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Palestyna mogła pomieścić większą ilość ludności 

tylko jako kraj przemysłowy, miejski. Tradycje Tyru 

i jerozołimy predystynowały ją niejako na nowe cen- 

trum handlowo - przemysłowe Bliskiego Wschodu. Na- 

pływ kapitału dzięki kolonizacji żydowskiej umożlwiał, 

zdawało się, te plany. Ale Palestynie brakło niezbędne- 

go czynnika dla każdej rozbudowy przemysłu: brakło 

węgla. Plan gęstszego zaludnienia Palestyny „będący 

nakazem potrzeb narodowych, załamywał się tak o nie- 

możność jej uprzemysłowienia na szerszą skalę dzięki 

brakowi węgla, siły popędowej przyszłych fabryk. 

Pierwszem wielkiem przedsiębiorstwem przemysło - 

wem tego kraju bez węgla stała się Palestine Electric 

Corporation Ltd., przdsiębiorstwo obliczone na gene- 

ralnego dostawcę elektrycznego światła i elektrycznej 

siły popędowej. 

Geneza tej instytucji była bardzo prosta. I znowu 

jestto jedna z żywych legend, wplecionych w dzieje 

Palestyny. Można by ją nazwać Legendą Dobrego Ka- 

pitalizmu. Było to bardzo, bardzo niedawno... Było to 

tak: 

W jednym z wielkich zakładów przemysłowych re- 

syjskich młody inżynier Żyd, z rodziny którą porwał 

w swe nurty prąd rosyjskiego życia, zbliżył się do idei 

sjonistycznej. Dalej był inżynierem elektrotechnikiem 

rosyjskim, dalej studjował i powiększał swe teoretycz- 

ne, zawodowe plany. Dalej, jak tylu innym ambitnym 

młodym inżynierom śniły mu się cuda techniki, zame- 

rykanizowanie Rosji, Azji, świata. Bardzo wielkie pla- 

ny poparte żydowskim, handlowym zmysłem interesu. 

W te piany i kreślenia i wyliczenia uczone wszedł tym- 

czasem jeden czynnik, który odegrał rolę zwrotnicy: 

Przestawił o kąt rozwarty plany młodego inżyniera. 

Nowe ramię tego rozwartego kątu wyleciało gdzieś 

poza orbitę zielonych granic Rosji, zbiegło strzałą 

w dół po globusie, zatrzymało na małym kraju połu- 

dnia, gdzie trochę biednych utopistów spasało barany 

i marzyło o sadach i sianokosach. - 

Pierwsze lata powojenne zastają już inżyniera Pin- 

kusa Rutenberga w Palestynie. W Palestynie jest dużo 

chaluców osuszających bagna, dużo kolonistów sadzą- 

cych wino i pomarańcze. Niema ani jednego technika, 

inżyniera w iwielkim stylu, businessmana amerykań- 

skiego pokroju. Pinkus Rutenberg przybyły z Rosji 

jest takim. Zjechał całą dolinę Jordanu, przepatrzył 

wszystkie jego zakosy i załomy. Odbył długą i mozol- 

ną drogę wynalazcy po gabinetach żydowskich i an- 

gielskich dygnitarzy palestyńskich. Jeździł do Londy- 

nu idalej. Znowu przyjmował go usłużny sceptycyzm: 

i lekkie, maskowane podejrzenia... Rozkładał wszędzie 

wielkie, pokreślone plany, na których błękitne pasemko 

Jordanu. pocięte było kreskami jakichś nieistniejących 

zapór. Tłumaczył, jakby mówiąc o pogodzie i grzy- 

bobraniu, że trzeba koryto jednej rzeki odwrócić na 

cały okres budowy, potem koryto tej rzeki i jeszcze 

drugiej rzeki przelać w jedno wielkie jezioro, że do- 

piero to jezioro zamknie wielka tama, a spad wody 

poruszy cztery gigantyczne turbiny i oświetli cały bi- 

blijny kraj. I jakby nie dosyć było tego wszystkiego, 

mówił że kraj ten jest zupełnem odludziem, dzikiemi 

polami. A jakby jeszcze to nie wystarczyło, tłumaczył, 

że ta pierwsza tama i wogóle to, co dziś mówił — to 

sobie tylko początek, bo takich tam na dobrą sprawę 

trzeba będzie postawić z osiem. 

Pinkus Rutenberg mógłby napisać bardzo ciekawe 
pamiętniki, ale jedne z najciekawszych w nich rzeczy 
to byłyby niewątpliwie te wspomnienia z łażenia po 

ludziach, z szukania kapitałów. Kapitał magnaterji ży- 

dowskiej pchał się po 1918 roku lawiną do Niemiec, 

tej młodej, zdrowej, demokracji pracy i równości... 

Palestyna była w jego pozycjach budżetowych ru- 

bryką tego rodzaju, co rubryka „na ubogich gminy* 

co rubryka „fundacja bł. p. mego ojca", „stypendja dla 

synów robotników mego koncernu“. I szlus. — Inžy- 
nierowi proponującemu udział w Palestine Electric 

Corp. legitymowano się zeszłoroczną dotacją na Ke- 

ren Hajessod, na Uniwersytet Hebrajski, na ten i tam- 

"ten zakład dobroczynny w Palestynie. „My już jesteś- 

my patrjoci, ofiarni patrjoci panie Rutenberg*. A jak 

tam w Palestynie, nie bardzo biedujecie, co?" 

Z tych dziejów krążą w Palestynie legendy, które 
kazałyby wielu panom się zarumienić, a zmusiły naj- 

miechybniej jeszcze więcej panów do zapisania w pa- 

mięci, że mieli jedną znakomitą inwestycję do zrobie- 

nia — i nie zrobili jej. Ale przecież zebrał sę duży ka- 

ptał zakładowy: stanęła spółka Palestine Electric Cor- 

poration z kapitałem anglo-żydowskim 1,000.000 fun- 

tów. Keren Kajemet, Fundusz Narodowy Żydowski u- 

czestniczył tam pokaźną sumą 100.000. 

Budowa trwała kilka lat. Wielki „baraż*, tama, 

która stanęła w dzisiejszem Tel Or i spiętrzyła na kil- 

kanaście metrów wody ogromnego jeziora, wody ]o:- 

danu i Jarmuku jest już gotowa. Całe miasteczko da- 
chów i fabryk pokryło oszańcowany drutami kolczas- 

temi obszar koncesji. Jestto naprawdę obóz: wpuszcza 

się tu w pewne określone dni, — i nie wszędzie ani 
wszystkich. Zainteresowanym w tak pilnem strzeżeniu 
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wielkiego przemysłowego zakładu są nietylko jego wła- 

ściciele jest i — rząd. To co się tu pokazuje turystom 

to przedewszystkiem wielki wał betonowy tamy. — 

W dwóch miejscach zbiegają zeń pod potężną halę a- 

kumulatorów i silników dwie grube na parę metrów 

średnicy rury. Dwie turbiny wytwarzające prąd. Obok 

jest miejsce na dwie inne, jeszcze niezbudowane. Kie- 

dyś pracować one będą obok siebie, kolejno. Kiedyś, na 

dalszych załomach Jordanu, gdzie dziś rośnie niska ło- 

ża, staną następne tamy Palestine Electric Corporation. 

Ale już dziś to co istnieje, jest wiełkiem. Cały kraj 

zaopatruje się stąd w światło. Wielkie filjale Ruten- 

berga, przetwórnie prądu istnieja w Tyberjadzie, Tel 

Awiwie i Hajfie. Tama nad sztucznem jeziorem zdolna 

jest dawać do 40.000 CV. Zdolna jest oświetlić cały 
kraj. Ale oświetlić — to jeszcze bardzo mało. 

Bodaj większość kolonij posługuje się dotąd naitą. 

Wyrugowanie jej ostateczne, to nie jest jeszcze głów- 

nym celem Rutenberga. Ten cel rozzbudował się na o- 

gromną skalę. O tym głównym celu mówi Palestine E- 

łectrie Corporation bardzo mało, znają go tu jednak 

wszyscy. Ten cel, to jest: 

— Dostarczyć wszystkim warsztatom przemysło- 

wym Palestyny, tym co są i tym co powstają, taniej 

siły popędowej. Wszystkie fabryki i zakłady Palesty- 

ny —  zelektryfikować! 
Cel ten dziś już się realizuje. Wedle ostatnich sta- 

tystyk, z 1931 roku niestety, w samym tylko Tel Awi- 

wie było czynnych 1.400 motorów elektrycznych. 

W Hajfie było ich 650, w Tyberjadzie 20. Cyfry te mo- 

gły się tylko wzmóc, jak się wzmogła zamożność tych 

miast, ch ludność, ich przemysł. Cyfry te wzrosną 

jeszcze więcej. Taniość prądu i drogość węgła zmu- 

szają najmłodszy przemysł świata posługiwać się elek- 

trycznością jako siłą. 3 
Na dalszą przyszłość widzi Palestyna inny plan do 

przeprowadzenia, i innych po dziele Pinkusa Ruten- 

berga domaga się rzeczy. Ten plan brzmi utopijnie nie- 

mal. Kto Palestynę nową widział, ten wie, że płan ten 

jest realniejszy niż nasze najprostsze plany. Oto: 

— W chwili obecnej na kolonjach pomarańczowych 

pracuje kilkaset motorów parowych, które wypompo- 

wują z głębokich artezyjskich studni wodę i rozlewa- 

ią ją po pardesach. Pomarańcza potrzebuje wiele wo- 

ły. Pomarańcza daje dobre zbiory w Palestynie dlate- 

go, że nawadnianie pardess jest dostateczne. Rolnictwa 

zbożowe jest w Palestynie deficytowe, z tej przede- 

wszystkiem racji, że szwankuje nawadnianie terenów: 

szwankuje dłatego, że o ile dzięki wysokim cenom po- 

marańczy opłaca się nawadniać sady pomarańczowe, to 

o tyle wobec niskich cen na zboże (kwintal pszenicy 

waha się tam okoł» 28 naszych złotych), nie opłaca 

się oczywiście nawadniać pszenicznego zagonu. U źró 

dła niedostatku zbożowego Palestyny stoi dziś nie co 

innego, jak niemożność nawodnienia jej gruntów. Na 

tę niemożność były dwie możliwe rady: 

-— sztuczne podniesienie ceny zboża, dzięki czemu 

nawadnianie stałoby się opłacalne; | 

— obniżenie kosztów nawadniania. 

W Palestynie ludzie byli zbyt roztropni by chwycić 

się (0 ile był on wogóle wykonalny) pierwszego pla- 

nu. Drugi plan — to właśnie plan Rutenberga. To ta 

część, najdalsza, najpóźniejsza jego planu, która oli- 

cjalnie jeszcze nie jest niemal proklamowana: dla nas 

wyda się jeszcze szaleństwem plan nawadniania grun- 

tów pod pszenicę, nawadniania przy pomocy elektrycz- 

ności. W Palestynie nie jest to większą utopją, niż о- 

suszenie Emeku. Emek należy wykorzystać lepiej niż 

to miało miejsce dotąd. Zńaczna część gruntów Emeku 

wymaga stałego nawadniania. Rutenberg, Rutenberg! 

Ten krzyk — to. wołanie kraju kolektywów, woła- 

nie ludzi, którz (cc Widzieć dopełnienie swego dzie- 

ła. Rutenbergowska centrala w Tel Or, Pagórku Świa- 
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Memorjał Hugenberga i 
Największą sensacją na konierencji 

Londyńskiej stał się memorjai Hugen- 

berga, ministra rządu Hitlera, przedsta- 

wicieła stronnictwa niemiecko - narodo- 

wych w tym rządzie. W memorjale tym 

złożonym na komisji gospodarczej, Hu- 

genberg zażądał oddania kolonij Niem- 

com, a także terenów osiedleńczych na 
wschodzie. ' 

Litwinow uznał, że to żądanie Hugen- 

"berga skierowane jest przeciw Sowietom 

(tak też zdaje się było w istocie) i oś- 

wiadczył, iż ten memorjał wprowadza 

trochę wesołości do konierencji londyń- 
skiej. ' 

Prasa angielska i francuska również 

żywo zareagowała na ten memorjał, na- 

zywając Hugenberga fantastą, warjatem 

i nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 

  

cji londyńskiej 
odwołanie Hugenberga 
i starym osłem. 

Coprawda niemniej żywo zareagowa- 

li sami Niemcy. Delegacja niemiecka za- 

wiadomiła Mac Donalda, że nie bierze 

żadnej odpowiedzialnośći za memorjai 

Hugenberga, i że Hugenberg został od- 

wołany i dziś wieczorem odjedzie do Ber 

lina. 

Mąż zaufania Hitlera w delegacji nie- 

mieckiej, burmistrz m. Hamburga p. Frog- 
man wobec przedstawicieli prasy bardzo 

ostro rozprawił się z Hugenbergiem. O- 

świadczył, że Hugenberg naraził dełega- 

cję niemiecką na śmieszność i poderwał 

autorytet i jednolitość polityki niemiec- 

kiej, reprezentowanej przez Hitlera. 

Memorjał Hugenberga został 

delegację niemiecką wycofany. 

przez 

wyniki pierwszego tygodnia obrad 
LONDYN. PAT. — Reasumując rezultaty 

pierwszego tygodnia wszechświatowej konfereń 
cji ekonomicznej, należy stwierdzić z całą bez- 
stronnością, że konierencja ta, która zaczęła się 
w warunkach nie najpomyślniejszych, zdołała 
dokonać w pierwszym tygodniu daleko więcej, 
miż można się było spodziewać. Jeżeli chodzi O 
rezultaty samej konierencji, to w zakresie pro- 5 

- eeduralnym konferencja posunęła się w ciągu 
pierwszego tygodnia znacznie naprzód. 

Niezależnie od rezultatów proceduralnych 
samej konferencji, należy zanotować szereg po- 
sunięć rzeczowych. 

w pierwszy:n rzędzie załatwiono sprawę 
raty długu wojerzego, jaką Wielka Brytanja 
vinna byłe zapłacić 15 czerwca Ameryce. Na- 
stępnie wymienić wależy dojście do porozuniie- 
nia w rekowaniach, odbytych w ciągu bieżące- 
go tygodnia w Londynie, a dotyczących nie. 
mieckiego kowsorcjun: w sprawie diugów krót 
„Koterminowych Niemiec. Wreszcie niezrniernie 

PARYŻ. PAT. — Agencja Havasa donosi, 
że memorjał Hugenberga wywołał wśród uczest 
ników konierencji londyńskiej niezwykłe wra- 
żerie. W szczególności koła angielskie poruszo 
ne zostały żądaniem Berlina, dotyczącem zwro- 
tu kolonij airykańskich. 

„L* Intransigeant" podkreśla, że najwiei 
szą sensacją memorandum Hugenberga było 
danie Niemiec przyznania im prawa kołonizecj 
Sowietów. W kuluarach konferencji twierdzą 
kategorycznie, ż2 memorandum zostało zrea- 

    

ważne jest porozumienie, osiągnięte w trwają- 
cych r'crrał od tygodnia usilnyca rokowaniach 
pomiędzy rzeczoznawcami skarbowymi i dyrek- 
torami banków centralnych Angiji, Ameryki i 
Francjj w Spiawie zawarcia rozejmu monetar- 
nego, mającego na czas trwania konierencj: za- 
bezpieczyć przed zbyt silną fłuktuacją kursów 

wieikich walut śwsatowych. Porozumienie to, 
które najbardziej dotyczy dołara, zależy obec- 
mie całkowicie od prezyden:a Roosevelt: i ucze 
kuje jego satwieruzenia. Do rezulistów rzeczo- 
wych, uzyskanyci: w c.ąg": tego tygodnia, 7au- 
czyć również trzeba rozszerzenie rozejmu gos- 
podarczego, obowiązującego przed гогросле- 
ciem konierencji tylko 8 państw, stanowiących 
komitet przygotowawczy na 42 państwa, repre- 
zentujące 85 procent handlu całego świata. 

Reasumując wyniki rzeczowe, przyznać na- 
leży, że jak na rezultat pierwszego tygodnia 
kenierencji, jest to bardzo wiele. 

  

° ° cha memorjału Hugenberga 
gowire przez Hugenbe:ga prz: czynnej pomia 
cy dr. Schachta. 

„La Liberte“ pisze, że memorandum skiero- 
wane jest przedewszystkiem przeciwko Francji 
i dowodzi zaślepienia autorów tego projektu. 

„Figaro“ dodaje, że delegacja niemiecka 
szybko zorjentowała się w niekorzystnem wra- 
żeniu, jakie propozycja niemiecka wywarła na 
członkach konierencji ekonomicznej. Wystąpie- 
nie kługenberga jest pierwszym rezultatem ini- 
cjatywy Włoch. 

  

tosnnki anstrjacko-niemigckie 
TRZY MOWY ANTYNIEMIECKIE 
WIEDEŃ. PAT. — Trzej ministrowie 

gabinetu Doliussa wygłosili wczoraj ostre 
mowy, skierowane przeciwko Niemcom. 

