliżającej się kzmapanji wyborczej, 
przyjczem przeciwiniicy zaciełtmzewili się do 
tego stopnia, że zaczęli wzajemniie osirze- 
liwać się z rewfolwerów.  Więkiszość ofiar 
sltaniowią jednialk: 'osoby! w sporze miiezaiinite- 

meso'wiame. Przy, pomocy wojska przywró- 

<ono spokój. — Pla mieście krążą patrole. 

też bardziej estetycznie wygłądałaby kula 
ziemska, gdyby istotnie panami jej były 
ptaki, nie ludzie. Bez ryku aeroplanów, 
bez benzyny, paryskiej mody i ziemnych 
okopów. Wojna oczywiście rozgrywała- 
by się w powietrzu. Czy to jednak moż- 
liwe? : 

Ale wróćmy do owadów, bo właśnie 
wspomniany dyrektor berlińskiego Insty- 
tutu Entomologicznego, profesor Walter 
Horn, twierdzi, że przyszłość kuli ziem- 
skiej nie należy wcale do ptaków, a do o- 
wadów. — Na ten aktualny temat udzie- 
lit nawet wywiadu  współpracownikowi 
„Berliner Tageblatt“. 

Profesor Horn przewiduje groźną 
wojnę, jaka się rozegra pomiędzy czło- 
wiekiem i owadami, w niedalekiej sto- 
sunkowo przyszłości, przyczem owady 
mają wszelkie szanse zwycięstwa. — 
O człowieku nikt jeszcze na ziemi nie sły- 
szał, a było to 40 miljonów lat przed je- 
go pojawieniem gdy istniały już о- 
wady. W ten sposób wyprzedziło nas 300 
miljonów pokoleń owadzich, które posia- 
dały 12 tysięcy 500 razy więcej możliwo 
ści udoskonalenia swej istoty w walce o 
byt niż człowiek. Doskonalenie owadów 
poszło jednak w djametralnie przeciw- 
nym kierunku. 

Zwierzęta ssące dążyły do powięk- 
szenia rozmiarów ciała, natomiast owady 
przeciwnie — do ich zmniejszenia. Owa- 
dy nie posiadają szkieletu wewnętrznego, 
zastępuje go im zewnętrzny, przytem o 

Echa afery Kreugera 

  

Taf: wygląda materjał zebrany w toku do- 
chodzeń sądowych w, głośnej aferze Kreu- 
gera: pomieszczono go z trudem w kilku- 

dziesięciu tomach obejmujących przeszło 
20.000 stroni 

Nad tem dziełem pod kierownictwem 
asesora policji Sandstroma (widoczny na 
zdjęciu) pracowało przez cały rok trzech 

urzędników śledczych, ośmiu detektywów, 
dwóch stenografów, 5 maszynistów i ma- 
szynistek. 

——o00———— 

List do Redakcii 
Szanowny Panie Redaktorze 

Poświęcenie i otwarcie „Schroniska Szkoł 

nego“ nad Naroczem, które odbyło się w pier- 

wszy dzień Zielonych Świąt w obecności p. ku- 
ratora Szelągowskiego i dość licznych gości 
z samego, Kuratorjum, a jeszcze liczniejszych 

gości i okolicznych mieszkańców, pozostawiło 
po sobie sprzeczne wspomnienia. 

Goście z Kuratorjum wyjechali zachwyce- 

ni, jak to widzimy ze sprawozdania zadowolo- 
nej p. Heleny Romer, natomiast okoliczni mie- 

szkańcy, oraz dziatwa sprowadzoną licznie z 

okolicznych szkół powiatu Postawskiego i Świę 

ciańskiego, a także wycieczka ze Święcian, te- 

go miłego wrażenia nie odniosła. 
Postaram się to wyświetlić. 
A więc. przedewszystkiem sama organiza- 

cja imprezy otwarcia „Schroniska” była lekcją 

poglądowa, jak nie należy podobnych imprez 

organizować, bo jeśli tak duży nacisk kładzio- 
no ze strony władz szkolnych, by na otwarcie 
przybyły rozmaite drużyny harcerskie z Wilna, 
ze Święcian i t.d., to trzeba było przewidzieć, 
że drużyny te będą przybywać już w sobotę, 

że dla nich trzeba będzie otworzyć na nocleg 

Schronisko. Nic podobnego. Dla przybyłych 
ze Święcian harcerzy rowerzystów w sobotę 

3 czerwca, Schroniska nie otworzono, odmó- 
wiono im noclegu i chłopcy przy niskiej tem- 
peraturze, nieprzygotowani na to, musieli no- 
cować w żydowskiej szopie. 

A w sam dzień otwarcia. Po nabożeństwie 
i podniostem kazaniu otwarto Schronisko i 
przystań. U brzegu stało 40 kajaków, żaglów- 
ka, ale pogotowia ratunkowego nie było. Do 
kajaków dopuszczono każdego, kto tylko chciał, 
a zatem rzuciła się do kajaków młodzież nawet 
ze szkół powszechnych, więc nie dziw, że przy 
silnym wichrze, wzburzone fale Nafocza znio- 
sły na daleką odległość 4 kajaki, fale wywró- 
ciły kajaki, a przygodni żeglarze poczęli tonąć. 

Szczęściem, że na ratunek rzucili się okolicz- 
ni włościanie w swych łodziach, uratowali to- 
nących, za to ich ze strony instruktora p. Łucz 

nika spotkała tylko wymówka, że nie ich rze- 

czą był ratunek tonących, a dla uratowanych, 

przyprowadzonych do przytomności, zziębnię- 
tych chłopców, nie można było doprosić się 
po szklance herbaty. 

Tymczasem na brzegu, kiedy z napięciem 
oczekiwano, czy zapędzeni na Narocz zostaną 
uratowani wśród licznie zebranych panowało 
silne zdenerwowanie. Aby je odprężyć p. ku- 
rator zarządził opróżnienie terenu Schroniska 
z zebranej ludności miejscowej, urządzić popi- 

sy śpiewu poza Schroniskiem. To zarządzenie 

p. kuratora gospodarz Schroniska p. Sałateles 

tak zrozumiał, że już po całkowitem zakoń- 
czeniu popisów Śpiewu, kiedy już nikt nawet 
o tonięciu nie wspominał, na teren Schroniska 
nikogo z okolicznych mieszkańców nie dopu- 
Ścił, a nawet groził policją. 

„Nie pomogła nawet interwencja kilku inte- 
ligentów. Wywarło to na okolicznej ludności 
fatalne wrażenie i zafarło zupełnie apel księ- 
dza kapelana, aby ludność miejscowa współ- 
żyła ze Schroniskiem. 

I jeszcze jedno. Jeśli już dla uświetnienia 
uroczystości sprowadzono młodzież szkolną, 
nawet ze Święcian, trzeba było przewidzieć 
także i to, by tej młodzieży w zimny, wietrz- 
ny dzień zapewnić choć po szklance ciepłej 
herbaty. Nic podobnego. Młodzieży odmówio- 

no herbaty, odsyłano ją do oddalonego o 4 

klm. Kobylnika. ь 

Tak w rzeczywistości wyglądała cała im- 

z wieży Eiffla, ta się nie rozbije. Siła mu- 
skułów owada, jest straszliwa. Gdyby 

pchła posiadała wzrost człowieka (brrr) 

przesadzać by mogła piramidę Cheopsa, 

jak nasze dzieci skakankę, a ta sama 

mrówka uniosłaby wagon towarowy ła- 

downy cementem. 
Owady obdarzone są zmysłem topo- 

metrycznym, t. zn. odczuwają materję na 
odległość nie dotykając jej. żyją w naj- 
różniejszych warunkach, zarówno w po- 
wietrzu, wodzie, ziemi, materjałach ita. 

Krótki okres życia indywidualnego posłu- 
ży do ogromnej dyiferencjacji ras. Zie- 
mię naszą zamieszkuje około trzech miljo 
nów gatunków owadów. Dytierencjacja 
ta gwarantuje najbardziej wszechstronną 
doskonałość tego rzędu zwierząt. : 

Rozrodczość owadów, teoretycznie 

sięga cyfr astronomicznych. Na szczęście 

tylko teoretycznie.  (Niewspółmiernie 

większa część składanych jajek ginie). 
Naprzykład mucha w ciągu pięciu mie- 
sięcy może posiadać... 720 miljonów dzie 
ci, wnuków, prawnuków, pra, pra, pra, 
pra... w nieskończoność. Ale co tam mu- 
cha! — Mucha to rodzinka świadomego 
macierzyństwa — wobec pchły! Pchła 
w- ciągu jednego sezonu (sic) urodzić 
może tyle sobie podobnych stworów, iż 
ogólna ich waga wyniesie 1,6 miljardów 
tonn i wtedy słusznie powiedzieć może: 
„miałam dobry sezon*. Chwalić Boga są 
to rozważania teoretyczne, (ogólna waga 
wszystkich żyjących na ziemi ludzi wy- 

tyle skuteczniej, iż gdy zrzucimy mrówkę nosi 0,3 miljarda tonn). Ale profesor 

W _WIRZE STOLICY 
DZIECI URZĘDNICZE MOGĄ NIE CHO- 

DZič DO SZKÓŁ. 
W dniu dobroci dla Zwierząt, dowiedzia- 

no się, iż rząd postanowił na przyszłość nie pła- 

cic wpisowego za dzieci urzędników państwo- 
wych. Dotychczas rząd płacił za dzieci w pry- 

watnych szkołach 40 zł. miesięcznie — skaso- 

wanie tej zapomogi da 

9 miljonów zł. 

oszczędności rocznie. Przy naszym skromnyr! 

budżecie i to coś znaczy. 

Urzędnicy płaczą, bo jak kształcić p 

niturę? Pensje zredukowane, a tu dochodz 

wielki wydatek. Do państwówek wszys 
stać się nie moga, za dwójczynę wy 

stamtąd bez pardonu, a dzieci urzędników | 

stwowych, są podobne do rodziców, czyli p 

ważnie strasznie tępe. Magistrackie szk 

przepełnione, szelmy tramwajarze nie uzn 

Boya i płodzą bez pamięci. 

Druga kasta zmartwionych, to nauczycieło- 

wie. Szkoły plajtują niczem kawiarnie, 

nięto w tym roku, w tylu płacą gro: 

jeszcze 9 miljonów oszczędności. W W 

sporo szkół stoi wyłącznie na dzieciach u 

niczych, w gimnazjach przeciętnie państw 

ciło za 20 proc. uczniów. Co teraz będ 

Łatwo przewidzieć — zamkną się 

ły, nauczycielowie śpiewu pójdą śpi 

podwórkach, a reszta do Cyrku na noclegi po 
5 groszy. Dojdzie i ta przykrość, że w сутки 
apasze nie lubią „uczonych* i: póki się do ja- 
kiejś gęby nie przyzwyczają, piorą ją systema- 
tycznie. W ten sposób za dyplom trzeba cier- 
pieć! 

I to właśnie teraz taki cios, gdy 

  

              

   
  

      

   

    

   

  

   

    

   
rem jest minister oświaty!! — biadaja rodzice 
i nauczyciele. 

I cios, i krzywda, i racja, i wszystko co 

kto chce — ale dwa decydujące argumenty są 

jednak po stronie rządu: 

— Niema pieniędzy! 

— lnteligencji jest taki nadmiar, że parę 

tysięcy maturzystów mniej, żadną szkodą nie 

będzie. Powszechniąki są darmo, a do w 

szych studjów dokładać 9 miljonów nie warto. 

Karol. 