Wicekancierz Winckier oświadczył m. 
in.: „Austrja pragnie żyć w przyjaźni z 
Niemcami, nie Ścierpi jednak mieszania 
się Niemiec do wewnętrznej polityki au- 

strjackiej“. : 

Minister obrony narodowej Vaugoin, 
nawiązując do twierdzenia narodowych 
socjalistów, że dynamitowe zamachy by- 
ły dziełem komunistów, postawił pytanie, 
dlaczego w takim razie narodowi socja- 
liści fabrykują bomby, jak to zostało u- 
rzędowo stwierdzone. — Austrja nie da 
się przerobić na modłę berlińską. Jesteś- 
my państwem suwerennem — mówił mi- 
nister — i pozostaniemy niem nazawsze. 
Austrją służy narodowi niemieckiemu le- 

piej, niż ci, którzy uprawiają terror. 
Podsekretarz stanu do spraw propa- 

gandy turystycznej podkreślił z nacis- 
kiem, że w całej Austrji panuje spokój i 
że władze są w możności zdusić w zarod- 
ku wszelkie próby wywołania zamieszek. 

EWENTUALNOŚĆ — NIEPRAWDO- 
PODOBNA. 

-« WIEDEŃ. PAT. — Londyński kores- 
pondent „Neues Wiener 1ageblatt'* do- 
nosi, że w ostatnich dniach zapytywano 
kilkakrotnie Dolfussa w Berlinie, czy 
wierzy w możliwość wtargnięcia do Au- 
strji nieodpowiedziainych partyzantów. 
Kanclerz odpowiedział na to pytanie, że 
ewentualność taka, aczkolwiek niepraw- 
dopodobna, byłaby sprawą nie Austrji, 
lecz ogólno - europejską. — Zapatrywa- 
nie to podzielają niemal wszyscy uczest- 
nicy konferencji londyńskiej. 

Dolfuss dyskontuje swą rolę polityczną 
PARYŻ. PAT. — „Le Matin*, pisząc 0 

wczorajszej wizycie kanclerza Dolfussa u mi- 
nistra Paul-Boncouia, podaje, że przedmiotem 

tła, jest na mapie Pale yny jakby ostatnią forpocztą fozmowy była sprawa pożyczki austrjackiej. — 

Emeku. Stoi — ja wskazując przyszłym kolonistom 

ich drogę — na gruntach leżących już za Jordanem. 

Z rutenbergowskiej centrali spodziewany jest dalszy 

etap postępu: rozbudowa stacji elektrycznej na tak 

wielką skalę, że umożliwi ona niebywałą wprost zniż- 

kę prądu, zniżkę dość wielką, by mogły z niej w spo- 

sób handlowo opłacalny korzystać i pardesy i iwresz- 

cie zwykłe role Emeku. 

A wtedy... 
+ ое 

Zapytywałem się w Palestynie wielu i różnych lu- 

dzi, kto tu jest człowiekiem najpopularniejszym. Odpo- 

wiedzi były bardzo rozmaite. Nazwisko Pinkusa Ru- 

tenberga powtarzało się tam jednak bardzo często. 

Rzecz szczególna, powtarzało się ono najczęściej... 

w Emeku. W kolektywnym, czerwonym Emeku. Dla lu- 

dzi Tel Awiwu Rutenberg — to był ktoś chyba taki 

jak Poznański dla Łodzian: wielki przemysłowiec, du- 

ża głowa do interesów i basta. W Emeku ten sam 

człowiek wyrastał na kontynuatora dziela chaluców, 

na człowieka, który sam za siebie dokonywa ogromne- 

go dzieła. Rutenberg był wodzem, był symbolem. Naj- 

(Dałszy ciąg na stronie 2-giej). 

Kwestja ta była już poruszona w Londynie w 
_rozmowaci: ministra Bonneta z kanclerzem. 

Na ten sam temat pisze „Le Journal“, że 
kanclerz Doliuss zadowolony jest bardzo z ży- 

  

czliwości i zrozumienia, z įakiemi spotkał się 
ze sirony swych rozmówców, którzy zapewnili 
go, iż tormalnosci, związane z pożyczką, będą 
w Szyłrkimi czasie załatwione. W sprawie tej mi 
nister Paul-Bonccut zioży w przyszłym tygo- 
dmu vrzed komisją spraw zagranicznych donio- 
słe oświadczenie. 

L. Trocki kontrrewelucjonistą 
MOSKWA. PAT. — Berliński dziennik 

„Vossische Zeitung” z dnia 8 bm. i szereg in- 
nych pism podały, że rząd ZSRR zezwolił Troc- 
kiemu na powrót do Rosji, przyczem „Wossi- 
sche Ztg.* powołuje się na oświadczenie Troc- 
kiego, złożone wobec przedstawicieli prasy tu- 

reckiej. W związku z tem agencja TASS upo- 

ważniona została do zakomunikowania, że to 
oświadczenie Trockiego nie odpowiada rzeczy- 

wistości i podyktowane zostało oczywiście ży- 
czeniem awanturnika, mającem na celu wpre- 

wadzenie czytelników w błąd. Trocki został 

wydałony z Rosji dawno już jako kontrrewolu- 
cjonista. S 

Plotki o zmianie uposażeń urzędniczych 
WARSZAWA. (tel. wł). Jedno z pism 

opozycyjnych w Warszawie zamieściło 
sensacyjną plotkę o mającej rzekomo uka- 
zać się w majbliższej przyszłości ustawie 
w drodze (Dekretu (Pana Prezydenta Rze- 
ezypospolitej o uposażeniach urzędniczych 

Ustrjwa ta rzekomo zmienia radykali 
sposób obliczania pensji! funkejonarjuszom 
państwowym i ma wchodzić w życie już z 
dniem 1 lipca r. B. 

Wiadomość ita w kołach miarodajnych 

  

wzbudziła ździwiemie. Wprowadzenie bo- 
wiem z dniem pierwszego lipca r. b, mo- 

wego sposobu obliczania pensji urzędni- 
czych jest niemożliwe, chociażby ze wizgłę- 
dów technicznych, gdyż w eiągu dwuch 
niespełma tygodni 
zmian jest niewykonalne. (Plotki te pow- 

stały ząpewine w związku z lieznemi pro- 
jekitami, z któremi ma do czynienia mi- 
nistenstwio Skarbu. Sfery miarodajne za- 
pewniają, że żaden ztych projektów nie 

   

  

dokonanie podobnych | 

gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc „drożej, 
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co do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie n-ru dowodowego 20 gr. 

  

ZNÓW IDZIEMY PRZED 
LIGĘ NARODÓW 

GDAŃSK. PAT. — 16 bm. komisarz 
generalny Rzeczypospolitej w Gdańsku 

wniósł do wysokiego komisarza Ligi Na- 

rodów wniosek z art. 39 konwencji pa- 

ryskiej w sprawie prowadzenia przez 

Polskę spraw zagranicznych w. m. Gdań- 

ska. We wniosku tym rząd polski doma- 

ga się stwierdzenia w drodze decyzji wy- 

sokiego komisarza, że wolne miasto 20- 

bowiązane jest wstrzymywać się od ne- 

gocjacyj z państwami obcemi i zaniechać 

załatwiania swych spraw zagranicznych 

bez pośrednictwa Polski. 
Cytując szereg wypadków z przesz- 

łości, rząd polski domaga się stwierdze- 
nia, że w tych wypadkach wolne miasto 

Gdańsk uchybiło swym zobowiązaniom i 

że na ptzyszłość powinno ich przestrze- 

. gać. 

PRZYPISEK REDAKCJI. Trzeba 
przyznać, że w rozzuchwaleniu Gdańszczan 

w niezważaniu na stan prawy, według 

którego reprezentacja dyplomatyczna i 

konsularna wolnego miasta należy do Pol- 

ski — jest także trochę naszej winy. Gdań- 

szczanie jeśdzili sobie do Moskwy, byli tam 
przyjmowani jako państwo całkiem nieza- 

leżne, a rząd polski przypatrywał się te- 

mu obojętnie. : 

W zwracanių się do Komisarza L, Nar. u- 

patrujemy naszą dyplomatyczną . porażkę. 

Brzmią nam jeszcze w uszach słowa min. ° 

Becka, że po zawarciu paktu czterech rząd 

polski zachowuje sobie wolną rękę co do 

dalszego stosunku do Ligi Narodów. Po 

takiem oświadczeniu zwracanie się da 

przedstawiciela L. N. ze skargami jest nie- 

eręczne. Podkreśla te. jakby, że w sprawie 
gdańskiej bez Ligi Narodów mie umiemy 
sobie dać rady, a więc. osłabia tą. groźbę 
mim, Becka, że gotowi jesteśmy wysta- 

pić z Ligi Narodów. CAT. 

TELEGRAMY 
GDZIE JEST GEN. SCHLEICHER? 

PARYŻ. PAT. „Le Matin'* w depeszy 
z Zurychu stwierdza, iż gen. Schleicher 
przebywa obecnie w Szwajcarji pod 
zmienionem mazwiskiem. Miejsce pobytu 
generała jest ukrywane nawet przed naj- 
bliższymi przyjaciółmi! 

DALADIER — MUSSOLINI — HITLER. 

PARYŻ. PAT, „L'Oeuvre* podaje że 
ua wczorajszem posiedzeniu rady mini- 
strów  ponuszono pogłoski ma temat e- 
wentnalnego spotkania premjera Daladier 
z Mussolinim i Hitlerem. W sprawie tej— 
oświadcza dziennik — nie zapadła żadna 
decyzja. Wiadomo jednak, że ambasador 
włoski w Londynie uczynił pierwszy krok. 
Wymienił on nawet, jako miejsce spotka- 
nią, kilka miast w Sawajearji į w półno- 
enych [Wlłoszech. Spotkanie to miałoby 
nastąpić w pierwszej połowie lipca. 

NOWY REKORD ŚWIATOWY SZTA- 
FETY PAŃ. > 

WIEDEŃ PAT. Na międzykiubowych 
zawodach lekkoatletycznych pań w Wied- 
miła ustanowiony został nowy wekord świa 
towy w sztafecie 100 х 100% 200 х 800 mir. 
przez drużynę W. IA. F. w czasie 3 min. 25 
sek, 

WARMIŃSKI PRZEGRAŁ. 

POZNAŃ. PAT. W meczu (tenisowym 
Warmiński rał niespodziewanie do 
Austrjaka Mataxy, 2:6, 3:6, 0:6. [Przed pa- 
roma dniami Warmiński łatwo pokonał 
Tarłowskiego, który, z kolei zwyciężył 
Metaxę. 
KAJAKOWA SZTAFETA HARCERSKA 

W GDYNI 
GDYNIA. PAT. Dziś, w miedzielę o 

godz. 12 w: południe odbędzie się mw Gdy- 
ni uroczystość wręczenia węgla, przy- 
wiezionego przez harcerską satafete ka- 
jalkową we Śląska. Węgiel wręczony zo- 
stanie admirałowi Unrugowi, dowódcy na- 
szej floty, wojennej. [W uroczystości wezmie 
udział przewodniczący Z. H. P. włojewoda 

DOLAR W WARSZAWIE. 

WARSZAWA. (PAT. Banik Polski placi 
za dolary 7,38, za przekazy: i czeki 7,35. Na 
rynku prywatnym dolary 7,38 — 7,40, do- 
lary złote 9,12 i pół, ruble 4,85 — 4,88. 

Kto wygrał? 
WARSZAWA. PAT. W! 3«im dniu 

ciągnienia II klasy 27 Polskiej Państwo- 
wej Loterji Klasowej główniejsze wygrane 
padły ma: numery: 

50.000 zł. — Nr. 144.482, 
*20.000 zł, — 56.395. 
15.000 zł, — 40.337 
10.000 zł. — 127,277, 
5.000 zł. — 109.677, 123,650. 
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może wejść w życie, gdyż zagadnienie 
zmiany uposażeń unzędniczych nie zo- 
stało rozstrzygnięte,  



AS P a ASY a 

SZKL. 
(Początek na stronie 1-Szej) 

  

wyraźniej symbolem. W ogromnej mierze 
interes Palestine Electric Corp. i Palestyny stanowią 
jedno. Być może, że wiele przyczynił się do tego iaki 
niezaprzeczonej ideowości tego człowieka, jego troska 
o byt robotników, jego akcja filantropijna i osobista 

tak właśnie było. 
stwierdzając to, że historja Pinkusa Rutenberga zrobi 

skromność życia. Niemniej 

wrażenie jakiejś transkrypcji na inny tylko 

Persanes“ Monteskjusza, że moja Palestyna zacznie się 

ludziom wydawać jakąś Atlantydą, krajem nierealnym, 
z którego autor chciał wykoncypować jakiś raj świętej 
zgody robotnika z kapitalistą, coś w rodzaju znanego 

ckliwego filmu ,„Metropolis*. A jednak — tak jest. San: 

nie wiem, czy mam się z tego cieszyć, czy smucić. No-- 
tuję. 

I nie jest to rzeczą tak znowu „utopijną*. Ruten: 

KOLEKTYW W PEŁNI ROZWOJU. 

  

Na pierwszym planie kibuc Tel Josef: dwa wielkie bloki na 
prawo są domami dla dzieci. W kilkunastu małych mieszkają 

dorośli. — W dali góry Gilboa. 
Fot. ze zbiorów Keren Kayemethu. 

berg nietylko uratował wiele nędzarskich kurn jak Ge- 

szer i wielu nędzarzy. — Jest w Polsce śliczna legenda 

o dobrej królowej Kindze, która z ojczystych Węgier 

przeniosła cudem Polsce żupy solne Wieliczki. — Ru- 

tenberg swej odnalezłonej ojczyźnie nie przeniósł żad- 

nej z bogatych sztolni rosyjskich. Ale zamiast czarne= 

go, dał im to, co się potocznie wśród techników okre- 

Ogromnie obcy sobie są ciemni 
kmiecie z grodziszcz gdzie Bochnia i sterani chaluce 

z Emeku. — Dystans między średniowieczną królowa 

z dynastji, która prócz niej dała Bogu jedenastu świę- 

tych, a między żydowskim inżynierem z Rosji Pinku- 

sem Rutenbergiem jest ogromny, jest przepastny. A je- 

śla „biały węgiel*. 

dnak zdaje mł się, że jest na świecie siła, 

przepaścią rozpina przeciw wszystkiemu 

czący łuk: — błogosławieństwo dobrego 

W Tel Or, Pagórku Światła, jak nazwał Rutenberg 

„Przedwiośnie”, 

Szklane domy, 

o których marzy Baryka, który do Polski wejść nie 

mógł, bajał gdzieś w Rosji synowi, Szklane domy, któ- 

rych Czaruś Baryka w nowej Polsce się nie dopytał... 

Polski inżynier przybywający z za morza, wykorzy- 

stujący siłę prądu morskiego dla zbudowania wielkiej 

centrali przemysłowej... Szklane domy z wielkich, nie- 

przeźroczystych płyt rozstawiane w miejsce kurnych 

swą centralę, wspomniałem na 

Szklane domy Stetana Żeromskiego, 

i brudnych chat... Cały kraj ogrzewany, 

świetlany... Plan techniczny, sięgający wy 

Nie wiem czy Czytelnicy moi dostrzegą w panu 'in- 

dzięki temu skiego kraju. 

Czuję, 

ton „Lettres 

To brzmi 

Rtóra nad tą 

jakiś jedno- 

czynu. 

cały kraj о- 

żyn legendy.   

SŁOWO 

NE DOMY NIE SĄ MITEM 
żynierze Rutenbergu owego inżyniera Baryki żydow- 

Ale analogje są widoczne. Tel Or w po- 

równaniu z tem, co ma być, to jest jeszcze mniej niż 

ćwierć drogi. 

„Przedwiošnie“ jest u nas powszechnie uważane za 

dzieło rewolucyjne, Żeromski za rewolucyjnego 'wiesz- 

cza. W Tel Or wydało mi się to naraz strasznie dziw- 

ne: przecież ideał Żeromskiego — to taki inżynier Ba- 

ryka, budujący Szklane domy, genjalna jednostka, a nie 

genjalny tłum, to postęp oparty na sobie samym, na 

wiedzy, bardziej niż na jaczejce. Złoty sen przyszłej 

Polski Żeromskiego, cały żal jego, że niema takiej Pol- 

ski, bo niema takiego człowieka, zwarł się wokoło jed- 

nej jedynej postaci inżyniera Baryki. Wielkiego wyna- 

lazcy, wielkiego patrjoty i — wielkiego businessmana. 

dziwnie: 

„Przedwiośnia', zobaczny, sprawdźmy. Żeromski mó- 

Tylko że Tel Or to ćwierć drogi już jest. 

businessmana? Zajrzyjmy do 

KOLEKTYW NA POCZĄTKU. 

  

W kilku namiotach i źle skleconych szałasach mieści się zało- 
żony przed paroma miesiącami*kibuc Hacjanim Hacair („Męoda 
kompanja*) pod Kfar Saba w regionie pomarańczowym. Au- 

tor niniejszego reportażu pracował z nimi. 
Fot. K. Pruszyński. 

wi: ponieważ nie było w Polsce nowej tego człowieka, 

któryby pobudował Szklane domy, ponieważ byli tylko 

mętni ideolodzy typu 

wiałym frazesem radykalizmu 

przeto musiała przyjść chwila 

młode pukolt 

prezydencki Belweder. Ponieważ było dużo wszelakich 

Gaszyńców, — żadnego inżyniera Baryki, żadnego in- 

żyniera Rutenberga. 

Te glossy do „Przedwiośnia* wyskakują z szyn pa- 

lestyńskiego reportażu. Te glossy odchodzą od nich 

daleko, bardzo daleko... O, nie chodzi mi o adwokac- 

kie wykręcenie z wielkiego pisarza — obrońcę kapi- 

talizmu. Gdyby snu o iażynierze-wielkim przemysłow- 

cu, budowniczym lepszej doli mas nie rozproszyła dzie- 

sięć lat temu gnuśna indolencja sejmowych Gaszyń- 

ców, toby ją dziś rwał na oczach całej Polski każdy 1a 

kolejach, na ntiejscach publicznych napis o cukrze, któ- 

ry krzepi. — Ale nie zmienia to w niczem faktu, że 

w oczach Żeromskiego Szklane domy i ich budowniczy 

jeśli nawet były utopją, to niemniej były ideałem, pod- 

czas gdy zryw młodego pokolenia na broniony żołnie- 

rzami w orzełkach Belweder, jeśli nawet był koniecz- 

nością, to był koniecznością smutną, tragiczną, to byt 

nieszczęściem. Mit szklanych domów... Tel Or, inży- 

nier Rutenberg, nie jest mitem. — 

— Szklane domy nie są mitem. — 

poczciwego Gaszyńca z spło- 

w miejsce programu, 

gdy Czaruś Baryka, 

nie, riszy w pierwszym szeregu ulicy na 

Ksawery Pruszyński. 

Parlamentarzyści jugosłowiańscy w Warszawie 
EJEK 

DAJE PRZY 
BRONZOWY KOLOB    

   

     
KREM : 
PROMIENNY 
NIEZBĘDNY DLA /DORTOWCÓW 

     
WANDA DOBACZEWSKA 

  

* jaki i bawiących w Warszawie 

  

WARSZAWA. PAIT.. W] sobotę o godz. 
14-tej odbyło się w hotelu Furopejskim 
mą cześć uczestników: wycieczki parlamin- 
tanzystów  jugostowiaūskich z (prezesem 
Skupczyny dr, Kumanudi ną czele śniada- 
nie, wydane przez gnupę parlamentarną — 
polsko - jugosłowiańską. (W. śniadaniu 
wzięli udział przedstawiciele Sejmu į Se- 
matu, Ligi Stowanzyszeń Polsko - Jugo- 
słowi: ńskich, Komitetu Polskiego — Рого- 
zumienia Prasowego Polsko - Jugosło- 
mtiańskiego i! inmi, 

Po południu Pan Prezydent Rzeczypo- 
spolitej przyjął ma Zamku zarówno u- 
czestnikówi wycieczki jugosłowiańskiej, 

ezlloników: 
komitetu porozumienia prasowego — рой- 
sko - rumuńskiego, poczem podejmował 
ich herbatą na tarasie zamkowym. Pod- 
czas audjencji obecny był prezes Rady 

44) 

Zwycięstwo Józefa Żałądzia 
Duże, sine muchy brzęczały nad 

źdźbłami słomy, nad resztkami końskie- 
go nawozu.. Gdzieś, niedaleko gdakała 
kura: powtarzała coś w kółko, uparcie i 
natrętnie, coraz mamiętniej wybuchając 
na końcu. Dwu małych obdartych żyd- 
ków czubiło się nad rynsztokiem o kawa 
łek sznurka. Skądś, z boku wyszedł Ce- 
giełkiewicz, przystanął pod ogrodowym 
murem i obcierał spocone czoło. 

Ulisia wodziła oczyma po koślawym 
bruku miasteczka i myślała sennie, nie- 
wyraźnie o tem, z jakiemi słowami przy 
stąpi do starosty. 

Cegiełkiewicz dreptał nerwowo pod 
swoim murem, palił papierosa i także 
mmyślał o tem samem. 

Cegiełkiewicz powinien był właściwie 
wejść do białego, rozżarzonego w słońcu 
dworku, minąć schody, przedpokój i . za- 
pukač do gabinetu starosty. Ale nie mógł 
się na to zdobyć, czekał szczęśliwego 
przypadku.. Ulisia powinna była także 
wejść na schody i w przedpokoju zamel 
dować się u woźnego. Ale bała się, cz2- 
kała wyjścia starosty... zdarzonej sposob 
ności.. Obojgu czas dłużył się nieznośnie. 

Cegiełkiewicz ostatniemi czasy popro 

stu bał się starosty. Czuł sam doskonale, 
że w sprawie Korolonka nie stanął na 
wysokości zadania, ale starosta dawał 
mu to odczuć stanowczo za szorstko i 
za bezlitośnie, On przecie robił co mógł, 
jak to się mówi, wyłaził ze skóry... Czyż 
jego było winą, że aresztowany Pawluk 
milczał, jak drewno, a zestrachane oby- 
watelstwo opowiadało jakieś cudaczne 
bajki o bandzie, kryjącej się pod wodzą 
zbiegłego Korolonka w Krystynopolskicn 
lasach? W głębi duszy Cegiełkiewicz nie- 
bardzo w to wićrzył.. Skłonny był raczej 
przypuszczać, że Korolonek oddawna za- 
granicą, a jego groźne widmo pokutuje 
w imaginacji t. zw. opinii publicznej Dla 
uspokojenia sumienia i wbrew perswa- 
zjom miejscowych funkcjonarjuszy, uparł 
się „przetrząść* las, pojechał Sam na 
miejsce i cofnął się bezradny przed je- 
go ogromem. Chował on tam może gdzieś 
w swoich nieprzebytych gęszczarach nie- 
jedną tajemnicę — ale „przetrząść* go 
systeniatycznie? — Urządzono obławę tu 
i ówdzie... bez rezultatu. Ludność miej 
scowa wskazówek dawać nie chciała, a 
policja dzięki staraniom samegoż Cegieł 
kiewicza, składała się przeważnie z eie- 

   

  

Ministrów _ Jędnzejewiez, poseł jugosło- 
wiański Mauzarevie , poseł rumuński Ca- 
dere, marszałek Sejmu Świtalski i śnni. 

Z Zamku jgoście jugosłowiańscy udali 

się do hotelu (Polomja, gdzie byli podejmo- 

wiami lampką wima przez Ligę Stowa- 
rzyszeń Polsko - Jugosłowiańskich. 

Wieczorem posel! jugosłowiański 

zarevie podejmował  parlamentarzystów 
jugosłowiańskich «raz — parllameniarzys- 

tów polskich obiadem, na którym obecni 
byli m. im, premjer Jędnzejewicz, marsz. 
Świtalski, wicemarszałek Senetu Bogue- 
Iki, "wicemarszałek Sejmu Makowski jako 
prezes Gutupy (Paml. Polsko Jugosłowiań- 
sikiej, prezes BBWR Sławek, i t. d, 

Po obiedzie odbył się waut, który w 
miłym mastroju pnzeciągnął się do północy 

POPIERAJCIE L.0.P.P.! 

mentów napływowych, z rojstami i trzę 
sawami nie obznajmionych.. Cegiełkie- 
wicz nie lubił miejscowej ludności, jej 
dzikości i nędzy, jej cudacznej, niezro- 
zuimiałej gwary.. Działała mu zawsze na 
nerwy, a teraz nie był w stanie patrzeć 
spokojnie chociażby na tę babę, co sie- 
działa o dwa kroki, na ławce, chilipała 
Bóg wie czego i tak obrzydliwie pocią- 
gała nosem. Kazać jej wstać i pójść 
precz, czy co u djabła? Już z miejsca ru- 
szał, ale nie zdążył. Przyśpieszone kroki 
zaklekotały na schodach, stuknęły drzwi 
i przepuściły usłużnie starostę z Wołło- 
wiczem. Obaj panowie rozmawiali ze so 
bą bardzo żywo i Ulisia, chociaż wsta 
ła natychmiast, nie ośmieliła się im prze- 
szkodzić. Stanęli przed gankiem i roz- 
mawiali ciągle, a ona słyszała każde sło- 
wo: 

— Więc trzymam za słowo pana sta- 
rostę i czekam napewno, — mówił Woł- 
łowicz. — We wtorek na kolację i noc- 
leg... Niedużo osób zapraszam.. tak tyl- 
ko, na skromnego brydżyka... Będziemy 
w swojem kółku. 

Starosta ścisnął rękę. Wołłowicza. 
— Dziękuję. Z prawdziwą radością. 

Zawsze odpoczywam w atmosferze są- 
siedzkiej... zawsze mi się wówczas zdaje, 
że siedzę sobie, bez trosk urzędowych, 
na mojej Mitrowszczyźnie.. 

Wołłowicz uśmiechnął się serdecznie. 
1 

La- 

  

  

"na r. 1933), jest to cyfra 

szą sympatją, niż ich współwyznawcy z Al- 

  

Doskeła „Oriensu” 
List do Redakcji 

Szanowny Panie Redaktorze- 

Z notatek połemicznych w „Siowie“ z przy 
jemnością konstatuję, że wydawany przezemnie 
„Oriens”, jest pilnie czytany i ścisłość jego in- 
formacyj jest kontrolowana, co może tylko na 
dobre wyjść zarówno pismu, jak i jego reda- 
ktorowi. Ale z okazji ostatnich „sprostowań'* 
proszę uprzejmie o podanie w „Słowie* nastę- 
pujących moich wyjaśnień. 

1. Co do liczby podpisów pod „Plebiscy- 
tem stonimskim“. „Oriens“ wydrukowai 2800 
i p. Wik slusznie može pozostač „niewiernym 
Tomaszem“ co do teį liczby. Ten, kto nadesłał 
do redakcji „Oriensu* tekst oświadczenia mie- 
szkańców Słonima i podpisy, zapewne nie li- 
czywszy ich Ściśle, określił „na oko* ich cyfrę 
na „około 1800". Taką też cyfrę, podała re- 
dakcja „Oriensu* w rękopisie swego artykułu. 
Dzięki chochlikowi drukarskiemu, niezawinione- 
mu przez redaktora, który wtedy był chory na 
oczy i wyręczał się kim innym, cyfra ta zo- 
stala zamieniona na 2800. Obecnie obliczyłiśmy 
dokładnie podpisy: jest ich 1295. Co do ich wa- 
gi, to podtrzymujemy nasze twierdzenie, że 
reprezentują one prawdziwą opinję społeczeń- 
stwa polsko-katolickiego m. Słonima i jego 9- 
kolic. Jak na parafję, liczącą 4411 dusz „wraz 
z niemowletami“ („Elenchus“ djec. wileńskiej 

stanowczo duża, 
zwłaszcza, jeśli się zważy, że podpisy były 
zbierane nie we wszystkich wsiach, że nie pod- 
pisywały dzieci, a nawet młodzież szkolna (chy 
ba wyjątkowo), że nareszcie w podanej przez 
„Elenchus* liczbie parafjan są i ludzie wrogo 
lub obojętnie dla religii usposobieni, których 
zatem opinja w rzeczach kościelnych ważyć 
nie może. 

2. Prostowałem wileńskie nekrologi ś.p. O. 
Piątkiewicza, podając, że był on współpracow- 
nikiem „Przeglądu Powszechnego, nie zaś 
„Przeglądu Lwowskiego* jak w Wilnie pisano. 
To daje panu W. Ch. asumpt do żartów na te- 
mat mojej pamięci i odesłania mnie do „Histo- 
rji Jezuitów* Załęskiego i „Encyklopedji Ko- 
ścielnej”. Otóż w tym razie ja mam słuszność, 
a nie pan Ch., ani ks. Załęski, aniEncyklope- 
dja. Księdzu Załęskiemu przytrafił się w da- 
nym wypadku lapsus calami, który Encyklope- 
dja bezkrytycznie powtórzyła. „Przegląd Lwow 
ski” przestał wychodzić w roku 1883 i właśnie 
po jego zawieszeniu i na jego miejsce, nieja- 
ko został założony „Przegląd Powszechny” w 
roku 1884. W tym tylko miesięczniku ś.p. O. 
Piątkiewicz drukował swoje prace. Liczby to- 
mów, stronic, etc. podane przez ks. Załęskie- 
go, są to liczby „Przeglądu Powszechnego”, 
co łatwo stwierdzić w każdej  bibljotece. Od 
publicysty katolickiego, jakim jest p. Ch., mo- 
żnaby żądać niejakiej znajomości historji cza- 
sopiśmiennictwa katolickiego w Polsce i umie- 
jętności dostrzeżenia cudzych błędów. Zresztą 
sam ks. Załęski w cytowanym tomie str. 981, 
982 pisze o stosunku następstwa między dwo- 
ma „Przeglądami*. Zatem nie zawsze bezpiecz- 
nie, panie Ch., tak pochopnie lekceważyć cu- 
dzą pamięć, a zbytnio ufać „drukowanym źró- 
R. i 

czę wyrazy należnego poważania 
a: Ks. J. Urban T. J. 

Wyjaśnienie do wyjaśnienia 
Replikę swoją ks, Jan Urban T. J. 20- 

czyna od wyrażenia zadowolenia z powodu 
tego, że „Oriens“ jest przez nas pilnie czy- 
tywany. Czy mogło być inaczej, jeżeli nie- 
mal wszystkie artykuły w dotychczasowych 
trzech zeszytach nowego czasopisma OO. 
Jezuitów są poświęcone polemice z nami?.. 
Qała przyjemność po naszej stronie: wzbo- 

gaciliśmy „Ortens* pokaśrią ilością tema: 
tów, — nie odmawiamy i na przyszłość 
swej pośredniej współpracy. Ze swej stro- 
ny lojabnie stwierdzamy, że i artykuły „Ori 
ensu', zawierające nieraz sensacyjnątreść, 
chętnie są przez nas wyzyskiwane w celu 
ich spopularyzowania, 

Słowem zadowolenie obustronne. 
Co do obecnego wyjaśnienia Ks. J. Ur- 

bama, jest ono, jak wszystko, co wychodzi 

e pod pióra tego wybitnego pisarza, — bar- 
dzo ciekawe. 

Z pierwszej części tego wyjaśnienia 
szczególnie będzie się cieszył nasz korek- 
tor, na którego tak często narzekamy. Je- 
żeli w dwumiesięczniku są takie błędy: 
to cóż mówić o czasopismach, drukujących 
się z większym pośpiechem?.., 

A więc zecer dodał jeden tysiąc, korek- 
tor przegapił błąd, redaktor obliczał gło- 
sy „na oko*, — w rezultacie zaś została u- 
stalonu cyfra: 1295. Ale... każdy „niewier- 
ny Tomasz“ i z tej cyfry nie będzie miał 
wielkiej pociechy. Nie mówiąc już o tem, 
że „chyba wyjątki”, dotyczące zbieramia 
podpisów wśród dzieci (w tajemnicy przed 
wychowawcami!) mie były tak znowu rzad 
kiem zdarzeniem, ale i to należy wziąć 
pod uwagę, iż „plebiscyt* słonimski był 
jak gdyby uzupełnieniem plebiscytu alber- 
tyńskiego. W aAlbertynie, jak wiemy z 
„OrierBu', uznanie dla pracy wschodnich 
Ojców Jezuitów wyrazili nietylko chrześci- 
jamie wszystkiech wyznań (a więc i prawo- 
sławni i protestanci), ale nawet żydzi, któ- 
rych udział w plebiscycie" - szczególnie 
weruszył hs, Urbana. Nie wiemy, jaki 
procent żydów głosował obecnie, ale nie 
mamy powodu do przypuszeczenia, iż żydzi 
słonimscy obdarzają OO. Jezuitów mmiej- 

  

— Tak — tak, panie Jerzy“ yi 
my swoje troski, a jednak nigdzie” tak 
się nie odpoczywa, jak na w. tom 

— Więc do wtorku... Zal, że nie U- 
słyszę od pana o dzisiejszem pi zeniu 
zarządu Straży... Ale ja na noc do Wil- 
na... powrócę w poniedziałek rano.. Cze- 
go to? — głos mu drgnął, bo Ulisia, na- 
gle i niespodziewanie objęła go za nogi. 
Mimowolnie ostry ton głosu starósty ode- 
brał jej resztkę przytomności. Jąkała nie- 
zrozumiale: 

— Panoczek.. ja... 
CZEŃ, 

Cegiełkiewicz na widok zuchwalstwa 
przed chwilą obserwowanej baby, spon- 
sowiał ze zgrozy; jednym skokiem zna- 
lazł się przy niej i targnął za ramię: 

— Nie dokuczać mi tu panu staro- 
ście! Jest czas i miejsce dla interesan- 
tów. 

Wołłowicz zrobił ruch, jakby chciał 
wtrącić się i osłonić Ulisię przed służbe 
wą gorliwością Cegiełkiewicza, ale już 
starosta odsunął go szybkim, niechętnym 
ruchem, 1 zapytał Ulisi: 

— Skąd? 
—- Z Zahoran... 
Po twarzy starosty przeleciał wyraz 

niechęci.. 
— W jakiej sprawie do mnie? 
Ulka nabrała otuchy. Skoro władza 

raczy pytać, to już dobrze... Podtarla 

Zmiłujsia pano- 

    

  

bertyna. Nie wiedząc, kto właściwie gło- 
sował i w jakich warunkach, — nie sposób 
ocenić powagi i wartości słonimskiej im- 
prezy 0O. Jezuitów, 

Druga część wyjaśnienia jest nie mniej 
ciekawa, niż pierwsza. Przyznaję rację: 
„wpadłem, bo miałem zbyt wielkie zau- 
famie do dziejopisa zakonu OO. Jezuitów 
ks. St. Załęskiego oraz do Encyklopedji 
Kościelnej, Troszeczkę się jednak dziwię, 
dłaczego ks. Urban, który niezawodnie 

gorjentował się w źródle mego błędu, niie za* 
znaczył, że błąd ks. Załęskiego pokutuje 
nadal i wolał uszczypliwię zaznaczyć, że 
„Słowo pomieszało dwa różne „Przeglą- 
dy“. I co za subtelna gradacja. Gdy Jezu- 
ita ks, Załęski, gorliwy współpracownik 
„Przeglądu Powszechnego”, _ doskoniale 
znając dzieje Zakonu, jako historyk i je- 
den z najczynniejszych działaczy doby о- 
statniej, — napisał: „Przegląd Lwowski! i 
błędu mie sprostował, choć wyjątkowo sta- 

ramnie zestawił Errata, — popełnił tylko 
— „lapsus calami*, Gdy ten błąd powtó- 

rzyła Encyklopedja, wykazała bezkrytycz- 
ność (wina się zwiększa!), kiedy zaś ja 
uleglem sugestji dwu poważnych źródeł, 
co było tem łatwiejsze, iż wcale mi nie 
chodziło o analizę działalności pisarskiej 
ś.p. O. Piątkiewicza, już mi się wytyka 
nieznajomość dziejów piśmiennictwa  ka- 
tolickiego w Połsce! 