   

   

Piekło letnisk 
Wyjazd na lato do pensjonatu, jest 

rzeczą niezaprzeczenie miłą, zwłaszcza 
dla: pań domu, którym przynajmniej na 
pewien czas spada z głowy ciężar prowa- 
dzenia gospodarstwa. Niezawsze jednak 
pobyt w pensjonacie jest wygodny, zwia 
szcza dla rodzin z małemi dziećmi, a już 
zupełnie niedostępny dla tych rodzin, któ 
1ym budżet nie pozwala na ten swego ro- 
dzaju luksus. Trzeba więc spędzić lato na 
letnisku. Niemało jest w Polsce wsi i 
miejscowości letniskowych, gdzie dosko- 
nale można użyć wszystkich rozkoszy 
lata, są jednak pewne okoliczności, któ- 
re odstraszają nasze panie od wyjazdu 
na wieś. jedną z największych bolączek 
pobytu na wsi, jest zawsze kuchnia. Na 
samo wspomnienie o rozpaleniu  kucini 
Grzewem, 0 dymieniu i  wyczekiwaniu, 
aż się żrobi dobry „cug'* — gospodynie 
tiuchleją. No i słusznie! Służąca 
się i przeklina, w domu nie można s 
dzieć, bo dym gryzie i dusi, dzieci głod- 
ne płaczą, mąż chodzi ze „spuszczonyn: 
nosem'* — słowem, istne piekło. : 

Na szczęšcie, od piekta, niedaleko 
do raju. 

Jest nim bardzo prosty sprzęt, który 
każdy z łatwością, bo w każdym sklepie 
żelaznym i z naczyniami kuchennemi mo- 
że nabyć i w dodatku, za tanie pienią- 
dze, a mianowicie — kuchenka  spirytu- 
sowa „Emes“. 

Dwucgniskowa kuchenka „„Emes“do- 
skonale obsluguje nawet liczną rodzinę, 
zastępując w zupełności normalną kuch-- 

nię, z tą przewagą nad nią, że nie trzeba 
ani wyczekiwać, zanim się rozpali, ani 
nie jest się zależnym od tego, że „nie daj 
Boże”, drzewo było akurat trochę wilgo- 
tne, ani od pory dnia czy riocy. Kuchen- 
ka „Emcs“ jest niezastąpionym elemen- 
tem gospodarstwa „letniskowego i bez 
niej nie wolno poprostu wyruszać na 
letnisko!. 
RE DWGGFRYZERAZOWOI NY AX STOAKNIEK DWG ILÓWOODKADO 1) AMTĘGA 

preza otwarcia Schroniska wybudowanego dla 
młodzieży z funduszów publicznych i opłat 
szkolnych. 

   

Jeden z radnych gminnych. 

Horn twierdzi uparcie, że warunki roz- 
wojowe owadów, nie maleją wraz z po- 
stępem cywilizacji, a raczej stają się bar- 
dziej przychylne. Kiedyś — powiada— 
nie było tyle owadów na globie, co teraz. 
Ułatwienia komunikacyjne zorganizowa- 
ne przez człowieka, powodują rozrost o- 
wadów. Tam, gdzie idzie człowiek, idą 
za nim owady. Istnieją gatunki owadów, 
których rozprzestrzenienie na kuli ziem- 
kiej dotyczyło małego zaledwie skrawka, 
w porównaniu do dzisiejszego rozpow- 

szechnienia. Rozpłodziliśmy — powiada 
— sami owady, a teraz społeczeństwa, 
ludzkie wydatkują miljonowe sumy ua 
walkę ze szkodnikami. 

Prołesor Horn, w swym wywiadzie, 
powołuje się na zestawienia i rozważania 
uczonych amerykańskich, którzy poświę- 
cili temu zagadnieniu specjalne studja.-—— 
Wybuchnie więc wojna, wojna na śmierć 
i życie, a rezultaty jej przewidzieć się nie 
dają. Narazie ludzkość nie rozporządza 
środkami, któreby wyniszczyć zdołały ro- 
dzaj owadzi. Być może w następnych 
wiekach, gdy niebezpieczeństwo stanie 
się bardziej aktualne, środki takie się 
znajdą. — Straszne rzeczy. Czarne horo- 
skopy. Cóż wobec nich znaczy niewinra 
chmurka ważek nad laskiem grochow- 
skim... aż. 

AL 
LiL



  

SŁOW 

Bolszewizm, jako koncepcja gospodarcza 
Bolszewizm jako. koncepcja gospodar- 

za w swej dzisiejszej formie bymajmniej 

nie urzeczywistnił osłtatecnije idei  Mark- 
sa, dla którego. ostatecznym stanem ludz- 

kości jestlbezpańsiiwiwe współżycie mietyt- 
ko pod względem majątkowym i dochodo- 

wym, lecz ii pod! wzgiędem wykształcenia 

i psychicznych potrzeb, równej gromady 
dudzikiej . 

Już definicja Lenina, „że socjalizm jest 
niczem innem jak monopolicznym kapit:- 

lizmem państwiowym prowadzonym w imite- 

resie całego społeczeństwa  iwiobeć czego 

      

      

  

   

  

zarazem przestaje być socjalizmem pzń- 

stwiowym' — poza pewną zamierzoną męft- 

mością formy, wyznaje koncepcje wcale 

mie tsk bardzo lodbiegające od tez Col- 

berłta, edstaiwiciela' najbardziej klasy- 

czmeg'o ciene regimeu*, z ego 
do: tego, by wszystkie środki pi u- 
państwowiiomie podlegały bezwzględnie — 
jedn lko woli. Dzisiej stan ewiolu-     

2 cyjny sowiecki pokrywa: się 'w! praktyce z 
dawno znenhym w Europie etatyzmem, czy- 

bi gospodarstwem pilainowem 

Inną sprawą zupełnie. jest, czy talka: 
koncepcja wykonali Nawet Marks 

uważał, że chwilą socjalizacji powinien 
być maksymalny: rozkwit kapitalizmu. 

Sow matomiasit zaczęły ad kilku 
tuwaj j epoki hiszczełnia matenja 

  

  

    

    

  

    

    

   

  

wartości, kraju. Jeszcze ważniejszem w 

że jest bmaik „kapitału wyższego nzędu'', to 

Już cho- 
do czucia 

  

jest inteligencji kierowniczej! 
eiażby  wychowiamie nobotnika 

maszyczy zamiast mechanicznej 
wymaga generacji pracy nad nim 
tworzenie. zupełnie specjalnej mentalino- 
Š Somwiełłty wszakże nie rozporządzaj 

tym  mobotnikiem, ale jeszcze 

j brak im personelu nadrzędnego, 

podmistrzów, techników, inżymierów a 
pmzedewszystkiem kierowników: wielkich 
przedsiębiorstw umiejących powziąć i 
praktycznie wykonać duże koncepcje go- 
spodarcze. Takich specjalistów w całym 

świecie jest bardzo miewielu i mależy о- 
tuczać ich mtajwiększą czcią, jako czynni. 

ki prawdziwie życiodajne. W. tym stamie 
ogłowienia Sowiety zabrały się zarazem 
do rozbudowy w rozmiarach olbrzymich 
swego dotychczasowego „gospodarstwe, ale 

równocześnie do przebudowy spotecznej je- 
go struktury. 

Już gigantyczny plan  piatiletki, cho- 
ciażby był zrealizowany, mie prędzej za- 
eznie wydawieć owoce, aż kiedy człowiek 
dorośnie do władania 'tyłtamiczną maszyną. 
Zamim to nastąpi najgenjalniej pomyślana 
w założeniu fabryk: może być rak samo 
martwym kapitałem, jak nieskończone bo- 

gactwa surowcowe, którymi Rosja rozpo- 
rządza, lecz któnych uruchomić 'własnemi 
siłami nie zdoła. - 

Wprzwidzie udaje się politycznemu wiad 
©y sowieckiemu — przez doszczętne opamio- 
wanie wszystkich środków: oddziaływania 
ha, psychę ludziką, (prasą, radjem i wszel- 
kiego, rodzaju reklamą)  z:sugerować — 
swym masom, że ich dzisiejszu mędza > 
jest przygoltowaniem radosnej prayszlošei, 
wprawdzie pracujące masy są 
wobee przymusu pracy nad. nyszellkie poró 
winiamie tamie, wprawdzie dobra wola mło- 

dzież jest mad! wszelki wymaz godna pozaz- 
droszczenia, mimo tb całość tworzącego 
się dzieła wykazuje tak absurdalne mie- 
współmierności, że narazie nie +aożna mó- 
mić o tem, by jakikolwiek pliem się syste- 
matyczmie realizowiał, 

Najniebezpieczniejszem, wydaje mi się 
uwikłanie się Sowietów w. politykę algrarną 
w: takim stopniu, + że tak cofnięcie się, z 
obranej drogi, jak i! jej doprowadzenie do 

„końca! są mówtnie (nudne. (Po różmych Zygy- 
zakowaltych eksperymentach że przypom- 
nę tylko tnzyłkajotine zmiany polityki wo- 
bec „kułaków!* (zwyciężyła koncepcja sko- 
munizowanietwsi! i zmiianią 
ma proletanijałt wiejski. Administracja kol- 
chozów dbejjmiującyich do 200 (tys. ha omniej 
ziemi (gigamt) w jednolitej 
wanej gospodance iwym:ea 
jakieh cała ikula ziemska ma miewielu. A 
tu „fabryki molne* o przeciętnej przestnze- 
nii około 80 tys. ha zajęły już przestrzeń 
80 kilku miljonów: ha. przestrzeni 'omej 
14 miljonów. gospodarstw indywiidu:lnych 
zostało zajętyich przez kiolhozy, Gospodarz 
wiejski pozbawiony: mwilaisniošei osobistej 
pomimo że go może Фа własność żywiła 
bardzo miiedostatecznie a przeniesiony do 
koszar robotniczych, iw któnych mietylko 
kuchnia i pralnie, ale i wychowanie dzie. 
ci są skomunizowane, czuje się wytrącony 
z wszelkiej mówinowiagi psychicznej, tem 
bardziej, że żąda się od niego naiwnie pra- 
cy, której dawać mie umie, jak to obsługi 
skomplikowemych maszym. Odżywianie 
kraju jest! majczulszym węzłem. nerwowym 
każdego organizmu i  eksperymenitowanie 
wi tak wrażlilwem miejscu jest mad wyraz 
niebezpiecznie. ja 

Nie wchodzę wcale iwi polityczną stonę 
całego zagadnienia sowieckiego, ii zasta- 
mamiam siię tylko nad ikionicepcją  gospodar- 
czą, którą piemwotniie z talką dumą prze- 
ciwstawiało się kapitalistycznej. 

Nie „bralk i mi! zachodzie teoretyków 
przypisujących zawód eksperymenkiu  so- 
mieckiego temu, że, jak mėmi jedeni z 
ezołowych _ pisanzy, iw zupełnie niewłaści- 
wym momencie matenjalnego załamania i 
najmniej — @ tego przez swoje pnzygołto- 
pora piena Rosja zabrała się do 

KJ wymagającej  pierwszonzędnych 
kwalifikacji. "a, sama! koncepcja według 
ich zdania, | | jeszcze tem;stem do 
dyskusji dla społeczeństw m. p. bardzo 
bogatych. 