Czy naprawdę moja wina jest tak 
wielka?,.. W. CH. 

Czeski uczony w Wilnie 
Wczoraj rano przybył do Wilna dr. Cyryl 

Bożinek, sekretarz generalny Komitetu Orga- 
nizacyjnego I-go Kongresu Prawników Państw 
Słowiańskich. Kongres ten został zainicjowany 
przez grono prawników czeskich z Bratislavy 
z dr. Bożinkiem na czele. Ma on na celu zbli- 
żenie wzajemne wszystkich prawników państw 
słowiańskich na połu współpracy naukowej. — 
Jak ważnym i aktualnym jest ten kongres, 
świadczy iłość już otrzymanych zgłoszeń: z Ju- 
gosławji około 600, z Bułgarji około 400 itd— 
Przedmiotem obrad mają być kwestje, dotyczą- 
ce najbardziej aktualnych i pałących proble- 
mów prawnych. Znaczenie więc naukowe zja- 
zdu jest ogromne. 

Zetknięcie się przedstawicieli Uniwersyte- 
tów, palestry i sądownictwa może mieć donio- 
sły wpływ na kształtowanie się stosunków mię- 
dzy bratniemi narodami; 

Dr. Cyryl Bożinek po odwiedzeniu Krako- 
wa, Lwowa i Warszawy przybył do Wilna, by 
zasięgnąć opinji wileńskiego świata prawnicze- 
go w kwestjach miejsca odbycia kongresu, re- 
gulaminu obrad i udziału środowiska wileń- 
skiego. 

Czeski uczony zwiedził Wilno, a także U- 
niwersytet Wileński, interesując się szczególnie 
pracami Koła Prawników Stud. UŚB. 

Wczoraj po południu odbyła się konieren- 
cja w Radzie Adwokackiej, na którą przybyli 
przedstawiciele Wydziału Prawnego USB, Rady 
Adwokackiej, Zrzeszenia Sędziów i Prokurato- 
rów itd. 

Doniosła idea znalazła -w Wilnie podobnie 
jak i w całej Polsce żywy oddźwięk. 

ATOL: 
KAŻDEGO 

OU PLAGI letniej, 
tępiąc radykalnie: muchy, komary, 
pchły, pluskwy i wszelkie robactwo, 
Sprzedaż w składach apt. i aptekach. 

        

    

Przedst. H. Wojtkiewicz, 
Wilno, Kalwaryjska 21. 

  

\ wWIRZE STOLICY 
NIEUDANA KOMBINACJA FINANSOWA 

PROF. CYBICHOWSKIEGO 

Proi. Cybichowski nie wykłada wprawdzie 

ekonomii, ale zmysłu handlowego mogliby mu 

wszyscy pozazdrościć. 

Za egzamin płąci student 10 zł. Cybichow 

ski wykłada na ll-gim roku „Prawo Państwo- 

we“ i „Prawo międzynarodowe”, a na IV-tym 

roku „Prawo międzynarodowe prywatne“. Na 

H-gim kursie jest 637 słuchaczy, a na IV-tym 

200. Wszyscy zdają u Cybichowskiego, przy- 

czem drugoroczniacy dwa egzaminy czyli, że 

teraz przez jeden czerwiec, prof. Cybichowski 

zarabia za egzamina 14.740 zł. A mnóstwo о- 

sób zdaje jeszcze po wakacjach, parę tysięcy 

kapnie i w październiku, a jeszcze poprawki! 

— Kupa forsy! — pomyśli ten i ów. 

— Za mało pieniędzy! — pomyślał Cybi- 

chowski i postanowił złemu zaradzić. 

Ogłosił tedy, że będzie przyjmował coilo- 

quia, opłata za każdy przedmiot 10 zł. 

Wszystkie egzamina trzeba zdawać jedne- 

go dnia, colloquia można było roziożyć: dziś 

Prawo państwowe, po tygodniu „Prawo mię- 

dzynarodowe', ogromne ułatwienie. 

Zdawało się, że nie partjami, ale po jed- 

nemu, w prywatnem mieszkaniu profesora — 

że nastrój inny, to zrozumiałe. 

Do coiloquiów zapisali się in gremio wszy- 

scy drugoroczniacy i czwartoroczniacy. Wciio- 

dząc, każdy dawał profesorowi 10 zł. jeśli od- 

powiedział nieźle, to Cybichowski mówił niu na 

pożegnanie: 

— Egzamin proszę pana będzie już tylko 

formalnością! 

| wydawał piękne świadectwo z odbycia 

colloquium. 

W ten sposób właściwy egzamin odbywał 

się na colloquium, egzamin faktyczny miał byc 

formalnością, ale piacić zań też trzeba  byto. 

Czyli, że Cybichowski podwoił sobie rentę z 

egzaminów. Zamiast 14.780 zł. miał na nich 
zarobić 29.460 zł.! 

Studenci byli zadowoleni, bo za takie uła- 

twienia warto bulnąć o 20 zł. więcej, Cybichow 
ski był uradowany, bo 14 tysięcy uczciwie za- 

robione, to niebyle co, diaczegoż więc cała 

kombinacja prysła 

Przez brzydką zawiść ludzką. Rozsierdzili 
się koledzy profesorzy, że oni o głodzie pra- 

cują, tylko za egzamina šciągają, a on spry- 

ciarz podwójną porcję sobie wykombinował. 

Rada Wydziaicwa uchwaliła, że profesor nie 

ma prawa urządzania cołloquiów i że każdy 

student, co przedstawi w kwesturze šwiade- 

ctwo z odbycia colłoquium u Cybichowskiego, 

otrzyma swoje 10 czy 20 zł. z powrotem. 

Trudno nie widzieć w tem blamażu prof. 

Cybichowskiego, człowieka, który niedawno о- 

głosił w Kurjerze artykuł, jak to on rozmawiał 

trzez 2 go ziny z Chamberlainem i jak Cham- 

berlein p; słał mu nazajutrz bilet wizytowy 

„w dowód %wielkiego uznania”. 
Cybichówski postradał mnóstwo pieniędzy, 

studenci są przerażeni, bo egzamin nie jest 

czczą formalnością, odwrotnie rozzłoszczony 

profesor pyta surowo i już paru czwórkowych 

colloquistów oberwało po dwójce. Sacramento! 

; Karol. 

Dr. Krzemiański 
Choroby wewnętrzne spec, żołądka 
i jelit przyjmaje od 12 — 214—6 

Kwiatowa 7, tel. 14-25, 

  

  

    

  

  

Zagadka ponarskiego lasu 
WĘDRUJĄCA FOTOGRAFJA. 

Odbitkę fotograficzną z wytartemi podobi- 
znami, jaką znaleziono w lesie ponarskim, wraz 
z porzuconą garderobą koło miejsca, gdzie u- 

jawniono szczątki zamordowanej kobiety, uzna- 

na za niewykonaną w Wilnie. 

Wobec tego władze policyjne chcąc usta- 
lić, gdzie dokonano zdjęcia, zarządziły zrobie- 

nie z iotogratji kilkunastu odbitek, które roze- 
siano do wszystkich miast i miasteczek na te- 

renie województw wiłeńskiego i nowogródz- 

kiego, jdła okazania tamtejszym fotografom. 

Może w ten sposób uda się ustalić miej- 

sce, gdzie została wykonana. 
Fachowcy twierdzą, że zdjęcie wykonano 

przed 3 mniejwięcej laty. Ta okoliczność, oczy- 

wiście, znacznie utrudnia odszukanie iotograia. 

WYJAŚNIONA WERSJA Z SAMO- 

CHODEM. 

Zaraz po ujawnieniu zwłok, w obszernych 
relacjach o zbrodni ponarskiej, podawaliśmy 

m. in., że tuż przed znalezieniem szczątków, wi 
dziano w pobliżu jakiś samochód, kologu gra- 

nos palcem, chlipnęła, jak mogła najgłoś-- 
niej, by starostę do reszty rozczulić i 
zaczęła opowiadanie: 

— Zlitować się, panoczek, od rana 
samego stoja... pod Ścianą. z nog pa- 
dam.,, ja chwora,, sił moich ze wszyst- 
kiem nima... Nie puszczajo.. 

Starosta nic nie zrozumiał. 
— Dokąd nie puszczają? 
— Do muża. Widzenia się nie dajo... 

Ja... Pawlukowa żonka.. 
Twarz starosty stężała ma kamień.. 
— Z tem — do tego pana, — wskazał 

oszołomionej Ulinie Cegiełkiewicza i od- 
wrócił się. Zdumiony tem jego stward- 
nieniem Wołłowicz pozwolił sobie na u- 
wagę: 

— Możeby jednak dało się coś zro- 
bić? Jeżeli ona tu od samego rana... i 
ciężarna. 

Ale starosta nie odpowiedział nic na- 
razie; dopiero gdy odeszli o kilkanaście 
kroków, wsunął Wołłowiczowi rękę pod 
ramię, 

— Niech pan się nie dziwi, panie Ka- 
Źmierzu. Mnie ta sprawa wyjątkowo bo- 
li gniewa. Dlatego nie mogę zdobyć 
się na współczucie dla winowajców.. Za- 
horany... toż to prawie mój dom.. o dwa 
kilometry od naszej Mitrowszczyzny. 
Biegałem tam dzieckiem.. Matka moja 
robiła tyle dobrego... Znałem nawet sta- 
rego Pawluka, ojca... Bardzo porządny 

natowego, rzekomo bez numeru 
nego. 

Szczegół ten w zestawieniu z iaktem uży- 

cia benzyny przy paleniu zwłok, niedwuznacz- 

nie kierował podejrzenie przeciwko posiadaczo- 

wi samochodu lub szoierowi. 

Na terenie miasta przeprowadzono w tym 

kierunku liczne wywiady, które nie przyniosty 

jakichkolwiek rezultatów. 

Posiadacze podobnych, do widzianego w 
Ponarach, samochodów, zdołali udowodnić, 

gdzie w tym czasie przebywali i že w okoli- 

cach Ponar w tym okresie wcale nie byli. 

rejestracyj- 

Mimo to policja w dalszym ciągu praco- 

wała w tym kierunku, wreszcie ustaliła tożsa- 

mość samochodu, widzianego w okolicy. -— 

Było to prywatne auto ze wsi, którem odbywa- 
no wycieczkę do Wilna i do pobliskich miejsco- 
wości. Ponad wszelką wątpliwość stwierdzono, 

że ci, którzy miem jechali, ze zbrodnią w Po- 
narach nic wspólnego mieć nie mogli. 

W ten sposób pogrzebana została całko- 

wicie wersja, że widziany samochód krył w 50- 
bie zagadkę zbrodni Ponarskiej. 

  

  

był człowiek.. I wogóle tradycyjnie, od 
wieków, żyliśmy w zgodzie ze wsią... A 
teraz rozsadnik bolszewizmu.. Cóż robić.. 

Oddalili się i byli już w połowie 
rynku, a Ulka wciąż patrzyła za nimi bez- 
myślnie, szeroko otwartemi oczami. Dla- 
czego starosta raptem rozgniewał się? 
Wiadomo — pan. Poto on i jest, żeby 
naśmiechał się nad biednym narodem. 
Uch, jakież złe miał spojrzenie... Jak wit- 
kołak! Kazał jej zwrócić się do „tego pa- 
па“, co targnął ją przed chwilą za ramię 
i chciał odpędzić precz: — Podniosła 
nieuine oczy na Cegiełkiewicza.  Śmiał 
się złośliwie, rad, że ma na kim wywrzeć 
złość, kipiącą w nim do utraty tchu, Prze 
cie starosta nie obejrzał się nawet na nie- 
go, tylko, w pewnym momencie, na bok, 
odsunął, jak martwą przeszkodę.. A wszy 
stko przez tę.. tę.. obdartuskę — i przez 
jej parszywego męża!.. Zbliżył się na pał 
cach do Ulki, stanął tuż za nią i powie- 
dział dobitnie, z pasją, w samo ucho: 

— No, dość tego, Zjeżdżać mi stąd. 
A żywo. Nie będzie żadnego widzenia, 
pani Pawlukowa, ulgi nie dła bolszewi- 
ków.. I uważać, bo was także przyskrzy- 
Rie: 

D. €. N.
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Dzis 18 Wschód słońca g, 2,43 

z... Zachód słońca g. 7,55 

Gerwaz: go 

PROGNOZA POGODY P..At.-< 
ua dzień dzisiejszy: 

Pogoda słoneczna o zachmurzeniu niewiel- 

kiem, przy wysokiej temperaturze i słabych 

wiatrach południowych. Wieczorem skłonność 

do burz. 
  

MIEJSKA. 

— POŻYCZKA DLA MIASTA. Magi- 

strat zamierza zaciągmąć pożyczkę w wy- 

sokości 180.000 złotych ma potrzeby mie- 

sta * 
Na zaciągnięcie tej pożyczki Zardwno 

przedstawiciele Ministerstwa Skarbu jak 

i władze nadzoneze |[przyobiecali| popeneie. 

800 TYSIĘCY NIA. ROBOTY .PUBLI- 
CZNE. Niezależnie od 250 (tys. złotych 
przyamanych na województwie wileńskie na 

roboty drogowe, Fundusz Pracy pizydzie- 
Bl Wileńszczyźnie 800 tysięcy złotych na 
roboty publiczne dla zatmudnienia bezro* 
botnych. Z sumy tej miasto uzyska, cko- 
ło 350 tys. zł,, meszita zaś powiaty. 

Woj. Niorwogródzkie ma ten sam cel о- 
trzymało 100 tys. zł, 

— Ukończenie robót nad selektorem. Po 
paru tygodniach robót ukończono onegdaj bu- 
dowę selektora kanalizacji miejskiej u wylotu 
ulicy Mickiewicza na Plac Katedrainy. Selektor 
ów, będący do pewnego stopnia nowością w 
Wilnie, ma za zadanie odprowadzanie do sta- 
rego kanału Koczergi wód deszczowych, by w 
ten sposób odciążyć właściwą magistralę ka- 
nalizacyjną w tem miejscu przez uwolnienie 
jej od nadmiaru płynnej treści powstającego w 
trakcie większych opadów. (i.) 

— ХА KOLONIE LETNIE. Z funidu- 
seów Opieki Społecznej urząd wojewódzki 
otrzyma! już 65 tysięcy złotych na onga- 
mizecję kołomji letnich dla dziedi i mło- 
dzieży, 

AKADEMICKA. 

— Zarząd Stowarzyszenia Bratnia Pomoc 
Polskiej Młodzieży Akademickiej USB. uprzej- 
mie prosi Sz. Kol. Kol. o zwrot książek wypo- 
życzonych z Bibljoteki Bratniej Pomocy w ter- 
minie od 20 do 25-go czerwca r.b. (w czasie 
dyżurów w Bibljotece). Po powyższym termi- 
nei wykazy Kol. Kol., którzy nie zwrócili ksią- 
żek będa przesłane do odnośnych  Dziekana- 
tów. 

SZKOLNA 

— Liceum Handlowe i Liceum Ogólno- 
kształcące im. Filomatów w Wilnie przyjmu- 
ja zapisy codziennie od godz. 10 — 2 (ul. Że- 
figowskiego | — 2). Egzamina wstępne rozpo- 
czną się dnia 20 czerwca. W kł. III (obecnie 
t-szej) program gimnazjum nowego typu. Kan- 
dydatki do Liceum Handlowego winny wyka- 
zać się Świadectwach ukończenia 6 klas szkoły 
Średniej. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Z T-wa Eugenicznego (walki ze zwyro- 

dnieniem rasy), 22 czerwca w lokalu kasyna 
Pol Państwowej (ul. Żeligowskiego 4) poseł 
dr. S. Brokowski wygłosi odczyt na temat „O- 
pieka nad dzieckiem w wieku szkolnym ze sta- 

    

  

  

nowiska eugeniki'. Początek o godz. 7 w. 
Wstęp wolny. 

— Posiedzenie Wil. Oddziału Polskiego 
"Tow. łiistorycznego odbędzie się dnia 19 b.m. 
w goniedziałek o godz. 6 wiecz. w lokalu $. 
minarjum Historycznego Zamkowa 11. Na po- 
rządku dziennym: refer. doc. H. Łowmiańskiego 
pod tyt. „Sprawa Unji, a równouprawnienie 
bojarstwa ruskiego w Wielkiem Księstwie Lit. 
w okręsie rządów i powstania Świdrygiełły 
(1430 — 1440)“. Goście mile widziani. 

— Walne zebranie członków  wil. 
„Mens“ dia walki z alkoholizmem i 

Tow. 
innemi 

  

nałogami, odbędzie się dnia 21 czerwca r.b. w 
lokalu poradni lekarskiej Tow. „Mens”, ul. Że- 
ligowskiego 1, m. 21 o godz. 5.30 w pierwszym 
terminie, i o godz. 6 w drugim terminie 
ważne przy każdej ilości obecnych. Porządek 
obrad: 1) wybór przewodniczącego zebrania, 
2) sprawozdanie zarządu, 3) sprawozdanie ka- 
sowe, 4) sprawozdanie komisji rewizyjnej, 5) 
wybór kandydatów do zarządu i komisji rewi- 
zyjnej, 6) wołne wnioski. 