' Chociażby tak było tomie ma w chwili 
obecnej powodu zastenawiania się mąd 'te- 
orjami  wymagającemi mierealnych pnze- 
słanek, gdyż niie ma dzisiaj sjpołeczeńst(w 
bogatych, Kiedy wszelka: waltość jest: za- 
twestjonowani:. 
Zdaje się wszakże, że człowieka zachad- 

uiego, jakakolwiek komicepcja  wyklucza- 
jąca emulację pozbawiłaby: podniety do 
wysiłku. to jest — złej treści postępu. 
Tw Sowietach podltym względem praktyka 
odbiegała! bamdzo od teonji. Robota alkior- 
dowa, odznsiczenie dla „wzorowych roboi- 
ników”, a mareszcie „bardzo mealne паето- 
Фу mt kształcie urlopów i! podróży są zu- 
pełnie burżuazyjjnemi środkami podiniiece- 
taika) Wi pracy .. г . 

Drugie twierdzenie, że plalnjome czyli 
saństwowe |gospodanstiwio ma ten awanitaż 

      

     
   

   

  

    

    

że wykluczając komkureneję nie dopusz- 

cza do powstawsiania, a tem samem i zau- 

łamywawia się przedsiębiorstw mieżywot- 
mych także mie wyłtrzymuje próby prakty- 

  

ki, gdyż mieudane eksperymenty  gospo- 

dzristwa planowego są równie częste, a 
w swych proporcjach zaacznie większe 
jak  prywaine bankructwa. 

Co wszakże majważniiejsze 

wód, który wykazało gospoda 
ikie nw polu socjalinem. Kicneepcja, kt 
mie umie rczwiązać kwie: lej jest 

nieżywotna. Otóż trzejbe: stwierdzić, że 
italizm wikła się wi trudnościach 

to jest za- 

    

    
rozwiązały ten węzeł równą nędzą dla 
wszystkich, t . zn. ww sposób, który 
człowieka zachoduiego nie przedstawi po- 

  

mej i bezrobocia, tio Sowiety włz 

dla m 

  

zięt. Nie mówię oczyjwiście tutaj o polity- 

cznej <stromie Sprawy: m. p., że 5 miljonów 
Tudności (liszeńców!) jest wogóle  skaza- 
nych na śmierć głodową a deportacje 0- 
pornych włościan aa Sybir lub innych zu- 
pełnie dedziejmych krajów. przybiera- 
ją charakter magmininy. Wszysłiko, to mo- 

aby uważać za  mieuniikmiome rygory, 
rymi się posługiwiać musi każdy nowy 
tem. Nie idlatego podnosimy tę kiwe- 

tję, żaby mad. miemi ręce łamiać, lecz je- 
e nato, by ocenić, czyj należy spodzie- 

ę przewalczenia się komcepeji  s0- 
wieckiej do stanu zbliżającego -się do 

nego bandzo skromaniego ideału, to jest 
ienia a w najlepszym wrazie utucze- 

ludzkiego. 

Leon Janta - Połczyński 

   

  

    
    

      

   

  

    

  

  

Kredyty na budowę dróg w Wileńszczyźnie 
WILNO. Na krótko przed sezonem 

letnim władze wojewódzkie opracowały 
przy współudziale wydziału komunikacyj- 
no-budowlanego plan niezbędnych robót 
drogowych, jakie winne być przeprowa- 
dzone na Wileńszczyźnie w roku bieżą- 
cym. 

Kosztorys tych robót przekraczał mił- 
jon złotych i uwzględniał zaledwie dro- 
bną cząstkę potrzeb komunikacyjnych na 
szego województwa, gdzie drogi jak 
wiadomo, są w stanie więcej niż faia!- 
nym. 

Utworzony Fundusz Pracy jako dys- 
ponujący kredytami na tego rodzaju ro- 
boty, przyznał na ten cel zaledwie 250 
tys. zł., tj. około 6 proc. całej sumy, prze- 

  

znaczonej na roboty drogowe w państ- 
wie. Kredyty te przyznano pod warun- 
kiem, że 80 proc. ich pójdzie na robociz- 
nę a zaledwie 20 proc na materjały. 

Z pieniędzy tych będą prowadzone 
następujące roboty: dalsza budowa szosy 
w kierunku Narocza, na odcinku Worony 
— Michaliszki (100 tys. zł.) ; wykończe- 
nie kolejnego odcinka drogi w kierunku 
Podbrzezia oraz na szlaku Orany— Juryz- 

dyki (40 tys. zł.); doprowadzenie do od- 
powiedniego stanu niektórych dróg wio- 
dących z miasta do miejscowości położo- 
nych w obrębie Wielkiego Wilna (70 ty- 
sięcy zł.) 

Pozostała część kredytów  zostanic 
zużyta na ubezpieczenie brzegów Wińji 
na terenie miasta. 

RONIK 

  

jilófrka 
: ПЬУа Сиа 

ŠRODA 
Dzis 1 4 

Bazylego W. 
Jairo 

Wita, Modest 
 ZARKZENECA ZZO 

KOMUNIKAT STACJI METEOROŁO- 
GICZNEJ U.S.B. W WILNIE 

z dnia 13 czerwca 1933 r. 
Ciśnienie średnie: 757. 
Temperatura średnia: + 16. 
Temperatura najwyższa: +22. 
Temperatura najniższa: - 13. 
Opad w mm.: 6. 

< Wiatr: północno-wschodni. 
Tendencja: wzrost. 
Uwagi: przelotne deszcze, odległa burza. 

PROGNOZA POGODY P.i.M.-« 

na dzień dzisiejszy: 

Wi całym kniaju pogoda słoneczna 0 
zachmunrzeniu umianikowanem, nieco więk 

szem ma Pomorzu i Wiileńskiem. Skłonność 
do burz. Słabe wiatny miejscowe lub cisza, 

URZĘDOWA 

— NOWE CENY CHLEBA. Staro- 
stwio Giroczkie z dniem 14 czerwica b. r. 
usktalilo następujące ceny na chleb: 

chleb pytlowy biały 55 proc. żytni — 
36 gr. za 1 kg. w deteliu. 

chleb sitkowy żytni 30 gr. 

chle b razo żyttni 26 gw. 

Winni żądania lub pobierania cen wyż- 
szych od ustalonych będą karani are- 
szłtiem do 6 tygodni lub grzywłaą do 3000 
złotych. 

MIEJSKA. 

— Kłopoty finansowe miasta. Wczo- 
raj odbyło się nadzwyczajne posiedzenie 
magistratu, w sprawie preliminarza bud- 
żetowego na rok 1933-34. Jak wiadomo, 
władze wojewódzkie uznały nowy preli- 
minarz za zbyt obszerny, polecając zre- 
dukowanie go o blisko 10 proc. (900 ty- 
sięcy złotych). 

Na wczorajszej konferencji omawiano 
stanowisko, jakie należy zająć w tej spra 
wie na wydziale wojewódzkim, który zbie 
rze się najprawdopodobniej 26 bm. 

W najbliższych dniach przybywają 
do Wilna przedstawiciele Ministerstwa 
Skarbu, którzy odbędą z  magistratem 
konferencję w sprawach budżetowych. 
Dowodzi to zainteresowania się Minister- 
stwa nowym budżetem Wilna. 

Tegoroczny deficyt, który jak oblicza 
ja, przekracza półtora miljona zł., z tru- 
dem zaledwie da się pokryć. 

— ULICA PRZEJAZD — ALEJĄ. 
Ulica Przejazd, łącząca ulicę Kościuszki 
z iHolendemnią i przylegającą do domów t. 
zw. Kolomji mieszkaniowej w wiosną r. 
b. zostałą zamknięta dla michu kołowego. 

Obecnie jeźdnię ulicy (Przejazd ubiito 
żwirem i wtysypano piaskiem, zmieniając 
ją w ten sposób ma aleję, zaś dotychcze» 
sojwiy chodnik przeznaczono ma trawniki, 
które mają biec wadłuż domostw. 

Podobnio inowacja stoi w zawiązku z 
włączeniem wiągórz (Altarji do kompleksu 
parków miejskich. (3). 

— LUSTRACJE PORZĄDKOWE. W 
miesiącu maju dozor lekarsko - sanitarny 
zbadał stem 200 sklepów spożywczych, 70 
piekarń, 40 jatek i tyleż mlecz=rń. 

Sporządzono kilkadziesiąt  protokółów. 
w: tem za fałszowanie artykułów, spożyw- 
czych. 

KOLEJOWA 

— NAPRAWA LINJI, Na poszczegół 
mych odcinkach kolejowych Dyrekcji Wi:. 
priowadzone są roboty przy: naprawianiu 

mostów, linji, zmiany podkładów i t. p. 
Robolty te potnwają ido końca sierpnia 

r.b. Zelimidniomych przy mich jest prze- 
szło 500 nobotmików. 

Wschód słońca g, 2,44 

Zachód słońca g. 7,54 

  

   

* — PREZ. FALKOWSKI WYJECHAŁ 
NA KONFERENCJĘ. Prezes P. K. P. 
inż. Falkowski po powwocie (do zdrowia — 
w dniu wczorajszym wyjechal do (Wam- 
szawy gdzie. weźmiie udział (w naradach 
kclejowych. 

—BEZPTECZEŃSTWO NA. PRZE- 
JAZDACH. Dzięki: lodpowiednim  zarzą- 
dzeniom w maju zanołłowamio 0 20 proe. 
mniej wypadków ma przejazdach  kiolejo- 
wych i limjach kclejowiych, miiż to miało 
miejsee w tymże czasie roku ubiegłego, 

SKARBOWA. 
— TERMINY „PŁATNOŚCI. Z dniem 

15 b. m. upływa termin płacenia me- 
stępujących podatków: zaliczki miesięcz- 
ne na pedatek przemysłowy: od obrotu za 
rok 1938 w wiysokości podałtku, przy- 
padającego od obrotu, osiągniętego w ma 
ju r. b. przez przedsiębiorstwa  hemdlowe 
pierwszej i drugiej (kaiegorji i przemysło- 
we'1 i 5-ej kategorji,  prowedzące pra- 
widłowe księgi handlowe oraz przez przed 
siębiorstwa sprawozdawcze. [Podatku do- 
chodowego od uposażeń służbowych. eme- 
rytiur i wynagrodzeń za najemaą pracę — 
Wraz z dodatkiem kryzysowym — w telr- 
minie od 7 dni: po dokonaniu potrącenia 
podatku. Również do dnia 15 czerwca mu 
być zapłacona zaliczka miesięczna! na! po- 
cze! nadzwyczajnego podatku od docho- 
«dów osiągmiętego przez rejenitów pisarzy 
hipotecznych i komomików w maju r. b. 

— O MNIEJSZY RYCZAŁT PODAT. 
KOWY. Jak wiadomo dla miektórych 
mniejszych sklepów został ustalony ny- 
czažt podaitikio wty, obowiązujący przedsię- 

biorstwa handlowe czynne już w woku — 
1928, 1929 į 1930. Z obnotėw okresu (tego u- 
stalone są normy; podałtiku nia kres bieżą- 
cy. Przedsiębiorstwa powistałe potem ry- 
czałtu nieopłacały, 

W: roku bieżącym 

  

ściąganie podatku 
obretowiego na! zasadzie ryczałtu miało 
być zaniechane. 

W tuakcie rozmów! z zainteresowiainymi 
Izba P.-H. odniosła: wrażenie, że kupcy 
w zasadzie są za utrzymaniem nyczałtu. 

Z uwagi jednak, że myczałt: podatkowy 
ustalony został jw latach (dobrej kon- 
junktury, wysckość jego winne być zmniej 
szona (w stosuniku do obrotów. 

W uiektórych gałęziach handlu obroty 
spadły ©0 zgórą 60 proc. 