— Zebranie Pszczelarskie. W dniu 18 czer- 
wca b.r. o godz. 13 w lokalu Izby Rolniczej, 
Jagiellońska 3, odbędzie się miesięczne zebra- 
nie członków T-wa Pszczelniczego z. Wileń- 
skiej. Referat na temat aktualnych prac w pa- 
siece wygłosi p. Żukowski. Goście i sympaty- 
cy pszczelnictwa są mile widziani. Tamże przyj 
muje się zapisy na kurs pszczelarski. 

— Związek Właścicieli średnich i 
nych nieruchomości. W dniu 18 czerwca 1933 
r. o odz. 12 m. 30 w Małej Sali Miejskiej przy 
ul. Końskiej Nr. 3 — odbędzie się zebranie in- 
formacyjne Związku  Właścicieli Średnich i 
Drobnych Nieruchomości m. Wilna i woj. Wil, 
na którem posłanka p. E. Pepłowska wygłosi 
referat o międzynarodowej sytuacji własności 
nieruchoimej miejskiej. Zarząd Związku uprzej- 
mie zaprasza na powyższe zebranie wszystkich 
członków Związku. 

— Zarząd Chrześcijańskiego Zw. Zawodo- 
wego Służby Żeńskiej im. Św. Zyty. Dnia 18 
czerwca r.b. o godz. 5 po poł. odbędzie się ze- 
branie członków związku żeńskiej służby dom. 

RÓŻNE 
— Pieigrzymka do Częstochowy. Podaje 

się do wiadomości, że osoby pragnące wziąć 
udział w Pielgrzymce do Częstochowy, poła- 
czonej z wycieczką do Warszawy, Krakowa, 
Zakopanego, mogą jeszcze zapisywać się nie- 
odwołalnie, do dnia 1 lipca r.b. wł 
Kancelarji Komitetu Organizacyjnego Akcj 
tolickiej parafji Ostrobramskiej w Wilnie, przy 
ul. Bazyljańskiej 3 m. 16, codziennie od godz. 
9 rano do 6 wiecz. 

Przejazd koleją tam i z powrotem wy- 
nosi klasą druga 47 zł., klasą trzecią 32,50, łą- 
cznie z. kosztami organizacyjnemi. 

W związku z przedłużeniem terminu zapi- 
sów odjazd pielgrzymki — wycieczki nastą- 
pi w dniu 5 lipca r.b. a nie 3-VII jak było po- 
dane. 

Bliższych informacyj udziela się przy zapi- 
sach. 

— Otwarcie Wystawy  Sprawozdawczej 
Wydziału Sztuk Pięknych USB. Wystawa spra 
wozdawcza prac słuchaczy Wydziału Sztuk 
pięknych U.S.B. w gmachu Wydziału (mury 
po-bernardyńskie, wejście przez ogród Bernar- 
dyński) otwarta zostanie w niedzielę, dnia 18 
b.m. o godzinie 13-tej Wstęp na otwarcie ty!- 
ko za zaproszeniami. Od godziny 14-tej wstęp 
dla publiczności wolny. Wystawa trwać bę- 
dzie do dnia 29 czerwca r.b. włącznie. W go- 
dzinach od 10-tej do 18. 

— Likwidacja Wystawy Niezależnych. Jak 
już donosiliśmy, dziś o godz. 6 po poł. nastą- 
pi zamknięcie -lll-ciej Wystawy Dorocznej To- 
warzystwa Niezależnych Artystów Sztuk Pla- 
stycznych. 

Wystawa tegoroczna zostaje zamknięta de- 
ficytowo: Niewątpliwie niepowodzenie w wiel- 
kiej mierze, zostało spowodowane brakiem w 
Wilnie odpowiedniego lokalu dla wystaw tego 
rodzaju. 

Zarząd Towarzystwa Niezależnych prosi 
p.p. nabywców obrazów i wystawców o za- 
branie eksponatów z lokalu Wystawy w dniu 
19i 20 b.m. w godz. 10 — 18. Po tym termi- 
nie Zarząd nie bierze na siebie odpowiedzialno- 
šci za całość eksponatów. * 

— Podziękowanie. Uczestnicy wycieczki z 
Poznania złożyli na odnowienie Kaplicy Ostro- 
bramskiej zł. 70.— 

Za hojną ofiarę na rzecz ratowania Bazyli- 
ki w sumie zł. 157.—, złożonej przez uczestni- 
ków wycieczki z Poznania, Komitet Ratowania 
Bazyliki Wiłeńskiej składa najserdeczniejsze po 
dziękowania. 

— OTWARCIE DRUGIEJ WYSTAWY 
OBRAZÓW! ART. WILEŃSKICH W DRU 
SKIENIKACH. 1 lipca b. r. zostanie ot- 
warta druga wystawa obrazów Art. Mal. 
Wilieńskich w. Druskienikach w lokalu 
pirzy teatrze „Oaza urządzona przez dyr. 

Stałej Wystawy Szimiki, 

  

      
   

    

      

    

W schorzeniach kiszek, wzdęciach, zapar- 
ciach jest niezastąpioną Naturaina Sól Morszyń- 
ska. Gen. Repr. Dr. K. Wenda, Warszawa, Kra- 
kowskie Przedm. 45. 

Niewyjašniony napad i podpalenie 
w powiecie Święciańskim 

O pół kilometra od granicy litewskiej w 
powiecie święciańskim, znajduje się wieś Ał- 
tosna. Zwykła wieś, zamieszkana w większo- 
ści przez ludność litewską, okazała się jednak 
miejscem dziwnych i nadzwyczaj skompliko- 
wanych wypadków, które onegdaj stały się 
przedmiotem rozważań Wileńskiego Sądu Okrę 
gowego na sesji wyjazdowej w Święcianach. 

Treść tej, niepozbawionej momentów sen- 
sacyjnych historji, przedstawia się następują- 

W nocy z 14 na 15 sierpnia r. ub. jacyś 
sprawcy przedostali się do domu Jana Kierpi- 
sa, zamożnego chłopa w Ałtośnie i pokroili 
nożami śpiącą w osobnej izbie jego córkę Emi- 
lię. Nieszczęśliwą dziewczynę, znaleźli naza- 
jutrz w kałuży krwi jej rodzice. O wypadku po- 
wiadomiono władze policyjne, ranną póważnie 
w głowę i ręce, Kurpisównę odwieziono do 
szpitala, gdzie z trudem tylko udało się ją 
utrzymać przy życiu. 
{ Podczas śledztwa ustalono, że koło chaty 
Kurpisa, są jakieś ślady. Stwierdzono, że to 
ślady mieszkańca tejże wsi, niejakiego Wincen- 
tego Paukszty, którego na tej podstawie za- 
trzymano i osadzono w areszcie. 

Nazajutrz do chaty  Kurpisa, zgłosił się 
jednak brat aresztowanego Jan Paukszto, przy- 
prowadził ze sobą kilku sąsiadów i na własną 
rękę rozpoczął skrupulatne mierzenie owych 
tajemniczych śladów. Nie, — to nie były śla- 
dy brata! Kurpis również nie podejrzewał Win 
centego Pauksztę o napad na jego córkę. 

Pauksztę trzymano, jednak w areszcie. 
Lecz pe upływie paru dni, jakieś niewi- 

dzialne ręce dokonały pod osłoną nocy podpa- 
tenia zagrody Kurpisa. Dom spłonął doszczęt- 

nie, a Kurpis uratował się wraz z rodziną, je- 
dynie w jednej bieliźnie. 

Oczywiście, że podejrzenie o podpalenie, 
padło odrazu na Jana Pauksztę, którego też 
zatrzymano a w całej sprawie wszczęto energi- 
czne dochodzenie. Między in. znaleziono koło 
spalonego domu znowu jakieś ślady, które tym 
razem dzięki specjalnie sprowadzonemu na miej: 
sce wypadku psu, zaprowadziły do zabudowań 
Jana Paukszty. 

Pies wyniósł w zębach kawałek powroza, 
należącego do Paukszty. 

Obaj bracia zasiedłi onegdaj na ławie о- 
skarżonych przed sądem w Święcianach, przy- 
czem Wincentemu Paukszcie akt oskarżenia 
zarzucał napad i ciężkie poranienie Emilji Kur 
pisówny, brata zaś jego oskarżono o podpale- 
nie z zemsty. 

Bronił oskarżonych adwokat wileński Czer- 
nihow. Z powództwem cywilnem w wysokości 
9 tys. zł. występował przeciwko Janowi Pau 
szcie mecenas Petrusewicz. 

Na rozprawie wyłoniło się jednak cą 
reg nowych okoliczności, które przyczyfjły się 
ostatecznie do wydania wyroku uniewinhiaj. 
cego. 

Między innemi obrońca oskarżonych zdy- 
skwalifikował zdolności śledcze psa, zarzucając 
mu, że był to jego pierwszy zaledwie występ, 
w służbie policyjnej i dlatego mógł zawieść. 

Po ogłoszeniu wyroku, obaj oskarżeni od- 
zyskali natychmiast wolność a sprawa napadu 
na Kurpisównę i tajemnicze podpalenie zagro- 
dy jej ojca, nadal jest obszernie komentowa- 
na wśród ogółu mieszkańców powiatu świę- 
ciańskiego. 

drob- 

tości 

    
   

      „żafowa 3). 

SŁOW 

Trudności z nowym 

о 

budżetem miejskim 
WŁADZE NADZORCZZE SZUKAJĄ WYJŚCIA Z SYTUACJI. 

WILNO. Na prośbę magistratu, no- 
wym preliminarzem budżetowym Wilna 
zainteresowały się władze centralne, cze- 
go dowodem jest przyjazd dwóch delega- 
tów Ministerstwa Skarbu. W związku z 
tem w Urzędzie Wojewódzkim odbyła się 
konierencja z udziałem zainteresowanych 
czynników, tak ze strony władz państwo- 
wych, jak i magistratu. Podczas narad 
jeszcze raz podkreślono, że preliminarz 
nie jest realny i niezbędne jest dalsze 
zmniejszenie wydatków. 

Sytuację utrudniają niedobory z roku 
ubiegłego, w sumie przeszło pół miljona 

Doktór R. BUCH 
akuszerja I choroby kobiece. 

ordynuje sd li — 1 i 4 — 6 przy ul. Nie- 
mieckiej 35, tel. 8-64. 

Lokuje chorych w Lecznicy Potožniczo- 
Ginexolegicz. M.-Pohulanka 15, tel. 14-71 

  

  
  

— WYWÓZ JAJ I GĘSI UZNANY ZA 
KOMPENSACYJNY. Ministerstwo Pnze- 
mysłu i Handlu zawiadomiło Izbę P.-H. 

w Wilnie, że został uznany za kompensa- 

cyjny wywóz gęsi żywylch i jaj, kienowar- 
ny tylko przez Gdynię lub Gdańsk. Stosu- 

nek proc. ulgi przywozowej |do wartości 

wywiezionych gęsi ustalomy: został na 23 

proe., zaś jaj ma 18 proc. Oena orjenta- 
cyjna zaświadczeń 0 kompenszcyjnem wy- 
wczie, opiewających na gęsi żywe wynosić 

będzie 8,05 proc., na jaja — 6,3 proc. iwat- 
wywiezienego topraru f-co granica 

    

  

celna. 

Izby Przemysłowo - Hanidlowe zost: ly 

upowažnione do wystawienia: zaświadczeń 

o kempensacyjnym wywozie przy wywozie 

gęsi żywych mw okresie od dnia 1 lipca r. 
b. do dniia 31 listopada r. b. oraz przy wy- 

wozie iaj od 15 czerwca do 15 października 
r. b. _ Ministerstwa jednocześnie powiado- 
miło iż okres powyższy może być 'skró- 
cony. 

— BIAŁORUSKI KOMITET NARO- 
DOWY. Odbyło się zebranie przedstawi- 

cieli organizscji białoruskich na kitorem 
dokonano wyborów władz Biał. Komite- 
tu Narodowego. 

iPrezesem komitetu został (p. J. Poźniak 
miceprezesami zaś W. Bohdanowicz i F. Ja 
remicz . 

— EKSPORT BEOZIEK. W Izbie Rze- 
mieślniczej odbyło się zebranie bednarzy 
Omawiiamio sprawę eksporiu beczek do 
Amenyki Półm. pnzyczem wyjaśniło się, 
że zamówienia sięgają 3000 beczek tyigjod- 
miowo. Tymczasem będnarze wil, mają 
wyprodukować 200 beczek (tygodniowo — 
przez co możliwość eksportu odpada. Mi- 
mo to Taba Wileńska wysyła (propozycję 
obsługiwania browiarów  amemykańskich 
w ramach możliwiości. 

TEATR I MUZYKA. 

— TEATRY MIEJSKIE ZASP W WILNIE. 

Teatr Letni w ogrodzie Bernardyńskim. Popo- 
łudniówka niedzielna 18 bm. o godzinie 4 pp. 
By umożliwić najszerszym warstwom publicz- 
ności ujrzenia „Dżimbi* — popołudniówka nie- 
dzielna dana będzie po cenach propagando- 
wych od 20 gr. 

Dziś, niedziela 18 bm. o godz. 8,15 wiecz. 
przedostatni występ Jadwigi Zaklickiej w sztu- 
ce „Roxy“. Teatr rozbrzmiewa gamą śmiechu. 

W poniedziałek 19 bm. o godz. 8,15 w. 0- 
statni występ Artystki. 

Zapowiedź nowej premjery w Gr Let- 
nim. Teatr Letni chce utrzymać rozbdwioną pu- 
bliczność w wesołym i niefrasobłiwym nastroju. 
Po węgierskiej i amerykańskiej — sztuka pol- 
skiego autora Stefana Kiedrzyńskiego pt. „Pio- 
run z jasnego nieba'. Bilety w kasie zamawiań 
w Lutni. 

Marja Malicka i Zbyszko Sawan. Dyrekcja 
Teatru Letniego zapowiada w najbliższym cza- 
sie występy Sawana i Malickiej w sztuce 
„Cień oraz „Pierwsza sztuka Fanny". 

Teatr muzyczny „Lutnia”*. Występy Zespo- 
łu Artystów Warszawskich. Staraniem kierow- 
nictwa Teatru muzycznego Lutnia, Wilno zyska 
pierwszorzędny zespół artystyczny, który roz- 
pocznie gościnne występy we wtorek 'najbliż- 
zy 20 bm. Pierwszy program „Hallo! Witaj- 

* zawiera najpiękniejsze utwory oraz naj- 
modniejsze przeboje stolicy. Reżyserja W. Zdzi 
towieckiego wprowadza nowe pomysły insce- 
nizacyjne, zaczerpnięte z teatrów paryskich. — 
Interpretacja stoi na wysokim poziomie artys- 
tycznym. Kierownictwo muzyczne: Aleksander 
Wiliński. — Bilety po cenach zniżonych — już 
nabywać można w kasie Teatru Lutnia. 

— Bractwo św. Genezjusza Sceny Katolic- 
kiej odegra w niedzielę dnia 18 b.m. Tragedję 
w 5-ciu aktach p.t. „Lygia“ (z Quo Vadis) 
według nieśmiertelnego dzieła H. Sienkiewicza 
w sali parafj. kośc. Św. Jana. Wejście przez 
bramę USB. z ulicy św. Jańskiej 12. Początek o 
godz. 7 wiecz. Reżyserja K. Wojciechowski. 

CO GRAJĄ w KINACH? 

CASINO — Chandu. 

HELIOS — Nawcz mnie kochać, 
HOLLYWOOD — Noce paryskie. 
PAN — Eskadra straceńców. 
ŚWIATOWID — Tajemnica starego 

rodu, * 
ADRJA — Kabirja 
LUX — „Uwiedziona“. 

й WYPADKI I KRADZIEŻE. 
— ZATRUCIE. Proszkami od bólu głowy 

truła się poważnie Aleksandra Rancewa (Po- 

   

"— ROZPRAWA NOŻOWA. W. pobliżu 
rzeźni miejskiej ciężko poraniono nożem J. Sta- 
niszewskiego (Legjonowa 106). Z głęboką ra- 
ną brzucha przewieziono go do szpitala żydow- 
skiego. 

— Z ARESZTU DO SZPITALA. W aresz- 
cie centralnym zasłabł osadzony tam za opił- 
stwo jakiś mężczyzna średnich lat, Wobec tego, 
że stwierdzono zatrucie alkoholem, nieznajome- 
go odwieziono do szpitala Sawicz. 

  

Pod protektoratem Pana Marszałka JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 

Ill Targi Północne i Wystawa Lniorska o Oilnie 
26. Višžš. 
DZIAŁY GŁÓWNE: Przemysł, handel I rzemiosła, roinictwo ilniarstwo. 

Wystawcy korzystają ze znacznych udogodnień kolejowo-transportowych. — Cen; stoisk znacznie zniżone. — 
W przygotowaniu masowe wycieczki z całej Polski i zagranicy 

DYREKCJA TARGÓW 
WILNS, S6GRÓD BERKARDYŃSKI, TEL. 11 16 
Biuro czynne cedziannia z wyjąt* em świąt 

od 2 da 14 i od 16 da 18 
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złotych, niedobory którego. mowy 
preliminarz, chociaż częściowo, musi po- 
kryć. Zachodzi ponadto potrzeba obniże- 
nia sumy przewidzianych wpływów po- 
datkowych o przeszło 300.000 złotych. 