Dyrektior Izby Przemyslowo - Hzindilo- 
dlowej p. Bzmańskii podczas koniferenioji 
z wiceministrem skarbu p. Rożnowskim, 
omawiał szczegółowo ię sprawę. 

P. mwiieeministier Riożnowski prosił 
wówczas o przedłożenie mu dokładnych w. 
tej sprawie danych. 

SZKOLNA 
— Egzaminy publiczne w Konserwatorjum. 

Zwyczajem dorocznym odbędą się egzaminy 
publiczne wybranych uczniów i uczenie Kon- 
serwatorjum w terminach następujących: 

Dnia 12 czerwca godz. 10 rano egzamin o- 
stateczny dla kończących; o godz. 5,30 po poł. 
egzamin klasy skrzypiec, śpiewu, kontrabasu, 
i instrumentów dętych; dnia 13 czerwca o 
godz. 5,30 po poł. — egzamin klas fortepiano- 
wych prof. prof.: Dąbrowskiej, Kaduszkiewi- 
czowej, Romaszkowej, Świętorzeckiej,  Tymiń- 
skiej i Ziembickiej; dnia 14 czerwca o godz. 
5,30 po poł. egz. klasy fortep. prof. C. Krewer; 
dnia 16 o godz. 5,30 po poł. — egz. klasy for- 
tepianowej prof. Kimontt-Jacynowej. 

Doroczny popis publiczny odbędzie się dnia 
18 czerwca o godz. 12 w poł. 

SRS EEST SIT NAT S VSS в 

Pościg za bandytami z pod Połoczan 
WILNO. Niedoszli zabójcy policjanta ucho- 

dząc przed pościgiem policji, skierowali się ku 
granicy, najwidoczniej z zamiarem przekrocze- 
nia kordonu, 

Właśnie nad granicą zatrzymano bardzo po 

dejrzanego osobnika, przy którym znalezione 

Wypadek samolotowy 
WILNO. Wczoraj koło wsi Michnów- 

ka gm. twereckiej lądował przymusowo 
samolot wojskowy. Podczas lądowania 

о 

Zebrania poselskie na 
prowincji i w Wiinie 
Korzystjąc z pobytu w Wilejce Kierowni- 

ka Sekretarjatu Wojewódzkiego BBWR posła 
Stanisława Dobosza, ruchliwy Komitet Gminny 
BBWR w Wojstomiu zorganizował w niedzie- 
lę 11 bm. wielki wiec polityczny. 

Na wieść o przyjeździe posła na wiec, 
przybyło około 1500 osób zpośród ludności mia 
steczka i okolicznych wiosek. Wiec ten odbył 
się na wielkim placu przed budynkiem gmin- 
nym. W przeszło godzinnem przemówieniu po- 
seł Dobosz zobrazował sytuację polityczną i go 
spodarczą państwa, pracę ciał parlamentarnych, 

kładąc nacisk na twórczą inicjatywę i działal- 
ność klubu BBWR, tudzież bezczynność ugru- 
powań opozycyjnych z endecją i PPS na czeie. 
Ze szczególnem napięciem uwagi zgromadzeni 
słuchali rzeczowych i przystępnych wywodów 
posła na temat wysiłków BBWR i rządów Mar- 
szałka Piłsudskiego w kierunku podniesienia po- 
ziomu gospodarczego wsi i całokształtu prac 

dla dobra najsżerszych warstw ludu. Przemó- 
wienie przyjęto niemilknącemi oklaskami i o- krzykami na cześć Pana Prezydenta Rzeczypo- 
spolitej i Wodza Narodu Marszałka Piłsudskiego 

Po panu pośle Doboszu wszedł na prowi- 
zorycznie urządzoną mównicę członek Prezy- djum Rady Powiatowej BBWR p. Kazimierz 

Bryja, który wskazywał na stały rozwój działał WILNO. Wczoraj z nakazu władz proku- ności społecznej na terenie powiatu i wzywał ratorskich aresztowano pracownika spółdziel- zgromadzonych do dalszej solidarnej pracy dia ni „Społem”*, mieszczącej się na Rossach, ]. To- WsPalaego dobra. ||| 8 maszewicza. Aresztowany pozostaje pod zarzu- Po tych przemówieniach wyłoniła się na 
skutek „życzenia ze strony uczestników zebrania 
dyskusja, w czasie której omawiano najbardziej 
palące zagadnienia i sprawy społeczno-gospo- 
darcze na terenie gminy wojstomskiej, poczem 
poseł Dobosz przez dłuższy czas dawał wyjaś- 
nienia zainteresowanym i konferował z nimi. 

* + 

a w szczególności ks. ks, Kapelanom 

  

Piorun na 
WILNO. Wczoraj około godziny 3 pp. pod- 

czas ulewy, piorun uderzył w drzewo, rosnące 

tuż przy tanich domach żydowskich (Subocz 

WILNO. Wśród wyraźnych objawów za- niemogła wczoraj 65-letnia Ewa Fiodorowiczo- 
wa, zamieszkała przy ulicy Młynowej 2. : : : х Do chorej wezwano natychmiast lekarza, „„W tymże dniu odbyły się w paru jeszcze który uznawszy stan jej na bardzo poważny, miejscowościach na terenie województwa ze- odwiózł ją do szpitala Sawicz. Jak się okazało, brania poselskie oraz zebranie człońków i sym- Fiodorowiczowa cierpiąc od. dłuższego czasu patyków BBWR dzielnicy Zwierzyniec w Wil- na jakieś dolegliwości żołądkowe, nabyła pod nie. Na tem ostatniem zebraniu wystąpił w cha- 

rakterze prelegenta poseł dr. Stefan Brokowski Który zdążył był już powrócić z Wilejki. Pan 
poseł Brokowski wygłosił referat na temat prac ostatniej sesji parlamentarnej, przyczem zatrzy- AE) dłużej RE a wprowadzanych w zycie t. zw. ustaw kryzysowych rządu, zmie- cji komunistycznej i organizacji t. zw. dnia an- rzających do ożywienia życia gospodarc LG S rynków pracy w Sanstiie, Zaranie to o o 7 się w niewielkim, ale szczelnie wypelnionym pu Kacki Gordon. blicznošcią lekalu fabrycznym przy ul. Lipowei Nr. 4. Zagaił je i zamknął treściwem przemó- 

* 

WILNO. W roku ubiegłym za udział w ak- 

  

wieniem p. S. Monkiewicz, który w serd, 
słował witał pana posła Brokówaki jo, + ta RÓŻNE 

stępnie dziękował mu za wydatne współdziala- — Wyjazd prezesa Wyszyńskieg. — Dnia 
CASE gą nicoyrem, 14 czerwca prezes Sądu Apelacyj- 

nego w Wilnie Wacław Wyszyzński wy- 
jechał w sprawach służbowych. у 

—Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych 
w Wilnie organizuje wycieczkę pociągiem po- 
pularnym z Wilna do Druskienik. 

Wyjazd z Wilna nastąpi dnia 18 czerwca 
br. o godz. 5 min. 30 rano, przyjazd do Drus- 
kienik o godz. 8-mej, skąd odjazd autobusami 
do uzdrowiska (18 km.) o godz. 8 min. 30, po 
Śniadaniu, które spożyć można w wagonie - 
barze. Przyjazd do Druskienik o godz. 9 min. 15 

W Druskienikach bezpłatne zwiedzanie u- 
rządzeń zakładu Zdrojowego, pijalni wód, par- 
ku, „askadowki“, A iP, 5 

Obfity obiad z 4-ch dań zł. I gr. 50. 
AKADEMICKA. Roniui z Druskienik - o z 

— Z Koła Polonistów. Walne zebranie Ko- 19, odjazd ze st. Druskieniki o godz. min. 
ła w dniu 11 czerwca 1933 r. dokonało wyboru 30: A ss ka S a my 
nowych władz na rok adm. 1933 — 34. Preze- . 4 iau as AS Ža ” 

15'52‹‘1 Ко{ас 2 A = J. WAL. Za- 18 ÓW -pódiażu, EPO Bai i wagon-Dancing. : wiceprezes kol. ]. Trypućko, sekretarz ^ R SO R > 
generalny: kol. |. Nizińska, sekr. gi kol J, k i k a a 
Zienowiezówna, kier. czytelni, kol. B. Barto- loūska 3, tel. 8-83. 2 . 

szewska, bibljotekarka koi. I. Czepulonisówna. — ZARZĄDZENIA PORZĄDKOWE NA: 
Rada Nadzorcza: kol. Zb. Folejewski — prze- DZIEŃ BOŻEGO CIAŁA, W związku z 

wodniczący, kol. R. Puchalska i R. Osobków- uroczystą procesją w dniu Bożego Cia- 
ARJ ARIE ła przedstawiciele władz, delegacje i 

оо (7 Akademickiego Oddz. Zw. Strzelec- poczty, sztandarowe mają dojeżdżać do 
оНЫ czerwca 0 godz. kościoła ów. Kazimierza od ul. Rudnic- 

zie się Zebranie Zarządu ademic- 1-3. 4 Еча = мКЕЙ 
kiego Oddziału Zw. Strzel. w lokalu własnym z: Odjazd pojazdów przez ul. Hetmań 
przy ul. Wielkiej 68 m. 2. pc 3 

2) We czwartek dnia 15 czerwca o godz. Z pawiodu procesji nuch autobusów: — 

Eugenja Kobylińska 

Świat w szkole 
pamiętnik nauczycielki 

    

Książka ta wyszła już z drukarni LUX i jest 
do nabycia w księgarniach wileńskich. 

Skład główny w księgarni św. Wojciecha 
Į Cena zł. 350 gr. | 

10 rano odbędzie się zebranie członków Oddz. [linji Nir. 1 (od godz. 8 manio będzie skierowa- ci 
Akadem. Zw. Strzeleckiego (ostatnie przed fer- mly przez ul. Bazyfljańską, Zawalną, Ja- jami letniemi). Obecność wszystkich konieczna. gielllońską, A. Mickiewicza, 2 2 Oragie odbędzie się przy ul. Wielkiej 68 T - Baterjii ii Most. sr RE 3 sa sa 
ać gmuntowiską, I-Baterji, 3 Maja, iekie- ik ZEBRANIA I ODCZYTY. wicza, Jagiellońską i Zawiałlną. Ostatni 

zebraniu naukowem dnia 19 czerwca a (one Drzysianek ° П autobusowej _ Ne. 7 ao. a vc; . War siai ileisi i | przy Hals nia 
tek) c godz. 8 wiecz. w Seminarjum Filozoficz- MLE A RAM, Sa nem Uniwersytetu ks. dr. Augustyn Jakubisiak uk Zawialiniej. > ZAM e 
(Paryż), wygłosi odczyt pt.: „Granice jednost- ścii ruch odbywać się będzie normalnie. 
ki w fiiozofji jedności”. Wstęp dla członków — Zarząd Zw. Tow. Śpiewaczych i Mu- 
Towarzystwa i wprowadzonych gości. zycznych wzywa chóry związkowe do jaknaj- 

— Towarzystwo Anatomiczno - Zoologicz- liczniejszego wzięcia udziału w uroczystej pro 
ne w Wilnie. W piątek dnia 16 bm. o godz. <Sii Bożego Ciała. Zbiórka chórów we 
19,30 w sali Zakładu Zoologji USB (Zakretowa Czwartek 15 bm. o g. 9,30 rano przy kościele 
23), odbędzie się 38-me zebranie Tow. Anato- ŚW: Kazimierza. 
miczno-Zoologicznego z nast. porządkiem dzien — Zarząd Stowarzyszenia Kupców i Prze- 
nym: 1) mgr. . Petrusewicz. Z ekologii i bio- mysłowców Chrześcijan w Wilnie wzywa p. p. 
logji Pogońców (Arachnoidea, Lycosidae). 2) członków do wzięcia giemjalnego udziału w 
P. N. Kopyłówna. Z biologii chrząszczy nakro- procesji Bożego Ciała ze sztandarem Stowarzy- 
tycznych (Trupiarzy). 3) Referowanie bieżącej Szenia. — Zbiórka w dniu 15 bm. o godz. 9-ej 
literatury. 4) Wolne wnioski "__ rano w lokalu Stowarzyszenia, Eakszta 11. 

— U ŹRÓDEŁ PRAWDY. Pod takim tytu- — Związek Cechów. Wzywa się wszyst- 
łem znakomity filozof ks. dr. Augustyn Jakubi- kich rzemieślników do wzięcia udziału ze sztan 
siak wygłosi dzisiaj na Środzie Literackiej od- darami w uroczystej procesji Bożego Ciała. — 
czyt poświęcony zagadnieniom Starego Testa- Zbiórka o godz. 9 rano w kościele Świętej Trój 
mentu. Początek o godz. 20,20. Będzie to o- Cy. Udział czeladzi i terminatorów będzie mile 
statnia „Środa Literacka" w tym sezonie. Ks. widziany. 
Jakubisiak przybywa do Wilna z Paryża, gdzie — Zarząd Katolickiego Związku Polek Ar- 
zdobył sobie poważne stanowisko w świecie chidjecezji Wileńskiej wzywa wszystkich człon- 
filozoficznym. ków KSP m. Wilna do wzięcia jaknajliczniej- 

— Zwyczajny Walny Zjazd Delegatów SZego. udziału w uroczystej procesji Bożego 
Podokręgu Wileńskiego Związku Strzeleckiego. Ciała. — Zbiórka we czwartek dnia 15 bm. o 
W dniu 2 lipca br. o godz. 10 w sali BBWR godz. 10 rano przy ul. Mickiewicza 19—2. 
przy ul. św. Anny 2 odbędzie się Walny Zjazd TEATR 1 MUZYKA 
Delegatów Podokręgu Wileńskiego  Žwiazku 
S ego, TEATRY MIEJSKIE ZASP W WILNIE. a porządku dzie! : ie u- a i 

porzą iennym: Sprawozdanie u: zie Bernardyńskim — drugi 

wizyjnej, wybory nowych władz i wolne wnio- i Ostatni występ Zespołu Reduty. Dziś, środa 
stępującego zarządu, sprawozdanie komisji re- Teatr Letni w ogrod 

14 bm. o godz. 8,30 wiecz. Zespół Reduty wy- 
AN AKA stąpi po raz drugi i zarazem ostatni w świetnej 

pogodnej i wesołej komedji w 3-ch aktach Je. 
— PODZIĘKOWANIE. W imieniu najbliż- rzego Szaniawskiego „Murzynek*. 

szej rodziny i własnem, składam tą drogą naj- | Jest to ostatnia okazja ujrzenia tak atrak- 
Ea ь 5 _ cyjnej sztuki jak  „Murzynek%, podziwiania 

S eee Bo O w wspaniałych kreacyj Świetnie zgranego zespołu, 
nowi Orłowskiemu za bezinteresowny nagły ż oraz pomysłowych dekoracyj. 
wyjazd do Grodna w celu wzięcia udziału w Ceny biletów nie podwyższene, kredytówki 
konsyljum u łoża ciężko chorego Ś.p. mego oj- ważne (po cenach pełnowartościowych). 

ca ppułk lek. d-ra Malanowicza Kazimierza. + Teatr Letni dla szkół i inłodzieży. Dziś, śro 
Janina Malanowiczówna, Ga 14 bin. o godz. 5-tej dana będzie dla mło- 

dzieży na popołudniówkę arcyzabawna kome- 
cja amerykanska „Roxy* z Jadwigą Zaklicką 

„w roli tytu'owej. Ceny propagandowe od 20 gi. 

Jutrzejsza popołudniówka w Teatrze Let- 
nim. Jutro, czwartek 15 bm. (Boże Ciało) o g. 
4 pp. dana będzie po raz ostatni fenomenalna, 
egzotyczna komedja ,Dżimbi* w świetnem wy- 
kenaniu Jadwigi Zaklickiej, która zdobyła już 
sobie uznanie publiczności, dzięki swej dosko- 
nałej grze i wszechstronności swego talentu. 

Ceny propagandowe od 20 gr. 

Ostatnie występy Jadwigi Zaklickiej. Jutro, 
we czwartek o godz. 8,15 wiecz. po raz 3-ci 
doskonała komedja amerykańska „Roxy“. Są 
to ostatnie przedstawienia tej sztuki, gdyż p. 
Jadwiga Zaklicka w krótkim już czasie wyjeż- 
dża na gościnne występy do Krakowa i Lwowa 

Lotnie Stały Teatr Objazdowy Teatrów Miejskich 
Y ZASP w Wilnie gra w dalszym ciągu głośna 

komedję Deval'a „Mademoiselle 17 bm. w Nie- 
świeżu, 18 w Łunińcu, 19 w Pińsku. 

  

  

broń palną, lecz zatrzymany wypiera się współ- 

udziału w bandzie. 

Dalszy pościg trwa. Przebywający w Szpi- 
talu ranny bandyta nie chce złożyć narazie ze- 
znań. 

uszkodzone zostało podwozie. 
wyszli bez szwanku. | 

Wszystkim, któ:zy oddali ostatnią posługę 

3-Maja, ul. 

(“T 

        

slip. 
ojcu memu ppłk. Lek. 

Dr. Kazimierzowi Malanowiczowi 
Komendantowi Ill Szp. Okr. w Grodnie 

Żywickiemu craz Nowakowi, Kcmen- 
dantowi Szpitala O. War. pułk. Lek. Cr Dowbor-Markiewiczowi i korpuscwi 
ołicerskiemn Szpitala craz wszystkim przyjaciołom i kolegom Zmarłego za 

okazane dowody pamięci i współczucia 
składa serdeczne „Beg zapłsć CÓRKA 

    
ul. Subacz 

37). Trzy osoby znajdujące się w tym czasie 
w pobliżu uległy porażeniu. 

Wezwane pogotowie lekarskie zdołało ura- 
tować poszwankowanych. 

Pod zarzutem defraudacji 
tem sprzeniewierzenia przeszło 5 tysięcy Zl, 
stanowiących własność spółdziełni, 

Słuszność zarzutów ustali dałsze dochodze- 
nie. 

Trujące zioła lecznicze 
Halami pęk ziół, które miały być niezawodnym 
środkiem na tego rodzaju choroby. Skutek byi 
ten, że po wypiciu odwaru z tych cudownych 
ziół, staruszka ciężko zaniemogła. Od kogo 
truciznę nabyła, ustala policja. Okazuje się, że 
jest to drugi wypadek w bieżącym miesiącu 
zatrucia ziołami, nabytemi pod Hala. 

Apl. Gordon ponownie aresztowany 
Po pewnym czasie zwolniono go na wolną 

stopę, lecz, jak widać Gordon nie zaprzestał 
uprawiania nadal swej występnej działałności. 

W związku z tem onegdaj aresztowano go 
ponownie i osadzono w więzieniu. 

„REDUTA" w WILNIE 
Jeden z trzech objazdowych zespołów Re- 

duty zawitał do Wilna ze sztuką Szaniawskiego 
pt. „Murzynek*. Wczoraj po raz pierwszy ode- 
grano tę sztukę, która na tle życia szkolnego 
(„ciało pedagogiczne', pensjonarki, wożźny — 
to są typy zawsze mile widziane na scenie!) — 
zarysowuje pewien konflikt utartych szablonów 
z nieoczekiwaną egzotycznością. 

Odkładając recenzję na jutro, można tylko 
zaznaczyć, że Wilnianie — sympatycy Redu 
(a któż w, Wilnie nie był i nie jest przyjacie- 
lem Reduty?), mają okazję zobaczenia nietylko 
młodych, nieznanych Wilnu artystów, ale i 
rych znajomych, którzy mają poza sobą rzet: 
ną pracę właśnie na gruncie wileńskim. W. Ch. 

PERECA S TTT AI, 

CO GRAJA W KINACH? 

REWIA — Głos serca 
GASINO — Adjutant Jego Wysokości 
HIBLIOS — Naucz mnie kochać. 
HOLLYWOOD — Noce paryskie. 
PAN — Eskadra straceńców. 
ŚWIATOWID — Tzjemnica starego 

nodiu. 
ADRJA — Kabirja 
LUX — „Umiedziona“. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
— Na Rynku Drzewnym napił się esencji 

octowej P. Kozakiewicz, zam. przy ul. Kołejo- 
wej, chcąc pozbawić się życia pod wpływem 

żkiego położenia materjalnego. Pospieszyło 
na ratunek Pogotowie i odratowawszy despera 
ta, przewiozło go do szpitala Żydowskiego. 

— Podrzutek. W klatce schodowej domu 
przy. ul. Trockiej Nr. 9 znaleziono w dniu 12 
bm.podrzutka. jest to chłopiec, urodzony nie 
dalej jak przed 2 miesiącami. Umieszczono go 
w Przytułku Dzieciątka Jezus. $ 

— Przy zbiegu ulic Ludwisarskiej i Tatar- 
skiej jadący od strony ul. Wileńskiej autobus 
wpadłł na przecinający w tym czasie drogę 
wóz, naładowany mąką. Wypadku z ludźmi nie 
było. Wóz został nieznacznie uszkodzony. 

° — WYSTRASZONY KOŃ, NIEUWAŻNY 
WOŹNICA. Na ul. W. Pohułanka koń wystra- 
szony samochodem wywrócił dorożkę, powożo- 
ną przez J. Jelenskiego. 

Dorożkarz uległ poważniejszym  obraże- 
niom i został przewieziony do szpitala żydow- 
skiego. 

— ZAMACHY SAMOBÓJCZE. W zamia- 
rze samobójczym wypiła esencję octową j. Cze 
panówna, zam, przy ul. Kolejowej 1. Wezwano 
pomocy Pogotowia Ratunkowego, które prze- 
wiozło chorą do szpitała Sawicz. Przyczyna 
nie znana. 

WILNO—TROKI 

— OFIARA PIORUNIA. Wczoraj. w 

godzinach popołudniowych na polu koło 

wsi Ludwinowo gminy  trockiej uderze- 

niem pionuna został zabity. wraz z ko- 

niem Urlak Wincenty, mieszkaniec tej wsi. 

   

   

RA FILMOWEJ TAŚMIE 
‚ „МАКОССО“ — „REWJA“. 

Dobrze, gdy na ogórkowe programy Spro- 

wadza się lepsze obrazy drugoekranowe. 

Już lepsze to, niż wyświetlanie bezwarto- 

ściowych, tandetnych  kiczów,. które widzów 

przyprawiają o mdłości, a dyrekcje kin 0... pust- 

ki w kasie. 

Całkiem inaczej rzecz . się ma, gdy ten, 
lub ów zeszłoroczny przebój wróci na ekran. 

Publiczność ma okazję za groszowe bilety 

pójść na dobry film, a właściciel kina... 
No ten, to różnie na tem wychodzi. 
Czasem zarobi na opłacenie -Światła i 

służby, czasem rie. Ale od tego jest się wła- 

ścicielem i ma si: w perspektywie kokosy na 

zimę. 