Tak samo niezbędne jest obniżenie 
pozycji zysków za wodę (o blisko 80.000 
złotych), z uwagi na wątpliwą wyptacal- 
ność. Wyłoniła się wreszcie konieczność 
rewizji dochodów elektrowni oraz reduk- 
cji wpływów w szeregu pozycyj docho- 
dowych. 

Omawiając stronę wydatków, przed- 
stawiciele władz centralnych zażądali ich 
zwiększenia, przez wniesienie do prelimi- 
narza sumy około 400.000 złotych na spła 
tę długów i przeznaczenia 1 procent od 

"ogólnej sumy dochodów па Fundusz 
Pracy. Dla urealnienia podważonego w 
ten sposób budżetu, Min. Skarbu propo- 
nuje redukcję wydatków osobowych, jak 
np. skreślenie resztek dodatku komunal- 
nego, pobieranego "przez pracowników: 
miejskich. 

W ten sposób nowy preliminarz ma 
być zrównoważony, tembardziej, że jeśli 
chodzi o spłatę długów, to miasto może 
liczyć na znaczne ulgi. 

Mimo różnicy zdań co do sposobów 
urealnienia budżetu, wynikłej między ma- 
gistratem a Min. Skarbu, powyższe po- 
prawki i przesunięcia należy uważać za 
przesądzone. 

Niemniej jednak propozycje przedsta- 
wione magistratowi będą omawiane na 
specjalnem posiedzeniu zarządu miasta, 
w celu powzięcia ostatecznej decyzji. 

ODCISKI 
| ZERUBTAŁĄTKÓRĘ BRODAWKI 
ŽU UA EET BūtU BEZPOWROTNIE 

aS ZNAL 
   

    

  

     

  

zAP. KOWALSKI     

Z SADÓW 
SPRAWA O BRATOBÓJSTWO. 
Wczoraj Sąd Okręgowy pod przewodnic- 

twem wiceprezesa p. Brzozowskiego rozpatry- 
wał sprawę niejakiego Władysława Reginy, lat 
25, mieszkańca kołonji Łuczaj w pow. postaw- 
skim. 

Regina zajął ławę oskarżonych pod zarzu- 
tem dokonania zbrodni na osobie swego brata 
Jana Reginy. Podczas kłótni na tle majątkowem 
bracia wszczęli bójkę. Silniejszy Władysław 0- 
balił brata na ziemię, a gdy ten wyrwał się i 
począł uciekać, dogonił go i przebił nożem. W 
kilka sekund po wypadku ranny w komorę ser- 
cową Jan Regina zmarł. 

Na rozprawie bratobójca przyznał się do 
zbrodni i okazując skruchę prosił o łagodny 
wymiar kary. 

Sąd po krótkiej stosunkowo naradzie ska- 
zał go na 5 lat więzienia z zaliczeniem aresztu 
prewencyjnego od dnia 1 marca br. Jako oko- 
liczności tagodzące sąd policzył skazanemu do: 
tychczasową niekarainość i wyjątkowe podnie- 
cenie psychiczne w chwili dokonania przestęp- 
stwa. — Bronił oskarżonego aplikant adwokac- 
ki Chill. 

Ró FILMOWEJ TAŚMIE 
„CHANDU* — „CASINO*. 

Tajemnice yogów są otoczone mrokiem. 
Jednak pewien europejczyk zdołał opanować 

wiedzę wschodu i posiadł władzę nad myśla- 

mi ludzi. Zwano go Chandu (Edmund Love). 

— Siłę swego wzroku oddaje Chandu na u- 
sługi ludzkości, walcząc z szaleńcem i ma- 

njakiem Roxorem (Bela Lugosi), który chce 

zniszczyć Świat zapomocą promieni śmierci. 

Walka idzie ostro, śmierć tylko może rozdzie- 

lić przeciwników. To też dosięga Raxora w 

chwili, gdy już miał swe zbrodnicze zamiary 

wprowadzić w czyn. 

Naiwna bajka ze Świata czarów i cudów 

może czasem bawić. Jeżeli kto chce może się 

nawet przejmować, bo niesamowitości jest spo- 

ro. Yogowie jak z rękawa sypią sztukami. E- 

kran lubi takie sztuki. Nikną ludzie, karabiny 

zamieniają się w żmije, pijaczyna po każdym 

kieliszku widzi swego sobowtóra, a na dnie 

puharu rybki, jednem słowem cuda, panie 

dzieju. 

Swoistą grozą odznacza się laboratorjum 

manjaka Roxora. Widywališmy już takie elek- 

tryczne zabawki w filmach niemych, ale tu hu- 

czy to wszystko i bulgocze, 

Edmund Lowe i Bella Lugori wyćwiczyli 

się już w cudowności i niesamowitości, jeden 

w „Pająku”, drugi w „Draculi*. Tutaj rozwi- 

jają cały swój kunszt, zatrzymując dech w 

piersiach widzów. 
Złowieszcze opary zbrodni Roxa giną w 

gruzach Świątyni, yogi w decydującym momen- 

cie używa zamiast hypnotyzmu pięści (lewy 

sierpowy) i wszystko jest all right. 
Na okrasę jest w filmie młoda i urocza 

gwiazdka Foxa, czeszka June Vlasek. Wystąpi- 
ła ona tu w roli drugoplanowej i aczkolwiek 

nie wykazała zbyt rozległej skali dramatyczne- 

go napięcia, to jednak odznaczyła się bardzo 

korzystnemi warunkami zewnętrznemi. 

Jasnowidzący yogi wolał jednak zamiast 
zgrabnej panny Vlasek bogatą księżniczkę e- 

gipską. Rzecz gustu. Tad. C. 

Radje wileńskie 
NIEDZIELA dnia 18 czerwca, 

10,30: Transm, nabożeństwa z Jasnej Gó- 
ry. 11,57: Czas. 12,10: Kom. meteor. 12,15: 
Transm. z sali rady miej. w Warszawie — A- 
kademja Sybiraków. 12,45: Poranek muzyczny. 
14,00: „Konkursy przysposobienia rolniczego” 
odczyt. 14,15: Kom. roln--meteor. 14,20: Chór 
szkoły powsz. 14,40: Porady weterynaryjne. 
15,00: Transm. wyścigu motocykl. 15,15: Au- 
dycja dla wszystkich. 16,00: Progr. dla dzieci. 
16,30: Muzyka z płyt. 17,00: „Leczyć czy za- 
pobiegać chorobom* odczyt. 17,15: Pieśni lu- 
dowe. IT, Muzyka z Ciechocinka. 18,00: 
Wiad. bie: . 18,05: Akademja Jugosłowiań- 
ska. 18,40: Chwiłka strzelecka. 18,50: Program 
na poniedziałek i rozm. 19,00: Słuchowisko. 
19,10: Skrzynka techniczna. 20,00: Koncert. Dz. 
wieczorny, d. c. koncertu. 22,00: Muzyka tanc- 
czna z Ciechocinka. 22,25: Wiad. sport. Kom. 

   

   
   

zawroty głowy, złe samopoczu- 
cie są wynikiem zaparcia stolca; jedyny, nie- 
zawodny lek Morszyńska woda gorzka. Gen. 
Repr. dr. K. Wenda, Warszawa, Krak. Przedm. 
Nr. 45. * 

Ociężałość, 

  

Z Towarzystwa Przyia- 
ciół Nauk 

W dniu 16 b.m. odbyło się posiedzenie se- 
kcji historji sztuki Towarzystwa Przyjaciól 
Nauk, na którem wygłoszone zostały dwa zna- 
komite i rewelacyjne referaty: archiwista p. 
St. Rosiak znany ze swych prac nad działalno- 
ścią kulturalną i wogóle zakonów w Wilnie, 
ogłosił wyniki swych badań nad twórcą odkry- 
tych fresków w kościele franciszkańskim w 
Wilnie, które z inicjatywy p. konserwatora a 
pod bezpośredniem kierownictwem prof. Hop- 
pena zostały odgrzebane z pod powłoki wapna, 
— jak również nad architektą — przebudowcą 
kościoła i klasztoru franciszkańskiego. Okaza- 
ło się, że byli to dwaj zakonnicy: twórca fre- 
skow był marjanin ks. Franciszek Niemirowski, 
którego do tej pracy zaprosił znany sztycharz 
wileński gwardjan iranciszkanów ks. Karęga. 
Artysta zamalował sklepienie scenami z życia 
św. Antoniego, na ścianach zaś i w medaljo- 
nach ze stiuku obrazy z życia Najświętszej 
Panny, św. Franciszka i innemi. On też wy- 
malował obraz na frontonie kaplicy. Freski te 
wykazują talent nieprzeciętny. Nazwisko twórcy 
odsłoniły akta posiedzeń kapitulnych  zakon- 
nych z r. 1780. Jest to nader ważne, gdyż Ra- 
stawiecki nie wymienia go w swych pracach. 

Co do architekty, który odbudowywał kla- 
sztor i kościół po pożarach jest prawie pew- 
ność, że był nim późniejszy (od 1802 r.) pro- 
wincjał franciszkanów litewskich ks. Kazimierz 
Kamieński, który około 1765 r. wysłany został 
do Bolonji na naukę, fam studjował matematy- 
kę, fizykę i architekturę, powróciwszy do Wil- 
na uzyskał w akademji wileńskiej stopień do- 
ktora prawa kanonicznego, a przedtem był już 
dokt. św. teologji, w okresie odbudowy  prze- 
bywał w Wilnie i napewno kierował robota- 
mi i sporządził plany. Wskazuje na to pewne 
zerwanie z dawnym szablonem architektonicz- 
nym w całokształcie przebudowy, a także roz- 
maite fragmenty, które są pierwszemi jaskół- 
kami klasycyzmu wileńskiego. 

Po referacie wywiązała się ożywiona wy- 
miana zdań, w której wzięli udział p. konser- 
wator Loretz prof. Morelowski i Hoppen, p. 
inż. Narębski, oraz prelegeat. Prof. Morelow- 
ski zwrócił uwagę na zapoznane stanowisko 
duchowieństwa zakonnego, jako krzewicieli kul- 
tury i sztuki szczególnie na terenie W. X. L., 
z którym to poglądem należy ostatecznie zer- 
wać, bo każda chwila przynosi nowe odkrycia. 

Odczyt był ilustrowany  przezroczami ze 
zdjęć. 

Następny obszerny i wyczerpujący  refe- 
rat wygłosił nasz ceniony, a tak skromny zaw- 
sze p. konserwator dr. Lorentz. Mówił nam o 
wileńskim malarzu Damelu i jego pracach, ma- 
larz Damel, rodeni z Mitawy ur. 1780 r. przy- 
był do Wilna i tu studjował malarstwo pod 
kierunkiem Smuglewicza i Rustema, zaraz po 
wojnie 1812 r. zamieszany do słynnej sprawy 
fałszerzy asygnał! Cejzików, został zesłany na 
osiedlenie na Sybir, wrócił jednakże po kilku 
latach, przywożąc cały szereg szkiców (dużo 
portretów i obrazów religijnych zostało na 
Syberji) do Mińska i tam życia dokonał w la- 
tach czterdziestych ubiegłego wieku. Szkoła 
wileńska nie wydała wybitnych malarzy, więk- 
szość to poprawni tyłko nauczyciele rysunków 
w szkołach, wśród nich góruje indywidualno- 
ścią i talentem nie szablonowym Damel, co 
daje się wiedzieć z jego portretów, a głównie 
autoportretów. Czuć czasem wpływ  Rustema 
i Smuglewicza, więcej jednak Norblina, co 
podniósł p. Lorentz. W niektórych swych szki- 
cach osób z natury rysowanych widać nasta- 
wienie karykaturalne. Damel był b. płodnym 
malarzem. W ostatnim okresie mińskim stoso- 
wał efekty Światłocienia. Prace jego, portrety i 
obrazy religijne oraz historycznej treści rozsia- 

  

   
      

    
  

ne po dworach Mińszczyzny w wielkiej ilości 

wie, Toruniu, Wiłnie i Moskwie. Oprócz obra- 

zroczami zdjęć obrazów i szkiców D., któ- 

rat uzupełniony jeszcze materjałami na razie 

EEB 

USUWA Pen 

się nozgprawy  Unzędu Rozjemczego do 

Na porządku dziennym po 14 spraw, 

gdaj na pastwisku przy, wsi Pohorany 

wiem w głowę Jahalcewicza  Fdwarda; 

Oględziny lekarskie ustaliły. pęknięcie cza- 

zginęły. Dużo jednak pozostało, choć w roz- 

zów zachowało się 7 szkicowników obszernych 

re z niesłychanym trudem zebrał p. Lorentz. 

nieudostępnionemi zapoczątkuje cykl monografii 

LUF NIEMIŁĄ ...WON 

— ROZPRAWA URZĘDU ROZJEM- 

spraw! majątkowych posiadaczy. gospo- 

każdego dnia, 

mai tle pomachunków osobistych iw czasie 

iktónejgo 'w. stanie ciężkim przewieziono do 

szki ©0 zagraża b. poważnie życiu. 

proszeniu znajdują się one w Warszawie, Lwo- 

nader. Odczyt również był ilustrowany  prze- 

Mamy niepłonną nadzieję, że piękny ten refe- 

o wileńskich malarzach. Ananke. 

EJ) ZLE LE 

*PRBERCZ 

CZEGO. W dniach 21 i 28 b. m. odbędą 

darstw wiejskich na powiat. grodzieński. 

— PORAOHUNKI OSOBISTE. One- 

sprzeczki Anciem. Michał uderzył kamie- 

iecznicy: dr, Bllumsztejna w: Grodnie. 

  

"Džwiekowe kino „APOLLO“ 
DOMINIKANSKA 26. 

zobaczyć szampańską, 
komedję pt. 

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

CJAN GARAS. 
NADPROGRAM: Tygodnik Foxa. 

Wstęp od 50 gr. 
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Śpieszcie arcywesołą 

  

Wyścigi konne 
Dziś, poczynając od 3 po poł. na 

torze wyścigowym na Pośpieszce będzie- 
my mogli obserwować ciekawe zawody 
sportowe. Program przewiduje. Pięć bie- 
gów naprzełaj (startują oficerowie), oraz 
dwa konkursy hippiczne pań oraz panów. 

Do konkursu hippicznego pań zapisa- 
ły się wszystkie nasze „asy' (brak je- 
szcze odpowiednika w rodzaju żeńskim ) 
jak pp. H. Monwid - Olechnowiczowa, 
M. Maciejowska, W. Bohdanowiczowa i 
K. Bohdanowiczówna. 

W konkursie hippicznym im. gen. 

Przewłockiego weźmie udział siedemna- 
stu zawodników. 

Najciekawszym biegiem na przełaj   

— REORGANIZACYJNE ZEBRANIE 
LIGI OCHRONY PRZYRODY. Dnia 12 
Ъ m. odbyło się wi lckaiu Sekr, Wojew. B. 
BWR_ w; Nowogródku  reorganizacyjne 
zebranie Oddziełu - nowiogródzkiego Ligi 
Ochrony, iPrzyriody. 

P. R. Kawalec zagaił zebramie i! po- 
informował obecnych o powstaniu, dzią- 

łalności i dotychczasowym stanie Koła No 
wogródzikiegio LO|P poczem przystąpiono do 
wyboru nowego zzrządiu. Na przewodni- 
czącego (Koła został wybmamy, zast. |. 
starosty p. L. Wadas. (W dalszym składzie 
zarząd ukonstytuował się mastępująco: — 
wieeprzew odniczący — p. prof. Łoziński, 
sekretarz — p. dyr. Majewski i ezłonko- 
wie zarządu Wadasowa, dyr. Bański, 
prof, Karpowiicz, Dr. Jelski, inž. Roga- 
lewicz. Do Komisj Rewizyjnej weszti: 
Pp. Słowikowski, Boltuć, (Hloroszewski. 

Postanowiono uiworzyć dwie sekcje: — 
jedną, którabityj się zajęła badaniem tere- 
nu wojewódzkiego: pod względem wartości 
przyrodniczych drugą, kióraby miala za 
zadamie czynną ochronę objektów. 

        

— Z DZIAŁALNOŚCI BBWR. W dn. 
14 czerwca poseł Poźnieik wygłosił wefe- 
rat dla. wobotników Związków: Zawodowych 

'Prelegent poruszył pracę sejmu о- 
góle, w szczególności zaś fundusz pracy. 

W dniu 15 czeuwca w, Horodyszczu po- 
seł Malynicz takiż refemat wygłosił dla 
ludności miasteczka i gminy. A 

— POŻAR OD PIORUNA. (W) aniu 13 
czerwca: o godz, 11 uderzył piorun w: zabu- 
dowanmia Adama Zejdla, mieszkańca wsi 
Swojaszki gm. Nowo - Mysz. Od uderzenia 

pioruna powstał pożar, który zniszczył — 
dom mieszkalny, sprzęty, domąwe gande- 

robę orz zabudowania gospodarcze. 
Wypadku z ludźmi aże było. 
To samo wi tymże dniu we wsi Tucho- 

wieze gm. Krzywoszym spalił się chlaw 
cielę i stodoła, maieżąca «do Adama Krycz- 
kiewicza. 
— NIE CHCIAŁ ŻYĆ. W! dniu 13 czerw- 

ea o godz. 8 mieszkaniec wsi Derewina — 
gm. Niowa: - Mysz [Wincenty Malewicz w 
celu samobójczym powiesił się, został 
jednak przez domowników spostrzeżony i 
zdłjęty ze sznura i po zastosowaniu sztu- 

cznego cddechania doprowadzony do przy- 
tomności. 