„Marocco” jest duetem Marleny Dietrich 

i Gary Coopera. Marleńa jest tu najbardziej 
„marlenowata”, Cooper świetny (ten jego 
niedbały rucn dłoni do daszka). 

Dyskretnie wtóruje czołowej parze wytwor 

ny Adolf Menjeu, który umie nosić frak, jak 
mało który akior filmowy. 

Film zobaczyć warto, bo jest zagrany — 
co się nazywa — tachowo. 

a 

Tad. C.



  

12 tysięcy zł. poszło z dymem 
Wie wsi Jeskówiką gminy  idołhinowskiej 
pożar spalił trzy domy mieszkalne 8 zabu- 

dowań gospodarczych i młocarmię. 'Pastwą 
ognia padło również urządzenie domowe 
z-pasy żywności il większa ilość żywego 
imi xemtarza. W czasie pożaru popzrzyła: się 

nowogóddzka 
— URZĘDOWA. W dniu wczorajszym 

zakończyły się dwiudlaiowie łdbrady zjazdu 
stawosłtów powalttowych iwojew. niowogrodz- 

kiego. 

W dniu 13 czerwca p. wojewoda Świ- 
ski przyjął: p. Mzkulewicza, dyrektora 

Państw.  Bamikiu 

    

  

d   
  wileńskiego Oddziału 
Rolmego; p. Bogatkowskiego — stamostę 

pow. Midi ga; p. A. Kluliwiecia — staro- 

  

stę pow. stidłpeckiego ii p. Neugebanera — 
slavlostę pow . baranowickiego. 

WBBRANIE KIASY SPOLDZIELCZEJ 
W NOWOGRÓDKU. W dniu 11 iw sali ki- 
ni miejskiego w Nowogródku pod. pnze- 
'wedmief wiem p. posła J. Małymicza: adbyło 
się doroczne zebranie członków mowognó- 
dzikej Kasy Spółdzielczej 'P. (Poseł Ma- 
Imaliez w krółkiem przemówieniu scharak- 
teryzował obecną  syliuację  gospodamczą 

z ostaltnie (posunięcia rządu w /dzie- 
    nie igospodłarczej mające na celu prze 

ciwdziałanie przeżywanym — tnudnościom 

  

gólmości niesiemila pomocy rolnikom. 

Ze sprawozdań przedstawionych mia: ze- 
veniu wymika, że Kasa Spółdzielcza roz- 

wija się ku pożytkowii swych 'członików. — 
Do bandzej charaktierystyczniych  mchwał 
malsży przelanie 26.000 zł. z funduszu bu- 
dowiamego ma fundusz zasobowy. 

W wyborach uzupełniających do władz 

Kesy, powołamo ponłowaie pp: M. Bialikow 
skiego i P. Sieczko, oraz mp. Michała 
Rómer., i Zmuro Aleksandra. 

— PRZEDSTAWIENIE AMADORSKTE 
NA RZECZ POGORZELCÓW W ZDZIĘ- 
CIOLE. (Wi dniach 10 i 11 b. m. zespół 
amatorski dziatwy schroniska „Nasz 
Dem w: Nowogródku, urządził przedsta- 
rtenie z którego czysty dochód tw ikiwo- 

cię 35 zł. przekezany został 
pogorzeleówi m. Zdzięcioła. 

Z ltegio przykładu wyniika, że nawet — 
dziatwa — pod kierownictwem oczywiście 
Tudzi światłych i posiadających imiejaty- 
wę — może 'owocnie przyczynić się swoim 
wysiłkiem do akcji społecznej, 

Dźwiękowe kine „APOLLO 
DOMINIKAŃSKA 26. 

zobaczyć szampańską, 
komedję pt. 

Maleńka z Montparnas e 
Główne role kreują: czarująca pełna wdzięku 
GRAZIA DEL RIO oraz bożyszcze kobiet LU- 

CJAN GARAS. 
NADPROGRAM: Tygodnik Foxa. 

Wstęp od 50 gr. 
KAAAKBAAAAAAMAAAASA AAA 

   

  

ma rzecz 

  

Śpieszcie arcywesolą 

    

— KiDO STAJE DO KOMISJI POBO- 
ROWEJ. Dziś, dnia 14 czerwca mają 
stawać do kiomisji .poborowej wszysey męż- 
czyźmi mocznika 1912, nazwiska których 
rozpoczynają się Witerą R i S. 

— NOWIY TYGODNIK ŻYDOWSKI. 
W piątek - ukazał się pierwszy numer no- 
wego Tygodnika żydowskiego p. lt. —- 
„Unzer (Wort* orgam Poalej - Sjon prawica 

— WIDOWISKO NA STADJONIE 0. 
K. III. W dniu 15 b. m. mw stadjonie OK. 

III urządzone zostanie wódowisko „Chata 

za wsią", 
W liezniym programie widowiska: soli- 

ści, chór, balety, orkiestny, lłabory cygań- 
skie, wojsko, oraz tłumy: statystów. 

Reżyserja! spoczywa w ręku A. Doliń- 
skiego. 

— ZAKOŃCZENIE STRAJKU W FA- 
BRYCE DYKTY. Z dniem  wiezorajszym 
zskończony został strajk iw fabryce dłyk- 
ty B-ci Braum w. Grodnie. (Przyjęci robot- 
miey iw liczbie 180 osób pracują na dwie 
zmiany. 

Pierwsza zmiana w liczbie 151 robot- 
mików. druga: zaś 29. 

  

  

  

WANDA DOBACZEWSKA 

zwyciestwa J 

Ulka nie miała chwili spokoju od dnia 
swojej rozmowy z Rupejką. Czyż mogła 
wiedzieć ile on posłyszał, co zapamiętał 
z jej szalonych słów? A jeśli posłyszał... 
czy wziął je za bełkot rozwścieczonej, 
pijanej baby — czy swoje o tem myśli? 

Ulka przez kilka następnych dni pil- 
nowała czujnie, choć zdaleka, Alojzego 
Rupejkę, nawet umyślnie lazła mu w 0- 
czy, w nadziei, że coś pozna z jego za- 
chowania się... Ale nic nie poznała. Ru- 
peiko już jej nie zaczepiał, omijał, jakby 
niewidzący. Ulka zważała pilnie, czy po- 
jedzie zaraz po świętach do miasta? A 
może wyśle kogoś z pozostałego mu, wier 
nego oddziału Straży? Nie pojechał, nie 
wysłał.. robił na swojej niwie i do świe- 

„tlicy strażackiej chodził pilnie, czuwając 
nad swoimi strażakami, z których ośmiu 
zostało, opowiedziało się za nim.. Koło 
niego plątał się ciągle "Antoś  Mirono- 
wicz.. Ten,, nieposieda, wszędzie tej wio 
sny wyrastał, człowiekowi przed nosem, 
jak z pod ziemi. W świąteczną środę pod 
chodził do wsi Lawon kulawy. Za żonką 
stęsknił się i tak przewiedzieć się chciał, 
co słychać... Nie lazł do samego środka, 

  

„ Wydawca: Stanisław Mackiewicz 

jednia z mieszkamek wisi Podhajdka Marja 

Poszkodowani mwłościanie obliczają swe 
stmańty ma łączną sumę blisko 12.000 zł. 

Stwierdzono. że pożar powistał wskutek nie 
ostinožaego obchiodzenia się z ogniem. 

   

  

Uruchomienie fabryki odbyło się bez 
żadnych ekscesów! i Imystapien ze strony. 
mobotiniiców. 

  

— NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK. 
W dniu 9 czenwca' ma łące obok majątku 

Łozowiee gm. Horodyskiej został poturbo- 
wany przez buhaja  mieleżącego do ma- 

jątlku Tuozowiee, parobek: Mikołaj Wier- 
biłło mieszkaniec rwsi' Nieściery. Wienzbiłło 
aid dcznamych obrażeń zmarł po 3 godzi- 
mach. 

—POŻAR, KTÓRY NIE PRZYNIÓSŁ 
SZKODY. 'W'dniu 10 czenwieca лу majątku 

Dukla — Ksawerpol gm. Mołczadź, nale- 
żącym do Stefana Świellika spaliły się 
gałęzie na przestrzeni 5 ha. 

Właściciel! prócz 'oczyszcenia lasu — 
zadnej szkodły mie poniósł. (Pożar powitał 
prawdopodobnie wskutek mzueenia przez 
któregoś z mobotników miedopaik a. 

stoljócka 
— WALNE ZGROMADZENIE .Z. U. S. 
Dinlia 7 b. m. (odbyto sie walne zgro- 

madzenie urzędników z Unzędu Skarbo- 
rwegło,celnego i komtrolnego. Zie sprawłoz- 
daniia kasowego wynika, że miejscowe Kolo 
ZUS cechuje wielka żywotiność. Szczegól- 
mie kiorzysłtnie: przedsitawiia. się działalność 
Kasy samopomocy.  Roczay obrót wynosił 
myiliejwiigcej 5000 zł. Zebrani postanowili 
rmdzielić jednorazowej zapomogji! milejscowe- 
mu Kiołu Ozer. Knz w wysokości 25 @4., 

upow=żniająe jednocześnie Zarząd do u- 
dzieteniia w razie potrzeby dalszej pomocy. 

Postamowiiono corocznie "wyasygniąwać 

400 zł, ma stworzenie bibljoteki dzieł facho- 
mych. (W! skład wybiranego zemządu we- 
szli kierownicy: Unzędów celnego i skarbo- 
wego. 

Obrzędy te gnomaidzą zwylke nzesze za- 

ciekawionych. Ostatnio Stołpee przeżyły 
altrakcję, gdy 20 lesób wytmzymały na 
chłód, przewodnik  zamturzaniera do wiody 
węcielał w szeregi baptystów. 

  

Z*wsze porywający i 

NAUCZ „DEM   

Dziś! Najnowszy przebój! 24 RAMON NOV 
MNIE KOCHAĆ 

ARRS w swej ostatniej krezcji 
miłosnej 

Sport — Miłość — Wesołe życie złotej młodzieży. 

Ceny zniżone 
  

Samoloty 
komunikacyjne. 

kursują 

CODZIENNIE 
(także w niedziele 

i święta!) 

FABRYKA 
I SKŁAD ME BLI 

R. RILENKII I $-ie 
Spółka z ogr. odp. 

Wilno, uł. Taterska 28, 
dom własny. Istnieje od 1843. 

Jadalnie, sypialnie, salony, 
gabinety, łóżka niklowane i 
angielskie, kredensy, stały, 
szały, biurka, krzesła dębowe 

1 t,p. Ceny znacznie zniżone, 

  

  

  

Nowość! Automat browning 6 mm., wyrzu 
cający sam gllzy po wystrzale, 

strzelający do celn, 
pięknie oksydowa- 
ny, płaski, zapew- 
uia zupełne bezpie- 
czeństwo osobiste, 
huk ogłuszający. 
Cena tylko Zł. 8,45 
2 szt. 16— Sztka 

kul 3,65. 10 strzał. Zł. 22 — Pozwolenie nie- 
potrzebne. Wysyłamy za zalicz. poczt., kosz- 
ty przesyłki opłaca kupulący. — Adresować: 
Przedst. tabr. broni „STABIL*, Warszawa, 

Wspólna 2, oddz. 23 R. 