Odwieziono go masitępnie do szpitala 
Międzykomunalnego w: Baremowiczach. — 

„Wymieniony; usiłował popełnić samo- 
bójstwo na tle nieporozumień rodzinnych 
i z powodu rozstroju nerwowego. 

Aolpėcka 
Z ŻYCIA ZWIĄZKU REZERWISTÓW 

W POW. STOŁPECKIM. Tdea zongenizo- 
mwiania rezerwistów i związamią ich w jed- 
ną rodzinę powstała ma terenie pow. 

stolpeckiego w; końcu roku 1931. Potrzeby 
istnienia crjganizacji zrozumiane zosta 
ły, przez szersze warstwy ludności i oto 
ma zew: Komitetu Powiatowego zaczęły się 
tworzyć ma! terenie całego powiatu. 

W każdej gminie tut. powiałtu istnieje 
Koło gminine, do kitórego należą oddziel- 
nie drużymty, utworzone w większych osie- 
dlach. Systematyczność wi pracy: ii ofiar- 
mość ([Powiiatiowego Zerządu Zw. Rez. w 
Stołpeach m p. Posłem  Gorzkowskim na 
czele spowodowały, że obecnie Z. R. jed 
nioczy: w swych szeregach 25 oficerów, 104 
podoficerów i 599 szeregowiych, podziele. 
nych nia 4 kompanje,. 1-na! w m. Stołpeech. 
2-ga w N. SŚwierzniu, 3-cia w: Nalibokaich i 

4-ta w Tureu, 
Rozmost liczebny organizacji, świad- 

czy o żywem  zajniteresowamiu mrezenwi 
tów i umiejętnem postępoweniu Zarzą 

Nie bacząe na imudności finansowe i 

szczególnie ciężki stan materjalny na te- 
renie pow: sitolpeckiego, Zarząd Powiato- 
wy podjął akcję umunkłarowanią czlcn- 
ków czyjnaych we własnym zelknesie, na- 

potykane trudności usunięto, w rezultacie 
1 kompanja została umiunicurowana cal- 
kowicie, 2-ga komp., umundiurowena czę- 
ściowo i! 2 komp., już przystąpiły enengi- 
cznie dlo niabycia umumdurowaniia. Dla do 
godności członików! Zarząd Powiatowy: Z. 
R. uruchomił x Siolparch własną centralę 
mumidumową która! zaopatruje  czlonków 
crganizaeji iwe wszystkie sionty, mundu- 

mawe piierwszctzędnej jakości po cenach 
fabrycznych. 

Systematyczna praca mad wychowua- 
niem obywztelskem i  pizysposobieniem 
'wojsik., członków  ezynnych sprawiły, że 

  

d- 

   

  

     

  

“ wamtość ideowa!_ ździeliność posłtajwy: rezer- 
wistów, podczas ich każdonazowych wystą- 
pień, wzbudza w społeczeństtwie wiarę 
we własne siły, stworzono przekion. że wy- 
tężoną (pracą + poświęceniem się dla dobra 
ogółu, możma wylkuć lepsze juiro, można 

i nić potęgę mocaprstwową Państwu. 
POŻARY LASÓW. Niastialo kilka cie- 

plłych dni i już płoną lasy. [We wsi Lew- 
ikowszczyźnie spaliło się killka! ha lasu do- 

brego. Chłopcy pasący bydło rozpalili! og- 
nisko, a iskry wznieciły pożar. W Rudni 
zmłowiu z dymem poszło 11 ha lasu — łasy 
te stamowią pryw: tną własność. 

na Peśpieszce 
będzie pierwszy, o nagrodę 1.000 zł., dla 
koni, które w b. sezonie wygrały w Wil 
nie podobny bieg. A więc — będzie to 
walka między najlepszemi końmi. 
  

Eugenja Kobylińska ! 

Świat w szkole 
pamiętnik nauczycielki 

    

Książka ta wyszła już z drakarni LUX i fest 
do nabycia w księgarniach wileńskich. 

Siład główny w księgarni św. Wojciecha 

į Cena zł. 350 gr. 
 



  

  

  Kryjcie dachy tylko “=== 

Aoniikrka BLACHĄ OCYNKOWANA SP. AKC, SLĄSKI PRZEMYSŁ CYNKOWY 
Skład fabryczny i reprezentacja 

I. CHELEM $p-cy 

Dziś! Najnowszy przebój! w swej ostataiej kreacji 
Zawsze porywający i uroczy RAĄŃOR HOVARRS miłosnej 

WAU 74 MAIE KOCHAĆ Sport — Miłość — Wesałe życie złotej młodzieży. 

Dz.śl Pierwszy film w Polsce oświetlający uiesamowite i tsjamnicze praktyki hinduskich jcgów 

gej A N D U z EDMUNDEM LOVE i BELĄ LUG6SI 

  

   

Г 
[--C 

  

Ceny zniżone    
    

ŚLĄSKI 
PRZEMYSŁ CYNKÓWY 

SP. AKC. 

  

SŁONIMIE. — 
tet [Powiatowy 

     — ŚWIĘTO P. W. W 
W dniłu 9, 10-i 11-go Kiomiil   

     

  

P. W. i.W. F. w Slonimie zorganizował do- 
SKA 

cal 45 tlo dla: ezłomików hufców stzikiol- BE EULA | w rol: gł — wWalka o tejemnicze promienie śmierci Straszliwa działaj 
WILNO, KOŃSKA 16, Tel. 291 

Ė EEST 

KONKURS |ŽNIWIARKIKOSIARKI 
* „Polskie T-wo Krzewienia Wiedzy Handło- grabie konne orsz części zapasowe doznich 

wej i Ekonomicznej w Wilnie, ogłasza niniej- poleca 
szem konkurs na stanowisko Dyrektora Insty- 

tutu Nauk Handłowo-Gospodarczych w Wil- ZYGMUNT NAGRODZKI 

nie. Instytut jest 3-letnią szkołą handlową typu Wilne, Zawalna 11-a. 
liceainego. Instytut posiada 3 wydziały: Ogół- 

ność promieni „X*. Oto emocjonująca treść tego filmu. — Nad program: 

iTygodnik dźwięk, Poxa i dod muzycz, w wyk. Harry Harlitka z ork. Ceny zniżone. Dz. bsikon 25 gr. dz. parter 54gr 

„ESKADRA STRACEŃCÓW"" wyjakory tm totaiczy 
Jutro premjera! Ulubieniec młodych oraz fenomen S5-letni Robert COOGAK we 
i aiarych a malec z tilmn „Czemp* Jackie C00PE wspanisłej opowieści filmowej pełacj humore 9 

в 
śmiechu i sentymentn p. t. 88 $ 4 5 P B $ 6 Szczegóły nastąpią. 

ROCE PARYTSKIE (Montparnasse) 

MHENKRY GĄRATna. re. 

—
 

=
=
 

mych 4 stowarzyszeń sportowych. 

Uroczystość mozpoczęto — capstrzykiem 

ulicach miesta w' dniłu 8 b. mi, orkieste 
p. p., za Kltórą kiroczyły dziansko 0d- 

y IP Wi Strzelca. 

julbriz t. j. 9 b m, na boisku spor- 
ów. Kom. IP. W. mozpoczęły się 

y, które tnwaty przez tmzy dni: 

Z uwagi na briak miejsca podajemy je- 
dynie pierwsze miejsca w poszczególnych 
konkurencjach spońowych. 

Rzuty dyskiem 
“ ja) pomie Falkiewiczówna 

    

  

      

  

    
     

Dziś nieodwołzlnie ostatni 
dzień! Atrakcja 

  

  

  

   Dziś! Przebój śpiewno-dżwiękowy. 
Kabarety paryskie. Tańce. Spiewy 
W rol. gł. ulubieniec kobiet, b hater 

  

  

— Gimn. 
     
  

        

  

  

  

(Państw. 21.65 no-Handiowy, Rolniczo-Handłowy i Samorzą- filmu „Kongres tańczy 
r. 21,65. i i wszysikie S ; . aoc Sa da NEC Sk br. dowy. pa z o a Za ENBIĄICZBY samodzielny „ARBlLytOT Ceny na wszystkie seanse: Parter od 25 gr, do 50 gr. 

Žyrowies, : A AS T i leża Ie. 0:63] kontentujący -się= małemi zarobkami w-g mounmentsliego poematu miłosnego Gabriela Danunzie Rzuty kulą: Szwed Jan Szkoła Rolnicza M!ora mogą ubiegać się osoby odpowiadające | potrzebny zaraz Redakcja „Słowo” ® 66 | Dziśl Najnowsze arcydzieło! K ABiRJ A ч 0ач ог Мас! : dyzowice — „10,84. niżej wymienionym warunkom: pod „Słówko, Porsz pierwszy w Wilniel uosob. siły męskiej ac stas i jasnowł, Venas 

Rzut oszczepem: Jakiubowski! Parwet -— 1) wiek. ponad 30 lat Blanka Albertini 
Szk. Śr. Żymowiice 40,06. = Z awa ERZE WENENSZEWEMEM OD 1 LIPCA B. R. 99 Miljony kosztów realizacji. Niezrównany przepych wystawy. Krwawe orgje w świątyni Moloha 

Skok wewyż dla pzń: Superówna Marja : mieszkanie do odnaję- E S 
Gimn. Państw. Słomim 1,10. 4) wykształcenie wyższe obowiązkowe — „LEKažė cia składające się z 4 16 | Dziś podwójny program! 1) Film prawdziwy jak samo (Niepoirzebna matka). Nie- 

   iPanowie: Oskierko Witold 1.55. 
Skoki wdal: 1 Fir. — szk, Śr. żymowice 

5.61, Falkiewiczówna J. Giimn. Państw. w 
Słonimie 4,21. - 

Biegi na 1500 mite. — Flor Edmund 
państw. szk. Roln. Żyrowice 6,44, ma: 100 
mitr. Bal Frzmciszek — Sem. Państw. 12,02 
ma 60 mtm. Bielecka Emilja gimn. państw. 
8,07. 

Sztafeta 4X100 — Zespół Szkoły Rolmi. 
Żyjnowiice 51. а 

Ponadto odbyty się lekcje pokazowe 
gimnastylki wykonane przez zespół semi- 
merjnm państwowego w Słonimie onaz 
lekcja: boksu. 

Strzelanie: Niech'wiadawiczówna Mar- 
ja Sem. Żeńskie 88. Wowonowicz A. Szk, 
Żyro ja 100 możliwych z todległo- 
5 znicza: 10-cio pierścieniowa. 

Gry sportowe: Hazena żeńska 3:1 — 
Seminarjum z Gimn. Państw. na korzyść 
Seminarjum pryw. żeńsk. 

Siatkówka męska: Gimn. Państw 
Sem. Państw. 'z-kończa wymikiem 23:21 ma 
ko” z; sgimniazjum., 

Koszykówka: e.ewi 79 p. p. conitma Ma- 
kabi z*klończona wynikiem 18:6 na kojrzyść 
elewów. 

  

  

   

     

  

  

W idmiu 11-b. m. po mabożeństiwie w klo- 
ściele po-Bervnamdjyńs odbyła się defi- 
lada organizaeyj P. 'W., Stinzelea: i hufeów 
szkolnych na ulicy Midkiewicze, którą pnzy 
jął przy dźwiękach owikiestiry "wojskowej 
79 p. p. pani starosta Pdmund Koślacz w 

atoczeniu przedstawicieli rwojska i owgani- 
zacyj społecznych. 

   

Tegotoczae zawody sportowe, mające 
wykazać przed społeczeństwiem stamszem 
dorobek pracy widziale sportowych a:ga- 

nizalcyj i hnfeów P. W. та terenie Słoni- 
ma i powiatu pnzymiósi pokaźny i chiwa- 
lebny rezultat. Widzimy z wyczynów zes- 
połowyich i lyiwidualnych męskich wipra+ 
wę ij ią swoistą dla spomismena ambicję. 

To też z prawdziwem zadowoleniem — 

konstatowažem zdobywanie coraz nowych 

        

sukursów młodzieży męskiej, którą god 

mie reprezentowała szkoła średnia rolni- 

  

cza w Żywowiicach. Rozumiemy dlsczego — 
Wiek młodzieży rw tej szkole znajdującej 
się pozwalał na zdobycie szeregu pierw- 

szych miejsc w: licznych  konikurencjach 

  

    
przy mniejszym wys: i dlatego faktu — 
mie możemy zaliczyć im minus męskim 
zespołom szkolnym slonimiskim. 

  

Inaczej przedstawi. się jednak sprawa 
z młodzieżą żeńską. Naogół liczne o mie- 

dostatecznym treningu, zespoły 'te wiogóle 

jak i ich reprezentamiki wykazały «duże 
braki!  Niedociągnięcia były wprost rażą- 
ce, a Blisbe rezultaty sjpomtowe zmozumiałe. 

Przypatrując Się 2 pewnym  zacieka- 
wieniem hazeniie żeńskiej spostrzegiem 

jak niedolężnie i bez majmnmiejsz. treningu 
i Ikoniecanej w sporcie zwęczności mło- 

dzież ug.miała za piłką często częstłując 

przeciwmilka niezbyt! przyjemnym  uderze- 
niem piłki wi twarz i t. p. 

Tego w latach ubiegłych nie motowaliś- 
my, Sądzimy, jednak, że ma przyszłe Świię- 
to P. W. wady te i luki zostaną usunięte, 

: Wik. 

  

pożądane handlowe, ekonomiczne, lub prawne 

5) przygotowanie teoretyczne, oraz prak- 

tyczne do pracy w szkolnictwie zawodowem 

Ponadto kandydaci muszą odpowiadać 

wszystkim warunkom przewidzianym w usta- 

wie z dnia 11-II1 1932 r. o prywatnych szko- 

łach, zakładach naukowych i wychowawczych 

(Dz. U.R.P. Nr. 33 poz. 343 r. 1932). 

Do stanowiska Dyrektora przywiązane 

jest wynagrodzenie służbowe według V st. służ ZELDOWICZOWA - 
bowego urzędników państwowych, oraz doda- 

tek specjalny według umowy. Oferty pod adre- 

sem Zarządu Polskiego T-wa Krzewienia Wie- 
dzy Handlowej i Ekonomicznej w Wilnie, przy 

ul. Mickiewicza 18 uprasza się nadsyłać naj- 

później do dnia 29 czerwca r.b. 

Prezes M. Biernacki 

Sekretarz A. Wiśniewski 

KAWIARNIA 

„ŚWITEZIANKA” 
WILEŃSKA 9 (Plac Św. Kątzrzyny) 

po gruntownem odćnowienin pod nowym 
zarządem ponownie została otwarta — 

Śniadania, Obiady, Kolacje 
Ceny przystępne. 

NA PGPŁAWACH 
PARCELE DO SPRZEDANIA 

Tanio. Ziemia ogrodowa przy ui Subocz, — 
Stska Kęps, Popławskiej i iv. — loformacje: 

Subocz 28 godz. 10—2 ł 5—8 

"ME MEBLI 
F. BILENKIE I 5-ta 

Spółka z ogr. odp. 
Wilno, ul. Tatarska 20, 

dom własny. lstnieje od 1843. 

Jedalnie, sypialnie, salony, 
gabinety, łóżka niklowsne i 
angielskie, kredensy, stoły, 
szaty, biurka, krzesła dębowe 

1t.p. Ceny znacznie zniżone, 

  

  

  

  

  

  

pokoi z wszelkiemi wy- 
godami, gruntownie od- 

2 nowione, w. centrum 
źeldowicz miasta. O warunkach 

dowiedzieć się w pie- Choroby skórne, wene- ER ZOB 

czowych. - 

od 9 do “1-1 Gd*5d0*8- оОН а RA MIESZKANIE 
wieczorem. Ul. Mickie- ZY 5 AE 

ozas 245 3 pokoje ze wszelkiemi 

LU życie! 

2) Wielki polski 100 proc. 
dźwiękowiec 

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

„UWIEBZIONA” 

ЕАМ zwykle sceny pelne dra- 

& Wrol.gl. MARJA MALICKA, 
ZBYSZKO SAWAN i inni. 

  

Światowid 
Dziś wielki świąteczny podwójny program. 

1) Szampańska komedjo-farsa 
sza słynna rodaczka LYA MARA 

w roli ty= „DZIŚ TAŃCZY MARJETTA" owej I 

    

         

   

    NAJUPORCZYW”SZE 

BÓLE GŁOWY 
USUWA 

ĄBDAJCIE 
we wszystkich aptekach 

składach aptecznych znane 

średka od edcisków 

‚ Ргом. А. РАКА. 

    
    

   
  

Najlepszy środek 
zatwardzeniu The— 

Chambard 
Żądać orygin. Francuski.     

DOKTOR 

kobiece, weneryczne — 
narządów * moczowych 
о4 12 — 2 1 od 4—6 
ul. Mickiewicza 24 

tel. 277. 
  

  

Kupno 
I SPRZEDAŻ 

RFTYCYTYWYWYVYVYCYSFY 

  

WILLA 
DO SPRZEDANIA 

w obrębie m. Wilna, — 
iadnie położona, wzoro- 
wo zagospodarowana - 
ziemi około 4 ha. Na- 
daje się na gospodar- 
stwo mleczne i  kurne. 
Budynki mieszkalne i 
gospodarcze nowe dre- 
wniane. Miejsco - 
wość ludna, dobre są- 
siedztwo, blisko  mia- 
steczka, kościół. Komu- 
nik. Autobus. Niedale- 
ko kąpiel. Kalwaryjska, 
12 m. 6. 