„ica 
nowoczesny, niezwykle 

precyzyjny apsrai foto- 

grałiczny o niezrównanej 

gotowości do zdjęć i naj- 

bardziej wszechstronnych 

możliwościach nžycis, 

Do nabycia w składnicach totograł'cznych, 

  

  

  

Wyczerpujące katalogi I opisy użycia 
bezpłatniel 

Ernst Leitz, 
      

—OHRZEST BAPTYSTÓW. Sekta 
(baptysitów, 'wi ostatmiim iczasie rozwinęła 
gorlijwtą działailino: № poszezegolmych 

  

miejsccwiošeiach  odbywa'ją się cehrzijy: wi 

Niemnie meofibėw z trzech powiatów, stoł- 
pedkiegto, baramowidkiiego, i mileświeskiego 

  

Zakłady optyczne w Wetziar. 

Jeneralna reprezentacja: 
Warszawe, Chmielna 47a)5.     
  

ROZKŁAD JAZGY AUTOBUSÓW PODMIEJSKICH 
odchodzących z placu Orzeszkowej w Wilnie 

N. WILEJKA 
  

Odjazd z Wilna 
od g. 7 rano (w świę- 
ta od g. 8 r.) co go- 
dzinę do 21, w dnie 

przedświąteczne i świą- 
teczne do 23, 

Przyjazd 
do N. Wilejki 

pół godziny drogi. 
od g. 8 rano (w święta 
ой g. 9) co godz. do 21 
Ww dnie poświąteczne i 
świąteczne do 23. 

Odjazd do Wiłna Przyjazd do Wilna 
pół godziny drogi. 

  

MEJSZAGOŁA 

Odjazd z Wilna Przyjazd Odjazd do Wilna Przyjazd do Wilna 
godz. 9, 14, 18. do Mejszagoła Юа o g. 8. 13, 18. 

o godz. 10, 15, 19. 

NIEMENCZYN 
  

Odjazd z Wilna 
o godz. 7, 9, 11, 13, 
15, 17, 19, (w soboty 

Przyjazd 
do Niemenczyna 

godzina drogi. 

Odjazd do Wilna 
0.8. 7.30, 9, 11, 13.15, 
go 19, (w soboty od g. 

) 

Przyjazd do Wilna 
godzina drogi. 

  

  

  

  

o godz. 9). | : 
: OSZMIANA 

Odjazd z Wilna Przyjazd Odjazd do Wilna Przyjazd do Wilna 
o godz. 8, 11, 14, 16, 18, do Oszmiany g. 6, 7,30, 11, 12,15, 17| 9,45, 13,15, 14,15 17.15 
(w dnie rynkowe o g. 6) [10,15, 13,15, 16,15, —| 19, 19,15 21,15. 

18,15. 20.15. 

TROKI 
(przez Landwarow) 

Odjazd z Wilna Przyjazd Odjazd do Wiina Przyjazd do Wilna 
o g. 7. 8,30, 10, 12, 14 „do Trok | o g. 6.20, 8, 9.30, 10,30 Įgodzina i 20 minut drogi 

17, 18,30, 20,15 jgodzina i 20 minut dro-j12,30. 14. 15,30. 18.30. |(z Landwarowa 55 mi- 
gi (do Landwarowa 55 nut). 
minut). 

POŁUKNIA 

Odjazd z Wilna Przyjazd Odjazd do Wilna Przyjazd do Wilna 
o godz. 6, (bez sobót) do Połukni lo g. 6.50, 10,50, . 13,50]8, 12, 15, 20,:21,20 i 
7.30,13.36, 15.80, 1ė, 10|7,10, 8.40, 14,40, 16,40;18,50, 20,10, 21, 22,10. В 

17,10 18.10. 
NAROCZ 

(przez Michaliszki, Swir) ^ 

Odjazd z Wilna Przyjazd Odjazd do Wilna Przyjazd do Wilna 
© godz. 6 rano. do Narocza o godz. 15 . jo godz. 21.   ! o godz. 12 w poł. 

43) 

ózefa Żołądzia 
Lawonicha do Ulki przyleciała... że to bli 
żej zarośli, bezpieczniej... Gadali cościi 
trzy godziny. Lawon mówił, że za grani- 
cę im nie śpieszno, póki jednej roboty tu 
nie zrobią, jakiej to on nie powie, bo 
Adaśka srogo przykazał milczeć. Ale Uli- 
nie przypomniało się zaraz, co dziadźka 
Filip gadał wtedy w lesie... i Ulina nie 
śmało napomknęła.. Lawon rozezłuł się, 
kułakiem w stół huknął, powiedział: mał- 
czi chalera, — więc Ulka zaraz zamilkła. 
A w chwilę potem musiała wyjść na dwór 
i widziała wyraźnie, że ktoś szmygnął z 
pod okna... jak raz, jakby Antośka Miro- 
nowicz. — Przestraszyła się aż jej tchu 
zabrakło... Bo albo to Antoška, albo le- 
Szy... Mało jakie paskustwo pod lasem 
włóczy się, a jeszcze w święta, kiedy lu- 
dzie jedzą, wódkę piją... okruszyn dużo 
wszędzie wala się.. Lesży... nie daj Boże.. 
A jak Antoś, czemu nie wszedł do chaty, 
nie pozdrowił? 

Ulka chciała powiedzieć o tem wszy- 
stkiem Lawonowi, ale nie powiedziała. 
Lawon był chłop silny i ponury... I tak 
złuł się na żonę, że w gospodarstwie to 
i tamto nie porobione i że wódki nie- 
ma. Pytał o wszystko i łajał się, aż skó- 

    
ra cierpła. Lawonicha tyle miała z tej 
mężowskiej gościny, że spłakała się na 
łóżku z nosem wetkniętym w poduszki, 
za co, na odchodnem, Lawon dał jej pię- 
ścią w kark. 

Jedno było pewne. Karolonek zamy- 
ślał o czemś ważnem. Co chciał zrobić? 
w którą stronę uderzyć? Trudno było od- 
gadnąć. W każdym wypadku dlą К 
nie ulegało kwestji, że cokolwiek się sta- 
nie, przyczyni się to do oswobodzenia 
Mit'ki z więzienia. Byle udało się... byle 
tym leśnym ludziom nikt nie przeszko- 
dził... byle... 

Gdy piątek świąteczny nadszedł, a 
Rupejko wciąż siedział cicho, a żadne 
władze więcej do Zahoran nie zaglądaly, 
Ulina uspokoiła się znacznie. Powoli za- 
częło jej się zdawać, że śniła po pijane- 
mu, że pierwszego dnia Świąt nawet 
wcale nie widziała Rupejki. Postanowi- 
ła sama pojechać do miasta, zaprobować, 
może puszczą do Mit'ki, zawieźć jemu 
nowego gościńca. Ulka nie znała się na 
zawiłej procedurze śledztwa, nie wiedzia 
ła, że, do jego ukończenia, widzenie się 
jest wykluczone. Widziała we wszyst- 
kiem złą wolę władz i chęć dokuczenia 
biednemu narodowi, i wyobraziła, że je- 
śli weźmie na cierpliwość — to przemo- 
że okrucieństwo i zaciekłość urzędo- 
wych potworów. Stanie oto pod murem 
więziennym f będzie stała choć sobie i 

Drukarnia 

    

  

CENY: 

Balkon 25 gr. 
Parter 

od 54 gr. 
„PAN“   

Dziś imponująca premjera! Film, który przewyższa wszystko, widziane dotychczas o nie 
bywałej technice zdjęć, mistr. reżyse:ji i fenomen. grze ertystów 

„eskadra straceńców 
66 Richard Dix, Bob Armstrong, Joel 

Mc Crea, Mary Astor, Dorota Jordan 
Eryk von Stroheim. Kulisy filmu, im- 

trygi, miłość, zdrada etc. Efektowne ewol. lotnicze Nad progrm: Dodatki dźwięsowe. 

  

  „L dod. džw. 
Nasiępny program: Film tajemnic jogó 

oraz najnowszy 
Pat'a 

w "„CHANDU“ 

Tylko akla AC dni! Najnowsza komedja 2 VLASTĄ BURIAREŃ 

„. . Adjutant Jego Wysekaści 
CENY ZNIŻONE 

Dz. balkon 5 gr. Dz. parterjĄ gr. 

  

„ili 
Dziś! Najnowsze arcydzieło! 
Poraz pierwszy w Wilnie! KABIRJA x 

Bianka Alber 

w 10 akt. w rol. gł. 
siły męskiej 

tini 

w-g monumentalnego poematu miłosnego Gabriaia Danunzio 

Macistes : jasnowł, Venus 

Miljony kosztów realizacji. Niezrównany przepych wystawy. Krwawe orgje w świątyni Moloha 

  

Dziś! Przebój 

Ioliywoci 
Kabarety paryskie. Tańce. Spiewy 
W rol. gł. ulubieniec kobiet, bzhater 

filmu „Kongres tańczy 

špiewno-džwiekowy. 
ROCE PARYSKIE (Montparnasse) 

RIENRY GARAT..LL! re. 
Ceny na wszystkie seanse: Parter od 25 gr, do 50 gr. 

  

życie! Najbardziej „LUX 
Dziś podwójny program! 1) Film prawdziwy jak samo 

2) Wielki polski 100 proc. 
dźwiękowiec 

artystyczny film dźwiękowy p. t. ЕМА 
matycznego napięcia. W rol. gł. tragiczka Światowej sławy MARJA DESSLER. 

„UWIEDZIONA:* 

zwykłe 
(Niepotrzebna matka). Nie- 

sceny pełne dra- 

W rol. gł. MARJA MALICKA, 
ZBYSZKO SAWAN i inni. 

  

Światowid   
Radje wileńskie 
ŚRODA, dnia 14 czerwca 

7 00 — Czas, . 
12,05 — Audycja dlia! poborowych 

15.20*— Pnogr. idziien. 
15.25 — Giełda moln. 
15.35 — (Płyty: 

16.00 — Kioncenft 
17.00 — Pogad. aktualna 
17.15 — Płyty . 
18.15 — Odczyt 
18.35 — Wiad, bieżące 
18.40 — Przegląd litewski. 
18.55 — Klomicerti. 

Monolog humonystyezny. 
19.40 — Kiwatdr. liter, ‚ 
20.00 — Muzyka lekikia. 
20.50 — Dziennik wieczorny. 
21.00 — Skrzymikia molin. 

21.10 — Odczyjt 
21.25 — Konicert. 
22,25 — Wiiald. sport. 
22.35 — Kom. mieteor. 
22.40 — Muzytka. tlaneczna 

450 H. P. 
siły wodnej 
do wykorzystania 

mi. ПЁМЕ 
Zanim dacie oglo- 
szenie do pism miej- 

o 

Baczność: 
scowych wileńskich 

Sprawdzcie aiš too 
żądajcie koszto- 

rysów a bezwątpienia przekonacie się, iż 

ogłoszenia do SŁOWA oraz do 

wszystkich pism TANIO i bardzo 

wygodnie jest załatwić 

za pośrednictwem PINK ReklAMOWEJO 

S. GRABOWSKIEGO 
Garbarska 1, 

19.25 — 

  

   

    

biednym narodem obchodzą się... A może 

ktoś zobaczy, ulituje się... zastąpi się.. 

— I w mieście znajdzie się dość ludzi do- 

brych, nie wszystkoż panskie parobki. 

Z tą myślą i z węzełkiem dla Dymi- 

tra podeszła Ulka do więziennej bramy. 