SPRZEDAM DOM па 
Zwierzyńcu. Informa- 
cje Kalwaryjska 12 — 
27; godz. 2—6. Pośre- 
dnictwo wykluczone. 

PLAC 
tbszaru 420 sążni na 

wygodami wolne od po 
datku. Tartaki 34a. 

DO WYNAJĘCIA 
2 pokoje z pizedpoko* 
jem z piękaym balko: 
uem, mmeblowane ze 
wszelk «mi wygodami, 
Ul. Bskszta 14 m. 4. 

DO WYNAJĘCIA 
2 puk. eleg. nmeb. ze 
wszelk. wyg. (telef, ła- 
zienka) Jsk, Jasińskiego 
6 m- 7 tel. 485 g 10— 
12 4—-6(ob. Sądu Okr). 

РО К6 
DO WYNAJĘCIA 

daży, jasny, umeblo- 
wany 2 o-obnem wej 
ściem. Elektryczność, 
wanus, telefon. Porto- 
was 8 m, 38. 
- — —- 

4 - POKOJOWE 
mieszkanie z wygoda: 
mi w śródmieściu do 
odaajęcia od 1 lipca — 
Gimnszjslna 4 oglądać 
od 3 do4, 

  

  

  

Ładnie 
umeblowany pokój do 
wynajęcia tel. 14-78 — 
Ofisrna 4 m 1 

Tetniska“ 
Antokolu przy u. Woj D ANIUSZEW 
skowo-Cmenternej 4 — 
sprzedam. Wiadom>ść: 
ul. 
(Autokol), 

  

Słodki syrep 
z cukru gronowego — 
polecamy do wyrobów pensjonad 
cukierniczych, słodkich Dniestrem — 

MAJĄTEK 
LETNISKO 

Cicha 10 m. i — pensjonat — poczta — 
Janiuszew — Kiersnow 

mi ska stacja 
-- Plaża, kajaki, tenis. 

Smorgonie. 

ZALESZCZYKI 
„Lada“ nad 

pokoje 
ciast, piernisėw, mar- sloneczne, kuchnia zna- 
molady, 
kontitur 

kompotów — komita, na żądanie die- 
i do smaro- tetyczna. Ceny niskie.. 

wania chleba zamiast Dla urzędników — zni- 
masła po sześć złotych żki. Żądajcie prospek- 
pięćdziesiąt groszy za tów. 
dziesięć kilo bratto w 
bloku metalowym fran, 
co poczta Nowy Dwór 
(przesyłkę płaci od 
bio.cz). W zamówienin 
prosimy podać do ja- 
kiego użytkn potrzeb- 
ry syrop, — Górski i 
Mórawski Nowy Dwór 
k. Modlina. 
  

w dobrym stanie sprze 
dem niedrogo Wileńska 
37 m. 3 od 1—6 pp 

PIANINO 
Schródera sprzedaje się 
spiesznie niedrogo — 
Wielka 41 — 2. 

  

  
  

Sezon kuracyjno - kąpielowy od 29 
Niezastąpione wyniki 

wi, otyłości, bezdzietmości. 

najmniej zamożmym umożliwiają leczenie 

To samo za 1 miesiąc od zł, 200 — 

taksę kuracyjną nie placą; 

wypadkach . 

Światowej - sławy kąpiele borowinowe 
siarczano-Jodowe 

Kemeri (tatna) ol Ki) 
w reumatyzmie, amtretyźmie, neuralgji, zwłaszcza — 

ischias i chorobach: kobiecych, serca, stawów, i skómych ; znakomity wyniki w cho-| 
robach żołądka, wątroby, kamieniach żółciowych, nerek, nenwiowiych, jak rówmież 
przy bronehitis, astmie, zwapnieniu naczyńkr'wionośnych, podwyższonem ciśnieniu kri 

Środki lecznicze: kąpiele i okłady sianczanio - borowinowe, kąpiiele jelitowe, 
„.|kwas węglowy. itlen' i inne nowoczesne środki, inhalacje, pijalnia wód. 

Piękny park i wspanliała plaża; 2 razy dziennie koncenty symfoniczne, te- 
atr, wieczory taneczne, niemiecka bibljoteka i czytelmia. wszelkie sporty. (Wispanialiej 
urządzone pensjonaty i wille, tamie osobne pokoje (od zł. 0,85 dziennie) Kitóre nawet) 

lejowe Wilmo — Riga — Kemeri II kl. zł. 31,42, III kl. 22.60. — 
Zupełma kuracja (wyżywienie, mieszkanie, taksa kuracyjna, środki lecznicze] 

i opieka: lekarska (za 2 itygodhiie: od zł. 125 wzwyż. 

Wiszyscy lekanze, dentyści, i dziennikemze 
ich rodzimy placą połowę. 

Gdy szukacie uzdrowienia, mimo utracenia nadziej i użycia wszystkiego moż-| 
liwego, nie zapominajcie, że „Kemeri* wam nietylko ulgę rw: cienpieniach, 
prawie zawsze całkowite uleczenie przyniesie, jak to miało miejsce xw milezliczonychi 

maja do 14 października 

® Кетет!, — Bezpośrednie połączenie ko- 

wzwyż. 
za maturalne środki lecznicze i 

ale też! 

Bliższe informacje bezpłatnie: 
Łotwa, „Kemeri* Zarząd Zdrojowy. 

DWÓR WIEJSKI 
przyjmie letników z u- 
trzymaniem. — .Wiad. 
fatarska 17 m. 3. od 
1-5 p. p. 

Letniska i mioszkanja 
w majątku Tuskulany 
w okolicy m, Wilna 
(park, rzeka i plaża na 
miejscu) niedrogo do 
wynajęcia. Zwraczć się 
Wilenska 34 m. 8 tel. 
15.79 lab tamże na 
miejscu, 

    

PENSJONAT 
w _Andrzejkowie nad 

  

oraz 2) Przepiękny film polski zł A J E M N ! c A S T A R E 6 0 R 0 D U" 

W rol. gł. J. Smosarska, J. Marr. K. Krukowski, Wł. Walter i inni. — Dla młodzieży dozwolone. | K iii i a a 

Natychmiast bezpłatnie 56 tomów 
pism WŁ. ST. REYMONTA 

w wykwintnem wydaniu na bezdrzewnym papierze otrzyma w całości każdy nowy prenumerator 

TYGODNIKA ILLUSTROWANEGO 
który wpłaci na konto P. K. O. 143 lub bezpośrednio w administracji w Warszawie (ul. Zgoda 12) roczną prenumeratę 

  
    

„Tygodnika Iilustrowanego* wraz z świetnym magazynem ilustrowanym „МаоКо!о Świata” oraz bezpłatnym dodatkiem 

3 książkowym, obejmującym co miesiąc 250-stronicowy tom wyborowej powieści. 

Nietylko jednak prenumerator, który wpłaci pełną prenumeratę roczną, może otrzymać tak wspaniały dodatek: 

Każdy nowy prenumerator, który wpłaci roczną prenumeratę w wysokości zł. 88.— otrzyma natychmiast na- 

stępującą kolekcję „Pism'** Reymonta w 36 tomach: 

KOLEKCJA „A*. „Pielgrzymka do Jasnej Góry*, „Komedjantka*, „Feriment:*, „Nowele t. I“, „Nowele t. II“, „Lili“, „Spra- 

wiedliwie““, „Ziemia obiecana“, „Z pamiętnika”, „Marzyciel*, „„Wampir”, „Z ziemi chełmskiej, „Chła- 

pi“, („Jesien“, „Zima“,,„Wiosna“, „Lato“), „Ave patria“. 

Każdy nowy prenumerator, który wpłaci półroczną prenumeratę w wysokości zł. 44.—, otrzyma natychiniast 

następującą kolekcję „Pism Reymonta* w 18 tomach: 

KOLEKCJA „B“. „Fermenty“ „Lili“, „Sprawiedliwie“, „Ziemia obiecana“, „Chtopi“ („Jesien“, „Zima“, „Wiosna“, ,„Lato“) 

„Ave patria“. 

Každy nowy prenumerator, ktėry wpłaci kwartalną prenumeratę w wysokości zł. 22.—, otrzyma natychmiast 

jedną z następujących (do wyboru) „Pism'* Reymonta w 9 tomach: 

KOLEKCJA „C*. „Pielgrzymka do Jasnej Góry”, „„Nowele t. I*, „Nowele t. II'*, „Z pamiętnika”, , 

„Z ziemi chełmskiej”. 

„Marzyciel „Wampir 

     
   

  

   

KOLEKCJA „,D*. „Lili“, „Sprawiedliwie*, „Ziemia obiecana*, „Ave patria". 

KOLEKCJA „E*. „Pielgrzymka do Jasnej Góry", „Nowele t. I“, „Nowele t. II“, „Ziemia obiecana“. 

KOLEKCJA „F“. „Pielgrzymka do Jasnej Gėry“, „Sprawiedliwie“, „Lili“, „Z pamiętnika", „Marzyciel*, „„Wampir*, „Z zie- 

mi Chełmskiej. 

Przesyłając lub wpłacając pieniądze należy wyraźnie zaznaczyć, jakiej kolekcji życzy sobie prenumerator. 

Nowi prenumeratorzy, którzy zaprenumerują „Tygodnik lllustowany* od 1 lipca, otrzymają bezpłatnie począ- 

USSR —świtezią Wandy. Kul- 
Szczenięta _ wieć - Frydrychowej. 

rasy „seter irlandzki* Pokoje słoneczne wspól 

oraz suka roczna do ny salon i taras, bibljo- 
sprzedania. Oglądsć od teka, pianino, kuchnia 
11—6 Wilno, Łotoczek wiejska, posiłek 4 razy 

1 m. 4lea. dziennie. Doskonała ką- 
z. == piel, auto, dojazd z Ba- 

""ranowicz lub Nowo- 
gródka autobusem. Ce- 
ny 3,50, 4 i 4,50 w za- 
leżności od pokoju. — 

R Poczta Wałówka koło 
OSZUKUJ ROEE Andrzej- 

pokoju, śródmieście — *OWO- 
łazienka, ładne nmeblo: " Ema rena 
wanie i niekrępujące LETNISKA 
wejście, — Ołerty do POKOje z kuchnią i we- 
„Słowa' pod „prawnik* TAndą Z całodziennem 
______ utrzymaniem lub bez. - 
MIESZKA NI E Miejscowość sucha, le- 
5 pokojowe do wynzję. Sista w pobliżu rzeka. 
cia ze wszelkiemi wy Komunik. 
godami. 

  

  

willa Hryniewskiej. 

DO WYNAJĘCIA 5 Tanie ietnisko 
POKOI eleganckich, w 1 i 2 pok. do wynajęcia. 
ładnym domu, suche, Blizko Wilna, miejsco- 
słoneczne ze wszelkie- wość prześliczna rzeka 
mi nowoczesnemi wy- i las tuż koło domu — 
godami. ul. T. Zana 7 Pokoje słoneczne ślicz- 
m. 4. ne z werandą i kachnią, 

    
    | Całkowicie zmieniony 

Zodziennie od g. 10-ej do 3 ej 

minu mi L LSS L i ili S S PRZ 

i Wydawca: Stanisław Mackiewicz 

RESTAURACJA-DANCING 
WILNO, NIEMIECKA 25, Tef. 871. 

zawiadamia, że z dniem l-go czerwca r. b. został 

„ŁAZAR” 
program artystyczny 

w nocy dancing towarzyski 

we: La o DOWIEZIEĆ SIĘĆ PrOSIĘ 

DO WYNAJĘCIA w Administracji „Sło- 
MIESZKANIA wa* Zamkowa 2, 

i 4 pokoi. ów. "= -- z3 BS SRO POKÓJ 

plius a e jA LETNISKO 
MIESZKANIE lub dwa, z dużą weran 

2 POKOJE dą, obok lasu, do wy- 

z kuchnią, uadsjące się najęcia tanio. Zakret — 
na sklep do wynajęcia, ul. Letnia 6 m. 1. Do- 
ni. Pohułauka 25 n do- wiedzieć się od godz. 
zorcy. 12 do 5 po poł. 

  

   

  

   

     

NAUCZYCIELKA 
autobusem i.rancuskiego (dla dzieci 

Dobroczynny statkiem. Dojazd Jero- metoda specjalna) z do 
2-a— Wiadomość nu do- Zolimka, kolonja Zgoda bią muzyką  wyjedzi 

na wakacje. Trocka 1 

2) 12 zeszytów 

BUCHALTER - BILAN zimierz Kirjacki. 

1SISTA ze znajomością 

   
POSZUKUJĄ wiek uczciwy, pracowi- 

PRACY 

1) 52 zeszyty „Tygodnika Illustrowanego* przez cały rok co tydzień. 

„Naokoło Świata* przez cały rok co miesiąc. 

3) 12 tomów „Bibljoteki Tygodnika Illustrowanego“ przez cały rok co miesiąc. 

4) 36 tomów „Pism Wł. Rey monta natychmiast. 

    

   IEJKOLWIEK 
cy poszukuje czło- Młoda osoba 

władająca biegle jęz. 
angielskim i francuskim 
poszukuje posady na 
lato. — Zgłoszenia do 
Administracji „Słowa* 
dla „Zet“. 

ty, samotny, połecany 
przez osoby znane. — 
Werkowska 30 m. 1 Ka 

P.-0 S/ZUKUJEĘ—   

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

  

— 

Były podofice 
zawodowy, ochoinik W. 

inirzeja Strdga „NILIARDY” tek nowej, drukującej się właśnie zwiad I | | 33 ! 

A jednak, każdy kto przeczytał uważnie ten prospekt, musi przyjść do przekonania, że najlepszy uczyni inte- 

pragnąc umożliwić najszerszym warstwom czytelników możność pozyskania dla swej bibljoteki dzieł znakomitego pisarza, 
. + . > + 

wydawnictwo „Tygodnika Ilustrowanego** wprowadza następujące kategorje nowych prenumeratorów: 

res, wpłacając niezwłocznie całoroczną prenumeratę, gdyż za zł. 88.— otrzymuje następujące bogactwo treści: 

  

  

Zgubione 
letuie palto na ulicy w 
pobliżu kawiarni Sztrala 
na Wielkiej. Uczciwy 

  

, 8a. od 12—2. buchalterji hadl., | iš Lė Poszukuję P., diugoletnia prakty“ znalazca niech odda ze 
zł ost KAZ „. mysł. - fabrycznej, rol- pada Z: jakiejkolwiek = — ka biurowa w dziale wynagrodzeniem 10 zł. 

Nauczycielka "© .Przylmie gospod. wiejskie i ku- Znam gospodarstwo rachunkowo - kasowym, Ul. Dąbrowskiege 12 
francuskiego, z ukoń- minimalnem wynagr. w chnię. Mam  świadec- wiejskie. Znam dobrze A RAE Rane m, 3! 

› i В 2 -- -- czoną szkołą w Paryżu Wilnie lub na prowincji twa, Uniwersytecka 9 kuchnię, mogłabym się A P reteršiciė 

i muzyką wyjedzie na 
lato za przyzwoite wy- 
nagrodzenie — Arse- 
uaiska 6 m, 5 od 11— 

Wilno, Garbarska 17 - m, 52, 
10. 
  

zająć domowem gospo 
darstwem albo pilno- 
waniem mieszkanie. Wy 
magsnia najskromniej- 

DOŚWIADCZONA 
— wychowawczyni —. 

poszukuje jakiejkolwiek 
pracy — binrowej, leś- 
niczego, gajowego — 

  

ZGUBIONĄ 
legitymację szkolną wy- 
dsuą na imię Jarzego 

Inb iunej Hajdakiewicza 1 Elektro - sze, Świadectwa i refe- Skspedjenta prze 

„OE « redłatacholczkć Ska -poszakuje posady, regeje powatnych osób. Posey, оо аке G ma. im. Adi Micke- 
Pianistka, roboty najteniej i msj- przy dzieciach.  Posia- Ul. Bikszta 11 m i Red. „Šiowa“ pod ūnlewažnia się. 

dobry pedagog. 

miera Kałużyńska 

Prag- 
nęłaby udzielać lekcji 
muzyki Inb też podjąć 
się innej pracy. Łaska- 

lepiej wykonuje 

     
         

ruty- da świadectwa. Dąbro- 
nowany elektromonier wskiego 12 m. 3. 
Styczniowa 1 m. 10 — „_ 
Załatwie wszelkie for- 

we zgłoszenia adreso- m»lności w elektrowni 
wsść proszę: Warszawa, przy zmianie mieszkań 
Sienna 28 m, 22 Kszi- przer abonentów. 

  

Były urzędnik 
pocztowy, pisze na ma- 
szynie poszakuje po 
sady biurowej eksped- 
jenta lub iunej. Oferty 
do Redskcji „Słowa, 
pad „Miody“ 

POPIERAJCIE 

L.0.P.P 
  

SET. 

Młody, uczciwy 
chłopiec 

(skończone 5 oddz, szk. 
powsz.) prosi « įską 
kolwiek pracę. — Ądre: 
Wiłkomierska Ne 117. 

Unieweżnia się 
zgebioną legitymację 
lustytutu Nauk Handl. 
Gospodarczych Nr, 3950 
ns imię Heleny Szwy- 

kowskiej у 

  

ОООНГИНЕУ ТОНЕ ПЦОСОРНОНЫЫЕНИИТЕР5 15 РО 
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