Był koniec kwietnia, ale kwietniowe słoń 

ce w tym roku paliło upałem. Ulka była 

naczczo od rana, bo tak ją dusiło brze- 

mię, że nic zjeść nie mogła. Opuściła ją 

wszelka śmiałość przed tym murem Sza- 

rym i posępnym... Wsunęła się, jak zbi- 

ty pies do kancelarji, rwącym się gło- 

sem wyskamlała swoją prośbę, tuląc gło 

wę w ramiona wysłuchała szorstkiej od- 

mowy i wyszła, przeprowadzona współ- 

czującym wzrokiem szczęśliwców, któ- 

rych dopuszczono do widzenia. Tylko wę 

zełek z gościńcem wsunęła znajomemu 

strażnikowi, co już za pierwszym razem 

był dla niej litościwszy. Potem minęła 

skrzypiącą bramę i stanęła tuż przy iurt 

ce. Oparła się plecami o ten szary mur, 

Sama szara z kurzu i zmęczenia; żadne 

tu drzewo nie rosło, nie było ani skraw- 

ka cienia. Ulce chciało się pić, przesuwa- 

ła językiem po spiekłych wargach i wzdy 

chała ciężko. Przechodnie poczęli się na 

nią oglądać. Ten i ów przystanął; ten 

i ów rozpytał: co,i jak? Był nawet ta- 

ki, który zaklął soicha pod adresem 

władz, ale zaraz poszedł dalej, tylko obej 

Wydawnictwa „SŁOWO* 

ВО Т     

        

do wieczora. Niech ludzie widzą, jak z 

Dziś przepiękny film polski p. t. 

TAJEMNICA $TAREGO© RODU 
W rol. gł. znakomita gwiazda ekranu Jadwiga Smosąrska, Marja Gorczyńska, Jerzy Мааг, 
przezabawny „LOPEK* Kazimierz Krukowski i Wł. Walter. — Dla młodzieży dozwolone. 

  

( Hurtowa sprzedaż 

OMENI M. Deal 
Wilno, Jagiellońska 3, tel. 8-11 

Errrnnpsnonsspmmfį 

£ PEŃSJDAAT w ANDRZEJKORE V 
6 nad 

E 
i 

      

ŚWITEZIĄ 
WANDY KULWIEĆ FRYDRYCHSOWEJ 
otwarty będzie od 15 czerwca, — Pokoje 
słoneczne, wspólny salon i taras, bibljo- 
teka, pianiao, kuchnia wiejska, posiłek 
4 razy dziennie. Doskonała kąpiel, anto, 

5 Dojazd z Baranowicz lab Nawogródka 
E antobusem. Ceny 3.50, 4-— i 4.50 w za. 8 

leżności od pokoju, — Poczta Walówka 
8 koło Nowogródka, Audrzejkowo ų 

LAT 

Enorgiczay samodzielny akelzytor 
kontentujący się małemi zarobkami 
potrzebny zaraz Redakcja „Słowo* 

pod „Słówko. 

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach 

składach aptecznych znane 
ńredka ed odciaków 

й a 
\ 

  

  

   
  

Wydzierżawię ew. kupię folwark 
pod Wilsem (10 do 20 hektarów) z zsabudo- 
waniami. Warunek dogodna komunikacja. — 
Szczegółowe oferty z zapodaniem ceny skła- 
dać pod „Ogrodnik* na adres Biara Ogłoszeń 

KARLINA, Niemiecka 35       
"Letniska | 

EISS EEST" 
Lekarze 

ВРЕИСИНОНЕНТЯНЕЕТ: 

  

Dr.Ginsberg 
Choroby skėrne, wene- 

ryczne i moczopłciowe. 

Wileńska 3, od 8 — I 
i 4 — 8. Tel. 567. 

1 i 2 pok. do wynajęcia, 
Blizko Wilns, miejsco- 
wość prześliczna rzeka 
i las tuż koło domn — 
Pokoje słoneczne ślicz- 

"= ne z werandą i koachnią. 
Dowiedzieć się proszę 
w Administracji „Sło- 
wa* Zamkowa 2. 

  

  

DA MAJĄ SZEW 

Z powodu TEK 
wisi mieszkanie 4 LETNISKO 

pokojowe z wygodami pensjonat — poczta — 

odstąpię od zaraz. Wi: Daniuszew — Kiersnow 

wniskiego 6 c m.16 od Ska stacja Smorgonie. 
4 do 6 pp: Plaża, kajaki, tenis. 

    

      
rzał się za siebie parę razy. 

Ulka czuła, jak dziecko, znużone jej 

znużeniem, niespokojne, jej niepokojem, 

targa się w niej i rzuca, niby rybka na 

piasek wyciągnięta. Położyła dłoń na 

brzuchu, by je troszkę uciszyć, głaskała 

je delikatnie poprzez własne ciało. Niech- 

by dało spokój, bo już ciemno w oczach 

się robi i chyba zemdleć przyjdzie, je- 

żeli nikt nie pomoże.. 

Nadeszła obdarta baba z koszykiem 

pod bezbarwną chustką, zatrzymała się, 

pokiwała głową, obejrzała całą postać Ul- 

-ki, podeszła bliżej... wysłuchała żałosne- 

go opowiadania, że widzieć się z mężem 

nie dają, a zaparli — kto wie ich, dla- 

czego? 
Wysłuchała i długo / medytowała, 

wzdychając i Boga na świadka przyzy- 

wając, aż namyśliła się i poradziła, jak 

umiała. : 

— A nic tu  „milenka, nie wystoisz. 

Ot, zdrowie napróżno stracisz. Idź:ty le- 

piej do starosty. On człowiek — niczego 
sobie, jak kiedy to i ze wszystkiem do- 
bry. Patrzaj... może dozwoli widzennia: 

Ulisia oszołomiona, otworzyła szero- 
ko oczy i usta jeszcze szerzej. Do kogoż 
to ją posyłano? Do Starosty? Do samego 

największego potwora? | jeszcze baba 

mówiła, że on sobie człowiek niczego? 

Ha, musiała wiedzieć... tutejsza była... 

miejska.. Możeby naprawdę spróbować? 

wiedzieć 

Pokoje 
na letnisko w majątku 
Kisarewszczyzna po 3 
zł. z  całodziennem 
ntrzymaniem — poczta 
Głębokie, woj. Wileń- 
skie skrz. poczt, 34 — 
Crerniawska, 

(POKÓJ 
LETNISKO 

  

a lub dwa, z dużą weran 
dą, obok lasu, do wy- 

ul. Letnia 6 m. 1. Do- 

Młoda, 
inteligentna osoba pe- 
szukuje pracy do dzie- 
ci lub skromnego go- 
spodarstwa. Adres; Pc 
łocka 52 m. 4 
  

Maturzysta 
gimn. OO. Jezaitów -- 
poszukuje kondycji ma 
lato, bardzo dobre re- 
terencje Kasztanowa 3 
m. 11 od 9—11 i 6—8 

najęcia tanio. Zakret — — ZL 1 — — 

DOŚWIADCZONA 
się od godz. — wychowawczyni —. 

12 do 5 po pał. z dobrym akcentem pol 
**skim poszukuje posady,   

Posady 

  

Potrzebną 
gospodyni kucharka do 
dworu. Zgioszenia o- 
sobiste wtorek. Środa 
2—4 godz. Suwalska 5, 
Siestrzeńcewicz — pi. 
semne: Norwidpol p. 
Dokszyce, Węcławowi- 
CZUWB, 

MŻAŁAMAARANA BDO R: 

Poszukują 
PRACY 

SWWYYYTYWYYYYEYCYTY 

  

  

Pianistka, 
dobry pedzgcg. Prag- 
nęłaby udzielać lekcji 
muzyki lub też podjąć 
się innej pracy. Łaska- 
we zgłoszenia adreso- 
wźć proszę: Warszawa, 
Sienna 28 m. 22 К- 
miera Kałużyńska 

Nauczycielka 
z wieloletnią praktyką 
posładająca francuski i 
niemiecki praktycznie i 
teoretycznie wyjedzie 
na wieś na lato inb na 
stałe. — Adres w Re: 
dakcji „Słowa* 

Osoba 
inteligentna, w średcim 
wieku z długą praktyką 
(hodowla drobin i trzo- 
dy chlewnej) posznknje 
zajęcia w charakterze 
gospodyni. — Łaskawe 
zgłoszenia pod adre 
sem. Wilno, Wileńska 
15 m. 9. 

    

POPIERAJCIE 

L.0.P.P 
a 

  

przy dzieciach.  Posis- 
da świadectwa. Dąbre- 
wskiego 12 m. 3. 

Młoda osoba 
władająca biegle jęz. 
angielskim i francnsktw 
posznkuje posady ma 
lato. — Zgłoszenia do 
Administracji „Słowa” 
dla „Zet“, 

Były urzędnik 
pocztowy, pisze па та- 
szynie poszakuje pe- 
sady biurowej eksped- 
jenta lub innej. Oferty 
do Redskcji „Słowa, 
pod „Młody* 
  

Były podoficer 
zawodowy, ochotnik W. 
P., długoletnia prakty- 
ka biurowa w dzisie 
rachunkowo - kasowym, 
praktyka leśna i hand- 
łowa, posiada dobre 
świadectwa i referescje 
poszukuje jakiejkołwiek 
pracy — biurowej, leś- 
niczego, gajowego — 
ekspedjenta Inb innej 
pracy. W miejsca 
lub na wyjazd, Oferty 
do Red. „Słowa* pod 
„kasis 

Poszukuję 
jakiejkolwiek pracy. — 
Znam gospodarstwe 
wiejskie. Znam dobrze 
kuchuię, mogłabym się 
zająć domow em gospo- 
darstwem albo pilno- 
waniem mieszkania. Wy 
magania najskromniej- 
sze, Świadectwa i refe- 
rencje poważnych osób. 
Ul. Btkszta 11 m. 3:A 

Młody, uczciwy 
chłopiec 

(skończone 5 oddz. szk, 
powsz.) prosi e jskę- 
kolwiek pracę. — Adres 
Wiłkomierska X 117. 

— — 

Baba nie rozumiałą wahań Ulki. Po- 

wtórzyła dość natarczywie swoją radę i 

odeszła, nisko zgarbiona, stękając za każ- 

dym krokiem. 

Ulisia spojrzała jej wślad. Że tu nic 

nie wystoi — wiedziała coraz pewniej. 
Południe minęło, cienie wydłużyły się tro 
chę... musiała być jakaś druga, jeżeli nie 
później... Trzebaż wrócić do chaty przed 
nocą.. Więc chyba, naprawdę wziąć .i 

pójść do starosty? Że on dobry — w to 

Ulisia uwierzyć nie mogła.. Ale z pana- 

mi nigdy nie wiadomo... Bywa, że taki 

zezwoli... nie z dobrooi, a tak dlaczegoś... 

z chytrości... z dziwnego wyrachowania.. 

Co szkodzi zaprobować? W najgorszym 

razie riakrzyczy i precz popędzi... Cóż.. 
ona do tego przyzwyczajona... 

  

Po długim wszechstronnym namyśle, 

Ulisia ruszyła zadrzewioną ulicą, pod gó- 

rę, od więzienia ku rynkowi. Stąpała cięż 

ko, odpoczywała często, nim doszła do 
Starostwa i osunęła się na kamienną 

ławę pod Ścianą. 
Słońce zalewało biały, ośmnastowiecz 

ny dworek aż po kominy, rozświetliło go 

jaskrawo, że Iśnił, aż oczy bolały. Zda- 

wał się ożywiony i zbudzony tym bla- 
skiem, wyglądało, że rozglądał się po z2- 

śmieconym rynku żywemi oczami okien. 

D..C: N. 

K NK AS INN IDA ATP L ITIL сС са 

Redaktos w/2 Witold Tatarzyństć 
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